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Łowicz | Pogotowie ratunkowe

Szpital może stracić nowe karetki
Łowicki protest odrzucony, łódzki NFZ może już podpisać umowę z Wojewódzką Stacją Ratownictwa
Medycznego z Łodzi. W ten sposób szpital łowicki straci własne pogotowie ratunkowe,
a powiat łowicki nie dostanie dotacji 750 tys. zł na niedawno zakupione 3 ambulanse medyczne.
– Nie jestem pesymistą, ale
realistą – mówił nam kilka dni
temu dyrektor szpitala Andrzej
Grabowski, spodziewając się, że
protest łowickiego ZOZ na rozstrzygnięcie konkursu na ratownictwa medyczne w powiecie
zostanie odrzucony. Tak się stało. Mało tego: nie umożliwiono
Grabowskiemu wglądu w ofertę
konkurenta – choć wcześniej zapewniano, że będzie to możliwe,
a wydana decyzja ma klauzulę
natychmiastowej wykonalności.
Łowicki szpital odwoływać
się będzie do prezesa NFZ Jacka Paszkiewicza. Odwołanie ma
być poparte przez Radę Miejską w Łowiczu, która dzisiaj, 18
marca, spotka się w nadzwyczajnym trybie, aby podjąć uchwałę,
w której będzie wyrażone poparcie dla starań szpitala o zachowanie pogotowia ratunkowego
w swych strukturach, a więc pod
opieką samorządu powiatowego.
Trudno wyrokować, jakie stanowisko zajmie prezes NFZ. Na
odpowiedź ma 30 dni. Ale umowa łowickiego szpitala na pogotowie kończy się 31 marca, więc
WSRM zacznie działać na naszym terenie już od kwietnia.
Z poparciem Rady
Miejskiej i polityków
W piątek, 12 marca Andrzej
Grabowski, wicestarosta BoleREKLAMA

Dyr. ZOZ Andrzej Grabowski nie miał dla radnych dobrych wiadomości.

Michalak deklarował, że powiat
odwoływać się będzie wszędzie, gdzie jest to możliwe: do
minister zdrowia Ewy Kopacz,
do premiera RP Donalda Tuska.
Chodzi zarówno o pogotowie
i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu łowickiego, ale też
o sens korzystania z jakichkolwiek dotacji, które obwarowane są wymaganiami nieraz niemożliwymi do wykonania.
Do premiera Donalda Tuska
w sprawie ratownictwa medycznego zwrócili się także senatorowie. 32 podpisy widnieją pod
petycją, jaką przygotowali trzej
politycy PO – Andrzej Biernat, Andrzej Owczarek i Marek
Trzciński. 16 marca zwołali oni
w Łodzi konferencję prasową,
na której przedstawili jej treść.
Wyrażają przekonanie, że ratownictwo medyczne nie powinno podlegać prawom rynku,
lecz pozostać służbą państwową – podobnie jak policja, straż
i wojsko. Jak argumentują, szpitale powiatowe, przegrywając
raz konkurs na ratownictwo medyczne, będą wyeliminowane
z tego rynku, bo stracą pracowników, dotacje na zakup sprzętu i karetek. W następnych latach nie będą miały możliwości
powrotu na ten rynek. Proszą
o przedstawienie stanowiska
rządu w tej sprawie. 
mwk

sław Heichman i poseł Andrzej
Biernat spotkali się z dyrektorem łódzkiego NFZ Pawłem
Paczkowskim, aby przedstawić
swoje zastrzeżenia dotyczące
przebiegu i rozstrzygnięcia konkursu. Wizyta nie zakończyła
się jednak wglądem do dokumentacji konkursowej. Pozostało zatem kilka pytań o to, czy
sprawdzano obu oferentów tak
samo dokładnie, jak ich punktowano, czy zostały zachowane
wszystkie terminy przy wpisie
łódzkiego pogotowia do rejestru ISO.
– Jako Rada Powiatu powinniśmy zorganizować protest

w łódzkim NFZ. Jedźmy tam
tymi karetkami. Wlejmy paliwo kupione za swoje pieniądze. Co może się stać? Przecież są ubezpieczone! – mówił
na sesji Rady Powiatu 16 marca
radny Waldemar Wojciechowski z Samoobrony. W taki sposób proponował wyrazić niezadowolenie z decyzji łódzkiego
NFZ. Inni radni, wśród nich
przewodniczący Rady Powiatu Marcin Kosiorek z PiS oraz
Krzysztof Figat z PSL, nie byli
temu przeciwni, ale sugerowali,
by zaczekać z protestem do wyczerpania prawnych możliwości odwołania. Starosta Janusz

Fortuna radzi

Łowicz | Wizyta dyplomatyczna

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.
REKLAMA

Janusz
Michalak
starosta łowicki
Problem, jaki powstał,
to widoczna
niespójność
kontraktowania usług
medycznych, długości
trwania kontraktów
medycznych
z dotacjami ze środków
unijnych. Można
hipotetycznie mieć
obawy, że zrealizujemy
projekt przebudowy
szpitala, a za kilka lat
nie dostaniemy
kontraktu np. na Oddział
Intensywnej Terapii.
Gdyby to się stało
po 8 latach,
musielibyśmy zwrócić
dotację z odsetkami.
W sprawie karetek
odwoływać się
będziemy wszędzie.
Niezrozumiałe jest
nieudostępnienie
dokumentacji
konkursowej. Ona nie
jest tajna, przecież to był
publiczny konkurs,
za publiczne pieniądze.

Ambasadorowie 43 krajów zwiedzą
katedrę i muzeum
43 ambasadorów akredytowanych w Polsce odwiedzi
w najbliższą niedzielę Łowicz.
Przyjadą wraz z małżonkami
lub dziećmi. Będą zwiedzali
katedrę, zobaczą wystawę regionalną w muzeum oraz spotkają się na lunchu z władzami
miasta.
–Będziemy przy tej okazji chcieli nawiązać nowe kontakty i rozmawiać również
o sprawach gospodarczych – zapowiada wiceburmistrz Bogusław Bończak.
Trzydniową wizytę szefów
misji dyplomatycznych organizuje łódzki urząd wojewódz-

ki. Rozpocznie się w piątek,
19 marca w Łodzi. Do niedzieli ambasadorowie i ich rodziny będą m.in. zwiedzać Łódź,
Łęczycę i Łowicz. Wizyta ma
charakter promocyjny. Ostatnia tego typu wizyta dyplomatyczna o takiej skali była w województwie łódzkim w 2001
roku. Oprócz dyplomatów
z wielu krajów europejskich,
w wizycie wezmą udział również m.in. ambasadorowie krajów odległych od Polski: Jemenu, Kolumbii, Meksyku,
Maroko, Kuby, Laosu, Nigerii, Panamy, Sri Lanki, Tunezji,
Wenezueli, Mongolii, Chin, Pa-

kistanu oraz ambasador Zakonu
Maltańskiego.
Przyjazd ambasadorów na
Stary Rynek w Łowiczu planowany jest na godzinę 13.20. Program wizyty jest napięty. Tylko
około 25 minut ma trwać zwiedzanie katedry, o 13.45 mają
zawitać do muzeum, gdzie zostaną przywitani przez kapelę
łowicką, będą oglądali wystawę
regionalną oraz obejrzą pokaz
twórczości ludowej w wykonaniu kilku twórczyń ludowych
z naszego regionu. Lunch planowany jest w restauracji „Pod
Pelikanem” w piwnicach przy
muzeum. 
mak

Rekolekcje
w katedrze
Rekolekcje dla dorosłych
i młodzieży rozpoczną się
w łowickiej katedrze w najbliższą niedzielę, 21 marca. Głosić
je będzie kapłan z diecezji krakowskiej, ksiądz Lucjan Pezda. Rekolekcje dla dorosłych
od poniedziałku, 22. do środy,
24 marca będą zarówno rano
o godz. 9.00, jak i po południu
o godz. 18.00. Z sakramentu
spowiedzi będzie można skorzystać we wtorek, 23 marca
od godz. 9.00 do 12.30 oraz od
17.00 do 18. 30. O rekolekcjach
w innych kościołach w Łowiczu
czytaj na str. 16. jr

Od poniedziałku
Ułańska zamknięta
Od poniedziałku 22 marca
rozpocznie się budowa nowej
kanalizacji sanitarnej w ul. Ułańskiej w Łowiczu. Prace obejmą
fragment sąsiadujący z II LO
i zakładem pogrzebowym. Nie
będzie można w tym czasie wjechać drogą pomiędzy tymi obiektami na parking przy Tesco. Roboty zajmą całą szerokość ulicy
i uniemożliwią przejazd samochodów. Roboty potrwają w tym
miejscu ponad tydzień, a na dalszym odcinku, bliżej szpitala –
do końca kwietnia. 
tb

Jak zmieniać
ojcowiznę
Marcin Gałaj i Adrian Osiecki – uczniowie kl. IV Technikum
Agrobiznesu na Blichu wezmą
udział 22 marca w ogólnopolskim finale olimpiady „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca”. Obaj przygotowali na
konkurs projekty modernizacji
istniejących gospodarstw należących do rodziny. Do jutra mają
przygotować prezentację, a w poniedziałek w finale w SGGW
w Warszawie, zaprezentują ją
i będą odpowiadać na pytania.
Nagrodą są indeksy na kilka różnych uczelni rolniczych. 
tb
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Bezpieczeństwo
TIR uderzył
w barierki
Do nietypowej kolizji doszło 11 marca rano na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i
Poznańskiej w Łowiczu. Kierujący samochodem ciężarowym
z naczepą marki DAF 47-letni
obywatel Litwy jechał ul. Poznańską. Miał pierwszeństwo
przejazdu. Niespodziewanie z
ul. Warszawskiej, która jest drogą podporządkowaną, wyjechał
samochód osobowy. Kierowca
TIR-a musiał hamować, żeby
nie doprowadzić do zderzenia z
pojazdem osobowym i uderzył
w barierki oddzielające drogę
od pobocza. Kierowca samochodu osobowego nie zatrzymał się na miejscu kolizji. Policja podejrzewa, że mógł być
pod wpływem alkoholu.  mak

Na Dąbrowskiego
cuchnęło gazem
Chwile niepokoju przeżyli mieszkańcy bloku nr 6 na
os. Dąbrowskiego w Łowiczu
w sobotę, 13 marca. Przed godziną 22 dyżurny łowickiej straży pożarnej otrzymał zgłoszenie
o zapachu gazu na klatce schodowej, 20 minut później kolejne. – Wysłaliśmy na miejsce
zastęp z urządzeniem pomiarowym, mierzącym poziom propanu-butanu w powietrzu. Jego
stężenie nie stwarzało najmniejszego zagrożenia, ale zapach
gazu było czuć – mówi aspirant
Bogdan Koza, dyżurny operacyjny PSP w Łowiczu.
Okazało się, że jeden z mieszkańców w trakcie wnoszenia do
mieszkania butli z gazem zgubił
nawadniacz, co było bezpośrednio przyczyną nieprzyjemnego
zapachu. – Sam propan butan
jest bezwonny, stąd w butlach
są nawadniacze, dzięki którym
czuć zapach gazu. 
td

Kradzież pieniędzy
i dokumentów
Do pierwszej od kilku tygodni kradzieży dokumentów
oraz pieniędzy doszło w ostatni wtorek, 16 marca pomiędzy
godziną 9 a 9.30 na targowisku
w Łowiczu. Nieznany sprawca, wykorzystując nieuwagę
55-letniej mieszkanki powiatu
żyrardowskiego, ukradł jej saszetkę z dowodem osobistym
i innymi dokumentami oraz
pieniędzmi w kwocie około 500
złotych. 
mak

Sześć maszynek
pod kurtką
Sześć maszynek do strzyżenia włosów marki Philips
o łącznej wartości około 600
złotych próbował wynieść
9 marca pod kurtką ze sklepu
Tesco przy ul. Topolowej w Łowiczu 16-letni mieszkaniec Łowicza. Został zatrzymany przez
ochronę sklepu i przekazany
wezwanej na miejsce policji.
Do zdarzenia doszło niedługo przed zamknięciem sklepu,
około godziny 21.30. 
mak

NASI DZIENNIKARZE DO WASZEJ DYSPOZYCJI
OD 8.30 DO 15.30

Telefon redakcyjny 46 837 91 21
e-mail: mirka.wolska@lowiczanin.info
Mirosława Wolska-Kobierecka

Gmina Nieborów | Pożar w Patokach

Spłonęło gospodarstwo
Niemalże cały dobytek straciła 5-osobowa rodzina z Patok
w gminie Nieborów wskutek
pożaru, jaki wybuchł w nocy
z 10 na 11 marca. W płomieniach stanął strych budynku
mieszkalnego i przylegająca do
niego stodoła. Straty oszacowano na 121 tys. zł.
Akcja gaśnicza trwała około 7
godzin i brało w niej udział ponad 20 zastępów straży pożarnej z OSP z okolicznych miejscowości oraz z PSP z Łowicza.
Rodzinie pomagali także sąsiedzi i mieszkańcy pobliskich
wiosek. – Najprawdopodobniej do wybuchu pożaru doszło na skutek awarii instalacji
elektrycznej. Podejrzewamy, że
jakiś gryzoń mógł uszkodzić
instalację – mówi zastępca komendanta PSP w Łowiczu Jan
Gładys.
Pożar wybuchł około godziny
3.40 w nocy. – Jakiś dziwny hałas wyrwał mnie ze snu. To był
taki szum, jakby szła wichura.
Do tego dochodził dziwny swąd
i słychać było jakby strzelanie.
Nie potrafię tego wytłumaczyć, ale już wtedy wiedziałem,
że to pożar. Chciałem, żeby to
był tylko sen, ale niestety, nie
był – opowiada syn właścicie-

li posesji Ireneusz Zwoliński. –
Jak wyszedłem na podwórze, to
cały dach nad domem stał już
w płomieniach. Paliło się na całej długości budynku – dodaje.
Kilkanaście minut później na
miejscu były już pierwsze wozy
ze straży pożarnej i cały czas
dojeżdżały kolejne. Łącznie w
gaszeniu pożaru wzięło udział
ponad 20 zastępów. – Zapaleniu uległa konstrukcja dachu
w budynku inwestorsko–składowym i częściowo mieszkalnym. Na poddaszu składowano
siano i słomę, a na dole był garaż, obora i mieszkanie – mówi
Jan Gładys. – Na tym budynku spłonęła cała konstrukcja
dachu. Ogień zajął także dach
na stodole, częściowo pokryty
eternitem. W trakcie gaszenia
pożaru pokoje mieszkalne zostały mocno zalane wodą – dodaje.
Straciliśmy niemalże wszystko, cały dobytek. To, czego nie
zniszczył ogień, zalała woda –
ubolewał Ireneusz Zwoliński. –
Woda przelatywała przez strop
i zalała praktycznie całe mieszkanie. W tej chwili zostałem
w tym ubraniu, w którym tu
stoję, bo wszystko jest przemoczone – dodawał, pokazując

Pożar w Patokach strawił niemal całe gospodarstwo – i to już drugi raz.

przeżarte dymem ubranie. Przypomnijmy, że cztery lata temu
ta sama rodzina przeżyła praktycznie identyczny koszmar,
a spaleniu uległa praktycznie ta
sama część budynków. – To był
styczeń 2006 roku. Pamiętam tę
akcję, bo na dworze było chyba minus 17 stopni, a akcja była
bardzo trudna. Ci ludzie się

jednak podnieśli i znowu spotkała ich taka tragedia – mówi
Jan Gładys. Niebawem ma zostać powołana specjalna komisja, która będzie miała na celu
ustalenie dokładnych przyczyn
pożaru.
Wiadomo już, że pogorzelcy
z Patok doczekają się pomocy
ze strony gminy Nieborów. – Ta

rodzina może liczyć na znaczny zasiłek z pieniędzy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nieborowie – mówi kierownik GOPS w Nieborowie
Elżbieta Tataj. – Nie wiemy
jeszcze, jaka będzie dokładna kwota, ale myślę, że choć
w części zrekompensuję tę
ogromną stratę – dodaje. 
td

Orenice | Tytoń bez akcyzy

Niedźwiada | Rzekoma kradzież

Skarb Państwa stracił 92 tys. zł

Drugi podejrzany zatrzymany

Dwadzieścia worków z tytoniem marki Brutus bez znaków polskiej akcyzy skarbowej
znaleźli 10 marca w godzinach
popołudniowych w samochodzie Mercedes Sprinter, który
jechał drogą przez Orenice, policjanci z posterunku w Bielawach. Kontrola Sprintera miała
być jedną z wielu przeprowadzanych tego dnia przez policjantów z Bielaw. Zamierzali
sprawdzić dokumenty kierowcy, być może jego trzeźwość
i rodzaj przewożonego towaru.
Często takiej kontroli podlegają
samochody na „obcych” nume-

Worki z tytoniem bez akcyzy
przewożone Mercedesem.

rach rejestracyjnych. Kierowca
jednak na widok policjantów
zachowywał się nerwowo. Policjanci więc postanowili dokładniej sprawdzić, co przewozi. Znaleźli w samochodzie 20

worków z tytoniem fajkowym
o łącznej wadze 192 kg.
Towar został skonfiskowany,
a kierowca zatrzymany do wyjaśnienia. Odpowie z kodeksu
karno-skarbowego. W Prokuraturze Rejonowej w Łowiczu
usłyszał już zarzut przewożenia wyrobów akcyzowych bez
polskich znaków skarbowych.
Oszacowano, że 34-latek naraził Skarb Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego w wysokości aż 92 tysięcy złotych.
Zastosowano wobec niego dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju. 
mak

Na trzy miesiące do aresztu tymczasowego trafił 42-letni
mieszkaniec Konina, który
uczestniczył w kradzieży dwóch
ciągników siodłowych marki
MAN z parkingu w Niedźwiadzie. To druga osoba zatrzymana i aresztowana w tej sprawie.
Policjanci pracują nad sprawą od lipca ubr.. Wtedy do łowickiej komendy zgłosił się 36letni mieszkaniec Konina, który
twierdził, że z parkingu nieznani sprawcy ukradli sprowadzone
przez niego 2 ciągniki siodłowe
marki MAN. Okazało się, że
do kradzieży wcale nie doszło,
a mężczyzna przywłaszczył so-

bie rzekomo skradzione samochody i zgłosił policji kradzież,
której faktycznie nie było. Policjanci z Łowicza po wielu tygodniach działań operacyjnych,
w październiku ubiegłego roku,
ustalili, że do kradzieży wcale
nie doszło i 36-latek powiadomił organy ścigania o niepopełnionym przestępstwie. Pod koniec lutego ustalono i zebrano
materiał dowodowy, że 36-latek
współpracował z 42-letnim
mieszkańcem Konina i ten też
został zatrzymany. Do dzisiaj
samochodów jednak nie udało się odzyskać. Warte były ok.
270 tys. zł. 
mak

prowadził 42-letni mieszkaniec
gminy Domaniewice. Sprawca kolizji został ukarany mandatem 300
złotych.
14 marca pomiędzy godziną 14 a 15 na os. Noakowskiego
w Łowiczu nieznany sprawca
ukradł rower o wartości około 300
złotych na szkodę mieszkanki Łowicza.
14 marca o godzinie 17.30
na ulicy Tuszewskiej w Łowiczu
30-letni mieszkaniec Łowicza jadący Volkswagenem Golfem nie dostosował prędkości do warunków
na drodze i uderzył w przydrożny
słup oświetleniowy. Mandat: 200
złotych.

14 marca o godzinie 18.50
w Rogóźnie w gminie Domaniewice 56-letni mieszkaniec tej miejscowości prowadził samochód
marki Fiat 126p, pomimo sądowego zakazu prowadzenia wszelkich
pojazdów. Tym razem był trzeźwy.
14 marca o godzinie 18.10
na skrzyżowaniu ulicy Poznańskiej
z Zamkową kierujący samochodem marki Iveco z naczepą 30letni mieszkaniec gminy Radzienice wjechał na skrzyżowanie na
czerwonym świetle i uderzył w niego samochód marki Toyota Carina, którym kierował 44-letni mieszkaniec gminy Kocierzew. Kierowca
Iveco otrzymał mandat 500 zł.

15 marca o godzinie 11.30
na skrzyżowaniu ulicy Sikorskiego z Broniewskiego w Łowiczu
kierujący samochodem marki
Volkswagen Passat 53-letni łowiczanin nie ustąpił pierwszeństwa
przejazdu kierującemu Oplem
Astra 26-letniemu mieszkańcowi
Łowicza.
W nocy z 14 na 15 marca we
wsi Kęszec w gminie Bolimów nieznani sprawcy okradli sklep spożywczy. Złodzieje urwali kłódki,
a potem wyważyli drzwi wejściowe. Ze środka zginęły słodycze,
papierosy, alkohol oraz wyroby
wędliniarskie. Poszkodowany liczy
poniesione straty.

KRONIKA POLICYJNA | 30.12.–7.01 2010
10 marca o godzinie 14.40
na ulicy Zamkowej w Łowiczu 56letni mieszkaniec Łowicza jechał
rowerem, pomimo prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego
w Łowiczu zakazującego mu prowadzenia wszelkich pojazdów.
Tym razem był trzeźwy.
13 marca około godziny
11.30 na łuku drogi krajowej nr 70
w Arkadii kierujący samochodem
marki Renault Mascott mieszkaniec gminy Prażmów w powiecie
piaseczyńskim nie dostosował
prędkości do warunków na drodze, zjechał do przydrożnego
rowu i uderzył w drzewo. Został
ukarany mandatem 400 zł.

13 marca o godzinie 13.20
na ul. Długiej doszło do kolizji
Volkswagena Golfa z Renaultem
Laguną, której przyczyną było
nieprawidłowe cofanie w wykonaniu 31-letniej kobiety, która siedziała za kierownicą pierwszego
z wymienionych samochodów.
Została ukarana mandatem 300
złotych. Kierowcą Laguny był 53letni łowiczanin.
13 marca o godzinie 13.50
na drodze lokalnej w Krępie
w gminie Domaniewice. Kierujący
Fordem Escortem 55-letni mieszkaniec Konstantynowa Łódzkiego nie ustąpił pierwszeństwa
przejazdu Seatowi Ibiza, którego
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Aktualności
Łowicz | Inwestycje

Będzie wymiana wodociągu w ul. Chełmońskiego
Przeanalizowaliśmy temat
wymiany wodociągu w ulicy
Chełmońskiego i doszliśmy
do przekonania, że warto
wykonać te prace jeszcze
w tym roku, przed
położeniem asfaltu –
powiedział nam burmistrz
Łowicza Krzysztof Kaliński,
który podkreślał, że
w ciągu ostatnich czterech lat
zanotowano na tej ulicy 20
awarii wodociągowych.
– Jestem przekonany, że wymiana wodociągu sprawi nie
tylko, że nawierzchnia ulicy, która zostanie wykonana
w tym roku, nie będzie musiała być niszczona, by dostać się
do uszkodzonej sieci, ale nowy
rurociąg zabezpieczy potrzeby tego rejonu Łowicza na lata.
A jest to teren, który potencjalnie będzie się rozwijał – np.
w kierunku budownictwa
mieszkalnego – powiedział nam
jeszcze burmistrz.
Przypomnijmy, że nawierzchnia ul. Chełmońskiego jest
obecnie zniszczona po pracach,
które przeprowadził na niej
Zakład Usług Komunalnych

w ubiegłym roku przy budowie
kolektora sieci kanalizacyjnej.
Mimo żądań mieszkańców, nie
przystąpiono do wykonania nakładki asfaltowej. Starostwo powiatowe wspólnie z ratuszem
wystąpiło bowiem o dofinansowanie tej inwestycji ze środków
zewnętrznych, co się jednak nie
powiodło.
Częste w okresie zimowym
awarie wodociągowe pokazały jednak, że przed położeniem
asfaltu lepiej będzie wymienić także stary wodociąg. Nie
było to wcześniej planowane ze
względu na koszty, ale życie pokazało, że będzie konieczne.
Wymianie ma podlegać odcinek wodociągu od skrzyżowania
z ul. Zagrodową do Przemysłowej oraz od skrzyżowania z ul.
Listopadową do granic miasta.
– Na odcinku 200 m od granic
w kierunku centrum mamy wykonaną już nową sieć wodociągową, która nie będzie podlegać wymianie – zaznaczył
w rozmowie z nami naczelnik
Wydziału Inwestycji i Remontów w ratuszu Grzegorz Pełka.
Obecnie ratusz wspólnie
z Zakładem Usług Komunalnych przygotowuje dokumen-

tację prac, dopracowując ich
zakres. Wiadomo, że rurociąg
żeliwny zastąpi rura z PCV.
Prace nad dokumentacją zakończą się w kwietniu. Ratusz
powierzy realizację tych robót ZUK, który według burmistrza, będzie mógł wejść na
plac budowy najprawdopodobniej już w maju. Inwestycja nie
jest jeszcze zbilansowana pod
względem kosztów. Burmistrz
wycenił ją na kilkaset tysięcy,
zaznaczając, że całkowity koszt
będzie znany dopiero, gdy będzie znany pełen zakres robót.
Prace powinny zostać przeprowadzone w ciągu 5 – 6 tygodni.
Po zasypaniu i zagęszczeniu wykopów, w których zostanie ułożony wodociąg, na całej
długości ulicy Chełmońskiego
zostanie ułożona nowa nakładka asfaltowa. Koszty jej wykonania pokryją wspólnie miasto
i powiat, które przeznaczyły na
ten cel po 400 tys. zł. Realizującym to zadanie będzie powiat,
w którego administracji znajduje się ta ulica. Prace te będą
przeprowadzone w drugiej połowie roku, ma to umożliwić odpowiednie zagęszczenie gruntu
w miejscach wykopów. 
tb

Najpierw była kanalizacja. Teraz, po roku, mieszkańców ul. Chełmońskiego czekają prace przy wymianie
wodociągu. A potem asfaltowanie ulicy.

Łowicz | Ujęcie wody

Nareszcie sukces w starej studni
Prace przy rekonstrukcji starej studni głębinowej na
ujęciu na Blichu, które praktycznie stały w miejscu
w ostatnich miesiącach, drgnęły z miejsca we wtorek,
16 marca. Udało się tego dnia wydobyć z głębokości
ok. 400 m drugą rurę o długości 19 m, która utknęła
tam w czasie prowadzonych w roku ubiegłym prac.

z wykonawcą, przedłużając termin do końca kwietnia. Sprawę
komplikuje fakt, że wykonanie studni (koszt ok. 1,2 mln zł)
jest elementem opiewającego
na prawie 21 milionów złotych
projektu finansowanego w 85%
z Unii Europejskiej. W ramach
niego wybudowano już jedną
studnię, a obecnie prowadzone
są prace modernizacyjne stacji
uzdatniania wody.
– Obawiając się, że nie uda
się ostatecznie wykonać prac
dotyczących rekonstrukcji studni, rozpoczęliśmy przygotowania do planu awaryjnego. Czyli wykonania zupełnie nowego
odwiertu. Jesteśmy po uzgodnieniach z Urzędem Marszałkowskim w tym zakresie – powiedział nam burmistrz Łowicza

Jeśli nie dojdzie do kolejnych komplikacji, firma sięgnie
w końcu do starego filtra i zostanie on wymieniony wraz ze
złożem filtracyjnym. Obecnie
firma podejmie kolejne próby
wydostania tego elementu.
Przypomnijmy, że miasto zleciło rekonstrukcję starej studni głębinowej na ujęciu na Blichu. W trakcie prac okazało się,
że została ona przed laty wykonana niezgodnie z jakąkolwiek

sztuką budowy takich obiektów. Komplikacje, awarie sprzętu, utykające w studni na głębokości 400 m opuszczane rury
i przede wszystkim niemożność dostania się do filtra na
samym końcu odwiertu w celu
jego wymiany spowodowały
niespotykane dotąd w realizacji zamówień opóźnienia. Prace miały zakończyć się w sierpniu ubiegłego roku, a obecnie
ratusz podpisał drugi aneks

Kiedy wodociąg
w Wyborowie

Łyszkowice | Boisko sportowe

Wczesną wiosną ma zostać
ogłoszony przetarg na przebudowę starego wodociągu i budowę
hydroforni w Wyborowie. Całe
zadanie oszacowane jest na około 4 mln zł. W tym roku ma być
wybudowany nowy wodociąg
w Wyborowie, a hydrofornia ma
powstać w roku przyszłym. Pod
koniec 2009 roku gmina podpisała umowę na dofinansowanie
tej inwestycji kwotą około 1,6
mln zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Prace mają
rozpocząć się latem. 
mak

Prace zaczną się lada dzień
Przetarg na modernizację boiska sportowego w Łyszkowicach wygrała firma Winnicki
z Sochaczewa. W ciągu kilku
najbliższych dni powinna przystąpić do prac. Roboty mają łącznie kosztować nieco ponad 1,2
mln zł. Gmina ma przyznane dofinansowanie w kwocie 500 tys.
zł z programu Odnowa i Rozwój
Wsi, który objęty jest unijnym
Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Roboty mają zostać
zakończone do końca września.

Wykonawca ma przeprowadzić demontaż istniejącej trybuny i budowę w jej miejscu nowej
trybuny z 80 miejscami, częściowym zadaszeniem, wewnętrznymi drogami ewakuacyjnymi
i boksami dla zawodników rezerwowych. Przewidziany jest
remont istniejącej bieżni, demontaż istniejących ogrodzeń
oraz budowa w ich miejscu nowych. Planuje się też wykonanie czterech słupów oświetleniowych wraz z oprawami. mak

Krzysztof Kaliński, podkreślając, że znaczne opóźnienia nie
powodują jednak komplikacji
w finansowaniu tej inwestycji ze
środków unijnych. Jak dotąd nie
było też potrzeby podpisywania
aneksów do umowy.
Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych Cezary Kołodziejski
dopowiadają, że wykonanie nowego odwiertu jest możliwe nawet zaledwie kilka metrów od
studni objętej obecnie pracami.
Choć taka możliwość jest nadal brana poważnie pod uwagę, burmistrz i dyrektor ZUK
z nadzieją patrzą na prace prowadzone przez HYDROeŁPOL
z Łodzi przy rekonstrukcji starej
studni. Wtorkowy sukces daje
nadzieję na to, że studnię tę da
się jednak odbudować. 
tb

Gmina Bolimów | Ruszy I etap kanalizacji

Duże tempo na budowie
W gminie Bolimów trwają intensywne prace przy budowie oczyszczalni ścieków,
a z początkiem kwietnia ruszy
budowa I etapu kanalizacji, który obejmie swym zasięgiem Sokołów, Podsokołów i Jasionną
oraz kilka działek w Bolimowie.
– W tym roku chcemy zakończyć przebudowę oczyszczalni
ścieków i przeprowadzić większą część I etapu kanalizacji –
zapewnia wójt gminy Bolimów
Stanisław Linart. – Na ten cel
mamy przeznaczone 6,6 mln zł,
z czego 85% tej sumy to dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – dodaje.
Prace nad I etapem budowy
kanalizacji mają się zakończyć
najpóźniej w II kwartale przyszłego roku. W maju tego roku

natomiast ma rozpocząć się rozruch technologiczny w oczyszczalni ścieków, która z oczyszczalni trzcinowej zamieni się
w mechaniczno–biologiczną. –
Zakładaliśmy rozpoczęcie rozruchu w kwietniu, ale zrobimy
to już w maju. W czerwcu powinna jednak popłynąć czysta
woda.
W ciągu najbliższych kilkunastu dni powinien się także rozstrzygnąć warty 2 mln
zł przetarg na II etap kanalizacji, która zostałaby założona w Sierzchowie oraz części
Jasionnej – nieuwzględnionej
w I etapie. Chodzi o tzw. Jasionną Parcel i część wsi położoną za torami. Budowa II etapu ruszyłaby pod koniec tego
roku i zakończyła w roku przyszłym. 
td

Łowicz | Budownictwo komunalne

Blok z opóźnieniem
Z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia budowy bloku
komunalnego zwróciła się do
łowickich władz miejskich firma Insbud Krzesińscy s.j. – Poprosili nas, byśmy dołączyli do
umowy aneks, w którym termin
zakończenia prac określono na
koniec listopada – mówił burmistrz Łowicza Krzysztof Kaliński na posiedzeniu komisji
mieszkaniowej 16 marca. Według burmistrza, wydłużenie

terminu przyczyni się prawdopodobnie do tego, że pierwsi mieszkańcy będą mogli się
wprowadzać dopiero na początku roku 2011.
Opóźnienie wynika z ostrej
zimy, podczas której – z powodu
niskich temperatur – nie udało
się prowadzić prac budowlanych.
W nowym bloku komunalnym, który powstaje przy ul.
Franciszka Włada, ma zostać
oddanych do użytku 50 miesz-

kań. Przyszli mieszkańcy to
głównie osoby, które obecnie
mieszkają w miejscach stwarzających zagrożenie budowlane. Obecnie ok. 40 osób ma
nakaz eksmisji ze względu na
warunki mieszkaniowe, w jakich przebywają, a które zagrażają ich życiu. Takie mieszkania
znajdują się m.in. w kamienicach przy ulicy Bielawskiej czy
Zduńskiej, w których np. stropy
grożą zawaleniem. 
jr
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Firma z Kutna
zrobi ul. 3 Maja
Dokładnie o 700 tys. zł oferta
Przedsiębiorstwa Budowlano Produkcyjnego Trakt Bobrzak,
Teclaw Sp.j. z Kutna była tańsza od konkurencyjnej oferty
przedsiębiorstwa z Poznania,
w przetargu na wykonanie modernizacji ul. 3 Maja w Łowiczu.
Trakt w ubiegłym roku zajmował się na zlecenie ratusza
wykonaniem ulicy Starorzecze.
Przetarg został rozstrzygnięty w środę 10 marca. Trakt za
realizację zlecenia zaoferował
2 mln 219 tys. zł. Cena jest i tak
niższa o tej, którą miasto spodziewało się wydać – o blisko
300 tys. zł.
Przypomnijmy,
że
zadanie zakłada przebudowę
ul. 3 Maja od przejazdu PKP
do skrzyżowania ze Starym
Rynkiem oraz przebudowę
ul. Tkaczew od ul. 3 Maja do
ul. 1 Maja i odcinka tej ulicy
w pl. Koński Targ.
Wymieniona zostanie podbudowa, na której zostaną ułożone nowe nawierzchnie. Niestety, ulica 3 Maja zostanie ulicą
o nawierzchni z granitowej kostki. Oprócz tego zostanie zmodernizowana kanalizacja deszczowa.
Prace mają zakończyć do
30 września. Rozpoczną się najwcześniej w kwietniu i wtedy
można się spodziewać poważnych utrudnień w ruchu samochodowym. 
tb

Łowicz | ŁSM

Podwyżek ma nie być
Pozostawienie opłaty eksploatacyjnej na tym samym poziomie będzie rekomendował
Radzie Nadzorczej Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej jej zarząd.
W ostatni poniedziałek, 15 marca prezydium tejże rady jako pierwsze zapoznało się
z propozycjami zarządu oraz planem remontowym w spółdzielni.
Ostateczna decyzja czy
w tym roku w tej największej
łowickiej spółdzielni zostaną
wprowadzone podwyżki czynszów ma jednak zapaść na posiedzieniu rady, które planowane jest na poniedziałek, 22
marca. – Stanowisko zarządu
jest takie, żeby nie zmieniać
wysokości opłaty eksploatacyjnej, która jest istotnym elementem czynszu – powiedział nam
prezes ŁSM Armand Ruta.
Niestety, dobra wiadomość
o niepodwyższaniu czynszu

nie będzie dotyczyła wszystkich lokatorów. Zarząd rozważa bowiem podwyższenie
wprowadzonej przed kilkoma
laty tzw. opłaty dociepleniowej. Jest to opłata, którą obarczeni są mieszkańcy docieplonych bloków oraz będą ją płacić
mieszkańcy bloków, które będą
docieplone w tym roku. Obecnie wynosi ona 60 groszy za
każdy m2 powierzchni użytkowej mieszkania. Zarząd zaproponuje radzie podwyższenie tej
stawki o kilka lub kilkanaście

groszy za m2. Propozycja będzie sformułowana dopiero na
posiedzeniu rady. Od tego roku
opłatę dociepleniową będą płacić mieszkańcy kolejnych pięciu budynków w spółdzielni.
W tym roku bowiem docieplony ma zostać blok numer 14 na
osiedlu Bratkowice, bloki 8, 9
i 19 na osiedlu M. Konopnickiej
oraz budynek numer 13 na osiedlu Dąbrowskiego.
– Spółdzielnia potrzebuje tych
pieniędzy, żeby kontynuować
docieplanie innych budynków.

Rzut okiem | Przycinka drzew na osiedlach

Zarząd osiedla Górki w Łowiczu zaprasza mieszkańców
tej dzielnicy na doroczne spotkanie, które odbędzie się w sali
przedszkola Wiosenka w piątek,
26 marca o godzinie 15.30. Na
spotkaniu przewidziany jest poczęstunek oraz występy dzieci
z przedszkola. Zarząd osiedla
zaprasza również do dyskusji
na temat osiedlowych problemów oraz wymiany poglądów
na ten temat. 
mak

mak

REKLAMA

Łowicz | Miejski Zakład Komunikacji

Kto dostarczy nowe autobusy

Pojazdy mają zasilić obecną
bazę komunikacji miejskiej.
Nowe autobusy muszą być
prosto od producenta, rok produkcji 2010. Muszą być także
niskopodłogowe, czyli dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Chodzi o to, że podłoga
w takim typie pojazdów oprócz

tego, że jest zawieszona nisko,
może się jeszcze bardziej obniżyć i umożliwić tym samym
wprowadzenie wózka inwalidzkiego czy dziecięcego. Będą to
autobusy o średniej pojemności,
czyli mieszczące do 90 pasażerów. – Pojawienie się sześciu
średnich autobusów pomoże
nam rozładować szczyty komunikacyjne, które przypadają o godz. 7.00 – 9.00 rano oraz
o godz.13.00 – 15.00 – mówi
dyrektor Miejskiego Zakładu
Komunikacji Bogdan Suchanek.
Rocznie MZK w Łowiczu
sprzedaje ok. 380 tys. biletów.
Wynika z tego, że praktycznie
ponad tysiąc osób co dzień ko-

rzysta z usług miejskiej komunikacji. Przyczyną porannego
szczytu jest dojazd dzieci do
szkół, natomiast w godzinach
popołudniowych ludzie dojeżdżają na drugą zmianę do pracy.
Obecnie łowickie MZK
posiada osiem pojazdów, w
tym tylko jeden z nich mieści
90 osób. Po zakupie nowych
autobusów, te o mniejszej pojemności zostałyby przesunięte na te godziny kiedy ruch jest
mniejszy, a duże wykorzystywane byłby w godzinach największego szczytu komunikacyjnego czyli rano i popołudniu.
– W tym przetargu chodzi
nam również o to, by była to ta

sama marka np. Autosan czy
Solaris – mówi. – Ułatwia to
bowiem i obniża koszty eksploatacji. Wymieniając bowiem
część można składać wówczas
większe zamówienia.
W miejskim taborze są obecnie m.in. Jelcze i Autosany.
Miasto otrzymało na zakup
autobusów
dofinansowanie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 3.891.861 zł. Już
na początku lutego została w tej sprawie podpisana
umowa. Łączny koszt kupna to 4.578.660 zł, z czego
686.250 zł władze miejskie
chcą pokryć z kredytu. 
jr

– Postanowiliśmy, że
zaproponujemy radzie,
żeby nie zwiększać
w tym roku opłat
eksploatacyjnych,
ponieważ miasto w tym
roku nie podwyższyło
opłat za wodę, ścieki
czy śmieci. Zmieni
się natomiast opłata
dociepleniowa. Dzięki
temu będziemy mogli
utrzymać tempo
dociepleń w spółdzielni.
W tym roku planujemy
docieplić kolejnych pięć
budynków.

Działki
sprzedane
Cięcia pielęgnacyjne drzew
rosnących przy blokach na
osiedlach Bratkowice
i Dąbrowskiego w Łowiczu
przeprowadzili w ciągu ostatnich
dwóch tygodni pracownicy
Brygady Remontowo–Budowlanej
Łowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej. – Co roku staramy
się własnymi siłami dokonać cięć
przede wszystkim tam, gdzie
drzewa są przerośnięte i zasłaniają
okna mieszkańcom na parterze.
Staramy się też poprawiać w ten
sposób estetykę – powiedział
nam prezes spółdzielni Armand
Ruta. Do przeprowadzenia cięć
wytypowano w tym roku te osiedla
z uwagi na fakt, że
w ciągu ostatnich dwóch lat nie
prowadzono tam tego rodzaju
robót. Potrzebę przycięcia drzew
można też zgłaszać spółdzielni
pod nr tel. 46 / 837-38-76.

Spotkanie
na Górkach

Oferty na dostarczenie
nowych sześciu
autobusów można
składać do Urzędu
Miejskiego w Łowiczu
do 15 kwietnia.

Kiedyś było łatwiej o pieniądze,
bo wpływały one z wykupu
mieszkań na własnościowe – dowiedzieliśmy się w spółdzielni.
Ponadto Rada Nadzorcza na
posiedzeniu 22 marca będzie
decydowała o zakresie remontów w spółdzielni. – Jesteśmy
w końcowej fazie przygotowywania zakresu remontów. Zanim jednak rada ich nie przyjmie, nie można mówić ze
100-procentową pewności, że
coś będziemy robili – powiedział nam prezes Ruta. 
mak

Armand Ruta
Prezes Łowickiej
Spółdzielni
Mieszkaniowej

Za ósmym razem, udało się w końcu ratuszowi
sprzedać dwie nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową przy ulicy Grunwaldzkiej i Klonowej
w dzielnicy Korabka w Łowiczu.
Licytacja odbyła się w czwartek
11 marca.
Zastępca naczelnika Wydziału Gospodarki Gruntami łowickiego ratusza Jarosław Majka
powiedział nam, że wadia wpłaciło czterech oferentów, którzy
podjęli licytację. Jej rezultatem
było podbicie ceny wywoławczej najdroższej działki o powierzchni 982 m2, z 90 tys. zł
do 99 tys. zł.
Wyraźnej walki o drugą nieruchomość o powierzchni
920 m2 nie było. Została sprzedana po pierwszym przebiciu,
czyli za 85.850 zł.
W sumie miasto na sprzedaży obu nieruchomości zarobiło
190 tys. zł. 
tb
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zwolniony z aresztu. str. 12

Łowicz | Renowacja katedry

Umowa na 18,5 mln zł
podpisana
Czy tak postawiony samochód zagraża bezpieczeństwu w ruchu
drogowym?

Krępa | Kontrowersyjna decyzja

Zamknął bramę...
i dostał mandat
– Wyjechałem
z własnego podwórka,
zatrzymałem
samochód, zgasiłem
silnik i poszedłem
zamknąć bramę.
Widziałem, że jedzie
policja, ale nie
widziałem nic złego
w tym, że idę zamknąć
bramę.
Chwilę później pan Henryk
z Krępy pierwszy raz w życiu dmuchał w urządzenie do
mierzenia alkoholu i policjant
chciał mu wypisać mandat na
300 złotych i 5 punktów karnych. Kierowca mandatu nie
przyjął, napisał skargę do Komendanta Powiatowego Policji.
Do zdarzenia doszło 9 marca około godziny 16.15 przy
drodze lokalnej przez Krępie
w gminie Domaniewice. Właściciel posesji zamierzał jechać
osobowym, starym Mercedesem w stronę Domaniewic.
Otworzył bramę, wyjechał samochodem, rozejrzał się, skręcił maksymalnie, jak mógł
w prawo. Widział, że od strony
Łowicza drogą jedzie policyjny radiowóz. – Byli od mojego
samochodu około 120-150 metrów, na wysokości domu sołtysa – pokazuje na drodze.
Żeby wyjechać samochodem z posesji i widzieć drogę,
przednimi kołami samochodu musi wjechać już na asfalt.
Widoczność bowiem utrudnia
mu słup oświetleniowy oraz
płot posesji po sąsiedzku. Asfalt w tym miejscu ma szerokość około 4 metrów, są też
po obydwóch stronach asfaltu około półmetrowej szerokości pobocza. Odległość od
jego bramy do asfaltu wynosi też około 4 metry. – Zostawiłem samochód i poszedłem
zamknąć bramę. Przez myśl

mi nie przeszło, że robię coś
złego – mówi.
Radiowóz dojechał do posesji, policjanci zatrzymali się
i zwrócili mieszkańcowi uwagę, że zatarasował drogę. – Odparłem, że nic takiego nie miało miejsca, że droga jest na
tyle szeroka, że można jeszcze
przejechać. Radiowóz wyminął
Mercedesa – z czym faktycznie
nie było najmniejszego problemu – i policjanci postanowili ukarać kierowcę mandatem
w wysokości 300 złotych i 5
punktami karnymi.
– Poszedłem nawet po miarkę i zmierzyłem, ile samochód
wystaje od krawędzi drogi.
Było to 120 centymetrów. Po
co więc ta nadgorliwość? Nic
się przecież nie stało, a droga
nie jest ruchliwa – mówi kierowca. Pan Henryk zasugerował policjantom, żeby zapisali
zmierzoną odległość, ci jednak
odparli, że nie jest to do niczego potrzebne.
Podczas rozmowy z nami
interweniujący
mieszkaniec
wyjechał swoim Mercedesem
i postawił go podobnie, jak
zrobił to feralnego popołudnia.
Z przeciwnej strony w tym czasie jechał samochód dostawczy
poczty kurierskiej. Nie miał
problemów z przejazdem.
Kierowca mandatu nie przyjął. Napisał też skargę na policjantów do Komendanta Powiatowego Policji, złożył ją
dwa dni po zdarzeniu. Szczegółowo w niej opisuje okoliczności zdarzenia oraz sytuację
na drodze. Żali się, że – jego
zdaniem – bezpodstawnie musiał „dmuchać w balonik”. Był
trzeźwy. Podkreśla też, że policjanci zachowywali się grzecznie, ale jego zdaniem ich interwencja była niepotrzebna,
o karaniu mandatem i punktami karnymi nie wspominając.
Na policji trwa rozpatrywanie
skargi. Jej autor czeka na wezwanie na przesłuchanie i jeśli
będzie taka potrzeba, zamierza
bronić swoich racji przed sądem. 
mak

15 marca w łowickiej
kurii diecezjalnej
Aleksander Piotrowski
z firmy AC Konserwacja
Zabytków z Krakowa
oraz ks. Bogumił Karp
– ekonom diecezji
łowickiej– podpisali
umowę na prace
konserwatorsko–
budowlane w zespole
łowickiej katedry.
Prace rozpoczną się w kwietniu i trwać będą do końca sierpnia przyszłego roku. Obecnie
ustalany jest dokładny ich harmonogram. Zakres prac będzie
bardzo szeroki – obejmie prace budowlane i konserwatorskie wewnątrz i na zewnątrz
katedry, montaż windy, którą
będzie można wjechać na wieżę, by stamtąd oglądać miasto,
tarasu nad chórem, wykonanie
sali wystawienniczej, renowację
i rozbudowę domu biskupa łowickiego o część konferencyjną
i muzealną, renowację plebanii
i kanonii.
Prace kosztować będą 18 mln
479 tys. zł, z czego 75% stanowi
dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Wykonawcą będzie wyłonione w drodze
przetargu Konsorcjum AC Konserwacja Zabytków Piotrowski,
Kosakowski spółka jawna oraz
spółka z o.o. Budowa Łowicz.
Przypomnijmy, że
projekt „Renowacja zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej
w Łowiczu – najcenniejszego
skarbu Ziemi Łowickiej” jest
wspólnym przedsięwzięciem
kurii oraz Urzędu Miejskiego

Umowę podpisują ks. Bogumił Karp oraz Aleksander Piotrowski.

w Łowiczu. Kościół rozpoczyna właśnie jego realizację, miasto w tym roku planuje wykonać
90% wszystkich zaplanowanych
ze swojej strony prac. Koszt zrealizowanej części – budowy ul.
Starorzecze i prac w parku Błonie – wynosi około 8 mln zł.
Prace ruszą później niż
planowano
Kuria planowała rozpoczęcie
prac w ubiegłym roku. To się
nie udało ze względu na to, że
procedura przetargowa trwała
wyjątkowo długo. Ubiegłoroczny przetarg na renowację katedry został unieważniony. Do
drugiego wpłynął protest oferenta, który go nie wygrał.
25 lutego został on oddalony. Konsorcjum nie odwoływało się do Krajowej Izby Odwoławczej, do czego miało prawo.
Aby nie pozostawić wątpliwości co do przebiegu procedury,
kuria łowicka wniosła do Urzę-

REKLAMA

Łowicz | Błonia

Drugi przetarg na zieleń
We wtorek, 16 marca zapadła
decyzja o unieważnieniu przetargu z 12 marca na wyłonienie wykonawcy kolejnego etapu
prac przy zagospodarowaniu terenów zielonych w parku Błonie.
Do konkursu zgłoszone zostały 3 oferty – od firm Pleneria
z Wołomina, konsorcjum Nova
Jerzego Łebskiego z Łowicza
oraz Pielęgnacja Drzew i Pomników Przyrody sp. c. z Węgrowa i przedsiębiorstwo Gitpol ze Skierniewic. Ceny 2 mln
880 tys. zł, 1 mln 493 tys. zł
oraz 1mln 485 tys. zł przekraczały kwotę, jaką ratusz zarezerwował w budżecie na realizację zamówienia, czyli 1 mln
474 tys. zł.

du Marszałkowskiego w Łodzi
prośbę o zbadanie poprawności procedur przetargowych. 11
marca zostały one zaopiniowane pozytywnie.
Jak podkreślał po podpisaniu
umowy Aleksander Piotrowski,
wykonawcy będą ustalać harmonogram prac konserwacyjnych wewnątrz z proboszczem
katedry, aby zachować sakralną funkcję kościoła oraz z firmą
Budowa – aby ustalić możliwie
jak najszerszy zakres prac, ale
wzajemnie sobie nie przeszkadzać. Prace przebiegać będą
etapami, najprawdopodobniej
rozpoczną się od prezbiterium.
Aby prace przebiegały sprawnie, wiele elementów, jakie da
się zdemontować, konserwowane będzie w pracowni wykonawcy w Krakowie.
AC Konserwacja ma doświadczenie w kompleksowych renowacjach zabytkowych obiektów, do których należą: zamek

W związku z tym, jak powiedział nam naczelnik Wydziału
Inwestycji i Remontów Grzegorz Pełka, przetarg zostanie
w najbliższych dniach ogłoszony po raz drugi.
Przypomnijmy, że jest to
drugie w tym roku zamówienie, które dotyczy prac w parku Błonie. Pierwsze, które jest
już w realizacji, obejmuje budowę dwóch placów zabaw,
skate parku i boisk do siatkówki i koszykówki o nawierzchni
pouliretanowej oraz boiska do
siatkówki plażowej. Pracami
zajmie się Zakład Usługowy
Budra z Łowicza. Ich zakończenie zaplanowano na koniec
maja. 
tb

na Wawelu, kościół św. Piotra
i Pawła w Krakowie, katedry
w Lublinie i Kielcach, zamek
w Krasiczynie.
Aleksander Piotrowski mówił też, że jest dumy z tego, że
firma, którą kieruje wraz z prof.
Kosakowskim, będzie wykonywała tak ważne przedsięwzięcie. – Mamy nadzieję, że z Bożą
pomocą uda się w tak krótkim
czasie doprowadzić obiekt do
właściwego stanu i zrealizować
ten projekt.
Ks. Bogumił Karp apelował
też o wsparcie renowacji katedry. Dotacja, o jaką występowała kuria, wynieść mogła do 85%
kosztów całego przedsięwzięcia, a wynosi ostatecznie 75%,
co oznacza, że wkład własny
Kościoła łowickiego wyniesie
około 4,5 mln zł. Ofiary na renowacje zbierane są w katedrze,
ale można je wpłacać również
na konto 93 1020 2212 0000
5902 0289 0069. 
mwk
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czekają na drogę. str. 10

Zduny | Rolnictwo
Gmina Chąśno
chce kupić
samochód dla OSP
w Karsznicach

Igla będzie udrożniona, ale nie w tym roku

Przetarg nieograniczony na
wyłonienie dostawcy fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Karsznicach ogłosiła gmina Chąśno. Na oferty czeka do
16 marca. Karsznice to jedyna
jednostka straży z terenu gminy należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczej.
Gmina z własnych pieniędzy
zapłaci tylko około 15% wartości samochodu. Reszta będzie
pochodziła z dofinansowania
unijnymi pieniędzmi. Gmina
już otrzymała pozytywną decyzję w tej sprawie. 
mak

Firma
z Domaniewic
rozbuduje
bibliotekę
Firma Tom-Bud Tomasza
Mroczkowskiego z Domaniewic złożyła najkorzystniejszą
ofertę do przetargu na rozbudowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocierzewie Południowym. Inwestycja kosztować
będzie 531,5 tys. zł.
Na ten przetarg wpłynęło
8 ofert, najdroższa była propozycja Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Stalbud z Płocka – 843 tys. zł. Rozbudowa
biblioteki przewiduje przede
wszystkim powstanie sali konferencyjnej. Prace mają zostać
wykonane do końca października tego roku. 
mwk

Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych
w Łodzi pozytywnie
ustosunkował się do
próśb rolników z gmin
Zduny, którzy zwrócili
się o udrożnienie 900metrowego odcinka rzeki
Igli, który nie był objęty
pracami w ubiegłym roku.
Wówczas Igla została
pogłębiona prawie na całej
pozostałej długości.
Na efekt takiego działania nie
trzeba było długo czekać. Woda
zbierająca się w udrożnionej
części rzeki, nie mając odpływu zaczęła się rozlewać na pola
i łąki, uniemożliwiając wjazd
na nie sprzętem rolniczym. Sytuacja taka była na jesieni i od
razu pojawiły się skargi. Pod koniec ubiegłego roku ponad 100
najbardziej zainteresowanych
rolników ze Strugienic, Wierznowic, Urzecza, Bogorii Dolnej
i Górnej oraz z Bąkowa Dolnego i Górnego podpisało się pod
listem do dyrekcji WZMiUW
w Łodzi. Starania poparła gmina, wójt Jarosław Kwiatkowski
i Rada Gminy.
Pierwszym efektem było pismo, w którym poinformowano gminę, że nie ma możliwości przeprowadzenia prac na
pozostałym odcinku, bo jest on
nieuregulowany. Ostatecznie,
po kolejnych prośbach i rozmowach w urzędzie w ubiegłym

Bobry. Kilka dni temu jeden z mieszkańców gminy Zduny przesłał nam zdjęcia rodziny bobrzej wykonane
4 marca na Igli. Wezbrana i rozlewająca się wśród zarośli i pól rzeka okazuje się doskonałym miejscem dla tych
zwierząt. Mogą łatwiej dostać się do pokarmu nie opuszczając środowiska, w którym czują się bezpiecznie. Nie
dało się ich podejść z bliska, stąd kiepska jakość zdjęcia – ale i tak do dowód, że te zwierzęta są wśród nas.

tygodniu przyszła informacja,
że WZMiUW w Łodzi wpisał
realizację pogłębienia Igli do
planowanych zadań inwestycyjnych. – Choć z pisma nie wynika, kiedy prace zostaną podjęte,
to rozumiemy, że jest już poważniejsza szansa na przeprowadzenie prac, które dotąd były
negowane – powiedział nam
wójt Jarosław Kwiatkowski.
Wojciech Kazulak, kierownik
Działu Utrzymania Wód i Urzą-

REKLAMA

Złaków Borowy | Jaka przyszłość szkoły

Oddział przedszkolny jeszcze nie teraz
Wójt gminy Zduny
Jarosław Kwiatkowski
spotkał się w połowie
lutego z rodzicami uczniów
uczęszczających do filialnej
Szkoły Podstawowej
w Złakowie Borowym.
Powodem była prośba,
która wpłynęła do gminy
o powołanie w placówce
od nowego roku oddziału
przedszkolnego.
Pod pismem do gminy podpisało się ponad 20 osób, w większości mieszkańców Złakowa
Borowego. Dyskusja na spotkaniu była spokojna, zakończyła
się zgodną decyzją, że w roku
szkolnym 2010/2011 oddział
przedszkolny nie będzie powoływany. Wójt wyjaśnił nam, że
taka decyzja pociągnęłaby za
sobą konieczność adaptacji pomieszczeń. Koszt ten oszacowano na około 80 tys. złotych.
Wydatek taki nie był przewidywany w budżecie gminy.
Obecnie gmina oddziały
przedszkolne utrzymuje szkołach w Zdunach i w Bąkowie.

Powstawały one po kolei przez
ostatnie dwa lata. Uczęszcza do
każdego z tych oddziałów po
20 osób.
Decyzja ta jednak, jak podkreśla wójt, nie zamyka tematu.
– Istnieje możliwość, by oddział
został powołany na rok szkolny
2011/2012. Myślę że poprzedzą to dyskusje z rodzicami na
kolejnych spotkaniach. Ważne
jest to, by udało się zgromadzić
odpowiednią ilość dzieci, które będą uczęszczać do powołanego przedszkola – powiedział
wójt Kwiatkowski. Szansę widzi
w tym, by do przedszkola zdecydowali się posłać dzieci rodzice
także ze Złakowa Kościelnego,
którzy w części obecnie posyłają je do Zdun. Takie rozwiązanie jego zdaniem pozwoliłoby
zwiększyć szansę na dostanie się
do przedszkola dzieci z Zdun.
Przy okazji wójt poinformował rodziców o zmianach, które
w nowym roku szkolnym czekają szkołę. Zostanie w niej zlikwidowana klasa III. Czterech
uczniów trafi do szkoły w Nowych Zdunach. Powodem takiego stanu rzeczy jest różnica
w programach edukacyjnych

dzeń Wodnych w WZMIUW
w Łodzi powiedział nam, że nie
należy spodziewać się realizacji prac w tym roku. Fragment
rzeki Igli, który nie został objęty ubiegłorocznymi pracami,
znajduje się na terenie chronionym Natura 2000. Rzeka jest
tam nie uregulowana. – A my
dostajemy pieniądze z Urzędu
Marszałkowskiego i Wojewódzkiego tylko na utrzymanie koryt
rzecznych, które zostały uregu-

pomiędzy klasami III a II. Ze
względu na te rozbieżności nie
mogą one w roku przyszłym
być łączone.
Niemniej wójt zauważył, że
w szkole w Złakowie Borowym
z roku na rok będzie ubywało
dzieci. Już teraz szkoła nie należy do licznych, w tym roku
szkolnym uczęszcza do niej
w klasach 0 - III 19 uczniów.
W roku szkolnym 2010/2011 będzie ich 23, w roku 2012 /2013
liczba ta zmniejszy się do 13,
a w rok później do 14.
Pytany o możliwość likwidację szkoły, wójt powiedział, że
w tej chwili taki temat nie jest
brany pod uwagę. A jeśli już zostanie wywołany, to decyzja zapadnie wyłącznie przy udziale
rodziców. Faktem jest jednak to,
że szkoła w Nowych Zdunach
jest znacznie nowocześniejsza
od swojej filii w Złakowie Borowym, oferuje lepsze warunki
i wyposażenie. Im mniej dzieci
będzie się uczyło w Złakowie,
tym większe będą koszty związane z utrzymaniem tej placówki. Ulokowanie w niej oddziału
przedszkolnego mogłoby sytuację poprawić. 
tb

lowane. Stąd problem z finansowaniem tych robót w ubiegłym
roku – powiedział nam kierownik Kazulak. Pojawiła się jednak szansa, by na te roboty pozyskać pieniądze z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
I taki wniosek Wojewódzki Zarząd przygotuje.
Korzystanie jednak przy takich robotach z pieniędzy unijnych wiąże się z dużym ryzykiem. Roboty te nie mogą

wpłynąć negatywnie na środowisko. Komisja Europejska bardzo rygorystycznie podchodzi
do takich przypadków i nakłada
kary oraz zobowiązuje do zwrócenia dotacji jak i naprawiania
szkód.
Prowadzenie prac na Naturze
musi być poprzedzone raportem
oddziaływania na środowisko
i decyzją środowiskową oraz
opracowaniem takiego zakresu prac, który nie pogorszy warunków siedliskowych zwierząt,
dla których powołano ten obszar. Wszystko jest skomplikowane i dokładnie weryfikowane przez Regionalną Dyrekcję
Ochrony Środowiska w Łodzi.
Kierownik Kazulak powiedział
nam, że prace nad dokumentacją i uzyskaniem wszystkich
pozwoleń potrwają cały rok. Inwestycja będzie mogła być realizowana w roku przyszłym.
Zakres prac jak nam wyjaśnił
kierownik Kazulak będzie obejmował praktycznie uregulowanie tego odcinka Igli. Jeśli tak
się stanie, rzeka ta już na całej
długości będzie podlegała obowiązkowi bieżącej konserwacji,
co będzie gwarantowało już odpływ wody do Bzury.
– Obecnie obostrzenia wynikające z ochrony środowiska,
w tym także z Obszarów Natura 2000 mocno komplikują nam
prowadzenie prac. Musimy być
ostrożni, przygotowywać dużo
różnej dokumentacji. Ciężko jest tu pogodzić oczekiwania rolników z obowiązującymi
przepisami – powiedział Kazulak. 
tb
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Łowicz | Ruch drogowy

Mniej miejsc parkingowych
przy starostwie
Parking samochodowy pomiędzy budynkami łowickiego
starostwa i Powiatowego Urzędu Pracy jest obecnie chwilowo
mniejszy o ponad połowę.
Warto to brać pod uwagę,
gdy np. pojedziemy załatwiać
formalności związane z rejestracją samochodu.

Prace przy budowie
parkingu koło starostwa 
rozpoczęły się 
od przygotowania miejsca 
po podbudowę i ułożenia
krawężnika.

8 marca rozpoczęły się bowiem prace przy budowie nawierzchni z betonowej kostki
w zachodniej części parkingu. Dotąd teren ten w części
był nieutwardzony lub pokryty
zniszczoną nawierzchnią bitumiczną. Nowy parking pomieści 58 samochodów, obecnie
z powodu prac, może tam zaparkować najwyżej 25 aut. Realizacją zadania zajmuje się łowicka
firma BUDOMIX s.c. Tyszkowski i Górski za 160 tys. zł.
Rozpoczęte prace mają potrwać do 20 maja, ale wykonawca deklaruje, że parking będzie gotowy wcześniej. 
tb

Łowicz | Stary Rynek

Woda w piwnicach kamienicy
Przeciekający dach, zalane piwnice, wilgoć i problemy
z centralnym ogrzewaniem, koczujący na korytarzu
bezdomni – tak o stanie kamienicy przy Starym Rynku 17,
podczas piątkowych obrad komisji budżetowej
mówił Jacek Chołuj, dyrektor mieszczącego się w niej
Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej.
Centrum jest samodzielną jednostką kultury, której
nie przekazano w użytkowanie tego obiektu. W ubiegłym
roku był taki zamysł, aby przyspieszyć mający się tam odbyć
remont. Decyzją Rady PowiaREKLAMA

tu Łowickiego tak się nie stało.
W tym roku na remont kamienicy
i wyposażenia wnętrz planowane jest wydatkowanie niemal
1,3 mln zł z czego 613 tys. zł
stanowić ma dotacja z Regionalnego Programu Operacyj-

nego. Umowa w tej sprawie nie
została jeszcze podpisana.
Jacek Chołuj przyniósł na
obrady komisji budżetowej kserokopie zdjęć przedstawiających stan obiektu. Wspomniał,
że może nie odzwierciedlają
one, jak zły jest jego stan. Jeszcze przed mrozami zlecał naprawę dachu, ponieważ przesiąkał on przy kominie tak bardzo,
że woda lała się po ścianach
wewnątrz budynku. Piwnice,
w których znajduje się kotłownia, zalane zostały wodą, prawdopodobnie z powodu fatalnego stanu kanalizacji sanitarnej.
Duża wilgotność powietrza
mogła być przyczyną wyłączenia olejowego pieca centralnego ogrzewania. Nie można było
jednak tego stwierdzić, ponieważ wezwany do naprawy fachowiec odmówił wejścia do
piwnic zalanych wodą. Obawiał się porażenia przez prąd.
W czwartek 11 marca sprowadzono beczkowóz, aby wypompowywać wodę z piwnic.
REKLAMA

Wieże do mierzenia
wiatru powstaną
w Łagowie
i Niespuszy
Można już zaobserwować
pierwsze zwiastuny mających
powstawać na terenie powiatu
łowickiego farm siłowni wiatrowych. Dwie różne firmy uzyskały już pozwolenia na budowę na postawienie metalowych
konstrukcji, na których zamontowane będą urządzenia do mierzenia siły wiatru. Dzięki danym uzyskanym z urządzeń na
tych wieżach będzie możliwe
określenie opłacalności budowy elektrowni wiatrowych.
Pierwsza metalowa konstrukcja z odciągami, o wysokości
około 80 metrów, ma powstać
w okolicach Łagowa w gminie Łyszkowice. Postawić ją zamierza łódzka spółka Bonwind.
Firma ta już podpisywała umowy przedwstępne na lokalizacje
przyszłych siłowni wiatrowych
z prywatnymi właścicielami
gruntów w tej gminie. Prace
przy budowie wież do mierzenia siły wiatru powinny rozpocząć się w ciągu kilku najbliższych dni.
Podobnego rodzaju konstrukcja ma również powstać w Niespuszy w gminie Chąśno. Ta
wieża ma mieć wysokość około 62 metrów i zamierza ją postawić spółka Wind Projekt
z Inowrocławia. 
mak

PKZ odnowią rynek
w Bielawach
Piwnice Centrum Promocji. Wilgoć na ścianach, woda stojąca na
posadzce. Stan całego budynku jest bardzo zły.

Radni nie podjęli jednak
dyskusji nad tym, czy można przyspieszyć remont, ale
kolejny raz zastawiali się nad
sensem tworzenia w Centrum
Promocji pokoi dla grup wycieczkowych. Podkreślano, że
jest to bardzo odległe od zadań
samorządu, że to wyraz konkurowania z prywatnymi przedsiębiorcami i że nie będzie na
nie chętnych.

Przypomnijmy, że powstanie
domu wycieczkowego obejmuje wniosek na remont, do którego powiat ma dostać dotację.
W kamienicy ma powstać mała
sala konferencyjna (na 30 osób)
oraz pokoje dla około 40 osób,
w cenie około 35 zł od osoby.
Na parterze przewidywany jest
całoroczny punkt informacji turystycznej oraz biura Centrum
Promocji. 
mwk

Jest już znany wykonawca rewitalizacji rynku w Bielawach.
Przetarg wygrała Pracownia
Konserwacji Zabytków z Łodzi.
Prace mają zostać rozpoczęte
najpóźniej w kwietniu i zakończone w okolicach września.
Koszt przedsięwzięcia wyniesie 970 tys. zł. 500 tys. pochodzi z dofinansowania z Urzędu
Marszałkowskiego. Ma powstać
nowa wiata przystankowa, będą
wymienione płytki chodnikowe
i odnowione drogi wokół rynku,
zasadzonych kilkaset drzewek
i krzewów, zainstalowane zostaną stylowe lampy i ławki.  td
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Szkoły zapraszają
Łowicz | Szkoły pijarskie

Oferta dla przyszłych uczniów
Przyszli uczniowie oraz ich rodzice mogą odwiedzić szkoły pijarskie w Łowiczu w niedzielę
21 marca. Tego dnia, w godz. 10.30 - 14.00 odbędą się bowiem drzwi otwarte we wszystkich
trzech placówkach: w szkole podstawowej, gimnazjum i w liceum ogólnokształcącym.
– Jak co roku, również tym
razem organizujemy dzień
otwartych drzwi w niedzielę,
żeby ułatwić rodzicom możliwość zapoznania się z naszą
ofertą – mówi dyrektor szkół
pijarskich w Łowiczu Przemysław Jabłoński. – Ponieważ
wybór szkoły to nie tylko decyzja pojedynczego ucznia, ale
również często jego rodziców.
Również tym razem przygotowano bogatą prezentację.
Będzie można m.in. zobaczyć
wystawę prezentująca historię
i osiągnięcia szkół, prezenta-

cję kół przedmiotowych, zajęć
pozalekcyjnych takich jak zespół muzyczny czy kółko teatralne oraz przeprowadzanie
doświadczeń w pracowniach
szkolnych: fizycznej, chemicznej i biologicznej. W czasie
dnia otwartego przyszli uczniowie będą mogli zdobyć odpowiedzi na nurtujące ich pytania
nie tylko od nauczycieli, ale
również od swoich starszych
kolegów, którzy tego dnia będą
oprowadzać po szkole.
W nadchodzącym roku
szkolnym 2010/2011 plano-

Łowicz | II Liceum Ogólnokształcące

Kopernik otwiera drzwi
Drzwi otwarte w II Liceum
Ogólnokształcącym przy
ulicy Ułańskiej w Łowiczu
odbędą się 25 marca
o godz. 17.30.
Tego dnia będzie można nie
tylko zobaczyć szkolne mury,
ale przede wszystkim spytać nauczycieli czy starszych kolegów
jak wygląda szkoła od środka.
Obecnie w II LO uczniowie
kształcą się w trzynastu klasach
o nachyleniach: matematyczno
– informatycznym, językowym,
REKLAMA

biologiczno – chemicznym
i humanistycznym. Również
w przyszłym roku mają powstać
klasy o takich profilach. Jest to
jedyna łowicka szkoła dostosowana dla osób niepełnosprawnych, które mogą kształcić
się w klasach integracyjnych.
W ostatnich latach zmodernizowano placówkę i wprowadzono
nowe pracownie oraz zakupiono nowe pomoce dydaktyczne. Od 2005 r. szkoła nosi imię
Mikołaja Kopernika, a od czterech lat liceum ma swój własny
sztandar.
jr

wane jest utworzenie jednej
klasy w szkole podstawowej,
dwóch w gimnazjum i trzech
w liceum o nachyleniu: humanistycznym, matematyczno – fizycznym i biologiczno
– chemicznym, czyli tak jak
w ubiegłym roku. – Warto
skorzystać i w niedzielę wybrać się do naszej szkoły –
dodaje Jabłoński. – Ponieważ
rozmowa to podstawa, by dowiedzieć się jak najwięcej.
Szkoły pijarskie prezentowały już swoją ofertę w tym
tygodniu na targach edukacyj-

nych w Skierniewicach. Obecnie jest już tu kilkoro uczniów
z tamtych okolic.
- Pierwszy raz uczestniczyliśmy w takim wydarzeniu
i podobno zrobiliśmy tam duże
wrażenie ze względu na naszą
ciekawą prezentację – mówi
Jabłońskwi. Podkreśla, że
Skierniewice i takie miejscowości jak Stachlew, Bełchów,
Humin czy Bolimów leżą stosunkowo niedaleko Łowicza,
stąd warto, by również z tych
okolic rekrutowali się przyszli
uczniowie szkół pijarskich.  jr

Łowicz | Szkoła na Bratkowicach

Szkoła od środka
Występ flecistów, wieczór
francuski oraz zwiedzanie
szkoły zaplanowano
w ramach dnia otwartego
w Zespole Szkół
z Oddziałami Integracyjnymi
przy ul. Młodzieżowej
w Łowiczu, który odbędzie
się w piątek 19 marca
o godz. 17.00.
W placówce funkcjonuje
Gimnazjum nr 4 oraz Szkoła
Podstawowa nr 7. Dzień otwarty
adresowany jest przede wszystkim do rodziców pierwszoklasistów. Do gimnazjum w tym
roku naboru nie będzie, ponieważ jest tylko jedna klasa VI
integracyjna, której uczniowie
kontynuować będą naukę w murach tej szkoły.

Gimnazjum nr 4 powstało w 2001 roku, aby uczniom
z orzeczeniami stworzyć ciąg
edukacyjny od integracyjnego przedszkola, poprzez szkołę
podstawową i gimnazjum aż do
matury w II LO. Minione lata
pokazują, że pomysł był dobry.
W efekcie w gimnazjum Zespołu Szkół na Bratkowicach
naukę kontynuują uczniowie,
którzy wcześniej chodzili do
SP 7. W minionych latach nabór
prowadzono wówczas, gdy były
2 klasy VI.
Do przyjścia na dzień otwarty zaproszeni są rodzice oraz
przyszli uczniowie. Zostanie im
pokazana baza szkoły, przedstawiona oferta edukacyjna. Krótki występ przedstawią uczniowie uczący się grać na fletach.
Gimnazjaliści zaproszą na wieczór francuski. 
mwk

Łowicz | Drzwi otwarte

Gimnazjum nr 2 pękało w szwach
W środę, 10 marca,
w Gimnazjum
nr 2 im. Jana
Wegnera w Łowiczu
zorganizowano drzwi
otwarte, przeznaczone
dla uczniów
ostatnich klas szkół
podstawowych.
– Ilość osób jaka nas odwiedziła, przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Mieliśmy przygotowane ponad
40 formularzy dla chętnych i
musieliśmy jeszcze dodrukować kolejne 50 – mówi dyrektor łowickiego gimnazjum Mirosława Walczak.
Drzwi otwarte w „Dwójce”
rozpoczęły się od godzinnego programu, podczas którego
uczniowie z gimnazjum ujawnili swoje talenty muzyczne
i sportowe. Potem można było

Drzwi Otwarte w Gimnazjum nr 2. Ilość osób, które zawitały tego dnia do szkoły przerosła oczekiwania
dyrekcji.

zwiedzić szkolę, obejrzeć poszczególne klaso-pracownie,
porozmawiać z dyrekcją, nauczycielami i uczniami. – Po-

Zduny | Obie szkoły zapraszają

W piątek Dni Otwarte
Dni Otwarte obu zduńskich
szkół ponadgimnazjalnych
odbędą się 19 marca.
W szkole w Zduńskiej Dąbrowie 19 marca program przewiduje o 9.30 wprowadzenie
w rodzaje kierunków nauczania, przez dyrektor szkoły Zofię Wawrzyńczak. W roku
szkolnym 2010/2011 będzie
prowadzony nabór do Technikum 4-letniego prowadzącego
kształcenie w zawodach: technik weterynarii, technik rolnik,
technik hodowca koni, technik
architektury krajobrazu.
Później rozpocznie się program artystyczny, umiejętności
aktorskie zaprezentują ucznio-

wie internatu. Grupa taneczna dziewcząt pod kierunkiem
nauczycielki wf Izy Masłowskiej przedstawi opracowane
specjalnie na tę chwilę układy choreograficzne. Na zakończenie, gimnazjalistów czeka quiz, zwycięzcom zostaną
wręczone upominki i nagrody.
Później obecni uczniowie Zduńskiej Dąbrowy będą przewodnikami w zwiedzaniu placówki.
Swoją działalnością pochwalą się członkowie kół zainteresowań. Będzie też ekspozycja
zdjęć oraz sukcesów uczniów,
zdobywców czołowych miejsc
w olimpiadach rolniczych, nagradzanych stypendiami za bardzo dobre rezultaty w nauce.

tencjalni uczniowie bardzo
chętnie z nami rozmawiali
i zadawali mnóstwo pytań. Już
po wszystkim byliśmy bardzo

8 kwietnia szkoła zaprosi na
dzień otwarty ponownie, wówczas nie będzie on miał jednak
zorganizowanej formuły.
Zduńskie liceum zaprasza
gimnazjalistów jutro 19 marca.
dzień otwarty rozpocznie się
o godz. 11.00 przywitaniem gości przez dyrektora placówki,
który opowie o historii szkoły
i kierunkach nauczania.
Na rok 2010/2011 prowadzony będzie nabór do klas
o nachyleniach matematyczno
– przyrodniczym, kultura europejska oraz do klasy obronnej. Później odbędzie się pokaz walk wręcz klas obronnych
i występ artystyczny. Po spotkaniu goście wyruszą na zwiedzanie szkoły, w czasie którego będzie można zajrzeć do
sal lekcyjnych, porozmawiać
z nauczycielami oraz uczniami. 
tb

zmęczeni, ale niesamowicie zadowoleni, że nasza oferta cieszyła się tak dużym zainteresowaniem – dodaje dyrektor.  td

„Czwórka”
zaprasza
Drzwi otwarte w Szkole Podstawowej nr 4 w Łowiczu dla
przyszłorocznych pierwszoklasistów oraz dla ich rodziców
odbędą się dzisiaj, 18 marca
o godz. 17.00. Najpierw goście
będą mogli zobaczyć przedstawienie specjalnie przygotowane z tej okazji przez uczniów
I i III klasy. Spektakl opracowano na podstawie scenariusza
twórczyni ludowej i poetki Ewy
Tomczak. Po nim dzieci i ich
opiekunowie dowiedzą się podstawowych informacji o szkole.
Rodzice będą mogli również zadawać pytania obecnym na sali
nauczycielom, by dowiedzieć
się jak najwięcej o placówce
do jakiej ich pociechy pójdą od
1 września. 
jr
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Autostrada | Plantowanie terenu  

Budowa A2 może ruszyć w wakacje

REKLAMA

czowanie tego, co po wycince
pozostało. W kilku miejscach
jednocześnie – najpierw tam,
gdzie będzie możliwy dojazd –
wjadą ciężkie koparki wyposażone w szczęki do wyciągania
korzeni. Od razu, na miejscu
korzenie będą rozdrabniane. –
Zmielone korzenie pojadą do
elektrociepłowni i posłużą jako
paliwo ekologiczne – dowiedzieliśmy się w GDDKiA.
Już w kwietniu projekty wszystkich pięciu odcinków autostrady ze Strykowa
do Konotopy powinny trafić
do ostatecznego uzgodnienia
w GDDKiA. Po sprawdzeniu
projektów i dokumentacji nastąpić ma złożenie wniosku
o wydanie pozwolenia na budowę. Koordynacją prac prowadzonych na pięciu odcinkach
autostrady zajmie się konsorcjum firm DHV Polska, Arcadis i Egis Polska. Kontrakt tylko za tę usługę wynosi prawie
40 mln zł. Pierwotnie zakłada-

Na odcinku autostrady A2 ze Strykowa do Konotopy wyciętych zostało łącznie kilka tysięcy drzew.

no, że pierwsze ciężkie roboty
przy budowie autostrady mają
rozpocząć się nie wcześniej niż
późną jesienią tego roku. Firmy
zakładają jednak, że uda im się
wcześniej zakończyć fazy projektowe.
Ponad połowę autostrady
(49,2 km), w tym na naszym

terenie, wybuduje chińskie
konsorcjum China Overseas
Engineering. Jeden z dwóch
odcinków - od węzła Stryków I
pod Nieborów Chińczycy zbudują za 745 mln zł. Za drugi
odcinek od okolic Bolimowa
przez Wiskitki pod Grodzisk
dostaną 535 mln zł. 
mak
Materiały GDDKiA Łódź

Ciężki sprzęt ma rozpocząć
prace przy budowie autostrady w sierpniu tego roku. Inwestycja ma zostać zakończona
przed Euro 2012. W październiku GDDKiA chce jeszcze
rozpisać przetarg na budowę
stacji benzynowych przy autostradzie.
Wraz z końcem lutego zakończył się pierwszy etap przygotowań pod budowę, czyli wycinka drzew na całym odcinku.
Prace były prowadzone z przerwami i na różnych odcinkach
od początku roku. Wycinkę
prowadził Zakład ProdukcyjnoUsługowy Acer z Międzyrzecza. Wyciętych zostało łącznie
kilka tysięcy drzew różnej wielkości. – Musieliśmy zakończyć
wycinkę przed końcem lutego
ze względu na okresy lęgowe
ptaków. Takie były uzgodnienia – powiedział nam Zalewski. Lada dzień powinno natomiast rozpocząć się wyrywanie
korzeni wyciętych drzew i kar-

Fot. GDDKiA w Łodzi

– Przekażemy firmom splantowany teren pod budowę
autostrady. Aktualnie firmy, które wygrały przetargi są
na etapie projektowania odcinków autostrad.
Wszystko idzie zgodnie z harmonogramem
i inżynierowie koordynujący prace,
którzy współpracują z projektantami, nie zgłaszali
uwag – powiedział nam o stanie zaawansowania
przygotowań do budowy autostrady A2 ze Strykowa
do Konotopy pod Warszawą rzecznik prasowy
łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad Maciej Zalewski.

Wizualizacja węzła. Łuk po lewej stronie to dzisiejsza obwodnica.
Strykowa.

Gmina Stryków | Autostrady

Skrzyżowanie A1 i A2:
niedługo start
Jeśli wszystko pójdzie
zgodnie z aktualnymi
zamierzeniami łódzkiej
Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad,
to wiosną rozpocznie się
budowa węzła autostrad
A1 i A2 nieopodal
Strykowa.
Jeśli – ponieważ w tej chwili
trwa drugi etap przetargu.
Otwarcie
ofert
nastąpi
22 marca. Nie można mieć pewności, czy po rozstrzygnięciu,
któryś z odrzuconych oferentów nie wniesie protestu. Węzeł pod roboczą nazwą Stryków
I, bo później określany będzie
jako węzeł Łódź, zlokalizowa-

ny zostanie w miejscu, gdzie
dziś autostrada A-2 przechodzi
w jedno przęsło autostrady A-1
( Toruń-Stryków).
Jednocześnie GDDKiA informuje, że zakończył się pierwszy
etap postępowania przetargowego dla autostrady A-1 na odcinku Kowal – Stryków. Tym samym rozpoczął się drugi etap,
do którego zaproszono wszystkich potencjalnych wykonawców, którzy spełnili postawione w pierwszym etapie kryteria.
Otwarcie ofert dla odcinków
Kowal – Sójki i Piątek – Stryków ma nastąpić 21 kwietnia,
a na odcinki Sójki – Kotliska
i Kotliska – Piątek, dzień później. Oferty w drugim etapie
złoży około osiemdziesięciu
konsorcjów i firm. 
ljs

10

18 marca 2010

nr 11

www.lowiczanin.info

Punkt zapalny
Gmina Domaniewice |Droga na Błota Krępskie

Obiecanki-cacanki...
... a asfaltu jak nie było, tak nie ma. Mieszkańcy Błot Krępskich i okolic, którzy codziennie
korzystają z drogi gminnej łączącej tę miejscowość z krajową 14-stką, czują się oszukani
przez przewodniczącego rady i wójta.
Elżbieta woldan
-romanowicz
ela.woldan@lowiczanin.info

Mieszkańcy protestują przeciw krzywdzącej ich decyzji
rady, która skierowała do realizacji w roku bieżącym zadanie
polegające na wyasfaltowaniu
drogi gminnej w Rogóźnie nad
jeziorem Okręt. Tymczasem,
jak twierdzą, w pierwszej kolejności miała być wykonana droga na Błota Krępskie.
– My za tą sprawą chodzimy już od kilku lat. Przewodniczący Rady Gminy Domaniewice Sławomir Sałek w 2008
r. obiecywał nam wyasfaltowanie drogi, jak tylko w budżecie
będą pieniądze na takie inwestycje. Teraz czujemy się oszukani i zlekceważeni – żalili się na
spotkaniu z reporterką Nowego
Łowiczanina w piątek, 5 marca.
Trzy dni wcześniej spotkali się
z radnymi przed sesją. Po raz
kolejny dali wyraz swojemu
niezadowoleniu i apelowali, by
konsekwentnie realizowano to,
co zostało obiecane.
– Nie zostawimy tak tej sprawy! – zapowiadają.
Co z tą drogą?
Pieniądze na inwestycje drogowe w budżecie ubogiej gm.
Domaniewice pojawiają się
rzadko. W minionym roku nie
było ich wcale i żadnej drogi
nie wybudowano. Mieszkańcy
gminy jakoś to przełknęli. Nieoczekiwanie niewielkie środki znalazły się w tym roku, na
skutek zmniejszenia o 200 tys.
zł planowanej na 300 tys. zł doREKLAMA

Mieszkańcy Błot Krępskich. Codziennie korzystają z drogi, której stan pozostawia wiele do życzenia.

tacji dla łowickiego starostwa
do przebudowy drogi powiatowej tzw. chruślanki. O obcięciu
dotacji decyzją rady na sesji 29
stycznia pisaliśmy w nr 6/2010
Nowego Łowiczanina. Na tej
samej sesji rada zdecydowała
o przeznaczeniu pozyskanych
w ten sposób 200 tys. zł na inwestycję gminną. Wtedy nieoczekiwanie dla mieszkańców
Błot Krępskich przed planowaną od dawna do realizacji ich
drogę, wskoczył do budżetu remont 1600 metrów drogi gminnej nad jeziorem Okręt do Rogóźna. Realizację tej inwestycji
przegłosowano większością 7
głosów, podczas gdy wyasfaltowanie drogi do Błot poparło 4
radnych, a 2 wstrzymało się od
głosu.
Mieszkańcy Błot Krępskich
i okolic, którzy spodziewali się,
że w końcu zostanie wykonana
ich droga, już 9 lutego złożyli
w Urzędzie Gminy pismo pro-

testacyjne. Przypomnieli w nim
wójtowi i radnym, że rada już
w 2007 r. zatwierdziła budowę
asfaltówki na Błota, ale z racji braku pieniędzy na ten cel,
inwestycję odłożono w czasie.
W 2008 roku gminę było stać
jedynie na wyłożenie gruntówki kamieniem. „Przewodniczący Sławomir Sałek zaręczył słowem na sesji otwartej w 2008
roku, iż jeśli pojawią się pieniądze na budowę dróg asfaltowych, my jako pierwsi będziemy mieli ją wybudowaną,
z czym zgodził się na równi wójt
i radni(...)” – czytamy w piśmie
mieszkańców.
Teraz sygnatariusze protestu
twierdzą, że przewodniczący
Sławomir Sałek oraz wójt Mirosław Redzisz nie dotrzymali danego im wcześniej słowa.
Ich zdaniem zbyt pospiesznie
złożono do Urzędu Marszałkowskiego dokumenty na dofinansowanie drogi nad Okrętem

i zrobiono projekt tej inwestycji,
gdyż gmina powinna najpierw
rozstrzygnąć ich protest.
– Tyle lat nas za nos wodzili! A co będzie, jak przyjadą
do gminy poważni kontrahenci, którzy chcieliby tu zainwestować? Skąd mają wiedzieć,
czy warto, bo komu tu wierzyć,
z kim rozmawiać, jak władza
okazuje się niesłowna? Wójt
przerzuca odpowiedzialność na
przewodniczącego, a przewodniczący na radę.
Która ważniejsza?
Przewodniczący Rady Gminy Domaniewice Sławomir Sałek (mieszkaniec Rogóźna)
potwierdza, że obiecywał wyasfaltowanie drogi na Błota
Krępskie, ale nie wiedział, że
w budżecie będzie tak mało pieniędzy na tego typu inwestycje.
Jego zdaniem o wyborze przez
radę drogi nad Okrętem zdecydowało kilka czynników: więcej

rolników dojeżdża nią do pól,
kursuje autobus szkolny, między
jeziorami ludzie jeżdżą do składów budowlanych do Dąbkowic
pod Łowiczem.
– Obecnie autobus dojeżdża
do tej drogi nad Okrętem i zawraca, a po przebudowie będzie go można puścić pętlą
przez Drugie i Pierwsze Rogóźno. To jest droga przelotowa,
a ta na Błota – ślepa. Mieszkańcy twierdzą, że nie, ale faktycznie z przejazdu mogą korzystać
tylko oni, jest tam znak – mówił
w rozmowie z NŁ 3 marca. On
sam chciałby, żeby dało się wybudować obydwie gminne drogi równocześnie, ale: – Przez
brak środków finansowych robimy jedną. I tu jest Rogóźno,
i tu. Liczba mieszkańców jest
podobna, ale na drodze do Błot
jest mniejszy ruch. Z argumentami przewodniczącego nie zgadzają się mieszkańcy korzystający z drogi na Błota Krępskie.

Sławomir
Sałek
Przewodniczący Rady
Gminy Domaniewice
– Teraz mogę jedynie
obiecać, choć znowu
będzie, że obiecuję, że
na jesieni zapiszemy tę
inwestycję do prowizorium
do budżetu na przyszły
rok. Ale czy będzie
realizowana, to jeszcze
nie wiadomo, bo nie
wiadomo, jaka będzie
rada. To już jest ostatnia
dłuższa droga, która nam
została.
Mieszka przy niej 35 rodzin,
które w sumie liczą ponad 100
osób. Podejrzewają, że sam
przewodniczący – jako użytkownik obu dróg – ma do tematu stosunek osobisty. Wspominają o jego konflikcie z jednym
z okolicznych mieszkańców
i zarzucają mu brak dobrej woli.
W ogóle nie podoba im się sposób zarządzania gminnymi funduszami:
–Po podatki to wiedzą, jak tu
trafić, ale żeby z tych podatków,
co my je latami płacimy, raz
nam porządnie drogę zrobili, to
nie ma pieniędzy! – denerwuje
się jedna z mieszkanek. – Dla
innych pieniądze są, a dla nas
nie ma, tylko puste słowa!
– Na spotkaniu z nami przewodniczący powiedział, żebyśmy na drogę zbierali, jak tak
bardzo chcemy, ale jakiś radny, chyba z Reczyc, odpowiedział, że „pieniądze na drogę są,
oni powinni mieć zrobioną, nie
każ im zbierać, bo to są zadania
gminy!” – dodaje inna kobieta.
Mieszkańcy narzekają na dziury i wyboje, a po obfitych opadach na błoto i głębokie kałuże.
– Przy trasie jest tablica
„Gmina Domaniewice wita”,
a droga kamienista jak w średniowieczu. I ludzie z zewnątrz
to widzą, wstyd! 
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Punkt zapalny
Złaków Borowy | Półpoście

Dąbkowice |Półpoście

Postrzał z wiatrówki
To był wieczór 10 marca – półpoście.
Kilkunastoletni chłopcy, w grupie ok. 15 osób,
chcieli zgodnie z ludową tradycją tłuc butelki na
podwórkach dziewczyn. Przy jednym z domów
w Dąbkowicach Dolnych, kiedy jeden z nich
wykonał szybki rzut butelką i zaczął już uciekać,
został postrzelony z wiatrówki przez 50-letniego
właściciela posesji.
– Na początku myśleliśmy, że
to zwykłe draśnięcie, nic więcej. Filip wprawdzie kulał, ale
nie miał żadnych innych objawów, jak choćby gorączka –
mówi mama Filipa, która jest
mieszkanką sąsiedniej wsi –
Dąbkowic Górnych. – Dopiero
następnego dnia, kiedy udaliśmy się do lekarza, na prześwietleniu nogi okazało się, że śrut
utkwił głęboko w nodze.
Śrut trafił w udo chłopca.
Mimo starań, łowiccy lekarze
nie byli w stanie mu pomóc,
dlatego Filip został skierowany na oddział chirurgii dziecięcej w jednym z łódzkich szpitali. W piątek, 12 marca chłopiec
przeszedł szczęśliwie operację.
Śrut, który wyjęto, zabezpieczono w łowickiej policji. Nie
wiadomo, jak długo Filip zostanie w szpitalu. – Lekarze powiedzieli, że młody organizm
szybko dojdzie do siebie, choć
śrut zniszczył tkanki i mięśnie –
mówi mama pokrzywdzonego.
W czwartek, 11 marca, kiedy
jechała do lekarza, zatrzymała
się przy posiadłości mężczyzny,
który strzelał z wiatrówki. Jednak w krótkiej rozmowie, jaką
odbyli, nie przeprosił jej za to,
że postrzelił Filipa. – Mówiłam mu, że rzucanie butelką to

przecież zwykły chłopięcy wybryk w ramach półpościa, a nie
coś, za co można strzelać w ludzi z wiatrówki – mówi oburzona mama – Spytałam go, czy
on sam, jak był w wieku Filipa, nie rzucał nigdy butelką i on
się wtedy przyznał, że też tak
wówczas robił. Mama chłopca dodaje, że kiedy rozmawiała
z mężczyzną, nie wiedziała jednak, że rana od śrutu jest tak
poważna, a później na rozmowy już nie było czasu. Sprawę
zgłoszono w łowickiej policji. –
Powiem szczerze, że w czwartek najważniejsze było dla mnie
znaleźć pomoc dla syna – mówi
mama.
Kolejnego dnia, w piątek, 12
marca, rodzice chłopca udali się
na łowicki komisariat, by złożyć wyjaśnienia w sprawie środowego zdarzenia.
Skontaktowaliśmy się z mężczyzną, który postrzelił chłopca, ale nie chciał na ten temat
rozmawiać.
A co o wypadku mówią
mieszkańcy? – Przede wszystkim najważniejszy jest umiar –
mówi jeden z sąsiadów – Jeżeli
jest wrzucona jedna potłuczona butelka na podwórko, to nie
ma sprawy. Ale kiedy w jednym
gospodarstwie pomalowane są

Sobota | Niepokój w szkole

Powrót gruźlicy?
Jedna dziewczynka dostała skierowanie do szpitala
w Łodzi, a cztery kolejne osoby powinny mieć
przeprowadzone prześwietlenia płuc. To efekt badań na
gruźlicę, jakie przeprowadzono w minionym tygodniu
w szkole podstawowej w Sobocie w gminie Bielawy.
Dyrekcja uspokaja, że to są
tylko profilaktyczne badania.
– Nic złego w naszej placówce
się nie dzieje. Powrót gruźlicy
to tylko plotka – mówi dyrektor SP w Sobocie Barbara Pawlaczyk.
W miniony poniedziałek
do naszej redakcji zadzwoniła kobieta, która twierdziła, że
w SP w Sobocie znów pojawiła się gruźlica. Jej zdaniem jedno dziecko trafiło do szpitala
w Łodzi, a kilkoro uczniów zostało skierowane na prześwietlenia związane z podejrzeniem gruźlicy. Przypomnijmy,
że w czerwcu minionego roku
w sobockiej podstawówce odnotowano 2 przypadki gruźlicy. Chore były dwie dziewczynki.

Zdaniem dyrektor szkoły
w Sobocie Barbary Pawlaczyk
– tym razem nie jest to gruźlica.
– To były tylko próby tuberkulinowe – mówi dyrektor. Dodajmy, że próba tuberkulinowa to
rodzaj badania diagnostycznego
wykonywanego w celu sprawdzenia stanu przeciwgruźliczej
odpowiedzi immunologicznej
organizmu. – Tam są określone normy i jeśli czasami są nieznacznie zaniżone, to przeprowadzane są dodatkowe badania
i tak jest w tym przypadku.
4 czy 5 osób dostało skierowania na prześwietlenie płuc,
a 1 skierowanie do szpitala na dodatkowe badania – mówi dyrektorka. – Ja uważam, że wszystko jest OK, a zaniżona próba
u niej może być wywołana osła-

ściany, stłuczone okno i wystawione bramy, to już nie jest dobrze i może to naprawdę człowieka zdenerwować.
– Moim zdaniem, jeżeli jest
coś tradycją od dawien dawna,
to nie oznacza wcale, że samo
przez się powinno być kultywowane – uważa inny mieszkaniec Dąbkowic Dolnych. –
Jeśli widać po wsi idącą grupę
kilkunastu wyrośniętych chłopaków, można naprawdę się
wystraszyć – dodaje sąsiadka – Niestety, jeśli nawet patrole policji kursują po wsiach
w półpoście, co mogą zrobić?
Spiszą jedynie chłopców i jadą
dalej. Przed wybrykami nie
ustrzegą.
– Moim zdaniem po tegorocznym wypadku przynajmniej
w przyszłym roku będzie spokój – mówi inny mieszkaniec
Dąbkowic. Kolejny przyznaje
mu rację i dodaje, że półpoście
bardzo często wykorzystywane
jest do usprawiedliwienia chuligańskich wybryków i nie ma
nic wspólnego z tradycją.
***
Teraz Filip dochodzi do zdrowia w łódzkim szpitalu. Im
szybciej, tym lepiej, zwłaszcza że w kwietniu czeka go test
gimnazjalny. Natomiast mężczyźnie łowicka policja postawiła zarzut narażenia ciała na
bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu, za co
grozi do 3 lat więzienia. Z kolei
prokurator zastosował wobec
oskarżonego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. 
jr

bieniem organizmu przez inne
choroby. O ewentualnym zagrożeniu nic nie wie Stacja
Sanitarno–Epidemiologiczna
w Łowiczu. – Do nas żaden taki
sygnał nie wpłynął. Jeśli to faktycznie miałaby być gruźlica,
to my byśmy wiedzieli o tym
w pierwszej kolejności, bo lekarz badający musi poinformować o tym Sanepid. Jeśli jednak
jest jakiekolwiek podejrzenie tej
choroby, trzeba przeprowadzić
wszystkie badania do końca –
podkreśla dyrektor łowickiego
Sanepidu Zofia Rżewska.
Badania przeprowadzała Poradnia Pulmonologiczna z Łodzi, a szczegółowe wyniki będą
znane za kilka dni. – Nie znamy
jeszcze dokładnych wyników
z
prób
przeprowadzanych
w szkole w Sobocie. Sam fakt,
że dzieci dostały skierowania
na dodatkowe badania, oznacza
jednak, że jest zagrożenie wystąpieniem tej choroby. W takich
przypadkach należy koniecznie
doprowadzić sprawę do końca
i wykonać zalecone badania
–komentuje sprawę rzecznik
prasowy Wojewódzkiego Zespołu ZOZ – Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji
w Łodzi Agnieszka Piesiak. td

Butelką w drzwi balkonowe
List na temat nagannego
zachowania młodzieży
w półpoście nadesłał nam
jeden z czytelników. Opisuje
w nim zdarzenie ze Złakowa
Borowego w gminie
Zduny, podczas którego
interweniowała policja.
W domu jednego z gospodarzy uszkodzone zostały drzwi
balkonowe. Któryś z wyrostków
rzucił w nie butelką. Na miejsce
wezwany został patrol policji,
zatrzymanych i wylegitymowanych zostało pięciu młodych
chłopaków w wieku szkolnym,
jednak po namyśle gospodarz
zdecydował, że nie będzie składał wniosku o ściganie sprawców. – Butelką rzucili, ale nie
chcieli zrobić nic złego, tylko żart. Nie pomyśleli, że teraz
plastikowe okna i drzwi kosztują więcej. Nie chcę im robić
żadnej przykrości. Ja też kiedyś
chodziłem na półpoście. Nie ma
co o nich pisać, nie ma sprawy...
– powiedział nam gospodarz po
kilku dniach od zdarzenia, wyraźnie zdziwiony, że ktoś się interesuje tą sprawą.
REKLAMA

O zdarzeniu napisał do nas
jeden z sąsiadów, zaniepokojony tym, co się we wsi stało. Potwierdzenie, że do takiego zdarzenia faktycznie doszło,
uzyskaliśmy w Komendzie Powiatowej Policji w Łowiczu. –
Rzeczywiście była taka interwencja policjantów z prewencji.
Zgłoszenie wpłynęło 10 marca o
godzinie 20.42. Patrol pojechał
na miejsce i wylegitymował
5 nieletnich. Od razu na miejscu jednak właściciel domu, w
którym doszło do uszkodzenia
drzwi balkonowych, oświadczył, że nie będzie składał zawiadomienia o popełnieniu
przestępstwa. Nieletnich przekazano więc pod opiekę rodziców – powiedziała nam rzecznik prasowy łowickiej KPP mł.
asp. Urszula Szymczak. Dalszego biegu sprawie więc nie
nadano, ponieważ tego rodzaju
przestępstwo ścigane jest wyłącznie na wniosek poszkodowanego. Wybryki młodych
oraz brak reakcji na nie rodziców niektórych mieszkańców
bulwersuje. Oto fragment listu,
jaki otrzymaliśmy:

(...) Panu Z. wybito szybę
w domu. Pan Z. zadzwonił na
policję, przyjechał radiowóz,
złapano młodzież, odwieziono na komisariat. Dalsze konsekwencje powinny być jasne,
chłopcy zostają zabrani z komisariatu przez rodziców, rodzice wyciągają wobec nich konsekwencje lub nie, własna wola,
wspólnie pokrywają koszty wymiany szyby, o sprawie się zapomina. Jednak tu było zupełnie inaczej. Rodzice odgrażają
się, że panu Z.: „nie darują tego,
co zrobił, że zadzwonił na policję”. Więc ja się pytam, o co chodzi, bo nie do końca rozumiem.
Człowiek, który postępuje zgodnie z zasadami, ma być przez
wieś napiętnowany, bo zadzwonił na policję w obronie swojego mienia? To co miał zrobić?
Iść na skargę do rodziców? (...)
Postąpił jak najbardziej prawidłowo. Więc naprawdę nie mogę
pojąć postawy ludzi DOROSŁYCH. (...) Mam 20 lat, w swoim życiu buntowałem się przeciw wszystkiemu, wolność jest
dla mnie jedną z najwyższych
wartości, ale są pewne granice.
Zachęcam do refleksji.
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SPOZA KADRU

Łowicz | Echa wypadku na przejeździe PKP

KRZYSZTOF MIKLAS

Opowieści z PRL-u: Strażacka remiza (2)
Remiza w „mojej” Kompinie,
jak na prawdziwą strażacką remizę przystało, była nie tylko garażem dla strażackich samochodów. W drugiej swej części miała
bowiem salę, w której od czasu
do czasu organizowano zabawy.
Czasem, gdy akurat była taka potrzeba, albo władza gminna lub
powiatowa coś zarządziła, sala
była miejscem wiejskich zebrań.
Bywało też, że zamieniała się
w kino. W tamtych latach telewizja dopiero raczkowała i co jakiś
czas przyjeżdżało do wsi kino objazdowe. Wszelkie rekordy pobił
oczywiście film „Krzyżacy”, który nakręcono na pięćset pięćdziesiątą rocznicę bitwy pod Grunwaldem czyli równo pół wieku
temu. Było to niezwykłe wydarzenie pod wieloma względami.
Po pierwsze „Krzyżaków” czytali prawie wszyscy, bo książka była
w lekturze szkoły podstawowej,
a wówczas jeszcze rzadko filmowano wybitne dzieła literatury,
wśród których powieść Sienkiewicza zajmowała miejsce niezwykłe. Po drugie był to pierwszy
polski film panoramiczny i kolorowy zarazem. A dla PRL-owskiej
władzy świetnie wpisywał się
w swoistą histerię antyniemiecką,
a raczej anty-RFN-owską, bo
w zaprzyjaźnionej NRD mieszkali przecież porządni Niemcy,
sami antyhitlerowcy. Tym bardziej, że znienawidzonego przez
komunę (m.in. za to, że nie uznawał nowego podziału Europy,
także polskich granic), ówczesnego kanclerza RFN, Konrada Adenauera mianowano w 1958 roku
honorowym członkiem Zakonu
Krzyżackiego, a zrobione mu z tej
REKLAMA

okazji zdjęcie w białym płaszczu
z czarnym krzyżem często wykorzystywano w polskiej propagandzie.
Rządzącym zależało więc
na tym, by film trafił pod strzechy, zaś Adenauera utożsamiano z Ulrichem von Jungingenem
i jego okrutnikami. Wykonano
setki kopii, które jeździły po całej Polsce. Publiczność nie zawiodła. Waliła do sal drzwiami
i oknami, choć w przypadku innych filmów frekwencja bywała taka sobie. Na „Krzyżaków”
nasza remiza wypełniła się jednak maksymalnie. Pierwszeństwo mieli dorośli, a takie małolaty, jak ja, usiłowały choć trochę
obejrzeć przez okna, choć za wiele obejrzeć się nie dało. Tym bardziej, że okna, choć liczne i nisko
położone, częściowo pozasłaniano jakimiś kocami, gdyż seans
odbywał się w niedzielne popołudnie. O drugim nie było mowy,
bo objazdowe kino tego samego dnia miało jeszcze wyświetlić
„Krzyżaków” w dwóch czy nawet
trzech innych miejscowościach.
Na marginesie. Film pobił wszelkie rekordy. Przez minione pół
wieku obejrzało go w kinach
i rozmaitych salach udających
kinowe (nie licząc późniejszych
wielu emisji telewizyjnych) ponad 32 miliony Polaków. A warto przypomnieć, że w 1960 roku
Polska miała nieco ponad 29 milionów obywateli.
Pięćset pięćdziesiątej rocznicy grunwaldzkiego zwycięstwa
nadano niezwykłą rangę. Film
był jednym z najistotniejszych
elementów, więc na jego zrealizowanie nie szczędzono pieniędzy.

O dochodach wtedy się nie mówiło, ale przecież wpływy wielokrotnie przewyższyły nakłady.
Na miejscu bitwy z 1410 roku
(jak pisał wówczas słynny warszawski pisarz i felietonista Stefan Wiechecki „Wiech”: na polach
PGR Grunwald) wzniesiono pomnik i powstało Muzeum Grunwaldzkie. Odbył się też wielki
zlot motocyklistów (samochodów
było wtedy, jak na lekarstwo).
Przez Kompinę przejechały dziesiątki motocykli zmierzających
na miejsce bitwy skrótem przez
Rybno i Wyszogród. Nie wszystkim było jednak dane dojechać.
Na skrzyżowaniu z trasą poznańską, gdzie teraz jest stacja benzynowa, zginęło wtedy,
uderzając w drzewo (cała trasa była gęsto obsadzona topolami), dwóch motocyklistów. Rok
później w tym samym miejscu,
jadąc do Łodzi fiacikiem 500,
w podobny sposób stracił życie wybitny reżyser, Andrzej Munk. Był
bez wątpienia nie mniej zdolny
niż jego profesor i reżyser „Krzyżaków” , Aleksander Ford, który
w łódzkiej „filmówce” uczył fachu następne pokolenia wybitnych twórców kina, wśród nich
Romana Polańskiego, Andrzeja
Wajdę, czy Jerzego Hofmanna,
który dla odmiany przeniósł na
ekran sienkiewiczowską Trylogię. Inna sprawa, że PRL Fordowi marnie się odwdzięczył, bowiem reżyser ze względu na swe
żydowskie pochodzenie musiał
pod koniec lat 60-tych wyemigrować z kraju. Nie mógł sobie znaleźć miejsca. Mieszkał w Izraelu,
RFN, Danii i USA, a w roku 1980
popełnił samobójstwo. 
(cdn)

Uchylono areszt
dla pijanego maszynisty
Zażalenie na postanowienie
Sądu Rejonowego w Łowiczu
o uchyleniu wobec
oskarżonego 49–letniego
Krzysztofa P. aresztu
tymczasowego wniosła do
Sądu Okręgowego w Łodzi
łowicka prokuratura.
Krzysztof P. był maszynistą
pociągu, który 30 sierpnia ubiegłego roku uderzył w Fiata Brava na przejeździe kolejowym na
ulicy 3 Maja w Łowiczu. W wypadku tym zginęła 28-letnia kobieta oraz jej 1,5-roczny syn.
Kierowca Fiata – mąż pasażerki i ojciec dziecka z wypadku
– doznał niegroźnych obrażeń
i jako jedyny przeżył wypadek.
Bezpośrednio po zdarzeniu Sąd
Rejonowy w Łowiczu na wniosek tutejszej Prokuratury Rejonowej w Łowiczu zastosował
w stosunku do maszynisty, pochodzącego z Dąbrowy Gór-

niczej, środek zapobiegawczy
w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Ustalono,
że maszynista był w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.
Jak wykazało badanie alkosensorem miał 0,14 mg/dm3 alkoholu w powietrzu wydychanym
z płuc. Ustalono też, że maszynista wjechał pociągiem na teren
stacji Łowicz Główny nie zastosowując się do znaku „Stój” i najechał na Fiata, który wjechał na
przejazd kolejowy przy podniesionych rogatkach.
Na ostatniej rozprawie, 24 lutego sąd podjął decyzję o uchyleniu tymczasowego aresztowania, w zamian jednocześnie
decydując o zastosowaniu dozoru policyjnego oraz zakazu
opuszczania kraju. Sąd umotywował decyzję ustaniem obawy
matactwa procesowego ze strony
oskarżonego. Zdaniem łowickiej
prokuratury oraz pokrzywdzonego Piotra L. postanowienie sądu

Bezpieczeństwo | Sprostowanie

Ten sklep ma koncesję
W artykule o śmiertelnym wypadku przed sklepem
w Brodnym Józefowie w gminie Kiernozia, do którego doszło we wtorek 9 marca, mylnie
poinformowałem, że tamtejszy
sklep nie ma koncesji na sprzedaż alkoholu. Sklep taką kon-

cesję posiada od 1 marca tego
roku. Z rozmowy z właścicielką sklepu wynika ponadto, że
mężczyzna, który zginął na
drodze nie wchodził tego dnia
do sklepu, jedynie zbierał niedopałki papierosów przed jego
wejściem. 
mak

jest niesłuszne, ponieważ nie
ustała dotychczasowa przesłanka
do stosowania aresztu, a jest nią
zagrożenie surową karą – aż do 8
lat więzienia. Prokuratura w akcie oskarżenia zażądała wymierzenia maszyniście kary 6,5 roku
więzienia. W ocenie prokuratury brak też jest prognozy, że wymierzona kara przekroczy okres
tymczasowego aresztowania.
Sam poszkodowany jest rozgoryczony decyzją sądu uchylającą tymczasowe aresztowanie
w stosunku do maszynisty. –
Co z tego, że on ma trzy córki
i chorą żonę, mógł nie pić i nie
jechać po pijanemu. Wtedy moja
żona i dziecko by żyli. Znajomy
z policji powiedział mi, że może
ze trzy lata ten maszynista dostanie. Życia syna i żony nikt mi natomiast nie wróci – powiedział
nam poszkodowany kierowca.
Jednocześnie zapowiadał, że będzie występował o finansowe zadośćuczynienie.
mak

Palił się warsztat
11 marca ok. godz. 18
w warsztacie samochodowym
przy ul. Łódzkiej w Łowiczu
w płomieniach stanął Opel
Omega. Straty oszacowano na
3 tys. zł. Zanim przyjechała
straż, właściciel sam częściowo ugasił auto. Przyczyną pożaru najprawdopodobniej była
wadliwa instalacja elektryczna
w samochodzie. 
td
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Studenci o swojej
drodze do wiary

O niezwykłych rekolekcjach w pijarskim LO. str. 16
Łowicz| Biznes

Łaźnia miejska będzie restauracją
Stylowa restauracja
powstaje
w zabytkowym
budynku łaźni
miejskiej,
mieszczącym się
przy ul. Tkaczew 8
w Łowiczu.
Właściciele budynku,
pochodzący
ze Strykowa,
przewidują otwarcie
na początku maja.
Już teraz wnętrza zabytkowej łaźni z 1902 roku, która
w ostatnich latach pełniła funkcję magazynu pasz dla zwierząt,
nabierają blasku. Na ścianach
powstają freski z motywami
ze starych widokówek z Łowicza, jest kominek i ceglane stropy kleinowskie. – Moim marzeniem od momentu kupienia
tego budynku jest przywrócenie
mu funkcji publicznej. Kiedyś
była łaźnia, teraz będzie restauracja – powiedział nam właściciel budynku łaźni.
Budynek około rok temu kupiło małżeństwo ze Strykowa –
Karina i Krzysztof Malinowscy.
Pierwotnie planowali tam przenieść swoją firmę „Styl dziecka”, która zajmuje się handlem
artykułami dziecięcymi, wózkami, łóżeczkami itp. Interesy
w Łowiczu prowadzą od dawna, m.in. wynajmują pomieszczenia na sklep po dawnym kinie Bzura przy ul. Pijarskiej.
– Budynek był w strasznym stanie. Gdy obejrzeli go znajomi
i rodzina, zrodził się pomysł,
żeby utworzyć w nim restaurację. Grzechem byłoby dostosowywać budynek do celów
handlowych – powiedział nam
Krzysztof Malinowski.
O sobie mówi, że „jest nowy
w branży gastronomicznej”.
Podkreśla, że restauracja powstaje nie tylko dzięki jego
uporowi. – Bardzo wiele wnosi żona oraz nasi rodzice, którzy
nie tylko wspomagają nas fi-

typu lokalom. – Będziemy
o tym myśleli, ale na razie jest
to tylko w planach. Restauracja będzie użytkowała parking
wspólnie z ciągle działającym
w podwórzu punktem sprzedaży pasz dla zwierząt. – Nie będzie z parkingiem problemów,
ponieważ będziemy prowadzili działalność o różnych porach
dnia – uważa właściciel. W najbliższych dniach parking ma
być wysypany grysem i kamieniami, docelowo będzie na nim
betonowa kostka. Zmieni się
również dotychczasowe ogrodzenie tegoż parkingu. Projekt
nowego, kutego ogrodzenia,
który przygotował Albin Szymajda, czeka na uzgodnienia
z konserwatorem zabytków.
W restauracji serwowane
mają być przede wszystkim dania polskiej kuchni. Lokal będzie również wynajmowany na
różnego rodzaju uroczystości,
typu wesela, chrzciny, komunie
itp. – Mamy świadomość, że
to na tym będzie główny zysk
i w ciągu tygodnia wiele nie zarobimy – mówi inwestor.  mak
Na ścianach starej łaźni powstały freski z motywami z Łowicza i okolic.
REKLAMA

ponad 100 lat historii
Łaźnia miejska w Łowiczu
pobudowana została 
w 1902 roku z funduszy
kasy miejskiej. Nie zyskała
jednak od razu akceptacji
mieszkańców. Nikt za
mycie nie chciał płacić.
Dopiero doinwestowanie
łaźni kwotą 10 tys. rubli
przez Towarzystwo
Higieniczne umożliwiło
ponowne jej otwarcie jako
Zakładu Kąpielowego.
Uroczystego otwarcia
dokonano 13 października
1912 roku. Poświęcenia
dokonał ks. Maksymilian
nansowo, ale przede wszystkim
nie pozwalają porzucić pomysłu
– powiedział nam.
Pierwsze prace rozpoczęły
się w budynku blisko rok temu.
Budynek został osuszony, wylane zostały nowe podłogi, zamontowane zostało około 250

Nowi właściciele budynku ze Strykowa są nowicjuszami w branży
gastronomicznej. Własny biznes jednak prowadzą od dawna.

Cichocki. Z tej okazji
ukazał się 11 października
specjalny numer kąpielowy
„Łowiczanina”. Głównym
inicjatorem powstania łaźni, 
a potem Zakładu
Kąpielowego był prezes
Towarzystwa Higienicznego
dr Stanisław Stanisławski,
późniejszy pierwszy
burmistrz miasta 
w niepodległej Polsce. Po II
wojnie światowej budynek
przeszedł na własność
prywatną. Ostatnio był
wykorzystywany na magazyn
pasz dla zwierząt.
metrów rur ogrzewania podłogowego. – Nie chcieliśmy
szpecić wnętrza kaloryferami
– uzasadnia to posunięcie inwestor. Żeby całkowicie pozbyć się wilgoci, zrywane były
wszystkie tynki wewnątrz budynku i udrażniana była wentylacja. Część ścian jest ceglana, podobnie jak wszystkie
parapety, po to, żeby podkreślić zabytkowy charakter tego
miejsca. Sama renowacja tych
cegieł trwała około 4 miesiące. Na korytarzach odtworzone zostały łuki z cegieł. Zachowany został też w części
budynku tzw. strop kleinowski
–również ceglany. Wkrótce ma
powstać również kute, stylizowane ogrodzenie budynku oraz
szyld narysowany przez Albina Szymajdę. – To dzięki temu
panu poznaliśmy historię tego
miejsca i wydobywamy unikalny klimat zabytkowego budynku – mówi inwestor.
Restauracja ma działać przez
siedem dni w tygodniu. Na początku nie będzie ogródka,
który często towarzyszy tego
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Mirosław Boncela (1943-2005)
Mija pięć lat od śmierci
długoletniego
dyrektora Zespołu Szkół
Rolniczych
w Bratoszewicach
Mirosława Bonceli.
Jego odejście było
wielkim zaskoczeniem.

n Mirosław

Boncela
1943-2005
Ze środowiskiem Bratoszewic
związany był od 1962 roku,
kiedy to podjął pracę w szkole
podstawowej jako nauczyciel.
W 1975 roku rozpoczął pracę
w ZSR. W międzyczasie w
1976 roku ukończył studia
magisterskie z zakresu fizyki na
UŁ. W 1981 został dyrektorem
ZSR. Funkcję tę pełnił przez
23 lata. Nieustannie się
dokształcał. W 1998 ukończył
studia podyplomowe w zakresie
informatyki na PŁ.

REKLAMA

Zmarł nagle na atak serca podczas studniówki. W pamięci innych pozostał oddanym pracownikiem oświaty, człowiekiem,
który nigdy do nikogo nie wypowiedział złego słowa, nie zostawił nikogo bez pomocy.
Mirosław Boncela urodził
się 9 maja 1943 roku w Radzyniu (wówczas powiat kutnowski, obecnie łęczycki). Pochodził
z rodziny chłopskiej. Miał dwie
siostry – Henrykę i Barbarę oraz
dwóch braci – Józefa i Grzegorza. Najstarsza z jego sióstr Henryka również już nie żyje. Dzieciństwo spędził w Radzyniu.
Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Rycerzewie, a następnie
ukończył Liceum Pedagogiczne
w Zgierzu i Studium Nauczycielskie w Łowiczu. Pracę zawodową rozpoczynał w Szkole Podstawowej w Bratoszewicach. Po
13 latach przeszedł do Zespołu
Szkół Rolniczych. W międzyczasie studiował zaocznie fizykę
na UŁ, uzyskując tytuł magistra.
2 lipca 1981 roku został dyrektorem szkoły i nadal nieustannie
się dokształcał. Miał na swoim
koncie również podyplomowe
studium informatyki na PŁ.
Objęcie funkcji dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych przez
dotychczasowego
nauczyciela fizyki zbiegło się z innowacjami w polskim szkolnictwie,
a niebawem również z wprowadzeniem okresu wojennego. Powodem do zadowolenia uczniów
był pięciodniowy tydzień nauki,
ale maturzyści byli w kropce.
Godzina milicyjna paraliżowała
ich studniówkowe plany. Dyrektor Boncela znalazł jednak na to
sposób. Pamiętnego studniówko-

wego poloneza 1982 poprowadził o godzinie 11.00 przed południem, przy zasłoniętych oknach
sali gimnastycznej i zakończył
bal tak, by uczestnicy zdążyli dojechać do domów przed godz.
22. Wydarzenie to szczególnie
wspomina w „Zarysie dziejów
Szkół Rolniczych w Bratoszewicach” Alicja Król-Kamińska.
Pamięć o tym, jakim na co
dzień dyrektorem był Mirosław
Boncela, jest nadal żywa wśród
nauczycielskiego grona ZSR.
Z okazji niedawnego jubileuszu
placówki, na jej stronie internetowej ukazały się wspomnienia,
w których jedna z nauczycielek
opisała rozmowę kwalifikacyjną w gabinecie dyrektora Bonceli. – Pan dyrektor niezwykle
szarmancki – podsunął krzesło
i zaproponował herbatę. Sądziłam, że rozmowa będzie niczym
przesłuchanie: dlaczego tutaj,
jakie doświadczenie, pomysły
itp. Zaskoczył mnie, gdy spytał
o ulubione książki, filmy, plany
życiowe. Opowiedział o swoich
studiach, trudnych początkach
w szkole, rozczarowaniu pracą,
a później pierwszych sukcesach
i satysfakcji. Chyba na zawsze
będę pamiętać jego białą brodę, ciepły uśmiech, kiedy przepraszał, że nie wiadomo czemu
mówi do mnie Małgosiu oraz to,
co kiedyś powiedział: „Prawdziwy nauczyciel lubi uczniów” –
czytamy we wspomnieniach.
Bardzo ważną sprawą dla
dyrektora Bonceli było nadanie szkole imienia Batalionów
Chłopskich. W końcu udało się
to uczynić 30 września 1983
roku. W uroczystości wzięli udział żołnierze Batalionów
okręgu łódzkiego ze swym dowódcą Józefem Krzemińskim.
Ciekawą kartą historii szkoły
rolniczej za czasów dyrektorowania Mirosława Bonceli była
współpraca z Liceum Zawodowym w Point Ste Maxence we
Francji. Od 1995 roku przez blisko 10 lat odbywały się systematyczne wizyty bratoszewickich
uczniów we Francji i rewizyty

Francuzów w domach uczniów
tutejszej szkoły. Mirosław Boncela był nagradzany za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne.
W 1983 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi,
a w 1996 roku – Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Od
połowy lat osiemdziesiątych Mirosław Boncela był związany
z organizacjami chłopskimi, początkowo jako działacz ZSL,
a później PSL, w którym przez
wiele lat pełnił funkcję prezesa
miejscowego koła. Był też zaangażowany w działalność Szkolnego
Klubu Sportowego „Agronom”.
W latach 1998 – 2002 pełnił funkcję przewodniczącego
komisji oświaty, kultury, zdrowia, sportu i turystyki Rady
Miejskiej w Strykowie. W czasie trwania tej kadencji był również członkiem komisji rewizyjnej oraz członkiem komisji
budżetu i spraw gospodarczych.
Był jednym z inicjatorów założenia Stowarzyszenia Przyjaciół
Bratoszewic, w którym do dziś
działa jego żona Krystyna Boncela. – Mąż starał się nie przenosić życia zawodowego na grunt
rodzinny. Często wracał po pracy zmęczony i dom był dla niego ostoją spokoju, wypoczynku,
zapomnienia. Uwielbiał podróżować. Nasze życie było właściwie ciągłym planowaniem, gdzie
by tu pojechać, co ciekawego zobaczyć. Kiedy dzieci były małe,
jeździliśmy nad morze. Kiedy
dorosły, mogliśmy sobie pozwolić na wyjazdy w bardziej odległe miejsca – mówi Krystyna
Boncela, wdowa po Mirosławie
Bonceli. Do dziś z rozmarzeniem
w oczach wspomina ich wspólną
z córką Anną i zięciem Craigiem
wyprawę do Włoch.
Boncelowie dochowali się
dwojga dzieci: syna Łukasza
i córki Anny. – Mąż był ojcem
wymagającym, kładącym nacisk
na naukę, ale i szybko wybaczającym i oddanym. Śmieliśmy się,
że pracuje jako kierowca, wożąc
to jedno, to drugie na imprezy.
Był bardzo szczęśliwy, gdy uro-

dził się jedyny wnuczek Wojtuś,
którego bardzo kochał i spędzał
z nim wiele czasu – mówi pani
Krystyna. Dziś ich syn – absolwent Politechniki Łódzkiej –
projektuje trakcje elektryczne,
a córka – magister matematyki –
po wyjeździe do USA i wyjściu
za mąż obecnie studiuje finanse
i księgowość na uniwersytecie
w Denver.
Niestety, Mirosław Boncela nie doczekał wyjazdu do Stanów. Podróż w odwiedziny do
córki, która miała się odbyć
w 2005 roku, była przez niego,
jak każdy inny wyjazd, precyzyjnie zaplanowana. Wizę Boncelowie otrzymali dwa miesiące
przed jego nagłą śmiercią. Mirosław Boncela był już wówczas na
emeryturze. Zmarł nagle na atak
serca podczas studniówkowego
balu 29 stycznia 2005 roku. Jego
pogrzeb, w którym uczestniczyły poczty sztandarowe i tłumy
ludzi, odbył się 4 lutego. Pochowany został na cmentarzu w Bratoszewicach. Do tej pory do jego
grobu przychodzi wielu przyjaciół, znajomych, absolwentów
i ich rodziców. Czcząc pamięć
o Nim, zapalają znicze.
– Tracimy człowieka, który
był niedoścignionym wzorem,
współmieszkańca naszego małego osiedla nauczycielskiego
i nie możemy się pogodzić z tym,
że nie zapuka do nas, by pogwarzyć, pocieszyć, zwłaszcza nas
emerytów, przynieść nowe ważne informacje – mówiła na pożegnanie Krystyna Skalska. – To
nie był człowiek pozorów, na pokaz. Był autentyczny w tym, co
robił, co czuł i mówił. Był wzorem prawego życia, dobrym duchem naszego środowiska – żegnał z kolei Marek Jóźwiak, dziś
wójt gminy Głowno, wówczas
jeden z grona nauczycieli. Jesienią 2008 roku – przy okazji obchodów 63-lecia istnienia szkoły
średniej w Bratoszewicach i 30lecia Zespołu Szkół Rolniczych –
w holu szkoły odsłonięto tablicę
pamiątkową poświęconą dyrektorowi Mirosławowi Bonceli.  ljs

5 marca: Zdzisław
Banaszczak, l.82; Eugenia
Rybus, l.84, Bocheń; Zofia Kret,
l.85; Władysław Siekierski, l.71,
Łasieczniki.
6 marca: Janina Owerczak,
l.88, Głowno; Jarosław
Słoneczny, l.51.
7 marca: Stanisław
Sujkowski, l.57; Katarzyna
Molińska, l.95, Łowicz;
Jan Burzyński, l.54, Skaratki;
Stanisław Banaszkiewicz, l.62,
Stryków.
8 marca: Edward
Strugiński, l.86;
Henryk Biniek, l.86.
9 marca: Czesław Pełka,
l.67; Jan Szafarowicz, l.85,
Łowicz; Jadwiga Wosińska,
l.82; Janina Zwolińska,
l.79, Płaskocin; Edward
Kubiszewski, l.69, Bolimów.
10 marca: Zenon Kret, l.73,
Błędów; Celina Zagajewska,
l.92, Skaratki.
11 marca: Julian Płacheta,
l.75, Łowicz; Andrzej
Durczyński, l.52, Głowno;
Józef Brzeziński, l.98, Głowno.
13 marca: Bolesław Godos,
l.69; Aleksandra Fafińska, l.88;
Anna Sosnowska, l.73.
14 marca: Leon
Pakulniewicz, l.84; Genowefa
Safarzyńska, l.79.
15 marca: Mieczysława
Więcławska, l.61; Mieczysław
Kusmierek, l.61.

Co wiedzą o Fryderyku
„Czapki z głów panowie. Oto
jest geniusz” – tak o Fryderyku
Chopinie po jego paryskim koncercie w 1832 roku powiedział
Robert Schuman. W roku chopinowskim, 15 marca, uczniowie
gimnazjum w Dmosinie uczcili
200 rocznicę urodzin Fryderyka
Chopina. Na uroczystym apelu
przypomniano jego znane utwory, a uczniowie wszystkich klas
wzięli udział w konkursie na temat życia i twórczości kompozytora. Największą wiedzą w tym
zakresie wykazali się: Dawid
Gabarkiewicz z IIIb (I miejsce),
Agnieszka Dębska z tej samej
klasy (II miejsce) i Aneta Kowalczyk z IIa (III miejsce). oprac.ewr

Gmina Łowicz | Koncert w sali barokowej

Dla kobiet z całej gminy
– Według mnie, takie
Dni Kobiet powinny
być organizowane co
roku – mówi kierownik
biblioteki w Bocheniu
Krystyna Kurczak.
– Bo w takiej
pięknej sali i na tak
wyjątkowym koncercie
wszystkie czułyśmy się
bardzo wyróżnione
i wyjątkowe.

Co roku dla kobiet z gminy
Łowicz z okazji ich święta organizowane są koncerty czy
spotkania. Do tej pory odbywały się one jednak w domach
ludowych. W tym roku po raz
pierwszy koncert zorganizowano w sali barokowej łowickiego muzeum. Na występ solisty
z łódzkiej opery Kazimierza
Kowalskiego i Polskiej Opery Kameralnej 9 marca przyjechały członkinie Kół Gospodyń
Wiejskich z terenu gminy Łowicz, kierowniczki i dyrektorki
bibliotek, szkół i innych instytucji, pracownice Urzędu Gminy i wszystkie inne panie, które

biorą na co dzień czynny udział
w życiu gminy. Trzeba było dostawiać dodatkowe miejsca, ponieważ cała sala wypełniła się
po brzegi. Koncert spodobał się
wszystkim – zarówno paniom
w dojrzałym wieku, jak i młodym dziewczynom jak dwudziestokilkuletnia Anna Kosiorek, która prowadzi centrum
multimedialne w Bocheniu.
– Pomysł na taki koncert wyszedł przypadkowo – przyznaje
sekretarz gminy Łowicz Beata
Orzeł. – Ponieważ pan Kazimierz Kowalski zwrócił się do
nas z ofertą koncertu, co zbiegło
się akurat z Dniem Kobiet. – Za-

pytaliśmy od razu w muzeum,
czy w tym czasie będzie wolny
termin – mówi przewodniczący Rady Gminy Łowicz Maciej
Malangiewicz. – Na szczęście
udało się wszystko pogodzić
i koncert mógł się odbyć.
Panie – oprócz wysłuchania
popularnych arii operowych,
operetkowych i musicalowych
z takich dzieł jak „Halka”,
„Straszny dwór” czy „Skrzypek
na dachu”– mogły również nabyć płytę Kazimierza Kowalskiego. – Cieszę się podwójnie,
ponieważ na kupionym albumie
mam również autograf – mówi
Krystyna Kurczak. 
jr
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Okruchy życia
Łowicz | Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt

Turystyka | Propozycja

Myszołów odzyskał wolność

W sobotę przywitaj
wiosnę z PTTK

– Mam dobrą wiadomość:
myszołów, którego
ratowaliśmy kilka tygodni
temu, już wyleczony
odzyskał wolność
w ubiegłym tygodniu –
powiedziała nam
w poniedziałek Grażyna
Wołynik prezes Łowickiego
Towarzystwa Przyjaciół
Zwierząt.

Po raz kolejny Łowicki
oddział Polskiego
Towarzystwa Turystyczno
– Krajoznawczego przy
wsparciu ratusza i starostwa
organizuje „Rajd na
powitanie wiosny”. Chętni
mają do wyboru trasę pieszą
oraz rowerową.

Przypomnijmy, 8 lutego pracownicy Powiatowego Zarządu
Dróg i Transportu uratowali od
pożarcia przez psy osłabionego
i kontuzjowanego myszołowa
włochatego. Ptak, dzięki zaangażowaniu członków Towarzystwa, a także pokryciu kosztów
przez gminę Domaniewice trafił
do przychodni weterynaryjnej
Popławscy s.c. w Łowiczu. Został stąd przetransportowany do
łódzkiego schroniska dla zwierząt prowadzonego przez Longina Siemińskiego, gdzie został
poddany leczeniu i rehabilitacji.
– Ptak po przyjeździe do nas
trafił do lekarza specjalizującego
się w leczeniu ptaków. Uszkodzone skrzydło zostało poddane
prześwietleniu po czym złożono kości, a całość usztywniono
– opisuje nam losy myszołowa
Longin Siemiński. Przez cztery
tygodnie ptak był przetrzymywany w wolierze, karmiony naj-

Myszołów włochaty uratowany przez pracowników bazy ZDPiT na Krempie.

pierw mięsem, potem już jego
naturalnym pełnym pokarmem
czyli myszami. – W przypadku ptaków drapieżnych pokarm
musi zawierać sierść, bo formują one z niej wydalane przez
dziób wyplówki, składające się
z różnych niestarwionych elementów pokarmu – powiedział
nam Siemiński.

Właściciel schroniska ocenił,
że ptak trafił do niego w dobrej
ogólnej kondycji, choć osłabiony, chętnie jadł i był mało uciążliwym pacjentem. Po czterech
tygodniach, gdy po kolejnym
badaniu lekarskim stwierdzono,
że skrzydło zostało wyleczone,
myszołów został wypuszczony
na wolność.

Po wypuszczeniu skierował
się na północ, tak jakby chciał
do nas wrócić – powiedział nam
Grażyna Wołynik. Nie do końca może to być prawda. Myszołowy włochate przylatują do
Polski w listopadzie, a odlatują
w marcu. Wtedy lecą na swoje miejsca lęgowe położone na
północy. 
tb

Instytut Muzyczny | Koncerty

Dziewięciu akordeonistów
i kontrabas
Dwa koncerty związane
z Dniem Kobiet oraz Rokiem
Fryderyka Chopina zagrał
w ubiegłą środę, 10 marca zespół akordeonowy pod kierunkiem Jana Dutkiewicza.
Koncerty odbyły się w SP
w Niedźwiadzie oraz w Zespole
Szkół w Błędowie.
Zespół działa od roku przy łowickiej filii Polskiego Instytutu
Muzycznego w Łodzi. Niektórzy jego członkowie nauki gry
na tym instrumencie uczą się od
kilku lat. Tak liczny zespół akor-

Koncert uczniów Jana Dutkiewicza.

deonowy to jednak rzadkość.
W jego składzie grają: Emil
Płuska, Mariusz Bakalarski,
Łukasz Dzik, Radosław Kupiec,
Dawid Dutkiewicz, Mateusz
Miazek, Rafał Mitek, Tomasz
Zając, Łukasz Rybus oraz klarnecista Aleksander Dutkiewicz.
– Koncert trwał godzinę.
W programie znalazły się m.in.
dwa menuety Mozarta, taniec
renesansowy, kujawiak Kiesewetera, muzyka Wesołowskiego i Dzierżanowskiego – wymienia Jan Dutkiewicz.  mwk

n 11 marca około godziny 16
na ul. Żwirki i Wigury w Łowiczu nietrzeźwy 69-letni mieszkaniec Łowicza jechał rowerem.
Badanie alkosensorem wykazało 1,06 mg/dm3 alkoholu w powietrzu wydychanym z płuc.
n 11 marca o godzinie 16.15
na ul. Katarzynów w Łowiczu
nietrzeźwy 38-letni mieszkaniec Łowicza jechał rowerem
(0,83 mg/dm3 alkoholu).
n 11 marca około godziny 7.
w Kolonii Bolimowskiej zatrzy-

rajdowe spotkają się na moście
nad Zielkówką, gdzie nastąpi
topienie przygotowanych przez
uczestników rajdu Marzann,
a potem ognisko na polanie biwakowej. Na miejscu zapewnione będą kiełbaski oraz chleb.
Rajd zakończy się o godz. 15.00.
Organizatorzy uprzedzają,
że osoby niepełnoletnie mogą
wziąć udział w rajdzie pod
opieką dorosłych, uczestnicy
powinni posiadać odzież stosowną do panujących warunków atmosferycznych oraz dowód tożsamości.
Szczegółowych
informacji udziela biuro PTTK w Łowiczu (Eligiusz Pietrucha,
tel. 46 837-32-69).
tb

Łowicz | Motoryzacja

Pasjonaci Volkswagenów
spotkali się w Łowiczu
W niedzielę 14 marca, na
parkingu przy markecie Tesco
w Łowicz spotkali się pasjonaci samochodów marki Volkswagen. Ponad 20 aut, przede
wszystkim passatów i golfów
w różnym wieku ustawiło się
wzdłuż północnego ogrodzenia
parkingu. Po ponad godzinnym
spotkaniu, w czasie którego był

czas na rozmowy i oglądanie
samochodów. kawalkada samochodów przejechała przez miasto na parking drugiego łowickiego marketu Kaufland, gdzie
po parunastu minutach rozwiązano spotkanie. Zlot Volkswagenów w Łowiczu zorganizował klub miłośników tej marki
„VAG Skierniewice”.
tb

Miłośnicy Volskwagenów spotkali się na parkingu przy markecie Tesco,
niestety pogoda nie dopisała.

Jeździli po pijanemu | 11.03.-15.03.2010
W okresie od 11 marca
policjanci zatrzymali
następujących nietrzeźwych
kierowców i rowerzystów.
Wszyscy oni odpowiedzieli
bądź odpowiedzą przed
sądem za popełnienie
przestępstwa drogowego.

Rajd odbędzie się w sobotę 20 marca. Chcący wziąć
w nim udział powinni przybyć
na godz. 11.00 na Stary Rynek,
do siedziby PTTK, gdzie dokonywane będą zapisy. Uczestnicy
rajdu proszeni są o przygotowanie Marzann, które będą poddane ocenie przez jury przed wyruszeniem w trasy rajdu, co ma
nastąpić o godz. 11.30.
Trasa piesza przewiduje
przejście 6 kilometrów: Łowicz
– Czajki – Las Miejski, trasa rowerowa przewiduje zaś pokonanie trasy o długości 14 km:
Łowicz – Otolice – Pilaszków –
Jastrzębia – Lasek Miejski.
Po dotarciu do Lasu Miejskiego, około godz. 13.00 grupy

mano nietrzeźwego rowerzystę.
48-letni mieszkaniec powiatu
skierniewickiego dmuchnął ponad 0,5 promila alkoholu.
12 marca o godzinie 12.05
na ulicy Czajki w Łowiczu nietrzeźwy 27-letni mieszkaniec
Łowicza jechał rowerem (0,79
mg/dm3 alkoholu).
n

n 14 marca o godzinie 20.15
w Strugienicach w gminie Zduny nietrzeźwy 46-letni mieszkaniec tej miejscowości jechał rowerem (1,12 mg/dm3 alkoholu).

n 15 marca o godzinie 8.55
w Emilianowie w gminie Bielawy nietrzeźwy 28-letni
mieszkaniec tej miejscowości
jechał rowerem. Badanie alkosensorem wykazało 0,45 mg/
dm3 alkoholu.
n 15 marca o godzinie 21.50
w Bolimowie zatrzymano 36letniego mieszkańca powiatu
skierniewickiego, który jechał
rowerem w stanie nietrzeźwym. Mężczyzna miał ponad
3,2 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Łowicz | Restauracja Polonia

Zaproszenie dla pań
19 marca o godz. 14.00
w restauracji Polonia w Łowiczu obędzie się impreza z okazji Dnia Kobiet. Zaproszone
do wzięcia udziału w niej są
wszystkie chętne panie z os.
Starzyńskiego oraz z Klubu
Seniora Radość.
Organizatorzy spodziewają się około 200 gości. Anna

Bieguszewska, przewodnicząca Klubu Seniora oraz Zarządu osiedla, zapowiada występ
Dziecięco–Młodzieżowego
Zespołu Ludowego Koderki
i Chóru Seniora. Będzie poczęstunek, kiermasz wielkanocnych ozdób wykonanych
w WTZ w Parmie i inne niespodzianki. 
mwk

16

18 marca 2010

nr 11

www.lowiczanin.info

3 lata Pracowni
Sztuki Żywej

Aktualności
Rekolekcje w
Dobrym Pasterzu
Od 22 do 24 marca rekolekcje
w kościele Chrystusa Dobrego
Pasterza poprowadzi ks. dr Sławomir Wasilewski, wykładowca języka łacińskiego, greckiego i patrologii w seminarium.
Nauki dla dorosłych o 8.30, 10,
16.30 i 18, dla uczniów szkół
podstawowych (bez mszy św.)
w dwa pierwsze dni o 11.15, dla
gimnazjum o 12.30, a 24 marca
dla obu grup msza św. o 11.30.
Spowiedź możliwa będzie
w godz. 8.30-13 oraz 16-19. mwk

Ks. Wiśniewski
na Korabce
– Będą to rekolekcje dziękczynno-błagalne, w 10. rocznicę powstania parafii – mówi
proboszcz parafii Matki Bożej
Nieustającej Pomocy ks. Wiesław Frelek. Poprowadzi je ks.
dr Hubert Wiśniewski, proboszcz w Nieborowie. W niedzielę, 21 marca nauki dla dorosłych o 8, 12.30 i 18, dla dzieci
i młodzieży o 10, 22-24 marca
dla dorosłych o 9 i 18, dla dzieci
z klas I-V o 10.30, klas VI oraz
gimnazjalistów o 12. W kaplicy
w Chąśnie o 16.00. 
mwk

Łowicz | Nietypowe rekolekcje w pijarskim liceum

Młodzi wskazywali drogę młodym
Przez trzy dni, od 8 do 9 marca, w pijarskim Liceum
Ogólnokształcącym oraz gimnazjum w Łowiczu trwały niezwykłe
rekolekcje wielkopostne. Niezwykłe – bo prowadził je
nie pojedynczy ksiądz, lecz cała grupa ewangelizacyjna.
Był ksiądz Radosław Siwiński z Koszalina, któremu pomagały 3 siostry zakonne z zakonu Dzieci Łaski Bożej z diecezji
koszalińsko-kołobrzeskiej oraz
6 studentów z tamtych rejonów.
– Ci studenci to ekipa, która specjalizuje się w głoszeniu Słowa Bożego. Oni chodzą
i dają świadectwo wiary

w Boga – mówi kleryk Piotr
Recki z zakonu pijarów w Łowiczu. – Rekolekcje są przeznaczone dla uczniów naszej szkoły podstawowej, gimnazjum
i szkoły średniej. Dla uczniów
ważne jest to, że tutaj Słowo Boże
głoszą także osoby świeckie –
studenci, którzy mają sporo ciekawego do powiedzenia – dodaje.

Z krzyżem po
ulicach Korabki
W piątek, 19 marca o godz.
19.00 z kościoła Matki Bożej
Nieustającej Pomocy przy ul.
Brzozowej wyruszy droga krzyżowa ulicami osiedla. W czasie
procesji kolejne grupy wiernych
przekazują sobie krzyż: dzieci,
rodziny, członkowie stowarzyszeń, grupy modlitewne, osoby
pracujące, bezrobotne itp.  mwk
REKLAMA

- zapowiedź jubileuszu. str. 18

Podczas rekolekcji przedstawiano także krótkie scenki teatralne.

– Ja zawszę głoszę Słowo
Boże w ekipie, gdzie razem
z osobami zakonnymi są osoby świeckie. Taka jest teraz potrzeba czasu. Ludzie potrzebują
świadectw nie tylko duchownych, ale także zwykłych osób,
które mogą im pokazać drogę, że mimo wielu przeciwności losu, można żyć z Bogiem
– mówi ksiądz Radosław Siwiński.
Zdaniem samych studentów,
którzy rozmawiali z uczniami
o Bogu, alkoholu, narkotykach
i seksie, droga, by mogli do
nich przemawiać, była długa
i wyboista.
– Ja jestem od jedenastu lat
w ruchu religijnym, jednak
w pewnym momencie odsunąłem się od Kościoła. Poszedłem na studia i zaczęło się –
wspomina Mateusz Orłowski ze
Szczecinka. Na studiach Mateusz zaczął nadużywać alkoholu
i palić marihuanę. Wciągnął go
także szybki seks i pornografia.
– Szukałem szczęścia i na początku alkohol, trawka, koledzy,
oglądanie erotycznych filmów
w internecie i gazetek je dawało. Potem poczułem jednak
pustkę, że to jednak nie to. Musiałem się bronić i dzięki pomocy zaprzyjaźnionego księdza
wróciłem do Boga – dodaje.

Studenci Mateusz Orłowski i Anna Serowik głosili Słowo Boże.

Kłopoty z alkoholem i narkotykami miała także studentka resocjalizacji, która mieszka
w Szczecinie, Anna Serowik.
– Nawróciłam się 5 lat temu.
Wcześniej nigdy nie byłam związana z Kościołem i w gimnazjum popadłam w nałogi. Alkohol, narkotyki, ucieczki z domu.
To były wtedy tematy przewodnie w moim życiu – opowiada.
– Później na jej drodze stanęli
ludzie, tacy, jaką ona teraz jest.
– Bóg mi pomógł poprzez nich
i my teraz staramy się pokazy-

wać drogę innym ludziom. To
znaczy Bóg im pokazuje, jaką
drogą trzeba iść, a my tylko mu
w tym pomagamy – dodaje.
Nietypowe rekolekcje to wolna propozycja dla uczniów.
– W innych szkołach takich rekolekcji nie ma. To jest niesamowite, że prowadzą je ludzie
tacy jak my. Ze swymi słabościami i grzechami młodości,
a nie świętoszki, które nigdy nigdy w życiu nie paliły i nie piły
alkoholu - uważa Natalia Woźniak z pijarskiego liceum.  td
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Fortuna radzi... jak uważać w sieci

Kto kłamie w Internecie
Ostatnio skrzynkę mojej poczty elektronicznej zapełniają maile pisane łamaną polszczyzną i zachęcające do zakupów sprzętu
w zagranicznej hurtowni. Nadawca pisze: „droga polska przyjaciel. Nasza produkty w hurtownia ma dobre cena”. Dołączony jest link,
a pod nim angielskojęzyczna strona sklepu z produktami elektronicznymi. Ceny wyjątkowe, jakieś 2/3 niższe niż w polskich sklepach.
Łatwo się więc skusić na ofertę, bo strona wygląda profesjonalnie i wiarygodnie. Obejrzałem ofertę pod kątem moich operacyjnych
zainteresowań i doszedłem do wniosku, że w tym biznesie chodzi o wyłudzenie danych karty płatniczej, kradzież tożsamości i oszukanie
klienta. Przestrzegam więc przed stronami z okazyjnymi zakupami, które ostatnio są plagą Internetu
Pusta karta
Z płatnościami w Internecie trzeba uważać. Dobrze jest najpierw o nich poczytać, zaznajomić się
z różnymi możliwościami i dopiero później dokonać
pierwszej, drobnej transakcji. Zawsze mówię znajomym: nie rozumiesz, nie używaj. Przestrzegam
przed płaceniem w Internecie tradycyjną kartą. Nie
wiadomo, kto jest po drugiej stronie transakcji i nie
wiadomo, co się dzieje z naszymi danymi w trakcie
realizacji płatności. Ja od dłuższego czasu używam
specjalnej karty do transakcji internetowych i nie
obawiam się podawania jej numeru, daty ważności
i trzycyfrowego kodu bezpieczeństwa. Karta jest pusta, tzn. nie ma na niej środków albo jest ich mało, np.
kilkadziesiąt groszy. Jeśli zdecyduję się na płatność
kartą, wtedy tuż przed transakcją ładuję na nią odpowiednią kwotę i dopiero płacę. Prawdopodobieństwo,

finansowych pisałem w jednym z poprzednich odcinków. Teraz więc tylko powtórzę: przestrzegam
przed finansowym perpetuum mobile.
Dostawałem też maile od kogoś podszywającego
się pod mój bank. „Bank” informował mnie, że
w związku z aktualizacją danych spowodowanych
wymianą oprogramowania konieczne jest zalogowanie się na stronie internetowej i podanie swoich
aktualnych danych. Z ciekawości wszedłem na tę
stronę i dobrze ją obejrzałem. Była łudząco podobna do oryginalnej. Te same kolory, identyczne okienko do logowania, tylko adres strony różnił się jedną
literką. Zorientowałem się dość szybko, że mam
do czynienia z phishingiem, czyli zastawianiem sieci
na niezorientowanych klientów. Logowanie się
na fikcyjnej stronie miało służyć oszustom do przechwycenia loginu wraz z hasłem i ogołocenia konta

sób ponad 1,2 miliona dolarów. Według danych naszej komendy głównej policji, w Polsce na nigeryjski
szwindel nabiera się od kilkudziesięciu do kilkuset
osób rocznie.
Wspomniana modelka pisała do mnie, że jej ojciec jest wpływowym biznesmenem i prosi mnie
o pomoc w zainwestowaniu jego pieniędzy w naszym kraju. W zamian miałbym otrzymać jakąś wysoką kwotę. Oczywiście mail wylądował w koszu, bo
ciąg dalszy jest mi dobrze znany. Osoby, które złapały się na haczyk, były proszone o wpłatę pewnej
kwoty pieniędzy, bo modelka musi skorumpować
urzędników, aby jej ojciec mógł wrócić do kraju, albo
musi założyć działalność gospodarczą. Obiecana
fortuna przewraca ludziom głowach i jak barany
wpłacają żądane kwoty na konta oszustów.
Nigeryjscy oszuści trafili także na nasze aukcje
internetowe. Nasz specjalista od przestępczości
komputerowej opowiadał mi o pewnym sprzedawcy
laptopa, który po wystawieniu go na aukcji otrzymał
ofertę zakupu komputera poza serwisem aukcyjnym. Kupującemu się spieszyło, bo laptop miał być
prezentem urodzinowym dla przyjaciela z Nigerii,
więc zaproponował transakcję poza aukcją. Sprzedający na to przystał pod warunkiem, że otrzyma
pieniądze na konto bankowe. Kupujący wysyłał mailem sfałszowany skan przelewu i wymusił wysłanie
przesyłki jeszcze przed nadejściem pieniędzy. Przynajmniej kilka osób się na to nabrało i serwis aukcyjny zablokował możliwość zakładania kont
z komputerów w Nigerii.

Doradcą może być każdy

że w tym momencie ktoś przechwyci pieniądze jest
bardzo niskie. Kradzież numeru karty złodziejowi nic
nie da, a ewentualne transakcje będą nieskuteczne,
ponieważ na karcie nie będzie pieniędzy.
Teraz bombardują mnie mailami z gogo20. Kolejny cudowny sposób zarabiania pieniędzy oparty
na bliżej nieznanej „progresji pionowej”. Strona
w języku polskim zawiera m.in. filmy z YouTube,
w których lektor z amerykańskim akcentem zachęca: bądź pierwszy. „Ci, którzy kupili akcje Microsoftu
w latach 1980. są dzisiaj milionerami. Dzisiaj jesteś
dokładnie w tej samej pozycji”. Wejście do gogo20
polega na wpłaceniu 20 dolarów. Z innego filmu wynika, że wpłacając pieniądze zostajemy partnerem
systemu, kupujemy bliżej nieznane programy komputerowe i otrzymujemy udziały od wpłat następnych partnerów. Wkładając 20 dolarów możemy
miesięcznie zarobić nawet kilka tysięcy zielonych.
Cuda na kiju. Ludzie się chyba nabierają na tę piramidę, bo na stronie pojawiają się ostatnio wpłaty.
Kiedy rozpracowywałem gogo20 w ciągu trzech godzin wpłaty dokonało aż siedem osób. O piramidach

z pieniędzy. Na takie maile najlepiej nie reagować.
Warto pamiętać, że prawdziwe banki nigdy nie wysyłają maili z prośbą o zalogowanie się na stronie.
Jeśli dostajemy podejrzaną korespondencję z banku, dobrze jest poinformować o tym nasz bank i policję. Wiem od kolegów z branży, którzy prowadzili
dochodzenia w tej sprawie, że w sieć wpadło sporo
osób, wśród nich nawet grube ryby.

Nigeryjski szwindel
Pisała też do mnie nigeryjska modelka. Wiem, że
inni otrzymywali podobne e-maile od brata niedoszłego terrorysty, syna obalonego przywódcy afrykańskiego, dziedzica fortuny utraconej w trakcie
przewrotu politycznego itp. Wszystkie maile pisane
były w podobnym tonie i prowadziły z adresatem grę
psychologiczną mającą wzbudzić współczucie
i skłonić do przelania pieniędzy na konto oszusta.
Nigeryjski przekręt stał się głośny na cały świat.
Próby wyłudzenia miały zasięg globalny i okazało
się, że w licznych przypadkach były skuteczne. Jeden z amerykańskich urzędników stracił w ten spo-

Internet jest wspaniałym wynalazkiem, ale gdy
idzie o zdobywanie wiedzy np. na temat instrumentów finansowych, to w sieci trzeba uważać. Fora
dyskusyjne, blogi i komentarze do nich mogą być
dobrym źródłem informacji, ale nie są wyrocznią,
na podstawie której podejmujemy ważne decyzje finansowe. Nie jest przecież tajemnicą, że treści internetowe pisane są na zamówienie tej czy innej firmy. Bywa, że działy public relations instytucji finansowych zatrudniają specjalistów tylko po to, aby pisali pozytywne wypowiedzi na temat wybranych
usług i produktów. Komentarz wygląda na obiektywny, a w rzeczywistości jest opłacony przez zainteresowaną firmę. Estońska eurodeputowana poprzedniej kadencji, Marianne Mikko, proponowała
nawet wprowadzenie przepisu nakazującego rejestrację blogów. Sugerowała bowiem, że za wieloma
„obiektywnymi” blogami stoją wynajęci specjaliści,
którzy w subtelny sposób kreują pozytywny wizerunek firm i w gruncie rzeczy są ich anonimowymi lobbystami. Jej zdaniem kilkanaście procent blogów
na świecie jest inspirowanych przez biznes. Miała
sporo racji, ale na szczęście obowiązek rejestracji
nie przeszedł. Internet powinien być wolny od nakazów, a internauci powinni nauczyć się odróżniać
obiektywne treści od propagandy.
Niedawno Komisja Nadzoru Finansowego zwróciła uwagę na tzw. niezależnych pośredników kredytowych. Zdaniem KNF powinniśmy pamiętać, że ich
niezależność jest iluzoryczna, bowiem otrzymują
oni prowizję od banku, z którym podpiszemy umowę
kredytową. Jakiś czas temu, gdy poszukiwałem kredytu hipotecznego, wypełniłem na stronie internetowej formularz ułatwiający kontakt z doradcą kredytowym. Później nie mogłem się od niego opędzić.
Wydzwaniał i wciskał mi „najlepszy na rynku kredyt
hipoteczny”. O tym, że nie był najlepszy przekonałem się osobiście, gdy zapukałem do kilku banków
nie będących w ofercie doradcy. Na samej prowizji
bankowej od udzielenia kredytu zaoszczędziłem
wtedy około tysiąca złotych. Warto też pamiętać, że
pośrednicy kredytowi nazywający się często doradcami finansowymi nie muszą spełniać wymagań co
do wykształcenia kierunkowego, nie muszą mieć
też wiedzy z zakresu finansów i nie ponoszą odpowiedzialności wobec klienta za udzielenie nierzetelnej porady. Doradcą kredytowym może być każdy,
ale policjantem – na szczęście – nie…
Wasz aspirant Fortuna

Materiał dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego

W internecie coraz częściej dochodzi
do kradzieży tożsamości. Oszuści
potrzebują obcych danych osobowych
do utworzenia fałszywego sklepu
internetowego lub wyprania pieniędzy
pochodzących z kradzieży. Często
do kradzieży tożsamości dochodzi
podczas fałszywej rekrutacji
pracowniczej. „Pracodawca” prosi
o składanie CV z podaniem takich
danych jak skan dowodu osobistego,
miejsce zamieszkania, numer konta
bankowego. Wybrańcy otrzymują ofertę
pracy zdalnej. Ich zadaniem jest
odbieranie pieniędzy na swoje konto,
a następnie – po potrąceniu prowizji
– przesłanie ich do wskazanych osób.
W ten sposób stają się tzw. słupami
(ang. money mule – mułami
pieniężnymi) dostarczającymi
przestępcy pieniądze pochodzące
np. z okradania kart kredytowych.
Termin phishing jest niekiedy
tłumaczony jako password harvesting
fishing (łowienie haseł). Niektórzy
eksperci utrzymują, że termin pochodzi
od nazwiska Briana Phisha, który miał
być pierwszą osobą stosującą techniki
psychologiczne do wykradania
numerów kart kredytowych, jeszcze
w latach 1980. Inni uważają, że Brian
Phish był jedynie fikcyjną postacią,
za pomocą której spamerzy wzajemnie
się rozpoznawali.
Płacąc kartą kredytową trzeba
upewnić się, czy strona jest oparta
o protokół https (adres z literką s
na końcu lub symbolem kłódki
znajdującym się na dole okienka
przeglądarki). Jeśli w adresie nie ma
literki „s”, to właściciel fałszywej strony
internetowej czy sklepu przejmie
pieniądze, a towaru nie wyśle. Sklep
używający protokołu https nie jest
jeszcze gwarantem uczciwości. Może
bowiem być tak, że sklep używa
bezpiecznego protokołu, ale został
założony na skradzioną tożsamość.
Dlatego lepiej unikać sklepów, których
nie znamy. Dobrze jest sprawdzić sklep
na forach internetowych i zadzwonić
na stacjonarny numer telefonu.
Wyobraźnia naciągaczy
internetowych nie zna granic. Ostatnio
masowo nabierają ludzi na test
inteligencji. W sieci pojawiły się reklamy
kierujące na strony z testami.
Po udzieleniu odpowiedzi np.
na 30 pytań dowiadujemy się, że poziom
naszego IQ poznamy dopiero
po wysłaniu SMS-a. Rzecz jednak
w tym, że nie znamy kosztu SMS-a,
bo nie ma tej informacji na stronie.
Zwykle sądzimy, że SMS kosztuje
grosze, ale nie w tym przypadku.
Dopiero po otrzymaniu rachunku
telefonicznego dowiadujemy się,
że test kosztował nas np. 35 zł. Osoby
trudniące się tym procederem tworzą
tzw. programy partnerskie i wciągają
w biznes kolejne osoby. Wysyłają one
fałszywe oferty pracy, a warunkiem
uczestnictwa w naborze pracowników
jest wypełnienie testu inteligencji.
Oczywiście nikt żadnej pracy nie
otrzymuje, a cwaniacy dzielą się
zyskami z drogich SMS-ów.

Aspirant Fortuna, lokalny policjant
i znany bloger, udziela porad w sprawach
finansowych na stronie internetowej.
Zapraszamy na blog:
www.fortunaradzi.pl, gdzie trwa konkurs
na najciekawsze wpisy
i komentarze do zamieszczanych porad.
Na najlepsze wpisy Czytelników czekają
atrakcyjne nagrody!
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Recytowali poezję i prozę
22 uczestników przesłuchała
komisja konkursowa powiatowych eliminacji 55. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, jakie odbyły się 9 marca
w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu.
To najstarszy tego typu konkurs w Polsce, który cieszy się
dużą renomą. W Łowiczu nie
było uczestników dorosłych,
choć regulamin przewiduje możliwość ich udziału. Byli
tylko i wyłącznie uczniowie ze
szkół ponadgimnazjalnych – I,
II i pijarskiego LO w Łowiczu,
z ZSP nr 2 i z ZSP nr 4 w Łowiczu oraz w Zduńskiej Dąbrowie.
Nikt nie zdecydował się brać
udział w konkursie WywiedzioREKLAMA

ne ze słowa, w turnieju recytatorskim zmierzyło się 13 uczestników, turnieju poezji śpiewanej
– 7, w turnieju teatru jednego
aktora – 2 osoby.
Jury, w którym zasiedli dr
Barbara Drózd – kompozytor, Marta Łącka – reżyser oraz
Marcin Wartalski – publicysta,
aktor, dramaturg i reżyser, przyznało szereg nagród i wyróżnień. W turnieju recytatorskim
I miejsce zajęła Ewelina Krupa
z II LO, miejsce II – Daria Trafalska z I LO, III – Dorota Skierska z II LO. Wyróżnienia przyznano Annie Papudze z ZSP nr
2 oraz Aleksandrze Łobodzie
z pijarskiego LO.
Zwycięzcą turnieju poezji
śpiewanej został Kacper Wy-

socki – uczeń II LO, miejsce II
przyznano Marcie Gawrońskiej
z I LO, miejsce III zajęła Małgorzata Gałusa z II LO. Wyróżnienie wyśpiewała Aleksandra
Tybura z ZSP nr 4.
W kategorii teatrów jednego
aktora nagrodę otrzymał Jakub
Skoneczny – uczeń „Chełmońskiego”, wyróżnienie – Magdalena Rucińska z ZSP nr 4.
Do kolejnego etapu – eliminacji rejonowych, jakie odbędą
się 25 marca w Skierniewicach,
zakwalifikowało się 7 uczestników z Łowicza – laureaci konkursu recytatorskiego, dwoje
laureatów turnieju poezji śpiewanej oraz laureat i osoba wyróżniona w konkursie teatru
jednego aktora. 
mwk

Łowicz | Pracownia Sztuki Żywej

Trzy lata Pracowni
Koncert zespołu
Ametria ma uczcić
trzy lata działalności
Pracowni Sztuki
Żywej – klubu
i stowarzyszenia.
Występ odbędzie się w sobotę, 20 marca o godz. 20.00
w Pracowni. Bilety w przedsprzedaży kosztują 15 zł,
a w dniu koncertu 20 zł.
Pracownia działa przy Łowickim Ośrodku Kultury przy
ulicy Podrzecznej 20 w Łowiczu. Wcześniej w tej samej
siedzibie mieściła się kawiarnia Tipes Topes. Początkowo
Pracownia była otwarta zarówno w ciągu tygodnia, jak
i w weekendy, jednak koszty
utrzymania przewyższały dochody z działalności. Później
otwierano Pracownię tylko
od piątku do niedzieli. Ostatecznie Pracownia otwarta jest
z okazji różnych wydarzeń –
np. warsztatów czy koncertów, czyli kilka razy w miesiącu. Przez niecałe pół roku
w Pracowni odbywał się również Turniej Prezentacji Słowno–Muzycznych Slam, który
wraz z nowym rokiem ostatecznie przeniósł się do kawiarni Powroty.
Wystrój Pracowni także się
z czasem zmienił. Na ścianach
– oprócz charakterystycznych
kolorowych kół– pojawiły się
artystyczne napisy. Pozostały
natomiast czarne stoliki i krzeREKLAMA

Pracownia Sztuki Żywej. Przez kilka miesięcy odbywały się tutaj Slamy.

sła oraz dające delikatne światło stojące czerwone lampki.
– Te trzy lata tak szybko minęły, że nie jestem w stanie
już dokładnie ich odtworzyć
– przyznaje wiceprezes stowarzyszenia PSŻ Karolina Michalska. – W pracowni przez
trzy lata odbyło się kilkanaście
projekcji filmowych, pokazy teledysków, kilkadziesiąt imprez
tanecznych i koncertów, Festiwal Sztuki Żywej. Największymi gwiazdami, które wystąpiły
na deskach Pracowni, były Fisz
i Emade oraz amerykański zespół The Toesters.

W
najbliższą
sobotę
w PSŻ wystąpi polski zespół Ametria. Grupa powstała
w 1993 r. Pierwszy sukces przyszedł, kiedy Ametria otrzymała
I miejsce na Piastowskiej Wiośnie Muzycznej.
Zespół nagrał trzy albumy:
„Tattoo”, „Piątek 3nastego”
oraz „Nowy dzień”. Grupa zaliczana jest do rapcore’owo–
numentalowego nurtu. Oznacza to, że choć dominują w tej
muzyce rockowo–metalowe
i hardcorowe brzmienia, można również usłyszeć hiphopowy beat. 
jr
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Ozdoby
wielkanocne
w Chąśnie
Palmy wielkanocne, pisanki,
stroiki i pocztówki
o tematyce świątecznej można
nadsyłać do 10 kwietnia na X
powiatowy konkurs „Ozdoby
Wielkanocne Chąśno 2010”.
Konkurs jest przeznaczony
dla dzieci
i młodzieży – od przedszkola
do szkoły ponadgimnazjalnej.
Organizatorami jest –
nieustająco od dziesięciu lat –
Gminna Biblioteka Publiczna
w Chąśnie we współpracy
z łowickim starostwem.
Ozdoby powinny nawiązywać
do tradycji ludowych regionu
łowickiego oraz obrzędowości
wielkanocnej zarówno
ludowej, jak i współczesnej.
Uczestnik konkursu może
nadesłać nie więcej niż jedną
palmę wielkanocną
i do wysokości maksymalnie
2 metrów. Pisanek
wielkanocnych ma być
minimum 3 od osoby
w kategorii wiekowej od
przedszkola do szkoły
podstawowej włącznie
oraz minimum 5 od osoby
w kategorii wiekowej od
gimnazjum. Jedna osoba
może stworzyć jeden stroik
wielkanocny. Pocztówek
wielkanocnych ma być
minimum 3 od osoby
w kategorii wiekowej od
przedszkola do szkoły
podstawowej oraz minimum 5
od osoby starszej. Określone
też zostały wymiary
maksymalne pocztówki na
15x21 cm. Organizatorzy
nie ustalili jeszcze terminu
rozstrzygnięcia konkursu. n
REKLAMA
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W marcowym DKF o miłości
Marcowy przegląd
filmów w łowickim
Dyskusyjnym Klubie
Filmowym poświęcony
jest głównie miłości –
pokazanej z różnych
perspektyw i w różnym
ujęciu.
Filmy, które będziemy mogli
zobaczyć, to „Ricky” Francisa
Ozona, musical „Nine” Robba
Marshalla, polski film „Wszystko co kocham” Jacka Borcucha
oraz debiut polskiego reżysera
Marcina Wrony „Moja krew”.
Są to filmy, które nie zmieściły się w ramówce tegorocznego
Och!Film Festiwalu.
Najpierw w piątkowe popołudnie 19 marca o godz. 17.00
będziemy mogli obejrzeć „Ric-

ky’ego” Francisa Ozona. Jest
to zadziwiający film, ponieważ
próbuje połączyć zwykły, realny świat ze zjawiskami nadprzyrodzonymi, których nie da
się wyjaśnić. W prostej, ubogiej
rodzinie na świat przychodzi
chłopiec, Ricky, który ma niezwykłe zdolności dzięki wyrastającym z jego pleców skrzydłom. Obraz Ozona – twórcy
takich filmów jak „8 kobiet”
czy „Basen” – jest komediodramatem. To od nas, widzów,
w dużej mierze zależy, jak odbierzemy Ricky’ego: czy jako
próbę ukazania problemów
społecznych czy może film opowiadający o tolerancji inności,
a może w lżejszy sposób – jako
nowy materiał łączenia fantasy
i realizmu przez tego wybitnego reżysera?
Dwie
godziny
później,
o 19.00 oraz w sobotę, 20 marca

o tej samej porze zostanie pokazany musical Robba Marshalla
„Nine”. W rolach głównych zobaczymy m.in. Nicole Kidman,
Daniel Day-Lewisa, Penelopę
Cruz, Kate Hudson i Sophię
Loren. Prezentowana tu historia
stanowi drugorzędne tło. Prym
wiedzie bowiem muzyka, choreografia i kostiumy. „Nine” to
ekranizacja broadwayowskiego szlagierowego musicalu
z lat 80., opowiadającego o życiu
i romansach reżysera filmowego Guido, który próbuje uporządkować swoje prywatne życie i odzyskać utraconą wenę
twórczą.
Ważnym filmem dla generacji pamiętającej lata 80. będzie
„Wszystko co kocham” Jacka
Borcucha, który zostanie wyświetlony w sobotę i niedzielę,
21 marca o godz.17.00. Opowiada on historię grupy przyja-

ciół próbujących sił w tworzeniu kapeli, w której tle toczy
się wielka historia: manifestacje, strajki, stan wojenny, natomiast na pierwszym planie
możemy oglądać gwałtowną
pierwszą miłość, radość młodości, doświadczyć siłę muzyki. Jednak młodzieńczy, idealistyczny świat zostanie zderzony
z bezwzględną rzeczywistością.
Atutem filmu jest dobra muzyka, młodzi nieznani aktorzy
i w ciekawy sposób opowiedziana historia. Film ten był
najdłużej oklaskiwany podczas
ostatniego Festiwalu Filmów
Polskich w Gdyni.
Przegląd zamknie „Moja
krew” Marcina Wrony, który zostanie wyświetlony w kinie w niedzielę o godz. 19.00.
Igor (Eryk Lubos) – zawodowy bokser, dowiaduje się, że
jest śmiertelnie chory. Samotny

Marcowy DKF to w rzeczywistości
ciąg dalszy OCH!Film Festiwalu

i załamany szuka pocieszenia
w nocnych rozrywkach. Z czasem jednak dojrzewa w nim
myśl, aby coś po sobie zostawić. To „coś” to dziecko. Ale
kontakty z kobietami nie są jego
mocną stroną. Wreszcie poznaje Wietnamkę, która zgadza się
urodzić mu dziecko w zamian
za polskie obywatelstwo.
Bilety na wszystkie seanse
w ramach DKF w łowickim kinie Fenix kosztują 10 zł. 
jr

Łowicz | Łowicki Ośrodek Kultury

Można zgłaszać się do konkursu wiedzy o filmie
Gimnazjaliści oraz
uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych
będą mogli już wkrótce
sprawdzić swoją wiedzę
o świecie filmu. Rusza
bowiem konkurs filmowy
„Nienazwany Kadr”,
którego organizatorem jest
Łowicki Ośrodek Kultury.

Zgłoszenia będą przyjmowane
w ŁOK lub drogą elektroniczną
na adres karolina.michalska@
lok.art.pl do 16 kwietnia.
Podczas konkursu trzeba będzie się wykazać znajomością
m.in. ogólnej historii kina, w tym
takich nurtów jak niemiecki ekspresjonizm, włoski neorealizm,
francuska „Nowa fala” czy polska szkoła filmowa. Ważna będzie również wiedza dotycząca

pojęć i terminologii związanej
z kinem jak np. plan filmowy,
kadr, ujęcie, montaż. Przyda się
również znajomość muzyki filmowej, zwłaszcza słynnych motywów, które już przeszły do
historii kina jak np. „Gwiezdne wojny”. Zagadnienia te będą
obowiązywały uczniów szkół
ponadgimnazjalnych. Literatura, z której mogą się wiele dowiedzieć, to m.in. Jerzy Płażew-

ski „Historia filmu 1895 - 2005”
czy „Słownik wiedzy o filmie”
Joanny Wojnickiej i Olgi Katafiasz. Z kolei gimnazjaliści będą
musieli się przygotować jedynie
ze „Słownika...”. Zagadnienia
mają podobne, lecz w węższym
zakresie i bardziej w oparciu
o obowiązkową literaturę niż
w przypadku licealistów.
Sprawdzenie wiedzy nastąpi
podczas pisemnego testu, któ-

ry uczniowie będą pisać 5 maja
w sali kina Fenix. Najpierw
o godz. 9.00 pisać będą gimnazjaliści, a dwie godziny później
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody ufundowane przez Polski Instytut
Sztuki Filmowej – m.in. książki o tematyce filmowej, filmy na
DVD, pendrivy czy odtwarzacze MP 3. 
jr
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Łowicz | Kłopoty z internetem

Interstres

Piątek, 5 marca był dniem wielkiego stresu w redakcji Nowego Łowiczanina
– a to za sprawą Telekomunikacji Polskiej SA. Nasz internet, dostęp do
którego kupujemy w TP SA, po prostu „stanął”. Mieliśmy okazję przekonać
się, jak w takiej kryzysowej sytuacji działa wielka korporacja.
Stres był o tyle większy, że
dzień wcześniej – 4 marca ruszył nasz nowy portal www.lowiczanin.info. Bardzo nam zależało, aby pojawiały się w nim
nowe, aktualne informacje. Od
samego rana planowaliśmy, co
tego dnia zamieścimy i w której zakładce. Szybko zorientowaliśmy się, że sygnału nie ma
w żadnym redakcyjnym komputerze, które połączone są
wewnętrzną sieć.
Chcieliśmy wiedzieć, jak
długo trwać będzie przerwa
w działaniu naszego łącza DSL.
Do działu reklamacji zadzwoniła kierowniczka składu komputerowego Renata Kucharska.
To, co usłyszała, było jak dowcip na Prima Aprilis.
Na automacie nagrana była
informacja, która brzmiała
mniej więcej tak: Sesja zatrzymała się 23 minuty po północy
w rejonie Wałbrzycha i Rzeszowa.
Gdy połączyła się z konsultantem dowiedziała się, że
w rejonie Łodzi awaria została
zlokalizowana o godz. 9.17. Sygnału nie będzie do jutra (chodziło o sobotę, 6 marca – przyp.
red.) do godz. 21.17.
REKLAMA

Ponieważ mówiła, że dzwoni
z gazety w otrzymała również
nr tel. do rzecznika prasowego
TP SA.
Natychmiast postanowiliśmy
dowiedzieć się więcej na temat
zasięgu awarii. Po wybraniu numeru telefonu do Wojciecha Jabłczyńskiego usłyszeliśmy, że
„nie ma takiego numeru”. Dla
pewności ponawialiśmy próbę,
ale efekt był taki sam.
Tym razem na Błękitną Linię
Biznesową dzwoniła reporterka
Mirosława Wolska-Kobierecka.
Miała nadzieję uzyskać właściwy numer do rzecznika spółki
i dowiedzieć się czegoś więcej
na temat zasięgu i rodzaju awarii.
Przełączano ją do kolejnych osób,
za każdym razem powtarzała, że
dzwoni z gazety z Łowicza, bo
w redakcji nie działa internet
i zależy jej na potwierdzeniu informacji, jak długo będzie trwała awaria i jaki jest numer rzecznika prasowego, ponieważ chce
napisać o tym artykuł.
I znów fakt awarii potwierdzono, precyzyjnie podając godzinę przywrócenia sygnału o 21.17
dnia następnego. Dodano jednak,
że równie prawdopodobne jest,
że internet ruszy za 15 minut.

Nieosiągalny
rzecznik
Znacznie trudniejsze było
jednak uzyskanie numeru telefonu rzecznika. Młody męski
głos w słuchawce powiedział, że
jest zaskoczony tym pytaniem
i musi zapytać kierownika, czy
może podać. Ostatecznie numeru nie podał, przełączając do
innej osoby. Ta próbowała nas
przekonać, że lepiej będzie, jak
napiszemy maila, co zabrzmiało znów jak kpina z sytuacji
zgłaszania braku sygnału internetowego. I nie wiemy, jak by
się te rozmowy zakończyły, bo
po pewnym czasie, gdy oczekiwaliśmy na odpowiedź na nasze
pytanie, w słuchawce zrobiło
się głucho.
Pozostała nam refleksja, że
pracownicy TP SA, specjaliści w komunikacji elektronicznej, mają problem z komunikacją werbalną i nie jesteśmy
przekonani, czy wiedzą, czym
jest telekomunikacja, skoro radzą napisać maila lub kliknąć
link, gdy im mówimy, że nasz
internet nie działa. I ubolewanie, że nasi rozmówcy nie znają roli rzecznika prasowego powołanego po to, aby mediom

Trudno pracować bez internatu. Także we wszystkich działach w naszej redakcji.
Na zdjęciu Bogusława Kucharek z działu reklamy.

udzielać odpowiedzi. Ostatecznie DSL powrócił około 14. po
południu.
Gdzie jeszcze internet
nie działał
Internet od samego piątkowego rana nie działał także w łowickim muzeum. – Awaria musiała być już bardzo rano, bo jak
pojawiłam się po godzinie 8.
w pracy, to nie działał – mówiła
Danuta Modrak z muzealnego
sekretariatu. – Troszkę to utrudniło nam życie, więc musieliśmy zająć się innym sprawami.
Na szczęście tu zawsze znajdzie
się coś do robienia – śmiała się
pani Danuta, która nie mogła
zrobić przelewów do ZUS czy
odebrać poczty.
W muzeum internet pojawił
się około godziny 13. – Wcze-

śniej pojawiał się i znikał. Czy
utrudniło mi to życie? A panu
by nie utrudniło? – pytała się
Anna Kośmider z działu merytorycznego w łowickiej placówce muzealnej. – Nie mogłam odebrać poczty czy
sprawdzić użytecznych informacji – dodawała. Problemów
z siecią nie odnotowano natomiast w Miejskiej Bibliotece
w Łowiczu. – Internet działał
normalnie. Nie było żadnych
usterek – mówiła dyrektor placówki Magdalena Pakulska.
Sieć działała także w łowickim
Gimnazjum nr 2, choć jak ocenia jedna z pracownic, zerwanie
połączenia mogłoby przynieść
opłakane skutki. – Dla nas byłby
to naprawdę poważny problem,
ponieważ mamy w szkole elektroniczne dzienniki do wstawia-

nia ocen, które na bieżąco mogą
być monitorowane przez rodziców. Brak połączenia z siecią
zaburzyłoby więc wstawianie
tych ocen. Na szczęście nic takiego nie miało miejsca.
Po prostu użyteczne
narzędzie
Jedna z naszych dziennikarek
– Joanna Rudak pamięta, kiedy na pierwszym roku studiów,
10 lat temu, na zajęciach z informatyki zakładali skrzynki
mailowe. Większość studentów
coś nie coś o tym słyszała, ale
tylko jedna osoba na grupę 20
słuchaczy wiedziała dokładnie,
o co chodzi i posiadała już
swoje konto. Pięć lat później
wszystko już wyglądało inaczej. Na wydziale powstały
dwie pracownie multimedial-
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których już nie ma. str. 22
ne, które były nieustannie oblegane, a posiadanie adresu
poczty elektronicznej stało się
już oczywistością.
Gdy więc w ubiegły piątek przez kilka godzin redakcja była odłączona od internetu, czuła się jakby miała
zawiązane ręce. Czegoś nie
wiesz? Sprawdzasz w wyszukiwarce. Słownik
ortograficzny, encyklopedia, poczta
elektroniczna, książka telefoniczna, baza szkół i przedszkoli, telefony do urzędów
i instytucji itp. Nie mówiąc już
o możliwości poinformowania
łowiczan, że coś się wydarzyło.
– Nie wyobrażam sobie, jakbyśmy funkcjonowali bez internetu, bo to w naszej pracy jak
prawa ręka – dzieli się podobnymi informacjami pracownik
Łowickiego Ośrodka Kultury
Ewa Kochanek-Zbróg. Wiele
spraw załatwia ona drogą elektroniczną: sprzedaż, jaką prowadzi, kontakt, jaki utrzymuje
z innym ośrodkami i instytucjami kulturalnymi, przekazuje
informacje dotyczące działalności: wydarzeń, spotkań, seansów filmowych. Również na
stronie ŁOK można pobierać
formularze zgłoszeniowe na
Ogólnopolskie Spotkania Folklorystyczne, jakie odbędą się
w czerwcu w Łowiczu.
– Teraz na internecie opiera się większość współpracy
i kontaktów – dodaje dyrektor szkół pijarskich Przemysław Jabłoński. Podległe jemu
placówki współpracują m.in.
z Uniwersytetem Śląskim
i Uniwersytetem Łódzkim,
a kontakty przebiegają właśnie
droga elektroniczną. – Trudno już sobie wyobrazić pracę
szkoły bez internetu – przyznaje Jabłoński.
jr, mwk, td
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Łowicz | ZSP 3

Nowy kierunek: usługi turystyczne
– Ze względu na coraz bardziej popularną wśród Polaków
turystykę, chcemy wyjść na przeciw oczekiwaniom i dać szansę
przyszłym uczniom naszej szkoły kształcić się w tym kierunku
– mówi dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu Jan Sałajczyk. – Dlatego
otwieramy od września dodatkową klasę – technikum kształcące
w zawodzie technik obsługi turystycznej.

Jego zdaniem na polskim rynku pracy ciągle poszukiwane są
osoby, które byłyby wykwalifikowane do pracy w ciągle rozwijającym się sektorze turystycznym. – Pozostałe dwa kierunki
w naszej szkole – hotelarstwo
i usługi gastronomiczne – również wiążą się z turystyką, więc
szkoła cały czas podążać będzie
w tym samym kierunku, poszerzając jednocześnie ofertę – dodaje Sałajczyk.

Absolwent technikum kształcącego w zawodzie technik obsługi turystycznej ma umieć
m.in. opracowywać programy
imprez turystycznych, organizować imprezy turystyczne, kalkulować koszty, przygotowywać oferty, obsługiwać klientów
i promować usługi. Osoba wykształcona w tym zawodzie będzie mogła podjąć pracę m.in.
w ośrodkach informacji turystycznej, instytucjach i przedsię-

biorstwach zajmujących się turystyką czy prowadzić działalność
gospodarczą w tej dziedzinie.
W roku szkolnym 2010/2011
ma powstać po jednej klasie
technikum organizacji usług gastronomicznych, technikum hotelarstwa, technikum gastronomiczne – zawód kucharz oraz
technikum gastronomiczne – zawód kelner.
Sałajczyk zapewnia, że jego
kadra jest przygotowana do

kształcenia w nowym zawodzie.
Ewelina Jabłońska – jedna z nauczycielek – jest absolwentką
kierunku turystyka i rekreacja na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Reszta
nauczycieli jest również świetnie przygotowana do kształcenia naszych uczniów – zapewnia
Sałajczyk. Więcej będzie można dowiedzieć się na drzwiach
otwartych, które zostaną przeprowadzone w kwietniu.
jr

Łowicz | Konkurs dla gimnazjalistów

Supergimbus z pijarskiej
Uczeń Pijarskiego Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu Michał Bursa zajął II miejsce
w konkursie na najlepszego gimnazjalistę województwa łódzkiego – Supergimbus
– organizowanym przez Zespół Szkół Salezjańskich im. ks. Jana Bosko w Łodzi.

Supergimbus. Dla Michała Bursy udział w tym konkursie był ciekawym
doświadczeniem.

W konkursie brało udział 390
gimnazjalistów z całego województwa łódzkiego. Statuetkę „Janioła” – nagrodę główną
i prawo zasiadania w Kapitule
„Supergimbusa” – otrzymał Filip Jarmuszczak z Gimnazjum
nr 26 w Łodzi, natomiast trzecie miejsce zajął Andrzej Krupiński z Zespołu Szkół nr 1
w Koluszkach. Michał w nagrodę otrzymał „indeks” do salezjańskiego liceum.
W pierwszym, szkolnym etapie gimnazjaliści musieli rozwiązać test, który obejmował
zagadnienia od chemii po język
polski. – Powiem szczerze, że
nie zdążyłem się nawet do niego specjalnie przygotować, ponieważ dowiedziałem się o nim

na godzinę przed – mówi wesoło Michał. – Ale może dzięki
temu nie zdążyłem się zdenerwować.
Konkurs wymagał swobodnego poruszania się po wielu
różnorodnych zagadnieniach,
gimnazjaliści musieli się bowiem wykazać szeroką wiedzą z wszystkich dziedzin. Do
rozwikłania mieli wiele zadań,
a także doświadczenia z dziedziny fizyki czy chemii. – Na
szczęście w ostatnim etapie
mogłem mieć na sali wiernych
kibiców w postaci mojej klasy
– 3 b – przyznaje Michał. Finał składał się z trzech części.
W pierwszej trzeba było przygotować swoją prezentację. Michał przygotował ją w formie

multimedialnej. Dwa ostatnie
etapy przypominały telewizyjny teleturniej „Jeden z dziesięciu”, ponieważ uczestnikom
konkursu na bieżąco zadawano
pytania, które wyświetlano na
ekranie, a gimnazjaliści musieli na nie odpowiedzieć w ciągu
kilku minut.
Michał przyznaje, że trudno było przygotować się do
tego konkursu, ponieważ wymagał on wszechstronnej wiedzy, dlatego było istotne, jak na
co dzień w szkole radzi sobie
z każdym przedmiotem. Na razie jeszcze nie wie, jakie liceum
wybierze po pijarskim gimnazjum. – Ale chyba wybiorę łowickie, bo Łódź jest jednak daleko – dodaje.
jr
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Ocalona pamięć o twórcach ludowych
Biogramy 22 nieżyjących twórców ludowych
z Ziemi Łowickiej, tworzących rękodzieło
artystyczne w XIX i XX wieku, znalazły się
w wydanej właśnie przez Centrum Kultury,
Promocji i Turystyki Ziemi Łowickiej książce
z cyklu Łowickie pt. Twórcy ludowi – pamięć
ocalona. 6 marca w łowickim muzeum odbyła się
promocja książki.
Mirosława
WolskaKobierecka
mirka.wolska@lowiczanin.info

Książka powstała w Łowiczu i tu została wydrukowana
– w drukarni Poligrafia na osiedlu Górki. Autorkami publikacji są Magdalena Bartosiewicz
– etnolog z łowickiego muzeum
oraz Justyna Słomska–Nowak –
etnolog z Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Przed 3 laty
ukazała się pierwsza książka
z tej serii, w której same autorki
opisały współczesnych twórców
ludowych. Jak zauważyła podczas promocji Justyna Słomska–Nowak, wydana właśnie
publikacja powinna była ukazać się w pierwszej kolejności.
Ma ona czarną okładkę dla podkreślenia, że opisani w niej artyści należą do świata, którego
już nie ma. – Jest ona oddaniem
hołdu tradycyjnej, klasycznej
łowickiej sztuce ludowej. Ma
nieco szaro–czarny odcień.
Nosi ona na sobie piętno kurzu
i zapomnienia. Stąd też podtytuł „Pamięć ocalona”.
Promocja książki odbyła się
w odpowiedniej oprawie, nokturny i polonezy Fryderyka
Chopina zagrał łowicki pianista
Marek Sieczkowski.
Nie można wszystkich
opisać
W rozmowie z NŁ Magdalena Bartosiewicz podkreśla,
że niemożliwe byłoby opisanie wszystkich nieżyjących łowickich twórców ludowych –
z uwagi na objętość publikacji,
a także na fakt, iż w tradycyjnej kulturze ludowej większość
osób parała się rękodziełem.
Autorki przedstawiły więc postaci wybitne, które przyczyniły się do zachowania tradycyjnej sztuki ludowej i na których
wzorowały się inne osoby,
a których prace znajdują się
w zasobach łowickiego muzeum. Wśród zaprezentowanych
sylwetek są też wszyscy twórcy,
którzy otrzymali przyznawaną
od 1974 roku nagrodę im. Oscara Kolberga. A byli to: Justyna
Grzegory ze Złakowa Borowego zajmująca się wycinankami,
rzeźbiarze Julian Brzozowski
ze Sromowa – twórca prywatnego muzeum – i Józef Grzegory ze Złakowa Borowego – artysta i samouk, który miał tak
dobry warsztat, że często podejrzewano, że ma artystyczne wykształcenie, Jadwiga Łukawska

z Małszyc, której specjalnością
były wycinaki, kwiaty bibułowe oraz zapomniany dzisiaj
haft polski stębnówkowo-łańcuszkowy, Henryk Burzyński
z Trab – założyciel tkalni,
w której powstawały tkaniny samodziałowe. Jego życiorys był
jednak bogatszy, bo gdy został
zatrudniony do konserwacji polichromii w kościele w Chruślinie, zainteresował się malarstwem. Gdy wyprowadził się do
Ksawerowa pod Łodzią, w swoim domu urządził regionalną
izbę łowicką
Zbieranie informacji trwało
rok. Czas ten autorki poświęciły na przeglądanie materiałów, jakie dostępne są w bibliotekach, niektóre fakty można
było ustalić na podstawie katalogów wystaw oraz publikacji
na temat wystaw poświęconych
łowickiej sztuce ludowej. Naj-

Autorki książki. Justyna Słomska-Nowak oraz Magdalena Bartosiewicz.

Czarna okładka. Ma ona być
symbolem tego, że opisywane
osobowości należą do świata,
którego już nie ma.

Promocja książki. Biorący w niej udział otrzymali książkę w prezencie. Na pierwszym planie Dorota Aftewicz,
wnuczka Stefana Kopczyńskiego, garncarza z Bolimowa.

częściej ich autorami byli Anna i
Henryk Świątkowscy, choć były
też wcześniejsze publikacje napisane przez Anielę Chmielińską. Bezcennym źródłem informacji okazały się rodziny
twórców. Udało się dotrzeć do
rodzin niemal wszystkich opisywanych osób. Magdalena Bartosiewicz rozmawiała z potomkami rodów Konopczyńskich,
Smelów, Brzozowskich i Strycharskich. Seniorką twórczyń,
które zajmowały się wycinan-

karstwem w ostatniej z tych rodzin, była urodzona w 1886
r. Józefa Strycharska, tradycje kultywowała jej córka Janina Strycharska–Wawrykowicz,
której córki Maria Stachnal
i Teresa Kapuścińska–Wawrykowicz też zostały wycinankarkami. – Jest wiele przykładów
takiego pokoleniowego przekazywania umiejętności w rodzinach – mówi łowicka etnolog.
Ale zdobyte doświadczenie
przekazywano nie tylko w ro-

dzinach. Ponieważ w tradycyjnej kulturze ludowej nie istniała kategoria artysty i pojęcie
praw autorskich, często wzorowano się na innych twórcach.
– Dziewczyny szły do domów
najzdolniejszych kobiet we wsi
– kreatorek ówczesnej mody –
tam podpatrywały i uczyły się,
jak zrobić wycinankę, bibułowe
bukiety, jak utkać piękny pasiak
na kieckę – mówi Bartosiewicz.
Tak następne pokolenia twórczyń wychowała Marianna Pie-

trzak z Błędowa, u której uczyły się współczesne twórczynie
– Marianna Dzik, Henryka Lus
czy Wanda Pachowska–Pisarek.
W nowej publikacji jest też
biografia urodzonej w 1880
roku Franciszki Malczykównej–Burzyńskiej, która była
wielkim autorytetem w wycinankarstwie, hafcie i wykonywaniu tkanin samodziałowych.
Jej talent dostrzegła już Aniela
Chmielińska i to ona zainspirowała twórczynię do tworzenia nowego rodzaju wycinanek
– gwiozd ażurowych. Tego rodzaju wycinanek w tradycyjnym ludowym zdobnictwie nie
wykonywano.
Współautorka książki zwraca
też uwagą na postać rzeźbiarza
i snycerza Jana Golisa z Łaźnik – odkrytego również przez
Anielę Chmielińską.
Warto było o nich
napisać
Nie wszystkie biogramy są
w równym stopniu wyczerpujące. W przypadku Zofii Wiechno zbyt późno udało się etnolo-

gom ustalić, że jej kuzynką jest
Wanda Bogusz – współczesna
hafciarka, która wykonuje pająki i bukiety z wełny. Większości
informacji od niej nie udało się
wykorzystać w tej publikacji,
ale są one zebrane i przekazane
do archiwum łowickiego muzeum, podobnie jak wszystkie
inne materiały zebrane w czasie
przygotowywania publikacji.
– Okazało się, że w terenie jest
jeszcze mnóstwo informacji, do
których warto dotrzeć – mówi
nasza rozmówczyni. Cennych
informacji dostarczyła żona Józefa Grzegorego Stefania, która
nie dość, że przypomniała wiele nieznanych faktów z życia
męża, to piękną gwarą opowiadała o szczegółach dotyczących
noszenia łowickiego stroju czy
dawnych zwyczajach dorocznych.
„Twórcy ludowi – pamięć ocalona” nie będą na pewno ostatnią publikacją z serii Łowickie.
Jakie będą kolejne – to się okaże. W tej dziedzinie jest jeszcze
wiele do nadrobienia, bo poprzednie opracowania tego typu
pisali właśnie Świątkowscy. Nie
jest to książka typowo naukowa,
nie brakuje w niej faktów i ciekawostek o tym, jakimi ludźmi
byli dawni twórcy. – Mam nadzieję, że taka forma jest zaletą, dzięki której więcej osób ją
przeczyta – mówi współautorka
z Łowicza.
„Twórcy ludowi – pamięć
ocalona” wydrukowana została w nakładzie 2.000 egzemplarzy. U wydawcy – w Centrum
Kultury, Turystyki i Promocji
Ziemi Łowickiej przy Starym
Rynku – kosztuje 20 zł. n
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Ludzie

powstał w I LO w Łowiczu. str. 25
Głowno | Niezwykła historia opowiedziana w muzeum

O Polaku, który pokochał Murzynkę
Niecodzienna wystawa, ale przede wszystkim
niecodzienne spotkanie z ciekawymi ludźmi,
stało się udziałem uczestników
wernisażu wystawy fotograficznej,
którą od 11 marca oglądać można w Muzeum
Regionalnym w Głownie.

Renata PiechutMachnicka
renata.p.machnicka@lowiczanin.info

To, że trafiła ona w ogóle do
Głowna, jest zasługą kontaktów Towarzystwa Przyjaciół
Miasta Głowna i głowieńskiego muzeum z podróżnikiem
Jackiem Hermanem-Iżyckim,
który w roku ubiegłym prezentował w Głownie swe własne
fotografie z egzotycznych wojaży i opowiadał o malowniczej wyspie Sokotrze.
Tym razem w głowieńskim
muzeum zaprezentowano część
– nieco ponad dwadzieścia
z ponad pięćdziesięciu – fotografii autorstwa nieżyjącego od
roku 1987 Witolda Grzesiewicza, powstałych w latach 19291938 tj. z okresu gdy najpierw
pracował on w Kongo jako
agent handlowy, a następnie –
jako zarządca faktorii Francuskiej Kompanii Górnego i Dolnego Konga, w Loboko.
Francuska Kompania Górnego i Dolnego Konga była
wówczas jedną z największych kolonialnych spółek
handlowych zajmujących się
pozyskiwaniem
surowców
i wywozem ich do Europy. Posiadała plantacje drzew kauczukowych, palmy oleistej,
olejarnie i tartaki, a także własny transport samochodowy
i statki rzeczne.
Zdjęcia prezentowane na
wystawie w głowieńskim Muzeum – jak podkreśliła podczas jej inauguracji redaktor
Wiesława Bolimowska-Garwacka z Polskiej Organizacji
Afrykańskiej, która opracowała materiał źródłowy ilustrujący wystawę – przedstawiają Afrykę jakiej już nie
ma, Afrykę sprzed ponad siedemdziesięciu lat. Samego zaś
autora zdjęć, Witolda Grzesiewicza zaprezentowała jako
człowieka z pokolenia, które w życie dorosłe wchodziło w okresie, gdy Polska odzyskiwała
niepodległość.
Urodzony 30 listopada 1900
roku w szlacheckiej warszawskiej rodzinie, najpierw – tak,
jak jego rówieśnicy w latach 1918-1922 wziął udział
w walkach o niepodległość
Polski. Po demobilizacji, po
dwóch latach wyjechał do
Francji, gdzie znając dobrze
język francuski doskonale się
odnalazł. Początkowo zatrudnił się w kopalni na północy.
Później – jednocześnie pracu-

jąc – ukończył studia w Akademii Handlowej w Paryżu.
W 1929 r. wyjechał do wspomnianej faktorii w Kongo.
Jako zapalony fotoamator
swoje życie w Afryce, ludność
Czarnego Lądu, codzienne życie w najbardziej skrytych zakątkach tej części świata, dokumentował w fotografiach.
Docierał do wiosek położonych w głębi lasów tropikalnych.
Wiesława Bolimowska-Garwacka opowiadała głownianom o trudnościach, jakie towarzyszyły Grzesiewiczowi
w fotografowaniu w takich warunkach. Z powodu wysokiej
temperatury i dużej wilgotności powietrza zniszczeniu – na
skutek sklejenia błony fotograficznej – uległy np. jego zdjęcia wykonane w wiosce pigmejskiej. Utrata ich była tym
dotkliwsza, że Pigmejów było
mu bardzo trudno na ich zrobienie namówić.
Na głowieńskiej wystawie,
w trzech salach zebrano fotografie dokumentujące życie
w francuskiej faktorii, codzienne życie afrykańskich
mężczyzn i afrykańskich kobiet. Oprócz zdjęć pojawiły
się na wystawie maski, nakrycie głowy szamana, czy figurki. Są one własnością Jacka
Hermana-Iżyckiego – mecenata wystawy, podróżnika, którego Afryka pasjonuje i który
przywiózł je z rowerowej wyprawy.
Na części fotografii autorstwa Witolda Grzesiewicza pojawia się Moatina Boman, córka wodza ludu Kuele, z którą
Grzesiewicz miał syna Jana
Nelli. Mały Jaś przyciąga uwagę na zdjęciach ciemną karnacją skóry i blond kręconymi
loczkami.

Poszukiwana przez Małgorzatę babcia Moatina z małym wówczas,
Janem Nelly, późniejszym ojcem Małgorzaty.

W poszukiwaniu
afrykańskich korzeni
Na kanwie tych podróżniczych doświadczeń, głownianie mają okazję poznać także sentymentalne i tyleż samo
dramatyczne losy rodziny
Grzesiewiczów i ich potomków – synka Jasia i wnuczki
Małgorzaty.
Ponieważ syn Witolda, półkrwi Afrykańczyk Jan (Jean
Nelly) miał być Europejczykiem, w wieku lat pięciu został ochrzczony w kościele
w Brazzaville. Dziś trudno powiedzieć, jakie były powody
wyjazdu Witolda Grzesiewicza wraz z synem z Konga do
Europy. Do Polski Witold powrócił wraz z pierworodnym
w roku 1938. Obiecał wówczas swej Moatinie, że przyjedzie do Afryki, bo ją kocha.
Obiecał jej też, że pośle Jana

Daniel i Sylwia Sałacińscy - prawnuczęta Witolda Grzesiewicza 
i wnuczęta Jana Nelli.

do szkoły. Rok 1939 przyniósł
wybuch II wojny światowej.
Witold obietnicy danej Moatinie już nie spełnił. Ani on, ani
jego syn Jan już nigdy jej nie
zobaczyli. Po wielu latach na
Czarnym Lądzie jej potomków
odnalazła dopiero córka Jana,
Małgorzata.
Witold – który był ranny
w kampanii wrześniowej nad
Bzurą w 1939 r., po krótkiej
niewoli i ucieczce z niej do rodzinnego majątku w Brochocinie, założył nową rodzinę z Jadwigą, urodziło mu się dwóch
synów. Do Afryki powrócił po
latach zawodowo. W roku 1960
i 61 pojechał do Ghany i Gwinei, gdzie załatwiał sprawy
handlowe. Spotkał się wówczas
z Afrykanami z Konga. Na zaproszenie władz Republiki Mali
objął nawet stanowisko ekonomisty – doradcy w stolicy Ba-

Nakrycie głowy szamana 
prezentowane na wystawie.

Witold Grzesiewicz z okresu, gdy już zarządzał francuską faktorią 
w Kongo.

mako. W tym czasie jego syn
Jan, który miał dwoje dzieci,
pracował w warszawskiej Spółdzielni Ogrodniczej. Za Afryką
zatęsknił Witold po raz ostatni
w wieku 74 lat, gdy wybrzeżem
afrykańskim ruszył statkiem
na poszukiwanie Moatiny. Nie
znalazł jej. Za afrykańskimi korzeniami zatęskniła tylko córka
Jana, Małgorzata GrzesiewiczSałacińska. Przez wiele lat jednak nie miała możliwości, by
do Konga pojechać, bo było
ono miejscem krwawych walk
wewnętrznych.
Kilka tygodni po śmierci
ojca – co opisała w swej książce z poszukiwań swej babci
Moatiny – przyśniło jej się, że
dolatuje samolotem do Afryki. Jej dorosły dziś syn Daniel na spotkaniu z głownianami wspominał pewien dzień
w 2000 r., kiedy to wraz z matką szedł ulicą i jako pasjonat
motoryzacyjny zainteresował
się jednym z zaparkowanych
na ulicy aut. – Mama powiedziała, żebyśmy podeszli bliżej i spytali kierowcę co to za
model. Kierowcą był Afrykańczyk, który – jak się później okazało – miał kontakty
z ambasadą w Kongo – wspomina Daniel Sałaciński. –
Mama pokazała mu zdjęcie
babci. Przypadkowe spotkanie
na ulicy okazało się przełomowe dla poszukiwań korzeni rodziny Grzesiewiczów.
We wrześniu 2001 r. pani
Małgorzata, śpiewaczka operowa (sopran) pojechała do Afryki. – Mama dała tam koncert
charytatywny i miała okazję

obejrzeć akt chrztu swego taty,
Jana – opowiadała podczas
spotkania z głownianami córka
Sylwia. Podczas tej wizyty jeden z dyplomatów obiecał pani
Małgorzacie odszukanie afrykańskich krewnych. Udało się
po pół roku. Najpierw udało
się odnaleźć przyrodnią siostrę
babci Moatiny Mouamoussę,
a także dwie córki Moatiny –
w sumie kilkanaście osób. –
Gdy wysiadałem z mamą na
lotnisku, witało nas ze dwadzieścia osób. Kuzyni, przyszywani wujkowie, przyrodni brat. Do dziś mamy z nimi
kontakt. Moatina – jak się okazało – umarła w listopadzie
1994 r., siedem lat po śmierci
Witolda Grzesiewicza i pięć lat
przed śmiercią swego pierworodnego syna – Jana Nelly.
Obecni na ubiegłotygodniowym spotkaniu prawnukowie
Witolda Grzesiewicza i wnukowie Jana Nelly – Damian
i Sylwia Sałacińscy wspominali, że ich matka Małgorzata, która za cel postawiła sobie odnalezienie afrykańskich
krewnych, była w Afryce cztery razy. Czarny Ląd ukochała do tego stopnia, że jej życzeniem było, by po śmierci
jej prochy zostały wsypane
do rzeki Kongo. Stało się to
w czerwcu roku 2009. Pani
Małgorzata przegrała walkę
z chorobą i zmarła w wieku zaledwie 57 lat. – Mama zmarła w kwietniu ubiegłego roku.
W czerwcu pojechaliśmy całą
rodziną do Konga i wrzuciliśmy jej prochy do rzeki Kongo. 
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Łowicz | Organizacje pożytku publicznego

Komu można przekazać 1%
Pomóc potrzebującym można nie wychodząc z domu. Szczególnie teraz, wiosną,
kiedy nadszedł czas rozliczeń podatkowych. Można bowiem przekazać 1 % swojego podatku
organizacjom pożytku publicznego, a takich nawet w naszym łowickim rejonie nie brakuje.
Nic nas to nie kosztuje, a pomóc może wielu osobom.
Wystarczy przy wypełnianiu
deklaracji podatkowej – PIT –
wpisać jedną nazwę oraz dziesięć cyfr – numer Krajowego
Rejestru Sądowego, we właściwe pole. Dzięki temu organizacja pożytku publicznego wzbogaci swoje konto i w ten sposób
nasze pieniądze spożytkuje na
najbardziej potrzebne społeczne cele.
Choć organizacje, jakim
można pomóc, są rozsiane
po całej Polsce, to warto też
przypomnieć, że aż dziesięć
z nich działa na terenie powiatu łowickiego. Są to: Fundacja Caritas Diecezji Łowickiej
(0000252350), Towarzystwo
Upowszechniania
Wiedzy
„Wektor” (0000186922), ZHP
Chorągiew Łódzka Hufiec Łowicz (0000283814), Łowickie Stowarzyszenie „Dać szansę” (0000053287), Fundacja
„Czyń Dobro im. Jana Pawła
REKLAMA

II” (0000235804), Stowarzyszenie Parafiada (0000124134),
Stowarzyszenie
Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”, Federacja Skautingu Europejskiego
(0000089011),
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Tacy Sami” w Łowiczu (0000202278), Gminny
Ludowy Klub Sportowy „Laktoza” (0000267878), Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Waliszew
i Okolic (0000110930).
Stowarzyszenie Parafiada im.
św. Józefa Kalasancjusza działa
od 1992 r. Jego głównym zadaniem jest opieka i rozwój edukacyjny uczniów szkół pijarskich w Polsce, w tym również
łowickiej placówki. Jednym
z ważniejszych wydarzeń organizowanych przez stowarzyszenie jest Międzynarodowa Parafiada dzieci i Młodzieży.
Kolejnym stowarzyszeniem,
na które można przekazać 1 %

podatku, jest ZHK Zawisza.
W Polsce jest obecnie około
1.500 skautów i przewodniczek
katolickich, których można spotkać m.in. w Łowiczu. Mimo że
ZHK Zawisza opiera się głównie na zasadzie wolontariatu, to
potrzebne są pieniądze na kursy
szkoleniowe, wydawanie czasopism czy podręczników.
Fundacja Caritas Diecezji Łowickiej jest częścią ogólnopolskiej fundacji Caritas. Główne
cele, jakie realizuje, to pomoc
osobom
niepełnosprawnym
oraz wyrównywanie szans przez
pomoc rodzinom znajdującym
się w trudnej sytuacji życiowej.
Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy Wektor to stowarzyszenie, które główny nacisk
kładzie na edukację. W ciągu
roku organizuje wiele konkursów m.in. matematyczny Kangur, Targi Edukacyjne dla gimnazjalistów itp.

ZHP Chorągiew Łódzki Hufiec Łowicz to oddział Związku
Harcerstwa Polskiego w Łowiczu. Akcje, które przeprowadzili w ostatnim czasie łowiccy
harcerze, to Betlejemskie Światełko i organizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Do tego zwykła działalność
harcerska: zbiórki i obozy
Łowickie
Stowarzyszenie
„Dać szansę” wspiera osoby
niepełnosprawne z powiatu łowickiego i zgierskiego. Pomaga
im poprzez edukację, rehabilitację oraz zajęcia terapeutyczne czy świadczenia opiekuńcze
w domu osoby potrzebującej
pomocy.
Fundacja „Czyń dobro im.
Jana Pawła II” zbiera obecnie
pieniądze na budowę domu pogodnej starości, którego mury
powstają już nie daleko kościoła p.w. Chrystusa Dobrego Pasterza.

Fundacja Czyń Dobro. W październiku plac budowy domu pogodnej
starości odwiedzili przedstawiciele Zakonu Kawalerów Maltańskich,
którzy zaoferowali również pomoc.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Tacy sami„ w
Łowiczu prowadzi m.in. warsztaty terapii zajęciowej dla osób
niepełnosprawnych. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do
piątku w siedzibie WTZ w Parmie. Ich uczestnicy m.in. malują obrazy i wykonują rzeźby,
które potem pokazywane są na
wielu wystawach.
Gminny Ludowy Klub Sportowy „Laktoza” to klub piłki
nożnej działający w Łyszkowicach. Jego głównym zadaniem
jest krzewienie sportu wśród
dzieci i młodzieży.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Waliszew i Okolic jest działaniem na rzecz dzieci i młodzie-

ży z terenu gminy Bielawy na
rzecz ich rozwoju edukacyjnego. Stowarzyszenie to prowadzi szkołę podstawową i gimnazjum w Starym Waliszewie.
Z roku na rok coraz więcej
osób przekazuje 1% podatku
na rzecz organizacji pożytku
publicznego, mówią sami zainteresowani. Wcześniej zniechęcały ich do tego żmudne
procedury, trzeba było bowiem
udać się na pocztę, wypełnić
przekaz, a przede wszystkim
zainwestować własne pieniądze,
a dopiero później czekać na ich
zwrot. Teraz, by pomóc innym,
wystarczy tylko wpisać w PIT
parę słów i kilka cyfr. Szkoda
z tego nie skorzystać.
jr
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- dyrektorze z Bratoszewic. str. 14
I LO | Historia

Powstał Klub Historyczny
23 marca w I LO w Łowiczu odbędzie się uroczysta inauguracja
Klubu Historycznego im. Armii Krajowej. Formalnie zawiązał się
w grudniu, ale tego dnia zaprezentuje się oficjalnie podczas uroczystości
poświęconej 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.
Organizatorzy spodziewają się przybycia na uroczystość
Marka Drużki – dyrektora łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz Zbysława
Raczkiewicza – prezesa łódzkiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
W programie uroczystości
zaplanowano wykład prof. Marii Blomberg z Uniwersytetu
Łódzkiego na temat stanu baREKLAMA

dań nad zbrodnią katyńską. Do
wzięcia udziału w uroczystości i w wykładzie zaproszeniu
będą poza licealistami z „Chełmońskiego”,
przedstawiciele wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z naszego powiatu.
O żołnierzach Armii Krajowej
z Łowicza i okolic mówić będą
Krzysztof Kaliński – burmistrz
Łowicza i historyk oraz Tadeusz Modrak – prezes Światowe-
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go Związku Żołnierzy AK obwód Łowicz.
Warto dodać, że Tadusz Modrak jest honorowym prezesem
Klubu Historycznego w I LO
i jego pomysłodawcą. Udało mu
się zaszczepić tę ideę nauczycielce historii Joannie Sałudze.
– Dyrekcja szkoły się zgodziła, więc zapytałam uczniów czy
chcą, aby takie klub powstał,
bo bez ich udziału to nie miałoby sensu – opowiada nauczycielka. Zgłosiło się 12 uczniów,
w większości z klasy humanistycznej IIe. Opracowano statut
klubu i wybrano jego zarząd.
Joanna Sałuda jest prezesem,
jej zastępcą – Paweł Salamądra – nauczyciel historii. Osobą
wspierającą działalność jest absolwent I LO Tomasz Banaszkiewicz.
Działalność Klubu będzie polegała na propagowaniu wiedzy
REKLAMA

historycznej przez organizowanie comiesięcznych wykładów,
na udziale i promowaniu konkursów i olimpiad historycznych, na wspomaganiu działalności Światowego Związku
Żołnierzy AK. Możliwe będzie wzbogacanie działalności
o inne formy. Wiele zależeć będzie od samych licealistów. Jak
przyznaje Joanna Sałuda, swoją funkcję prezesa traktuje jako
sytuację przejściową. Docelowo chciałaby, aby prezesem był
uczeń, a rola nauczycieli sprowadzać się wówczas będzie do
funkcji opiekuna.
– Przede wszystkim zależy
nam na zapoznaniu młodzieży
z prawdziwą, nieprzekłamaną
historią Armii Krajowej, z jej
działalnością w czasie konspiracji – mówi nauczycielka.
Pierwszą akcją, w jaką włączyli się członkowie klubu,
było zbieranie informacji na
temat osób represjonowanych
przez hitlerowców, w ramach
konkursu Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie „Nasi bliscy, nasze dzieje, nasza pamięć”. 
mwk

Popów | Konkurs dla szkół

Z mitologią za pan brat
– Dla mnie w mitologii
greckiej najciekawsze
jest to, że wszyscy
bohaterowie dążą,
pomimo przeciwności,
do wytyczonego celu –
mówi laureatka konkursu
mitologicznego,
jednocześnie uczennica
VI klasy SP w Nowych
Zdunach Paulina
Lichman.
Dodaje, że „Mitologię”
Jana Parandowskiego czytała już rok wcześniej i to kilka razy. Drugi laureat konkursu – Piotr Janicki z Pijarskiej
szkoły Podstawowej Królowej
Pokoju wykazał się podobną
wiedzą, zdobywając 81 punktów, o jeden więcej od Pauliny. – Konkurs nie był dla mnie
trudny, ponieważ byłem do
niego bardzo dobrze przygotowany – mówi szóstoklasista.
Jego ulubiony mit to ten opowiadający o Herkulesie.
Powiatowy Konkurs Mitologiczny „Śladami starożyt-

nych Greków” zorganizowała
już po raz siódmy Szkoła Podstawowa w Popowie. Do finału zgłosiło się 34 uczniów z 20
szkół podstawowych powiatu
łowickiego.
Musieli oni wykazać się zarówno znajomością mitologii greckiej, jak i historii starożytnej Grecji w napisanym
przez nich teście. Ogłoszenie
wyników i rozdanie nagród
odbyło się w szkole w Popowie 3 marca. Oprócz dwóch
laureatów, wyróżniono również nagrodami książkowymi
sześć osób.
– Bardzo się cieszę, że konkurs ten przyciąga wiele dzieci. Często uczestniczą one
w kilku edycjach – mówi dyrektor popowskiej podstawówki Grażyna Sobieszek. – Ale
moim marzeniem jest pozyskać wreszcie tylu sponsorów,
by główną nagrodą była wycieczka zagraniczna, przynajmniej dla laureata. Zdaniem
Sobieszek niewątpliwe podniosłoby to rangę konkursu.
W tegorocznej edycji wsparcia
udzieliły urzędy: łowickie starostwo, urząd miejski i urząd
gminy Łowicz. 
jr

Blich | Wycieczki

Nie tylko targi edukacyjne
Uczniowie różnych klas
z Zespołu Szkół na Blichu
wzięli w piątek 5 marca udział
w wycieczce do Warszawy. Odwiedzili m.in. XIII Międzynarodowy Salon Edukacyjny
Perspektywy 2010 w Pałacu
Kultury i Nauki.
Targom towarzyszyły debaty
i spotkania, możliwość otrzymania wielu informatorów dotyczących kontynuowania nauki na studiach zarówno w kraj
jak i za granicą. Były też zajęcia mające charakter ostatnich
wskazówek przed maturą z matematyki.
Później uczniowie odwiedzili Muzeum Wojska Polskiego,
REKLAMA

w którym wzięli udział w lekcji
muzealnej Powstania narodowe
1794-1864. Oglądali chorągiew
kosynierów z dewizą Żywią
y Bronią, nadaną oddziałowi
przez Tadeusza Kościuszkę 16
VIII 1794 r. w czasie oblężenia
Warszawy podczas powstania
kościuszkowskiego. Tadeusz
Kościuszko jest patronem szkoły na Blichu.
Wizytę w Warszawie zakończyli odwiedzając Teatr Buffo,
w którym obejrzeli musical Romeo i Julia, na podstawie sztuki Wiliama Szekspira, z muzyką Janusza Stokłosy w reżyserii
i choreografii Janusza Józefowicza. 
tb
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Aktualności
ŁOK
odświeżony
Malowanie ścian wewnątrz
budynku Łowickiego Ośrodka Kultury już się zakończyło.
Drobne prace remontowane prowadzono od kilku tygodni, sfinansowano z nadwyżki, jaką łowickie kino Fenix wypracowało
w grudniu. – Dlatego te kilka tysięcy postanowiliśmy przeznaczyć na odświeżenie m.in. holu
i korytarzy, bo to po kilku latach
jest konieczne – mówi dyrektor ŁOK Maciej Malangiewicz.
Przez ostatnie tygodnie pomalowano korytarze na parterze i piętrze, hol główny, garderoby, szatnię i salę tańca. Kolory ścian nie
różnią się znacząco od poprzednich, nadal dominują kremy
i oliwkowa zieleń. Łączny koszt
prac malarskich to 6300 zł. Dodatkowo wycyklinowano i polakierowano podłogę w sali tańca,
co kosztowało 1300 zł. Prace wykonali pracownicy ŁOK. Ostatni
taki remont był trzy lata temu. jr

Przedstawienie
na sesji
Wystawieniem spektaklu pt.
„Mikołaje są wśród nas” uczniowie klasy II Szkoły Podstawowej
w Domaniewicach urozmaicili
gminnym radnym obrady sesji
2 marca. Zaprezentowali umiejętności zdobyte w trakcie pierwszego półrocza, kiedy to uczestniczyli w dodatkowych zajęciach
sprawnościowych, logicznych,
muzycznych, przyrodniczych
itp w ramach projektu „Pierwsze
uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Przypominamy,
że jest on realizowany przez 255
szkół w woj. łódzkim. 
ewr
REKLAMA

Łowicz | Konkurs ortograficzny

Weronika Wilczyńska
najlepsza z ortografii
W poniedziałek 15 marca, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łowiczu odbył
się konkurs ortograficzny dla
uczniów ze szkół podstawowych z terenu naszego miasta.
36 osób podzielonych na trzy
grupy wiekowe rozwiązywało testy ortograficzne związane z postacią Fryderyka Chopina. Przypomnijmy, ze tydzień
wcześniej podobny test rozwiązywali gimnazjaliści.
– Tutaj poziom był jednak
wyższy niż u gimnazjalistów –
mówi dyrektor MBP w Łowiczu
Magdalena Pakulska. Młodzież
rozwiązywała testy ortograficz-

Wicemistrzyni Ortografii 2010
– Weronika Wilczyńska z SP nr 2
w Łowiczu.

Łowicz | Szkoły pijarskie

Londyn już blisko
Uczniowie ośmiu gimnazjów, m.in. ze Skierniewic, Łowicza, Głowna, Kocierzewa
i Popowa wezmą jutro 19 marca udział w konkursie przyrodniczym „Z dziobakiem do Londynu”, organizowanym przez
pijarskie Liceum Ogólnokształcące. Jest o co walczyć, ponieważ zwycięzca w nagrodę
uda się na wycieczkę do Londynu podczas której zwiedzi
m.in. Science Museum. Natomiast szkoła, z której reprezentanci uzyskają najwyższą sumę

punktów, otrzyma rzutnik multimedialny. Konkurs adresowany jest dla uczniów szczególnie
interesujących się biologią, chemią i fizyką. Pijarskie LO organizuje go w ramach unijnego
programu „Partnerzy w nauce”
wspólnie z Uniwersytetem Śląskim oraz przy współpracy Uniwersytetu Łódzkiego. Patronat
nad konkursem objął także rektor Politechniki Łódzkiej. Maskotką konkursu jest dziobak
i choć ojczyzną tego ssaka jest
Australia, to laureat zwiedza-

ne, będące fragmentami tekstów „Fryckowe lato” Teodora Goździkiewicza i „Muzyka
Chopina” Wandy Chotomskiej.
W grupie I (klasy II i III)
zwyciężyła Weronika Wilczyńska ze Szkoły Podstawowej nr 2
w Łowiczu. – Weronika zrobiła zaledwie jeden błąd i otrzymała tytuł Wicemistrza Ortografii 2010 – dodaje dyrektor.
2. miejsce zajęła Julia Podrażka z SP 1. Wśród uczniów klas
IV wygrała Oliwia Kramek
z SP 3, a wśród klas V-VI dwa
pierwsze miejsca zajęły: Maja
Gabrysiak z SP 2 i Oliwia Pełka z SP 3. 
td

jąc Science Museum w Londynie będzie mógł się także wiele
o nim dowiedzieć.
W jutrzejszym finale międzyszkolnym
rozgrywanym
w pijarskim LO weźmie udział
24 gimnajzalistów. Przez cały
dzień odbywać się będą wykłady, a w pracowni chemicznej, fizycznej i biologicznej
będzie można uczestniczyć
w doświadczeniach i eksperymentach naukowych, wszystko
pod czujnym okiem wykładowców wyższych uczelni z Łodzi i
ze Śląska. Uczestnicy konkursu
najpierw będą musieli napisać
test z teorii, by później sprawdzić swoją wiedzę w przeprowadzanych doświadczeniach. jr

Łowicz | Miejska Biblioteka Publiczna

Ortograficzny konkurs
z Chopinem w tle
W poniedziałek 8 marca,
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łowiczu odbył się konkurs ortograficzny dla uczniów
gimnazjów z terenu naszego
miasta. 30 osób podzielonych
na dwie grupy rozwiązywało testy ortograficzne związane
z osobą Fryderyka Chopina.
W grupie I, w której rywalizowali gimnazjaliści z klas
pierwszych, zwyciężyła Agata Trębska z Gimnazjum nr 3
i Mateusz Drużka z Gimnazjum
nr 1. W tej grupie temat brzmiał
„Koncert Chopina”. Były to

fragmenty prozy Zofii KossakSzuckiej. W grupie II rywalizowali uczniowie z klas 2 i 3,
pracując na fragmentach prozy Adolfa Dygasińskiego, zatytułowanej „Chopin na wakacjach”. W tej grupie najlepsza
okazała się Justyna Kwiatkowska z Gimnazjum nr 2.
Organizatorem konkursu była
Miejska Biblioteka Publiczna
w Łowiczu. W poniedziałek,
także w bibliotece odbył się podobny konkurs, przeznaczony
dla uczniów łowickich podstawówek - o nim piszemy obok. td

Łowicz | Z życia ZSP nr 1

Omnibus na Podrzecznej
10 marca w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych
nr 1
w Łowiczu odbył się coroczny
konkurs naukowy „Omnibus”,
obejmujący swym zakresem
matematykę, chemię, geografię,
fizykę i biologię, a szczególnie
zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska w ramach tych
przedmiotów.
Organizatorem
konkursu była Komisja Matematyczno-Przyrodnicza złożona
z nauczycieli poszczególnych
przedmiotów oraz koło szkolne
Ligi Ochrony Przyrody. Konkurs przebiegał pod hasłem
„Co wisi w powietrzu, czyli
zanieczyszczenia atmosfery”.
Uczniowie rozwiązywali zadania pisemnie i ustnie, wspoma-

gając się także prezentacjami
multimedialnymi.
Do rozgrywek przystąpiły
4-osobowe drużyny reprezentujące klasy I ,II, III technikum.
Pierwsze miejsce zajęła drużyna z klasy III w zawodzie technik mechatronik, w składzie:
Daniel Zieja, Artur Pytkowski,
Michał Cichy, Michał Arkuszewski. Drugie miejsce zajęła
drużyna z klasy I w zawodzie
technik informatyk i technik
elektryk (Bartosz Dąbrowski,
Damian Kurek, Konrad Pikulski, Dominik Paturaj), a trzecie
reprezentanci klasy II w zawodzie technik informatyk i technik elektryk, Dariusz Mika, Kamil Milczarek, Daniel Stąporek,
Piotr Wójcik. 
td
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FIAT Seicento 2000 rok, srebrny
metalik, stan techniczny bdb., tel. kom.
0605‑150‑465.
FIAT Siena 1.2 benzyna+gaz 2000 rok,
tel. kom. 0600‑761‑267.
FIAT Stilo 1.9 JTD 2003 rok, 5-cio
drzwiowy, tel. kom. 0791‑930‑679.
FIAT UNO 1.0 + gaz 1994 rok, tel. kom.
0609‑500‑982.
FIAT Uno 2001 rok, 109000 km,
srebrny metalik, tel. kom. 0602‑766‑396.
FIAT Uno 1.7 D 1996 rok, tel. kom.
0887‑221‑225.
FIAT Uno 1.0 gaz 1998 rok, tel. kom.
0693‑569‑898.

samochodowe

Skup powypadkowych, starych,
skorodowanych pojazdów
samochodowych, tel. kom. 0512‑476‑760.

BMW 320 Diesel 1999 rok,
polski salon, granatowy, tel. kom.
0601‑306‑070.

kupno

Skup samochodów.
Możliwość odbioru. Sprzedaż
części. Złomowanie pojazdów.
Zaświadczenia do Wydziału
Komunikacji. Nieborów, tel. kom.
0605‑695‑882.

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

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.

Uszkodzony do remontu kupię, tel.
kom. 0506‑713‑289.

Auta całe, uszkodzone kupię,
tel. (046) 831-01-29, tel. kom.
0601‑317‑076.

sprzedaż

Auta kupie, stan, marka, wiek
nieistotne, tel. kom. 0725‑582‑209.
Auta kupię, gotówka, tel. kom.
0500‑167‑670.
Auta powypadkowe, uszkodzone
- najlepiej zapłacę, tel. kom.
0508‑450‑441.
DAEWOO Lanos, tel. kom.
0501‑523‑233.
Europejska Stacja Demontażu
Pojazdów prowadzi skup pojazdów do
złomowania. Zaświadczenia, tel. kom.
0602‑123‑360.
FIAT Panda, tel. kom. 0501‑523‑233.
FIAT Punto, tel. kom. 0501‑523‑233.
FIAT Seicento, tel. kom. 0501‑523‑233.
Katalizator- kupię, tel. kom.
0508‑450‑441.
Kupię Astrę II, 5-drzwiowy hatchback,
tel. kom. 0514‑976‑628.
Kupię auto po wypadku, tel. kom.
0516‑468‑793.
Kupię Corsę lub Polo, 3-drzwiowe, tel.
kom. 0512‑916‑318.
Kupię Daewoo Lanosa lub Nubirę
z gazem, tel. kom. 0512‑916‑332.
Kupię Fiata Seicento lub Matiza, 19982001 rok, tel. kom. 0505‑794‑316.
Kupię każdy samochód, uszkodzony
lub cały, najlepiej zapłacę, tel. kom.
0609‑027‑388.
Kupię Opla Astrę I, sedan lub
hatchback, po 1997 roku, tel. kom.
0506‑916‑839.

VW Polo, tel. kom. 0505‑974‑605.
Warszawa, + części, tel. kom.
0796‑094‑777.
Wszystkie, tel. kom. 0696‑210‑803.

ALFA ROMEO 156 2.0 benzyna 1999
rok, błękit kameleon, jasna skóra, 4
poduszki, elektr. szyby, wspomaganie,
centr. zamek, klimatronic, 185000 km,
8900 zł, tel. kom. 0609‑558‑188.
AUDI 100 2.6 V6 gaz 1993 rok, tel.
kom. 0727‑666‑453.
AUDI A3 2005 rok tel. (046) 839-63-77,
tel. kom. 0697-057-350, 0509‑012‑033.
AUDI A3 1.8 benzyna 1997 rok, pełne
wyposażenie, tel. kom. 0886‑306‑026.
AUDI A4 1.9 TDI 110 KM 1996 rok, tel.
kom. 0604‑964‑802.
AUDI A4 1995 rok, tel. kom.
0509‑208‑502.
AUDI A4 Avanti 1.9 TDI, 14700
zł, 223000 km, czerwone, bogate
wyposażenie, ładny, niezniszczony, pełna
dokumentacja, tel. kom. 0500‑407‑302.
AUDI A4 kombi 1.9 110 KM TDI
1998 rok, granatowy metalik, tel. kom.
0605‑160‑324.
AUDI A4 kombi 1.9 TDI 1998 rok, tel.
kom. 0501‑180‑770.
AUDI A4 sedan 1.6 benzyna gaz 1996
rok, czerwony, tel. kom. 0880‑948‑646.
AUDI A4 2.0 TDI 2005 r., awant czarna
perła. OPEL Astra 1.6 + gaz, 1996 r.,
sedan, grafitowy metalik, drugi właściciel,
bezwypadkowy, tel. kom. 0602‑800‑987.
AUDI A4 1.6 benzyna 1995 rok,
bogate wyposażenie, klimatyzacja,
alufelgi, tel. kom. 0694‑253‑576.
AUDI A4 1.9 TDI 1996 rok, stan bdb,
tel. kom. 0793‑779‑638.

BMW E46 320D 1998 rok, stan bdb,
tel. kom. 0604‑191‑186.
CHRYSLER Grand Voyager 2,5 CRD
Diesel 2001 r., granat metalik, krajowy,
bezwypadkowy, tel. kom. 0609‑257‑101.

FIAT CC 700 1994 rok, 140000
km, zielony metalik, bezwypadkowy,
garażowany, oryginalny lakier, zadbany,
tel. kom. 0695‑893‑417.
FIAT CC 900 gaz 1995 rok, tel. kom.
0505‑899‑244.
FIAT CC 900 1993 rok, 1800 zł., tel.
kom. 0604‑792‑718.
FIAT CC 900 1994 rok, + gaz, hak, tel.
kom. 0511‑176‑470.

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

FIAT CC 700 1994 rok, 2200 zł,
czerwony, tel. kom. 0503‑063‑859.

CITROEN AX, tel. kom. 0782‑860‑011.

FIAT CC 1994 rok, skrzynia do
remontu, tel. (046) 838‑13‑58.

CITROEN Berlingo 1.9 D 2004/2005
rok, 16800 zł, 5-osób, klimatyzacja, tel.
kom. 0606‑395‑256.

FIAT Cinquecento 900 1994 rok, tel.
kom. 0606‑941‑791.

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

FIAT Cinquecento 900 1996 rok, 1800
zł, do poprawek lakierniczych, tel. kom.
0607‑055‑738.

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

FIAT Ducato 2006 rok, tel. kom.
0788‑293‑343.

DAEWOO Lanos gaz 2000 rok, tel.
kom. 0662‑173‑679.

FIAT Marea kombi 1.9 JTD 1999 rok,
tel. kom. 0693-423‑284 po 17.00.

DAEWOO Lanos 1,5 + gaz 1998 rok,
srebrny metalik, tel. kom. 0667‑528‑726.

FIAT Panda 1.1 2003 rok, zielony,
I właściciel, tel. kom. 0692‑639‑555.

DAEWOO Lanos 1.6 16V 1998
rok, yellow-cytrynowy, tel. kom.
0604‑454‑032.

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

DAEWOO Lanos 1.5 16V gaz 1999
rok, 6300 zł, srebrny, 5-cio drzwiowy, tel.
kom. 0668‑445‑178.
DAEWOO Matiz 1999 rok, tel. kom.
0792‑261‑009.
DAEWOO Matiz 2000 rok, 91000 km,
złoty, tel. kom. 0880‑631‑917.
DAEWOO Matiz 2000 rok, bogate
wyposażenie, tel. kom. 0600‑970‑598.
DAEWOO Matiz 2000 rok, bogate
wyposażenie, tel. kom. 0793‑390‑074.
DAEWOO Matiz 2000 rok, stan bdb,
tel. kom. 0511‑170‑349.
DAEWOO Matiz gaz XII.1999 rok,
wspomaganie, centralny zamek,
elektryka szyb, II właściciel, tel. kom.
0605‑535‑396.
DAEWOO Nexia 1.5 8V gaz 1996 rok,
2600 zł, tel. kom. 0692‑302‑113.
DAEWOO Nubira II 2.0 gaz 2000 rok,
tel. kom. 0607‑786‑840.
FIAT 126p, tel. kom. 0665‑455‑810.

FIAT Punto 1.1 gaz 1999 rok, tel. kom.
0787‑396‑204.
FIAT Punto 1.1 1996 rok, tel. kom.
0515‑195‑133.
FIAT Punto 1.2 16V 1999 rok, tel. kom.
0602‑494‑810.
FIAT Punto II diesel 2002/03
rok, 12500 zł, elektryka, tel. kom.
0668‑002‑182.
FIAT Punto II 1.2 16V 2002 rok,
5-drzwiowy, bogate wyposażenie, tel.
kom. 0600‑938‑371.
FIAT Punto II 1.2 2005 rok, bogate
wyposażenie, mały przebieg, tel. kom.
0607-461-177, 0693‑025‑915.
FIAT Punto SX 1.2 2000 rok,
zielony metalik, 5-drzwiowy, 100%
bezwypadkowy, wspomaganie, tel. kom.
0512‑354‑610.
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.

FIAT Uno Clip, po wypadku, w całości,
tel. kom. 0695‑988‑203.
FIAT Uno 1.4, + gaz, w całości lub na
części, tel. kom. 0605‑359‑296.
HONDA Civic 1995 rok, 6800 zł, tel.
kom. 0505‑056‑590.
FIAT Uno 2001 rok, 3600 zł, tel. kom.
0505‑056‑590.
FORD Escort 1.6 16V gaz 1996
rok, ciemno zielony metalik, tel. kom.
0605‑617‑998.
FORD Escort gaz 1994 rok, tel. kom.
0508‑914‑930.
FORD Escort poj. 1.3 1998 rok, tel.
kom. 0514‑188‑038.
FORD Escort gaz 1992 rok, tel. kom.
0605‑725‑429.

FORD Mondeo 1.8 benzyna 1995 rok,
4500 zł, 158000 km, srebrny metalik,
ABS, centralny zamek, klimatyzacja,
elektrycznie regulowany fotel,
podgrzewanie przedniej szyby, cena do
negocjacji, tel. kom. 0785‑193‑578.
FORD Mondeo 2.0 D 2003 rok,
czarny, bogate wyposażenie, tel. kom.
0724‑764‑272.
FORD Mondeo 1.8 TD 1994 rok, stan
dobry, cena do uzgodnienia, tel. kom.
0792-065-212 0603-871‑036, Łowicz.
FORD Transit 2.5 D 1991 rok, krótki,
podwyższany, tel. kom. 0608‑126‑705.
HONDA Civic 1.4 gaz 1998 rok
tel. (046) 861‑24‑72.
HONDA Civic 1.4 1998 rok, 11400 zł,
I właściciel, tel. kom. 0668‑445‑178.
HONDA Civic 1998 rok, niebieski
metalik, 3-drzwi, kupiona w salonie
w Polsce, I właściciel, tel. kom.
0668‑630‑860.
HONDA Civic 1.7 CTDi 2005 rok,
32500 zł, 88000 km, 3-drzwi, stan
idealny, nie wymaga żadnego wkładu
finansowego, do negocjacji, tel. kom.
0502‑095‑748.
HONDA Civic 1.4 1998 rok, granatowy
metalik, 5-cio drzwiowy, I właściciel, tel.
kom. 0692‑639‑555.
HONDA Civic 1.4 1995 rok,
wspomaganie, centralny zamek,
szyberdach, alufelgi, tel. kom.
0513‑160‑551.

Ford Escort 1.6, 16V, 1994 rok, gaz, tel.
kom. 0782‑652‑087.

Hyundai Getz 2004/2005, 1,3 82km,
I właściciel, salonowy, garażowany, stan
bdb, elektryka, centralny zamek, alarm,
tel. kom. 0783‑863‑743.

FORD Escort 1.4 +gaz 1996 rok,
granatowy, 3-drzwiowy, tanio, tel. kom.
0600‑741‑174.

HYUNDAI Sonata 1.9 gaz 1993
rok, 2500 zł, tel. kom. 0514-325-239;
0508‑857‑555.

FORD Fiesta 1.3 2003 rok, 14900
zł, bezwypadkowy, wspomaganie,
5-drzwiowy, nowy model, komplet
nowych opon, stan idealny, tel. kom.
0504‑680‑499.

KIA K-2700 (skrzynia) 2000 rok,
salon Polska, bardzo pilne, tel. kom.
0664‑063‑688.

FORD Fiesta 1.3 1998 rok, 5-drzwi,
stan dobry, tel. kom. 0604‑191‑186.
FORD Fiesta 1.25 16V 1999 rok,
klimatyzacja, tel. kom. 0602‑494‑810.
FORD Fiesta 1.3 1995 rok,
zarejestrowany, 5-drzwiowy, klimatyzacja,
elektryka, tel. kom. 0604‑392‑876.
FORD Focus 1.8 TDCI 2003
rok, 17000 zł, grafitowy, pełne
wyposażenie, tel. kom. 0504203‑474, Łowicz.
FORD Focus combi XII 2000 rok,
1.8 TDI GHIA, stan bdb, tel. kom.
0660‑092‑247.
FORD Focus II 1.6 2005 rok,
24700 zł, 5-drzwiowy, hatchback,
możliwość zamiany na tańszy, tel. kom.
0694‑216‑417.
FORD Focus kombi 1.8 benzyna 2001
rok, 12100 zł, granatowy, do negocjacji,
tel. kom. 0696‑214‑494.
FORD Focus kombi 1.6 2003 rok,
15000 zł, hak, tel. kom. 0604‑359‑542.
FORD Focus 1.8 +gaz 1998
rok, zielony metalik, 5-drzwiowy,
bezwypadkowy, 10500 zł, tel. kom.
0784‑816‑212.

KIA Picanto 1.1 TDI 2006 rok, 57000
km, czarny metalik, rejestracja 2007 rok,
I właściciel, tel. kom. 0602‑441‑917.
LUBLIN 1994 rok, tel. kom.
0608‑816‑582.
LUBLIN 1 kontener 1994 rok, 2200 zł,
tel. kom. 0604‑617‑392.
LUBLIN 3324 2001 rok, biały,
6-osobowy, tel. kom. 0668‑465‑864.
LUBLIN III kontener 2.4 Diesel 2001
rok, tel. kom. 0608‑493‑638.
LUBLIN II 1998 rok, stan bdb., tel. kom.
0607‑385‑902.
ŁADA Samara, w całości lub na części,
tel. kom. 0515‑131‑346.
MALUCH 1997 rok, stan dobry, tel.
kom. 0601‑052‑049.
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.
MAZDA 323F 1997 rok, pełna
elektryka, klima, stan bdb., tel. kom.
0664‑914‑556.
MAZDA 6 CI TD Sport Exlusive kombi
136 KM 2002 rok, 130000 km, full opcja,
tel. kom. 0887‑341‑475.

AUDI B4 2.0 benzyna/gaz 1994 rok,
tel. kom. 0668‑238‑002.

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

Kupię Opla Corsę, 5-drzwi, tel. kom.
0505‑794‑481.

AUDI B4 1.9 TDI 1994 rok, tel. kom.
0693‑542‑137.

Kupię Skodę Fabię, hatchback lub
sedan, tel. kom. 0517‑626‑002.

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

FIAT Punto 1.7 TD listopad 1999 rok,
6900 zł, wspomaganie kierowenicy,
elektryka, tel. kom. 0504‑129‑814.

AUDI B4, po kolizji, tel. kom.
0607‑997‑581.

OPEL Astra II, do 5-ciu lat, tel. kom.
0607‑817‑492.

FIAT Brava 1.4 benzyna + gaz 1996
rok, tel. kom. 0602‑204‑320.

FIAT Punto 2001 rok, 7600 zł, tel. kom.
0501‑213‑067.

AUDI 1.9 TDI 1999 rok, 5-drzwiowy, tel.
kom. 0724‑130‑306.

OPEL Astra lub Corsa od 1994 roku,
z gazem, tel. kom. 0505‑974‑605.

FIAT Bravo 1998 rok, 5200 zł, salon,
tel. kom. 0504‑129‑814.

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

BMW 316i, 1992 rok, gaz, możliwość
zamiany, tel. kom. 0785‑635‑080.

FIAT CC 1998 rok, niebieski, tel. kom.
0660‑221‑732.

FIAT Seicento gaz 2000 rok, tel. kom.
0604‑606‑039.

FIAT CC 0.7 1996 rok, tel. kom.
0724‑320‑386.

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

FORD Mondeo Combi 2.0 TDCI 2003
rok, bogate wyposarzenie, stan bdb, tel.
kom. 0694‑520‑703.

MERCEDES 124 E300D 3.0 D 1993
rok, 10800 zł, wrzosowy metalik, skóra,
klimatyzacja, manualna skrzynia, tel.
kom. 0502-679-946 0604‑610‑577.

FIAT CC 700 1994 rok, tel. kom.
0661‑409‑250.

FIAT Seicento 900 2002 rok, tel. kom.
0509‑697‑032.

FORD Mondeo MK3 Combi 2.0 TDDI
2000 rok, tel. kom. 0880‑959‑442.

MERCEDES 124 Diesel, stan idealny,
tel. kom. 0791‑766‑688.

SEAT Ibiza lub Cordoba, z gazem,
tel. kom. 0505‑974‑605.
Skup aut, tel. kom. 0505‑959‑200.
Skup aut, tel. kom. 0886‑802‑487.

BMW 318D, E-46 2.0 D 2003 rok,
26800 zł, granatowy metalik, po liftingu,
przebieg autentyczny 137000 km, stan
bdb, bogate wyposażenie, cena do
uzgodnienia, tel. kom. 0606‑219‑045.

FORD Focus 1.6 2006 rok,
I właściciel, salon Polska, tanio, tel. kom.
0602‑367‑765.
FORD Galaxy 1.9 TDI 2002 rok,
srebrny metalik, 7-osobowy, centralny
zamek, wspomaganie kierownicy,
elektryczne szyby, temopmat,
podgrzewane siedzenia, tel. kom.
0604‑529‑656.
FORD K 1.3 2000 rok, granat metalik,
cena atrakcyjna, tel. kom. 0793‑997‑798.

MAZDA 6 kombi 2009 rok, tel. kom.
0888‑186‑400.
MAZDA 626 gaz 1996 rok, 3300 zł,
hak, tel. kom. 0512‑476‑760.
MAZDA Premacy D, srebrny metalik,
mini-wan, 12/1999 rok, wysosażony,
więcej informacji na otomoto.pl, tel. kom.
0668‑720‑145.

punkty przyjmowania ogłoszeń drobnych do „nł”: Biuro ogłoszeń łowicz, ul. Pijarska 3a; Bednary, sklep p. Papiernik 24A; Bednary Kolonia 85, PPH „Karna” p. Lucyny Siewiery; Bobroniki 27, sklep p. Pacler; Bolimów,
sklep „ABC...” p. Gortat przy ul. Rynek Kościuszki 17; Bolimów, sklep p. Głowackiego, ul. Sokołów 19; Brodne Józefów, sklep p. Tomczak; Chruślin Nowy 48, sklep p. Piechowskiej; Domaniewice, sklep p. Marczaka; Gągolinie
Płd., sklep „KOS”; GrZYBÓW dOLNY nr 54, sklep p. kŁUDCZYŃSKA; Grudze Stare nr 60, sklep p. Foks; Humin 1a, sklep p. Grefkowicz; Humin 44b, sklep p. Skopa; Jackowice 48, sklep P. Jankowskiej; Jamno 66, sklep p. Motylskiej;
Kiernozia, kiosk p. Wesołowskiej na Rynku Kopernika; Kocierzewie Płn., sklep P. Dragańskiej; Kompina, sklep p. Papiernik; Krępa 155, sklep p. Marczaka; KuraBka 17a, sklep E. Topolska; ŁOWICZ, Kiosk Lotto na os. Bratkowice; Zakład Usługowo-Handlowy RTV Zbigniew Kędziora, os. Dąbrowskiego 24 (Rampa); Łyszkowice, sklep p. Kowalczyka przy ul. Głowackiego 20; Nieborów Al. Legionów Polskich 18, sklep p. Figata; Nieborów, sklep
p. Papiernik; Osmolin, sklep „U Michała” p. Wrzesińskiego, ul. Rynek 1; Osiek, sklep p. W. Kosińskiego; Ostrów 20, sklep p. Bejdy; Osmolin, sklep p. Serwach, ul. Rynek 2; Rogóźno, sklep p. Wodzyńskiego; Rybno, sklep p. Gasik
na Ul. Długiej 2; Sanniki, sklep p. Olkowicz, ul. Warszawska 183; Sobota, Sklep Wielobranżowy p. Małgorzaty Szaga przy Placu Zawiszy Czarnego 12; Sochaczew, Anna Ploch, ul. Altanka 39; Sokołowie 19, sklep p. Głowackiego; Stachlew 113a, sklep p. Wierzbickiej; Trzcianka 54, sklep P. Klimczak; Zabostów Duży 51, sklep P. Szaleniec; Zawady 67, sklep p. Sokalskiej; Złaków Borowy 139a, sklep p. Marzeny Piecki; Złaków Kościelny 21,
sklep GS;
punkty przyjmowania ogłoszeń drobnych do „Wieści”: biuro ogłoszeń Głowno, ul. łowicka 40; STRYKów: Sklep z art. spożywczo-przemysłowymi, Stary rynek
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MERCEDES 1420, skrzynia 7,30x2,50,
kabina sypialna 1995 rok, (samochód
ciążarowy), DMC 11900, tel. kom.
0692‑601‑689.
MERCEDES 210 Okularnik 1998 rok,
tanio, tel. kom. 0601‑926‑555.
MERCEDES 210 bus 1990 rok, 3500
zł, tel. kom. 0501‑989‑141.
MERCEDES A klasa 1,7 D 2001 rok,
tel. kom. 0604‑961‑560.
Mercedes C, 2.2disl, 1994 rok, w kraju
od 2008, granatowy, cena 12.500, tel.
kom. 0503‑063‑859.
MERCEDES C220 diesel 1996 rok,
srebrny metalik, salon Polska, idealny,
tel. kom. 0604‑392‑876.
MERCEDES Sprinter 312 2,9 TDI
1998 rok, 13500 zł, 275000 km, tel. kom.
0606‑576‑999.
MERCEDES Sprinter 312 1998 rok,
skrzynia firanka, tel. kom. 0664‑063‑688.
MERCEDES Vito 2.2 CDI 1999 rok,
16900 zł, przeszklony, hak, tel. kom.
0880‑350‑450.
MERCEDES Vito 110 2001
rok, habrowy, 5-osobowy, pełne
wyposażenie, tel. kom. 0692‑650‑279.
MITSUBISHI Carisma 1.6 1996
rok, niebieski, cena do uzgodnienia,
lpg, wysokie wyposażenie, tel. kom.
0696‑020‑764.
NISSAN Almera 1.8 2002 rok, 15500
zł, salon, bogate wyposażenie, tel. kom.
0600‑226‑519.
Nissan Almera 2002, srebrny
met., hatchback, salon, serwis,
bezwypadkowy, 5d, pełne wyposażenie,
cena 16800, tel. kom. 0506‑078‑689.
NISSAN Primera D 2003 rok, 23500
zł, P12, do uzgodnienia, tel. (046) 85477‑20 po południu.
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 1.6 1999 rok, tel. kom.
0602‑494‑810.

OPEL Astra 1.6 benzyna, hatchback, +
2-miesięczna instalacja gazowa, tel. kom.
0784‑809‑279.
OPEL Astra 1.7 D 1995 rok, stan bdb.,
tel. kom. 0511‑170‑349.
OPEL Corsa 1.2 1996 rok, tel. kom.
0787‑233‑812.
OPEL Corsa B II 1.4 16V I rej. 05.2000,
salonowy, 3-drzwiowy, stan bdb, srebrny
metalik, tel. kom. 0697‑546‑850.
OPEL Corsa C +gaz 2001 rok, tel.
kom. 0607‑896‑323.
OPEL Corsa C 1.3 CDTI, 2003 rok
rejestracja 2004 rok, 5-drzwi, salon, tel.
kom. 0608‑037‑669.
OPEL Corsa I 2002 rok, 75000 km,
3-drzwiowy, tel. kom. 0664‑860‑452.
OPEL Corsa 1.2 1996 rok, 4200 zł, tel.
kom. 0604‑610‑577.
OPEL Corsa, nowy model, tel. kom.
0603‑642‑202.
OPEL Corsa 1.2 + gaz 2006 rok, tanio,
5-drzwiowa z klimatyzacją, tel. kom.
0602‑367‑765.

OPEL Vectra 1995/96 rok
tel. (046) 837-10-21, tel. kom.
0889‑860‑676.
OPEL Vectra B 2.0 1997 rok, tel. kom.
0796‑199‑706.
OPEL Vectra B 2.2 DTI 2001, tel. kom.
0796‑550‑565.
OPEL Vectra C 2.0 diesel 2003
rok, 26500 zł, granatowy, bogate
wyposażenie, tel. kom. 0600‑226‑519.

RENAULT Thalia 1.4 2002 rok, srebrny
metalik, pierwszy właściciel, tel. kom.
0692‑639‑555.

OPEL Vectra 1.8 1996 rok, 7200
zł, zielony metalik, I właściciel, sedan,
klimatyzacja, tel. kom. 0606‑395‑256.

RENAULT Trafic 2.5 D 1996 rok, tel.
kom. 0694‑831‑111.

OPEL Vectra 1.6 1999 rok, granat,
po liflingu, I właściciel, tel. kom.
0692‑639‑555.

OPEL Zafira 2.2 DTI 2003 rok, 8900 zł,
czarny, tel. kom. 0880‑348‑630.
PEUGEOT 106 1,0 1995 rok, 134000
km, tel. kom. 0783‑197‑859.
PEUGEOT 106 1998 rok, 68000 km,
I właściciel, salon, tel. kom.
0601‑204‑034.

OPEL Astra II 1.4 1999 rok,
bezwypadkowy, stan dobry, tel. kom.
0696‑303‑007.

PEUGEOT 206 gaz 2000 rok, tel. kom.
0602‑494‑810.

OPEL Astra 1.6 1995 rok, 2900 zł,
kombi, tel. kom. 0601‑875‑474.
OPEL Astra 1.6 1994 rok, 4300
zł, niebieski metalik, szyberdach,
wspomaganie, 5-drzwi, tel. kom.
0604‑610‑577.

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.

PEUGEOT 206 2000 rok, tel. kom.
0694‑656‑613.

OPEL Astra kombi 1.7 D 1994 rok,
stan bdb, tel. kom. 0721‑387‑950.

TOYOTA Avensis 1.8 2001 rok, 14000
zł, tel. kom. 0880‑348‑630.
TOYOTA Carina E 1.6 1995 rok, tel.
kom. 0721‑890‑425.

OPEL Vectra 1.6 16V gaz 1998 rok, tel.
kom. 0504‑209‑767.

OPEL Astra I 1.4 2000 rok,
srebrny metalik, I właściciel, tel. kom.
0692‑639‑555.

OPEL Astra kombi 1.7 TD 1997 rok,
4700 zł, tel. kom. 0507‑792‑106.

RENAULT Laguna 2.0 benzyna 2002
rok, stan idealny, bogate wyposażenie,
tel. kom. 0724-764-272 0660‑742‑090.

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

RENAULT Megane 1.4 16V
2000/2001 rok, srebrny, 5-drzwiowy,
wyposażony, salon Polska, tel. kom.
0604‑392‑876.

OPEL Zafira 2.0 DTI 1999 rok, 17500
zł, pełna opcja, I właściciel, tel. kom.
0668‑445‑178.

OPEL Astra kombi 1.7 D 1995 rok, tel.
kom. 0721‑147‑354.

RENAULT Laguna 1.8 1997 rok,
benzyna + gaz, skóra, atrakcyjny wygląd,
tel. kom. 0603‑080‑109.

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

RENAULT Megane 1.4 1996 rok, 3500
zł, I właściciel, bezwypadkowy, tel. kom.
0606‑242‑693.

OPEL Astra II 1.7 CDTI 2005 rok, tel.
kom. 0505‑018‑278.

OPEL Astra II 2.0 Di 1998 rok, stan
bdb, tel. kom. 0693-423‑284 po 17.00.

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

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

OPEL Omega 2,5V6 1998r-dwa lata
w kraju, 167 tys.km, sedan, full opcja,
serwisowany, stan b.dobry, tel. kom.
0607-748-042 663‑048‑043.

OPEL Zafira 2.0 DTI 1999 rok, tel. kom.
0785-199‑346 po 16.00.

OPEL Astra II 1.6 16V 2000 rok, zielony
metalik, pierwszy właściciel, hatchback,
tel. kom. 0692‑639‑555.

RENAULT Kangoo 1.5 D 2003 rok,
tel. kom. 0604‑529‑656.

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

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

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

OPEL Astra II 1.6 gaz 1999 rok,
klimatyzacja, tel. kom. 0601‑204‑034.

RENAULT Clio 2000 rok, 5-drzwiowy,
bogate wyposażenie, tel. kom.
0883‑313‑089.

Sprzedam opony 12.4-24, tel. kom.
0515‑291‑421.

TOYOTA Corolla 5D 1.4, po wypadku,
tel. kom. 0791‑638‑222.

Opel Vectra, 1.7 TD (ISUZU), 1994 rok,
cena 4500 zł, tel. kom. 0509‑730‑692.

OPEL Astra III 2006 rok, 5-drzwiowa,
I właściciel, salon, diesel, tel. kom.
0668‑272‑062.

RENAULT Clio 1.2 2002 rok, 11300
zł, bezwypadkowy, wspomaganie, 4
poduszki, ABS, stan bdb, tel. kom.
0507‑105‑983.

SKODA Octavia 1.6 gaz 2002 rok,
bezwypadkowy, 13900 zł, do negocjacji,
tel. kom. 0880‑211‑798.

Renault Megane Classic 1999,
brązowy metalik, pełne wyposażenie,
salon, serwis, bezwypadkowy, cena
9900, tel. kom. 0506‑078‑689.

OPEL Omega 2,5 TD 1997 rok, 4500
zł, tel. kom. 0600‑335‑473.

OPEL Astra I 1.4 1998 rok, 5-drzwiowa,
zadbana, tel. kom. 0606‑535‑457.

OPEL Astra II 1.4 2005 rok, I właściciel,
salon, tanio, tel. kom. 0602‑367‑765.

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

TOYOTA Corolla 1.4 16V 2001 rok, tel.
kom. 0602‑494‑810.

OPEL Vectra 1.8 16V gaz 1996 rok,
stan dobry, bogate wyposażenie, tel.
kom. 0511‑170‑349.

OPEL Astra III X.2006 rok, tel. kom.
0502‑585‑456.

SKODA Octavia II 1.9 TDI 2008 rok,
czarny, elegance, salon Polska, tel. kom.
0664‑063‑688.

RENAULT Megane Classic 1997 rok,
5700 zł, zielony, tel. kom. 0604‑136‑566.

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

OPEL Astra I 1.6 benzyna + gaz 1994
rok, tel. kom. 0785‑405‑552.

OPEL Astra II 2.0 DTI 1999 rok,
pełna elektryka, klimatyzacja, tel. kom.
0665‑990‑994.

POLONEZ, stan dobry,
tel. (046) 838‑77‑20.

TOYOTA Celica 2.0 benz.+gaz
1990 rok, 6500 zł, czerwony, tel. kom.
0696‑214‑494.

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

OPEL Astra II kombi 1.4 16V 2003
rok, 12900 zł, klimatyzacja, tel. kom.
0603‑588‑228.

SKODA Octavia 1,9 TDI 2005 r., tel.
kom. 0606‑712‑892.

RENAULT Laguna 2.0 benzyna 1994
rok, tanio, tel. kom. 0724‑138‑875.

Opel Astra, headback, 5-drzwiowy,
gaz+benzyna, ciemna śliwka (XII 1995 r.),
rozbity przód ‑ tanio sprzedam, tel. kom.
0883‑745‑186.

OPEL Astra II kombi 2.0 TDI 1998 rok,
10800 zł, tel. kom. 0601‑204‑034.

POLONEZ Truck 1989 rok, 5-osobowy
Roy, tel. kom. 0504‑573‑160.

PEUGEOT 206 SW 2003 rok, 50000
km, I właściciel, full opcja,
tel. (046) 838-51-94, tel. kom.
0697‑546‑957.

RENAULT Trafic 2007 rok, tel. kom.
0788‑293‑343.
SAAB 9000 2.3 turbo 1993 rok, pełna
opcja, instalacja gazowa. Okazja!, tel.
kom. 0604‑627‑662.
SEAT Cordoba 1.4 benzyna gaz
2004 rok, grafitowy metalik, tel. kom.
0888‑044‑711.
SEAT Cordoba kombi 1.6 1998 rok,
7300 zł, gaz sekwencja na gwarancji,, tel.
kom. 0793‑925‑090.
Seat Cordoba 1.4 benzyna 1997, stan
bdb centralny zamek, alarm z pilota,
odcięcie zapłonu, wsp. kierownicy, tel.
kom. 0660‑741‑795.
SEAT Cordoba 1.4 LPG 1996 rok,
6900 zł, 208000 km, bordowy, tel. kom.
0724‑130‑008.
SEAT Cordoba 1.4 2004 rok,
I właściciel, bezwypadkowy, tel. kom.
0603‑588‑228.
Seat Cordoba 1.6b 2001, wiśniowy
metalik, salon, serwis, bezwypadkowy,
bogate wyposażenie, cena 15500, tel.
kom. 0506‑078‑689.
SEAT Ibiza 1.9 TDI 2001 rok, tel. kom.
0693‑542‑137.
SEAT Ibiza 1.4 2001 rok, zielony
metalik, 5-cio drzwiowy, tel. kom.
0692‑639‑555.
SEAT Ibiza 1998 rok, 5-drzwiowa,
salon, I właściciel, tanio, tel. kom.
0509‑369‑540.

PEUGEOT 206 1.4 2000 rok,
3-drzwiowy, salon Polska, wspomaganie,
stan bdb, tel. kom. 0600‑226‑519.

SEAT Toledo 1.9 TDI, 110KM, tel. kom.
0698-816-615, Wrzeczko 126.

PEUGEOT 206 2.0 HDi 2002 rok,
klimatronic, 5-drzwiowy, tel. kom.
0601‑204‑034.

SEAT Toledo 1.9 110 TDI 1999 rok,
I właściciel, bogate wyposażenie, stan
bdb, tel. kom. 0886‑433‑532.

PEUGEOT 306 benzyna 1998 rok, tel.
kom. 0693‑910‑770.

SEAT Toledo benzyna + gaz 1996 rok,
centralny zamek, szyberdach, alarm, tel.
kom. 0697‑066‑398.

PEUGEOT 405 1.6 D 1991 rok,
elektryczne szyby, elektryczny
szyberdach, centralny zamek, tel. kom.
0664‑171‑783.
PEUGEOT Expert 2000 rok,
dostawczy, 3 osobowy, tel. kom.
0698‑349‑492.
PEUGEOT Partner Haski 2.0 HDI
2002 rok, 58000 km, wiśnia metalik,
alufelgi, bogate wyposażenie, tel. kom.
0605‑659‑241.

SKODA Fabia SDI 2000 rok, tel. kom.
0693‑172‑904.
SKODA Fabia kombi 2006 rok, 17000
zł, czerwona, tel. kom. 0880‑348‑630.
SKODA Fabia 1.4 2001 rok, 13300 zł,
bezwypadkowy, wspomaganie, salon
Polska, tel. kom. 0509‑061‑804.
SKODA Fabia 1.4 16V 2004 rok,
16900 zł, klimatyzacja, tel. kom.
0515‑829‑356.

PEUGEOT Partner 1.4 2001 rok,
uszkodzony tył, tel. kom. 0792‑030‑418.

SKODA Felicia 1995 rok, tel. kom.
0669‑228‑812.

POLONEZ Caro 1.6 GLI +gaz 1996
rok, stan bdb, tel. kom. 0664‑726‑237.

SKODA Felicja 1.3 benzyna + gaz
1999 rok, tel. kom. 0692‑650‑104.

TOYOTA Corolla 1.6 benzyna 2002
rok, 21500 zł, 174000 km, granatowy
metalik, pełne dodatkowe wyposażenie,
tel. kom. 0692‑515‑426.

VW Passat 1.9 TDI 2001
rok, rejestracja: 2002, tel. kom.
0609‑964‑430.
VW Passat B4 1.9 TDI diesel, 90 KM
1996 rok, 285000 km, granat-metalik,
wersja davos, tel. kom. 0880‑099‑514.
VW Passat 1.9 110 TDI 1998 rok,
I właściciel, bogate wyposażenie, stan
bdb, tel. kom. 0886‑443‑532.
VW Passat B5 1.9 D 1998 rok, tel. kom.
0791‑072‑701.
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.
VW Passat kombi 1.9 TDI 110 KM
1998 rok, pełne wyposażenie, tel. kom.
0506‑713‑289.
VW Passat kombi 1.9 TDI 90 KM 1999
rok, zielony metalik, zadbany, tel. kom.
0660‑414‑516.
VW Passat 1.6 D 1993 rok, 1500 zł,
kombi, hak, tel. kom. 0608‑263‑951.
VW Passat 1.8 gaz 1998 rok,
kombi, klimatronik, automat, tel. kom.
0512‑024‑126.
VW Passat 2.0 TDI 2006 rok,
limuzyna, bogate wyposażenie, tel. kom.
0692‑601‑689.
VW Passat 1.9 TDI 110 KM 1997
rok, 188000 km, granatowy metalik,
uszkodzony, tel. kom. 0509‑189‑793.
VW Polo 1.4 benzyna 1996 rok, tel.
kom. 0661‑664‑188.
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Sprzedam myjki ciśnieniowe
firmy Karcher, nowe, oryginalne,
tanio, różne modele, tel. kom.
0888‑259‑040.
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.
Blacharstwo, lakiernictwo, spawanie
plastików, konserwacja, ul. Korczaka 10,
tel. kom. 0506‑152‑437.
Przyczepa laweta do wypożyczenia, tel.
kom. 0506‑152‑437.
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.
Sprzedam części do Cinquecento, tel.
kom. 0508‑282‑349.
Wantylator lakierniczy, tel. kom.
0698‑816‑615.
„Spawanie” plastiku, zderzaków,
owiewek itp. Również dojazd do klienta,
tel. kom. 0606‑319‑335.
Regeneracja kluczyków i pilotów
samochodowych. Kodowanie.
Głowno, Plac Wolności 17, tel. kom.
0606‑319‑335.

VW Polo 1.4 1996 rok, 5-drzwi,
bogate wyposażenie, stan bdb, tel. kom.
0886‑443‑532.

TOYOTA Yaris 1.0 2002 rok, srebrny
metalik, 5-drzwi, bezwypadkowa, tel.
kom. 0606‑535‑457.

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

VW Polo Classic 1.4 2000 rok, 12800
zł, bezwypadkowy, I właściciel, salon
Polska, tel. kom. 0694‑216‑417.

Alufelki 17” Opel, Audi, VW, tel. kom.
0880‑472‑006.

VOLVO V40 1.8 1999 rok, tel. kom.
0693‑731‑456.

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

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

VOLVO V40 1.9 TD 1998 rok,
czarny metalik, alufelgi, pólskóra, hak,
klimatyzacja, elektryczne szyby, tel. kom.
0602‑553‑187.

VW T4 Transporter 2.5 TDI 1999 rok,
19900 zł, przeszklony, hak, tel. kom.
0880‑350‑450.

VOLVO V70 2.4 D5 2005 rok, full
opcja, tel. kom. 0500‑027‑261.

VW T4 1.9 D 1995 rok, Suzuki Swift
1.0 1999 rok, tel. kom. 0509-700-453;
0509‑171‑329.

TOYOTA Corolla 1.4 1998 rok,
bezwypadkowa(od seniora),
tel. (046) 833-16-96, tel. kom.
0519‑160‑808.

VW Golf 1.9 TDI 1995 rok, tel. kom.
0505‑398‑040.
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.
VW Golf II 1.6 Diesel 1989 rok, 2300 zł
do negocjacji, tel. kom. 0791‑929‑994.
VW Golf II 1.6 benzyna+gaz 1989 rok,
centralny zamek, zespawana tylna klapa,
tel. kom. 0697‑634‑226.
VW Golf III gaz 1994 rok, tel. kom.
0886‑630‑407.
VW Golf III 1.9 TDI 1996 rok, tel. kom.
0601‑173‑038.
VW Golf III 1.9 D 1993 rok, tel. kom.
0601‑935‑006.
VW Golf III GT 101 KM 1996 rok,
srebrny metalik, 3-drziwowy, 2 komplety
kół, klimatyzacja, radio
DVD, garażowany, stan bdb, tel. kom.
0518‑641‑808.

VW T5 Multivan, 2.5 TDI 2003/2004
rok, srebrny metalik, 174 KM, 7-osobowy,
bogate wyposażenie, tel. kom.
0692‑601‑689.
VW Touran 1.9 105 KM TDI 2004
rok, 170000 km, biały, tel. kom.
0514‑798‑655.

Sprzedam turbinę Seat 1,9 TDI, tel.
kom. 0604‑727‑412.

Żuk D, tel. kom. 0692‑146‑594.

Sprzedam nową maglownicę do
Forda Escorta, 1992 rok, tel. kom.
0695‑455‑601.

ŻUK diesel 1996 rok, tel. kom.
0501‑043‑869.
Żuk D 1993 rok, tel. kom.
0506‑115‑015.
Żuk diesel 1992 rok, tel. kom.
0605‑725‑429.
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.

VW Golf IV kombi 1.9 TDI 2001 rok,
15800 zł, salon Polska, do uzgodnienia,
tel. kom. 0606‑854‑742.

Żuk A11 1990 rok, 90000 km, stan
dobry, tel. kom. 0506‑709‑127.

VW Golf IV kombi 1.9 TDI 1999 rok,
automat, tel. kom. 0693-538‑189 po
15.00.

inne

VW Golf V 1.4i 2004 rok, srebrny, tel.
kom. 0796-855-131 0796‑854‑394.
VW Golf V 2008 rok, 5-drzwiowy, tel.
kom. 0788‑293‑343.
VW Golf 1.9 GT TDI 1996 rok, 9800 zł,
tel. kom. 0667‑063‑770.
VW Golf 1.4 gaz 1992 rok, elektryka
szyb, centralny zamek, szyberdach, tel.
kom. 0513‑160‑551.
VW Golf IV 1.4 16V benzyna 1998 rok,
stan bdb, tel. kom. 0886‑443‑532.
VW Golf 2.0 XII.1996 rok, gaz
sekwencyjny, zarejestrowany,
klimatyzacja, 5-drzwiowy lub zamienię,
tel. kom. 0604‑392‑876.

Sprzedam opony 1100/ 20, radialne,
mało używane, tel. kom. 0603-368-701,
0603‑383‑974.

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

VW Golf IV 1.6 16V 2000 rok, srebrny
metalik, tel. kom. 0663‑154‑762.

VW Golf kombi 1.9 TDI 2001 rok, tel.
kom. 0608‑409‑694.

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 skrzynię biegów VW
Golf diesel, Opel Astra 1.4, tel. kom.
0604‑454‑032.

Żuk A07 benzyna+gaz 1993
rok, blaszak, 9-osobowy, tel. kom.
0693‑278‑952.

VW Golf IV 1998 rok, biały, lpg,
5-cio drzwiowy, pełna elektryka, stan
dobry, atrakcyjna cena, tel. kom.
0503‑041‑152.

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

VW Vento 1993 rok, tel. kom.
0515‑938‑370.

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

VW Golf IV 1.9 TDI 1998 rok, 16500 zł,
tel. kom. 0605‑092‑938.

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

Żuk, blaszak, tel. kom. 0601‑831‑673.

Złomowanie pojazdów. Skup aut.
Możliwość odbioru w godz. 7.00 - 22.00,
tel. kom. 0602‑123‑360.
Pomoc drogowa 24h, tel. kom.
0608‑532‑321.
Lakiery samochodowe,
motocyklowe, przemysłowe.
Targowica Miejska, Łowicz, tel. kom.
0608‑532‑321.
REKLAMA

Sprzedam przyczepkę SAM,
tel. (046) 837‑92‑01.
Opel Astra 1.4 1996 rok: części
mechaniczne i blacharskie od 10 zł, tel.
kom. 0513-430-462; 0502‑939‑200.
VW Passat kombi 1.8 1991 rok: części
mechaniczne i blacharskie od 10 zł, tel.
kom. 0513-430-462; 0502‑939‑200.
Sprzedam oryginalne alufelgi 16” z
oponami Ford, tel. kom. 0660‑733‑235.
Przyczepka samochodowa, tel. kom.
0506‑771‑822.
Sprzedaż nowych opon w niskich
cenach (np. 195/65/15 Fulda Eco
Control 170 zł). Duży wybór opon
używanych, tel. kom. 0696‑020‑764.
Sprzedam podnośnik platformowy
do wulkanizacji, tel. kom. 0696‑020‑764.
Sprzedam wszystkie części Peugeot
306 1.6, benz.+gaz, 3-drzwiowy, 1996
rok, zielony, tel. kom. 0506‑141‑243.
Części Audi 80 B4, A4, A6 C4 1.9, 2.5
TDI, 2.6 V6, tel. kom. 0725‑661‑369.
Wózek widłowy gazowy z obrotnicą,
2001 rok, tel. kom. 0517‑725‑359.
Sprzedam części od Poloneza Caro,
tel. kom. 0792‑615‑902.

30

18 marca 2010

www.nowylowiczanin.pl

nr 11

Sprzedam silnik ze skrzynią biegów
Peugeot Partner 170.000 przebiegu, tel.
kom. 0600‑374‑082.
Sprzedam opony 900x20 radialne, tel.
kom. 0503‑065‑714.
Sprzedam windę do samochodu
ciężarowego, tel. kom. 0503‑065‑714.
Sprzedam alufelgi 14” do Forda z
oponami letnimi lub zamienię do Audi
B4, 550 zł, tel. kom. 0798‑966‑414.

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

Sprzedam garaż na Bratkowicach,
tel. kom. 0792‑242‑606.
Garaż Kostka, tel. kom. 0691-513‑232
po 18:00.
Garaż budowlany, wymiary 2/3,5m,
400 zł, tel. kom. 0669‑303‑235.
Pilnie sprzedam garaż murowany
z kanałem, os. Bratkowice, tel. kom.
0601‑804‑750.
Sprzedam garaż blaszany, tel. kom.
0606‑737‑576.

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

WSK, Komar, inne kupię, tel. kom.
0517‑608‑873.

Do wynajęcia garaż, os. Szarych
Szeregów, tel. kom. 0602‑781‑244.

sprzedaż

Garaż do wynajęcia na Bratkowicach,
tel. (046) 838‑38‑28 po 16:00.

Naprawa - sprzedaż: skuterów,
quadów, motocykli, Głowno, Łódzka
4, tel. (042) 710‑76‑11.

nieruchomości

Suzuki GS-500E 1993 rok, tel. kom.
0604‑288‑976.

kupno

Lakierowanie motocykli
współczesnych i zabytkowych, spawanie
plastików, ul. Korczaka 10, tel. kom.
0506‑152‑437.

Kupię lub wynajmę 40-900 mkw.
powierzchni handlowych w Łowiczu,
Kutnie lub Skierniewicach, tel. kom.
0608‑857‑987.

Kawasaki ZZR600 1990 rok, tel. kom.
0503‑436‑493.
Sprzedam Kawasaki ER500, tel. kom.
0663‑561‑245.

Poszukuję działki z budynkami lub bez
w obrębie Łowicz-Nowa Sucha-ŻyrardówSkierniewice-Łyszkowice, do 110000 zł,
prywatnie, tel. kom. 0607‑155‑161.

Motorower Kadet, tel. kom.
0662‑337‑109.

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.

Sprzedam 10 ha ziemi
z zabudowaniami, może być oddzielnie,
okolice Łowicza, tel. kom. 0691‑620‑963.

Działka 96 arów przy trasie A2 miedzy
Łowiczem a Zdunami, w tym 20 arów
lasu, tel. kom. 0602‑446‑512.

Działka budowlana, 890 mkw. +
budynek gospodarczy, os. Bełchów, tel.
kom. 0504‑185‑949.

Sprzedam działkę rolno-budowlaną
w Mysłakowie, 0691-871-532, tel. kom.
0665‑759‑204.

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

Dom bliźniak razem lub pojedynczo,
stan surowy, ul. Tuszewska, tel. kom.
0698‑367‑366.

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

Sprzedam lub zamienię mieszkanie
55 mkw. w Głownie, własnościowe na
mniejsze, tel. kom. 0517-643‑385
po 16.00.

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

Działka budowlana, tel. kom.
0500-472‑450, Łowicz.

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

Sprzedam działkę rolną o powierzchni
0,35 ha, z możliwością zabudowy, tel.
kom. 0721‑109‑048.

Działka budowlana, Głowno Moczydła,
tel. kom. 0662‑525‑130.

Sprzedam mieszkanie 33 mkw., tel.
kom. 0604-855-613, 0604-231‑015,
Łowicz.

Sprzedam 1 ha ziemi, klasa IIIA, IIB
w Boczkach, tel. kom. 0666-829‑906
po 19.00.
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. 0609-101-949; 0728‑117‑961.
Sprzedam M5 77mkw, parter + garaż,
Domaniewice, tel. kom. 0516‑447‑487.

Kolonia Niesułków 1500 mkw. przy
lesie, ogrodzona, media, tel. kom.
0791‑068‑153.
Sprzedam dom w Łowiczu, 205 mkw.,
tel. kom. 0608-581-947, 0728-967‑209
po 17.00.
Zamienię lub sprzedam 60 mkw.,
na kawalerkę, tel. kom. 0793‑101‑450.
Sprzedam działkę budowlaną,
2700 mkw., tel. kom. 0724-054-391,
Bobrowniki.
Grunt 1,46 ha (łąka, las), gmina
Łowicz, tel. kom. 0691‑243‑245.

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

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

Działkę budowlaną w Głownie do
1500 mkw., tel. kom. 0602‑159‑195.

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

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

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

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

Mieszkanie 75 mkw. (parter),
ul. Bolimowska, tel. kom. 0885‑726‑304.

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

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

Kupię gospodarstwo rolne lub ziemię
rolną z budynkami lub bez, od 1.30 ha
do 3 ha, do 40000 zł za ha w obrębie
takich miejsc:Łowicz, Łyszkowice,
Skierniewice, Żyrardów, Sochaczew, tel.
kom. 0607‑155‑161.

Działki budowlane, uzbrojone
w Mysłakowie, cena 35 zł/mkw., tel. kom.
0661-675-470, 0664‑772‑760.

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

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

Kupię mieszkanie z CO na
Sikorskiego, tel. kom. 0794‑253‑469.

sprzedaż

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

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

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

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

Simson z papierami, uszkodzony, tel.
kom. 0601‑983‑597.
Skutery, motocykle,
quady, gwarancja 2-letnia,
atrakcyjne ceny, naprawa
części: Moto-Orzech Popów
111, Łowicz Tkaczew 7a, tel.
kom. 0505‑089‑955.
Skuter Zippo-Baotian, 2009 rok, cena
do uzgodnienia, tel. kom. 0721‑304‑589.
Sprzedam Komara III, tel. kom.
0721‑109‑038.
Sprzedam skuter, poj. 50 cm3, 2007
rok, 1750 zł, tel. kom. 0600‑678‑393.
Suzuki GSX 1100f, 1989 rok, ładnie
obudowany, stan bdb,
tel. kom. 0792-395‑704 po 17.00.

Działki budowlane w Nieborowie, tel.
kom. 0607‑328‑032.
Sprzedam mieszkanie, os.
Noakowskiego, IV piętro, 24 mkw,
po remoncie, tel. kom.
0602‑767‑874.
Posiadłość 8 ha, Kiernozia, tel. kom.
0886‑753‑869.
Domy drewniane, rekreacyjne
i mieszkalne, www.domtor.com.pl,
tel. kom. 0509‑435‑261.
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.

Motocykl Aprilla 125 Extrema, 1996
rok, 4500 zł do negocjacji, tel. kom.
0508‑269‑295.

Działka budowlano-usługowa, Łowicz,
ul. Klickiego 42, tel. kom. 0502‑163‑313.

Quad 400, tel. kom. 0602‑576‑979.

Działka budowlana, centrum Łowicza,
tel. kom. 0606-508‑595 po 18:00.

Kawasaki 1000 stan idealny,
tel. (042) 719-65-30, tel. kom.
0697‑141‑748.

inne
Naprawa skuterów i quadów
4-sówowych, dojazd na miejsce, tel. kom.
0691‑201‑650.

garaże
sprzedaż
Sprzedam garaż, Bratkowice, tel. kom.
0606‑908‑346.

REKLAMA

Sprzedam gospodarstwo rolne 25 ha,
wraz z zabudowaniami, gmina Zduny,
tel. kom. 0500‑117‑279.
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 las 0,55 ha, tel. kom.
0512‑770‑934.

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

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

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

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

M-3 3-pokojowe, IIIp. na osiedlu
Bratkowice, Łowicz, tel. kom.
0668-055-229; 0602‑638‑045.

Działka budowlana 2500 mkw, pod
Sachaczewem, tel. kom. 0510‑693‑304.
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.

Dom w Mysłakowie i działki, tel. kom.
0662‑077‑250.
Działka budowlana 5100 mkw.,
Zielkowice, tel. kom. 0795‑410‑608.
Sprzedam mieszkanie 58 mkw., cegła,
ul. Bolimowska, tel. kom. 0516‑533‑462.
Mieszkanie 48 mkw., Bratkowice, tel.
kom. 0698‑610‑872.
Działka rolna 35 arów, Zielkowice I, tel.
kom. 0606‑148‑016.

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

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

Pilnie sprzedam atrakcyjną działkę
rolną o pow. 19500 mkw., i szerokości
70m, w miejscowości Świące:(media,
woda, prąd), tel. kom. 0509‑323‑370.

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

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.
Sprzedam działkę budowlaną, tel.
kom. 0692-453-370, Zielkowice.
Gospodarstwo 5,5 ha z
zabudowaniami, Sierżniki, gm. Chąśno,
tel. kom. 0605‑947‑686.
Sprzedam ziemię pod inwestycje wraz
z budynkami 50000 mkw. możliwość
sprzedaży samej ziemi, tel. kom.
0607-701-177, 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 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.
Gospodarstwo rolne wraz z
budynkami, tel. kom. 0667‑036‑938.
Pilnie mieszkanie 90 mkw. 4 pokoje
+duża kuchnia, blok murowany,
atrakcyjna cena, w Łowiczu, 190000 zł,
tel. kom. 0698‑342‑061.
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.

Sprzedam gospodarstwo o pow. 5
ha z budynkami lub same budynki,
tel. (024) 277‑97‑34.
Sprzedam 3 działki rolno-budowlane
o pow. 3000 mkw. ok. Kiernozi, tel. kom.
0606‑982‑055.
Działka budowlano-rolna 3,5 tys.
mkw. Popów gmina Glowno, tel. kom.
0515‑739‑752.
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.
Działka 79a, blisko las, rzeka, tel. kom.
0693‑552‑170.
Działka 30a, media, tel. kom.
0693‑552‑170.
Sprzedam nowy dom w Łowiczu, tel.
kom. 0501-775‑852 po 17.00.
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.
Mieszkanie 33,5 mkw, 2 pokoje,
po remoncie, os. Kostka, tel. kom.
0516‑314‑178.

Sprzedam działkę rolno-budowlaną
w Bednarach, tel. kom. 0604‑421‑218.
Połowę bliźniaka 180 mkw,
działka 400 mkw przy mało
uczęszczanej drodze, otoczenie lasu,
tel. (042) 719‑28‑47.
Działka z zabudowaniami, 6700 mkw.,
tel. kom. 0795‑203‑316.
Komfortowa kawalerka w pełni
wyposażona, blok z cegły, os. Swoboda,
3 piętro, tel. 42/ 719-57-63 po 18., tel.
kom. 0662‑147‑288.
Działka, 2100 mkw., przy trasie nr.2,
z przeznaczeniem pod inwestycję i
usługi, tel. kom. 0505-406‑307, Klewków.
Mieszkanie 43 mkw. w Głownie, tel.
kom. 0604‑642‑817.
Mieszkanie 26 mkw. I piętro
w Głownie, tel. kom. 0513‑876‑739.
Sprzedam dwie działki budowlane
2200 mkw., 2000 mkw., 30 zł/mkw., tel.
kom. 0667-361-509, Zabostów Duży 80.
Dom: 220 mkw., budynki gospodarcze
200 mkw.; 1.3 ha ziemi, tel. kom.
0694-516-930, okolice Łowicza.
Mieszkanie M-4 w Głownie lub
zamienię na mniejsze, tel.
(042) 719-31-56, tel. kom. 0785‑608‑039.

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

Sprzedam lub zamienię 60 mkw. na
mniejsze, Głowno, tel. (042) 719-32-57,
tel. kom. 0692‑984‑673.

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

Sprzedam dom, 2005 rok, 230
mkw., działka 5600 mkw., Mysłaków,
tel. kom. 0607‑882‑889.

Sprzedam działkę 3800 mkw. gmina
Domaniewice, tel. kom. 0506‑961‑767.

Działka 2,5 ha budowlano-rolna,
Dmosin, tel. kom. 0515‑132‑167.

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

Działka rekreacyjna 2100 mkw.,
las, przy rzece, Grodzisk, tel. kom.
0515‑132‑167.

Sprzedam mieszkanie 38 mkw., garaż
i budynek gospodarczy w Walewicach,
tel. kom. 0601‑662‑927.
Sprzedam działkę rolno - budowlaną
w Otolicach, tel. kom. 0785‑539‑534.
Mieszkanie 58 mkw. Kostka, tel. kom.
0665‑110‑869.
Sprzedam 3,67 ha ziemi rolnobudowlanej z możliwością podziału
na 3 części, Tymianka, Stryków,
tel. (042) 719‑82‑43.

Oddam w dzierżawę 1,40 ha ziemi,
II klasy. Łowicz ul. Nadbrzurzańska,
tel. kom. 0691‑610‑282.
M-3, 48 mkw, Noakowskiego, IV piętro,
tel. kom. 0697‑892‑967.
Sprzedam działkę rolną o powierzchni
1,06 ha w Stroniewicach koło
Domaniewic, tel. kom. 0603‑280‑574.
Działka budowlana 2600 mkw. w
Głownie, tel. kom. 0886‑423‑100.

Mieszkanie w blokach 39 mkw.,
środkowe, II piętro, po remoncie,
Głowno, os. Sikorskiego, 160 tys. zł, tel.
kom. 0505‑138‑328.

Sprzedam dom wolno stojący po
remoncie, trzy pokoje, kuchnia, i łazienka
do adaptacji, budynek gospodarczy 140
mkw., na działce 3000 mkw., 156000 zł,
tel. kom. 0601‑246‑687.

Działka rolno -leśna 1,13ha, gmina
Domaniewice, obręb Rogóźno 2,
koło Dąbkowic Górnych, tel. kom.
0511‑058‑983.

Dwa budynki mieszkalne, na działce
2600 mkw., tel. kom. 0662‑736‑603.

Sprzedam - SUPER MIESZKANIE
49,52 mkw. po całkowitym, kapitalnym
remoncie, tel. kom. 0660‑784‑786.

M-3, 51,5 mkw., I piętro, oś. Szarych
Szeregów, tel. kom. 0663‑881‑674.
Działka leśna 0,4 ha, tel. kom.
0509‑208‑502.

Nowy dom, Strzelcew, tel. kom.
0665‑270‑410.

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

Sprzedam ziemię 0,70 ha, przy
Kiernozkiej, Goleńsko, tel. kom.
0609‑513‑353.

Mieszkanie 42 mkw. os. Kostka, tel.
kom. 0601‑804‑750.

Działka budowlano - usługowa 6500
mkw, 1000 mkw w Łowiczu, tel. kom.
0503‑818‑177.
Sprzedam łąkę 80a, tel. kom.
0880-500‑224, Walewice.
Mieszkanie 52 mkw, centrum Łowicza,
Stary Rynek, tel. kom. 0511‑970‑891.
Sprzedam tanio 2,5 ha: w tym plac na
budowę; odległość od Skierniewic
12 km oraz działkę budowlaną (centrum
Łowicza), tel. kom. 0666-107-325;
0660‑948‑291.
Dom drewniany z działką 15 arów, tel.
kom. 0693‑117‑878.
Sprzedam grunt rolny 1 ha, Goleńsko,
tel. kom. 0695‑290‑311.
Sprzedam działkę budowlaną
os. Mysłaków 1100 mkw., tel. kom.
0504‑185‑949.

Sprzedam działkę z domkiem, tel.
kom. 0604‑174‑435.
Sprzedam ziemię 2,04 ha, tel. kom.
0781-287-154; 0697‑572‑110.
Dom w Bednarach, tel. kom.
0782‑860‑011.
Sprzedam działkę budowlaną,
szerokość 50m, długość 70m, droga
asfaltowa, dostęp do prądu i wody,
tel. (046) 838‑61‑51.
Sprzedam działkę budowlaną,
2100 mkw., Bobrowniki, tel. kom.
0668‑369‑159.
Sprzedam 6 ha ziemi wraz
z budynkiem, tel. (046) 838-08-31,
Łasieczniki.
Ziemie orna, Jacochów, tel. kom.
0795‑539‑905.
Ziemia orna 2 ha, Czatolin 130, tel.
kom. 0784‑535‑963.
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Las w Krępie, pilnie, tel. kom.
0504‑859‑306.

wynajem

Sprzedam działkę rolno-budowlaną
w Nieborowie, 1 ha lub więcej, tel. kom.
0661‑359‑233.

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

Sprzedam pilnie działkę z lasem 1,06
ha, cena do zugodnienia, Bobrowniki, tel.
kom. 0697‑561‑780.
Marywil, łąka 1,20 ha, tel. kom.
0663‑647‑095.
Sprzedam ziemię orną, 2,80 ha,
Trzebieszew, tel. kom. 0698‑959‑525.
Las 1,41 ha, Dąbkowice Górne,
tel. (046) 838‑92‑83.
Ziemia 2,40 ha, gm. Chąśno, tel. kom.
0600‑652‑875.
Sprzedam 36 mkw. w Łowiczu,
II piętro, tel. kom. 0663-450-117
0666‑980‑136.
Działka budowlana nad Wisłą,
Piotrkówek, gm. Słubice 3300 mkw., tel.
kom. 0888‑704‑194.
Sprzedam mieszkanie własnościowe,
86 mkw., wraz z garażem, tel. kom.
0663‑846‑102.
Ziemię 1,31 ha w Chąśnie, przy trasie
kiernozkiej, tel. kom. 0698‑586‑388.
Ziemia 5,84 ha, tel. (024) 277‑90‑03.
Sprzedam mieszkania 45 mkw.,
50 mkw. Głowno, Plac Wolności, tel.
kom. 0516‑180‑211.
Sprzedam gospodarstwo rolne 4,75 ha
wraz z budynkami, tel. (024) 277‑96‑26.
Dwa domy w Głownie, okazyjna cena,
tel. kom. 0604‑245‑076.
Działka 2,5 ha, przy lesie, okolice
Głowna, tel. kom. 0697-057-132
0604‑083‑992.
Dom parterowy z działką 1528 mkw.,
Głowno, tel. kom. 0725‑843‑377.
Działkę 1300m w Głownie, tel. kom.
0512‑586‑517.

Pilnie wynajmę mieszkanie, 40
mkw., Warszawa Ochota, tel. kom.
0606‑255‑007.
Poszukuję do wynajęcia M-2
w Łowiczu, tel. kom. 0889‑667‑244.
Kwatery pracownicze, tanie, Głowno,
tel. kom. 0698‑783‑854.
Lokale do wynajęcia, centrum, tel.
kom. 0692‑725‑590.
Lokal do wynajęcia ok. 100 mkw.,
ul. Zduńska, tel. kom. 0606‑613‑642.
Do wynajęcia kawalerka 35 mkw.
pokój z kuchnią, parter, os. Kostka, tel.
kom. 0665‑919‑285.
Do wynajęcia lokal 40 mkw. na
działalność, tel. (046) 837‑10‑69.
Do wynajęcia lokal, ul. Krakowskiej
Łowicz, tel. kom. 0512‑225‑093.

Magazyn 50 mkw. do wynajęcia,
Łowicz, tel. kom. 0724‑578‑676.
Wynajmę mieszkanie firmie (51 mkw.),
ul. Kwiatowa, Łowicz, tel.
(046) 837-66-45, tel. kom.
0600‑365‑799.
Umeblowany pokój na Starzyńskiego,
wolny, tel. kom. 0692‑101‑989.
Do wynajęcia lokal 55 i 66 mkw na
działalność produkcyjno-usługową
lub inną w centrum Łowicza, tel. kom.
0602‑187‑540.

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.

Kiosk z prasą, tel. kom. 0693‑975‑425.

Wynajmę bar gastronomiczny na
Starzyńskiego wraz z wyposażeniem, tel.
kom. 0500‑204‑632.

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

Wynajmę dom w Dmosinie na kwatery
pracownicze lub pod działalność
gospodarczą, tel. kom. 0507‑125‑161.

Sprzedam kawalerkę 24m2, pierwsze
piętro, Łowicz, Osiedle Bratkowice. Cena
3500 zł/m2, tel. kom. 0502‑626‑916.

Wynajmę dom w Dmosinie, tel. kom.
0507‑125‑161.

Działka budowlana 4200 mkw.,
Kalenice 15, tel. (046) 838‑33‑44.
Mieszkanie 65,5 mkw., w atrakcyjnej
cenie, tel. kom. 0791‑966‑342.
Sprzedam działkę rolno budowlaną,
Małszyce, tel. kom. 0880‑959‑442.
Głowno, mieszkanie 60 mkw., tel. kom.
0516‑756‑080.

REKLAMA

Zamienię 60 mkw., Dąbrowskiego na
mniejsze do 40 mke., lub sprzedam, tel.
kom. 0662‑437‑331.

Meble ogrodowe, altany, budy dla
psów, huśtawki - produkcja, sprzedaż,
tel. kom. 0795‑539‑905.

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

kupno różne

Lokal handlowy 60 m2, Sikorskiego,
Głowno, tel. kom. 0513‑100‑435.
Do wynajęcia monitorowane
pomieszczenie 35 mkw.,
w wolnostojącym budynku, Łowicz,
ul. Przyrynek 2. Super lokalizacja.
Istnieje możliwość skorzystania z sali
wykładowej do przeprowadzania
szkoleń, wykładów, prezentacji itp., tel.
kom. 0501‑074‑060.
Kawalerka do wynajęcia, tel. kom.
0506-891‑216 po 15:00.
Wynajmę lokal użytkowy (lokal
wymaga gruntowego remontu)
położony przy ul. Zduńskiej, tel. kom.
0607‑442‑383.

Wynajmę bar z wyposażeniem, tel.
kom. 0889‑338‑747.

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

Mieszkanie 62 mkw., parter,
tel. (046) 837-71-91, tel. kom.
0600‑360‑592.

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

Wynajmę lokal 40mkw. na działalność,
tel. kom. 0728‑227‑030.

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

Działkę, Bronisławów, k.Głowna,
5443mkw., tel. kom. 0503‑857‑045.

Sprzedam mieszkanie 46 mkw.
w Głownie, os. Sikorskiego, Ip., tel. kom.
0794‑253‑469.

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

Wynajmę lokal użytkowy o powierzchni
130mkw., w centrum Łowicza, tel. kom.
0607‑442‑383.

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

Sprzedam dom 127 mkw.,lub zamienię
na bloki z dopłatą. Wolno stojący garaż,
budynki po hurtowni 80mkw., magazyny
blaszane 180 mkw., działka 2500 mkw.,
ogrodzona, tel. kom. 0501‑104‑798.

Zamienię mieszkanie komunalne
2 pokoje z kuchnią, woda, centralne,
parter, podpiwniczone, ogródek, ładne
słoneczne na inne w Głownie, tel. kom.
0605‑833‑384.

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

Sprzedam tanio 46 mkw., tel. kom.
0662‑411‑903.

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

Do wydzierżawienia 2 ha ziemi, klasa
III, IV, Kompina, przy trasie, tel. kom.
0608‑621‑402.

Zamienię mieszkanie komunalne
2 pokoje z kuchnią, I piętro,
wyremontowane, zadbane, woda
na podobne w Głownie, tel. kom.
0605‑833‑384.

Lokal do wynajęcia, biurowo-usługowy
w centrum Łowicza, 40 mkw., Zduńska
49, tel. kom. 0608‑369‑852.
Wynajmę lokal w centrum Głowna,
tel. kom. 0503‑445‑077.
Dom do wynajęcia i mieszkanie,
Głowno, tel. kom. 0603‑641‑489.
Budynek na kwatery, tel. kom.
0603‑641‑489.
Głowno, dom do wynajęcia, również
dla pracowników, wolny, tel. kom.
0503‑167‑124.
Lokal 40 mkw., na działalność
gospodarczą, Tkaczew 7a,
mieszkanie 50 mkw., Klickiego 20,
tel. (046) 830‑31‑34.
Do wynajęcia mieszkanie, tel. kom.
0662‑736‑603.
Pilnie poszukuję umeblowanej
kawalerki w Łowiczu, tel. kom.
0609-192-448; 0723‑529‑468.
W centrum Łowicz 100 mkw., tel.
kom. 0604‑145‑259.
Wynajmę 100 mkw., w centrum
Łowicza, tel. kom. 0502‑229‑021.
Wynajmę poważnej firmie lokal 150
mkw. w centrum Łowicza, tel. kom.
0502‑110‑726.
Do wynajęcia mieszkanie, tel. kom.
0506‑040‑709.
Wynajmę hale magazynowe wraz
z biurem, garaże, Głowno przy drodze
krajowej, tel. kom. 0516‑180‑211.
Wynajmę lokale, Głowno, Plac
Wolności, tel. kom. 0516‑180‑211.
Do wynajęcia M-2, Starzyńskiego 4, tel.
kom. 0605‑562‑623.
Kiosk z prasą, tel. kom. 0693‑975‑425.
Pilnie poszukuje wolnego pokoju
w Łowiczu, tel. kom. 0723‑529‑468.

Oddam w dzierżawę 1,4 ha łąki, gm.
Łyszkowice, tel. kom. 0694‑703‑166.

zamiana

Tanie lokale 38 mkw. na pracownie,
biura, gabinety itp. ul. Baczyńskiego 2,
tel. kom. 0503‑833‑891.

Zamienię komunalne 37 mkw., nie
własnościowe na większe, tel. kom.
0603‑980‑206.

Sprzedam drewno kominkowe,
opałowe, tel. kom. 0501‑658‑261.
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Suknia ślubna biała, rozm.42/44,
gorset i spudnica, tel. kom.
0723‑500‑137.
Wersalka, dwa fotele, dwie pufy, tel.
kom. 0502‑906‑384.
Sprzedam żużel lesz, tel. kom.
0605‑896‑130.

Sprzedam tanio betoniarki, tel. kom.
0602‑249‑683.

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

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

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

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

Kupię złom, tel. kom. 0504‑350‑641.

Kozie mleko, tel. (046) 838‑15‑04.

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

Skrzypce, tel. kom. 0661‑162‑567.

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

Rusztowania warszawskie, betoniarki,
części zamienne, naprawa, tel. kom.
0510‑124‑700.
Sprzedam regały sklepowe, meblowe,
estetyczne, tel. kom. 0691‑645‑784.

Przyjmę ziemię, piach z wykopów,
dużą ilość, tel. kom. 0603‑878‑783.

Nokię 6300 półtoraroczną, Dmosin,
tel. kom. 0692‑749‑175.

Termograf nowy, tel. kom.
0514‑464‑949.

Zbiornik metalowy 15.000
lit. na szambo, wodę, tel. kom.
0601‑286‑499.

Betoniarka 150l, stan dobry, 1300 zł,
tel. kom. 0505‑037‑798.
Pralkę Polar PDH585 Dalia, Dafne,
Gracja, w dobrym stanie lub na części
kupię, tel. (046) 837‑15‑61 po 20.00.

Sprzedam kontener izotermę na
działkę, tel. kom. 0696‑345‑659.
Sprzedam srebrne monety
kolekcjonerskie 10 zł, wydane po 2000
roku, tel. kom. 0783‑842‑435.

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

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

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

Sprzedam tapczanik dziecięcy, tel.
kom. 0606‑962‑339.

Kupię używane przęsła pełne,
ogrodzeniowe, betonowe 24 szt., tel.
kom. 0600‑729‑808.

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

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.

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.

Tokarkę do metalu małą, tel. kom.
0516‑991‑703.

Półka meblowa, drzwi łazienkowe,
tel. (042) 719‑19‑83.

Hydrofor lub zbiornik na wodę od
2000-5000l, tel. (046) 837‑15‑61 po
19.00.

Sprzedam silniki elektryczne 5,5 KW,
2910 obr., 1,5 KW, 1420 obr., tel. kom.
0888‑772‑782.

Kupię pustaki lub cegłę kratówkę Max,
tel. kom. 0603‑610‑717.

Pompy próżniowe, tel. kom.
0514‑464‑949.

Solidne regały magazynowe, tel. kom.
0885‑891‑024.

Sprzedam kredens, dąb, dł. 1,60m,
wys. 2m, głęb. 0,50m, z nadstawką
oszkloną, tel. kom. 0603‑980‑206.

Topola, olcha, dąb, tel. kom.
0662‑466‑336.
Wkład do palnika elektrycznego 100l,
najchętniej nowy, tel. kom. 0507-792‑426
po 17.00.

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.

sprzedaż różne

Suknia ślubna biała, rozm.38/40, tel.
kom. 0693‑423‑295.

Paletopojemniki, zbiorniki 1000l, tel.
kom. 0503‑501‑305.

Oddam ziemię, tel. kom.
0508‑282‑349.

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

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

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

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.

Drewno kominkowe, opałowe, tel. kom.
0601‑189‑972.

Sprzedam konstrukcje tuneli foliowych
i pilarkę spalinową ok. 3 KM, nową, tel.
kom. 0501‑044‑598.
Łóżko rehabilitacyjno-lecznice z
materacem, materac antyodleżynowy,
wózek inwalidzki, tel. kom.
0698‑856‑255.
Wypoczynek do sypialni, sofa i dwa
fotele do pokoju, tel. kom. 0507‑309‑852.
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 zamrażarkę Mors, 320l, tel.
kom. 0791‑966‑970.
Topole do ścięcia, tel. kom.
0603‑629‑823.
Keybord Yamaha-520, tel. kom.
0608‑015‑713.
Sofa dwu i trzy-osobowa, skóra
ekologiczna, kolor kremowy, tel. kom.
0668‑599‑585.

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

Stemple budowlane, tel. kom.
0606‑303‑471.
Komputer Pentium 3, tel. kom.
0783‑752‑384.

Hydrofor z pompą 100l, brama
z kątownika 3,60m, tel. kom.
0601‑052‑049.

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

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

Opony 18x7-8, od wózka widłowego,
tel. kom. 0609‑316‑663.
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Sprzedam tanio segment pokojowy,
4-częściowy, jasny, tel. kom.
0507‑799‑796.
Sprzedam sosnę na krokwie
i deski, tel. kom. 0693‑350‑873.
Sprzedam Keyboard Roland E35
korgx5, tel. kom. 0503‑112‑384.
Sprzedam komputer firmy Dell
kompletny wraz z monitorem, stan
idealny, tel. kom. 0696‑063‑619.
Sprzedam segment pokojowy, tel.
kom. 0691‑270‑969.
Prasa balansowa Mimośrodowa, tel.
kom. 0507‑164‑215.
Osie przyczep, rozrzutników
i od naczep, tel. kom. 0507‑164‑215.
Sprzedam plandekę na przyczepę,
6t + stelaż, nowa, tel. kom.
0503‑693‑732.
Siatka i słupki ogrodzeniowe, tel. kom.
0660‑789‑719.
Sprzedam kuchnie gazową
i elektryczną, używane, tel. kom.
0889‑722‑699.
Okulary, słoneczne, polaryzacyjne:
hurtownia, tel. kom. 0508‑909‑732.
Rower składak 24”, odkurzacz,
tel. (046) 837‑85‑56.
Adidaski różowe rozm. 21, ubranka
dla dziewczynki 2-4 lata, tel. kom.
0600‑821‑073.
Wynajmę tablicę na reklamę, Łowicz,
Łódzka, tel. kom. 0506‑156‑005.
Rower dziecinny, koła 12”, tel. kom.
0668‑599‑585.
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.
Skrzynki uniwersalne drewniane ok.
100 sztuk, tel. kom. 0601‑983‑597.
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.

Nowy teownik 30 (3 cm), tel. kom.
0503‑818‑177.
Perkusję Hohner, tel. kom.
0604‑881‑369.
Kabinę prysznicową 90, tel. kom.
0505‑900‑865.
Sprzedam wialnię i silnik elektryczny
z przewodem, tel. kom. 0693‑848‑103.
Hiszpańska suknia ślubna,
rozm. 36-38, tanio, tel. kom.
0501‑649‑620.
Szafki 3szt. wiszące 60cm, 2szt.
stojące 40cm, 1szt. stojąca 60cm,
obudowa zlewozmywaka - tanio ,
tel. (046) 837‑32‑86.
Sprzedam folię perforowana,
antypotną, tel. kom. 0502‑271‑951.
Telewizor Elemis, tanio. Meble
dębowe, szafa telewizyjna, stolik, fotel.,
tel. kom. 0509‑838‑542.
Komputer, drukarka - 350 zł, tel. kom.
0503‑699‑872.
Wózek spacerowy z funkcją
głębokiego wózka, tel. kom.
0601‑232‑408.
Wózek wielofunkcyjny, stan bdb, tel.
kom. 0663‑457‑111.
Skrzynki drewniane uniwersalne
5zł/szt, tel. kom. 0888‑822‑173.

Piec C.O. 2,6 mkw., kuchnia
z wężownicą, giętarka dekarska,
glebogryzarka 3,5 kM, tel. kom.
0889‑601‑888.
Tanio komputer, stan bdb., tel. kom.
0662-137‑178 po 16:00.
Pustaki, ok. 300 sztuk, beczki na ropę
200l, tel. kom. 0502-768‑311, Jeziorko.
Sprzedam betoniarkę, tel. kom.
0880‑397‑769.
Sprzedam wiertrkę kadłubową
2 ha, 125, stożek 3 i tokarkę Tum-2513
30/500, tel. kom. 0608‑241‑841.
Regał, ławostół, tel. kom.
0668‑419‑278.
Sprzedam tanio wózek głęboki
w zestawie spacerówka i nosidełko
samochodowe, stan idealny, tel. kom.
0665‑924‑818.
Budy dla psów tanio, tel. kom.
0697‑094‑841.
Akordeon, 120 basów, Weltmaister, tel.
kom. 0660‑680‑306.
Tapczan jednoosobowy 200 zł, tel.
kom. 0660‑492‑879.
Sukienka komunijna dwuczęściowa
„M”, dekoder satelitarny HD, tel. kom.
0601‑546‑395.

Ogrodzenia i elewacje z kamienia Ogrody, tel. kom. 0604‑727‑412.

Wiertarkę stołową (polską), tokarnię
TUC-50, wiertarkę 2H-125, piłę ramową
do cięcia metali Kuźnię (Kotlinkę), tel.
kom. 0507‑105‑980.

Tapczanik 1-osobowy 100 zł. Dwie
sukienki komunijne z dodatkami
100 zł/szt., tel. kom. 0509‑963‑077.

Regały magazynowe, silniki
elektryczne, przekładnie,
tel. (042) 719‑59‑36.

Tanio nową spacerówkę i ubranka
dziecinne od 0-3 lat, tel. kom.
0500‑519‑872.

Sprzedam tokarki TUM 25 i 35, nożyce
mechaniczne, strugarko-dłutownica, tel.
kom. 0601‑804‑729.

Laptop używany 200 zł, tel. kom.
0602‑381‑914.

WC na działki budowlane, dowóz, tel.
kom. 0723-461-264 0663‑209‑098.

Komputer stacjonarny z monitorem
LCD 17” (komplet), 320 zł, tel. kom.
0602‑381‑914.

Sprzedam piec żeliwny, tel. kom.
0693‑117‑878.

Produkcja płytek
elewcyjnych, daszki na słupki,
tel. (046) 838‑92‑14.
Meble kuchenne, lodówka Mińsk 16,
dwie wersalki, dwie części od regału,
dziewiarska maszyna jednopłytowatanio, tel. kom. 0512‑516‑954.
Sofa, tel. kom. 0608‑637‑652.

Sprzedam tunel foliowy, 6/30m, tel.
kom. 0600‑919‑417.
Sprzedam sadzonki porzeczki czarnej
TIBEN, tel. kom. 0660‑469‑891.
Sprzedam wózek spacerowy z pełnym
wyposażeniem, mało używany, tanio, tel.
kom. 0603‑407‑457.
Pompa do nieczystości, okno
plastikowe 116x160, parnik elektryczny,
tel. kom. 0692‑146‑526.

Topole na pniu, nowy eternit, tel. kom.
0602‑511‑928.

Sprzedam stemple i kołki do
fundamentów, tel. kom. 0691‑989‑118.

Sprzedam 2 bramy, furtkę z
demontażu, tel. kom. 0694‑306‑443.

Betoniarki, części, remonty, tel. kom.
0603‑072‑751.

Sprzedam narożnik, komodę
i szafę rtv (meble Bydgoskie), tel. kom.
0604‑481‑576.

Sprzedam wersalkę z fotelami, nowe,
kolor oliwkowy, tel. kom. 0691‑270‑891.

Strój łowicki dla dziewczynki w wieku
komunujnym, tel. kom. 0791‑009‑033.

Siatka ogrodzeniowa, tel. kom.
0692‑118‑440.

Sprzedam antyki, obrazy, meble,
zegary, bibeloty i inne. Sklep - galeria,
oś. Dąbrowskiego 24 (rampa),
tel. (046) 837‑34‑55.

Pilnie, tanio - kanapa, 2 fotele, stolik
komputerowy z krzesłem obrotowym,
ława, dywany, stan bdb, tel. kom.
0693‑739‑973.
Kuchnia gazowo-elektryczna,
biała, rower Jubilat 2, czerwony,
tel. (046) 837‑76‑62.
REKLAMA

Meble holenderskie, tel. kom.
0608‑475‑473.

Piękną suknię ślubną, kolekcja 2009 r.,
rozmiar 40, po czyszczeniu chemicznym,
stan idealny! Tanio sprzedam!, tel. kom.
0883‑716‑815.

praca
dam pracę
Zwrot podatku z pracy, rodzinne,
Niemcy, Anglia, Irlandia, Holandia,
Dania, Norwegia, Belgia, Europa,
tel. (071) 385‑20‑18.
Zatrudnię dziewiarza na ANGE i DERY,
tel. kom. 0666‑995‑893.
REKLAMA

Mechanika i elektromechanika
samochodowego zatrudnię,
tel. (042) 719‑29‑37.

Poszukuję osoby do prac biurowych,
tel. (046) 838-44-68, tel. kom.
0601‑147‑646.

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

Zatrudnię kierowcę na ciągnik
siodłowy po kraju, tel. kom.
0784‑348‑615.

Zatrudnię elektromechanika
samochodów cięzarowych, tel. kom.
0608‑059‑817.
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.
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.
Oriflame, tel. kom. 0608‑315‑154.
Zatrudnie ślusarza, spawacza
TIG, MIG-MAG, monterów z okolic
Łowicza, tel. kom. 0793-065-376
rekrutacja@rafann.pl.
Zatrudnię spawacza TIG, MIG-MAG,
ślusarza, monterów z okolic Łowicza,
tel. kom. 0793-065-376 rekrutacja@
rafann.pl.
Zatrudnię kosmetyczkę, tel. kom.
0501‑389‑042.
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.
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.
Przyjmę do pracy fizycznej przy
wierceniu studni, wiek do 40 lat, tel. kom.
0788‑566‑773.
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.
0784-572-035; 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.

Przyjmę szwaczki w Głownie, tel. kom.
0668‑008‑211.
Pracownika w gospodarstwie
zatrudnię, Stadnina Koni Gozdów, tel.
kom. 0695‑556‑511.
Zespół poszukuje wokalistki, tel. kom.
0667-624‑278 po 16.00.
Firma zajmująca się obrotem
owocami zatrudni specjalistę do spraw
handlu. Wymagania: kreatywność,
operatywność, znajomość jęz. obcego.
Doświadczenia w handlu mile widziane.
CV drogą elektroniczną na: biuro@
elitaowoce.pl.
AVON - prezenty dla nowych
konsultantek, zarabiasz do 40%, tel.
kom. 0501‑032‑348.
Przyjmę do pracy w barze w Łowiczu,
kebab Macjack ul. Kozia 11/15 - cv
prosimy składać w barze.
Firma zajmująca się obrotem
owocami zatrudni specjalistę do spraw
handlu. Wymagania: kreatywność,
operatywność, znajomość języka
obcego, doświadczenie w handlu mile
widziane. CV drogą elektroniczną biuro@
elitaowoce.pl, tel. kom. 0790‑769‑696.
Zatrudnię pracownika na stację paliw,
tel. kom. 0886‑723‑348.
Osobę do drobnych prac remontowowykończeniowych, okolice Zdun, tel.
kom. 0512‑272‑689.
Dynamicznie rozwijająca się spółka
budowlana zatrudni osoby do pracy
w biurze (Kutno), tel. kom. 0512‑272‑689.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, tel. kom.
0781‑532‑094.
Zatrudnię do cięcia drzew, tel. kom.
0660‑758‑598.
Szwaczki, tel. kom. 0508‑191‑931.
Zatrudnię mechanika, tel. kom.
0609‑111‑509.
Zatrudnię uczącą się dziewczynę jako
kelnerkę na weekendy oraz mężczyznę
do 25 roku życia jako kelnera. Umowa o
pracę, tel. kom. 0510-250-687
w godz. 10.00‑18.00.

Zatrudnię szwaczki: biustonosze
lub dzianina, tel. kom. 0781‑315‑399.
Zatrudnię szwaczki, tkanina, Głowno,
tel. kom. 0509‑571‑801.
Zatrudnię pracownika do dociepleń
i wykończeń wnętrz, z doświadczeniem,
tel. kom. 0697‑638‑898.
Zatrudnię kobietę na pół etatu, tel.
kom. 0663‑739‑506.
MITMAR Sp. z o.o. ul. Sikorskiego
5b, 95-015 Głowno, zatrudni osoby
niepełnosprawne, CV na adres firmy lub
praca@mitmar.pl.
Dam prace osobie odpowiedzialnej
w małym gospodarstwie rolnym,
szczegóły pod numerem, tel. kom.
0605‑679‑558.

szukam pracy
Profesjonalne rozliczanie czasu
pracy kierowców. Szybko, tanio,
solidnie, tel. kom. 0725‑972‑359.
Do przyuczenia w zawodzie
hydraulika, tel. kom. 0782‑647‑727.
Do przyuczenia w zawodzie
stolarza, tel. kom. 0781‑532‑199.
Główny księgowy, certyfikat MF,
faktura VAT, tel. (046) 837-38-17, tel.
kom. 0664‑973‑140.
Kobieta 27 lat, wykształcenie wyższe
ekonomiczne, prawo jazdy kat. B szuka
pracy, tel. kom. 0793‑386‑043.
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.
Przyjmę chałupnictwo, tel. kom.
0695‑209‑037.
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.
Technik weterynarii poszukuje pracy.
Doświadczenie w małych zwierzętach,
tel. kom. 0691‑014‑754.
Rencista, grupa 3, podejmie pracę
dorywczo na koparko-ładowarkę, tel.
kom. 0668‑380‑984.

Zatrudnię kierowcę kategorii C, tel.
kom. 0601-385‑525, Łowicz.

Studentka IIIr. pedagogiki
wczesnoszkolnej podejmie pracę, tel.
kom. 0518‑588‑917.

Zatrudnię młodą, uczciwą w sklepie
spożywczym w Łowiczu, na 1/2 lub na
cały etat. CV składać na adres:
ul. 11 Listopada 14, tel. kom.
0502‑110‑726.

Inżynier budownictwa z
uprawnieniami nawiąże współpracę,
tel. kom. 0793‑930‑880.

Zatrudnię przedstawiciela handlowego
w branży transportowo-spedycyjnej, tel.
kom. 0667‑817‑120.
Zatrudnię młodą po szkole,
wykształcenie min. średnie, bez
doświadczenia, do prowadzenia biura
sprzedaży w Głownie.
CV: domexpcv@o2.pl.
Zatrudnię kelnerkę do pracy w pizerii,
Łowicz, tel. kom. 0660‑733‑348.
Zatrudnię murarzy, tel. kom.
0601‑662‑944.
Zatrudnię szwaczki - kostiumy
kąpielowe, tel. kom. 0502‑085‑441.
Salon AGD-RTV, zatrudni
sprzedawcę. CV prosimy przesyłać
na adres e-mail: lowicz@neonet.pl.

Młoda, ambitna, podejmie każdą
pracę, tel. kom. 0723‑529‑468.
Podejmę pracę jako mechanik
samochodów ciężarowych, umiejętność
spawania, tel. kom. 0665‑455‑810.
Młody, bystry 26-letni uprawnienia
na wózki, prawo jazdy kat. B podejmie
pracę, tel. kom. 0785‑713‑826.
Tynkarz szuka pracy, tel. kom.
0600‑678‑393.
Kierowca A, B, C, C+E, wózki widłowe
podejmie pracę, tel. kom. 0880‑136‑475.
Posiadam samochód kombi, prawo
jazdy B,C, podejmę pracę stałą lub
dorywczą, tel. kom. 0608-011‑466,
Łowicz.
Masażysta poszukuje pracy, tel. kom.
0514‑980‑404.
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inne
Chętnie zaopiekuję się dzieckiem,
Łowicz, tel. kom. 0785‑641‑202.
Szukam osób na dojazd do pracy.
Wyjazd 6.30 Łowicz, powrót 16.15 Łódź.
Najlepiej z własnym samochodem
(wymiennie), tel. kom. 0509-561‑093
po 16.00.

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.

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.

Videofilmowanie, foto, atrakcyjne
animacje komputerowe, tel.
(046) 837-79-81, tel. kom. 0606‑302‑466.
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, fotoksiążki, www.macromagic.pl, tel.
kom. 0608‑372‑976.

remontowobudowlane
usługi

Glazura, terakota, malowanie, gładzie,
solidnie, tel. kom. 0511‑654‑618.

Agdam wykonuje docieplenia,
elewacje, wykończenia wnętrz,
poddaszy i zabudowy k/g i podbitki,
malowanie, tel. kom. 0697‑638‑898.

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

Tynki maszynowe, wykończenia
wnętrz, tel. kom. 0505‑138‑185.

Docieplenia budynków, elewacje
zewnętrzne, glazura, terakota, adaptacja
poddaszy, kompleksowe wykończenia
wnętrz, faktury VAT, tel. kom.
0606‑737‑576.

Ocieplanie elewacji zewnętrznej
styropianem lub watą, gładź gipsowa,
glazura, terakota, tel.
(046) 839-13-73, tel. kom.
0602‑814‑481.

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

Krycie dachów, tel. kom.
0785‑534‑988.

Budowa domów, dachy, tel. kom.
0889‑007‑076.

sprzedaż

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

Usługi remontowo-budowlane,
docieplanie budynków, tel. kom.
0501‑156‑796.

Pokrycia dachowe, obróbki, podbitki,
tel. kom. 0692‑376‑224.

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

Malowanie, gipsy, gipsy mineralne,
docieplenia budynków. Tanio, faktura, tel.
kom. 0694‑299‑627.

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

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

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

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

Tanie malowanie ścian, tel. kom.
0798‑563‑121.

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

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

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

Tynki tradycyjne maszynowe, zatarte
na gładko, super, tel. kom. 0514‑142‑855.
Gładź, płyta K/G, malowanie, panele
ścienne, podłogowe, glazura, terakota,
tel. kom. 0516‑131‑973.
Układanie kostki brukowej,
granitowej, tel. kom. 0692‑789‑266.
Tynki, tel. kom. 0503‑077‑863.

Tynki maszynowe tanio i solidnie, tel.
kom. 0519‑055‑495.
Wykonuję prace tynkarskie, malarskie,
gładzie, glazurę, podłogi., tel. kom.
0698‑077‑184.
Malowanie mieszkań, tel. kom.
0886‑805‑757.

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

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

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

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

Glazura, panele, adaptacja poddaszy,
sufity, ścianki, tynki mozaikowe, kamień
dekoracyjny, gładź, malowanie, szafy,
pawlacze, schody, tralki, poręcze.
Wymiana okien i drzwi, tel.
(046) 837-73-99, tel. kom. 0605‑562‑651.

Wykańczanie wnętrz, glazura,
terakota, malowanie, gipsowanie,
płyty K/G, panele podłogowe,
przeróbki hydrauliczne i
elektryczne, ocieplenia itp., tel. kom.
0798‑563‑121.

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

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

Tynki gipsowe agregatem - solidnie, tel.
kom. 0502-370-226, 0506‑053‑376.
Tynki gipsowe agregatem - solidnie, tel.
kom. 0502-370-226, 0506‑053‑376.
Tynki maszynowe, elewacje,
docieplanie, solidnie, tel. kom.
0501‑931‑961.
Malowanie, gładź, płyty karton/gips,
glazura, adaptacja poddaszy, panele,
elewacja budynków, tel. kom.
0668-026-851; 0796‑524‑777.
Brukarstwo, tel. kom.
0606‑774‑310.
Przeróbki, remonty, stawianie
budynków gospodarczych, tel. kom.
0785‑333‑971.
Dachy, obróbki blacharskie, papa
termozgrzewalna, podbitka, tel. kom.
0515‑236‑149.
Docieplanie budynków, gładzie,
malowanie, płyty k/g, panele podłogowe
i ścienne, glazura, terakota, tel. kom.
0607‑343‑338.
Glazurnik, tel. kom. 0506‑064‑122.
Kompleksowe wykańczanie wnętrz, tel.
kom. 0511‑337‑768.
Stawianie ogrodzeń klinkierowych, tel.
kom. 0511‑337‑768.
Tynki wewnętrzne, zewnętrzne, tel.
kom. 0516‑131‑973.

Glazura, terakota, malowanie. Tanio
i solidnie, tel. kom. 0600‑488‑382.

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

Układanie kostki brukowej i
prace ogólnobudowlane, tel. kom.
0508‑286‑519.

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

REKLAMA

Piaskowanie, możliwy dojazd do
klienta, FVAT, tel. kom. 0664-730-510;
0608‑372‑254.

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

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

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

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

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

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

Wideofilmowanie „Kasia”, solidnie,
tanio + zdjęcia, tel. kom. 0602‑633‑407.

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

Malowanie, gładź, tanio - solidnie, tel.
kom. 0693‑278‑958.

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

Videofilmowanie, fotografowanie, tel.
kom. 0666‑125‑830.

Studio Master - obsługa filmowa
imprez okolicznościowych (wesela,
śluby itp.), doświadczenie, tel. kom.
0606‑506‑609.

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

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

Panele ścienne, podłogowe,
poddasza z płyt kartonowo-gipsowych,
ocieplanie poddasza, ścianki działowe,
gładzie,malowanie, sufity podwieszane.
Tanio i solidnie, tel. kom. 0783‑827‑227.

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

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

Www.wpaskifilm.pl.

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

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

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

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

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

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

Kominki - profesjonalny montaż, tel.
kom. 0608‑101‑676.
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Układanie kostki brukowej, tel.
kom. 0697‑116‑271.

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

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

Solidne i fachowe wykończenia
wnętrz - przystępne ceny (glazura,
terakota, gipsy, malowanie, panele) oraz
docieplanie budynków, murowanie, tynki,
posadzki, klinkier, itp., tel.
(046) 837-13-91, tel. kom. 0793‑035‑025.
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Ocieplenia budynków, tel. kom.
0506‑123‑597.
Usługi hydrauliczne pełny zakres,
przyłącza wodociągowe, usługi koparkoładowarką, tel. (046) 838-75-53, tel. kom.
0601‑379‑355.
Cyklinowanie, montaż parkietów
i schodów,lakierowanie, olejowanie,
możliwość kupna towarów, faktury
VAT, tel. (046) 830-22-54, tel. kom.
0502‑321‑194.
Cyklinowanie, układanie parkietu, tel.
kom. 0668‑750‑437.
Tynki maszynowe agregatem
tynkarskim cementowe i gipsowe.
Remonty, wykończenia wnętrz, tel.
kom. 0505-102-406, 0607‑343‑357.
Brukarstwo - konkurencyjne ceny
materiałów, www.wietesbruk.pl, tel. kom.
0785‑296‑194.
Niewielkie remonty, wykończenia,
SOLIDNIE, tel. kom. 0602‑713‑466.
Usługi tynkarsko-murarskie, faktury
vat, tel. kom. 0692‑382‑852.
Docieplenia budynków, tel. kom.
0668‑827‑938.
Docieplenia budynków, tynk
strukturalny, tel. kom. 0507‑458‑670.
Docieplenia budynków, tel. kom.
0791‑971‑765.
Tynkowanie, tel. kom.
0602‑660‑790.

Cyklinowanie, układanie, lakierowanie,
Efekt, tel. kom. 0600‑984‑398.
Docieplenia budynków - malowanie,
płyty k/g, panele podłogowe - ścienne.
Remonty, tel. kom. 0500‑294‑425.
Kompleksowe usługi remontowowykończeniowe. Gwarancje, tel. kom.
0607‑349‑995.
Układanie kostki brukowej, Łowicz
i okolice, tel. (046) 838-92-14, tel. kom.
0604‑413‑669.
Ogrodzenia. Montaż, tel. kom.
0696‑049‑953.
Wyrób i montaż schodów z drewna
krajowego i egzotycznego oraz inne
usługi stolarskie, tel. kom. 0663‑766‑557.
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.

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

Brukarstwo, tel. kom.
0505‑092‑767.

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

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

Murowanie tradycyjne na klej
z piaskowca, granitu, klinkieru,
licowanie ścian zewnętrznych,
galanterie ogrodowe, tel. kom.
0793‑033‑197.
Glazurnictwo, gładzie, malowanie,
panele, tel. kom. 0601‑650‑795.
Przyjmę zlecenia na roboty
ogólnobudowlane, tel. kom.
0509‑771‑368.
Malowanie, gipsy, zabudowa
poddaszy, panele oraz docieplanie
budynków, tel. kom. 0505‑024‑964.
Kompleksowe remonty łazienek
i pomieszczeń, tel. kom. 0668‑821‑932.

Remonty, wykończenia wnętrz.
Gwarancja dokładności i rzetelności,
tel. kom. 0600‑225‑256.

Remonty, glazura, terakota, gładzie,
płyty K/G, adaptacja poddaszy, inne,
tel. kom. 0721‑108‑965.
Bramy, balustrady, ogrodzenia kute,
siatka, drzwi, kraty, spawanie aluminium,
kwasówką również u klienta, tel. kom.
0504‑612‑074.
Drzwi, bramy, balustrady, ogrodzenia,
konstrukcje stalowe, elementy do
produkcji ogrodzeń- szybko, solidnie, tel.
kom. 0793‑444‑148.

Projektowanie budynków
mieszkalnych, gospodarczych,
rozbudowy, nadzór, wyceny, kosztorysy,
tel. (046) 837-78-38, tel. kom.
0502‑086‑592.
Cyklinowanie z polerowaniem,
lakierowanie parkietów i schodów,
tel. kom. 0607‑090‑260.
Malowanie, gipsowanie, glazurnictwo
i inne, tel. kom. 0516‑107‑876.
Glazura, terakota, ocieplanie
poddaszy, gipsowanie, malowanie,
tanio i solidnie, tel. kom.
0784‑464‑959.

Ogrodzenia klinkierowe, elewacje, tel.
kom. 0516‑061‑848.
Docieplanie budynków, podbitki, płytki
terakota, tel. kom. 0516‑061‑848.
Dachy-ciesielstwo-krycie dachów,
kominy, klinkier, podbitka dachowa.
Docieplanie budynków, tanio
styropian, klj, podbitka „Gamrat” 28
zł/mkw., tel. kom. 0694-470-514
0507‑056‑578.
Usługi koparko-ładowarką, łyżki 30,
50, 70, 150 cm, tel. kom. 0692‑488‑093.

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.
Betoniarka 200l, tel. kom.
0502‑705‑747.
Cegła klinkierowa, styropian, tel. kom.
0662‑294‑878.
Tynk silikatowy baranek gr 1.5m na
250 mkw. firmowy, tanio, pilnie, tel. kom.
0783-672-964 783‑672‑948.
Sprzedaż więźby dachowej,
najtaniej w okolicy - Bełchów, tel. kom.
0698‑628‑834.

Wykończenia wnętrz, atrakcyjne ceny,
tel. kom. 0507-431-463; 0600‑917‑292.

Płot metalowy 42 mb, wciągarka
budowlana, tel. (046) 839‑63‑72.

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

Betoniarka, tel. (042) 719‑95‑65.

Układanie kostki brukowej i granitowej,
tanio, tel. kom. 0795‑889‑964.

usługi
instalacyjne

Własny dom za 700 zł. Najtańsze
w Polsce budowy domów i obiektów
przemysłowych, tel. kom. 0512‑272‑689.
Malowanie, panele, gwarancja, tel.
kom. 0607‑349‑995.
Montaż płyt kartonowo-gipsowych, tel.
kom. 0607‑349‑995.
Usługi mularskie, tynkarskie,
klinkier, tel. (046) 837-10-21, tel. kom.
0889‑860‑876.
Wykonam tynki tradycyjne cementowowapienne, tel. kom. 0726‑593‑679.
REM-BRUK usługi brukarskie, usługi
koparko-ładowarką, odwodnienia, www.
rembruk.pl, tel. kom. 0721-905-070
0504‑064‑991.
Dachy kompletne, nowe i stare,
wykonam solidnie i tanio, tel. kom.
0725‑919‑624.
Firma istniejąca od 15 lat oferuje
usługi murowanie budynków od A do Z,
tynki zewnętrzne, wewnętrzne
i ocieplanie, tel. kom. 0667‑313‑405.
Kierownik budowy, nadzory,
przeglądy, tel. kom. 0660‑463‑499.
Gipsy, glazura, malowanie, tel. kom.
0519‑755‑050.

Hydraulika, tel. kom. 0602‑832‑738.
Chłodnictwo, klimatyzacja,
schładzarki, baseny do mleka, instalacje
elektryczne, serwis, montaż, tel. kom.
0668‑346‑892.
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.
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.

Wykonam tynki wapienno-cementowe
i kwarcowe, tel. kom. 0793‑387‑697.

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

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

Wykonam więźby dachowe,
deskowanie, papowanie, tanio, tel. kom.
0724‑138‑875.

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

Usługi remontowo-budowlane
- solidnie, tel. kom. 0513-608-536;
0608‑116‑878.

Hydraulik, wszystkie technologie, tel.
kom. 0608‑101‑676.

Usługi wykończeniowe, malowanie,
gładź, montaż płyt g/k, sufity
podwieszane, glazura, terakota,
panele, adaptacja poddaszy, tel. kom.
0693‑138‑503.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Montaż, tel. kom. 0696‑049‑953.

Hydraulika, tel. kom. 0500‑294‑425.

Instalacje elektryczne, nowe
i przeróbki, tel. kom. 0662‑736‑801.
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Usługi hydrauliczne, wod-kan., C.O.,
solidnie, tel. kom. 0608‑390‑429.
Pełen zakres usług hydraulicznych!
Tanio, tel. kom. 0788‑518‑992.
Hydraulika, tel. kom.
0608‑263‑951.
Montaż anten satelitarnych, ustawianie
przy pomocy profesjonalnego miernika,
tel. kom. 0609‑700‑765.
Instalacje i centralki telefoniczne,
domofony, bramofony, videofony.
Montaż, naprawy, konserwacja, tel. kom.
0601‑207‑689.
Profesjonalne instalacje sygnalizacji
włamania, pożaru, kontroli dostępu,
nadzoru wizyjnego (monitoring), tel. kom.
0601‑207‑689.
Usługi elektryczne, tel. kom.
0509-838-364 0793‑964‑099.
Montaż anten, TV/Sat, alarmy,
domofony, wideodomofony, monitoring
wizyjny CCTV, sieci komputerowe, tel.
kom. 0696‑691‑596.

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

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.
Odśnieżanie dachów. Faktury VAT,
tel. kom. 0512‑250‑466.
Ścinanie drzew niebezpiecznych,
oczyszczanie terenu, szychowscy.
com, tel. kom. 0604‑891‑092.
Auto do ślubu -nowy Opel Insignia;
szczegóły na: www.doslubu.lowicz.pl,
tel. kom. 0501‑621‑163.
Zawiozę na wesela oraz inne
uroczystości nowe BMW serii 5, srebrny,
tel. kom. 0662‑411‑920.
Tanio, szybko, dokładnie - meble
na wymiar (szafy przesuwne, kuchnie,
komody, itp.). Montaż gratis, tel. kom.
0889‑474‑502.
Główny księgowy, certyfikat MF,
faktura VAT, tel. (046) 837-38-17, tel.
kom. 0664‑973‑140.
Do ślubu Volkswagen Passat B6
czarny, tanio, tel. kom. 0668‑505‑676.
Odnawianie wanien, tel. kom.
0600‑979‑826.

Biuro rachunkowe, tel. kom.
0510‑212‑677.

Klucze, zamki, inne usługi. Nowy
punkt usługowy, nowe możliwości.
Głowno, Plac Wolności 17, tel. kom.
0606‑319‑335.

Tania dekoracja sal weselnych, tel.
kom. 0608‑362‑345.

Usługi księgowe, tel. kom.
0603-806-400; 0604‑130‑331.

Przeprowadzki, transport, tel. kom.
0605‑303‑836.

Śluby limuzyną, tel. kom.
0604‑344‑609.

Docieplanie budynków, podbitki, tynki
maszynowe, cementowo-wapienne,
gipsowe, tel. kom. 0502‑228‑972.
Malowanie obór, dezynfekcja
(muchy, wołek zbożowy), deratyzacja,
dezynfekcja , tel. (044) 725-02-95, tel.
kom. 0504‑171‑191.
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.
Zespół muzyczny. Muzyka 100%
na żywo. www.hocus-pocus.pl, tel.
kom. 0608‑433‑199.

Szablony odzieżowe z gotowego
modelu lub z projektu, krótkie terminy
- przyjmę do realizacji. Łowicz, tel. kom.
0604‑532‑477.

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

matrymonialne

Sprzedam zboże paszowe, pszenica,
pszenżyto, żyto, tel. kom. 0605-128‑019,
Sierżniki.

Skup żyta; sprzedaż otrąb lub wymiana
na żyto, tel. kom. 0691‑192‑009.

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

Kupię ziemniaki jadalne, ziemniaki
pastewne i gorczycę, tel. kom.
0508‑819‑982.

Siano kostka, mieszanka, tel. kom.
0609‑142‑363.

Skup słomy za gotówkę, tel. kom.
0664‑915‑156.

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

Pan po 50-tce szuka pani do stałego
związku: 35-48 lat, kontakt SMS na
początek, tel. kom. 0606‑735‑889.

Przewóz osób Niemcy, Holandia,
Belgia, wyjazd w każdy piątek, tel. kom.
0793‑303‑160.

Kawaler 43-lata, niezależny pozna
wolną kobietę do lat 40, tel. kom.
0508‑712‑639.

Kupię słomę duże bele, gm. Zduny, tel.
kom. 0604‑941‑897.

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

Poznam pana do 50 lat, tel. kom.
0502‑871‑758.

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

Dekoracja sal weselnych i kościołów,
tel. (046) 837-95-67, tel. kom.
0512‑250‑166.

komputeropisanie

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.
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.
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.

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

nauka
Matematyka, tel. (046) 837‑85‑96.
Biologia, prace maturalne, tel. kom.
0665‑110‑977.
Chemia, tel. kom. 0508‑186‑335.
Matematyka gimnazjum, średnie,
wyższe, przygotowanie do matury, tel.
kom. 0660‑781‑884.
Korepetycje matematyka tanio, tel.
kom. 0723‑606‑706.
Matematyka: tanio, tel. kom.
0601‑303‑279.
Prezentacje maturalne, pomoc, tel.
kom. 0608‑433‑138.

Kupię zboże, tel. kom. 0667‑566‑276.

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.
Kupię prosięta, tel. kom. 0886‑741‑029.
Skup macior, knurów. Wysokie
ceny, tel. kom. 0603‑711‑760.
Skup macior, knurów. Wysokie
ceny. Nawiążemy współpracę
z hodowcami i punktami skupu, tel.
kom. 0603‑711‑760.
Skup bydła. Atrakcyjne ceny, szybkie
formy płatności, tel. kom. 0691‑865‑051.
Kupie jałówkę,
tel. (046) 838‑14‑14.
Firma zakupi jałówki hodowlane
i użytkowe, ras mlecznych, cielne
6-8 miesięcy. Zgłoszenia:, tel. kom.
0504‑270‑890.

Gorczyca nasiona, zeszłoroczny zbiór,
tel. (024) 356‑20‑88.
Jare żyto Bojko, pszenżyto jare
Mieszko, oczyszczone, tel. kom.
0504‑672‑586.
Słoma, okolice Głowna, tel. kom.
0887‑211‑270.
Sprzedam nasiona bobu Bizon
i Topbub, tel. kom. 0665‑726‑760.
Sprzedam siano w kostkach,
tel. (046) 838‑91‑91.
Owies, tel. kom. 0600‑624‑412.
Pszenżyto, tel. (046) 838-76-87, tel.
kom. 0604‑781‑918.
Sprzedam zboże, siano,
słomę, kamień polny, Łasieczniki,
tel. (046) 838‑06‑32 po 20.00.
Owies 4 t., siano, słoma - małe belki.
Okolice Głowna, tel. kom. 0606‑343‑033.
Sprzedam seradele,
tel. (046) 838‑98‑39 po 20.00.
Mieszankę zbożową, owies, tel. kom.
0607‑168‑196.
Jęczmień, gmina Bolimów, tel. kom.
0601‑306‑070.
Sprzedam słomę i siano,
tel. (046) 838‑27‑71.
Sadzeniaki Denar, Owacja, kl. A, tel.
kom. 0603‑754‑598.
Owies, mieszankę, tel. kom.
0504‑832‑533.

Kupię prosiaki, tel. kom. 0665‑560‑113.

Otręby pszenne, wysłotki, muto,
tel. (046) 838‑74‑91.

Byczki rasy mięsnej do 100 kg, tel.
kom. 0603‑802‑304.

Pszenżyto i mieszankę zbożową, tel.
kom. 0608‑433‑830.

maszyny

Żyto, pszenżyto, słoma, ziemniaki, tel.
kom. 0692‑992‑122.

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

Angielski profesjonalnie,
tel. (046) 837‑53‑15.

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

Pszenżyto, owies, tel. kom.
0691‑243‑247.

Szycie zasłon i firan, tel. kom.
0667-569-568, 0604‑598‑466.

Ogrody - projekty, systemy
nawadniające, tel. kom. 0693‑944‑073.

Mgr matematyki - korepetycje,
doświadczenie, tel. (046) 837‑53‑15.

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

Pszenżyto, owies, tel. kom.
0500‑255‑144.

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

Chrysler 300 Hemi limuzyna nowy
model - śluby, tel. kom. 0728‑348‑420.

Tylny dolny zaczep do C-330, tel. kom.
0609‑316‑663.

Łubin żółty, słodki, szerokolistny
odmiany Parys, tel. kom. 0697‑677‑530.

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

Pomogę przy roznoszeniu alkoholu na
imprezach okolicznościowych, tel. kom.
0692‑391‑039.

Język angielski, korepetycje (szkoła
podstawowa, gimnazjum). Na terenie
Łowicza dojazd do ucznia, tel. kom.
0517‑552‑519.

Wszystkie, tel. kom. 0696‑210‑803.

Korepetycje z matematyki, tanio, tel.
kom. 0608‑284‑768.

Kupię C-328,330,4011,360 lub T-25,
stan obojętny, bez dokumentów, tel. kom.
0502‑939‑200.

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

Upiekę ciasta, babeczki i torty z bitej
śmietany, tel. kom. 0502‑068‑763.

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

Fotografia ślubna, videofimowanie,
reklama, poligrafia, www.karolphotoagency.pl, tel. kom. 0601‑249‑128.

Zespół muzyczny, wesela, tel. kom.
0607-992-169, 0601‑854‑670.

Kupię siano z dostawą na miejsce, tel.
kom. 0607‑344‑403.

Drobne naprawy, usługi stolarskie;
u klienta, tel. kom. 0607‑385‑851.

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

Śluby VW Passat 2004 r. srebrny z
udekorowaniem, tel. kom. 0500‑371‑161.

Auto laweta 5 ton, Stryków, tel.
kom. 0785‑149‑324.

Bramy, ogrodzenia, balustrady wew.
i zew. (kowalstwo artystyczne), drzwi
garażowe, tel. kom. 0796‑788‑221.

płody rolne

Zboża jare. Sadzeniaki ziemniaka.
Oferuje: Firma Nasienna „Granum”
Sp.j. Łowicz, ul. Katarzynów 46,
tel. (046) 837‑23‑05.

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

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

Pranie dywanów i tapicerki meblowosamochodowej w zakładzie i u klienta,
tel. kom. 0501‑431‑978.

Sprzątanie mieszkań, biur. Pranie
dywanów, tel. kom. 0602‑813‑022.

Wynajem limuzyny do ślubu, BMW
530, nowy model, E 60, srebrna, tel. kom.
0509‑791‑220.

rolnicze – kupno

Nowość - czekoladowa fontanna na
wesela i bankiety, tel. kom. 0604-493406, 0506‑074‑960.

Usługi projektowe, nadzory
budowlane,kosztorysy, usługi
budowkane, tel. kom. 0509-299-685,
0509‑299‑676.

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

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

Żwir, piasek, pospółka - Kamaz,
tel. (046) 837-06-19, tel. kom.
0602‑471‑796.

Biuro rachunkowe - rozliczanie
PIT-ów, VAT-u, k.p.i r., konkurencyjne
ceny, ul. Kaliska 5/122, tel. kom.
0669‑034‑013.

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

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

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

Pranie dywanów i tapicerek, Głowno
i okolice, tel. (042) 719-15-31, tel. kom.
0887‑797‑225.

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

Naprawa i serwis skuterów, tel.
kom. 0609‑857‑068.
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Biuro Rachunkowe - profesjonalnie,
www.protax.net.pl, tel. (042) 611-6499, 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.

Zarządzanie nieruchomościami
wspólnot mieszkaniowych i innymi,
tel. kom. 0660‑463‑499.

Język niemiecki - korepetycje, tanio, tel.
kom. 0668‑963‑922.

Usługi ogrodnicze: pielęgnacja, tel.
kom. 0519‑755‑050.

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

Wykwalifikowana z praktyką ugotuje
smaczny obiad, tel. kom. 0510‑048‑431.

Angielski, Łowicz i okolice, dojazd
do ucznia, tel. kom. 0724‑332‑919.

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

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

Zawiozę do ślubu Opel Vectra C,
sedan, srebrny metalik. Makijaż dla Pani
Młodej gratis, tel. kom. 0604‑938‑246.
Naprawa sprzętu AGD, tel. kom.
0691‑961‑244.
Urządzanie i pielęgnacja ogrodów, tel.
kom. 0513-608-536; 0608‑116‑878.
Kucharka: imprezy okolicznościowe,
wesela, komunie - organizacja
od podstaw, tel. kom. 0784‑614‑419.

Pranie dywanów, tapicerek
meblowych, samochodowych itp., tel.
kom. 0793‑399‑396.

Dyplomowana makijażystka.
Tylko profesjonalne kosmetyki,
możliwość dojazdu do klienta, tel. kom.
0516‑405‑752.

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

Warszawą do ślubu, tel. kom.
0600‑094‑104.

Pomoc w pisaniu prac, tel. kom.
0507‑602‑368.
Język polski - korepetycje, prace
zaliczeniowe, maturalne, tel. kom.
0601‑265‑225.
Angielski, najtaniej!, tel. kom.
0796‑812‑544.
Korepetycje - matematyka dla
studentów i maturzystów, tel. kom.
0507‑476‑922.

Dokumenty C360, tel. kom.
0796‑222‑372.

Kupię agregat 210m, tel. kom.
0888‑896‑738.
Wkłąd do palnika elektrycznego, 100l,
najchętniej nowy, tel. kom. 0507-792‑426
po 17.00.
Kupię dojarkę, tel. (046) 838‑47‑66.

rolnicze sprzedaż

Pszenżyto ok. 10 ton, owies, tel. kom.
0602‑442‑867.

Łubin, zboże, tel. kom. 0504‑350‑641.
Ziemniaki jadalne satina, tel. kom.
0514‑407‑949.
Nasiona saladera, tel. kom.
0665‑824‑191.
Sprzedam burak pastewny,
tel. (046) 838-22-59, tel. kom.
0721‑765‑012.
Buraki pastewne, tel. kom.
0600‑113‑616.
Sprzedam słomę i siano, tel. kom.
0508‑586‑263.

płody rolne

Sprzedam nasiona bobu, tel. kom.
0507‑863‑664.

Owies bezłuskowy, pszenica,
mieszanka, tel. kom. 0605‑224‑393.

Sprzedam żyto, tel. (046) 838‑78‑60.

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

Sprzedam żyto i pszenżyto z żytem,
tel. (046) 838‑98‑26.

Agrowłóknina, tel. kom. 0693‑177‑813.

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

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

Język angielski - korepetycje, 25 zł/h,
tel. kom. 0781‑060‑952.

Sprzedam mieszankę zbożową
i jęczmień, tel. kom. 0698‑221‑774.

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

Siano z lucerny, tel. (046) 861-12-31,
okolice Rybna.

Sprzedam żyto, tel. (046) 838‑76‑29.

Pszenica 30t, tel. kom. 0798-057-367,
gmina Kocierzew.
Siano w kostkach, Bednary Wieś 115,
tel. kom. 0691‑744‑268.
Sprzedam jęczmień Skarb
zdobyty Hodowla Roślin Strzelce,
tel. (024) 236‑52‑58.
Sprzedam żyto, mieszankę,
tel. (046) 838‑13‑34.
Owies niemłynkowany, tel. kom.
0695-526‑277 wieczorem.
Sprzedam siano w małych kostkach,
tel. (046) 838‑93‑13.
Pszenica, pszenżyto i owies,
tel. (046) 837‑90‑49.
Sprzedam siano w kostkach, tel. kom.
0698‑556‑743.
Sprzedam owies, mieszankę
oraz kukurydzę i jęczmień, tel. kom.
0604-432-909 0602‑790‑903.
Sprzedam trawę do siewu Kupkówkę,
tel. kom. 0661‑880‑458.
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Sprzedam siano, tel. kom.
0665‑554‑486.

Żyto, owies, jęczmień, pszenżyto, tel.
kom. 0694‑695‑075.

Słoma w belach ze stodoły, Bielawy,
tel. (046) 838‑26‑32.

Pszenżyto wymienię na owies
lub mieszankę, tel. (046) 838‑83‑17.

Słomę w belkach ze stodoły, tel. kom.
0667‑349‑210.

Sprzedam mieszankę zbożową,
pszenżyto z żytem, tel. kom.
0694-034‑340, Boczki.

Pszenżyto, jęczmień, tel. kom.
0691‑753‑381.

Siano 5t, Święte, tel. (046) 835‑22‑86.

Owies sławko, tel. kom. 0515‑236‑142.
Sprzedam słomę paszową, tel. kom.
0609‑541‑358.

Sprzedam jęczmień jary Stratus, tel.
kom. 0696‑425‑214.

Łubin słodki, wąskolistny, pszenżyto
ok. 10t, tel. kom. 0606-145‑529, Bielawy.

Ziemniaki paszowe, tel. kom.
0603‑754‑598.

Słoma ze stodoły, duże bele, tel. kom.
0605‑977‑764.

Sprzedam żyto, mieszankę,
owies, tel. (046) 838-30-01, tel. kom.
0665‑489‑346.

Sprzedam łubin żółty, tel. kom.
0602‑270‑556.
Burak pastewny, tel. kom.
0602‑583‑481.
Sprzedam pszenżyto, tel. kom.
0607‑648‑722.
Sprzedam siano w belkach, tel. kom.
0664‑808‑345.
Jęczmień z owsem, tel. kom.
0500‑190‑988.
Pszenżyto, tel. kom. 0697‑892‑959.

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.
Słoma, siano, tel. kom. 0667-514‑783,
Czatolin.
Sprzedam jęczmień, tel. kom.
0791‑053‑501.

Sianokiszonkę w balotach, słomę ze
stodoły w dużych belach, tel.
(046) 839-21-27, tel. kom. 0694‑203‑717.

Siano i sianokiszonka w balotach,
tel. (046) 838‑83‑54.

Czosnek do sadzenia, tel. kom.
0694‑561‑612.

Siano, żyto, żyto z pszenżytem, Retki,
tel. (046) 839‑13‑52.

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

Sprzedam mieszankę,
tel. (046) 838‑44‑34.

Sprzedam siano belkowane, Mysłaków
201, tel. kom. 0602‑597‑157.

Sprzedam siano, tel. (046) 838‑45‑80.

Żyto, pszenżyto, tel. kom.
0607‑370‑606.
Słoma (1,50 zł/belka), tel. kom.
0696‑441‑178.

Sprzedam żyto 7t, tel. kom.
0607‑418‑736.
Sprzedam ok. 20t pszenżyta,
tel. (046) 861‑27‑23.

Pszenżyto, jęczmień, Złaków Borowy,
tel. (046) 838‑72‑15.

Sprzedam pszenicę i pszenżyto 1t,
siano w kostkach, tel. (046) 838-64-75
do 20.00, Sypień.

Siano, okrągłe belki, Złaków Kościelny,
tel. kom. 0604‑457‑742.

Sprzedam mieszankę, tel.
(046) 838-58-07, Nieborów 87.

Zboża jare - Hodowla Strzelce, ceny
zakładowe, sprzedaż Bielawy
ul. Rynek 14, tel. kom. 0607‑189‑155.

Siano pierwszy pokoz,
tel. (046) 838‑68‑50.

Sprzedam jęczmień jary, pszenicę jarą,
pszenżyto jare, tel. (046) 838‑46‑40.
Żyto, pszenżyto, Guźnia 28, tel. kom.
0503‑730‑843.

Sprzedam 300 belek słomy z
mieszanki oraz siewkę do nawozu Kot,
tel. 46‑861‑22‑03.

Sprzedam żyto, owies, Bocheń
84, tel. (046) 838-98-13, tel. kom.
0667‑118‑084.

Sprzedam marchew paszową, tel.
kom. 0721‑304‑580.

Sprzedam zboże, żyto, pszenżyto,
owies, mieszankę, tel. (046) 830‑32‑98.
Sprzedam baloty siano-kiszonki,
Reczyce, tel. kom. 0604‑463‑486.
Ziemniak jadalny lord, tel. kom.
0504‑011‑114.
Sprzedam siano, tel. kom.
0728‑468‑577.
Jęczmień, owies, żyto,
tel. (046) 874‑76‑69.

Siano belowane, mieszanka, Popów
42.
Sprzedam jęczmień siewny i owies
siewny, tel. kom. 0692‑993‑249.
Łubin słodki żółty Polonez, tel. kom.
0723‑938‑111.
Sprzedam 4 tony owsa, Rozdzielna 21,
tel. kom. 0515‑766‑320.
Sianokiszonka w balotach, tel. kom.
0668‑162‑199.

Sprzedam siano kostki, tel. kom.
0697‑369‑884, Rybno.
Sprzedam zboże: pszenżyto, jęczmień,
tel. kom. 0609‑842‑747.
Siano w kostkach, tel. kom.
0664‑634‑113.
Sprzedam pszenżyto, tel. kom.
0693‑960‑636.

Owies, tel. kom. 0667‑942‑006.

Sprzedam jęczmień, pszenżyto, tel.
kom. 0889‑513‑764.

Sprzedam owies Krezus, jęczmień,
pszenżyto, tel. (046) 838-75-17, tel. kom.
0600‑389‑324.

Słoma, siano zbelkowane,
cena do uzgodnienia, tel. kom.
0696‑587‑002.

Sprzedam żyto, pszenżyto, pszenicę,
mieszankę zbożową, tel. (046) 838‑99‑43
po 20.00.

Siano w kostkach, tel. (046) 838‑59‑07
Mysłaków.

Wysłodki suche granulowane Toffi
w workach po 30 kg, tel. kom.
0604-079-029, 0606‑112‑794.
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 burak pastewny, tel. kom.
0604‑286‑264.
Sprzedam kukurydzę, tel. kom.
0511‑434‑045.
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.
Sprzedam pszenicę,
tel. (024) 277‑73‑43.

Seradela, tel. kom. 0519‑122‑521.
Ziemniak jadalny, tel. kom.
0602‑339‑665.
Siano w kostkach, tel. (046) 837‑27‑05
po 17-ej.
Burak pastewny, tel. kom.
0666‑046‑328.
Słoma, duże bele ze stoga 11zł, tel.
kom. 0604‑948‑641.
Jęczmień 7t, tel. (024) 285‑42‑88.

Ziemniaki paszowe, tel. kom.
0518‑877‑966.
Sprzedam pszenicę, tel. kom.
0608‑400‑447.
Żyto, tel. (046) 838‑46‑09.
Sprzedam: jęczmień, mieszankę, tel.
kom. 0694‑144‑309.
Jęczmień, tel. kom. 0888‑618‑091.
Jęczmień, pszenżyto 15t, tel.
(024) 277-23-17, tel. kom. 0668‑402‑201.
Buraki pastewne, tel. kom.
0698‑929‑759.
Pszenżyto, tel. (042)719-56-41, tel. kom.
0798‑586‑533.
Buraczek ćwikłowy duży, tel. kom.
0728‑174‑744.
Siano w kostkach, tel. kom.
0693‑208‑999.
Sprzedam słomę, tel. kom.
0514-008-661, Niespusza 36.
Słoma w kostkach, ziarna pszenzyta,
jęczmień, tel. kom. 0502-768‑311,
Jeziorko.

Sianokiszonki w balotach,
tel. (046) 838-79-20, tel. kom.
0886‑315‑029.

Sprzedam żyto i pszenżyto, Niespusza,
tel. (046) 838‑14‑99.
Sprzedam sianokiszonkę w balotach,
dajarkę Laval, tel. kom. 0692‑650‑279.
Jęczmień, pszenica sprzedam, tel.
kom. 0666‑016‑633.
Sprzedam pszenżyto, pszenicę,
jęczmień, tel. (024) 277‑91‑94.
Burak pastewny, tel. (024) 277‑70‑31.
Sprzedam jęczmień i pszenżyto,
okolice Kiernozi, tel. kom. 0880‑406‑379.
Sprzedam gorczycę, tel. kom.
0504‑109‑133.
Sadzeniaki Lord, tel. kom.
0605‑591‑610.
Sprzedam słomę i siano w kostkach,
tel. kom. 0783‑696‑690.

Nowe Belarusy w bardzo
dobrej cenie. Bielawy, tel. kom.
0506‑140‑584.

Jałówka cielna, wycielenie 23.04,
tel. (046) 838‑83‑66.

Beczka do ślęzy sadowniczej, nowa,
tel. kom. 0506‑188‑515.

Jałówka cielna i dwie krowy cielne, tel.
kom. 0509‑324‑542.

Siewka nawozowa „Amazone”, tel.
kom. 0601‑272‑521.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu, 8.04,
tel. (046) 838‑38‑07 po 19.00.

Pługi Kverneland zagonowe
i obrotowe, tel. kom. 0601‑272‑521.

Pszenżyto jare i owies do siewu, tel.
kom. 0725‑847‑441.
Gorczycę, tel. (046) 838‑05‑62.
Siano i sianokiszonkę, tel. kom.
0512‑181‑380.
Sprzedam słomę, tel. (046) 838‑69‑18.

Sprzedam kaczki rosołowe, tel. kom.
0728‑468‑577.
Sprzedam 2 krowy na mięso,
tel. (046) 861‑26‑24.
Sprzedam krowy, tel. (046) 838‑71‑73
po 20.00.
Sprzedam prosiaki,
tel. (046) 838‑13‑05 po 19.00.
Jałówkę cielną sprzedam, tel. kom.
0697‑298‑966.
Drób i kurczęta ozdobne, tel. kom.
0726‑121‑861.
Jałówka wysokocielna, tel. kom.
0661‑268‑316.
Dwie kozy i kozła, typ mięsny
sprzedam, tel. kom. 0602‑435‑259.

Sprzedam owies, pszenżyto, pszenicę,
tel. kom. 0796‑610‑417.

Jałówka na ocieleniu, 2700 zł,
Trzcianka 36, tel. (046) 838‑83‑17.

Sprzedam żyto i siano w kostkach,
tel. (024) 277‑70‑05.

Młoda krowa, wycielona lub cielna, tel.
kom. 0793‑051‑461.

Sprzedam jęczmień i siano, duże
baloty, tel. kom. 0664‑316‑600.

Sprzedam kaczki, tel. (046) 838‑79‑83.

Sprzedam ziemniaki sadzeniaki,
odmiana Korona, ziemniak po odnowie,
tel. kom. 0609‑165‑855.

Sprzedam owies do siewu, tel. kom.
0888‑896‑738.

Sprzedam 2 jałówki do zacielenia
waga ok. 400kg, tel. kom. 0607‑890‑158.

Kuce dwa roczne ogierki sprzedam,
tel. kom. 0602‑435‑259.

Sprzedam siano, tel. kom.
0783‑822‑908.
Sprzedam żyto, siano i słomę,
Stachlew 64.

Jałówka na ocieleniu, tel. kom.
0602‑781‑244.

Sprzedam ziemniaki odmiana lord,
irga, denar, jadalne i drobne, tel. kom.
0602‑314‑866.

Zboże, pszenżyto, mieszankę
zbożową, owies, tel. kom. 0604‑961‑560.
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Sprzedam pszenżyto i słomę, tel. kom.
0603‑401‑075.

Sprzedam owies, mieszankę,
tel. (046) 737‑95‑02.

Sprzedam pszenżyto i jęczmień jary,
tel. kom. 0604‑522‑908.

Owies oczyszczony, tel.
(042)719-86-00, Bratoszewice.

Sprzedam pszenżyto 10t, tel. kom.
0608‑659‑507.

Sprzedam roczne kozy, tel. kom.
0602‑583‑481.

Krowy, tel. kom. 0691‑972‑304.

Pszenżyto, owies, siano luzem, tel.
kom. 0662‑563‑188.

Sprzedam tanio siano belowane
i słomę, tel. kom. 0724‑138‑875.

Sprzedam 3 jałówki cielne, tel. kom.
0693-157‑117, Kocierzew.

Sprzedam C-360, agregat
ścierniskowy Mandam 2,2 m, rozrzutnik
3,0 t, tel. (046) 838‑14‑66.

Żyto, słomę, siano kostka, tel. kom.
0792‑615‑902.

Żyto, tel. kom. 0793‑701‑024.

Sprzedam łubin żółto kwitnący,
szerokolistny Mister, tel. kom.
0695‑177‑353.

Sprzedam gorczycę, tel. kom.
0511‑177‑342.

Sprzedam krowę i jałówkę na
wycieleniu, tel. kom. 0692‑188‑990.

Tokarnię do drewna, wiertarkę
poziomą, płyty sklejka, tel. kom.
0609‑524‑491.

Rozrzutnik Tandem 2007 rok, stan
idealny, cena do uzgodnienia, tel. kom.
0608‑519‑115.

Saladera, jęczmień, żyto, tel. kom.
0721‑737‑343.

Ziemniaki jadalne Tajfun, tel. kom.
0600‑323‑947.

Sprzedam dwie kozy, tel. kom.
0723‑027‑671.

Rozrzutnik 4t, przyczepa wywrotka 10t,
tel. kom. 0504‑514‑717.

Jałówka na wycieleniu, tel. kom.
0787‑111‑385.

Owies siewny, tel. kom. 0509‑324‑542.

Mieszanka zbożowa 8t i 2t pszenicy,
tel. (046) 838-62‑81 wieczorem.

hodowlane

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

Sprzedam sianokiszonkę,
tel. (046) 838‑79‑95.

Słoma rolowana 120/120, Chruślin, tel.
kom. 0662‑181‑413.

Nasiona do siewu: jęczmień jary, owies
żółty, ziemniaki sadzeniaki białe i żółte;
cena do uzgodnienia, tel.
(024) 277-61-80, tel. kom. 0694‑456‑985.

Rozrzutnik obornika, stan bdb,
roztrząsacz siana, tel. (042) 719-38-86,
tel. kom. 0885‑466‑049.

Siewnik zbożowy zachodni,
tel. (024) 356‑20‑88.

Sprzedam 10t jęczmienia jarego, tel.
kom. 0720‑008‑382.

Pszenżyto, tel. (046) 838‑11‑39.

Pszenicę, pszenżyto, owies, jęczmień,
mieszankę oraz pług obrotowy
4-skibowy UNIA Grudziądz, odkładnice
czterdziestki, tel. kom. 0602‑800‑987.

Jałówka wysokocielna, tel. kom.
0661‑889‑119.

Owies do siewu, tel. kom.
0662‑067‑043.

Siano w kostkach, tel. kom.
0792‑247‑013.

Siewnik Poznaniak, tel. kom.
0600‑626‑789.

Owies, żyto, tel. kom. 0504‑204‑037.

Owies, żyto, załadunek mechaniczny,
tel. kom. 0600‑415‑353.

Jęczmień jary „stratus” do siewu
I zbiór, faktura zakupu ze Strzelec, tel.
kom. 0692‑101‑989.

Jęczmień 20t, tel. kom. 0666‑737‑054.

Mieszanka, tel. (046) 838‑95‑40.

Pszenżyto 18 t, Złaków Kościelny, tel.
kom. 0698‑972‑112.

Owies, mieszanka, tel. kom.
0664‑263‑384.

Pszenżyto, jęczmień, owies, żyto, tel.
kom. 0502‑585‑456.

Łubin żółty słodki, słoma, Nieborów 60
po 17.00 lub w sobotę.

Rozsiewacze nawozów, 300 kg,
400 kg, 500 kg - super promocja, tel.
kom. 0506‑140‑584.

Owies, słoma owsiana w kostkach, tel.
kom. 0721‑856‑417.

Sprzedam burak pastewny, tel. kom.
0691‑068‑602.

Siano, duża bela, łąkę do ścięcia 2,30
ha; Marywil, tel. kom. 0501‑351‑745.

Siano w belach, 120/120, tel. kom.
0692‑648‑948.

Owies siewny Krezus, jęczmień
Rodos, Łubin wąskolistny słodki,
tel. (046) 838‑65‑52.

C-328/330, tel. kom. 0693‑610‑064.

Sprzedam pszenżyto, mieszankę,
owies, duże ilości, tel. (046) 838‑17‑37.

Żyto i pszenżyto, tel. (046) 838-50-86,
tel. kom. 0609‑552‑503.

Pszenica, pszenżyto, tel.
(046) 838-75-88, tel. kom. 0509‑231‑659.

Zamienię pszenżyto na owies,
tel. (046) 839‑22‑50.

Sprzedam pszenżyto, tel. kom.
0794‑373‑671.

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

Sprzedam owies, tel. (046) 874‑75‑46.

Siano, słoma i kukurydza,
tel. (046) 838‑72‑76.

Bub, tel. kom. 0696‑356‑496.

Sprzedam żyto i pszenicę,
tel. (046) 838‑79‑83.

Sprzedam siano, słoma owsiana
w balotach, tel. kom. 0662-327-477,
Skaratki 66.
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Sprzedam siano w kostkach, żyto,
pszenicę. Popów 146, koło Łowicza, tel.
kom. 0602‑587‑434.

Pszenżyto, tel. kom. 0696‑441‑178.

Jęczmień, tel. kom. 0605‑466‑220.

Sprzedam kukurydzę do siewu,
kiełkowania 85%, tel. kom. 0660‑789‑719.

Owies, pszenżyto, tel. (042) 719‑95‑65.
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Żyto i mieszankę, tel. (046) 838‑99‑25.
Sprzedam żyto, 15t, tel. kom.
0606‑519‑851.

Sprzedam prasy rolujące, różne, tel.
kom. 0660‑117‑565.
Ciągnik New Holand, tel. kom.
0604‑281‑093.
Cyklop, 1989 rok, górny wysiegnik,
8500 zł, tel. kom. 0728‑988‑648.
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.
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.
Rocznik 1990: Ciągnik Zetor 7211,
prasa Sipma kostka, Star 200 3-stronny
wywrot, tel. (046) 838-34-38, tel. kom.
0691‑129‑532.
Ursus C-360, stan idealny, tel. kom.
0665‑071‑953.

Sprzedam jałówkę wysokocielną, tel.
kom. 0697‑270‑723.

Rozrzutnik obornika 4,5t. jednoosiowy,
agregat uprawowy 2,10 m, tel. kom.
0880‑099‑514.

Dwie jałówki po 14 miesięcy, tel. kom.
0664‑270‑461.

C-360/3P Ursus, 1986 rok,
tel. (046) 838‑88‑39.

Sprzedam dwie jałówki na wycieleniu,
tel. kom. 0606‑506‑143.

Sprzedam agregat uprawowy
szerokość 2,10m, stan bdb, tel. kom.
0668‑327‑331.

Jałówka na ocieleniu, termin 4
kwietnia, tel. (046) 839-68-47, tel. kom.
0782‑787‑279.

Sprzedam pszenżyto, owies,
mieszankę, jęczmień, ziemniaki
konsumpcyjne, Głuchów, gm. Bedlno,
tel. kom. 0500‑671‑619.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu, tel.
kom. 0502-627-810, Zielkowice 54.

Sprzedam baloty sianokiszonki,
tel. (042) 719-75-48, tel. kom.
0691‑197‑857.

Ciągniki „Valtra” 74-370 KM,
maszyny „Kongskilde”, pługi,
siewniki, agregaty, inne. Sprzedaż,
serwis, części, tel. kom.
0606-112‑794, Sanniki.

Pszenżyto, 15t, tel. kom. 0794‑289‑745.

Pług 3-skibowy i agregat uprawowy,
tel. kom. 0605‑977‑764.

maszyny

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.
Sprzedam agregat przedsiewny
2,60m szerokość, heder do kukurydzy
do sieczkarni Fortschrit (niebieski, stan
bdb), tel. kom. 0696‑059‑903.
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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.
C-360, wóz platforma, łubianki
używane, tel. (046) 837‑92‑21.
Kombajn ziemniaczany Anna.
Tanio, możliwość transportu, tel. kom.
0667‑296‑831.
Adapter pionowy do rozrzutnika,
widły do obornika, do Tura 2, tel. kom.
0500‑041‑366.
Zetor-7211, gruber pożniwny, kosiarka
rotacyjna, pług 3-skibowy, przetrząsarka
do siana, siewka do nawozu, ciagnik
T-25, ładowarka Atlas, rozrzutnik
obornika, Tandem 6t, pług dwuskibowy,
tel. kom. 0602‑473‑422.
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 silnik Perkins, tel. kom.
0518‑413‑676.
Cyklop z kabiną, tel. kom.
0694‑695‑011.
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.

Sprzedam ciągnik C-355/360, stan
dobry, tel. kom. 0601‑940‑877.

Maszt widlaka, tel. kom. 0785‑405‑552.

REKLAMA

Kultywator grudziądzki 18-zębowy, tel.
kom. 0609‑842‑747.

Rozrzutnik francuski oryginał, tel. kom.
0511‑345‑546.

Kabina kompletna do C-360, tel. kom.
0692‑287‑672.

C-360 w oryginale, r. 1985/86 rejest.,
I właściciel, stan idealny, ogumienia 90%,
akumulatory na gwarancji, tel.
(046) 838-43-84, tel. kom. 0693‑657‑231.

Zgrabiarka Gyrland, idealna, tel. kom.
0511‑345‑546.

Kolumna kierownicy i opony
do używane do C-360, tel. kom.
0692‑287‑672.

Sprzedam Orkan jednorzędowy do
kukurydzy, 2000 zł do negocjacji, tel.
kom. 0785‑193‑578.

Kombajn zbożowy Z050, tel. kom.
0694‑561‑612.

Siewnik zbożowy 2000 zł, tel. kom.
0663‑647‑066.

Obsypnik 5-rzędowy, stan idealny,
tnaio, tel. kom. 0664‑706‑585.

Likwidacja gospodarstwa rolniczego
ciągnik Zetor-7211, przyczepa 4,5t, tel.
kom. 0504‑060‑465.

Schładzalnik Frigomilk, 450l, stan bdb,
tel. kom. 0605‑466‑220.

Rozrzutnik obornika, dwuosiowy,
dmuchawa do siana, tel.
(046) 838-87-39, tel. kom. 0505‑371‑658.

Kombajn Anna, przyczepa wywrotka
4t, tel. kom. 0505‑406‑917.

Ciągnik Massey Frguson-698,
zwolnice C-360, tel. kom. 0507‑164‑215.

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) 838-48-17 (046) 838-48-29,
tel. kom. 0602‑855‑861.

Prasa walcowa Dojczwar, noże, siatka,
sznurek, tel. (046) 838‑37‑55.

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.
Sprzedam rozrzutnik obornika
dwuosiowy, przyczepę 6t, żmijkę 4m, tel.
kom. 0693‑036‑673.
Ciągnik C330 z kabiną sprawny
technicznie, 1977 rok, opłacony,
tel. (046) 861‑11‑07.

Przyczepa samozbierajacaT050, stan
bdb, tel. kom. 0663‑630‑667.

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.

Przednia oś kompletna i kolumna
kierownica do C-360, Czatolin 74.

Kombajn Forschnit-512, stan dobry,
w całości lub na części, tel. kom.
0602‑522‑478.
Sprzedam dwukółkę i pług, przyczepę
samo-róbkę, 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.

Przyczepka oplandeczona, Popów 42.

Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy, tel.
kom. 0600‑390‑115.

Sprzedam kosiarkę sadowniczą
węgierską 3m, tel. kom. 0604‑106‑265.

Siewnik, rozrzutnik obornika,
opryskiwacz 300l, agregat uprawowy, tel.
kom. 0723‑938‑111.

Sprzedam pług 4-skibowy obrotowy,
zabezpieczenie sprężynowe, tel. kom.
0667‑242‑652.

Ursus C360 3P od rolnika,
tel. (046) 861-17-42, tel. kom.
0783-016‑166 po 16.00.

Sprzedam kosiarkę rotacyjną, czeską,
tel. kom. 0664‑713‑405.

Pilnie sprzedam rozrzutnik
jednoosiowy, tel. kom. 0784‑319‑325.

Tur do C-330, tel. kom. 0667-133‑729
po 17.00.

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 sadzarkę do warzyw
dwurzędową, tel. kom. 0721‑566‑425.
Orkan, tel. kom. 0697‑714‑837.
Obsypnik kopcy Wulkan, tel. kom.
0727‑616‑195.
Sprzedam słoneczko 7, kopaczkę
ciagnikową, sadzarka ziemniak, stan
bdb, tel. kom. 0691‑620‑963.
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 kosiarkę rotacyjną, czeską,
tel. kom. 0609‑661‑559.
Rozrzutnik dwuosiowy, 1991 rok,
w oryginale, I właściciel, tel. kom.
0512‑861‑293.
Kultywator 13, 310 zł, tel. kom.
0668‑162‑199.
Pług 5-skibowy Unia Grudziądz, basen
500l, uszkodzony, 1000 zł, tel. kom.
0603‑629‑823.
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.
Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy po
remoncie, tel. kom. 0502‑843‑766.

Sprzedam glebogryzarkę i widlak do
ciągnika, tel. kom. 0785‑641‑260.

Sprzedam kosiarkę rotacyjną
Czeską, tel. (046) 838-04-51, tel. kom.
0512‑762‑840.

Ciągnik Renault oryginał, tel. kom.
0511‑345‑546.

Agregat podorywkowy Gruber
na 5 łap, szerokość 2,2 m.,
tel. (024) 282‑27‑62.

Siewnik zbożowy, dmuchawa
zbożowa, rozsiewacz dwutalerzowy,
agregat uprawowy, przetrząsarkozgrabiarka, tel. kom. 0663‑647‑066.

Sprzedam opryskiwacz na części, tel.
kom. 0667‑349‑210.

Zetor-6340, 70KM, 2004 rok,
600 MTH, tel. kom. 0501‑850‑017.

Prasę Z224, kombajn ziemniaczany
Anna, tel. kom. 0600‑747‑701.

Jemioł elektryczny do buraków,
owijarka samozaładowcza, prasa
rolująca Claas, tel. kom. 0608‑034‑501.

C330, Tur, Poznaniak, tel. kom.
0514‑539‑036.

Przyczepa 6t, tel. kom. 0503‑654‑884.

MTZ Belarus 1981 rok, tel. kom.
0664‑981‑618.

Sprzedam śrutownik walcowy duży
lub mały ze żmijką, tel. kom.
0509‑112‑148.

Opony 14.9-28 do C-360, tel. kom.
0609‑316‑663.

Ferguson z przednim napędem,
1983 rok, tel. kom. 0500‑158‑710.

Ursus C-330, stan dobry 12500 zł, tel.
kom. 0665‑169‑248.

C-330 1984 rok, przyczepa
samozbierająca duża, tel. kom.
0604‑413‑948.

Sprzedam siewnik zbozowy, rozrzutnik
obornika dwuosiowy, tel. kom.
0604-432-909; 0602‑790‑903.

Pług 4-skibowy, zrywalny, tel. kom.
0600‑107‑937.

Zetor- 6211, 1992 rok, stan bdb, tel.
kom. 0606‑967‑890.

Sprzedam dojarkę i basen 300l,
tel. (046) 838‑72‑76.

Termit sadowniczy nowy, tel. kom.
0506‑188‑515.

Koparka linowa KM-251, tel. kom.
0508‑382‑120.

Sprzedam siewnik poznaniak szer.
2,70m, tel. kom. 0664‑981‑618.

Ciągnik C-330, tel. kom. 0609‑316‑663.

Prasa Sipma Z-224, 1994 rok, tel. kom.
0603‑993‑039.

Sprzedam Ursus C-4011,
tel. (046) 838‑25‑02.

Ciągnik C-330 i C-360 oraz skrzynki
na owoce, tel. kom. 0665‑464‑794.

Sprzedam siewnik zbożowy, 25 rurek,
tel. kom. 0669‑870‑572.

Sprzedam ciągnik C360 z turem,
1981 rok, tel. kom. 0600‑594‑230.

Spych zawieszany do ciągnika
i przyczepka ciągnikowa 1-osiowa, tel.
kom. 0503‑124‑344.

Sprzedam Orka 2, siewnik konny,
przetrząsarko-zgrabiarkę Słoneczko 4,
sadzarkę kubełkową do ziemniaków, tel.
kom. 0785‑641‑260.

Sprzedam pług 2-skibowy grudziądzki,
zgrabiarkę Słoneczko, tel. kom.
0724‑145‑022.

Ciągnik C-355, 9500 zł, tel. kom.
0723‑226‑225.

Sprzedam agregat uprawowy Expom
Krośniewice 3,6m, hydraulicznie
rozkładany, tel. kom. 0604‑286‑264.

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.
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.

Siewnik poznaniak, ciągnik C363 P,
pług 2-skibowy grudziądzki, tel. kom.
0512‑981‑861.
Rozrzutnik jednoosiowy i dwuosiowy
w dobrym stanie, tel. kom. 0697‑550‑032.
Rozrzutnik 1-osiowy,
tel. (046) 874‑52‑26.
Zetor 8145, 1992 rok, rozsiewacz
Kos, opryskiwacz, pług 3, tel. kom.
0668‑816‑945.
Przyczepa-platforma,
rozrzutnik 1-osiowy, obsypnik „3”,
tel. (046) 837‑27‑05 po 17-ej.
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.
Agregat uprawowy 2,8m, talerzówkę,
czeską sadzarkę do ziemniaków, tel.
kom. 0504‑561‑585.
Rozrzutnik 2-osiowy, Czarna
Białostocka, stan bdb, tel. kom.
0510‑254‑536.
Sprzedam C330 M, tel.
(042) 719-71‑43 wieczorem.
Sprzedam sadzarkę do warzyw
talerzową, dwurzędową, tel. kom.
0698‑535‑722.
C360, stan bdb, przegrabiarka do
siana „Pajączek”, tel. kom. 0602‑511‑928.
Przetrząsaczo - zgrabiarka 5, śrutownik
Bąk, tel. kom. 0728‑268‑325.
Sprzedam C-360, tel. kom.
0880‑500‑224.
Pług zagonowy 4-skibowy Unii
Grudziądz 2004 rok, tel. kom.
0693‑253‑063.

Ursus 2812 1992 rok, tel. kom.
0692‑387‑028.
Sprzedam ciągnik Ursus C-385, tel.
kom. 0721‑341‑534.
Koła wąskie do C-360 lub Zetora.
12.4-36, bliźniaki, tel. kom. 0609‑171‑736.
Cyklop polski z kabiną, dmuchawa do
siana pionowa, tel. kom. 0512‑630‑603.
Przyczepa samozbierająca Fella,
36 noży, 4,5t, 3 wały dozujące, taśma
do wysypu pasz w lewą i prawą stronę,
szerokie koła(pracowała z C-360), tel.
kom. 0515‑198‑560.
Obornik bydlęcy, 30 zł/t, tel. kom.
0507‑962‑529.
Agregaty, talerzówki, pługi, kabiny, Tur
i rozrzutniki, tel. (046) 837‑53‑86.
Kosiarka rotacyjna Polska, 2000 zł, tel.
kom. 0608‑420‑169.
Ładowarka teleskopowa Manitu,
2000 rok, ładowarka Weideman-3006,
2003 rok, łamana w połowie, tel. kom.
0608‑420‑169.
Ursus-4514, 4x4, 2004 rok, 800Mth, tel.
kom. 0608‑420‑169.
Prasa Z-224/1, Sipma, 1998 rok, tel.
kom. 0608‑420‑169.
Fendt-514, 1998 rok, 140 KM,
sprowadzony z Niemiec, tel. kom.
0692‑601‑689.
Przyczepa technologiczna Forschnit,
10t, do kiszonek, tel. kom. 0692‑601‑689.
Siewnik nawozowy Agromet Brzeg
1500l, 2-talerzowy, 1998 rok, tel. kom.
0692‑601‑689.
Ładowacz tur do Zetora 7340,
5340, 7245, 5245, 5211, 3-sekcyjny
samopoziomujący, tel. kom.
0692‑601‑689.
MF-255, 1988 rok, tel. kom.
0692‑601‑689.

Śrutownik walcowy, tel. kom.
0693‑117‑878.

C-330 z kabiną, 1976 rok, w oryginale,
stan idealny, tel. kom. 0692‑601‑689.

Sprzedam przyczepę samozbierającą
do sianokiszonek, kemper 24 noże, stan
idealny, tel. kom. 0886‑315‑029.

Prasa rolująca Metal-Fach, 2006 rok,
tel. kom. 0692‑601‑689.

Sprzedam przyczepę (platforma),
śrutownik, kopaczka konna na
podnośnik, tel. kom. 0888‑107‑443.
Sprzedam kombajn zbożowy 1981 rok,
tel. kom. 0783‑668‑532.
Ciągnik Ursus C-330M, I właściciel, tel.
kom. 0504‑185‑949.
Gruber 2,2 m niemiecki z wałkami, tel.
kom. 0794‑301‑799.
Pług 2-skibowy grudziądzki,
rozsiewacz nawozów Kos, tel. kom.
0604‑457‑742.
Sprzedam sieczkarnię do bizona
ZO56, tel. kom. 0782‑603‑528.
Sprzedam zbiornik na mleko 440l.,
dojarkę dwustanowiskową, tel. kom.
0728‑468‑577.

Sprzedam rozrzutnik obornika
jednoosiowy 2,5t, przetrząsaczozgrabiarkę 4 gwiazdową, śrutownik
na kamienie, przetrząsacz widełkowy
konny, siewnik konny 15, tel. kom.
0602‑813‑725.
Przyczepa samozbierająca,
kopaczka i sadzarka do ziemniaków,
tel. (046) 838‑11‑78.
Kosiarka rotacyjna polska, tel. kom.
0512‑981‑861.
Sipma Z-224/1, tel. kom.
0604‑866‑625.
Rozrzutnik obornika Tandem 8t,
1996 rok, siewnik do nawozu Kos, rama
na kołach od kombajnu Anna idealna
do przewozu skrzyniopalet, tel. kom.
0518‑877‑966.
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Rozrzutnik Tandem 6t, ładowacz
VN2-750, talerzówkę 2.20m, sadzarkę do
ziemniaków czeską, opryskiwacz Slęza
1000l, silnik ze skrzynią do Stara 200, tel.
kom. 0888‑618‑091.
Władimirec 1984 rok, 10 tysiecy,
prawie jak nowy, tel. kom. 0504‑573‑160.

Siewnik zbożowy Poznaniak 3, duża
skrzynia, tel. (046) 838-31-35, tel. kom.
0502‑083‑476.
Sprzedam dmuchawę do siana,
kopaczkę i pszenżyto, tel. kom.
0781‑592‑703.

Ciągnik Ursus-5314, 2001 rok,
C-330, rozrzutnik obornika dwuosiowy,
opryskiwacz 400l, 12m, prasa Z-224,
kombajn Bolko, pług 4-skibowy i
beczkowóz 4300l, tel. (024) 228‑22‑53.
Siewnik do cebuli i warzyw,
nowy, tel. (024) 277-99-89, tel. kom.
0504‑517‑015.

Ciągnik C-330, tel. kom. 0691‑730‑160.
Sprzedam pług dwuskibowy i siewnik
15 rurek, tel. kom. 0600‑919‑417.
C-330, stan dobry, 9200 zł, prasa
Z-224, 9500 zł, tel. kom. 0600‑335‑473.
Pług 3, rozsiewacz nawozu, 600 kg,
brony lekkie, tel. kom. 0600‑335‑473.

Ursus C-360, tel. kom. 0694‑144‑309.

Pług 4-skibowy, obrotowy, Ibiz, tel.
kom. 0667‑232‑652.

Sprzedam: glebogryzarkę; Orkan II, tel.
kom. 0660‑476‑143.

Rozrzutnik jednoosiowy, okolice
Bolimowa, tel. kom. 0792‑524‑973.

Siewnik do buraku 6-rzędowy,
tel. (024) 277‑70‑31.

Rozsiewacz RCW3 i RCW5, kombajn
Bolko, tel. kom. 0508‑364‑849.

Rak, przerobiony do ciągnika do
balotów, tel. kom. 0605‑061‑675.

Obornik bydlęcy, Sromów 14, tel. kom.
0667‑882‑172.

Sprzedam kombajn zbożowy Z-56, tel.
kom. 0693‑555‑430.

Rozrzutnik jednoosiowy, stan bdb,
tel. kom. 0667‑826‑226.

Obcinarka do liści buraczka i marchwi,
tel. kom. 0691-704‑856 po 18.00.

Sprzedam nowy rozsiewacz do
nawozów „Motyl”, tel. (046) 861‑27‑23.

Ciągnik C-330 z kabiną 1984 rok, stan
bdb. 16500 zł lub do uzgodnienia, tel.
kom. 0510‑286‑471.

Sprzedam opryskiwacz i gruber, tel.
kom. 0693‑552‑221.

Sprzedam rozrzutnik obornika
Tandem, siewnik „poznaniak”,
rozsiewacz Piast, tel. (024) 277-48-09, tel.
kom. 0693‑555‑430.

Orkan, sieczkarnia 1-rzędowa,
przyczepa 16t i 10t, tel. kom.
0510‑823‑225.

Sprzedam taletrzówkę 16, belki do
opryskiwacza, tel. kom. 0603‑592‑345.

Sprzedam przyczepkę dwukołową do
zwierząt, nie rejestrowana, 600 zł, tel.
kom. 0606‑519‑851.

Opiełacz 6-rzędowy do warzyw
i truskawek, tel. kom. 0880‑353‑819.
Silnik do C-360 3P, tel. kom.
0880‑353‑819.
Śrutownik Bąk, 5,5 kW, tel. kom.
0502‑939‑200.
Silnik do T-25, C-328, tel. kom.
0502‑939‑200.
Tylny most C-360, C-355, 4011, tel.
kom. 0502‑939‑200.
Części używane do C-328, C-330,
C-4011, C-360, T-25, skrzynie, silniki,
tylne mosty, zwolnice, błotniki, maski,
felgi, ramy, kolumny kierownicze, inne,
tel. kom. 0502‑939‑200.

Sprzedam cyklop, tel. kom.
0602‑325‑159.
Opryskiwacz zawieszany, 400l, 10m,
tel. kom. 0600‑412‑223.
Sprzedam Tur do Ciągnika MF-255,
tel. kom. 0603‑708‑838.
Zgrabiarka Fella, szerokość 3,2m, stan
bdb, tel. kom. 0665‑528‑516.
Przyczepa samozbierająca TO-72,
tel. (046) 838‑25‑05.
Ciągnik Ursus-3512, 1997 rok, stan
bdb, tel. kom. 0668‑502‑537.
Sprzedam beczkę 125000l, podwozie
do wozu asenizacyjnego, przednie,
koła do Ursusa-45/14, tel. kom.
0692‑205‑762.

Silnik do C-4011-C-360, tel. kom.
0880‑353‑819.

Przetrząsarka karuzelowa Fella 5,2
m, tel. kom. 0600‑696‑620.

Gniotownik fabryczny, tel. kom.
0880‑353‑819.

Rozrzutnik 6t z zastawkami, tel. kom.
0607‑296‑566.

Przyczepa 3,5t sztywna, rozsiewacz
nawozów Kos, opryskiwacz 400l,
tel. (024) 282‑11‑76.
Sprzedam 2 opony, rozm. 12,00xR20,
stan bdb., tel. kom. 0601‑965‑191.
Sprzedam C-360, 1984 rok, rozrzutnik
dwuosiowy i kultywator, tel. kom.
0886‑017‑770.
C-360, 1981 rok, tel. kom.
0669‑078‑601.
C-330, tel. kom. 0723‑461‑250.
Podajniki ślimakowe poziome,
redukcje, zbiorniki paszowe, blacha 4,
kątownik, ceownik, tregra, z demontażu,
tel. kom. 0512‑476‑760.
Pług 2-skibowy, rozrusznik do” 30-stki”,
tel. kom. 0502-768‑311, Jeziorko.
Obornik gęsi sprzedam, tel. kom.
0512‑476‑760.
Sprzedam rozrzutnik dwuosiowy, stan
dobry lub zamienię na przyczepę lub
inny sprzęt, tel. kom. 0607‑889‑255.
Sprzedam obornik bydlęcy,
tel. (046) 838‑55‑28.
Ferguson 4x4, Bizon-056, tel. kom.
0515‑938‑370.
Przyczepa 4,5t wywrotka, cyklop, tel.
kom. 0604-890‑164 po 15.00.
Kombajn Bolko, tel. (046) 838‑05‑62.
Rozrzutnik jednoosiowy 4t,
tel. (046) 838‑82‑26.

Tury do: C-360, 330, 3512, 2812 na
linkę lub hydrauliczne, 2 i 3-sekcyjne,
z krokodylem lub chwytakim, tel. kom.
0608‑128‑670.
Kosiarka rotacyjna polska, 1950 zł,
stan bdb, tel. kom. 0608‑128‑670.
T-25 Władimirec, bez prawa rejestracji,
tanio, tel. kom. 0608‑128‑670.
Siewnik Poznaniak 2,7m S-043,
skrzynia olejowa, 1990 rok, stan idealny,
tel. kom. 0608‑128‑670.
Owijarka bel Sipma Z-274 Tekla, 2004
rok, tel. kom. 0608‑128‑670.

Sprzedam pług 4 i 2-skibowy i agregat
uprawowy, szerokość 2,10m, tel. kom.
0503‑542‑889.
Sprzedam siewnik Poznaniak, tel. kom.
0693‑025‑944.
Sprzedam wycinak do kiszonek, tel.
kom. 0504‑109‑133.
Kosiarka rotacyjna, tel. (042) 719‑59‑36.
Pług 5-skibowy, tel. kom.
0501‑399‑487.
Siewnik Poznaniak, 1983 rok i 1987
rok, 2,70m, tel. kom. 0698‑417‑557.
Ciągnik rolniczy Forschnit-323A, 1989
rok, stan dobry, pług 3-skibowy, tel. kom.
0698‑417‑557.
Obsypnik do kopcy(duży), rozsiewacz
nazozu Amazone, 600 kg, tel. kom.
0698‑417‑557.
Rozrzutnik obornika jednoosiowy,
1970 rok, stan dobry, 3500 zł, tel. kom.
0698‑417‑557.
Siewnik Poznaniak, 3m, 1990 rok,
duża skrzynia, tel. kom. 0698‑417‑557.
Rozrzutnik 2-osiowy, tel.
(042) 719-65-30, tel. kom. 0697‑141‑748.
Maszyny do łuskania bobu jedno
i dwustronne, tel. kom. 0601‑804‑729.
Sprzedam rozrzutnik dwuosiowy, tel.
kom. 0602‑394‑036.

Ursus C-330, 1989 rok, oryginał, tel.
kom. 0608‑128‑670.

Sprzedam: pług 2-skibowy, przyczepa
3,5t, głębosz 2-rzędowy, tel. kom.
0607‑155‑966.

Wózek widłowy elektryczny, tel. kom.
0517‑725‑359.

Sprzedam agregat 2,2m, tel. kom.
0795‑629‑994.

Sprzedam ciągnik radziecki,
tel. (024) 277‑71‑19.

Sprzedam ciągnik C-360 1979 rok, tel.
kom. 0667‑278‑282.

Tanio rozsiewacz Kos i brony posiewne
„5-tki”, tel. kom. 0509‑065‑711.

Sprzedam deszczownię, szpulę,
grabiarkę 2,5m niemiecką, dmuchawę
zbożową rotacyjną Pöttinger 1-rzędową,
Mengele 200, tel. kom. 0880‑855‑911.

Sprzedam opryskiwacz 400l, 12m
szerokości, tel. kom. 0798‑765‑412.
Sprzedam orkan i obornik bydlęcy, tel.
kom. 0509‑838‑266.
Sprzedam siewnik 3m „poznaniak”
2005 rok, agregat uprawowo-siewny RolMasz 2009 rok, tel. kom. 0693‑070‑535.

Rozrzutnik jednoosiowy, pług 4
i 3-skibowy, agregat, glebogryzarka,
siewnik poznaniak, tel. (046) 831-61-09,
tel. kom. 0606‑769‑925.

Wielorak do warzyw 6-rzędowy, 3
rodzaje redlic; kosiarka listwowa Osa,
silnik Lejland, burty do przyczepy,
siłownik, okładnicę, inne, tel. kom.
0607‑438‑719.

Tur-6, sieczkarnia Forschnit, 1989 rok,
tel. (046) 838‑89‑40.

Sprzedam sieczkarnię Morall 190
z temperem, tel. kom. 0663‑319‑257.

REKLAMA

Sprzedam siewnik Poznaniak, brony 5,
tel. kom. 0603‑592‑345.

Agregat kombi, 4,20m, pług Ibiz,
4-skibowy, obrotowy, rozrzutnik obornika
Tandem, orkan Piast RCW3, obsypnik
Kopcy, siewnik Poznaniak, cyklop, wółka,
rama U-902, zgrabiarka Fella, 2003 rok,
4,5m, zgrabiarka Kun, 2,5m, tel. kom.
0605‑780‑957.
Orkan Polski, 1988 rok, stan dobry, tel.
kom. 0698‑417‑557.
Sprzedam pług obracany Rabewerk
3-skibowy na zabezpieczeniach,
sprężynowy, tel. kom. 0607‑545‑603.
Rozrzutnik obornika, dwuosiowy, tel.
kom. 0505‑997‑941.
Siewnik Amazone D-7, 3 m, tel. kom.
0604‑961‑560.
Zetor-5211, tel. kom. 0604‑961‑560.
Kosiarko-rozdrabniacz gałęzi
sadowniczych 1,60m, tel. kom.
0512‑586‑517.
Cyklop i paleciak do ciągnika,
tel. (042) 719-56-64, tel. kom.
0606‑571‑566.
Sprzedam rozsiewacz do nawozu
rolniczy, tel. kom. 0693‑117‑878.
REKLAMA

Agregat uprawowy Bomet, 2,80m
szerokości, 2007 rok, tel. kom.
0609‑311‑468.
Przetrząsarka hydrauliczna Krone,
6,5m, 1999 rok, tel. kom. 0600‑822‑089.
Przyczepa sztywna i wywrotka, 6t, tel.
kom. 0600‑822‑089.
Pług 2-skibowy, mieszadło do
gnojowicy i prasa zwijająca Wergel
120/120, tel. kom. 0600‑822‑089.
Nowy Ursus 5314 - w starej
promocji, tel. kom. 0506-140‑584,
Bielawy.
Prasa belująca Metal-Fach Sipma
Lublin - w super promocji, tel. kom.
0506-140‑584, Bielawy.
Silniki C-330,360, MF, Leyland
- kompleksowy remont, 12-mcy
gwarancji, tel. kom. 0506‑140‑584.
Brony, pługi, glebogryzarki super
promocja, tel. kom. 0506‑140‑584.
Rozrzutnik Forschnit, 8t, 1990 rok,
i przetrząsarka karuzelowa 4,5-5,20m, tel.
kom. 0600‑822‑089.
Ciągnik Ursus C-330M 1990 rok,
I własciciel, 1700 Mth w oryginale, tel.
kom. 0605‑884‑584.
Ursus C-360-3p, z kabiną, 1989 rok,
I właściciel, przyczepa samozaładowczą
do okrągłych bel, tel. kom.
0602‑709‑962.
Przyczepa samozbierająca
jugosłowiańska, tel. (042) 719‑95‑65.
Prasa Z-224, z podajnikiem, 1987 rok,
rozrzutnik nowy, dwuosiowy, 4t, cyklop,
tanio, tel. kom. 0513‑170‑880.
Prasa rolująca pasowa John Deere,
zmiennokomorowa-590, szeroki
pobieracz i koła, 1997 rok, tel. kom.
0602‑709‑962.
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Zbiornik na mleko 330 l, mieszankę
zbożową 5 ton, tel. kom. 0790‑858‑831.

Naprawa, remonty ciągników, tel. kom.
0502‑939‑200.

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.

zwierzęta

Sprzedam śrutownik, stan bdb, Boczki
Chełmońskie 31.

Haski szczeniaki sprzedam, tel. kom.
0692‑522‑467.

Kwota mleczna 2590kg, tel. kom.
0796‑610‑417.

Szczeniaki owczarka niemieckiego
siedmiotygodniowe po rodzicach
rodowodowych, tel. kom. 0692-749‑175,
Dmosin.

Obornik, tel. kom. 0662‑004‑676.
Sprzedam kwotę mleczną 10000l, tel.
kom. 0512‑874‑011.
Sprzedam komplet wspomagania
kierownicy do ciągników Ursus, C330,
C360, 2500 zł, T-25, 1200 zł, tel. kom.
0692‑335‑998.
Opona 16.9/30, tel. kom.
0515‑236‑142.
Sprzedam opony używane, tylne do
C360, tel. kom. 0602‑270‑556.

sprzedaż
Owczarki z rodowodem,
tel. (046) 838‑47‑78.

Pawie białe, niebieskie,
czarnoskrzydłe, bażanty złote,
diamentowe, polne, kury białoczuby,
żółte i czarne, gołębie Kingi, tel. kom.
0603‑226‑494.
Szczeniaki bernardyny, tel. kom.
0508‑918‑945.
Suczki owczarek podhalański, tanio,
tel. kom. 0513‑847‑535.

Sprzedam baloty, tel. kom.
0512‑280‑159.

Sprzedam szczenięta owczarka
niemieckiego, długowłosego, mocnej
budowy, tel. kom. 0601‑190‑538.

Sadzonki aronii dwuletnie, tel. kom.
0605‑090‑155.

Bażanty, przepiórki,
tel. (046) 838‑13‑57.

Beczka 4500l, tel. kom. 0609‑661‑559.

Yorki, shih-tzu, tel. kom. 0668‑156‑494.

Zbiornik na mleko 330l, tel. kom.
0511‑618‑031.

Owczarki niemieckie, tel. kom.
0787‑527‑059.

Sadzonki porzeczki czarnej, tel. kom.
0609‑025‑538.

Szczeniaki sznaucera olbrzyma,
tel. (046) 838-33-36, tel. kom.
0720‑017‑283.

Sprzedam silos cementowy po zbożu,
tel. kom. 0607‑317‑128.
Worki po śrucie sojowej, tel. kom.
0798‑843‑062.
Silos paszowy 20t, tel. kom.
0609‑842‑747.
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.
Kwota, basen, tel. kom. 0691‑972‑304.
Sprzedam grunt rolny 1 ha, Goleńsko,
tel. kom. 0695‑290‑311.
Wydzierżawię 4 ha łąki, tel. kom.
0788‑181‑108.
Chłodziarki do mleka: 60l, 40l, stan
dobry, tel. kom. 0502-768‑311, Jeziorko.
Sprzedam schładzalnik do mleka 400l,
tel. (046) 838‑15‑76.

Sprzedam szczenięta rasy cockerspaniel, tel. kom. 0503‑055‑292.
Owczarka niemieckiego, tel. kom.
0726‑702‑929.
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 młodego, ostrego, dużego
psa, tel. kom. 0665‑752‑681.
Sprzedam Yorki, tel. kom.
0666‑025‑693.
Yorki sunia, 8-tygodni, tel. kom.
0792‑018‑224.
Sprzedam szczenięta bernardyny
i sukę bernardynkę 10-miesięczną, tel.
kom. 0691‑989‑118.
Klacz rekreacyjna zaźrebiona, tel. kom.
0602‑230‑643.
Maltańczyki szczenięta, tel. kom.
0692‑448‑768.

Orkan II, tel. kom. 0691‑534‑457.

Tunel foliowy 30/7, tel. kom.
0608‑263‑951.

Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy do
remontu, tel. kom. 0661‑732‑537.

Sprzedam obornik, tel. kom.
0504‑109‑133.

Sprzedam ogiera 5 lat z pełnym
rodowodem, do kopulacji, 82 punkty,
tel. (024) 277‑74‑83.

Kultywator 14, tel. kom. 0668‑804‑209.

Sprzedam zbiornik na mleko, tel. kom.
0504‑109‑133.

Owczarki niemieckie, szczenięta,
tel. (024) 277‑97‑63.

Sprzedam łubianki drewniane
i plastikowe, nowe, tel. kom.
0792‑902‑783.

Shitzu szczeniaki pieski sprzedam, tel.
kom. 0692‑522‑467.

Polska kosiarka rotacyjna, stan idealny,
tel. kom. 0724‑098‑667.
Przyczepa rolnicza wywrotka, 4t, nowe
ogumienie, w oryginale, stan bdb, tel.
kom. 0693‑136‑318.
Ursus C-360, 1987 rok, w oryginale,
z kabiną, stan idealny, tel. kom.
0693‑136‑318.
Sprzedam C-360, cena 6600 zł,
bez prawa rejestracji lub zamienię na
mniejszy, tel. kom. 0886‑800‑029.
Sprzedam ciągnik Ursus u-902,
1984 r prod., silnik po kapitalnym
remoncie, nowe akumulatory, lakier
oryginalny, tel. kom. 0608‑435‑018.
Beczkowóz 4000l, przetrząsarka,
zgrabiarka, sieczkarnie jednorzędowe,
siewnik Amazone 2,70m, dmuchawy do
zboża, tel. kom. 0509‑282‑302.

inne
Blachy na podłogi do przyczep
i rozrzutników, tel. kom. 0508‑382‑120.

Nawóz Lubofoska 3,50-10-20; 5-10-15,
tel. kom. 0607‑177‑647.

rolnicze - usługi
Wywóz gnojówki, gnojowicy beczką
8000 litrów, tel. kom. 0604‑463‑486.
Przywiozę wytłoki z jabłek, tel. kom.
0605‑629‑839.
Przewóz maszyn rolniczych
i budowlanych. Tanio, tel. kom.
0665‑734‑042.
Poprowadzę rozliczenia Vat dla
rolników, tel. kom. 0508‑191‑628.
Konstrukcje, hale, wiaty, tel. kom.
0660‑789‑719.
Wykonuję kosiarki sadownicze,
tel. (046) 832-14-57, tel. kom.
0513‑666‑808.

Klacz, 3 letnia, 142 cm, pod siodło
i z paszportem, tel. kom. 0792‑902‑788.
Yorki, shih-tzu, oraz młodą buldożkę,
tel. kom. 0500‑043‑501.
Sprzedam Papugę Nimfe, samiec,
wraz z wyposażeniem, tel. kom.
0506‑082‑850.

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.
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.
Suczkę rasy doberman oddam w
dobre ręce, tel. kom. 0607‑677‑869.
Husky krycie, tel. kom. 0605‑996‑313.
Oddam szczeniaka, 3-miesięcznego,
tel. kom. 0600‑412‑223.
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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. 21.03. ul. E. Plater 2,
tel. 42-719-80-41
Apteki pełnią dyżur w godz. 9.00-14.00
n Apteka w Bratoszewicach:
tel. 42-719-65-25,
czynna: pn.-pt. 8.30-16.00;
n Apteka w Dobrej: tel. 42-710-98-00;
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 fotograficzna, na której można
obejrzeć prace Witolda Grzesiewicza,
podróznika jedynego Polaka pracującego
we Francuskiej Kompanii Górnego i Dolnego
Konga. Wystawa czynna do końca kwietnia
w godz. pon.-śr i pt. 8.00-14.00, czw. 13.0019.00 w Muzeum w Głownie.

apteki

kino Racjonalizator

n Dyżury nocne aptek w Głownie:
czw. 18.03. ul. Swoboda 17/19
tel. 42-719-44-66
pt. 19.03. ul. Swoboda 17/19
tel. 42-719-44-66
sob. 20.03. ul. Swoboda 17/19
tel. 42-719-44-66
ndz. 21.03. ul. Sikorskiego 45/47
tel. 42-719-10-28
pn. 22.03. ul. Sikorskiego 45/47
tel. 42-719-10-28
wt. 23.03. ul. Sikorskiego 45/47
tel. 42-719-10-28
śr. 24.03. ul. Sikorskiego 45/47
tel. 42-719-10-28
Apteki pełnią dyżury w godz.: 19-8.00 dnia
następnego; soboty i niedziele:
w godz. 8-8.00 dnia następnego.

Piątek-niedziela, 19-21 marca:
godz. 16.30 – Księżniczka i żaba – familijny/animowany prod. USA. Historia dziewczyny
żyjącej w sercu Luizjany, Nowym Orleanie.
Piękna księżniczka Tiana, bardzo zuchwała
żaba i śpiewające aligatory są bohaterami tej
baśniowej opowieści.
godz. 18.15 – The Hurt Locker. W pułapce
wojny – thriller prod. USA. James (Jeremy
Renner) obejmuje dowództwo nad oddziałem
specjalistów w czasie poważnego konfliktu.
Zaskakuje swoich podwładnych decyzjami,
które sprawiają, że wydaje się, że śmierć jest
mu obojętna. W czasie gdy żołnierze próbują
okiełznać swojego nieprzewidywalnego
dowódcę, irackie miasto, w okolicach którego
stacjonują, pogrąża się w chaosie.

Głowno, ul. Kopernika 37, 0601-344-164

 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 oglądać do 2 kwietnia w sali
nr 9 w GOK w Domaniewicach
w godz. 10.00-16.00.
„Kwiaty i (dla) Ewy” - wystawa prac
Roberta Błaszczyka. Na wystawie
zorganizowanej 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
Piątek, 19 marca:
godz. 17.00 – DKF „Bez Nazwy”: 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

Rolnik Sprzedaje
(ceny z dnia 16.03.2010 r.)

Żywiec wieprzowy:
 Kiernozia: 3.30 zł/kg+VAT
 Mastki: 3.20 zł/kg+VAT
 Różyce: 3.30 zł/kg+VAT

niemal od pierwszego wejrzenia. Owocem tej
miłości będzie Ricky, dziecko o niezwykłych
zdolnościach, które wystawi uczucia Katie
i Paco na próbę...
godz. 19.00 – DKF „Bez Nazwy”: 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 utraconą 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 – DKF „Bez Nazwy”:
„WSZYSTKO, CO KOCHAM”; film
obyczajowy prod. Polska, 2009. Historia
grupy przyjaciół, którzy wypełnioną muzyką
młodość przeżywają na polskim wybrzeżu.
Janek wrażliwy osiemnastolatek, zakochany
w Basi jak współczesny Romeo, nie jest w
stanie pogodzić się z tym, że ich miłość może
być zakazana. Konflikt między ich rodzinami
sprawi, że rodzące się uczucie zostanie
wystawione na próbę... W tle przetacza się
Wielka Historia, a na pierwszym planie eksplozja młodości, muzyka, pierwsza miłość,
pierwszy bunt, głód życia, seks.
godz. 19.00 – DKF „Bez Nazwy”: „NINE”
Niedziela, 21 marca:
godz. 17.00 – DKF „Bez Nazwy”:
„WSZYSTKO, CO KOCHAM”
godz. 19.00 – DKF „Bez Nazwy”: „MOJA
KREW” – film obyczajowy, reżyseria: Marcin
Wrona. Igor, zawodowy bokser, dowiaduje
się, że jest śmiertelnie chory. 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.
Poniedziałek-środa, 22-24 marca:
godz. 19.00 – WSZYSTKO, CO KOCHAM

koncerty
Sobota, 20 marca: godz.21.00 – koncert
zespołu AMETRIA, Pracownia Sztuki Żywej

skarb rolnika
NOTOWANIA Z TARGOWISKA W ŁOWICZU
z dnia 12.03.2010 r.

buraczek czerwony

kg

0,80-1,00

cebula

kg

1,50-2,00

czosnek

szt.

1,00-1,50

jabłka

kg

0,80-1,50

 Wicie: 3.20 zł/kg+VAT

jaja fermowe

15 szt.

5,00-7,50

 Skowroda Płd.: 3.40 zł/kg+VAT

jaja wiejskie

15 szt.

6,50-9,00

 Domaniewice: 3.30 zł/kg+VAT

kapusta biała

szt.

1,50-2,50

 Chąśno: klasa I - 3.40 zł/kg+VAT
klasa II - 3.20 zł/kg+VAT

marchew

kg

0,70-0,90

pieczarki

kg

4,00-6,00

pietruszka

kg

2,00-3,00

por

szt.

0,80-1,50

Żywiec wołowy:

seler

kg

2,00-3,00

 Mastki: krowy 3.80 zł/kg+VAT;
byki 5.30 zł/kg +VAT;
jałówki 4,30 zł/kg+VAT;

natka pietruszki
miód

0,9 l

22,00-30,00

 Skowroda Płd.: krowy 4,00 zł/kg+VAT;
byki 5.60 zł/kg +VAT;
jałówki 5.80 zł/kg+VAT;

kalafior

szt.

2,00-3,00

brokuł

szt.

2,00-3,00

papryka czerwona

kg

8,00-9,50

 Różyce: krowy 3,60 zł/ kg+VAT; byki 5,70
zł/kg+VAT; jałówki 4,80 zł/kg+VAT;

papryka zielona

kg

6,50-8,00

kapusta włoska

szt.

3,00

 Domaniewice: krowy 3,50 zł/ kg+VAT; byki
5,50 zł/kg+VAT; jałówki 4,70 zł/kg+VAT;

kapusta kiszona

kg

2,50-3,00

brukselka

kg

3,00

ogórek kiszony

kg

3,00-4,00

ogórek zielony

kg

11,00

pomidory

kg

9,00

pęczek

2,00

szt.

3,00

 Karnków: 3.30 zł/kg+VAT

ziemniaki

rzodkiewka

OFERTY PRACY

sałata

pęczek

2,00

kg

1,00-1,20

Powiatowy Urząd pracy w Łowiczu
(stan na 15.03.2010 r.)

§ asystent OFE
§ kierowca autobusu
§ szwaczka
§ kierownik szwalni
§ kierownik spółki gminnej
§ fryzjer
§ koordynator pracy oddziałów
§ kierowca kat C+E + mechanik
samochodowy
§ operator maszyn drukarskich
§ klejacz (operator maszyn)
§ sprzedawca (w ramach wyposażenia
stanowiska pracy)
§ agent ubezpieczeniowy
§ przedstawiciel handlowy
§ pielęgniarka
§ rzeźnik – masarz
§ kierowca kat. C+E
§ pracownik fizyczny
§ robotnik gospodarczy
§ ubojowy – masarz
§ kelner
PUP nie udziela żadnych informacji telefonicznie.
Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty

KRONIKA
WYpadków
miłosnych
urodziły się:
CÓRECZKI:
 państwu Jagodom z Sypnia
 państwu Grzankom z Łowicza
 państwu Kucińskim z Łodzi
 państwu Pisarkom z Kompiny
 państwu Nikodemiakom z Orłowa Parcel
Synkowie:
 państwu Sobieszkom z Chruslina
 państwu Lenarczykom z Wygody
 państwu Wróblewskim z Łowicza
 państwu Śmigierom z Łowicza
 państwu Legackim z Łowicza

Rodzina górą (na razie)
Politycy ugięli się przed
protestami rodziców. Skrajnie
lewicowy i szkodzący rodzinie
rządowy projekt nowelizacji
ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie, zamiast
pójść pod głosowanie Sejmu,
wrócił do komisji. (...) Protest
przeciw antyrodzinnemu prawu
obudził w Polsce społeczeństwo
obywatelskie. Ludzie skrzyknęli
się przez internet. Najpierw
podpisywali się pod protestami,
m.in. na stronie
www.rzecznikrodzicow.pl
W poniedziałek 8 marca było
tam już 29 tys. podpisów. Duże
wrażenie w całej Polsce zrobiła
też pikieta pod Sejmem.
Ku rozczarowaniu twórców
antyrodzinnej ustawy,
pikietujący wypadli
w obiektywach telewizyjnych
kamer niezwykle sympatycznie.
Wielu przyszło z dziećmi, które
powiewały chorągiewkami albo
trzy-mały plansze: „Potrzebuję
mamy i taty, którzy stawiają
mi granice”. – Ręce precz od
naszych rodzin! – skandowali
młodzi i w średnim wieku
ludzie. Było ich około stu.
Na pytania dziennikarzy
odpowiadali spokojnie
i uprzejmie, bez wygrażania
pięściami, a jednocześnie
z wyjątkową stanowczością.
Mówili, że rządowa ustawa
pozwoli urzędnikom wchodzić
w życie normalnych rodzin,
będzie podważać zaufanie
dzieci do rodziców i rozrywać
rodzinne więzy. – Jestem
odpowiedzialnym człowiekiem.
Razem z żoną wiemy, jak mamy
wychować nasze dzieci, i tutaj
żadnej porady państwa nie
potrzebujemy. Potrzebujemy
tylko spokoju i niewtrącania się
w to – mówił w Wiadomościach
TVP1 jeden z ojców.
Posłanki PO i SLD broniły
nowelizacji, tłumacząc, że
uderzy ona tylko w rodziny
patologiczne. Nie dodały
jednak, że patologię rząd widzi
u połowy polskich rodzin.
W uzasadnieniu do projektu
nowelizacji dosłownie zapisano:
„problem przemocy (...) dotyczy
średnio około połowy rodzin”.
Protest rodziców wsparła
oświadczeniem Rada ds.
Rodziny Konferencji Episkopatu
Polski. Rodziców poparł też
zadeklarowany ateista prof. Jan
Hartman, który w „Dzienniku –
Gazecie Prawnej” napisał:
„W państwie policyjnym,
gdzie w życie prywatne
wkroczyć może, w roli mentora,
funkcjonariusz publiczny,
wszyscy żyją z podłym
uczuciem, że mogą stać się
nikim, zerem zgiętym wpół
w obliczu interweniującego
»pana władzy. Czy chcemy
tego?”. Rzecznik Praw
Obywatelskich Janusz
Kochanowski na swoim
blogu pisał o tej ustawie
jako o „radosnej twórczości
legislacyjnej”. Suchej nitki nie
zostawia na zapisach ustawy
prof. Andrzej Zoll. (...)
Przemysław Kucharczak
Gość Niedzielny
14 marca 2010
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Piłka siatkowa | 9. kolejka finałów Amatorskich Mistrzostw Łowicza

Węgiel mistrzem! Łowicz poza podium
Łowicz, 12 marca. Siatkarze
rywalizujący w Amatorskich
Mistrzostwach Łowicza w piłce siatkowej w miniony piątek
rozegrali ostatnią 9. kolejkę,
po której poznaliśmy najlepsze ekipy tego sezonu. Okazało się, że mistrzem Łowicza
w sezonie 2009/2010 została
ekipa Skierniewickiego Węgla,
wicemistrzem – po świetnym
finiszu – zawsze solidny LKS
Retki, a brązowe medale wywalczyli podopieczni Sławomira Stopczyńskiego z TKKF
BS 45 Głowno.
Przed ostatnią kolejką wiele się mogło zdarzyć i aż pięć
ekip miało szansę na podium.
Skierniewicki Węgiel musiał pokonać Mikolę Łowicz
i wykonał to zadanie. Łowiczanie słabo rozpoczęli pierwszego seta (0:8) i potem już
nie zdołali – mimo wyrównanej gry – nadrobić strat. Druga
partia była dramatyczna. Mikola przegrywała 18:22 i zdołała doprowadzić do remisu,
by wygrać 34:32! Trzeci set to
zdecydowana wygrana skierniewiczan, natomiast czwarta
REKLAMA

partia była bardzo zacięta do
stanu 20:20. W końcówce ekipa prezesa Mariusza Milczaka
popełniła kilka wymuszonych
błędów i przegrała 20:25. Węgiel cieszył się ze zwycięstwa,
a Mikola zakończyła rozgrywki na piątym miejscu.
Bardzo ważny mecz wygrał LKS Retki, pokonując
Agatę Team Łowicz 3:1. Siatkarze z Retek wykorzystali to,
że TKKF BS 45 Głowno stracił
punkt z Korabką i ostatecznie
zdobyli wicemistrzostwo w XI
edycji Amatorskich Mistrzostw
Łowicza.
Największym przegranym
tych rozgrywek chyba jest
UKS Korabka Łowicz. Podopieczni Pawła Tomczaka
w ostatniej kolejce walczyli
jeszcze o podium, ale niestety
nie udało się. Polegli w tie-breaku 2:3 z zespołem z Głowna
i mimo bardzo dobrej gry zajęli najgorsze dla sportowców
– czwarte miejsce. Patrząc na
czołówkę tabeli łatwo zauważyć, że pierwsze trzy miejsca
zajęły znów ekipy spoza Łowicza. Łowiczanie uplasowali się

tuż za podium. Miejmy nadzieję, że za rok sytuacja się zmieni
i o mistrzostwo powalczy jakaś
łowicka drużyna.
W II lidze, gdzie zespoły
rywalizowały o miejsca 1018, już dwa tygodnie temu
mistrzostwo zapewniła sobie
ekipa Krystiana Krawczyka
– Essato Team Łowicz, która
w ostatniej kolejce pauzowała.
Do końca toczyła się walka
o drugie miejsce w tabeli. W
pojedynku na szczycie pomiędzy ZSP 2 Blich Łowicz i ZSP
1 Łowicz, górą byli uczniowie z Blichu, pokonując „Podrzeczną” 3:0. Siatkarze z ZSP
1 Łowicz mieli kłopot ze składem i do meczowej „szóstki”
dołączyć musiał ich nauczyciel
Radosław Gosławski.
Tabelę II ligi zamyka jedyny
damski AMŁ – zespół Agata
Women Team Łowicz, który w
ostatniej kolejce zdołał zdobyć
pierwszy punkt. Dziewczyny z
Agaty wspomagane przez Damiana Górskiego przegrały z
Gronkiem Team Łowicz 2:3.
W piątek 19 marca siatkarze
– amatorzy zakończą rozgryw-

ki, a organizatorzy rozdadzą puchary i medale dla najlepszych.
Tradycyjnie rozegrany zostanie
mecz reprezentacji AMŁ z mistrzem Łowicza 2010 – Skierniewickim Węglem. Początek
mecz o godz. 17.00. zł
9. kolejka I ligi AMŁ: Mikola Łowicz – Skierniewicki Węgiel Skierniewice 1:3 (18:25, 34:32, 16:25,
20:25), Karol i Spółka Zduny – Pijarska Łowicz 1:3 (25:27, 25:16,
20:25, 23:25), Agata Team Łowicz
– LKS Retki 1:3 (17:25, 20:25,
25:16, 9:25), UKS Korabka Łowicz
– BS TKKF 45 Głowno 2:3 (25:16,
10:25, 25:21, 22:25, 10:15). Pauza: II LO Łowicz.
1. Skierniewicki Węgiel

8

21

23-9

2. LKS Retki

8

19

21-10

3. BS TKKF 45 Głowno

8

18

23-14

4. UKS Korabka Łowicz

8

16

20-13

5. Mikola Łowicz

8

13

17-13

6. Agata Team Łowicz

8

7

11-18

7. II LO Łowicz

8

7

12-20

8. Karol i Spółka Zduny

8

4

9-21

9. Pijarska Łowicz

8

3

5-22

9. kolejka II ligi AMŁ: UKS
Bzura Sobota – Stihl Łowicz

Agata Team, pomimo wzmocnienia Damianem Górskim, nie sprostała
Gronkowi Team.
3:1 (25:21, 23:25, 25:23, 25:14),
ZSP 2 Blich Łowicz – ZSP 1 Łowicz 3:0 (25:18, 25:18, 25:23),
LKS II Retki – KIA-Zatorze Łowicz 1:3 (18:25, 25:19, 24:26,
13:25), Gronek Team Łowicz –
Agata Women Łowicz 3:2 (25:19,
17:25, 25:14, 16:25, 15:4). Pauza:
Essato Team Łowicz.

1. Essato Team Łowicz

8

23

24-5

2. ZSP 2 Blich Łowicz

8

17

20-11

3. UKS Bzura Sobota

8

16

20-13

4. KIA-Zatorze Łowicz

8

14

18-15

5. ZSP 1 Łowicz

8

13

16-13

6. LKS II Retki

8

10

15-17

7. Stihl Łowicz

8

9

15-19

8. Gronek Team Łowicz

8

3

8-23

9. Agata Women Łowicz

8

1

2-24
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Koszykówka | 4. kolejka finałów ligi juniorów U-18 o miejsca 4-6

Koszykówka | Liga żaków U-12

Fatalna skuteczność

Jest finałowa czwórka

JUNAK RADOMSKO	
KSIĘŻAK ŁOWICZ	

70 (8, 19, 18,25)
54 (10, 15, 7, 22)

Księżak: Piotr Pawłowski 27 (5x3), Antoni Nowak 16, Mateusz Anyszka 8,
Kajetan Mosiński 1 i Mateusz Wasiak oraz Maciej Szkup 2.

Radomsko, 13 marca. Juniorzy łowickiego Księżaka, którzy
walczą o miejsca 4-6 w lidze
wojewódzkiej U-18 zagrali swój
trzeci mecz w rundzie finałowej
w Radomsku. Podopieczni trenera Zbigniew Łaziński pojechali na ten pojedynek mocno
osłabieni. W składzie zabrakło
podstawowego strzelca Mateusza Aniszewskiego, który pojechał razem z drugoligowym
zespołem Księżaka na mecz do
Siechnic i kontuzjowanego Mateusza Sobolewskiego. Zatem
łowicki szkoleniowiec miał do
dyspozycji tylko sześciu graczy.
Niestety łowiczanie przegrali
wyjazdowy pojedynek 54:70,
a kluczowym momentem okazała się trzecia kwarta, w której
nasz zespół miał kłopoty ze sku-

tecznością i zdobył tylko siedem
punktów, tracąc aż 18.
Pierwsza kwarta była wyrównana, ale to Księżacy prowadzili po koniec 10:5, a miejscowi
w ostatniej akcji trafili „trójkę”
i zmniejszyli stratę. Wynik 10:8
wynikał ze słabej skuteczności,
ale każdy kto był na hali w Radomsku wie, że trafić tam do
kosza nie jest łatwo. W drugiej
odsłonie gra nadal była wyrównana. Bardzo dobrze w łowickiej ekipie spisywał się Mateusz
Anyszka, ale pozostali zawodnicy nie mogli dopasować się dyspozycją do jego gry.
Fatalna w wykonaniu Księżaka była trzecia kwarta. Gospodarze cały czas bronili strefą
i trudno było dostać się pod
kosz. Łowiczanie dobrze roz-

Z Radomska łowiczanie wrócili
na „tarczy”.

bijali tę obronę, ale nie trafiali
z dobrych pozycji. Kosz rywala był jak zaczarowany. każdy
rzut praktycznie wykręcał się
z obręczy. Mocniejsi fizycznie
koszykarze Junaka przeprowadzili kilka sprawnych kontr i odskoczyli na 12 oczek. To był decy-

Koszykówka | 16. kolejka wojewódzkiej ligi młodzików U-14

Wygrali, ale i tak spadli na trzecie miejsce
KSIĘŻAK ŁOWICZ	
JUNAK RADOMSKO 	

79 (22, 19, 14, 24)
40 (8, 9, 9, 14)

Księżak: Jakub Organiściak 23, Mateusz Gładki 14 (1x3), Julian Rosa
9, Michał Fabijański 9 (1x3), Wiktor Wawrzyńczak 9, Krzysztof Rondoś 6,
Mateusz Dobrzyński 4, Szymon Aniszewski 3, Kłos Kacper 2, Bartosz Bończak, Cezary Zimny i Jakub Szkup. Najwięcej dla Junaka: Jakub Kukulski
17 i Piotr Starostecki 13.

Łowicz, 13 marca. Dwunaste
zwycięstwo w lidze wojewódzkiej odnieśli młodzicy Księżaka z rocznika 1996. Tym razem podopieczni trenera Piotra
Rutkowskiego pewnie pokonali
przedostatni zespół z tabeli - Junaka Radomsko.
Łowiczanie już od pierwszych minut objęli prowadzenie
po akcjach Mateusza Dobrzyńskiego oraz Mateusza Gładkiego
REKLAMA

i nie oddali go nawet na chwilę
do końcowego gwizdka.W drugiej części gry Księżacy powiększyli przewagę do 24 oczek
(41:17), a bardzo dobrze w ataku
spisywał się w tym czasie Wiktor
Wawrzyńczak. Po zmianie stron
łowiczanie cały czas dominowali
na parkiecie, kończąc większość
z akcji po szybkich atakach.
W tej odsłonie przebudził się Jakub Organiściak, który do ostat-

nich minut był najpewniejszym
punktem w naszym zespole.
W końcowych minutach Księżacy próbowali rzutów z dystansu
i „trójki” trafili Michał Fabijański i Mateusz Gładki.
Zwycięstwo to miało umocnić
naszą ekipę na drugim miejscu, jednak władze Łódzkiego
Związku Koszykówki podjęły
niekorzystną decyzję dla naszych młodzików. Cofnęły walkowera dla ŁKS, który nie zebrał
przed feriami składu na mecz w
Radomsku. Łodzianie pokonali
Junaka i dzięki temu wyprzedzili Księżaka w tabeli.
W najbliższą sobotę Księżacy
zagrają w Pabianicach z PKK
99, które jest na szóstym miejscu w tabeli. W tym pojedynku

dujący moment tego pojedynku.
W ostatniej kwarcie nasi juniorzy próbowali jeszcze odrobić
stratę, ale forma strzelecka przyszła za późno. Dwie „trójki” trafił Antoni Nowak, i pięć razy „za
trzy” rzucił celnie Piotr Pawłowski, jednak zabrakło sił i mocnej
obrony aby odrobić straty.
Ostatecznie nasi juniorzy
przegrali szesnastoma punktami, ale po tej porażce Księżacy
nadal jednak są na czwartym
miejscu w lidze wojewódzkiej
i przed nimi jeszcze tylko jeden
mecz z AZS WSGK Kutno,
który odbędzie się w Łowiczu,
ale dopiero w sobotę 27 marca
o godz. 12.30. 
z, p
4. kolejka rundy finałowej o
miejsca 4-6 wojewódzkiej ligi
juniorów U-18: Junak Radomsko
- UMKS Księżak Łowicz 70:54. Pauza: AZS Kutno.
1. Księżak Łowicz

7 11

555:444

2. Junak Radomsko

6

8

294:292

3. AZS WSGK Kutno

5

7

294:292

o zwycięstwo będzie bardzo
trudno, ale nasi młodzicy na
pewno będą walczyć o kolejny
komplet punktów. Początek meczu o godz. 10.00.
zł, p
16. kolejka wojewódzkiej ligi młodzików U-14: Księżak Łowicz - Junak Radomsko 79:40, MSZS Kutno - ŁKS KM I Łódź 51:61, Start
Łódź - PKK 99 Pabianice 35:71,
Wiking Tomaszów Mazowiecki ŁKS KM II Łódź 92:28, Ósemka
Skierniewice - Piotrcovia Piotrków
Trybunalski 65:88.
1. Wiking Tomaszów

16 31 1497:729

2. ŁKS KM I Łódź

16 28 1288:781

3. Księżak Łowicz

16 28 1376:867

4. Piotrcovia Piotrków

15 25 1258:890

4. MSZS Kutno

15 23 945:1005

6. PKK 99 Pabianice

13 19 846:838

7. Start Łódź

16 17 519:1662

8. Junak Radomsko

13 16 726:856

9. Ósemka Skierniewice 12 16 659:829
10. ŁKS KM II Łódź

14 16 602:1259

Skierniewice, 7 marca i Łowicz 14 marca. Przed tygodniem
żacy Księżaka z rocznika 1998
stoczyli dwa pojedynki na turnieju wojewódzkiej ligi minikoszykówki U-12 w Skierniewicach.
Nasi młodzi koszykarze w pierwszym spotkaniu pewnie pokonali
gospodarzy zawodów – Ósemkę
Skierniewice. Łowiczanie wygrali z podopiecznymi Adriana
El-Warda (zawodnikiem drugoligowego Księżaka Łowicz)
66:22. Najskuteczniejszym graczem w barwach UMKS Księżak był Kacper Rześny, który
zdobył 19 punktów oraz jego
młodszy brat Piotr, który trafił
dwanaście oczek.
Drugi mecz nasi zawodnicy
zagrali z ekipą łódzkiego Startu (trener Michał Snochowski
– również zawodnik drugoligowego Księżaka). Ten mecz
był dla młodych Księżaków
dość ważny, bowiem decydował
o czwartym miejscu w tabeli,
które premiowane jest awansem
do rundy finałowej. Niestety, łowiczanie byli minimalnie gorsi
i przegrali 46:48. Najwięcej
punktów dla zespołu Cezarego
Włuczyńskiego w tym meczu
zdobył Szymon Aniszewski –
15. Po tych dwóch spotkaniach
finałowa czwórka nieco się oddaliła.
Jednak młodzi zawodnicy
UMKS Księżak mieli jeszcze
szansę w niedzielnym turnieju,
który rozgrywany był w ostatnią niedzielę w Łowiczu. Nasz
zespół zagrał z PKK 99 Pabianice i UMKS Piotrcovią Piotrków
Trybunalski i teoretycznie miał
jeszcze szansę na awans do finałowej czwórki. Musiał wygrać
dwa spotkania i liczyć na porażki łódzkiego Startu.
W ostatnią niedzielę łowiczanie mieli dużo szczęścia
i plan ten udało się zrealizować.
W pierwszym meczu wygrali
zdecydowanie z ekipą z Piotrkowa Trybunalskiego, a zdecydowanie prym na boisku wiodła
dwójka zawodników, która gra
również w młodzikach – Aniszewski i Jakub Szkup. Doświadczenie w grze ze starszymi

rywalami procentuje i w meczach w swoim roczniku ta para
zdecydowanie się wyróżniała.
W meczu z Piotrcovią zdobyli
razem 54 punkty. Dodatkowo
Start przegrał z PKK 99 Pabianice i była szansa na awans
do finałowej czwórki. Trzeba
było jeszcze pokonać PKK 99.
Okazało się, że zespół trenera
Włuczyńskiego zagrał bardzo
dobre zawody, a ciężar gry wziął
na siebie Szkup, który zdobył 31.
oczek i poprowadził swoją drużynę do zwycięstwa.
Plan został zrealizowany
w stu procentach. Dwa mecze
wygrane i dwie porażki Startu
dały awans Księżaka do rundy
finałowej z drugiego miejsca
w tabeli rundy wstępnej ligi wojewódzkiej U-12.
W rundzie finałowej zagrają
AZS WSGK I Kutno, Księżak,
PKK 99 Pabianice i łódzki Start,
a pierwszy turniej odbędzie
się już w najbliższą niedzielę
21 marca 2010 roku. 
zł, p
6. kolejka wojewódzkiej ligi
żaków U-12: Ósemka Skierniewice – Księżak Łowicz 20:66, Księżak Łowicz – Start Łódź 46:48,
Ósemka Skierniewice – Start Łódź
39:47, UMKS Piotrcovia Piotrków
Trybunalski – AZS WSGK I Kutno
45:41, PKK 99 Pabianice – AZS
WSGK II Kutno 50:36, PKK 99
Pabianice – AZS WSGK I Kutno
32:58, UMKS Piotrcovia Piotrków
Trybunalski – AZS WSGK II Kutno
52:31.

n

n Zaległe mecze 3. kolejki wojewódzkiej ligi żaków U-12: Księżak Łowicz – UMKS Piotrcovia
Piotrków Trybunalski 61:34, Start
Łódź – PKK 99 Pabianice 34:41,
Start Łódź – UMKS Piotrcovia
Piotrków Trybunalski 30:44, Księżak Łowicz – PKK 99 Pabianice
66:38.

1. AZS WSGK I Kutno

12 21 581:334

2. Księżak Łowicz

12 19 546:411

3. PKK 99 Pabianice

12 19 442:426

4. Start Łódź

12 18 448:472

5. UMKS Piotrcovia

12 18 382:340

6. AZS WSGK II Kutno

12 17 378:444

7. Ósemka Skierniewice 12 10 234:584
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Koszykówka | Liga Młodziczek U-14

Koszykówka | II liga kobiet / juniorki U-18

Wygrana uciekła w końcówce
PNI-KSIĘŻAK ŁOWICZ
BASKET ALEKSANDRÓW

Rywalki znowu lepsze
KSIĘŻAK ŁOWICZ
BASKET 

87 (21, 24, 19, 23)
90 (20, 15, 27, 28)

Księżak: Elżbieta Siekiera 9, Aleksandra Wojda 4, Natalia Liberska
3 (1x3), Klaudia Jędrachowicz
i Oliwia Wiechno oraz Weronika
Rondoś 10, Eliza Stawicka 8, Magdalena Panek 2, Maja Gabrysiak
2, Weronika Szczepańska, Maja
Liberska, Kinga Sukiennik, Emilia
Pacek i Aleksandra Charążka.

PNI-Księżak: Paulina Hemka 22, Milena Mitek 19, Blanka Sokół 15, Maja
Podrażka 7 i Agnieszka Wójcik 4 oraz Aleksandra Śmiałek 17 (1x3), Monika Zimna 3 (1x3), Magdalena Jagura, Karolina Pierzchała i Paulina Wielemborek. Najwięcej dla Basketu: Żaneta Morawiec 26, Iga Walentowska
14 (1x3), Anita Tomaszewska 14 i Justyna Wilk 13.

Łowicz, 12 marca. Zawsze
szkoda takich meczów, w których prowadzi się przez większość czasu, a zwycięstwo
ucieka w końcówce. Na cztery
minuty przed końcem meczu
z Basketem Aleksandrów Łódzki podopieczne trenera Pawła
Dolińskiego prowadziły jeszcze
77:66, ale w końcówce zabrakło
„zimnej krwi” i z trzypunktowej
wygranej cieszyły się ostatecznie rywalki.
Wcześniej gospodynie kilka razy „uciekały” rywalkom.
Po wyrównanym początku, kiedy w 8. minucie było tyko 14:13,
dobre akcje powracającej po
kontuzji Oli Śmiałek, szybkich
kontrach Pauliny Hemki i serii
rzutów wolnych Mileny Mitek łowiczanki miały już sześć
punktów przewagi, ale pierwsza
kwarta zakończyła się minimalną wygraną 21:20.
W drugiej znów walka kosz
za kosz, ale w końcówce znów
bardzo dobry fragment „Centerek”, które na przerwę zeszły
prowadząc 45:35. W tej fazie
znacznie skuteczniej zagrała
rozgrywająca – Blanka Sokół.
W trzeciej przez długie fragmenty miejscowe utrzymywały

swoją przewagę, ale ta część zakończyła się przy minimalnym
prowadzeniu Księżaka 64:62.
Czwarta odsłona zaczęła się
od serii dobrych akcji łowiczanek: najpierw Śmiałek wbiła
się do kosza rywalek, raz po
raz udane penetracji kończyły
punktami na rozgrywające –
Mitek i Sokół. W 36. minucie
było jeszcze 77:66 i… stanęło.
Do tego minutę później negatywnym bohaterem meczu okazał
się sędzia – Zbigniew Sowiński,
który najpierw nie odgwizdał
ewidentnego faulu na Sokół,
a sekundę później zobaczył
wyimaginowane przewinienie
tej zawodniczki, która musiała
w tym momencie opuścić
parkiet. W ostatniej minucie
gospodynie jeszcze prowadziły 85:84, ale rywalki jednak
zagrały znacznie skuteczniej
w końcówce.
– Był to nasz przedostatni
mecz w sezonie, zagramy jeszcze tylko zaległy mecz z PTK
w Pabianicach – podsumowuje
trener Doliński. – Cieszę się,
że w końcu zagraliśmy w nominalnym składzie. Do zespołu
po kontuzji powróciła Ola Śmiałek, ale cieszy mnie także po-

Łowicz, 12 marca. Młodziczki Księżaka rozegrały
swój przedostatni mecz w tegorocznych rozgrywkach wojewódzkiej ligi koszykówki U-14,
a zespół trenerów Karoliny Pierzchały i Pawła Dolińskiego zmierzył się tym razem z Basketem
Aleksandrów Łódzki. Pierwszy
mecz tych zespołów zakończył się zwycięstwem rywalek
88:40, a teraz w Łowiczu alek-

wrót do zespołu najbardziej doświadczonej mojej zawodniczki
– Karoliny Pierzchały, która
nie tak dawno urodziła wspaniałą córeczkę – Patrycję. A co
do meczu? Niestety brakuje nam
troszkę szczęścia w ostatnich
meczach: minimalne porażki
z Widzewem, MKS Kutno i teraz
Basketem. Te trzy mecz równie
dobrze mogliśmy wygrać...
d

nice – Basket Aleksandrów Łódzki
59:76. 10. kolejka II ligi kobiet /
juniorek U-18: PNI-Księżak Łowicz – Basket Aleksandrów Łódzki 87:90, ŁKS BW Łódź – Widzew
Łódź 75:61, PTK Pabianice – MKS
Kutno 69:60.
1. ŁKS BW Łódź (1)

10 19 774:570

2. Aleksandrów (3)

10 17 800:665

3. Widzew Łódź (2)

10 17 726:620

4. PTK Pabianice (4)

Zaległy mecz 8. kolejki II ligi kobiet / juniorek U-18: PTK Pabia-

5. MKS Kutno (5)
6. PNI-Księżak Łowicz (6)

9 13 576:564
10 11 506:854
9 10 614:723

Wygrane także w lidze
60
14

Księżak: Klaudia Gajda 24, Kamila Morawska 12, Natalia Bliźniewska 8, Aleksandra Kwiatkowska
6, Natalia Jankowska, Agata Jurkiewicz, Natalia Lesiak, Julia Warzywoda, Patrycja Szczechowicz,
Karolina Wojda, Julia Woźniak,
Paulina Walczak, Karolina Trafalska, Natalia Szewczyk, Anastazja
Kunat, Paulina Skowrońska, Aleksandra Wojtasiak, Milena Woźnicka i Michalina Wojda.

Łowicz, 13 marca. Przed
tygodniem najmłodsze koszykarki Księżaka znakomicie
spisały w turnieju towarzyskim
rozgrywanym w Kutnie.
Teraz łowiczanki z rocznika
1999 także doskonale zainaugurowały swoje rozgrywki
Wojewódzkiej Ligi Minikoszykówki Skrzatek U-11.
Drużyna trenerki Pauliny
Hemki pokonała najpierw swoje rówieśniczki z MKS Kutno
60:14 oraz ekipę TK Alles
Głowno 24:22.

Skrzatki z rocznika 1999 wygrały dwa mecze.
1. kolejka U-11: Księżak Łowicz MKS Kutno 60:14, MKS Kutno - TK
Alles Głowno 20:0 (w.o.), Księżak
Łowicz - TK Alles Głowno 20:0
(w.o.)

17. kolejka wojewódzkiej ligi
młodziczek U-14: Księżak Łowicz
- Basket Aleksandrów Łódzki 38:70,
MKS Kutno - Lider Tomaszów Mazowiecki 102:48, PTK Pabianice
- Widzew Łódź 26:54, Pauza: TK
Alles Głowno. Mecz: ŁKS BW Łódź
- Trójka Sieradz przełożono.
1. MKS Kutno

15 30 1645:443

2. Lider Tomaszów Maz. 15 27 1049:653
3. Widzew Łódź

15 25 934:535

4. PTK Pabianice

15 24 1083:780

5. Basket Aleksandrów

15 24 990:797

6. Księżak Łowicz

15 19 663:1070

7. ŁKS BW Łódź

15 18 660:1117

8. Trójka Sieradz

14 18 520:1039

9. TK Alles Głowno

15 15 340:1450

Czwórka gromi rywalki
Łowicz, 9 marca. W hali
sportowej OSiR nr 2 rozegrano
mistrzostwa Łowicza szkół podstawowych w minikoszykówce
dziewcząt, w których wzięło
udział 6 zespołów z czterech
szkół, a ostatecznie najlepszą
okazała się drużyna piątoklasistek z SP 4 Łowicz. Podopieczne trenera Pawła Dolińskiego to
w większości uczennice koszykarskiej klasy sportowej i stąd nie
może dziwić ich spora przewaga.
Zespół z Czwórki wygrał z SP 2
II Łowicz 84:0 i z SP 1 Łowicz
44:12 oraz w finale z SP 2 I Łowicz 56:8. Obie drużyny awansowały do finału powiatowego.
W meczu o trzecie miejsce „Jedynka” pokonała ekipę czwartoklasistek z SP 4 Łowicz 20:15.
W zwycięskiej drużynie grały: Aleksandra Duranowska (36.
punktów w turnieju), Dagmara
Kopeć (29), Kamila Morawska
(28), Paulina Piekacz (25), Katarzyna Antosik (24), Martyna
Zielińska (14), Natalia Mostowska (14), Maja Raróg (8), Monika Jesiotr (2), Aleksandra
Rokicka (2), Klaudia Malejka
i Marcelina Filipek – nauczycielem w-f i zarazem trenerem
zespołu jest Paweł Doliński. p
Grupa A: SP 4 I Łowicz – SP 2
II Łowicz 84:0 (20:0, 20:0, 28:0,
16:0); pkt.: Aleksandra Duranowska 20, Paulina Piekacz 12, Kamila Morawska 12, Dagmara Kopeć
10, Katarzyna Antosik 6, Martyna
Zielińska 6, Maja Raróg 6, Natalia
Mostowska 6, Monika Jesiotr 2
i Aleksandra Rokicka 2.
SP 4 I Łowicz – SP 1 Łowicz
44:12 (14:2, 6:2, 8:8, 16:0); pkt.:
Aleksandra Duranowska 10, Katarzyna Antosik 10, Kamila Morawska 8, Paulina Piekacz 4, Dagmara
Kopeć 4, Martyna Zielińska 4, Maja
Raróg 2 i Natalia Mostowska 2 –
Natalia Bura 10 i Bogumiła Polak 2.
SP 1 Łowicz – SP 2 II Łowicz
24:8 (2:0, 6:0, 4:6, 12:2); pkt.: Na-

n

Ten drugi mecz został zweryfikowany jako walkower
bowiem ekipa z Głowna przyjechała na mecz bez kompletu
dokumentów. 
p

sandrowianki wygrały 70:38.
Ostatni już mecz tego sezonu
odbędzie się w niedzielę 21 marca w hali sportowej OSiR nr 1
w Łowiczu, gdzie „Centerki” zagrają z PTK Pabianice. Początek
o godz. 10.00. 
d, p

Sport szkolny | Minikoszykówka

Najskuteczniejszą w ekipie PNI-Księżak była Paulina Hemka (nr 5).

Koszykówka | Liga Skrzatek U-11

KSIĘŻAK ŁOWICZ
MKS KUTNO	

38
70

1. Księżak Łowicz

2

4 80:14

2. MKS Kutno

2

3 34:60

3. PTK I Pabianice

0

0

0:0

4. PTK II Pabianice

0

0

0:0

5. TK Alles Głowno

2

0 0:40

talia Bura 12, Małgorzata Lesiak 6,
Aleksandra Rożniata 2, Bogumiła
Polak 2 i Dominika Kocak 2 – Anna
Walczak 6 i Patrycja Sadowska 2.
n Grupa B: SP 7 Łowicz – SP 2
I Łowicz 2:48 (0:18, 2:10, 0:10,
0:12); pkt.: Sylwia Przybylska 2 –
Małgorzata Mikołajczyk 12, Wiktoria Kolec 8, Maja Gabrysiak 6,
Katarzyna Nych 6, Sylwia Ziental
4, Michalina Kaźmirska 4, Aleksandra Cholewska 2, Karolina Wojda
2, Paulina Skowrońska 2 i Kamila
Charążka 2.
SP 7 Łowicz – SP 4 II Łowicz
12:26 (6:6, 0:10, 2:8, 4:2); pkt.: Monika Szyszko 4, Sylwia Przybylska
4, Aleksandra Milczak 2 i Kinga
Blus 2 – Klaudia Gajda 12, Natalia
Bliźniewska 6, Aleksandra Kwiatkowska 4 i Natalia Lesiak 4.
SP 2 I Łowicz – SP 4 II Łowicz
20:10 (6:0, 6:4, 4:4, 4:2); pkt.:
Wiktoria Kolec 8, Aleksandra Cholewska 6, Maja Gabrysiak 4 i Katarzyna Nych 2 – Aleksandra Kwiatkowska 8 i Klaudia Gajda 2.

Mecz o 3. miejsce: SP 4 II Łowicz – SP 1 Łowicz 15:20 (2:9,
6:4, 5:4, 2:3); pkt.: Aleksandra
Kwiatkowska 9, Klaudia Gajda 4
i Natalia Bliźniewska 2 – Natalia
Bura 7, Agnieszka Ciesielska 5,
Bogumiła Polak 4, Aleksandra
Rożniata 2 i Małgorzata Lesiak 2.

n

Mecz o 1. miejsce: SP 4 I Łowicz – SP 2 I Łowicz 56:8 (17:2,
14:4, 11:2, 14:0); pkt.: Dagmara Kopeć 15, Paulina Piekacz 9, Katarzyna Antosik 8, Kamila Morawska 8,
Aleksandra Duranowska 6, Natalia
Mostowska 6 i Martyna Zielińska 4
– Paulina Skowrońska 4, Wiktoria
Kolec 2 i Sylwia Ziental 2.

n

1. SP 4 I Łowicz

3

6184:20

2. SP 2 I Łowicz

3

5 76:68

3. SP 1 Łowicz

3

5 56:67

4. SP 4 II Łowicz

3

4 51:52

5. SP 7 Łowicz

2

2 14:74

SP 2 II Łowicz

2

2 8:108
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Ze zmiennym
szczęściem
grali koszykarze Księżaka. str. 40-41

Sport szkolny | Powiatowa Gimnazjada Szkolna w piłce siatkowej chłopców

Siatkarski triumf Kompiny
Łowicz, 12 marca. Bardzo
wyrównanym, a co za tym idzie
pełen emocji był piątkowy turniej piłki siatkowej chłopców,
który rozgrywany był w hali
sportowej OSiR nr 2 w Łowiczu
w ramach Powiatowej Gimnazjady Szkolnej. Faworyzowana
drużyna Gimnazjum w Bielawach (nauczyciel w-f Artur
Tokarski) ostatecznie zajęła dopiero trzecie miejsce i wydawało
się, że finał powinien należeć do
reprezentantów Gimnazjum nr 3
w Łowiczu (nauczyciel w-f Zbigniew Gronczewski). Siatkarze
z „Trójki” rywalizowali o pierwsze miejsce z ekipą Gimnazjum
nr 1 w Kompinie, z którymi wygrali w meczu grupowym 2:0,
ale w pojedynku decydującym
o awansie na zawody rejonowe
lepsi okazali się jednak ostatecznie podopieczni Andrzeja
Rybusa.
W finale rejonowym ekipa
Gimnazjum nr 1 w Kompinie
rywalizowała będzie z mistrzami czterech innych powiatów:
skierniewickiego
grodzkiego
i ziemskiego oraz rawskiego i
kutnowskiego, a turniej ten odbędzie się najprawdopodobniej
23 marca 2010 roku w Rawie
Mazowieckiej.
p
Okręg łowicki: Grupa A: G 1 Łowicz – G 3 Łowicz 2:1 (-19, 21, 13),
G 1 Łowicz – G 4 Łowicz 2:1 (20,
-21, 12), G 3 Łowicz – G 4 Łowicz
2:0 (18, 22). Grupa B: G 2 Łowicz
– Pijarskie GKP Łowicz 2:0 (5, 23).
Mecze półfinałowe: G 2 Łowicz –
G 3 Łowicz 0:2 (19, 23), G 1 Łowicz
– Pijarskie GKP Łowicz 2:0 (19, 10).
Mecz o 1. miejsce: G 1 Łowicz –
G 3 Łowicz 2:0 (12, 9).

Siatkarki I LO Łowicz w finale ograły rywalki z „Blichu” 2:0.

Sport szkolny | PLS w siatkówce

Wygrały „Chełmonki”

Siatkarze z Kompiny w finale zrewanżowali się „Trójce” za porażkę z eliminacji.
1. G 1 Łowicz

4

8

8-2

2. G 3 Łowicz

4

6

5-4

3. G 2 Łowicz

2

3

2-2

Pijarskie GKP Łowicz

2

2

0-4

5. G 4 Łowicz

2

2

1-4

Okręg północny: G Kocierzew Południowy – G Kiernozia 2:0, G Kocierzew Południowy – PG Błędów
2:0, PG Błędów – G Kiernozia 2:1.
1. G Kocierzew Płd.

2

4

4-0

2. G Kiernozia

2

3

2-3

3. PG Błędów

2

2

1-4

Okręg zachodni: G Stary Waliszew
– GP Nowe Zduny 0:2 (16, 22), GP
Popów – G Bielawy 0:2 (24, 19), G

Stary Waliszew – GP Popów 0:2
(14, 21), GP Nowe Zduny – G Bielawy 0:2 (23, 20), G Stary Waliszew
– G Bielawy 0:2 (6, 11), GP Nowe
Zduny – GP Popów 1:2 (-19, 24, 13).
1. G Bielawy

3

6

6-0

2. GP Popów

3

5

4-3

3. GP Nowe Zduny

3

4

3-4

4. G Stary Waliszew

3

3

0-6

Finał PGS: Grupa A: G Kocierzew
Południowy – G 1 Kompina 0:2
(20:25, 19:25), G 3 Łowicz – G
Kocierzew Południowy 2:0 (25:22,
25:19), G 1 Kompina – G 3 Łowicz
0:2 (24:26, 20:25). Grupa B: G 1 Łowicz – G Bielawy 0:2 (17:25, 22:25),

GP Domaniewice – G 3 Łowicz 2:0
(26:24, 25:14), G Bielawy – GP Domaniewice 2:0 (26:24, 25:18). Mecze półfinałowe: G 3 Łowicz – GP
Domaniewice 2:1 (25:16, 19:25,
15:12), G 1 Kompina – G Bielawy
2:1 (24:26, 25:23, 15:13). Mecz o
3. miejsce: G Bielawy – GP Domaniewice 2:1 (12:25, 26:24, 15:13).
Mecz o 1. miejsce: G 3 Łowicz –
G 1 Kompina 0:2 (22:25, 19:25).
1. G 1 Kompina

4

7

6-3

2. G 3 Łowicz

4

7

6-3

3. G Bielawy

4

7

7-3

4. GP Domaniewice

4

5

4-6

5. G 1 Łowicz

2

2

0-4

G Kocierzew Płd.

2

2

0-4

Łowicz, 11 marca. Osiem
zespołów wystartowało w Powiatowej Licealiadzie Szkolnej
w piłce siatkowej dziewcząt,
a w pojedynku finałowym zmierzyły się uczennice I LO Łowicz
i ZSP 2 Łowicz. Ostatecznie
zdecydowanie lepsze okazały się
podopieczneJarosławaWoźniaka
z „Chełmońskiego”, drugie były
„blichowianki” (nauczyciel w-f
Jakub Zaczkiewicz), a puchar za
trzecie miejsce wywalczyły siatkarki z ZSP 4 Łowicz (nauczycielka w-f Krystyna Ceglińska).
W reprezentacji I LO im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu
grały: Agata Więckowska, Weronika Stajuda, Kasia Żelaźkiewicz, Aleksandra Dyba, Milena
Mitek, Sara Wojda, Dominika
Brzezińska, Paulina Talarowska, Małgorzata Bodek, Wioetta
Miodek, Katarzyna Ambroziak,
Joanna Justyna, Monika Pietrucha, Sylwia Dudzińska, Sylwia
Warda, Klaudia Machała i Daga
Pachowska – nauczyciel w-f Jarosław Woźniak.
p
Grupa A: ZSP 2 Łowicz – ZSP
Zduńska Dąbrowa 2:1 (14, -17, 10),

ZSP 4 Łowicz – ZSP 3 Łowicz 2:0
(10, 12), ZSP 2 Łowicz – ZSP 4 Łowicz 2:1 (-18, 18, 11), ZSP Zduńska
Dąbrowa – ZSP 3 Łowicz 0:2 (18,
12), ZSP 2 Łowicz – ZSP 3 Łowicz
2:0 (19, 9), ZSP Zduńska Dąbr. –
ZSP 4 Łowicz 1:2 (-19, 13, 7). Grupa B: I LO Łowicz – Pijarskie LOKP
Łowicz 2:0 (22, 11), II LO Łowicz
– ZSL Zduny 2:0 (17, 17), Pijarskie
LOKP Łowicz – ZSL Zduny 1:2 (-17,
15, 7), I LO Łowicz – II LO Łowicz
2:0 (15, 8), Pijarskie LOKP Łowicz
– II LO Łowicz 0:2 (12, 20), I LO Łowicz – ZSL Zduny 2:0 (15, 16).
Mecze półfinałowe: ZSP 2 Łowicz – II LO Łowicz 2:1 (-22, 10,
12), I LO Łowicz – ZSP 4 Łowicz
2:0 (16, 18).
Mecz o 3. miejsce: II LO Łowicz –
ZSP 4 Łowicz 0:2 (7, 15).
Meczo 1. miejsce: I LO Łowicz –
ZSP 2 Łowicz 2:0 (9, 18).
1. I LO Łowicz

5

10

10-0

2. ZSP 2 Łowicz

5

9

8-5

3. ZSP 4 Łowicz

5

8

7-5

4. II LO Łowicz

5

7

5-6

5. ZSP 3 Łowicz

3

4

2-4

ZSL Zduny

3

4

2-5

7. ZSP Zduńska Dąbrowa

3

3

2-6

Pijarskie LOKP Łowicz

3

3

1-6

Tenis stołowy | Mistrzostwa Amatorów i Weteranów

Judo | Puchar Polski Juniorek Młodszych

Trzej zajęli miejsca na podium

Łowiczanki szybko odpadły

Bychlew, 6-7 marca. Ponad
stu zawodników wystartowało
w Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Amatorów
i Weteranów Tenisa Stołowego,
a w zawodach tych bardzo dobrze spisali się pingpongiści
z Ziemi Łowickiej. W kategorii
40-49 lat już w półfinale spotkali się dwaj reprezentanci UKS
Bednary, a ostatecznie złoty
medal zdobył Leszek Kalina,
a brązowy Krzysztof Placek.
W kategorii open ten ostatni dotarł do finału, w którym jednak
lepszym okazał się lider Macovii Maków – Waldemar Uściński (Kutno). Miejsce na podium
zajął także łowiczanin – Tadeusz
Pytkowski (Księżak), który wywalczył trzecie miejsce w kategorii powyżej 60 lat. 
p

Skierniewice, 14 marca. Niezbyt udany był start zawodniczek
MKS Zryw Łowicz w rozgrywanym w Skierniewicach Pucharze Polski Juniorek Młodszych
w judo. Podopieczne trenerki
Iwony Grzegory-Gajda doznały
porażek już w swoich pierwszych walkach i bardzo szybko
pożegnały się z tymi zawodami.
W kategorii do 40 kg walczyła Ola Bednarek, która minimalnie uległa Alicji Lewandowskiej
(AZS Gliwice), która jednak nie
„pociągnęła” naszej judoczki do
repasażów. Podobnie przebiegała „przygoda” z tymi zawodami
Magdaleny Gejo, która w swojej
jedynej walce w wadze do 44 kg
przegrała z Aleksandrą Kokoszka (UKS Kontra Mińsk Mazowiecki).

Nowy Łowiczanin.
Tygodnik Ziemi Łowickiej,
członek Stowarzyszenia Gazet
Lokalnych.

Turniej open: 1. Waldemar Uściński (Kutno), 2. Krzysztof Placek
(UKS Bednary), 3. Adam Konecki
(Łódź) i Andrzej Wrzosek (Rawa
Mazowiecka). Powyżej 60 lat: 1.
Mirosław Badziak (Pabianice), 2.

Janusz Olbiński (Łódź), 3. Tadeusz
Pytkowski (Księżak Łowicz). 40-49
lat: 1. Leszek Kalina (UKS Bednary), 2. Bartłomiejczyk Jarosław
(Rzgów), 3. Konecki Adam (Łódź)
i Krzysztof Placek (Skierniewice).

W kategorii M-40 w czołówce dwaj gracze UKS Bednary: Krzysztof
Placek (drugi z lewej) i Leszek Kalina (z prawej).

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.

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)

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: (46 837-37-51, 46 830-34-08),
e-mailem (reklama@lowiczanin.info)

Łowiczankom nie udało się podbić Skierniewic.

– Pamiętajmy jednak, że obie
są jeszcze młodziczkami, a co
za tym idzie były młodsze od
większości swoich rywalek –
opowiadała po turnieju trenerka
Grzegory-Gajda.
W sobotę 10 kwietnia tym
razem to Łowicz będzie go-

spodarzem ciekawych zawodów, tym razem z udziałem
najmłodszych
zawodniczek
i zawodników. W hali sportowej
OSiR nr 1 w Łowiczu odbędzie
się Łowicki Turniej Judo Dzieci, w którym wystartują m.in.
judocy z Irlandii. 
p

lub osobiście w biurze ogłoszeń, ul. Pijarska 3a,
w poniedziałki, wtorki i piątki w godz. 7.30-18.00,
środy i czwartki w godz. 7.30-16, soboty 8.00-14.

Druk:
SEREGNI PRINTING GROUP Sp. z o.o.
03-796 Warszawa, ul. Rzymska 18a.

Ogłoszenia drobne przyjmowane są także
w innych punktach, wymienionych na stronie 28.
Skład tekstu własny.

Nakład kontrolowany Nowego Łowiczanina
10.000 egz.
Nakład wraz z wydaniem głowieńskim
(Wieści z Głowna i Strykowa), też kontrolowanym
przez ZKDP: 12.700 egz.

Index: 326097 – dotyczy sieci „Ruch”.

100%
własności polskiej
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Sport
Piłka nożna | Runda wiosenna II ligi

Do trzech razy sztuka?
CONCORDIA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
PELIKAN ŁOWICZ	

1 (1)
0 (0)

1:0 - Łukasz Kaciczak (15).
Concordia: Kaniecki - Kaciczak, Karasiak, Różycki, Jabłecki - Stolarski,
Sebastian Wiśniewski, Jeremicz, Potocki - Juszkiewicz, Wolan oraz Kula Adamski, Wyciszkiewicz, Bortnik, Michał Wrzesiński, Zaor.
Pelikan: Jędrzejewski - Krysiński, Gawilk, Szymura, Mordzakowski - Bryk,
Gamla, Łochowski, Janczarek - Koźmiński, Zaremba oraz Kosiorek, Mitrowski, Domińczak, Marcinkiewicz.

Gutów Mały, 13 marca. Po raz
drugi tej zimy Pelikan Łowicz
zmierzył się w meczu sparingowym z Concordią Piotrków
Trybunalski. O ile w lutym łowiczanie odnieśli zwycięstwo
2:1, o tyle tym razem w rozegranym w sobotę w Gutowie
Małym meczu lepsi okazali
się już gospodarze. Spotkanie to w wykonaniu łowiczan
było bardzo słabe. Biało-zieloni mieli ogromne problemy
ze skonstruowaniem akcji
w ofensywie, a bramkę stracili
już po kwadransie gry. Gospodarze wykorzystali stały fragment, a autorem jedynej bramki
w tym spotkaniu został Łukasz
Kaciczak. Łowiczan usprawiedliwić może fakt, że wystąpili
w mocno przetrzebionym składzie. Kontuzje wyeliminowały
z gry Krystiana Bolimowskiego, Krzysztofa Brodeckiego

i Damiana Chmiela. Ponadto
z powodu złego stanu zdrowia
nie mógł wystąpić Witold Sabela. Co gorsza urazu w sobotę
nabawił się Michał Łochowski.
Jest to bardzo zły prognostyk
przed ligą, której start zaplanowano na najbliższy weekend.
Jednak to czy rozpocznie się
zgodnie z planem jest wielką
niewiadomą. PZPN już dwukrotnie przekładał start rundy
wiosennej. W związku z tym łowiczanie w innych terminach niż
pierwotnie planowano będą rozgrywać potyczki z Okocimskim
Brzesko i Wigrami Suwałki.
Miejmy nadzieję, że tym razem
liga zostanie jednak wznowiona. Każde przekładanie kolejki
może mieć niekorzystny wpływ
na drużynę z Łowicza. Najprawdopodobniej pewność co do
tego czy liga rusza w najbliższy
weekend będziemy mieć dopie-

ro w czwartek. W zeszłym tygodniu właśnie tego dnia Związek
podjął decyzję o przełożeniu kolejki. Dodatkowo pogoda ciągle
płata figle. W samym Łowiczu
spadł ostatnio śnieg i w poniedziałek płyta boiska na stadionie
przy ul. Starzyńskiego pokryta
była śniegiem.
Przekładanie kolejek będzie
wiązało się z większym natężeniem meczów w przyszłym
czasie. Zapewne będą tygodnie,
w których piłkarze II ligi zmuszeni będą rozgrywać po trzy
mecze w ciągu siedmiu dni. Na
pewno odciśnie się to na formie
łowiczan. Nie zapominajmy,
że trener Piotr Stach dysponuje
wąską kadrą zawodników i nie
będzie w stanie dokonywać zbyt
wielu roszad w składzie.
W najbliższą sobotę łowiczanie powinni udać się do Olsztyna. W autobusie zabraknie
pauzujących za kartki: Wojciecha Marcinkiewicza i Krzysztofa Brodeckiego. Na mecz
z OKS najprawdopodobniej nie
wykuruje się ponadto Michał
Łochowski. Także biało-zieloni
mają poważne problemy kadrowe już na długo przed startem
ligi. Strach pomyśleć co będzie
się działo kiedy rozgrywki ligowe nabiorą tempa.

Mecz ten będzie bardzo ważny dla obu ekip. W tabeli zespoły dzielą tylko dwa oczka, a wyżej plasują się Stomilowcy. Zimą
w Olsztynie doszło do zmiany
trenera. Jerzego Budziłka zastąpił Zbigniew Kieżun. W kadrze Stomilu nie doszło do zbyt
wielu roszad. Dwóch piłkarzy
odeszło do Ruchu Wysokie Mazowieckie. Olsztynianie dokonali dwóch poważnych wzmocnień. Z litewskiej Vetry Wilno
do Olsztyna przeprowadził się
Janusz Bucholc, a z Górnika
Łęczna - Piotr Głowacki. Obaj
wymienieni gracze są wychowankami Stomilu.
Zimą zespół z Olsztyna rozegrał trzynaście meczów sparingowych.
Biało-niebiescy
osiągnęli w nich imponujący
dorobek. Przegrali zaledwie jeden raz, a trzy razy gry kontrolne kończyły się remisem. Pozostałe mecze Stomil Oczywiście
wygrał. Zdobył w nich 36 bramek, a stracił 17. Jeżeli nic nie
stanie na przeszkodzie to mecz
rozegrany zostanie w sobotę,
20 marca o godz. 14:00. Miejmy
nadzieję, że tym razem PZPN
nie przełoży kolejki bowiem
drugoligowi kibice nie mogą się
już doczekać wznowienia rozgrywek. 
Mateusz Lis

Gracze Pelikana we wtorkowy wieczór zdobyli 10. goli.

Piłka nożna | Gra wewnętrzna

Kalibrowanie
celowników na „10”
PELIKAN I ŁOWICZ 10 (5)
PELIKAN II ŁOWICZ 0 (0)
Bramki: Krzysztof Zaremba 3,
Konrad Koźmiński, Kamil Szymura,
Piotr Bryk, Radosław Domińczak,
Kamil Mitrowski, Krystian Bolimowski i Damian Kosiorek.
Pelikan I: Sabela – Krysiński,
Szymura, Gawlik, Mordzakowski
– Bolimowski, Łochowski, Chmiel,
Janczarek – Koźmiński, Zaremba.
Na zmiany wchodzili: Stach, Czerbniak, Marcinkiewicz, Gamla, Bryk,
Domińczak, Mitrowski, Kosiorek.

Łowicz, 9 marca. W ubiegły
weekend nie udało się Peli-

kanowi rozegrać meczu kontrolnego z Wartą Sieradz, ale
mimo wszystko trener Piotr
Stach zarządził we wtorkowy wieczór trening strzelecki,
a to „kalibrowanie celowników”
wypadło na dziesięć punktów.
„Królem polowania” okazał
się Krzysztof Zaremba, który
w meczu z rezerwami klubu
ze Starzyńskiego popisał się
w pierwszej połowie klasycznym hat-trickiem.
Czy jednak ta kanonada przełoży się na skuteczną grę w II lidze? Zobaczymy... W ostatnim
sparingu z Concordią, o którym
piszemy obok, tak dobrze już
nie było... 
p

Sport szkolny | Wojewódzka Licealiada Szkolna w piłce ręcznej chłopców

Futsal | Bielawska Liga Halowa

Czwarte miejsce „Chełmona”

Najlepszy w Bielawach

Niewątpliwym sukcesem uczniów I LO Łowicz zakończyła się
wyprawa do Wielunia na półfinał
Wojewódzkiej Licealidy Szkolnej w piłce ręcznej. Podopieczni
Tomasza Piaseckiego w swoim
pierwszym pojedynku niespodziewanie pokonali „zawodowców” z Tomaszowa Mazowieckiego i awans do strefy finałowej
stał się faktem. W kolejnym meczu łowiczanie doznali „planowej” porażki z ekipą z Piotrkowa
Trybunalskiego, choć jej rozmiary wstydu im nie przyniosły.
Tydzień później ekipa „Chełmońskiego” udała się do Łodzi,
ale tym razem zabrakło kilku
podstawowych graczy. – Gdybyśmy pojechali w całym składzie
można była nawet myśleć o medalu – stwierdził Piasecki.
W reprezentacji I LO w Łowiczu grali: Radosław Dymek
– Michał Karmelita (13 goli
w turnieju), Damian Bąba (7),
Marcin Chondzyński (3), Piotr
Makowski (7), Tomasz Janus
(16), Michał Spychała (1), Paweł Janus (3), Przemysław Boczek (1), Damian Waracki (1),
Sebastian Kołaczyński, Maciej
Pochwała, Grzegorz Waligórski
i Paweł Rudzki – nauczyciel w-f
Tomasz Piasecki. 
p
Grupa A: I LO Wieluń – ZS 1
Zgierz 22:9; ZS 1 Zgierz – ZSP 10
Łódź 9:23; I LO Wieluń – ZSP 10
Łódź 12:21

Bielawy, 13 marca. Szósta
edycja Bielawskiej Halowej
Ligi Piłki Nożnej zakończyła
się sukcesem zespołu Warriors
Bielawy, który w tegorocznych
rozgrywkach wywalczył komplet zwycięstw. Decydujący
o mistrzowskim tytule mecz
z Pieczarką Waliszew, był bardzo wyrównany i emocjonujący,
a w spotkaniu tym padło łącznie
aż jedenaście goli. O jedną lepszą okazała się ostatecznie drużyna Przemysława Grzegorego.
Najlepszym strzelcem okazał
się Paweł Szulc (Fanatycy Futbolu), który zdobył 31. goli, 24.
bramki strzelił Karol Dobrzyński (Mariott), a 19 – Daniel Charucki (Warriors). 
p

W finałowej rozgrywce zabrakło kilku podstawowych graczy z „Chełmońskiego”.
Grupa B: ZSP 2 Piotrków Trybunalski – ZSP 2 Tomaszów Mazowiecki 20:8. ZSP 2 Tomaszów Mazowiecki – I LO Łowicz 7:11 (4:6);
br.: Michał Karmelita 7, Damian
Bąba 2 i Piotr Makowski 2. ZSP 2
Piotrków Trybunalski – I LO Łowicz
18:11 (9:4); br.: Michał Karmelita
4, Marcin Chondzyński 3, Tomasz
Janus 2, Damian Bąba i Piotr Makowski.

Mecze półfinałowe: ZSP 10 Łódź
– I LO Łowicz 23:7 (11:1); br.: Damian Bąba 4, Michał Karmelita,
Tomasz Janus i Michał Spychała. ZSP 2 Piotrków Trybunalski
– I LO Wieluń 20:13 (11:4).
Mecz o 3. miejsce: I LO Łowicz – I LO Wieluń 23:31 (11:19);
br.: Tomasz Janus 13, Piotr
Makowski 4, Paweł Janus 3,
Przemysław Boczek, Michał

Karmelita i Damian Waracki.
Mecz o 1. miejsce: ZSP 10 Łódź
– ZSP 2 Piotrków Trybunalski
23:17 (13:9)
1. ZSP 10 Łódź

4

8 90-45

2. ZSP 2 Piotrków Tryb.

4

6 75-55

3. I LO Wieluń

4

4 78-73

4. I LO Łowicz

4

2 52-79

5. ZS 1 Zgierz

2

0 12-21

ZSP 2 Tomaszów Maz.

2

0 15-31

11. kolejka BLHPN:
n ISKRA Zgoda – DzB Bielawy
5:5 (5:1); br.: Wojtek Michalak (1),
Damian Sibielak 2 (2 i 15), Rafał
Wójcik (5) i Przemysław Sibielak
(11) – Michał Bartosiak 2 (8 i 18)
i Miłosz Kasiński 3 (16, 20 i 21).
n MAGIC Bielawy – SOKÓŁ Popów 4:2 (1:1); br.: Damian Mardofel
(9), Kamil Mardofel (18), Paweł Klimkiewicz (20) i Karol Knapiński (21)
– Sebastian Olejniczak 2 (5 i 19).
n FANATYCY FUTBOLU Głowno
– HUSARIA Bielawy 16:0 (5:0);
br.: Filip Raczyński 3 (7, 22 i 27),
Rafał Nagański 5 (8, 14, 16, 17
i 25), Paweł Szulc 4 (10, 13, 20 i 23)
i samobójcza (24).
n CYGANY
Bielawy – OLDBOY
Bielawy 2:5 (1:3); br.: Grzegorz

Warriors w „koronie”.
Dróżka (15) i Mariusz Małasiński
(28) – Mieczysław Chamera 3 (4,
13 i 21), Norbert Majchrzak (8)
i Zbigniew Pietrzak (25).
n PATHOLOGY
Chruślin – MARIOTT Piotrowice 2:2 (1:1); br.:
Rafał Sut (10) i Kamil Milczarek
(23) – Konrad Dobrzyński (13) i Karol Dobrzyński (22).
n WARRIORS Bielawy – PIECZARKA Waliszew 6:5 (2:2); br.:
Robert Kornacki 3 (9, 14 i 25),
Przemysław Grzegory (16), Maciej
Rutkowski (24) i Kamil Janikowski
(27) – Daniel Pietrzak 4 (2, 9, 20
i 30) i Radosław (Leśniak 23).
1. Warriors Bielawy

11

33 90-28

2. Pieczarka Waliszew

11

30 73-25

3. Fanatycy Futbolu Głowno 11

25 95-24

4. Mariott Piotrowice

11

21 54-24

5. Cygany Bielawy

11

19 48-34

6. Pathology Chruślin

11

19 54-35

7. Oldboy Bielawy

11

18 47-33

8. Magic Bielawy

11

10 27-60

9. Husaria Bielawy

11

9 30-85

10. Iskra Zgoda

11

5 29-89

11. DzB Bielawy

11

4 32-80

12. Sokół Popów

11

0 20-82

Sport

Pelikan gotowy
do gry?

Siatkarze-amatorzy
zakończyli ligę

Szereg kontuzji przed ligą. str. 43

– w piątek finał. str. 39
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Koszykówka | 22. kolejka II ligi męskiej

Księżak pewnie z outsiderem
KKS SIECHNICE	
KSIĘŻAK Łowicz	

ŁOWICKI
INFORMATOR
SPORTOWY
Czwartek, 18 marca:
 10.00 – hala sportowa
OSiR nr 2 w Łowiczu, ul.
Topolowa 2; Powiatowa
Gimnazjada Szkolna w piłce
siatkowej dziewcząt;

65 (18, 15, 14, 18)
85 (26, 16, 15, 28)

KKS Siechnice: Łukasz Bartnicki 18 (1x3), Artur Cielma 13, Dawid Oswald
11 (1x3), Paweł Wójcik 9 (1x3) i Piotr Milczarek 4 oraz Tobiasz Kol 8 i Paweł
Nowicki.
Księżak: Robert Kucharek 19 (1x3), Krzysztof Morawiec 15 (3x3), Bartosz
Włuczyński 12 (2x3), Michał Snochowski 4 i Maciej Siemieńczuk 2 oraz
Kacper Kromer 24 (1x3), Adrian El-Ward 5, Jakub Pietrzko 4, Przemysław
Grabowski, Bartosz Pełka, Kamil Drelich i Mateusz Aniszewski.

Siechnice, 13 marca. Na mecz
do Siechnic ekipa drugoligowego Księżaka Łowicz jechała
w roli zdecydowanego faworyta.
Po pokonaniu w poprzedniej kolejce lidera II ligi grupy B - ekipy Open Basket Pleszew humory w łowickiej ekipie dopisują,
a to pomaga w odnoszeniu kolejnych zwycięstw. Podopieczni
trenera Cezarego Włuczyńskiego nie zawiedli i pewnie wygrali
mecz z KKS Siechnice 85:65.
Łowicki szkoleniowiec nieco
zaskoczył wyjściowym składem. W pierwszej piątce tego
pojedynku pojawił się Maciej
Siemieńczuk, który w większości spotkań siedzi na ławce
rezerwowych.
Wychowanek
łowickiego Księżaka cały czas
ciężko trenuje i to była dla niego pewnego rodzaju nagroda.
Jednak Siemieńczuk gra mało
w II lidze i na placu gry jeszcze
za bardzo się denerwuje, jednak
udało mu się zdobyć dwa punkty. Pierwsza kwarta zaczęła się,
po „trójce” Krzysztofa Morawca, od prowadzenia Księżaka
7:0. W kolejnych minutach „za
trzy” trafiali jeszcze Robert
Kucharek, Bartosz Włuczyński
i ponownie Morawiec, a łowiczanie prowadzili w 7. minucie
20:10. Po dziesięciu minutach
gospodarze przegrywali 18:26

i w kolejnych dwóch kwartach
prowadzili równorzędny pojedynek. Księżacy cały czas zachowywali bezpieczna przewagę, a mecz przypominał raczej
sparing, a nie walkę o ligowe
punkty. Łowiczanie przyspieszyli w czwartej odsłonie i odskoczyli na dwadzieścia oczek.
Najczęściej w tym okresie gry
do kosza trafiała dwójka Kucharek i Kacper Kromer. Mecz
zakończył się pewnym zwycięstwem Księżaka 85:65. Był to
czternasty wygrany mecz naszej ekipy w tym sezonie, która
nadal zajmuje piątą lokatę w II
lidze, choć tak naprawdę to jest
to czwarte miejsce, ponieważ
zajmuje AZS WSGK Kutno, a
my mamy lepszy bilans w meczach bezpośrednich.
Po spotkaniu trener Włuczyński powiedział: - Cieszymy się, że odnieśliśmy kolejne
zwycięstwo i praktycznie już
zapewniliśmy sobie dodatni
bilans. Chcieliśmy zakończyć
ten sezon mając na koncie więcej zwycięstw niż porażek i to
już jest pewne. W Siechnicach
chciałem dać więcej pograć
młodym zawodnikiem. Dlatego w pierwszej piątce wyszedł
Maciej Siemieńczuk. Niektórzy
wykorzystali swoją szansę na
pogranie, niektórzy nie. Ogól-

Piątek, 19 marca:
 10.00 – hala sportowa
OSiR nr 1 w Łowiczu, ul.
Jana Pawła II 3; Powiatowa
Licealiada Szkolna w piłce
siatkowej chłopców;
 17.00 – hala OSiR nr 2
w Łowiczu, ul. Topolowa
2; mecz finałowy XI edycji
Amatorskich Mistrzostw
Łowicza w piłce siatkowej:
Skierniewicki Węgiel
Skierniewice – Reprezentacja
AMŁ;

Koszykarze Księżaka znowu okazali się lepsi od zespołu KKS Siechnice.

nie mecz był bardzo spokojny i
tempo było raczej sparingowe,
ale to my cały czas kontrolowaliśmy wynik i pewnie wygraliśmy. Teraz przed nami mecz
w Łowiczu z Politechnikiem
Opolską. Potem czekają nas
ciężkie wyjazdowe pojedynki

z AZS Radex Szczecin i AZS
Poznań, a sezon kończymy w
Łowiczu meczem z Doralem
Zetkama Nysa Kłodzko.
Kolejny drugoligowy mecz
Księżaka odbędzie się w hali
sportowej OSiR nr 2 w Łowiczu
przy ul. Topolowej 2 w sobotę 20

PROGNOZA POGODY DLA REJONU ŁOWICZA | 18.03.2010 – 24.03.2010
SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
Napłynie wilgotna i cieplejsza masa powietrza
z zachodu.

Koszykówka | II liga

O play-off

Już tylko cztery kolejki pozostają do zakończenia II ligi,
a wciąż pewne gry w rundzie
play-off są trzy czołowe drużyny. O czwarte miejsce rywalizują
Księżak i AZS Kutno. 
p

Czwartek - Piątek:
Pochmurno z przejaśnieniami, miejscami
z opadami deszczu lub mżawki, ale coraz cieplej.
Widzialność umiarkowana do dobrej, zamglenia.
Wiatr zachodni i południowo-zachodni,
umiarkowany.
Temp. max w dzień: + 5 st. C do + 10 st. C.
Temp. min w nocy: + 5 st. C do + 3 st. C.

22. kolejka: Siechnice – Księżak
65:85, Pleszew – AZS Szczecin
100:82, AZS Poznań – AZS Opole
67:73, MKS Sk-ce – Stal Ostrów
87:77, Śląsk – Prudnik 86:71, AZS
Kutno – OSSM Wrocław 115:71,
Obiekty – Doral Kłodzko 80:89.

Sobota - Niedziela:
Pochmurno z przejaśnieniami, okresami opady
deszczu lub mżawki, ale wiosennie ciepło.
Widzialność umiarkowana, w opadach słaba.
Wiatr południowo-zachodni i zachodni,
umiarkowany.
Temp. max w dzień: + 8 st. C do + 11 st. C.
Temp. min w nocy: + 7 st. C do + 4 st. C.
Poniedziałek - Środa:
Zachmurzenie duże z rozpogodzeniami do
umiarkowanego, miejscami opady deszczu lub
deszczu ze śniegiem. Widzialność umiarkowana
i dobra, zamglenia. Wiatr zachodni i północnozachodni, słaby i umiarkowany.
Temp. max w dzień: + 6 st. C do + 9 st. C.
Temp. min w nocy: + 5 st. C do + 2 st. C.

marca, a mecz ten rozpocznie się
o godz. 18.00. Rywalem nieobliczalna ekipa AZS Politechnika
Opolska, która w ostatniej kolejce niespodziewanie wygrała
po dogrywce z trzecim w tabeli
– AZS Poznań. Zapowiada się
ciekawe spotkanie...
zł

1. AZS Radex Szczecin 22 42 2128:1624
2. Open Basket Pleszew 22 40 1940:1471

PROGNOZA BIOMETEOROLOGICZNA
Pogoda niekorzystnie wpływać będzie na nasze
samopoczucie.
BIURO METEOROLOGICZNE CUMULUS

3. AZS PP Poznań

21 38 1790:1521

4. AZS WSGK Kutno

22 36 1998:1730

5. Księżak Łowicz

22 36 1842:1676

6. Doral Nysa Kłodzko

22 34 1701:1787

7. Stal Ostrów Wlkp.

22 33 1774:1773

8. Pogoń Prudnik

22 33 1685:1764

9. MKS Skierniewice

22 32 1812:1767

10. AZS PO Opole

22 32 1695:1656

11. Śląsk Wrocław

22 29 1675:1785

12. Obiekty Wrocław

22 29 1580:1896

13. OSSM Wrocław

22 24 1510:2088

14. KKS Siechnice

21 21 1345:1937

Sobota, 20 marca:
 9.00 – hala sportowa OSiR
nr 1 w Łowiczu, ul. Jana
Pawła II 3; IV Mistrzostwa
Samorządowców woj.
łódzkiego w halowej piłce
nożnej;
 10.00 – hala sportowa
OSiR nr 2 w Łowiczu,
ul. Topolowa 2; mecz
wojewódzkiej ligi koszykówki
skrzatek U-11: Księżak Łowicz
– Alles Głowno;
 12.00 – hala sportowa
OSiR nr 1 w Łowiczu, ul.
Jana Pawła II 3; losowanie
eliminacji powiatowych
III edycji Mistrzostw Mini
Euro2012 przez Kutno,
Łęczycę i Łowicz;
 16.00 – sala gimnastyczna
Szkoły Podstawowej w
Bednarach; II liga tenisa
stołowego mężczyzn: UKS
Bednary – MKS Jedynka
Łódź;
 18.00 – hala sportowa
OSiR nr 2 w Łowiczu, ul.
Topolowa 2; mecz 23. kolejki
II ligi koszykówki męskiej:
Księżak Łowicz – AZS
Politechnika Opolska Opole;
Niedziela, 21 marca:
 10.00 – hala sportowa
OSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana
Pawła II 3; mecz wojewódzkiej
ligi koszykówki młodziczek
U-14: Księżak Łowicz – PTK
Pabianice;
Czwartek, 25 marca:
 10.00 – hala sportowa
OSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana
Pawła II 3; Miejskie IMS
w minipiłce ręcznej dziewcząt;
Piątek, 26 marca:
 10.00 – hala sportowa
OSiR nr 1 w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; Miejskie
IMS w minipiłce ręcznej
chłopców.
p

