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Łowicz | Rozbój w sklepie

Chciał zabić za dwie flaszki
Za dwie butelki wódki, dwie paczki
papierosów i czekoladowego batona nie
zamierzał zapłacić we wtorek 23 marca rano
w sklepie przy ul. Mostowej w Łowiczu
mężczyzna w średnim wieku. Zaatakował
więc ekspedientkę młotkiem w głowę.
Uderzył co najmniej raz, ale
próbował zadać więcej ciosów.
Sprzedawczyni jednak broniła się i dzięki temu uszła z życiem.
W tym czasie w sklepie nie
było nikogo innego. Po chwili
uciekł, bo pod sklep podjechał
dostawca pieczywa. Napastnik
został jeszcze tego samego dnia
ujęty przez policję. Do zdarzenia doszło w sklepie spożywczym Promyk kilkanaście minut
po 6 rano. – Wszedł do sklepu
mężczyzna, a ja już wtedy prze-

czuwałam, że przyszedł w nieczystym celu. Pomyślałam, że
złodziej i trzeba go pilnować
– opowiada ekspedientka, pani
Elżbieta. Mężczyzna poprosił
o dwie butelki taniej wódki, po
chwili o dwie paczki papierosów i batona „Grzesiek”, który
leżał na półce za ekspedientką.
– Włożyłam mu to wszystko do
kolorowej, brudnej reklamówki, którą podał, a następnie nabiłam na kasę 37 złotych i parę
groszy – opowiada. Reklamówkę cały czas trzymała w ręku.

Liczyła na to, że lada moment do sklepu ktoś wejdzie.
Przecież tego dnia miał dojechać dostawca surówek, zaraz miało dojechać pieczywo i samochód z jeszcze innej
hurtowni. – Jak na złość nikt
w tym momencie nawet nie
wszedł do sklepu, a przecież
nieraz się zdarzy, że biegam
pomiędzy klientami a dostawcami towaru – opowiada.
Chwilę później otrzymała pierwszy cios młotkiem
w głowę. Prawie upadła i po
chwili znowu zobaczyła nad
sobą uniesioną rękę mężczyzny z młotkiem. – Pan Bóg
dał mi siłę, oparłam się o regał i złapałam za ten młotek.
Mocno go trzymał... Zaczęłam się drzeć przeraźliwie,
a jak na złość nikt nie wchodził do sklepu. Miałam śmierć
w oczach. Udało mi się wy-

rwać i uciekłam na zaplecze –
opowiada kobieta. Tam opierała się całym ciałem o drzwi.
Z każdą sekundą słabła i miała
świadomość, że jeśli napastnik
będzie chciał się wedrzeć na
zaplecze, to długo nie będzie
w stanie blokować drzwi. Prawie zemdlała.
Po chwili – nie wie jak długiej – wyjrzała na sklep, ale
tam już na szczęście nikogo
nie było. – Za szybą zobaczyłam chłopaka, który przywiózł
ciastka – wspomina. Na ladzie ciągle leżała reklamówka
z wódką, papierosami i batonem, który chciał ukraść mężczyzna. Nie pamięta, kto zadzwonił po policję, być może
nawet ona. W tamtej chwili
miała w głowie dwie rzeczy:
zawiadomić policję i natychmiast jechać do szpitala, bo
głowa coraz bardzie krwawiła.

Rzut okiem | sukces Protestu

Teraz zdrowie”
już dziś

Diecezjalny Dzień Młodzieży po raz kolejny obchodzić będziemy w Niedzielę Palmową,
28 marca w Łowiczu. Główna
msza św. z udziałem młodzieży z różnych zakątków diecezji
łowickiej odprawiona zostanie
o godz. 12.00 w katedrze.
Uczestnicy Dnia Młodzieży
spotkają się na Starym Rynku
o godz. 11.30. Po mszy św.
przed rezydencją biskupa odbędzie się konkurs na największą
i najładniejszą palmę. 
mwk

Droga krzyżowa
ulicami Łowicza
Coroczna droga krzyżowa mieszkańców Łowicz odbędzie się w piątek, 26 marca.
Tym razem ruszy ona z katedry.
Przejdzie następnie Zduńską,
Nowym Rynkiem, Stanisławskiego, przez ul. Jana Pawła II aż do kościoła Chrystusa Dobrego Pasterza. Początek
o 19.30. 
jr

„

Gdy w środę, 23 marca
ratownicy medyczni
z Łowicza wraz ze starostą,
dyrektorem szpitala i radnymi
powiatowymi ruszali do
Warszawy protestować
pod bramą Ministerstwa Zdrowia
przeciwko likwidacji lokalnego
pogotowia ratunkowego, do czego
sprowadziłoby się podpisanie
przez NFZ kontraktu na Łowicz
z pogotowiem łódzkim, trudno
było wierzyć w powodzenie
protestu. A jednak: zostali przyjęci
przez minister Kopacz, która
wstrzymała kontrakt
i zapowiedziała sprawdzenie
procedur.
Więcej o proteście na str 18.
REKLAMA

Następnego dnia po zdarzeniu od policjantów dowiedziała się, że mężczyzna pojawił
się przy sklepie już pomiędzy 4
a 5 rano. – Może miał nadzieję,
że uda mu się mnie zaskoczyć
podczas otwierania sklepu. Coś
mu musiało przeszkodzić – powiedziała nam pani Elżbieta.
Policja w ciągu kilku godzin
zdołała ustalić, kim był napastnik i ująć go. Okazał się nim
44-letni mieszkaniec Łowicza.
Wczoraj Prokuratura Rejonowa w Łowiczu wystąpiła do
Sądu Rejonowego w Łowiczu
z wnioskiem o tymczasowe
aresztowanie napastnika. Sąd
prawdopodobnie przychyli się
do wniosku. Grozi mu kara więzienia od 2 do 15 lat. Ponieważ
jego działanie podczas usiłowania rozboju bezpośrednio zagrażało życiu ofiary, kara musi być
nie mniejsza niż 3 lata.  mak

Spotkanie młodzieży
i konkurs palm

W tym numerze
znajdziecie
Państwo nasz
kolejny dodatek
poświęcony zdrowiu
i higienie,
a w nim ciekawe artykuły,
m.in. jak żyć z protezą
i co to jest dieta
Strażników Wagi.

Fortuna
radzi
Dziś na str. 21 ostatni
odcinek porad
finansowych znanego
już naszym czytelnikom
sprzed roku aspiranta
Fortuny. Publikacja
powstaje we współpracy
ze Stowarzyszeniem Gazet
Lokalnych i Narodowym
Bankiem Polskim.

Ułańska zamknięta
22 marca rozpoczęły się prace przy budowie kanalizacji sanitarnej, które w konsekwencji
zamknęły ruch samochodowy
w ulicy Ułańskiej w Łowiczu.
Jest ona nieprzejezdna na całej
szerokości w pasie kilkudziesięciu metrów na wysokości
wjazdu na parking Tesco przy
II LO. Prace będą się posuwać
w stronę szpitala. 
tb
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Łowicz | Oczyszczanie miasta

Łaźniki | Wypadek

Od minionego czwartku,
18 marca trwa
generalne sprzątanie
łowickich ulic.

Pijany 17-latek z powiatu
kutnowskiego wiózł w nocy 21
marca motorowerem marki Romet dwóch starszych kolegów,
pochodzących też z powiatu
kutnowskiego.
Stracił panowanie nad jednośladem i przewrócił się. Do
wypadku doszło przy znacznej prędkości jednośladu. Kierujący doznał stłuczenia głowy, niegroźnego stłuczenia
kolana oraz wstrząśnienia mózgu. Jego dwóm 20-letnim ko-

Wiosna na drogach
Ekipy Zakładu Oczyszczania
Miasta mają pełne ręce roboty,
bo w czasie długiej i wyjątkowo
śnieżnej zimy na drogi wysypano w sumie 2.500 ton piachu.
Przez tydzień ulice sprzątały ręcznie dwie ekipy oraz jedna mechaniczna zamiatarka. Na
dziś, czwartek, 25 marca prezes
ZOM Jerzy Igielski zapowiadał uruchomienie jeszcze drugiej zamiatarki, która przechodziła pozimową modernizację.
Generalne porządki na ulicach
rozpoczęły się od najbardziej
reprezentacyjnych części centrum, choć ręczne sprzątanie

piachu prowadzono na bieżąco jeszcze w czasie mrozów.
Gdyby tego nie robiono, dziś
poruszalibyśmy się po traktach bardziej przypominających
piaszczyste dukty polne niż asfaltówki. Do chwili oddawania
aktualnego numeru NŁ do druku, posprzątane były już okolice
Starego i Nowego Rynku, ulice
Bielawska,
Stanisławskiego,
Jana Pawła II i Długa. Mimo intensywnych działań porządkowych, prezes Igielski nie wróży
im prędkiego końca:
– W zeszłym roku miasto
było już posprzątane pod koniec marca, ale zima była dużo
łagodniejsza i mogliśmy mechaniczne sprzątanie rozpocząć
już w lutym. W tym roku do
Wielkanocy nie da się jeszcze
w całości oczyścić Łowicza –
przyznaje. Zapewnia jednak, że

Pijany 17-latek wiózł kolegów

Targowisko | Kradzież
Wiosenne porządki. We wtorek wóz ZOM-u sprzątał ulicę Jana Pawła II.

prace są i będą prowadzone pełną parą. Zwraca jednak uwagę,
że dokładne sprzątanie utrudniają samochody zaparkowane
w pasie drogowym. Tak jest co
roku m.in. na Podrzecznej, którą z tego względu czyści się odcinkami.

Rzut okiem | Potężne dziury po zimie

– Zdarza się, że prosimy kierowców o przestawienie pojazdów. Czasem ktoś sam zorientuje się i przestawi auto na
miejsce już posprzątane. Każdy chciałby mieć czysto, tylko
nie myśli, że utrudnia nam pracę. 
ewr

Kolejny portfel
Do drugiej kradzieży kieszonkowej w tym miesiącu doszło na targowisku miejskim
w Łowiczu. Tym razem nieznany sprawca ukradł 45-letniej
mieszkance Łowicza z torebki damskiej portfel z pieniędz-

Sanniki | Włamania do piwnic

Policja ustaliła sprawców
27-letnia kobieta i 21-letni
mężczyzna z gm. Sanniki okazali się sprawcami włamania
do dwóch piwnic budynków
mieszkalnych w Sannikach,
do których doszło w połowie
stycznia.
Sprawcy zabrali wiertarki
i szlifierki o wartości 860 i 190
zł. Policjanci pracowali nad tą
sprawą aż do odzyskania mie-

nia. 23 marca sprawcy usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem. Motywem działania
włamywaczy była chęć zdobycia pieniędzy na zabawę.
Za kradzież z włamaniem
grozi dwóm zatrzymanym osobom od 1 do 10 lat pozbawienia wolności. Paser może otrzymać wyrok od 3 miesięcy do 5
lat więzienia. 
mwk

Skierniewice | Kradzież

Okradł kościół na Widoku
Pilnej interwencji służb drogowych wymagają dziury na drogach w wielu miejscach Łowicza. Żeby wykonać
to zdjęcie, nie musieliśmy daleko wychodzić. Takie dziury są na ul. Pijarskiej w Łowiczu. Na fatalny stan drogi
zwracali nam uwagę rodzice dzieci ze szkół pijarskich.

KRONIKA POLICYJNA | 17.03.–22.02.2010
17 marca o godz. 9.10
w Gągolinie Południowym 60-letni
mieszkaniec tej miejscowości nie
zastosował się do wyroku Sądu Rejonowego w Łowiczu zakazującego
mu prowadzenie wszelkich pojazdów i jechał rowerem.
17 marca o godz. 10.15
w Czerniewie 53-letni mieszkaniec
tej miejscowości nie zastosował się
do wyroku sądu i jechał rowerem.
18 marca o godz. 14.10 na
Nowym Rynku w Łowiczu kierujący
samochodem marki Citroen Jumper 40-letni mieszkaniec Łowicza
podczas skręcania w prawo nie
zachował ostrożności i zderzył się
z samochodem Renault Thalia.
18 marca ok. godz. 16 na
skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II oraz
Powstańców w Łowiczu kierujący
samochodem marki Fiat Cinquecento 55-letni mieszkaniec gm.
Bielawy nie ustąpił pierwszeństwa
przejazdu i doprowadził do zderze-

nia z VW Polo, którym kierowała 41letnia mieszkanka gm. Łyszkowice.
W nocy z 18 na 19 marca
w Sokołowie nieznany sprawca
bądź sprawcy włamali się do sklepu, skąd zabrali szufladę z pieniędzmi. W środku znajdowało się 150
zł. Uszkodzone zostały także drzwi
wejściowe oraz kłódki przy kracie.
19 marca o godz. 6.30 na
drodze krajowej nr 14 z Łowicza
do Łodzi, w ok. Jamna kierujący
samochodem osobowym marki
Opel Astra 56-letni mieszkaniec
Wałbrzycha stracił panowanie nad
pojazdem, uderzył w znak drogowy
i wpadł do przydrożnego rowu.
19 marca o godz. 10.50 na os.
Tkaczew w Łowiczu 41-letni mieszkaniec Łowicza jechał rowerem,
pomimo orzeczonego wobec niego
zakazu prowadzenia pojazdów.
19 marca o godz. 19.15 na
ul. Łęczyckiej w Łowiczu 45-letni
mieszkaniec Łowicza jechał rowe-

legom nic się nie stało. Do kolizji doszło w nocy z soboty na
niedzielę na drodze lokalnej
w Łaźnikach. Policję powiadomił przypadkowy świadek zdarzenia. Dwóch pasażerów motoroweru było trzeźwych, ale
17-latek miał 1,42 promila alkoholu w organizmie. Kierowca
odpowie nie tylko za jazdę pod
wpływem alkoholu, ale również
za wykroczenie dotyczące przewozu osób. Sprawą zajmie się
Sąd Rejonowy w Łowiczu. mak

rem, pomimo zakazu prowadzenia
wszelkich pojazdów.
22 marca o godz. 11.35 na ul.
Klickiego w Łowiczu w tył VW Polo,
którym kierował 33-letni mieszkaniec Łowicza, uderzył Daewoo Matiz, którym kierował 32-letni mieszkaniec Łowicza.
22 marca o godz. 16.15 na
drodze krajowej nr 14 w Jamnie
kierujący samochodem osobowym
marki Mercedes 33-letni mieszkaniec powiatu gnieźnieńskiego zjechał na pobocze drogi i wjechał do
przydrożnego rowu. Kierowca nie
odniósł poważniejszych obrażeń.
W okresie od końca listopada do 19 marca nieznany sprawca
włamał się do domku letniskowego
w Joachimowie Mogiłach, wcześniej przecinając kłódkę i wyłamując okiennicę. Ze środka skradziono
butlę gazową, żyrandol, baterię łazienkową, ręczniki i buty sportowe.
Łączne starty oszacowano na 970 zł.

Policjanci zatrzymali 30-letniego mieszkańca Łowicza podejrzewanego o kradzież pieniędzy z puszek ofiarnych
znajdujących się w kościele na
osiedlu Widok w Skierniewicach. Do kradzieży doszło 19
marca około 13.15.
Gdy zawiadomieni przez
jednego z parafian policjanci
przyjechali do kościoła, mężczyzna schował się w konfesjonale. Został znaleziony po

kilkunastu minutach, podczas
przeszukiwania kościoła. Policjanci ustalili, że zatrzymany mężczyzna po zakończonej mszy pozostał w kościele
i gdy wierni opuścili budynek,
z puszki przeznaczonej na dekorację grobu Pańskiego wyciągał pieniądze.
Przy zatrzymanym mężczyźnie policjanci odnaleźli ponad 500 zł, które zdążył wyjąć
z puszki ofiarnej. 
mak

mi w kwocie około 150 złotych
oraz dowodem osobistym. Do
kradzieży doszło w piątek, 19
marca pomiędzy godziną 10.55
a 12.00. Kobieta zgłosiła jednak
kradzież policji dopiero w godzinach popołudniowych.  mak

Wypadła
na łuku
W betonowy przepust przy
drodze krajowej w Arkadii uderzyła 22 marca kilka minut po
6 rano osobowa Honda, którą
kierowała 23-letnia mieszkanka
Łowicza.
Kobieta została przewieziona
do szpitala ze wstrząśnieniem
mózgu i stłuczeniem głowy.
Ze wstępnych ustaleń policji
wynika, że jadąca od strony Łowicza kobieta nie dostosowała prędkości do warunków na
drodze i na łuku drogi straciła
panowanie nad samochodem.

mak

Kolizja
na „dwójce”
Ciężarowa Scania z naczepą
uderzyła 24 marca około 4.15
rano w tył jadącego przed nią
białoruskiego samochodu ciężarowego Volvo na drodze nr 2
w okolicach Popowa.
Kierowcy nie odnieśli praktycznie żadnych obrażeń, ale
przez kilkanaście minut ruch na
drodze był utrudniony. Scanią
kierował 50-letni mieszkaniec
Błonia, został ukarany 300złotowym mandatem. 
mak

Łowicz | Pożar na osiedlu Kostka

Kuchnia w płomieniach
Do pożaru w mieszkaniu doszło w czwartkowy poranek
18 marca ok. 5.40 w jednym
z bloków wielorodzinnych na
os. Kostka w Łowiczu. Przyczyną pożaru było zaprószenie
ognia przez właściciela mieszkania.
– Po dojechaniu na miejsce zobaczyliśmy dym wydobywający się z mieszkania
na 3 piętrze. Z kuchni wynieśliśmy palącą się butlę gazową, a po wstępnym ugasze-

niu ognia – tlące się elementy
z zabudowy kuchni – opowiada starszy ogniomistrz z PSP
w Łowiczu Mirosław Kuśmierkiewicz. – Ponieważ w zadymionym mieszkaniu przebywały 2 osoby, zadysponowaliśmy
na miejsce zespół ratowniczy.
Mieszkańcy nie zgodzili się
jednak na hospitalizację – dodaje. Podczas pożaru całkowitemu
spaleniu uległa kuchnia wraz
z wyposażeniem. Stratę oszacowano na 6,9 tys. złotych. 
td

Kolizja 3
samochodów
Kierujący ciężarowym Volvo 47-letni mieszkaniec Łodzi
nie zachował 22 marca na ul.
Poznańskiej w Łowiczu bezpiecznej odległości i uderzył
w tył Volkswagena Golfa, ten
z kolei uderzył w tył ciężarowego Renault. Nikt nie odniósł
obrażeń. Najbardziej ucierpiał
samochód osobowy, który ma
zniszczony zarówno przód, jak
i tył. 
mak
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Aktualności
Łowicz | Topienie Marzanny

Pożegnanie z zimą
Dzieci z łowickich
podstawówek
przegoniły zimę
i przywitały wiosnę.
Około 80 dzieciaków z klas
2 i 3 w Szkole Podstawowej nr
1 w Łowiczu wzięło udział w
poniedziałek, 22 marca w budowie i topieniu Marzanny, zajęciach przygotowanych przez
łowickie muzeum. Podobna
zabawa odbyła się w piątek,
19 marca, wtedy uczestniczyli
w niej uczniowie SP nr 3.

Patryk Pawlaczyk z łowickiego muzeum topi Marzannę.

– W ten sposób obchodziliśmy pierwszy dzień wiosny.
Dzieciaki topiły Marzannę. To
bardzo stary słowiański zwyczaj, o bardzo starych, pogańskich korzeniach. Marzanna
symbolizowała zimę. Samo słowo pochodzi od słowa marznąć.
To symbol zimy, która rytualnie
niszczona zapowiada nadejście
wiosny – mówił Patryk Pawlaczyk z łowickiego muzeum.
Dzieci najpierw robiły Marzanny ze słomy i przyniesionych z domów elementów
ubioru w salach łowickiego muzeum, wykonywały także kolo-

rowe gaiki, które powędrowały
do szkół.
Z kilku wykonanych Marzann wybrano jedną, która powędrowała nad Bzurę, gdzie
została najpierw podpalona,
a następnie utopiona w rzece.
Dzieci miały także okazję poznać wierszyk o Marzannie
i puścić wraz z nurtem rzeki złe
oceny, jakie dostali w szkole.
Tradycji stało się więc zadość,
a uczestnicy topienia Marzanny
wierzą w to, że zima już nie powróci. – Teraz to musi być już
prawdziwa wiosna – zgodnie
mówiły dzieci. 
td

Łowicz | Wizyta dyplomatów

Ambasadorzy kupowali regionalia
Deszcz i wiatr przywitały w Łowiczu
ambasadorów i przedstawicieli misji
dyplomatycznych z całego świata
w Polsce w czasie ich wizyty 21 marca.
Nie przeszkodziło to im jednak wyjechać z naszego miasta
z przeświadczeniem, że warto
do niego wrócić w przyszłości
– tak bynajmniej wielu z nich
mówiło w czasie pożegnania
z władzami miasta i powiatu.
Do Łowicza dzięki Urzędowi
Wojewódzkiemu zjechali reprezentanci takich krajów jak Panama, Sri Lanka, Wenezuela,
Egipt, Brazylia, byli także ambasadorowie z większości krajów europejskich. Pod ratuszem
witała ich marszem łowickim
kapela Dziecięcego Zespołu
Ludowego Koderki.
Do Łowicza przyjechali po
godzinie 13. Od razu skierowali się do katedry, gdzie proboszcz Wiesław Skonieczny
zapoznał ich z historią świątyni, opowiedział o udziale arcybiskupów gnieźnieńskich w
jej tworzeniu i ich wpływie na
rozwój miasta. Później dyplomaci mieli kilkanaście minut
na zwiedzenie wnętrza kościoła. Niektórzy zatrzymali się na

Cztery twórczynie ludowe
poprowadzą warsztaty wykonywania tradycyjnych łowickich
ozdób wielkanocnych w najbliższy weekend, 27 i 28 marca
w godzinach od 10.00 do 15.00
w Galerii Łowickiej. Każdy
chętny będzie mógł bezpłatnie
spróbować swoich sił w tworzeniu ozdób lub kupić gotowe
w sklepie Folkstar lub bezpośrednio u twórczyń.
Grażyna Gładka będzie pokazywać i uczyć zdobienia wydmuszek, jak też wykonywania
łowickich wycinanek. Ponadto
zaprezentuje również serię kodr
związanych z Wielkanocą oraz
wycinankowych kart świątecznych. Genowefa Madanowska
wraz z córką Aliną Muras będą
prezentować
wykonywanie
tradycyjnych łowickich palm
wielkanocnych. Pod jej okiem
będzie można samemu wykonać swoją palemkę. Anna Kłos
poprowadzi warsztat zdobienia
jajek metodą decoupage, a jej
teściowa, również Anna Kłos,
będzie prezentować techniki haftu krzyżykowego. 
mak

Jarmarki
wracają

dłużej przy sklepiku, by zakupić wycinanki czy palmy wielkanocne. Z katedry przeszli
do muzeum, gdzie ponownie
przywitała ich łowicka kapela,
a młodzież w strojach ludowych poprosiła do tańca. Dyrektor Marzena Kozanecka-Zwierz poprowadziła ich
przez salę barokową do części,
w której znajdują się zbiory regionalne. Na chwilę zatrzymali
się przy makiecie XVII-wiecznego Łowicza.
Ambasadorzy najbardziej zainteresowali się regionaliami,
a szczególnie zadowoleni byli
z obecności na miejscu twórczyń ludowych. Choć w planach
były zajęcia warsztatowe, nauka
tworzenia wycinanek czy pokaz
haftu, skończyło się na zakupach. Haftowane łowickie obrusy, chusty, koszule sprzedawały
się jak świeże bułeczki. Nie gorzej było z wycinankami i rzeźbami. Wizytę zakończył obiad
w restauracji Pod Pelikanami.
Tam ambasadorzy otrzyma-

W łowickim muzeum dyplomaci bardzo chętnie kupowali regionalne wyroby.

li jeszcze pamiątkowe łowickie
zegary od przedstawicieli ratusza oraz piłki od przedstawicieli starostwa. Dyplomatom towarzyszyli także wojewoda łódzki
Jolanta Chełmińska oraz marszałek sejmiku województwa

łódzkiego Włodzimierz Fisak.
Naczelnik wydziału promocji
w ratuszu Artur Michalak ocenia, że wizyta była udana.
Po raz pierwszy nasze miasto gościło tylu przedstawicieli innych państw jednocześnie.

Ratusz liczy nie tylko na efekt
promocyjny, ale także gospodarczy, czyli kontakty z firmami. Przy stołach toczyły się rozmowy, z których wynikałoby, że
takie zainteresowanie jest możliwe. 
tb

Zduny | Dom Kultury

Ptaki Doliny Słudwi

Łukasz Kałębasiak

Jedna z prezentowanych fotografii na wystawie w zduńskiej bibliotece.
Myszołów włochaty.

Jak zrobić
ozdoby

Ptaki Doliny Słudwi –
taki tytuł nosi wystawa
prezentowana od ponad
tygodnia w holu Gminnej
Biblioteki Publicznej
i Domu Kultury w Zdunach.
Na wystawę składa się kilkanaście dużych fotografii ptaków,
wykonanych przede wszystkim
przez Łukasza Kałębasiaka

z Żychlina, na terenie rokrocznie zalewanych w okresie wiosny łąk pod Złakowem Kościelnym. Ciekawe ujęcia gęsi,
żurawi, ptaków siewkowatych takich jak rycyki, krwawodzioby, łęczaki, bataliony,
w najpełniejszy sposób ilustrują
bogactwo spotykanej w Dolinie
Słudwi awifauny.
Wystawę przygotowali ornitolodzy amatorzy, którzy często
odwiedzają dolinę Słudwi. Ma

ona przybliżyć mieszkańcom
gminy teren, na którym żyją
i gospodarują oraz skłonić do
refleksji, czy nie warto zachować tego terenu, gwarantując
ptakom przetrwanie siedlisk,
w których egzystują. Na wystawie znalazła się także informacja o powołanej do życia w roku
minionym Ostoi Ptaków Dolina
Przysowy i Słudwi.
Wystawę można oglądać do
połowy kwietnia. 
tb

11 kwietnia od godz. 8 rozpocznie sie na Nowym Rynku w Łowiczu pierwszy w tym
roku Jarmark Antyków i Rękodzieła Ludowego. Jarmarki staroci na Nowym Rynku pojawiły
się dzięki współpracy ratusza i
Stowarzyszenia Lokalnych Organizacji Turystycznych w roku
minionym.
Spotkały się one z dobrym
przyjęciem zarówno sprzedających jak i kupujących. Dowodem na to jest, zdaniem naczelnika wydziału promocji w
łowickim ratuszu Artura Michalaka, siedem edycji jarmarku w roku minionym, z których
każda zgromadziła kilkudziesięciu wystawców. W tym roku
jarmarki zaczynają się w kwietniu i będą odbywać się w każdą
pierwszą niedzielę miesiąca, aż
do października. 
tb

Odnowić
pomnik
Wniosek o dofinansowanie
renowacji pomnika żołnierzy
polskich poległych w latach
1918 - 1920 r., istniejacego w
Jamnie, został złożony u wojewody przez władze gm. Łowicz
17 marca. Pomnik powstał przy
szkole w 1938 r., upamiętnia 32
żołnierzy pochodzących z ówczesnej gm. Dąbkowice. Koszt
jego renowacji ma wynieść ponad 20 tys. zł. Ze wstępnych
ustaleń wynika, że wniosek na
15 tys. zł uzyska pozytywną
opinię. - Chcielibyśmy zdążyć
z remontem przed uroczystymi
obchodami w sierpniu - podkreśla sekretarz gminy Łowicz Beata Orzeł. 
jr
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Czy miasto
sprzeda kolejne
działki
Po ostatnim sukcesie w sprzedaży nieruchomości, gdy miasto sprzedając dwie działki przy
ul. Grunwaldzkiej i Klonowej,
zarobiło 190 tys. zł, ratusz wystawi; po raz czwarty trzy nieruchomości przy ul. Franciszka Włada
na osiedlu Korabka. Ceny zostały obniżone o 5 tys. zł w stosunku do cen wywoławczych z poprzednich przetargów i wynoszą
po 80 tys. zł dla każdej z dwóch
działek liczących po 777 m2
i 92 tys. zł dla działki o powierzchni 874 m2. Przetarg odbędzie się
29 kwietnia, wadia przyjmowane są do 26 tego miesiąca.  tb

W Nieborowie
działki czekają
na nabywców
21 nieruchomości wystawia
do sprzedaży w drodze przetargu gmina Nieborów, przetarg
odbędzie się 1 kwietnia w Urzędzie Gminy o godz. 10.00.
Jak powiedziano nam w urzędzie, zainteresowanie działkami
w ostatnich tygodniach przed
przetargiem znacznie wzrosło.
Niemniej nie wpłynęło jeszcze
żadne wadium, które uprawniałoby do startu w licytacji.
Gmina wystawiła tym razem działki, które w większości już próbowano sprzedać
w roku minionym. W tym wypadku gmina zachęciła potencjalnych kupców obniżką cen
o 15 % w stosunku do ceny
pierwotnej. Działki są bardzo
zróżnicowane pod względem
wielkości (od kilkunastu metrów kwadratowych do ponad
2 ha), przeznaczenia (terenu
leśne i rolne, zabudowy usługowej oraz mieszkalnej), jak
i ceny. Ta waha się od 30 złotych
do blisko 100 tys. zł. Działki znajdują się w Bełchowie, Bobrownikach, Dzierzgówku, Kompinie, Nieborowie, Sypniu oraz
w Mysłakowie. 
tb

Rada Powiatu |Absolutorium dla Zarządu

Radni PSL znowu wyszli
Radni Michał Śliwński i Janusz Żurek opuścili demonstracyjnie
posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łowickiego,
które odbyło się w poniedziałek, 22 marca. Gdy na sali zostało
tylko czterech radnych koalicji, głosowano wniosek o udzielenie
absolutorium Zarządowi Powiatu Łowickiego.
Mirka wolskakobierecka
mirka.wolska@lowiczanin.info

Obrady komisji rozpoczęły
się w południe w wydziale edukacji na Starym Rynku. Po zapoznaniu się z działalnością tegoż wydziału w ubiegłym roku
radni udali się do biura rady
przy ul. Staniaławskiego. W tej
części obrad zaplanowane było
przyjęcie informacji o wykorzystaniu środków transportu i telefonów służbowych w starostwie
w 2009 roku oraz sprawozdanie
z wykonania budżetu powiatu
w 2009 roku wraz z oceną pracy zarządu pod kątem absolutorium.
Pierwszy temat był kontynuowany, bo Komisja Rewizyjna
omawiała go już podczas poprzedniego posiedzenia. Wykonanie budżetu było tematem
nowym. Sprawozdanie radni otrzymali w dniu komisji.
Skarbnik Ewa Kotarska wyjaśniła, że prawo obliguje do
przedstawienia tej informacji
do 20 marca (a to była sobota –
przyp. red.). Zreferowała materiał, jaki otrzymali radni.
Deficyt mniejszy niż
planowano
Budżetu powiatu na 2009 rok
został przyjęty w listopadzie
2008 roku. Po stronie docho-

dów planowany był w wysokości 55 mln 243 tys. zł, po stronie wydatków – 57 mln 848 tys.
zł. Po wszystkich wprowadzonych w ciągu roku zmianach
plan dochodów wzrósł do 63
mln 404 tys. zł, wydatków do
70 mln 138 tys. zł. Wykonanie
budżetu to po stronie dochodów
63 mln 539 tys. zł, a po stronie
wydatków – 65 mln 460 tys. zł.
Planowany na 6,7 mln zł deficyt wyniósł zatem tylko 1,9 mln
zł. Na kontach starostwa pozostały wolne środki w wysokości
4,9 mln zł. Zadłużenia powiatu
na koniec 2009 roku wynosiło
5,8 mln zł. W odpowiedzi na
pytania radnych o jego wzrost,
skarbnik zwróciła uwagę, że
znacznie szybciej niż zadłużenie rośnie budżet. Dodać warto,
że na koniec 2008 roku zadłużenia powiatu wynosiło niewiele ponad 4 mln zł.
Wydatki majątkowe powiatu łowickiego w ubiegłym roku wyniosły 17,7 mln
zł, co stanowi 27% wszystkich wydatków. Wydatki niewygasające, czyli pieniądze
przeznaczone na inwestycje
kontynuowane lub nierozliczone, wyniosły 2,2 mln zł. W
kwocie tej znalazło się zagospodarowanie terenu przy nowym
budynku starostwa – 186 tys.
zł, przebudowa pomieszczeń
bo byłym archiwum starostwa –
56 tys. zł, rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego – 1,8 mln zł,

Rzut okiem | parkingowy chaos

zakup samochodu dla tego
ośrodka – 128 tys. zł.
Inwestycje na drogach powiatowych pochłonęły ponad
8 mln zł, budowa nowego budynku administracyjnego starostwa kosztowała 2 mln zł, na
inwestycje w szpitalu łowickim wydatkowano 2,3 mln zł
(zakup tomografu wraz z przystosowaniem
pomieszczenia
na pracownię tomograficzną).
Inwestycje prowadzono m.in.
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 – termomodernizacja za 106 tys. zł, w I LO –
remont sali gimnastycznej –152
tys. zł, ZSP nr 3 – budowa sali
gimnastycznej, na co wydano
już 888 tys zł, rozpoczęto modernizację w Domu Pomocy
Społecznej w Borówku – 370
tys. zł.
Do przedstawionego sprawozdania radni nie mieli uwag.
Radny Michał Śliwiński powiedział, że Komisja Rewizyjna nie
musi głosować tego dnia wniosku o udzielenie absolutorium.
Przewodnicząca komisji Jolanta Kępka przypomniała, że rok
wcześniej wniosek o udzielenie
absolutorium przegłosowany
był 17 marca.
Kto wypełnia karty
drogowe
Zadawano pytania na temat
ewidencji nadgodzin, zasad
wypełniania kart drogowych.
Odpowiadała na nie sekretarz
powiatu Magdalena Pietrzak.
Radny Michał Śliwiński miał
uwagi do tego, że z jednej z kart
nie wynikało, kto jeździł samochodem starostwa. Nie było
REKLAMA

W poniedziałek, 22 marca około godz. 13 wykonaliśmy to zdjęcie na Starym Rynku.
Samochody zaparkowane przy krawężniku zostały zablokowane drugim rzędem aut. Bez względu na to,
czy stojące przy chodniku auta należały do pracowników banku, Caritasu czy kurii – a dla nich przeznaczony
jest ten parking – czy nie, blokowanie ich przez innych kierowców jest po prostu niekulturalne. n

Jolanta
Kępka
przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
Ocena pracy zarządu
i głosowanie nad
absolutorium było
w porządku obrad
naszej komisji, który
został przez radnych
przegłosowany
jednogłośnie. Nawet
wniosek Waldemara
Wojciechowskiego
nie był potrzebny, bo
nie zmieniliśmy tego
porządku. Nie mam
na to wpływu, że ktoś
z radnych wychodzi,
nie wydaje mi się,
abym kogoś obraziła.
Radny, przychodząc
na obrady, deklaruje
gotowość do pracy.
Wyjście może
usprawiedliwić
tylko ważna sprawa
życiowa, a tak
usprawiedliwił się
tylko Krzysztof Figat.
Głosowanie wniosku
o udzielenie
absolutorium odbyło
się zgodnie z prawem
i przyjętymi zasadami.
Obligują nas terminy,
bo wniosek
w sprawie udzielenie
absolutorium trzeba
wysłać do RIO.
Dyscyplina finansów
publicznych nie
została naruszona,
a uwag do wykonania
budżetu nie było.

wypisanej delegacji dla kierowcy, nie było też jego podpisu na
liście obecności. Sekretarz wyjaśniała, że w dzień wolny od
pracy kierowca nie mógł się
podpisać na liście, bo starostwo
było zamknięte, natomiast specyfika jego pracy nie wymaga,
aby zawsze miał wypisaną delegację. Na dowód tego przytoczyła wyrok sądu w podobnej
sprawie, który nie dotyczył łowickiego starostwa.
Wyjaśniała też, że nie zawsze
zatrudniony przez powiat kierowca prowadzi ten samochód,
nieraz robią to inni pracownicy.
Na kierowcy spoczywa jednak
obowiązek wypełniania kart
drogowych.
Ponieważ radny Śliwiński
chciał, aby komisja przegłosowała wniosek o ujednolicenie
sytemu wypełniania kart drogowych, aby jasno z nich wynikało, kto jest dysponentem samochodu, a kto nim kieruje, Jolanta
Kępka poprosiła go o sformułowanie tego wniosku, nie ukrywając, że dla niej jest to jasne, że
karty są drukiem ścisłego zarachowania, a wypełnia je kierowca. Po krótkiej wymianie zdań
radny Śliwiński opuścił salę obrad. Pozostali radni przegłosowali przyjęcie informacji o wykorzystaniu środków transportu
i telefonów służbowych.
Wtedy radny Waldemar Wojciechowski złożył wniosek, aby
podczas tego posiedzenia przegłosować sprawę absolutorium
dla zarządu. Za wnioskiem było
3 radnych, przeciwny był Janusz Żurek, od głosu wstrzymał
się Zbigniew Kuczyński. Wtedy obrady opuścił radny Żurek,
mówiąc, że wniosek o absolutorium nie powinien być głosowany, gdy nie ma pełnego składu
komisji. Do głosowania jednak
doszło, ponieważ z 7–osobowego składu komisji obecnych
było 4 radnych. Wszyscy byli za
udzieleniem absolutorium. n
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Sto osób
witało wiosnę
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PRID wykona
nakładkę
w Skowrodzie

Łowicz | Ujęcie wody

Filtry już
dojechały
Po ostatnich rozmowach z przedstawicielami firmy
Krevox, która jest liderem konsorcjum wykonującego
prace na ujęciu wody w Łowiczu, mamy informację,
że prace na nim zakończą się przed terminem.
Możliwe, że będzie to nawet
czerwiec przyszłego roku – powiedział nam burmistrz Łowicza
Krzysztof Kaliński. To bardzo
dobra wiadomość dla miasta,
zwłaszcza że termin realizacji
był wyznaczony na 30 września.
W ubiegłym tygodniu wielu
mieszkańców Łowicza zwracało uwagę na wielkie żółte zbiorniki na terenie łowickiego ujęcia
wody widoczne z ulicy Blich
i zadawało sobie pytanie, co to
jest? Dyrektor Zakładu Usług

5

Komunalnych Cezary Kołodziejski wyjaśnił nam, że zbiorniki te przywieziono do Łowicza przed kilkoma dniami aż
z Włoch. Niebawem Krevox rozpocznie ich montaż
w stacji uzdatniania wody.
Zbiorniki zostaną napełnione
złożami, które będą filtrować
wodę i przed wprowadzeniem
jej do sieci wodociągowej wytrącać z niej żelazo i mangan.
Aktualnie w stacji połowa
starych zbiorników filtracyjnych

Nowe zbiorniki filtracyjne czekają już od minionego tygodnia na zamontowanie w budynku stacji uzdatniania
wody na Blichu.

jest zdemontowana, podniesiono w tym miejscu posadzkę,
ściany wyłożono glazurą, miejsce to czeka na nowe filtry. Na

Stare zbiorniki filtrów w budynku stacji uzdatniania wody.

Ponad 5 kilometrów
nakładki
w stronę Łyszkowic

Gmina Kocierzew | Finanse

Nakładka asfaltowa o długości 5.500 metrów na drodze od
Kwiatka przez Nowe Grudze,
Gzinkę aż pod same Łyszkowice zostanie wykonana w tym
roku. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi zamierza ogłosić przetarg nieograniczony,
w którym ma zostać wyłoniony wykonawca robót. Ich rozpoczęcia należy się spodziewać
nie wcześniej niż pod koniec
kwietnia. Na drodze najpierw
mają zostać załatane największe dziury, a potem położona będzie warstwa asfaltu. Jest
to wstęp przed gruntowną modernizacją drogi 704 Jamno
– Brzeziny, o której pisaliśmy
w NŁ 8/2010. 
mak

– Rok nie zaczyna się
dobrze, ale może dobrze
się skończy. Po pierwszym
półroczu podejmować
będziemy decyzję, czy
zmniejszać wydatki
inwestycyjne czy zaciągnąć
na nie kredyt – mówił
17 marca na sesji Rady
Gminy Kocierzew Pd.
wójt Grzegorz Stefański,
omawiając zmiany
w budżecie.

tej samej hali – ale w jej drugiej
połowie – znajdują się jeszcze
stare filtry, które obecnie filtrują
wodę, którą pijemy w mieście.
Wyłączenie połowy filtrów nie
obniżyło jakości wody. Jest ona
wystarczająca.
W drugiej połowie roku
w miejscu, w którym stoją obecnie stare filtry, po ich zdemontowaniu, wylaniu posadzek,
założeniu glazury na ścianach
także staną nowe zbiorniki. Dodatkowo w budynku wymianie
podlegać będą pompy tłoczące
wodę w miejską sieć. Prace zakończy w tym budynku obniżenie jego dachu.
Pracom towarzyszy wymiana
instalacji elektrycznej oraz wymiana i przebudowa sieci wodociągowej na terenie ujęcia.
Oprócz tego bardzo dużo prac
budowlanych, skuwane są tynki, układane glazury na ścianach, wylewane posadzki.
W pierwszym etapie robót
firma Krevox oraz Fambud wykonały dwie zupełnie nowe budowle na ujęciu wody: zbiornik
kontaktowy na 600 m3 wody
oraz zbiornik popłuczyn na
140 m3, do którego będą trafiać
wody z płukania osadów filtra-
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Mniejsze dochody i większy deficyt

Jak wyjaśniał, dochody gminy będą mniejsze niż planowano, ponieważ udział w podatku

od osób fizycznych planowany był w wysokości 44,1 tys.
zł miesięcznie. Tymczasem za
styczeń i luty na konto gminy
wpłynęło 70 tys. zł, więc jeśli dochód ten w pozostałych
miesiącach się utrzyma, wpływy z tego tytułu będą mniejsze
w skali roku o około 100 tys. zł.
Zwrócił też uwagę na zmniejszenie dochodów gminy o 193
tys. zł, bo o tyle Ministerstwo
Finansów „ucięło” subwencję
ogólną dla gminy.
Planowane wydatki zwiększono o 50 tys. zł, które przeznaczone będą na kapitalny remont garaży na zapleczu
Urzędu Gminy i budowę ogrodzenia. Jak wyjaśniał wójt,

cyjnych w zbiornikach. Wymieniono już agregat prądotwórczy. Stary, pamiętający jeszcze
lata 70-te ubiegłego wieku będzie sprzedany. Nowy ma moc
400kVA i jest w stanie zasilić
w energię całe ujęcie, utrzymując jego pracę.
Modernizacja
miejskiego
ujęcia wody będzie w sumie
kosztować prawie 21 mln zł,
z czego 85% to dofinansowanie ze środków unijnych.
W ramach tego zadania jest
wykonanie nowej studni głębinowej, odtworzenie drugiej,
remont ośmiu płytszych, a także modernizacja ujęcia i stacji
uzdatniania wody – co właśnie
trwa, a na samym końcu budowa budynku laboratorium,
w którym woda z ujęcia będzie badana na miejscu.
Od ubiegłego tygodnia
w końcu drgnęły prace przy odbudowie starej studni głębinowej.
Łódzkie
Przedsiębiorstwo
Robót Wiertniczych i Inżynieryjnych HYDROeŁPOL wydostało z głębokości około
400 m urwany kawałek rury
i dostało się do filtra, który jest
na samym dnie.
tb

podczas planowanej tam budowy parkingu miały być one rozebrane, jednak będą one wykorzystane jako pomieszczenia
gospodarcze.
Do budżetu wpisano 21,7 tys.
zł na zakup pomocy naukowych
dla uczniów niepełnosprawnych, które pochodzą z projektu
PFRON „Uczeń na wsi”. Gmina realizuje ten projekt po raz
drugi, jest on adresowany dla
uczniów szkół podstawowych,
gimnazjów i średnich. 49,9 tys.
zł to z kolei dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego
na projekt „Aktywna kobieta”,
który realizują już KGW.
Rada Gminy przegłosowała
te zmiany jednogłośnie.  mwk

Ponad 5-kilometrową
nakładkę asfaltową na
drodze powiatowej
w Skowrodzie Północnej
w gminie Chąśno wykona
Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjno-Drogowych
w Łowiczu z siedzibą
w Jamnie. Roboty mają
rozpocząć się w ciągu
kilkunastu najbliższych dni.
Niestety, droga o szerokości
w niektórych miejscach
niecałych 4 metrów
nie będzie poszerzana.
Przetarg na remont
tej drogi organizował
powiat łowicki. Remont
jest jednak finansowany
również gminnymi
pieniędzmi. – W zamian
za przekazanie gminie
budynku ośrodka zdrowia
w Chąśnie za symboliczną
złotówkę, gmina
przekazała nam pomoc
finansową w wysokości
300 tysięcy złotych, którą
zobowiązaliśmy się wydać
na remont tej drogi –
powiedział nam członek
zarządu powiatu Dariusz
Kosmatka. Powiat dokłada
do tego remontu kolejne 300
tys. zł. Przypomnijmy, że
droga ta wchodziła
w skład dużego wniosku
powiatu łowickiego na
dofinansowanie z rządowego
programu budowy dróg tzw.
„schetynówek”. Wniosek
powiatu jednak nie został
uwzględniony
w dofinansowaniach. Gdyby
tak się stało, zakres remontu
drogi byłby większy. Można
byłoby też liczyć na jej
częściowe poszerzenie.
Łącznie ułożona zostanie
nakładka na długości
5,314 metrach drogi. –
Droga jest powiatowa, ale
przecież mieszkają przy niej
mieszkańcy gminy Chąśno,
dlatego zdecydowaliśmy się
przekazać powiatowi pomoc
finansową – tłumaczył wójt
gminy Chąśno Dariusz
Reczulski. mak

6

25 marca 2010

nr 12

www.lowiczanin.info

Zabraknie pieniędzy
na remont fasady

Aktualności

kościoła pijarskiego. str. 8

Gmina Łyszkowice | Edukacja

Wyrównywanie szans
za unijne pieniądze
Dwa projekty edukacyjne,
w których weźmie
udział łącznie około
270 dzieci z dwóch szkół
podstawowych:
w Łyszkowicach
i Stachlewie, zyskają
dofinansowanie unijne.

W roli księżniczki - niemowlęcia w przedstawieniu wystąpił Krystian
Drabik z kl. IV a.

Łowicz | SP1

Śpiąca królewna
na dzień otwarty
– Chciałam zapisać syna i zobaczyć szkołę, bo jej nie znam.
„Jedynka” jest przyjemna, kadra
bardzo kontaktowa, spotkanie
z dyrektorką w sali gimnastycznej dostarczyło mi wielu informacji, a przedstawienie w
wykonaniu dzieci na koniec spotkania było zabawne – powiedziała nam Elżbieta Kurowska,
mama 5-letniego Andrzeja, która odwiedziła Szkołę Podstawową nr 1 w czasie dnia otwartego
17 marca.
Na dzień otwarty przybyło
prawie 100 rodziców ze swymi
pociechami w wieku 5 i 6 lat.
Przy wejściu czekał na nich stolik, przy którym mogli zapisać
dzieci do oddziału przedszkolnego (dawna klasa 0) lub klasy I. Ci którzy nie dokonali tego
w tym dniu, mają na to czas do
końca marca.
REKLAMA

W sali gimnastycznej dyrektor placówki Teresa SokalskaLebioda opowiedziała o tradycjach i bazie dydaktycznej
szkoły oraz o przysługującym
rodzicom prawie do zapisania
dzieci pięcioletnich do oddziałów przedszkolnych, a sześcioletnich do klasy pierwszej. Zaznaczyła, że zmiana ta wejdzie
na stałe w życie od 2012 roku.
Na
zakończenie
wszyscy obejrzeli przedstawienie
pt. Śpiąca Królewna w wersji
współczesnej, którą opracował
nauczyciel wychowania fizycznego Artur Rożniata. Wszyscy
występujący to chłopcy, główne
role zagrali zaś: Piotr Tomala –
królowa, Dawid Igielski król,
Krystian Drabik – mała królewna, Marcel Kamiński – dorosła
królewna, Patryk Tadeusiak –
książę.
tb

Dzieci z tych szkół przez dwa
najbliższe lata będą miały szereg dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, wyjadą na co najmniej
kilka dodatkowych wycieczek
szkolnych oraz będą miały ułatwiony dostęp do psychologów
i pedagogów szkolnych oraz
logopedów. Za część pieniędzy pozyskanych w projektach
szkoły będą mogły natomiast
uzupełnić pomoce dydaktyczne i dokupić wyposażenia klas.
– Na 200 projektów zgłoszonych do programu, nasz został wybrany jako jeden z 86,
które będą współfinansowane
w województwie łódzkim. Został sklasyfikowany na 14. pozycji, co świadczy o tym, że
był dobrze napisany. Napisanie
projektu to nie wszystko. Teraz

czeka nas dużo pracy przy jego
realizacji przez dwa najbliższe
lata – powiedziała na dyrektorka ze szkoły w Stachlewie Ewa
Karwowska.
Projekty edukacyjne “Na
szlaku wiedzy” (SP Stachlew)
oraz „Mosty do wiedzy” (SP
Łyszkowice) mają być realizowane od końca marca tego
roku do końca marca 2012
roku. Umowa pomiędzy gminą
Łyszkowice, a Urzędem Marszałkowskim w Łodzi jeszcze
nie została podpisana, ale należy się tego spodziewać w ciągu
kilku najbliższych dni. Uczniowie ze Stachlewa będą mogli
uczestniczyć w dodatkowych
zajęciach wyrównująco-kompensujących oraz rozwijających
zdobyte umiejętności. Oprócz
tego planowane są wycieczki
m.in. do szkoły tańca do Łodzi,
Nieborowa i Arkadii, pojadą na
film edukacyjny do kina trójwymiarowego, zwiedzą zabytki Łowicza, pojadą do jednego
z łódzkich teatrów, a przy okazji odwiedzą galerie malarstwa
oraz eksperymentatorium Discovery działające przy łódzkiej
Manufakturze.

Łowicz i Okolice | Olimpiady rolnicze

Blisko podium
Uczniowie Zduńskiej Dąbrowy i Blichu o włos od sukcesu na wojewódzkim etapie
Olimpiady Wiedzy o Ekologii
i Ochronie Środowiska, który odbył się 11 marca Ośrodku
Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach w Oddziale w Kościerzynie.
Do olimpiady przystąpiły
103 osoby, spośród których 30

z najlepszymi wynikami zakwalifikowało się do rozgrywki
finałowej. Test finałowy pisały
24 osoby, wśród nich znaleźli się rolnicy indywidualni
i uczniowie szkół rolniczych województwa łódzkiego. W ścisłej
dziesiątce znaleźli się przedstawiciele obydwu tych grup.
Uczniowie obu szkół z naszego powiatu znaleźli się w ścisłej

Ponadto w szkole będą odbywały się spotkania dzieci
i rodziców z psychologiem, pedagogiem z łowickiej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej. – Nawiążemy ścisłą współpracę z poradnią pedagogiczną
z Łowicza – powiedziała nam
dyr. Karwowska. Program przewiduje, że w projekcie weźmie
udział łącznie 66 uczniów ze
Stachlewa.
Uczniowie z Łyszkowic
będą mogli natomiast korzy-

stać z dodatkowych zajęć wyrównawczych, terapii logopedyczno-pedagogicznej
oraz
zajęć rozwijających ich umiejętności. Przewidziane są między innymi co najmniej 4 wyjazdy na spektakle teatralne
do Łodzi, przeglądy teatrzyków szkolnych, wycieczki do
muzeum w Łowiczu, skansenu w Maurzycach, do Lipiec
Reymontowskich, Bełchatowa,
warsztatu garncarskiego w Bolimowie, muzeum w Sromowie, łódzkich muzeów: włókiennictwa i sztuki, wycieczki
przyrodnicze, np. do Rogowa,
uroczystości o charakterze patriotycznym, konkursy ekologiczne, wyjazdy na basen
do Skierniewic i do Łodzi itp.
Łącznie w projekcie ma wziąć
udział 200 uczniów.
Aktualnie gmina szuka osób
do zarządzania projektami,
a co za tym idzie przygotowania
biura, nadzoru nad przeprowadzanymi zajęciami, weryfikacji faktur i innych dokumentów
dotyczących płatności i in. Projekty są współfinansowane
z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
mak

grupie finałowej. Po odpowiedziach na 3 pytania finałowe
czołowe miejsca zajęli rolnicy indywidualni, z czego można wnioskować, że najlepiej
procentuje wiedza teoretyczna
wzbogacona o doświadczenie
i praktykę rolniczą.
Szóste miejsce zajął Mateusz Krawczyk uczeń klasy III
Technikum Agrobiznesu w Zespole Szkół na Blichu, zaś Jan
Zdulski z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Zduńskiej Dąbrowie był ósmy.
Szczególną uwagę zwraca dobra

pozycja tego drugiego ucznia,
uczęszcza on do I Klasy Technikum Weterynaryjnego. Jak podkreśliła w rozmowie z nami jego
opiekun nauczyciel przedmiotów zawodowych Zofia Rosa, poziom olimpiady stał na wysokim
poziomie, wykraczał poza program nauczania w szkole. Choć
uczniowie nie wezmą udziału
w finale ogólnopolskim to sukces w Bratoszewicach jest dużym wyróżnieniem, tym bardziej że znaleźli się w finale
wśród rolników praktyków mających długie doświadczenie. tb

- Napisanie projektu
to nie wszystko.
Teraz czeka nas
dużo pracy przy jego
realizacji przez
dwa najbliższe lata
– mówi dyrektor
Szkoły Podstawowej
w Stachlewie
Ewa Karwowska.

Łowicz | Szkolnictwo

Młodzi producenci rolni
bez sukcesu
Finał Krajowy Olimpiady
Młodych Producentów
Rolnych, który odbył się
11-12 marca
w Modliszewicach nie
przyniósł reprezentantom z
dwóch szkół rolniczych
z terenu powiatu łowickiego
tytułu laureatów.
Wśród 80 uczestników olimpiady z całego kraju, w finale wzięli udział Marcin Gałaj z Wojewodzy, uczeń klasy
IV Technikum Agrobiznesu
z Zespołu Szkół nr 2 na Blichu,

który w finale okręgowym zajął trzecie miejsce oraz dwóch
uczniów klasy III Technikum
Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie Jakub Gajewski, który w finale okręgowym zajął pierwsze
miejsce, oraz Kamil Lisiński
który zajął drugie miejsce.
W pierwszym etapie finału
uczestnicy pisali test, 30 najlepszych, w tym Gałaj i Gajewski
trafiło do drugiej części finału, gdzie musieli rozpoznawać
ze zdjęć np. rasy była, rodzaje chwastów, nawozów. Ostatecznie z tego grona wyłoniono
10 najlepszych, nasi uczniowie
w tej grupie się nie znaleźli.  tb
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Łowicz | Zakorkowane Górki

Sznur samochodów do miasta
Codziennie rano
powtarza się ten
sam schemat. Ulica
Łęczycka aż po
pierwsze domy na
osiedlu, zakorkowana
jest przez sznur
samochodów.
Dlatego ci, którzy spieszą się do pracy na 8.00, muszą wyjechać blisko pół godziny wcześniej, by wydostać się
z łowickiego osiedla. Mimo że
sygnalizacja działa sprawnie,
kilkanaście samochodów stoi
na czerwonym świetle.
– Trzeba pamiętać, że skrzyżowanie to dotyczy drogi woje-

Światła działają dobrze, mimo to przed 8 rano korki się tworzą.

ŁSM zwraca
za wymienione
okna
400 tysięcy złotych przeznaczyła na ten rok Rada Nadzorcza Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na wypłaty
dofinansowania do prowadzonej przez lokatorów wymiany stolarki okiennej. O połowę
mniej przeznaczono na zwroty
w ubiegłym roku. W 2008 roku
Łowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa wydała na dofinansowanie wymiany stolarki okiennej około 450 tys. złotych,
w poprzednich latach wydawała od 350 do 500 tysięcy złotych.
Zaplanowane pieniądze wystarczą na zwrot lokatorom połowy kosztów za okna wymienione w 2004 roku. Spółdzielnia
zwraca swoim członkom połowę
uśrednionych
kosztów, które ponieśli w związku
z wymianą okien. Warunkiem
otrzymania zwrotu części kosztów jest wcześniejsze wystąpienie do spółdzielni z odpowiednim wnioskiem. 
mak

dów to kilkanaście metrów. –
Kiedy na jezdni nagromadzi
się kilka samochodów taka informacja przez przewody idzie
do sterownika umieszczonego
w sygnalizacji, który wówczas
ustawia odpowiednie światło –
wyjaśnia Zalewski. Oprócz takiego oprogramowania ustawiona jest dodatkowo długość
świecenia świateł. I tak np. zielone światło dla samochodów
wyjeżdżających z os. Górki jest
zapalone na tyle długo, że przez
skrzyżowanie zdąży przejechać
kilkanaście samochodów.
Niestety natężenie ruchu
w tym miejscu przed godz.
8.00 rano jest na tyle duże, że
błyskawicznie pas ruchu ponownie wypełnia się samochodami.
jr

Łowicz | Oczyszczalnia ścieków

Trzeba jeszcze zająć się osadami
Dyrektor Zakładu Usług
Komunalnych
w Łowiczu Cezary
Kołodziejski przedstawił
radnym miejskim na
Komisji Gospodarczej
informację z działalności
oczyszczalni miejskiej
w Łowiczu.
Małymi krokami jest ona
unowocześniana, ale potrzeby
są duże, zwłaszcza w rozwinięciu linii przetwarzania osadów.
Oczyszczalnia została zmodernizowana w 1994 r., obecnie jest oparta na mechaniczno – biologicznej technologii
oczyszczania ścieków wspomaganej chemicznie. Najważniejszym zakupem ostatniego
okresu był zakup wirówki do
odwadniania ścieków, zastąpi-

Jastrzębia | Plan zagospodarowania

Duże inwestycje
– Warto przychylić się do
wniosku pana Rafała Kaczora,
bo to nie tylko oznacza rozwój
jego zakładu, ale również miejsca pracy dla naszych mieszkańców – mówił na lutowej sesji
Rady Gminy Łowicz wójt Andrzej Barylski. Radni przychyli się do tej opinii podejmując
uchwałę o zmianie miejscowego
planu zagospodarowaniu przestrzennego m.in. dla miejscowości Jastrzębia, polegającej na
przekwalifikowaniu działki rolniczej na działkę przemysłową.
Dwuhektarowa
nieruchomość położona jest w sąsiedztwie firmy Rafann. Dzięki zmianie w planie zagospodarowania
przestrzennego, właściciel tego
zakładu Rafał Kaczor, będzie

wódzkiej i krajowej – a ta ma
zawsze pierwszeństwo – podkreśla rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad Maciej
Zalewski. – Na drogach krajowych jest o wiele większy ruch
samochodowy i tranzytowy.
Gdyby nie zachowano zasady
pierwszeństwa, oprócz tego, że
byłoby to niezgodne z przepisami drogowymi, utrudniałby ruch
na krajówce.
Jednak sygnalizacja na omawianym skrzyżowaniu ma charakter akomodacyjny, tzn. dostosowuje się do natężenia
ruchu. Jej działanie polega na
tym, że w asfalcie wzdłuż krawężnika umieszczone są przewody, które reagują na metal
czyli na przejeżdżające samochody. Długość tych przewo-

mógł w ciągu najbliższych lat
wybudować w tym miejscu halę
produkcyjną. Dodatkowo dzięki
bliskości siedziby firmy, nie będzie problemu z podłączeniem
do wszystkich mediów.
Rafann zatrudnia 20 osób,
jeśli uda się wybudować halę,
liczba pracowników wzrośnie
do ok. 60. Firma ta, działająca na rynku budowlanym, jest
jednym z ważniejszych producentów balustrad ze stali
nierdzewnej. Dzięki wykwalifikowanej kadrze i zasobie
nowoczesnych maszyn (w zeszłym roku na ich zakup wydano ok. 1 mln zł) firma prężnie
rozwija się od 2002 r., eksportując swoje wyroby wysyła do
Holandii czy Szwajcarii.  jr

ła ona stare, niewydolne i awaryjne urządzenie. Wydatek 1,2
mln złotych pokryło miasto. Jak
podkreślił dyrektor było to bardzo dobre posunięcie.
Masa osadów uzyskiwanych po procesie oczyszczania zmniejszyła się z 100 tys.
m3 do 7,5 tys. m3 rocznie. Ma
to przełożenie na wydatki ZUK
związane z wywozem nadmiaru osadów. Osuszone są w części zagospodarowywane przez
samą oczyszczalnię na kompostownię i produkcję dywaników
trawiastych, które znajdują nabywców zarówno w Łowiczu,
jak i w dużych miastach – Warszawie i Łodzi. Kwestią do rozwiązania pozostaje rozwinięcie sposobu zagospodarowania
osadów na miejscu. Warunkiem
jaki należy spełnić, jest wprowadzenie wyższego stopnia odwodnienia, przez dodatkowe
osuszanie. Wtedy osad mógłby
REKLAMA

Spalarnia, by mogła
funkcjonować, 
musi mieć zapewnioną
dostawę cztery razy
większej ilości osadów
niż produkuje łowicka
oczyszczalnia.

być wykorzystywany jako materiał do spalania. Spalarnia,
by mogła funkcjonować, musi
mieć zapewnioną dostawę cztery razy większej ilości osadów
niż produkuje łowicka oczyszczalnia. Wówczas produkowane
ciepło można byłoby wykorzystać w energetyce cieplnej.

Radni zadawali dyrektorowi pytania dotyczące np. odzyskiwania energii z biogazu
produkowanego w oczyszczalni. Dyrektor odparł, że dotąd
produkcji biogazu nie prowadzono na oczyszczalni. Aby to
było możliwe, trzeba by doprowadzić do fermentacji osadów
w wysokiej temperaturze, a tu
technologia jest bardzo droga.
Przygotowywano się do złożenia wniosku o dofinansowanie pod nazwą „Księżacka ekologia”, ujęte zostało
w nim zagospodarowanie osadów. Koszt dokumentacji wyniósłby ok. 1mln zł (sic). Jak
zauważył burmistrz to dużo
i miasto nie było w stanie pokryć
takiego wydatku. Tym bardziej,
że przygotowywano inny wniosek – dotyczący ujęcia wody.
A wprowadzenie w życie takiego projektu zagospodarowania
osadów kosztowałoby 25 mln

zł. Radny Kazimierz Sobieszek
pytał dyrektora o wydolność
łowickiej oczyszczalni dowiedział się, że obecnie przyjmuje
ona 21 ty. m3 ścieków na dobę.
Pod względem ilości wody jest
to około 50% wydolności, jeśli
chodzi o ładunek 3/4.
Dyrektor wyjaśniał też, że
przykrego zapachu z łowickiej oczyszczalni pozbyto się
dzięki zastosowaniu środka
chemicznego Kwadrant Ekosystem, który też pomaga też
w procesie oczyszczania.
Obecnie problemu zapachowego na oczyszczalni nie ma. Jeśli są uwagi, to jak podkreślił
dyrektor należy brać pod uwagę fakt, że blisko siebie są zlokalizowane dwie oczyszczalnie. Druga należy do OSM
i ta w 2008 roku miała poważne problemy technologiczne,
które dało się odczuć – dosłownie – w całym mieście.  tb
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Przedstawiciel myśliwych
nie odpowiadał konkretnie

Aktualności

na pytania radnych. str. 12

Powiat łowicki | Turystyka rowerowa

Szlaki rowerowe zostaną
przejechane
W kwietniu planowane
jest próbne przejechanie
tras turystycznych –
szlaków rowerowych,
jakie w tym roku mają
zostać zostaną wytyczone
i oznakowane
na Ziemi Łowickiej.
W pierwszej zorganizowanej
wycieczce tymi trasami weźmie
udział Jacej Chołuj – dyrektor Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej,
przewodnicy z PTTK, wolontariusze, inne osoby chętne np.
z gmin.
Przypomnijmy, że szlaki rowerowe mają się nazywać „Sza-

ble i bagnety”, „Dwory i kościoły” oraz „Szlak Książęcy”.
„Szable i bagnety” rekomendowany będzie bardziej doświadczonym cyklistom, ponieważ
ma długość 101 km. Prowadzi
z Łowicza przez Bednary Wieś,
Nieborów, Bełchów, Łyszkowice, Kalenice, Domaniewice,
Dąbkowice Górne, Wojewodzę,
Bielawy, Walewice, Sobotę,
Wierznowiece, Bocheń i Otolice z powrotem do Łowicza.
Szlak ten był uwzględniony
we wniosku o dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach „Patriotyzmu jutra”. Niestety, projekt
nie został zakwalifikowany do
realizacji.
„Dwory i kościoły” to jeszcze dłuższa trasa – 123 km.

Znalazły się na niej: Boczki,
Kocierzew Południowy, Osiek,
Kiernozia, Stępów, Nowy Złaków, Walewice, Borów, Stary
Waliszew, Chruślin, Dąbkowice
Dolne i Jastrzębia.
Najkrótsza trasa „Szlak Książęcy”, wiedzie z Łowicza przez
Zielkowice, Arkadię do Nieborowa. Ma długość 13 km.
Wszystkie trasy zostaną zaznaczone na rozkładanej mapce, jaką planuje wydać Centrum
Kultury, Turystyki i Promocji
Ziemi Łowickiej. Jeśli uda się
pozyskać sponsorów, planowane jest także wydanie broszury z dokładnym opisem miejsc,
przez które prowadzą te szlaki.
Informacje do tego wydawnictwa będą zbierane podczas planowanego ich przejazdu.  mwk

Łowicz | Oznakowanie

Konserwator się nie zgodził
Pod znakiem zapytania stanął projekt Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
UM w Łowiczu, dotyczący powstania w naszym mieście specjalnego szlaku turystycznego,
na którym turyści mogliby poznać ponad 40 najciekawszych
obiektów zabytkowych, tworzących historię Łowicza.
Przygotowany przez wspomniany wydział projekt zakłada zainstalowanie 42 pleksowych tablic informacyjnych,
na których opisane byłyby wydarzenia historyczne.
– Chcieliśmy, aby wzorem innych miast powstała taka ścieżka dla turystów. Tablice stanęłyby koło kościołów czy miejsc
historycznych, jak np. miejsca
straceń polskich powstańców –
tłumaczy burmistrz Krzysztof
Kaliński. Projekt nie przeszedł
jednak pozytywnej opinii konserwatora zabytków. – KonserREKLAMA

Pierwsza tablica z informacją o historii budynku zawisła kilka lat temu
na gmachu Łowickiego Osrodka Kultury.

wator uznał, że w Łowiczu jest
ponad 100 ciekawych miejsc, a
my wybraliśmy tylko 42 – wyjaśnia kierownik wydziału promocji Artur Michalak. – Teraz

powołamy więc specjalną komisję, do której zaprosimy także
konserwatora i razem będziemy
chcieli wytypować najcenniejsze zabytki – dodaje. 
td

Kościół pijarski. Remont wewnątrz wież czy wymiana okien są równie konieczne co remont fasady.

Łowicz | Kościół pijarski

Remont wież zamiast fasady
Tylko 250 tys. zł
dofinansowania
otrzymali łowiccy
pijarzy na dalszy etap
remontu kościoła.
Wniosek złożony w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa
Narodowego opiewał na sumę
1 mln zł, więc zakres remontu
się zmniejszy.
– Z nieoficjalnych rozmów wynika, że ministerstwo
w tym roku dysponowało
o wiele mniejszą pulą pieniędzy na całą Polskę, stąd cięcia
na wszystkie, również na naszą
inwestycję – mówi rektor domu
zakonnego pijarów w Łowiczu
o. Andrzej Pilch SchP.
Z tego względu, mimo wcześniejszych zapowiedzi, w tym
roku nie uda się dokończyć elewacji kościoła remontując fasadę świątyni. – Po rozmowach
z panem Januszem Mostowskim
z firmy Budowa, która remontuje nasz kościół, postanowiliśmy,
że w tym roku przeprowadzimy

inne, równie konieczne prace –
wyjaśnia o. Pilch.
Postanowiono m.in. wyremontować wnętrze dwóch
wież, więźby dachowej, dokończyć remont cokołu, zrobić podesty, schody oraz jeśli starczy
pieniędzy, wymienić wszystkie
okna – trzy największe znajdują
się właśnie na fasadzie kościoła. Umowa z ministerstwem zostanie podpisana prawdopodobnie do końca kwietnia, wówczas
prace ruszą w maju.
Koszt własny we wniosku
szacowany był na 10 % łącznej
sumy. Tym samym pijarzy muszą wyłożyć 25 tys. zł. Może
się to jednak zmienić. – Ministerstwo może zażyczyć, byśmy
wznieśli więcej wkładu własnego, podwyższając nasz udział
z 10 % na 22 %, ale to wszystko
jest jeszcze w drodze ustaleń –
mówi rektor.
Dodatkowo w najbliższą sobotę, 20 marca, ma zostać podpisana umowa w sprawie opracowania projektu na remont
wnętrza kościoła. Sam projekt
kosztować będzie blisko 130

tys. zł. Choć remont wnętrza
świątyni na pewno nie zostanie
zrobiony w tym roku, to opracowanie jest jednak konieczne,
do wystąpienia w ciągu najbliższych lat do ministerstwa o kolejne dofinansowanie.
Już wkrótce ma również rozpocząć się remont ogrodzenia.
W tym roku ma zostać zrobiony odcinek od ulicy Zduńskiej.
Na ten cel pozyskano już 20 tys.
zł od prywatnych sponsorów,
natomiast koszt remontu całego odcinka to 60 tys. zł. – Mam
jednak nadzieję, że łowiczanie
dalej będą wspierać remont naszego kościoła, dzięki czemu
uda nam się krok po kroku wyremontować świątynię – mówi
o. Pilch.
Każdy z nas może wesprzeć
remont, poprzez wpłatę na konto, którego numer można znaleźć m.in. na stronie internetowej zakonu: www.pijarzy.pl, na
której znajduje się odnośnik do
łowickiego kościoła. Poza tym
w każdą drugą niedzielę miesiąca zbiórka z tacy idzie na
cele remontowe. 
jr
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Gmina Domaniewice | Budżet 2010

Zmiany w finansach
O 67.312 zł zwiększyła
się łączna kwota
subwencji, jakie w roku
bieżącym otrzyma
z budżetu państwa gmina
Domaniewice.
Subwencję
wyrównawczą,
która miała wynieść 1.870.121.
zł zwiększono o 4.081 zł, natomiast subwencję oświatową
planowaną na 2.990.668 zł – o
63.231 zł. Uchwałę zatwierdzającą te zmiany budżetu Rada
Gminy Domaniewice podjęła
na sesji 2 marca. Równocześnie
rada wprowadziła szereg zmian,
zwiększając ogółem tegoroczne
dochody i wydatki o 110.151,53
zł. I tak: o 11.841 zł zwiększyły
się dotacje przekazywane gminie z Urzędu Wojewódzkiego
(w tym o 11.581 zł na program
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i 260 zł na składki na
ubezpieczenie zdrowotne osób
pobierających świadczenia pomocy społecznej); o 62.312 zł
zwiększono wydatki na gospo-

darkę gruntami i nieruchomościami, przeznaczając tę kwotę
na przygotowanie aktu notarialnego przejęcia ośrodka zdrowia
w Domaniewicach oraz jego
utrzymanie. Kwotę 5000 zł gmina zdecydowała się przeznaczyć
w formie dotacji celowej do zakupu samochodu dla Komendy
Powiatowej PSP w Łowiczu.
Kwota 30.998 zł ze zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zasili dochody
gminy. Środki te będą wydatkowane na: oczyszczanie miast
i wsi (15.000 zł); utrzymanie zieleni (8.248,53 zł) oraz na wpłatę
na rzecz Związku Międzygminnego „Bzura” (7.750 zł) na opracowanie kompleksowego systemu gospodarki komunalnymi
odpadami niebezpiecznymi. Za
20.000 zł pochodzące z wpływów z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska wykonana zostanie w tym roku inwentaryzacja
pokryć dachowych z eternitu.
Omówione zmiany Rada
Gminy Domaniewice uchwaliła
jednogłośnie. 
ewr

Kalenice | OSP  

Zmiany w budynku straży
Rozpoczęło się projektowanie i kosztorysowanie nadbudowy i zmiany konstrukcji starego stopodachu na budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kalenicach w gminie Łyszkowice. Prace zostaną wykonane po to, żeby duży samochód
gaśniczy mógł bez problemów

wjeżdżać do garażu. Będą podnoszone drzwi garażowe oraz
planowane jest zrobienie dodatkowego pomieszczenia socjalnego.
Inwestycja powinna zamknąć
się w kwocie około 50 tys. zł –
dowiedzieliśmy się w gminie
Łyszkowice. 
mak

Gmina Bolimów | Inwestycje

Otwarcie ofert na schetynówkę
17 marca nastąpiło otwarcie
ofert na remont drogi biegnącej
od Woli Szydłowieckiej do Humina i budowa parkingu przy
Szkole Podstawowej w Huminie.
Do przetargu przystąpiło
7 oferentów. Rozstrzygnięcie
przetargu powinno być zna-

ne w ciągu kilku najbliższych
dni. Wyremontowany ma zostać około 3-kilometrowy odcinek drogi.
Droga będzie robiona w ramach tzw: schetynówek i gmina
może liczyć na 50 % dofinansowanie ze środków zewnętrznych. 
td

REKLAMA

Gmina Kocierzew Pd. | Nazewnictwo

Jest Żórawieniec,
nie ma Różyc Żurawieńca
Rada Gminy Kocierzew Południowy podjęła 17 marca
uchwałę o wystąpieniu do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji o zmianę nazwy
miejscowości Żóraweniec na
Różyce Żurawieniec. Przegłosowano ją jednogłośnie.
Sekretarz gminy Zbigniew
Żaczek wyjaśnił obecnym na
sesji, że Różyce Żurawieniec
jako sołectwo istnieją od 1983
roku. Wtedy to ówczesna Gromadzka Rada Narodowa podjęła uchwałę o utworzeniu 19 sołectw na terenie gminy, które
istnieją do dzisiaj. Trudno jednak obecnie wyjaśnić, dlaczego nawy geograficznej Różyce
Żurawieniec nie ma w wykazie
MSWiA oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Ponieważ
jednak sołectwo istnieje i osoby mieszkające w nim mają dokumenty wyrobione na Różyce
Żurawienic, gmina postanowi-

ła uporządkować stan prawny
tej wsi. – Różyce Żurawienic
to nazwa jaka jest w dowodach
osobistych i innych dokumentach. Teoretycznie stan istniejący mógłby pozostać. Jest jednak problem w elektronicznej
sprawozdawczości – uzasadniał
sekretarz. Jak dalej wyjaśnił,
GUS nie wyda numeru REGON na działalność gospodarczą w miejscowości, jakiej nie
ma w spisie MSWiA. Problem
będzie też w sprawozdaniach
planowanego w tym roku spisu
rolnego.
Przeprowadzono konsultacje społeczne, na które przyszła
niewielka część mieszkańców
sołectwa. Wszyscy jednak opowiedzieli się za tym, aby wieś
nazywała się Różyce Żurawieniec. Podejmując uchwałę gmina rozpoczęła procedurę uporządkowania nazwy, która może
trwać wiele miesięcy. 
mwk

Bolimów | OSP

Jaki VAT za strażacki wóz?
Władze gminy Bolimów
chciały zakupić na potrzeby
OSP z Bolimowa wóz strażacki
ratownictwa gaśniczego wart
750 tys. zł. Niemalże rozstrzygnięty przetarg został wstrzymany, a wszystko przez rozbieżności w podatku VAT, jaki
trzeba zapłacić za pojazd.
– Czekamy na interpretację
Izby Skarbowej z Leszna, pod
którą nasza gmina podlega.
W czasie przetargu okazało się,
że w ofertach jest wpisany 7%
VAT, a gmina wedle prawa po-

winna płacić VAT wysokości
22% – tłumaczy wójt gminy Bolimów Stanisław Linart. – Teraz
Izba Skarbowa musi zinterpretować ten zapis, co w takich
przypadkach zawsze jest robione indywidualnie i interpretacja
może być różna – zaznacza wójt.
Kiedy niejasność zostanie wyjaśniona, gmina ma przystąpić
do wyłonienia zwycięzcy przetargu. Interpretacja Izby z Leszna powinna nastąpić na początku kwietnia. W przetargu bierze
udział 2 oferentów. 
td
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Punkt zapalny
Powiat łowicki | Dotacje

120 tysięcy dla OSP
Od 3 do 7 tysięcy złotych
wyniosą dotacje celowe,
jakie powiat łowicki
przekaże gminom
w formie dotacji
dla kilkunastu jednostek
OSP.
Na sesji uchwały głosowano
jednogłośnie, jednak 12 marca
na powiedzeniu komisji budżetu temat wywołał wiele emocji.
W projekcie zmian w budżecie powiatu zarząd zapisał
84 tys. zł, uwzględniając
wszystkie wnioski, jakie wpłynęły do starostwa w tej sprawie
do 9 grudnia 2009 roku. Taką
decyzję komisja budżetu podjęła 30 listopada ubiegłego roku.
Gmina Bielawy występowała o 5 tys. zł na remont i zakup sprzętu w jednostce OSP
w Bielawach, gmina Chąśno
o 7 tys. zł na zakup sprzętu dla
OSP Karsznice, gmina Domaniewice wnioskowała o 5 tys. zł
na zakup sprzętu dla OSP Rogóźno oraz OSP Reczyce, gmiREKLAMA

na Kiernozia o 7 tys. zł na remont w OSP Witusza, gmina
Kocierzew – po 7 tys. zł na remont w remizach OSP Jeziorko
i OSP Osiek oraz po 7 tys. zł na
zakup sprzętu dla OSP Wicie
i OSP Lipnice, gmina Łyszkowice – po 5 tys. zł, na remont
OSP Stachlew, zakup sprzętu
dla OSP Kalenice, zakup sprzętu i remont w OSP Wrzeczko,
gmina Nieborów – 5 tys. zł dla
OSP Bełchów na zakup sprzętu
oraz 7 tys. zł dla OSP Bednary
na zakup sprzętu.
Na komisji budżetu radni pytali o inne wnioski, jakie wpłynęły do starostwa po 9 grudnia,
ale nie otrzymali dokładnej odpowiedzi od jakich były jednostek i na jakie kwoty. Mieli
wątpliwości dotyczące udzielania dotacji na remonty strażnic.
Niektórzy uważali, że pomoc
powinna dotyczyć tylko sprzętu. Zastanawiali się, czy jest
możliwość innej formy udzielenia wsparcia dla straży poprzez
przekazanie dotacji do urzędów
gmin i pozostawienia tam decyzji na temat ich wykorzystania.

Skarbnik Ewa Kotarska wyjaśniała, że nie jest to możliwe,
bo może przekazać tylko dotację na konkretny cel, a nie na
działalność.
Ze względu na te wszystkie pytania zdecydowano, aby
piątkowe obrady komisji przerwać do poniedziałku 15 marca. Wznowione zostały przed
sesją Rady Powiatu Łowickiego. Wtedy podjęto decyzję o uwzględnianiu wszystkich wniosków, jakie wpłynęły
do końca 2009 roku, a nie tylko tych złożonych do 9 grudnia,
przeznaczając na ten cel w sumie 120 tys. zł. Poza uwzględnionymi wcześniej strażami dotacje otrzymają także: gmina
Bielawy na OSP w Chruślinie
– 7 tys. zł, gmina Kiernozia dla
OSP Teresew – 3 tys. zł, gmina Łowicz po 7 tys. zł dla OSP
Jamno oraz OSP Niedźwiada,
wreszcie gmina Zduny dla OSP
Zduny 7 tys. zł, a dla OSP Bąkków Górny – 5 tys. zł. Odrębne
uchwały w sprawie dotacji dla
każdej z gmin przegłosowano
jednogłośnie. 
mwk

Brodne Towarzystwo | Nieprzejezdna droga

Każdy dzień w przemoczonych butach
– Najgorzej mają dzieci,
które muszą tą drogą
chodzić do szkoły
– mówi mieszkanka jednego
z trzech gospodarstw
położonych przy drodze
gruntowej biegnącej
poprzez pola w Brodnym
Towarzystwie
w gminie Kiernozia.
Każda pora roku jest w tym
przypadku niekorzystna. Zima,
bo cała droga jest nieprzejezdna i ginie pod zaspami śniegu,
a w pozostałe miesiące padający deszcz robi z drogi błoto, co
również utrudnia jakiekolwiek
po niej poruszanie się.
Przy dwukilometrowym odcinku drogi leżą głównie pola,
a tylko trzy gospodarstwa.
Z tego powodu problem dotyczy zaledwie kilkunastu osób.
– Wiem, że nas jest mało, ale
sytuacja jest naprawdę ciężka –
mówi jeden z mieszkańców feralnych gospodarstw. – Karetka
tu nie dojedzie, a dzieci zanim
dojdą na szkolny przystanek,
mają już przemoczone buty,
skarpetki i nogawki spodni.

Błoto tworzy się tu po każdym deszczu.

– Bardzo bym chciał rozwiązać problem mieszkańców wsi
Brodne Towarzystwo – odpowiada wójt gminy Kiernozia
Zenon Kaźmierczak. – Ale takich dróg na terenie gmin mam
wiele i nie jestem w stanie ich
wszystkich wyasfaltować w ciągu jednego roku.
Kaźmierczak dodaje, że sytuacja całej gminy Kiernozia
jest szczególna, ponieważ 90%
dróg jest własnością gminy. Inaczej jest np. w sąsiedniej gminie Chąśno czy Zduny, gdzie

powiatowych dróg jest więcej.
Natomiast w przypadku gminy
Kiernozia koszt ich zrobienia
czy naprawy obciąża wyłącznie
gminny budżet.
Mieszkańców Brodnego Towarzystwa jednak taka odpowiedź nie zadowala. – To
jest skandal, żeby w XXI w.
były jeszcze takie drogi! –
mówi oburzony Bogdan Kobierecki. – Nie damy tak łatwo
za wygraną. Będziemy walczyć o to, by w końcu zrobili
nam drogę. 
jr
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Łowicz | I LO

LO im. Chełmońskiego otworzyło drzwi
Występy uczniów, zwiedzanie szkoły i informacje o naborze – tak wyglądał dzień otwarty w I LO w Łowiczu, jaki odbył
się 23 marca.
Najstarsze łowickie liceum
planuje w roku szkolnym
2010/2011 utworzenie pięciu
klas pierwszych. Do wyboru
są następujące nachylenia: matematyczno–informatyczne,

matematyczno–fizyczne, społeczno–ekonomiczne, humanistyczne i biologiczno–chemiczne. W placówce tej jest duży
wachlarz możliwości nauki języków obcych, ponieważ wybierając dany język (angielski,
niemiecki, francuski i rosyjski),
można uczyć się go w grupach
o dowolnym stopniu zaawansowania. W specjalnie wyda-

Rzut okiem | targi edukacyjne

nej broszurce „Chełmoński”
chwali się wysokimi miejscami w rankingach szkół średnich
w Polsce. W 2009 roku według
Rzeczpospolitej i Perspektyw
był wprawdzie 61. szkołą w Polsce, ale cały czas utrzymuje 2.
pozycję w województwie łódzkim. W szkole działa Dyskusyjny Klub Filmowy, Klub Olimpijczyka, Koło PCK. 
mwk
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Francuskie akcenty na dniu otwartym
Swoje podwoje otworzył
w piątek, 19 marca Zespół Szkół
z Oddziałami Integracyjnymi
na Bratkowicach. Podczas dnia
otwartego wystąpili uczniowie klas I – III, zaprezentowali
scenkę z życia szkoły, przedstawiono prezentację multimedialną o pracy szkoły, osiągnięciach
uczniów i prowadzonych inno-

wacjach, m.in. muzycznej Przygoda z muzyką.
Biorący w niej udział uczniowie dali koncert muzyczny na
fletach, z kolei uczniowie klas I
gimnazjum, którzy uczą się języka francuskiego, wcielili się
w role takich postaci jak Napoleon i pani Walewska, Chopin
i George Sand, Nicolas Sarcozy

i Carla Bruni, Maria Skłodowska–Curie i Piotr Curie. Byli też
bohaterowie literatury: Mały
Książe i Róża, Obelix i Falbala. Biorący udział w dniu otwartym mieli za zadanie rozpoznanie ich. Wskazówkami były
stroje, dialog w języku francuskim oraz prezentacja postaci.

mwk
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Uczeń „Kopernika” w finale
olimpiady chemicznej
Dziś, w czwartek, 25 marca
Mateusz Kotecki, uczeń II klasy biologiczno – chemicznej
w II LO w Łowiczu, zmierzy się
z 95 osobami z całej Polski w finale Olimpiady Chemicznej.

Warto zaznaczyć, że ostatni raz powiat łowicki miał finalistę w tej dziedzinie w roku
szkolnym 2000/2001. Kolejny
etap zmagań czeka go już dziś.
Jeśli znajdzie się w gronie lau-

Mateusz Kotecki w laboratorium.

reatów, będzie reprezentował
Polskę na Międzynarodowej
Olimpiadzie Chemicznej, która
odbędzie się w Tokio. Mateusz
Kotecki zakwalifikował się również do finału Ogólnopolskiego
Konkursu Chemicznego im.
prof. Antoniego Swinarskiego.
Jest również finalistą olimpiady tematycznej „Losy żołnierza
i dzieje oręża polskiego w latach
1921 – 1945”. Tytuł ten uzyskał
w ubiegłym roku szkolnym.
Mateusz chce iść na medycynę, tak jak jego starszy brat i rodzice. Historia to bardziej jego
hobby, które również odziedziczył po swoim bracie. – Najciekawszym dla mnie okresem
jest II wojna światowa – mówi.
Dlatego jego jeden z ulubionych autorów to Bogusław Wołoszański. 
jr

Łowicz | ZSP 2

Dzień otwarty na Blichu
We wtorek,
30 marca od godziny
8.00 do godz. 17.00
w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych
nr 2 na Blichu odbędzie
się dzień otwarty.
Zaproszeni są uczniowie
ostatnich klas gimnazjów i ich
rodzice.
Program przewiduje spotkanie z dyrekcją szkoły i z uczniami klas I i II, którzy będą przekazywać informacje o placówce

Uczniowie Blichu dbają
o promocję szkoły. Na zdjęciu
nauczycielka Ilona Kosiorek oraz
uczeń Mateusz Kośmider z kl. IV
TI, który opracował graficznie roll
upy (stojące z tyłu).

oraz kierunkach kształcenia –
będzie to 5 klas technikum i 2
szkoły zasadniczej.
Goście będą mieli możliwość
zwiedzania sal, gdzie na przykład w pracowniach gastronomicznych będą częstowani
przez uczniów klas żywieniowych przekąskami i słodyczami. Na warsztatach atrakcją będzie możliwość przejechania
się, pod nadzorem instruktora,
traktorem New Holland. Oprócz
tego dla większych grup wystąpi zespół ludowy Blichowiacy,
a także punkrockowy Kabaret
Punk. 
tb

10 szkół ponadgimnazjalnych z Łowicza i powiatu prezentowało się gimnazjalistom na targach
edukacyjnych zorganizowanych przez starostwo powiatowe w Łowiczu 24 marca w hali OSiR.  Szkoły jak zwykle
starały się zwrócić na siebie uwagę, Artur Masztanowicz z klasy IIIb przebrany za Mikołaja Kopernika, patrona
II LO, rozdawał ulotki i opowiadał o szkole. Pijarskie LO zaciekawiało eksperymentami z chemii i fizyki, Zespół
Szkół nr 1 zapraszał na szybką wizytę u fryzjera, a Zespół Szkół nr 2 częstował kawą. tb
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Powiat łowicki | Prawo

KRZYSZTOF MIKLAS

Opowieści z PRL-u: Strażacka remiza (3)
Pożary na wsi to teraz na
całe szczęście rzadkość, więc
niejakim zaskoczeniem była
dla mnie ostatnia wiadomość
o pożodze w Patokach. Wsi
mi bliskiej, bo Patoki to jakby
przedłużenie Kompiny w stronę wschodnią, tak, jak Zabostów, najpierw Duży, a za nim
Mały, w stronę zachodnią. Zaś
co do pożaru, który zawsze
jest wielkim nieszczęściem dla
pogorzelców, to wedle przypuszczeń wywołały go gryzonie przegryzając kable, którymi płynie elektryczność. Z taką
właśnie działalnością gryzoni skojarzyła mi się całkowicie
inna sytuacja. Otóż na początku lat osiemdziesiątych w Polskim Radiu, gdzie wtedy pracowałem, zdarzały się, i to dość
często, awarie kabli, które przesyłały program ze studia do
tak zwanej rozdzielni (a potem
w eter). Czas był gorący politycznie, rodziła się „Solidarność” i bezpieka podejrzewała sabotaż. Po szczegółowym
dochodzeniu okazało się, że
w tunelach pod podłogami, gdzie
ułożone były wiązki kabli, grasowały szczury i to one właśnie
były sabotażystami. O szczurach mówi się, że to inteligentne stworzenia, więc niewykluczone, że wiedziały, co czynią.
Ale wracam do zasadniczego tematu tej części „Opowieści
z PRL-u” czyli strażackiej remizy. Remiza w każdej wsi miała do spełnienia kilka funkcji,
w tym niezwykle istotną rolę
miejsca, w którym odbywały się zabawy taneczne, bo nie
było jeszcze w zwyczaju, by
REKLAMA

w remizach organizować wesela. W każdym razie wesele
w remizie to była niezwykła
rzadkość, ponieważ obowiązkowo weselne przyjęcie organizowano w domu panny młodej.
Inaczej nie uchodziło. Z tamtych czasów nie przypominam
sobie choćby jednego wesela
w kompińskiej remizie. A zabawy to co innego. Miały one
przynieść, i oczywiście przynosiły, dochód, który zasilał zawsze dziurawy budżet straży
(albo innej organizacji np. koła
gospodyń wiejskich albo LZS-u,
które dzięki przychylności OSP
czasem też mogły zabawę w remizie zorganizować) . Zarabiano na biletach wstępu i na bufecie, który zawsze był „obficie
zaopatrzony”, co zaznaczano na
afiszach anonsujących zabawę.
Bufet miał standardowe menu
składające się po stronie napojów z wódki czystej, wina „patykiem pisanego” tak zwanego
jabcoka i oranżady na popitkę,
zaś po stronie zakąsek z chleba
bądź bułek, kiełbasy zwyczajnej
i musztardy sarepskiej, co było
ważne dodatkowo, bo musztardówki, wtedy w formie szklanek,
po każdej zabawie wzbogacały
strażacką zastawę (Kazimierz
Grześkowiak śpiewał: „W przepysznie rżniętej wina szklanicy zastygł na dole musztardy smak”). Bufet lokalizowano
w garażu, skąd na niezbędny
czas wyprowadzano strażackie
pojazdy, ustawiano zaś ladę, zza
której handlowano tymi wszelkimi dobrami oraz prostej konstrukcji stoły i ławki, przy których odbywała się konsumpcja.

Takie zabawy były istotnym urozmaiceniem wioskowej
nudy, więc młodzi ludzie wyczekiwali zabaw z wielką niecierpliwością. Bo też i za często się nie odbywały. Po zgodę
na zabawę trzeba było jeździć
do powiatu, a nie było też sprawą prostą znalezienie orkiestry, która miała przygrywać
do tańca. W Łowiczu było kilka muzycznych zespołów, które
w niedziele były mocno zajęte,
bo oprócz zabaw obsługiwały
wesela. Bardziej wzięte trzeba
było zamawiać co najmniej na
kilka miesięcy do przodu. Bez
względu na to, jaki zespół muzyczny „zgodzono”, na afiszach
informowano, że „gra orkiestra
doborowa”. We wsiach parafialnych zabawy były finałowym
elementem odpustów, które często wypadały w tygodniu, więc
orkiestry nie miały szczęśliwie
kolizji z weselami. A odpust
był wydarzeniem samym w sobie. Wczesnym rankiem przed
kościołem ustawiano stragany
z rozmaitymi, typowymi tylko
dla wiejskich odpustów akcesoriami: piłeczkami na gumce
wypchanymi trocinami, korkowcami, lusterkami z baletnicą albo jakimś widoczkiem na
odwrocie, wiatraczkami. Można było uprawiać hazard na
„kręciołkach” – prekursorach
„Koła Fortuny” i wygrać wielkiego glinianego psa, delektować się lodami i cukrem z waty,
zrobić sobie zdjęcie na tle landszaftu i pojeździć na karuzeli.
To było jednak dobre dla dzieci. Dla starszych najważniejsza
była odpustowa zabawa.  (cdn)

Łowczy okręgowy
nie mówił konkretów
Kazimierz Karalus,
łowczy Skierniewickiego
Okręgu Łowickiego
gościł na sesji Rady
Powiatu 15 marca.
Inicjatywa zaproszenia
go wyszła z komisji
rozwoju. Trudno jednak
byłoby jej efekt uznać
za owocny.
Radny Jerzy Wolski, przewodniczący tejże komisji, już
na wstępie zadał szereg pytań
o to, jak postępować w świetle
prawa ze zwierzyną padłą lub
chorą. Ponieważ sam jest weterynarzem, często zwracają się
do jego lecznicy osoby z pytaniem, kto powinien w takich
sytuacjach
interweniować:
wójt czy weterynarz, a może
policja lub myśliwi. – Myśliwi
też mają wątpliwości, bo prawo
się zmienia. Chcemy wiedzieć,
jak to obecnie wygląda – pytał
Wolski.
W odpowiedzi Kazimierz
Karalus mówił, że dzika zwierzyna w stanie wolnym stanowi własność Skarbu Państwa,
odłowiona – jest własnością
dzierżawcy terenu łowickiego.
I na tym w zasadzie konkrety
się skończyły. Bo gość wprawdzie dodał, że w przypadku kolizji drogowej padła lub ranna

Kazimierz Karalus. Zaproszenie
na sesję przyjął, ale jego wystąpienie nie spełniło oczekiwań Rady
Powiatu.

zwierzyna nie jest sprawą myśliwych, jednak nie powiedział
konkretnie, czyj to jest problem. W sprawach dochodzenia swoich praw wynikających
z uszkodzenia pojazdu radził
zgłaszać się do nadleśnictwa
lub do Urzędu Wojewódzkiego.
Mówił za to, że są na to
przepisy o ochronie zwierząt
i utrzymaniu czystości w gminach (ustawy), które ze sobą
przywiózł. Trzeba je po prostu
skopiować i przeczytać.
Gdy zadawano mu kolejne pytania dodał, że odcięcie
poroża martwego zwierzęcia
jako trofeum to zabór własności Skarbu Państwa, a za porzą-

dek na terenie gminy odpowiada wójt, a nie koło łowieckie.
Koła zaś prowadzą działalność
na podstawie planów wieloletnich, które są przygotowywane w oparciu o inwentaryzację
zwierzą, jaka robiona jest dwa
razy w roku. Na jej podstawie
powstaje plan odstrzałów.
Radni pytali też, czy padła
w wyniki wypadku drogowego
zwierzyna jest odejmowana od
planowanej ilości odstrzałów.
Tutaj łowczy utrzymywał, że
nie ma przepływu informacji
o takich zdarzeniach między
policją, weterynarią a myśliwymi. Żaden akt prawny nikomu tego nie nakazuje.
Radny Krzysztof Janicki zirytowany wymijającymi odpowiedziami powiedział wprost:
– Mieli pan, nie mówiąc konkretnie. Radny Waldemar Wojciechowski zapytał zaś o problem z lisami, które bardzo
utrudniają rolnikom życie. Karalus odpowiedział tylko, że
nie ma na nie okresu ochronnego, podobnie jak na dziki,
z wyjątkiem matek z dziećmi.
Kolejne pytania dotyczyły
odstrzału zdziczałej zwierzyny domowej. Tutaj udało się
jednak radnym dowiedzieć, że
zdziczałe psy i koty podlegają odstrzałowi, ale w odległości 200 m od zabudowań. Wiele pytań pozostało jednak bez
odpowiedzi. 
mwk
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Sąd Okręgowy | Dobra osobiste

Teresa W. kontra twórcy ludowi
11 marca w Sądzie
Okręgowym w Łodzi
odbyła się kolejna
rozprawa w cywilnym
procesie, jaki prezes
Stowarzyszenia
Regionalnego Wsi
Urzecze „Łowiczanie”
Teresa W. wytoczyła
ośmiu twórcom
ludowym, którym
zarzuca pomówienia
oraz przypisywanie jej
nieprawdziwych cech
i zachowań.
Proces toczy się od stycznia
2009 r. Pierwsze rozprawy odbywały się w Skierniewicach,
ostatnia – po przenosinach tutejszego XIII Wydziału Sądu
Okręgowego – już w Łodzi. Teresa W. uważa, że została niesłusznie pomówiona przez pozwanych w piśmie wysłanym
przez nich do burmistrza, starosty łowickiego i ministerstwa
kultury, w którym – jej zdaniem
– przypisywane są jej nieprawdziwe cechy i zachowania. Zarzuca, że pismo to miało negatywny wpływ na jej życie
prywatne i zawodowe.
Pozwani nie czują się winni
i twierdzą, że pismo, które rozesłali do tych instytucji było
tylko reakcją na wcześniejREKLAMA

sze pismo stworzone przez powódkę, a dotyczące jeszcze innej twórczyni ludowej Anny S.
W tym piśmie Teresa W. zarzucała Annie S. przypisywanie sobie prac, których nie wykonała i to, że nie jest prezesem
oddziału łowickiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych.
Praca ta to łowicki pająk, a raczej jego zdjęcie wykorzystane
na stronie internetowej Anny S.,
która istotnie nie jest prezeską
oddziału łowickiego STL (bo
takiego nie ma), tylko szefową
łowickiego koła STL.
W międzyczasie powódka złożyła w sądzie zażalenie
i wniosek o wyłączenie sędziny prowadzącej proces, ale sąd
nie przychylił się do wniosku
i przewodnicząca nie została wyłączona. Na rozprawie 11
marca sąd wysłuchał zeznań
czterech świadków na okoliczność zachowań powódki wobec pozwanych. Świadkowie
na wniosek powódki zeznawali
pod przysięgą, odpowiadali na
pytania pełnomocnika pozwanych, następnie powódki.
Jako pierwsza na salę została
poproszona córka jednej z pozwanych Zofii C. – Barbara W.
Na prośbę pełnomocnika pozwanych opowiedziała tym, jak
ok. półtora roku wcześniej jej
matka przebywała w szpitalu,
gdzie 2 dni po operacji odwiedziła ją powódka. Na początku
świadek myślała, że jest to towarzyska wizyta, ale Teresa W.

chciała, by Zofia C. coś podpisała. Świadek nie wiedziała co.
Kiedy jej matka odmówiła złożenia podpisu, miała spotkać się
ze strony powódki ze stwierdzeniem, że ta „wszystkich zaprowadzi do sądu”. Powódka miała
przemawiać podniesionym głosem, świadek zeznała, że kilkakrotnie ją uciszała, aż w końcu
kazała jej wyjść. Jakiś czas potem świadek dowiedziała się od
matki, że chodziło o dokumenty dotyczące stowarzyszenia
kierowanego przez powódkę.
Odpowiadając na pytania powódki świadek zeznała, że nie
wsłuchiwała się w prowadzoną
przez panie rozmowę, nie zna
tej sprawy i nie wie, czy Teresa W. miała powód, by się zdenerwować.
Gdyby wcześniej
wiedział
Jako drugi na salę rozpraw
został poproszony świadek Walerian W., który jako dyrektor
łowickiego muzeum w latach
1993/94 – 2007 współpracował
ze stowarzyszeniem Teresy W.
Na prośbę pełnomocnika pozwanych opowiedział o przebiegu tej znajomości i współpracy,
której zainicjowanie wynikało z chęci ożywienia działalności skansenu ludowego poprzez
pracę twórców na jego terenie.
Walerian W. wspomniał, że do
pierwszego spotkania z Teresą
W. doszło w Zdunach. Po spotkaniu tym zaczęto precyzować

charakter współpracy. Powstała
koncepcja udostępnienia stowarzyszeniu jednego z obiektów
skansenu na jego działalność.
Świadek zeznał, że nie ma personalnego konfliktu z powódką,
ale były konflikty między nim,
jako dyrektorem, a nią jako prezeską stowarzyszenia. Pojawiały się one, gdyż świadek reprezentując instytucję nie mógł
pozwolić na szereg działań, które, jak to określił – mieściły się
w sprawach merytorycznych
i finansowych. Sprawy finanso-

Walerian W.
powiedział także,
że gdyby wiedział,
jakie będą dla niego
konsekwencje, nie
popierałby współpracy
ze stowarzyszeniem.
Mówiąc o
konsekwencjach miał
na myśli tzw. dywaniki
u zwierzchników.
we musiały mieć przejrzystość,
a współpraca powinna opierać
się na wynajmie pomieszczeń.
Walerian W. wspomniał, że
Teresa W. pisała na niego skargi
do jego ówczesnych zwierzchników, starając się udowodnić,
że ogranicza on działalność stowarzyszenia. Świadkowi wydaje się, że podstawą tych skarg
było niezrozumienie działalności prowadzonej przez niego instytucji oraz konsekwencji stąd
wynikających. Z zarzutów złej
atmosfery i nie popierania twórców ludowych musiał tłumaczyć się zarówno w sposób formalny, jak i nieformalny. Było
to tym bardziej dla niego przykre, że sam był twórcą koncepcji współpracy ze stowarzyszeniem. Walerian W. powiedział
także, że gdyby wiedział, jakie będą dla niego konsekwencje, nie popierałby współpracy
ze stowarzyszeniem. Mówiąc
o konsekwencjach miał na myśli
tzw. dywaniki u zwierzchników.
Powódka zapytała świadka
o sytuację, gdy na teren skansenu nie mogła wejść grupa
gości z zagranicy. Walerian W.
stwierdził, że wtedy nie zostały
dopełnione wymogi formalne.
Wspomniał też, że w umowie
ze stowarzyszeniem określono
sposób korzystania ze skansenu. Potem wprowadzono umowy jednorazowe, dotyczące
czysto finansowych rozliczeń.
Odpowiadając na pytanie powódki świadek przyznał, że nie
było problemów z wyegzekwowaniem opłat za wynajem. Powódka sama przynosiła pieniądze.

Ponieważ wcześniej, odpowiadając stronie pozwanej Walerian W. stwierdził, że
w działalności stowarzyszenia
nastąpiła dwuletnia przerwa
– na przełomie lat 1999/2000,
kiedy osłabła współpraca
z instytucją, powódka złożyła
oświadczenie, że działalność
stowarzyszenia trwa nieprzerwanie od 1992 r., co roku stowarzyszenie prezentuje wesele
łowickie w skansenie (w 1994
r. aż 17 razy). Oświadczyła także, że żadna grupa, która chciała w prezentacji wesela uczestniczyć, nie została odesłana
z kwitkiem.
Do kogo należy
kultura ludowa
Kolejnym świadkiem była
Beata R., związana z folklorem prezeska stowarzyszenia
Edukacja i Rozwój, a od niedawna prywatny przedsiębiorca. Pełnomocnik strony pozwanej zapytał ją o to, czy prowadzi
działalność konkurencyjną wobec twórców ludowych. Beata
R. powiedziała, że kultura ludowa jest ogólnym dobrem, a
osoby, które mają po temu predyspozycje, powinny czerpać z
niej jak najwięcej, celem jej popularyzacji. Powódkę poznała
w skansenie w Maurzycach.
W tamtym czasie świadek pełniła funkcję przewodniczącej
KGW. W miejscowości, gdzie
mieszka zorganizowano imprezę, której główną atrakcją było
wystawienie wesela łowickiego.
W przedstawieniu tym uczestniczyły osoby, które zaprzestały współpracy ze stowarzyszeniem Teresy W., która miała
o to do świadka pretensje.
Wówczas Beata R. miała jej odpowiedzieć, że przecież stowarzyszenie W. nie ma wyłączności na prowadzenie tego typu
działalności.
W dalszej części wyjaśnień
świadek wyraziła opinię, że jeżeli wychodzono by z założenia, że tylko renomowane zespoły mogą propagować kulturę
ludową, to jedynymi takimi byłyby Mazowsze i Śląsk. Sędzia
uchyliła pytanie powódki o nazwę firmy świadka, wobec czego powódka zapytała, czy firma
świadka jest konkurencyjna dla
twórczości ludowej i każdego
twórcy, który nie może być firmą? Beata R. wyjaśniła, że brała udział w programie „Tradycja – ratujmy ginące zawody”.
Założenia tego programu były
takie, by ludzie, którzy mają
do tego predyspozycje, posiedli pewne umiejętności związane z tradycją regionu. Świadek
nie widzi nic złego w tym, że
zarejestrowała firmę, płaci podatki i prowadzi działalność.
Równocześnie szefuje jednemu
ze stowarzyszeń, w którym prowadziła dziecięcy zespół folklorystyczny. Z osobistego prowadzenia zespołu rezygnowała
z uwagi na własną czasochłon-

ną działalność gospodarczą, ale
obowiązki te przejęli inni członkowie stowarzyszenia.
Postępować wobec
siebie jak ludzie
Powódka pytała świadka
m.in. o znajomość z Lucyną
S. i jej wiedzę na temat rzekomych krzywd wyrządzonych
przez tę panią powódce i jej stowarzyszeniu. Świadek powiedziała, że zna tę osobę, żywi
wobec niej uczucia pozytywne
i nie zauważyła w jej zachowaniu aspektów, które mogłyby ją
do niej zrazić. Odpowiadając na
dalsze pytania Beata R. powiedziała, że twórcy ludowi powinni zachowywać się wobec siebie
jak ludzie, wg ogólnie przyjętych zasad moralnych.
Na pytanie sędziny, czy
przedstawienie wesele łowickie
jest chronione prawem, świadek
odpowiedziała, że nic jej na ten
temat nie wiadomo, że wynika
ono z tradycji, która ukształtowała się przez setki lat. W opinii świadka scenariusz wesela
nie jest przypisany do żadnego stowarzyszenia, są w nim
pewne elementy stałe, a znany
jej zespół przygotowuje własną
oprawę tych stałych punktów.
Za każdym razem oprawa ta jest
inna – spontaniczna.
Ostatnim ze świadków była
Danuta W. kierownik Ośrodka Regionalnego Łódzkiego
Ośrodka Kultury, stale współpracującego z twórcami ludowymi. Odpowiadając na
pytania strony pozwanej opowiedziała, że zna powódkę,
miała z nią sporadyczne kontakty. Wspomniała, że w 1999
r., przy okazji organizowanego przez jej instytucję festiwalu
folklorystycznego jedno ze spotkań informacyjnych odbyło się
w Łowiczu. Po spotkaniu tym
powódka miała telefonicznie
zgłosić przełożonemu świadka
pretensje, że nic nie wie o festiwalu. Był to jedyny przypadek
w czasie niemal 30-letniej pracy
świadka, gdy zgłoszono pretensje bezpośrednio do naczelnego
dyrektora całej instytucji. Wyjaśniła, że informacje o festiwalu
instytucja wysyłała do urzędów
i starostw, bo nie znała wszystkich twórców i stowarzyszeń
z danego regionu. Liczono,
że za sprawą urzędów wiedza
o festiwalu zostanie rozpropagowana.
Odpowiadając na szereg pytań świadek wyjaśniała, że jej
wiedza na temat powódki pochodzi od twórców ludowych,
z którymi się kontaktowała. Do
Danuty W. docierały informacje
o problemach, jakie twórcy mieli
z powodu Teresy W., zaprzeczyła jakoby pisała w imieniu jednego z pozwanych pismo, choć
wiedziała, że takie powstaje.
Sąd przedłużył postępowanie
dowodowe i odroczył rozprawę
do 31 maja, zobowiązując 8 pozwanych do obecności. 
ewr
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Okruchy życia
odeszli od nas | 13.–22.03.2010
13 marca: Bolesław Godos,
l.69, Łowicz; Aleksandra
Fafińska, l.88; Anna
Sosnowska, l.73; Mirosław Lis,
l.41, Osiny.
14 marca: Leon
Pakulniewicz, l.84, Łowicz;
Genowefa Safarzyńska, l.79;
Bolesław Kazimierczak, l.86,
Zawady.
15 marca: Mieczysława
Więcławska, l.61; Mieczysław
Kuśmierek, l.61.
16 marca: Jadwiga

Stań, l.39, Stryków; Zofia
Dutkowska, l.78
20 marca: Henryk
Brynkiewicz, l.81, Stryków;
Ks. Jerzy Kowalczyk, l.77,
Bratoszewice; Cecylia
Blichowska, l.91, Głowno;
Tadeusz Walczak, l.88;
Krystyna Lewicka, l.85.
21 marca: Helena
Kaźmierczak, l.78
22 marca: Stanisława
Ciesielska, l.90, Lisiewice
Duże; Jadwiga Pawlak, l.71.

Bolimów | Podróż marzeń

Antek i Julek pojadą
do Disneylandu
W czwartek, 25 marca
w podróż do Disneylandu
na Florydzie wybierze się
dwójka braci
z Bolimowa, która
od urodzenia zmaga się
z rdzeniowym zanikiem
mięśni.
Bracia są podopiecznymi
Fundacji Dziecięca Fantazja
z Warszawy, której jedynym
celem jest wnoszenie odrobiny radości w życie nieuleczalnie chorych dzieci w Polsce
poprzez spełnianie ich najskrytszych marzeń i fantazji.

Antek i Julek z Bolimowa przed
wielką podróżą.
REKLAMA

– Chłopcy, jak wszystkie
dzieci, są zafascynowani magicznym światem bajek Walta
Disneya i ulubionymi postaciami z kreskówek – mówi koordynator projektów wyjazdowych
Eliza Kopczyńska. 4-letni Antek i 6-letni Julek są również
fanami wszelkiego rodzaju kolejek, karuzeli i ruchomych pojazdów. – Życie Julka i Antosia
niedługo zmieni się na zawsze.
Chłopcy już teraz mają coraz
większe trudności w poruszaniu się. Julian nie może wchodzić po schodach i jeździć na
rowerze. Antoś marzy, żeby
mieć zdrowe nóżki jak jego rówieśnicy. To marzenie nigdy
się nie spełni. Ta podróż to dla
nich ostatnia szansa na przeżycie niesamowitej przygody i zabawę jeszcze o własnych siłach
– dodaje Kopczyńska.
Podczas sześciu dni Antek
i Julek odwiedzą trzy magiczne
parki Disneya – Magiczne Królestwo (Magic Kingdom), Królestwo Zwierząt (Animal Kingdom) oraz Świat Wodny (Sea
World). Do domu wrócą z prezentami i wspomnieniami, które zostaną z nimi na zawsze.
Dodajmy, że Fundacja Dziecięca Fantazja działa od 2003 r.
Do dziś udało się jej urzeczywistnić ponad 1300 marzeń.
Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. td

wspomnienia | pozostaną w naszej pamięci

Edward Owczarczyk 1930-2009
– Był strażakiem starej daty.
Pamiętam, go z lat 50.,
kiedy jako mały chłopiec
wychowywałem się tu przy
straży – wspomina obecny
prezes OSP Łowicz,
Krzysztof Górski. – Wtedy
bycie strażakiem to był
honor. Większość chłopców
o tym marzyła.
Edward Owczarczyk urodził
się 22 lipca 1930 roku w Łowiczu, jako syn Zygmunta i Reginy. Miał starszego brata Zdzisława. Kiedy miał 9 lat, w 1940
roku, zmarł jego ojciec. Całą
rodziną uciekali do krewnych
na jedną z podłowickich wsi.
W czasie zimowej podróży ojciec zachorował na zapalenie
płuc. Choroba szybko postępowała, a nie było lekarza. Zmarł
po kilku dniach.
W 1952 r. Edward Owczarczyk, jako początkujący strażak podczas jednej z zabaw
strażackich poznał swoją przyszłą żonę. – To była miłość od
pierwszego spojrzenia. Narzeczeństwo trwało krótko.
Mąż nalegał, abyśmy pobrali się jak najszybciej i tak
też się stało. Ślub wzięliśmy
w tym samym roku w koście-

le Świętego Ducha – wspomina pani Owczarczyk. Państwu
Owczarczykom urodziło się
trzech synów: Ireneusz w 1956
roku, Wacław w 1959 roku
oraz Waldemar w 1965 roku.
Ojciec był wymagający w stosunku do synów. Zależało mu,
aby zdobyli dobre wykształcenie oraz byli porządnymi
i sprawiedliwymi ludźmi. Sam
dawał im dobry przykład. Był
spokojny i opanowany, nie lubił konfliktów i nigdy ich nie
miał. Miał za to wielu znajomych zarówno w pracy, jak
i wśród strażaków. Był też bardzo solidnym pracownikiem.
– Ze strażą związał całe swoje życie – mówi żona. Lubił
jeździć na ryby. Wyjazdy planował oczywiście z kolegami
strażakami. Wybierali się motorami lub samochodami na
połów nad Wisłę. Pan Edward
przywoził do domu oprawione już ryby, gotowe do smażenia. Na grzyby również jeździł
ze straży na wyprawy, które sam w większości organizował. Cała rodzina siłą rzeczy była związana z łowicką
jednostką OSP. – Chodziłam
z mężem na wszystkie zabawy, a dzieci nie opuściły żadnej zabawy choinkowej. Później zapisywał na choinki także

wnuki – wspomina żona. Pan
Edward doczekał się pięciorga
wnucząt: Sebastiana, Macieja,
Ewy, Sylwii oraz Karoliny. Był
też bardzo oddany, najpierw
dzieciom później wnukom.
Radość zarówno jemu jak,
i dzieciom sprawiało wieczorne czytanie w pokoju dziadka.
– Karolinka, jak do nas przyjechała brała książkę pod pachę
i szła do dziadka, aby jej poczytał – mówi ze wzruszeniem
pani Owczarczyk.
Do jednostki OSP Łowicz
wstąpił 23 listopada 1951 roku.
W 1957 roku został mianowany dowódcą sekcji, a dwa lata
później awansowany do stopnia sierżanta. 16 października 1960 roku został mianowany starszym sekcyjnym, a po
kilku miesiącach zastępcą dowódcy pierwszego plutonu.
W 1962 roku został przesunięty
na stanowisko dowódcy trzeciego plutonu łowickiej jednostki
OSP. Wreszcie 22 marca 1964
roku został mianowany członkiem zarządu OSP Łowicz. Na
Walnym Zgromadzeniu 26 listopada 1978 roku został wybrany
prezesem OSP Łowicz. Jednak
już 11 marca 1979 roku to samo
Walne Zgromadzenie przyjęło
rezygnację Edwarda Owczarczyka z pełnienia funkcji, pozo-

stając jednocześnie członkiem
zarządu. Zrezygnował z uwagi
na problemy zdrowotne.
Wzorowy przebieg służby
strażackiej Edwarda Owczarczyka potwierdzają także liczne odznaczenia i wyróżnienia. Pierwsze dwa wyróżnienia
otrzymał po awansie na dowódcę sekcji w 1958 roku. W 1966
roku otrzymał Brązowy Medal
Zasługi, w 1972 roku – Srebrny Medal Zasługi. W 1976 roku
został odznaczony za wysługę 25 lat. Złoty Medal Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał w
1979 roku, odznakę za wysługę
30 lat w 1982 roku. W 1984
roku otrzymał Srebrny Krzyż
Zasługi, a w 1992 roku Odznakę za wysługę 40 lat w pożarnictwie. Przez cały czas podnosił także swoje kwalifikacje
poprzez kursy strażackie, do
kolejnych stopni, aż do czwartego włącznie.
– Poznaliśmy się około 1965
roku, kiedy byłem jeszcze
w drużynie młodzieżowej –
mówi Andrzej Miziołek, który
do jednostki OSP Łowicz wstąpił w wieku 12 lat w 1962 roku.
Edwarda Owczarczyka wspomina, jako osobę zajmująca się
sprawami kulturalno-oświatowymi w jednostce. Był głównym organizatorem prac świetli-

Łowicz | Złote gody par małżeńskich

Już pół wieku razem
Jubileusz 50-lecia pożycia
małżeńskiego świętowały
w sobotę, 20 marca trzy
łowickie małżeństwa:
Wanda i Jan Gruziel, Irena
i Henryk Kobierzyccy oraz
Stanisława i Stanisław
Pietrzak. Do zacnego
grona jubilatów dołączyła
także para ze Świeryża II –
państwo Wiktoria
i Eugeniusz Kosiorek,
którzy przeżyli wspólnie
ponad pół wieku, dokładnie
57 lat.
Podczas uroczystości, którą zorganizowano w sali łowickiego Urzędu Stanu Cywilnego,
burmistrz Krzysztof Kaliński
wręczył jubilatom medale za
długoletnie pożycie małżeńskie,
nadane przez Prezydenta RP.
– Cierpliwym trzeba być i potrafić kochać – oto sposób na
długoletni, trwały związek, którym podzieliła się z NŁ i naszymi czytelnikami najdłuższa stażem para jubilatów, tj. państwo
Kosiorkowie.
Pani Wiktoria Kosiorek doskonale pamięta czas, gdy wraz
z mężem zakładała rodzinę. –
Było bardzo ciężko. I finansowo,

Gratulacje i medale dla najdłuższej stażem małżeńskim pary tegorocznych jubilatów. Państwo Wiktoria
i Eugeniusz Kosiorek ze Świeryża II są małżeństwem od 57 lat.

i w ogóle. Było gospodarstwo
bardzo podupadłe – wspomina.
– Mój mąż pochodził z rodziny,
w której młodo poumierali rodzice. Została czwórka dzieci,
którymi opiekował się dziadek.
To wszystko bardzo podupadło,
ale jak się ma wiarę, to powo-

li można się wszystkiego dorobić. – dodaje. – Nieraz się później żałowało, ale to już zależy
od sumienia. Tak sobie wybrałam i tak musiało być.
Miała 22 lata, gdy w łowickiej katedrze ślubowała swemu
29-letniemu wówczas Eugeniu-

szowi. Byli niedalekimi sąsiadami, znali się. – Ślub braliśmy
w 1953 r., a był to rok pamiętny,
bo w tym samym czasie aresztowali biskupa Wyszyńskiego –
wspomina jubilatka.
Najszczęśliwsze
okresy
w życiu tej pary łączą się z na-
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Kopernik witał
na dniach otwartych
Łowicz | I LO

cowych, wycieczek, zabaw oraz
choinek dla dzieci. Pan Edward
pracował wówczas w PSS,
miał więc możliwości kupienia
atrakcyjnych na tamte czasy towarów do paczek dla dzieci. –
Podczas zabaw dla dorosłych
członków straży przygotowywaliśmy samodzielnie bufet.
Zaopatrzyć go we wszystkie
niezbędne do zabawy towary
nie było wcale łatwo. Edward
zawsze stawał na wysokości zadania – wspomina pan Miziołek. Strażacy musieli nie tylko
zaopatrzyć bufet, ale następnie przez cały czas trwania zabawy obsługiwali go, a po zakończeniu sprzątali i rozliczali
towar. Był bardzo dobrym organizatorem. Organizował co
roku 3-4 imprezy dla ponad
setki osób. Wśród nich była impreza opłatkowa, z okazji Dnia
Strażaka oraz sylwestrowa,
a także choinka dla dzieci.
– Sympatyczna atmosfera panowała także podczas licznych
wycieczek. Początkowo wyjeżdżaliśmy blisko do Głowna, Kiernozi i Bolimowa, później coraz dalej do Szczecina,
Świnoujścia. To były wspaniałe chwile, kiedy integrowali się
nie tylko strażacy, ale także ich
rodziny – dodaje druh Miziołek.
Przez kilka lat pracowali także
razem w zarządzie jednostki.
Pan Edward dał się poznać jako
człowiek spokojny, zawsze szukający kompromisu.
Dobrze pamięta i z sympatią wspomina rówieśnika z dru-

żyny także Leon Krupa. – Poznaliśmy się pod koniec lat 40.
Razem jeździliśmy do pracy do
zakładu budowlanego w Warszawie. Wiele godzin spędzaliśmy razem w pociągu. Odbudowywaliśmy stolicę. W pociągu
najczęściej graliśmy w karty,
albo po prostu rozmawialiśmy
– wspomina. – To był porządny, uczciwy chłopak. Zawsze
można było na niego liczyć.
– To były inne czasy. Do
służby strażackiej podchodziło
się poważnie. Była to funkcja
honorowa. Jak ktoś nie przyszedł na trzy zbiórki to wylatywał – dodaje pan Leon. Biegli zatem na każde wezwanie
i przy każdej syrenie alarmowej. Może łatwiej było wtedy
zwolnić się z pracy na akcję,
bo wpisywano dzień urlopu,
ale jednak trzeba było poświęcić czas wolny na służbę dla
innych. Pan Edward mieszkał niedaleko, na ówczesnej
ul. Wodociągowej więc spieszył z pomocą.
Kiedy Edward Owczarczyk
został głównym magazynierem
w PSS i wiceprezesem do spraw
kulturalno-oświatowych na akcje już nie biegał, gdyż trudno
było mu zostawić bez nadzoru
cały magazyn. Zajął się bardziej
organizację imprez. Razem
z panem Leonem chodzili na
zabawy strażackie odwiedzali
się także towarzysko w domach.
– Strażacy stanowili wielką rodzinę. To było coś pięknego –
opowiada. 
eb

rodzinami i wychowaniem dzieci – trzech córek i syna. – Najstarsza córka Alina przyszła na
świat 19 marca, w św. Józefa.
To była wielka radość – wspomina dziś z uśmiechem na twarzy i błyskiem w oku pani Wiktoria. – Cała radość w dzieciach
– podkreśla raz jeszcze.
Pani Wiktoria zajmowała się
wychowaniem dzieci i prowadzeniem gospodarstwa. – Pracowałam i za gospodynię, i za
służącego. Trzeba było wszystko zrobić, a czasy były ciężkie – dodaje. Tego, co przeżyła – jak dziś mówi – nie żałuje
i po raz kolejny wskazuje największą swą pociechę – wspaniałe dzieci. Najmłodsza z córek państwa Kosiorków wybrała
drogę zakonną i wyjechała do
Francji. – Jest w zakonie szarytek, Sióstr Miłosierdzia – z
dumą mówi dziś pani Wiktoria,
choć przyznaje, że początkowo,
gdy usłyszała o wyborze córki, rozpłakała się – i to bynajmniej nie ze szczęścia. – Córka kończyła liceum w Łowiczu,
a potem jeszcze dwuletnią szkołę w Skierniewicach. Co tydzień
pędziła domu. Pytałam, czy nie
będzie tęskniła. Ale to było jej
powołanie. Miała i nadal ma powołanie. Jest bardzo dobrą siostrą – mówi pani Wiktoria.
Państwo Kosiorek mieszkają z synem i jego żoną. –
Syn teraz gospodarzy – dodają. A pracy w gospodarstwie
jest dużo. To jeden z powodów, dla których wcześniej
o świętowaniu jubileuszu złotych godów nie pomyśleli. Film
z uroczystości na www.lowiczanin.info.
pm

Łowicz | Szkoła przy ul. Grunwaldzkiej

Rosyjska piosenka wraca do łask
Wesoło było, skocznie
i swojsko na eliminacjach
do III Międzyszkolnych
Prezentacji Piosenki
Rosyjskiej „W szutku
i sierjoz”, jakie odbyły się
18 marca w I LO w Łowiczu.
Eliminacje przeprowadzono
dlatego, że szkoła mogła zgłosić
wykonanie jedynie 3 utworów
na prezentacje, zaś zgłosiło się
9 chętnych wykonawców – solistów oraz zespołów. Repertuar, jaki przygotowali był bardzo
szeroki – od utworów ludowych, po ballady, do współczesnego pop i rocka. Co ciekawe,
nie wszyscy występujący uczą
się języka rosyjskiego. Początkujący w tej dziedzinie uczyli
się tekstu piosenek fonetycznie.
Ostatecznie nie wszyscy na eliminacje przyszli.
Z uwagi na rosnące zainteresowanie językiem rosyjskim
i piosenką, nauczycielki tego
języka w „Chełmońskim” szukały odpowiedniej imprezy dla
swoich uczniów. Tak natrafiły na prezentacje organizowane przez XII łódzkie LO. Odbędą się one 25 marca. Jeśli
w przyszłym roku zainteresowanie rosyjską piosenką nie
osłabnie, być może nauczyciel-

Młodzi Irlandczycy
poznają szkołę od środka

wie z samorządów obu szkół.
Potem goście będą wchodzić na
kilka minut na odbywające się
zajęcia: do klasy I szkoły podstawowej, do klasy II na j. angielski, do pracowni biologicznej na lekcję przyrody w jednej
z klas szkoły podstawowej oraz
do pracowni geograficznej na
zajęcia. Zaprezentowane zostanie Centrum Multimedialne,
duża i mała sala gimnastyczna.
Jeśli pogoda będzie sprzyjająca,
planowane jest zagranie krótkiego meczu piłki nożnej.  mwk

Łowicz | Kościół pijarski

Rekolekcje od Niedzieli Palmowej
Od 28 do 31 marca potrwają rekolekcje w kościele ojców
pijarów w Łowiczu. W trakcie
trwania rekolekcji, codziennie
będą się odbywały 4 msze święte: o godzinie 8, 10, 16 i 17.30.

Ostatniego dnia rekolekcji, w
środę 31 marca przez cały dzień,
od 8 do ostatniego chętnego,
będzie trwała spowiedź święta.
Rekolekcje poprowadzi ojciec
pijar Rafał Roszer z Elbląga.  td

Jutro pobór krwi w I LO
Jutro, w piątek 26 marca
w godzinach 9-12 w I LO przy
ul. Bonifraterskiej, odbędzie
się pobór krwi wśród uczniów.
To drugi pobór w tym roku.
Uczniowie pozostałych szkół
ponadgimnazjalnych będą mogli oddać krew w kwietniu –

15

Okruchy życia

w II LO. str. 11

20–osobowę grupę Irlandczyków gościć będzie 9 kwietnia Zespół Szkół przy ul. Grunwaldzkiej w Łowiczu. W gronie
tym będą judocy w wieku od 8
do 14 lat oraz ich opiekunowie.
Młodzi sportowcy przyjeżdżają do Łowicza na zaproszenie Międzyszkolnego Klubu
Sportowego Zryw. Dwugodzinna wizyta w szkole na Korabce
wynika z chęci pokazania im typowej polskiej szkoły. Dyrektor
Wacław Witwicki planuje, aby
Irlandczyków powitali ucznio-

25 marca 2010

grafik pobrań jest obecnie ustalany. Warto przypomnieć, że
w poborze krwi w liceum
mogą wziąć udział także osoby
nie związane ze szkołą. Wszyscy chętni muszą być pełnoletni i okazać się dowodem osobistym. 
tb

Kupiec Band z III b zagrał piosenkę „Maskwa złotagłowaja” i przedstawią ją na przeglądzie w Łodzi.

ki pokuszą się na zorganizowanie większej imprezy tego
typu dla łowickiej młodzieży.
Na razie jednak nauczycielki języka rosyjskiego z I LO
Dominika Pieścik i Ewelina

Kapusta zasiadły w jury z wicedyrektor Renatą Stajudą.
Zdecydowały, że na prezentacje
do Łodzi z piosenką „Wot tak
ana lubit mienia” pojadą Anita
Lenart i Iwona Andruszkiewicz

wraz z gitarzystą Jabubem Kowalikiem, z piosenką „Inagda”
solistka Emilia Jaraźna z IIe,
a Kupiec Band z IIIb z wokalistką Martą Plichtą z piosenką
„Maskwa złotogłowaja”.  mwk

Kocierzew Południowy | Spotkanie kobiet

Kucharka od Błażeja pokazała jak gotować
40 pań z gminy Kocierzew
Południowy, w większości
członkiń Kół Gospodyń
Wiejskich, spotkało się
w kocierzewskiej szkole na
zajęciach kulinarnych, które
poprowadziła Krystyna
Kromska, kucharka
z restauracji „U Błażeja”
w Łowiczu.
– To okazja, by się czegoś nauczyć, ale także, by się
spotkać, porozmawiać, wymienić uwagi, wypić herbatę i zjeść ciastko – powiedziała nam Zofia Stańczyk – jedna
z uczestniczek. I faktycznie,
spotkanie upływało w bardzo
sympatycznej atmosferze, paniom nie brakowało humoru i
tematów do rozmów. Rozmowy

Krystyna Kromska (z lewej) demonstruje w czasie zajęć kulinarnych wykonanie jednej z potraw.

jednak cichły, gdy rozpoczynało się przygotowywanie kolejnej
potrawy. Kolejnej, bo w sumie
było ich siedem. Powstawanie
każdej z nich panie obserwowa-

ły od podstaw. Krystyna Kromska prezentowała, jak należy
wykonać: zupę borgacz, kaczkę faszerowaną, galantynę, strogonowa, pieczeń faszerowaną,
rybę faszerowaną, surówkę.
Spotkanie zakończyło się
późnym popołudniem, przy stołach, na których podano wszystkie potrawy. Panie miały okazję
przekonać się, jak powinny one
smakować.
Spotkanie było już trzecim
realizowanym w ramach programu „Aktywna kobieta –
działania na rzecz integracji kobiet z terenu gminy Kocierzew
Południowy” realizowanego ze
środków unijnych. Jak powiedziała nam jego koordynatorka
Lucyna Sierota, w ramach programu panie wyjadą w kwietniu
do teatru, a potem spotkają się
z doradcą zawodowym. 
tb

Jechali po pijanemu | 18.03.-20.03.2010
18 marca o godzinie 18.50
w Skaratkach w gminie Domaniewice nietrzeźwa 47-letnia mieszkanka
tej miejscowości jechała rowerem
(0,87 mg/dm3 alkoholu w powietrzu
wydychanym z płuc).
18 marca o godzinie 19.25
w Bielawach nietrzeźwy 62-letni
mieszkaniec tej miejscowości jechał
rowerem (0,45 mg/dm3 alkoholu).
19 marca o godzinie 0.35 na
ulicy Stanisławskiego w Łowiczu
nietrzeźwy 19-letni mieszkaniec

Tomaszowa Mazowieckiego prowadził samochód Ford Mondeo.
19 marca o godzinie 20.05
w Bełchowie w gminie Nieborów
nietrzeźwy 68-letni mieszkaniec tej
miejscowości jechał rowerem (0,83
mg/dm3 alkoholu).
19 marca w Gągolinie Północnym w gminie Kocierzew Południowy nietrzeźwy 47-letni mieszkaniec
powiatu sochaczewskiego jechał
rowerem (1,56 mg/dm3 alkoholu).
20 marca o godzinie 18.45

w Bednarach nietrzeźwy 63-letni
mieszkaniec tej miejscowości jechał
rowerem (0,78 mg/dm3 alkoholu).
23 marca o godzinie 15.30 na
ul. Łeczyckiej w Łowiczu nietrzeźwy
49-letni mieszkaniec gminy Łowicz
jechał rowerem (0,97 mg/dm3 alkoholu).
23 marca o godzinie 18.20
w Bielawach nietrzeźwy mieszkaniec Nieborowa prowadził samochód osobowy Opel Corsa (0,56
mg/dm3 alkoholu).
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Łowicz | Agroturystyka

Jak ugościć turystę
w swoim gospodarstwie
Wielu konkretów na temat tego jak stworzyć
własne gospodarstwo agroturystyczne
dowiedziało się ponad 20 osób, które wzięły
udział w szkoleniu pod nazwą „Agroturystyka
w powiecie łowickim” zorganizowanym
17 marca przez Centrum Kultury, Turystyki
i Promocji Ziemi Łowickiej.
Tomasz
Dębowski
tomasz.debowski@lowiczanin.info

Powiat łowicki musi mieć
bazę agroturystyczną, a państwa obecność tylko potwierdza słuszność naszych działań
– mówił na szkoleniu członek
zarządu powiatu Wojciech Miedzianowski. – Usługi turystyczne mają przed sobą ogromną
szansę.
Podobnego zdania był dyrektor wspomnianego centrum kultury Jacek Chołuj. – Okolice
Łowicza są przepiękne, a zainteresowanie turystów ogromne.
Ci, którzy będą chcieli założyć
takie gospodarstwa dostaną od
nas wszelką możliwą pomoc,
zwłaszcza w zakresie promocji.
W tej chwili jesteśmy jednym
z nielicznych regionów nie posiadających takiej bazy i musimy to zmienić – tłumaczył
dyrektor. Obecnie na terenie regionu łowickiego działa zaledwie kilka gospodarstw agroturystycznych. O tym jak założyć
i prowadzić takie gospodarstwo,
jakie są niuanse prawne i na co
należy uważać, żeby nie mieć
REKLAMA

do czynienia z Urzędem Skarbowym opowiedziała w dalszej
części spotkania mgr Edyta Kijak, główny specjalista ds. gospodarstw wiejskich i agroturystyki z Łódzkiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.
Czym jest
agroturystyka
Agroturystyka to specyficzne przedsięwzięcie, którego nie

Agroturystyka to
wypoczynek
w czynnie działającym
gospodarstwie rolnym.
Nie wolno tego mylić
z turystyką wiejską,
która jest wtedy, gdy
turyści zatrzymują
się na wsi, ale nie
w gospodarstwach,
a w motelach czy
pensjonatach.

Z ponad 20 osób biorących udział w szkoleniu, większość jest zdecydowana na otwarcie gospodarstwa agroturystycznego.

można mylić z prowadzeniem
działalności gospodarczej ani
z turystyką wiejską. – Agroturystyka to wypoczynek w czynnie działającym gospodarstwie
rolnym. Nie wolno tego mylić
z turystyką wiejską, która jest
wtedy, gdy turyści zatrzymują
się na wsi, ale nie w gospodarstwach, a w motelach czy pensjonatach – tłumaczyła Edyta
Kijak. Gospodarstwo agroturystyczne mogą prowadzić czynni rolnicy i traktować je jako
dodatkowe źródło dochodu. –
Pamiętajmy, że taka działalność
nie jest traktowana jako działalność gospodarcza. Nie musimy
jej rejestrować, a jedynie poinformować władze gminy o rozpoczęciu prowadzenia takiego
gospodarstwa. Czasami płaci
się tu podatek dochodowy, jednak jeśli stosuje się wszystkie
wytyczne, łatwo można tego

uniknąć – opowiadała Edyta Kijak. Wymieniała przy tym kilka
głównych zasad. Przede wszystkim pokoje wynajmowane dla
turystów muszą się znajdować
w budynku mieszkalnym i muszą być wynajmowane osobom
przebywającym na wypoczynku. Do tego jeden właściciel nie
może wynajmować więcej niż
5 pokoi. Przepisy nie pozwalają np. na wynajmowanie pokoi
pracownikom autostrad czy innych podmiotów. – Ten zapis
jest zabawny, bo nikogo przecież nie przepytamy, czy jest
turystą czy pracownikiem, bo
wtedy wkraczamy w prywatną
strefę. Ale według prawa taka
osoba musi odpoczywać, więc
lepiej wiedzieć, co powiedzieć,
gdy pojawi się urząd skarbowy
– tłumaczyła E. Kijak.
Kolejny warunek to taki, że
budynki mieszkalne muszą być

położone na terenach wiejskich,
poza granicami administracyjnymi miasta.
– Jeśli te warunki są spełnione, właściciel nie ponosi obciążeń podatkowych. Jest to po
prostu dodatkowy dochód do
prowadzonej działalności rolniczej. Kim jest natomiast rolnik,
czyli w tym przypadku osoba
uprawniona do prowadzenia takiego gospodarstwa? To osoba
pełnoletnia prowadząca gospodarstwo rolne na własny rachunek, bądź dzierżawca. Gospodarstwo rolne, jakim zarządza to
połączona powierzchnia gruntów, budynków mieszkaniowych i inwentarskich przekraczająca 1 hektar. Prowadzenie
gospodarstw agroturystycznych
dotyczy tylko działalności rolniczej prowadzonej przez czynnie
działające gospodarstwo rolne –
podkreślała Kijak.

Działać bez zarzutu
Żeby gospodarstwo działało
bez zarzutu muszą być jeszcze
spełnione minimalne wymagania wynikające z ustawy o usługach turystycznych. – To są wymagania jakościowe regulowane
ustawami, jednak ich spełnienie
jest banalnie proste – uważa specjalistka z ośrodka w Bratoszewicach. Pokój 1- lub 2-osobowy
musi mieć co najmniej 6 metrów kwadratowych wielkości,
a każdy kolejny o 2 metry więcej przypadające na 1 osobę.
Do tego łóżko jednoosobowe
musi mieć minimalne wymiary
80 na 190 cm, a łóżko 2-osobowe
– 120 na 190 cm. W pokoju
musi być punkt świetlny, krzesło
lub taboret, wieszak na ubrania
i pościel, zasłony okienne oraz
dostęp do węzłów higieniczno-sanitarnych, gdzie na jeden
węzeł może przypadać nawet
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na brak miejsca. str. 20
6 osób. – To dość ascetyczne podejście, jak ja bym się znalazła
w takim pokoju, to nie wiem,
czy byłabym zadowolona – zastrzega Edyta Kijak. – Można
także wstąpić do Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej, gdzie
wymagania są już dużo wyższe,
ale w zamian możemy otrzymać
odpłatny certyfikat jakości – dodaje. Wszyscy zainteresowani
mogą korzystać ze strony internetowej www.agroturystyka.pl
O czym należy
jeszcze pamiętać
– Ważne jest, żeby przed ruszeniem z działalnością agroturystyczną zgłosić się do urzędu
gminy. Musimy powiedzieć od
kiedy funkcjonuje, jaka jest liczba pokoi, przedstawić nasze dane
i poinformować czy jest to całoroczne czy sezonowe, a po zakończeniu działalności zostawić
informację, że już nie funkcjonuje. To jest konieczne do ewidencji – zaznacza Edyta Kijak.
Pamiętać należy także, że gospodarstwo agroturystyczne nie
może używać w nazwie takich
zwrotów prawnie chronionych,
jak hotel, motel, pensjonat, camping, dom wycieczkowy, schronisko czy pole biwakowe. Do
tego cała otoczka dotycząca wizyty turysty w naszym gospodarstwie, przejażdżki konne, rowery czy inne atrakcje, nie mogą
być odpłatne. To wszystko musi
być wliczone w cenę wynajmu
pokoi, bo inaczej możemy nieć
problemy ze „skarbówką”. Prowadzenie pól namiotowych czy
campingowych także nie jest
działalnością agroturystyczną.
Gospodarz ma także prawo
żywić odpłatnie swoich gości
w warunkach domowych. –
Jest to możliwe, ale musi to
być sprzedaż bezpośrednia
w domu, a nie budka z fastfoodem czy restauracja. Do
20 osób licząc z mieszkańcami gospodarstwa, żywienie jest uznawane za wyrabiane w warunkach domowych
i nie podlega przepisom czysto
sanitarnym – dodaje E. Kijak.
Pozyskać turystę
– Przepisy przepisami, ale
trzeba pamiętać, że turysta
i jego pozyskanie to nasz główny cel. Turysta ocenia wszystREKLAMA

ko krytycznie i najważniejsze
jest pierwsze wrażenie. Chyba nikt nie chciałby, aby turysta
po pierwszej rozmowie z nami
zwiał i nie wrócił. Nasze przedsięwzięcie to produkt, który musimy sprzedać. Turyści z daleka
nie wiedzą, co ich tu może czekać, stąd musimy im tę wiedzę
przekazać – tłumaczy E. Kijak.
Jej zdaniem warto przygotować
folder opisujący najciekawsze
atrakcje turystyczne w regionie
i zapewnić inne atrakcje, których
nie mają sąsiedzi. Jej zdaniem
główne błędy to ściąganie pomysłów od innych, a nie tworze-

Turysta ocenia
wszystko bardzo
krytycznie
i najważniejsze
jest pierwsze wrażenie
nie swoich, zapraszanie wszystkich, niezależnie od wieku, czy
znikoma ilość atrakcji. – Zdarza
się, że gospodarz zaprasza dzieci i staruszków, a potem taki stulatek nie może wejść na piętro, a
dla dziecka nie ma przygotowanej piaskownicy. Kolejny błąd to
brak informacji o konkurencji.
Jak sąsiad ma konie, to my musimy postawić na rowery, a nie
na konie, bo to się nie sprzeda.
Trzeba znaleźć niszę, którą należy potem wypełnić – dodaje.
Przykład:
gospodarstwo
w Lipcach
Większość rolników wychodziła ze spotkania zadowolona, z postanowieniem założenia własnego gospodarstwa
agroturystycznego i chęcią brania udziału w kolejnych szkoleniach. – Myślę, że spotkamy
się ponownie za jakieś 2, 3 tygodnie. W naszych planach jest
m.in. obejrzenie wzorowego
gospodarstwa agroturystycznego, znajdującego się w Lipcach
Reymontowskich – powiedział na zakończenie pracownik łowickiego centrum kultury
Krzysztof Skolimowski. n
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Gmina Łyszkowice | Agroturystyka

Gospodarz z Czatolina
zaprasza turystów
Ireneusz Bryszewski z Czatolina w gminie Łyszkowice marzy
o prowadzeniu gospodarstwa agroturystycznego i bierze udział
w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Kultury i Promocji Łowicza,
o którym piszemy obok.
Pan Ireneusz liczy, że już
w czerwcu będzie gościł
w swych progach pierwszych turystów. – W tej chwili wszystko
jest gotowe w 60 %. Mam kilka wolnych pomieszczeń, które
będę chciał wykorzystać. Trzeba
by było tu zrobić jeszcze drobne zabiegi kosmetyczne, pomalować w niektórych miejscach,
może zrobić jakieś przebicie
z pokoju na dwór – mówi właściciel gospodarstwa, który na pomysł prowadzenia takiego przedsięwzięcia wpadł już 2 lata temu.
– Przyjeżdżają do mnie znajomi i rodzina z Warszawy i to
właśnie oni zaczęli mnie namawiać, żebym coś takiego otworzył. Chcę stworzyć tu taki typowy wiejski wypoczynek,
z przeznaczeniem dla mieszkańców miasta. Żona się śmieje i pyta – kto tu przyjedzie?
A ja uważam, że pomysł wypali.
Warszawiakom naprawdę się tutaj podoba – podkreśla.
Rolnik musiał na jakiś czas
odłożyć swoje pomysły na półkę, ponieważ nie miał odpowiednich kursów i szkoleń do
prowadzenia tego rodzaju interesu. – Dowiadywałem się tu
i tam, sprawdzałem, gdzie trzeba i wreszcie okazało się, że takie szkolenia ruszają w Łowiczu. To jest dla mnie szansa,
którą zamierzam wykorzystać.
Centrum zapowiada pomoc
w promocji obiektu, a ja dodatkowo będę się reklamował przez
internet. Zresztą mamy w okolicach Łowicza bardzo atrakcyjne tereny turystyczne np. Nie-

Gospodarz z Czatolina ma kilka wolnych pomieszczeń, które zamieni w pokoje dla turystów.

borów czy Arkadia i to kolejny
atut – mówi.
Gospodarz z Czatolina na co
dzień zajmuje się rolnictwem,
posiada 8 hektarów ziemi, na
których sadzi zboże, kukurydzę
i trawę dla świń. – Mam także
kilka krówek i świnek. I oczywiście turysta mógłby do woli jeść
wiejskie, pyszne i zdrowe pożywienie. Mam doświadczenie
w wyrobie wędlin, sam przygotowywałem wiejski stół na wesele jednej z córek. Do tego mam
swoje ziemniaki i warzywa.

Pan Ireneusz chce, aby pokoje można było wynajmować tylko w sezonie letnim, do okolic października, choć w dalszej
perspektywie widzi także szansę na prowadzenie gospodarstwa zimą. – Zastanawiam się
i nad takim rozwiązaniem, mam
chociażby 16-osobowe sanie, na
których można robić kulig. To
jednak pomysły na zaś, teraz
chcę się skupić i przygotować
do sezonu – zapowiada.
W gospodarstwie mają się
znaleźć także atrakcje dla naj-

młodszych – z piaskownicą
i huśtawkami, a być może także mały staw. – Nieopodal
przepływa strumyk i myślę
o zrobieniu z tego kolejnej
atrakcji. Chcę, aby każdy mógł
znaleźć coś dla siebie, zobaczyć, jak się żyje na wsi. Zjeść
swojskie jadło, wykąpać się
w strumyku czy zobaczyć, jak
rodzi się cielak. Dla rodziny
z Warszawy widok narodzonego cielaczka był niesamowitym przeżyciem - śmieje się
Pan Ireneusz. 
td
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Punkt zapalny
Łowickie pogotowie |Protest w Warszawie

Oddajcie nam pogotowie!

Ponad 20-osobowa delegacja z powiatu łowickiego protestowała wczoraj,
24 marca w Warszawie pod Ministerstwem Zdrowia. Tak starostwo,
Rada Powiatu, ZOZ i ratownicy walczą o łowickie pogotowie i nowe karetki.
Na miejscu była też nasza reporterka Elżbieta Woldan-Romanowicz,
która na bieżąco relacjonowała nam to, co dzieje się podczas protestu.
Łowickie pogotowie ratunkowe istnieć miało tylko do końca
marca, bo konkurs Narodowego
Funduszu Zdrowia na transport
medyczny wygrała Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego z Łodzi. Umowa z nią miała być podpisana od 1 kwietnia.
To było do wczoraj realne, bo
odwołanie łowickiego szpitala
do dyrektora łódzkiego NFZ zostało odrzucone i miało klauzulę wykonalności. Protest w Warszawie spowodował, że minister
zdrowia Ewa Kopacz wstrzymała tę klauzulę. To daje nadzieję na przedłużenie umowy z łowickim pogotowiem na miesiąc.
W tym czasie będzie już rozstrzygnięty protest, jaki został
złożony do prezesa NFZ.
Z Łowicza protestujący wyjechali po godz. 8 rano. Zabrali
ze sobą transparenty z napisami:
„Akcja protestacyjna powiatu łowickiego” oraz „Oddajcie nam
pogotowie”. W łowickiej delegacji znaleźli się m.in. starosta
Janusz Michalak, członek zarządu Dariusz Kosmatka, przewodniczący Rady Powiatu Marcin Kosiorek, przewodnicząca
komisji zdrowia Rady Powiatu
Zofia Rogowska–Tylman, radni Waldemar Wojciechowski,
Krzysztof Dąbrowski i Ryszard
Malesa oraz poseł z ramienia
PiS Tadeusz Woźniak. Nie pojechał nikt z radnych PSL. Szpital
i pogotowie reprezentował dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Andrzej Grabowski, a także
ratownicy pogotowia i inni pracownicy szpitala.
Pomimo że w proteście miało
brać udział w sumie 5 delegacji,
do Warszawy nie dojechał nikt
z Łasku i Tomaszowa Mazowieckiego. Obecne były tylko delegacje ze Zduńskiej Woli
– główni organizatorzy protestu – oraz z Radomska. Po Ministerstwie Zdrowia protest miał

być kontynuowany pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów
i centralą Narodowego Funduszu Zdrowia.
Protest powiatu
łowickiego
Łowicka grupa pojawiła się
jako pierwsza pod Ministerstwem Zdrowia na ul. Miodowej kilka minut po godz. 11.
Przed bramą czekali już na nich
dziennikarze oraz policja. Przez
blisko godzinę do protestujących pod bramą nikt z urzędników ministerstwa nie wyszedł.
W tym czasie dojechała też grupa ratowników z Radomska,

szewska – pielęgniarka koordynująca dział pomocy doraźnej
w łowickim szpitalu. Wraz z nimi
do środka wpuszczeni byli przedstawiciele innych delegacji. Pozostali na zewnątrz nie wiedzieli,
jaki będzie efekt prowadzonych
rozmów i z kim się one odbywały.
Przed godz. 13.30 rozmowy
zakończyły się, a oczekujący na
zewnątrz zobaczyli uśmiech na
twarzach swoich reprezentantów.
Spotkali się z Ewą Kopacz, zostali wysłuchani i zapadły pierwsze ważne decyzje. Pierwsza to
wstrzymanie klauzuli natychmiastowej wykonalności do decyzji o odrzucaniu protestu ło-

Protest wzbudził zainteresowanie dziennikarzy mediów krajowych i stołecznych.

Przed Ministerstwem Zdrowia na Miodowej demonstrowali, obok Łowiczan, także m.in. ratownicy z Radomska.

którzy protestowali w obronie
tamtejszego pogotowia ratunkowego, które dotąd prowadził
szpital, ale konkurs na transport
medyczny wygrała duńska firma
Falk. Podobnie wygląda sytuacja
Zduńskiej Woli, której delegacja
dojechała jako ostatnia.
Około godz. 12 do ministerstwa weszli Janusz Michalak,
Andrzej Grabowski, Zofia Rogowska-Tylman, Waldemar Wojciechowski i Elżbieta Toma-

Rada Miejska popiera powiat w walce o karetki
obejmuje stare karetki oraz
dyrektora NFZ, który
Radni Rady Miejskiej
dwuosobowy personel, który
zamierza podpisać umowę
w Łowiczu na specjalnie
– jak zauważyła na sesji
ze stacją, nie czekając na
w tym celu zwołanej sesji 18
Rady Miejskiej radna Ewa
rozstrzygnięcie sprawy przez
marca zostali poinformowani
Zbudniewek –nie będzie
prezesa NFZ.
o sytuacji przez dyrektora
mógł prowadzić resuscytacji
W swoim piśmie zwracają
łowickiego szpitala Andrzeja
uwagę, że zachodzi poważna podczas jazdy, bo drugim
Grabowskiego i starostę
ratownikiem jest kierowca.
Janusza Michalaka. Wniosek obawa, iż zmiana podmiotu
Mimo to stacja w swojej
świadczącego usługi
o poparcie starostwa
dokumentacji przetargowej
ratownictwa medycznego na
w walce o karetki poparli
wykazała się certyfikatem
terenie powiatu łowickiego
jednomyślnie.
ISO 9001 świadczącym
będzie oznaczała ich
Radni miejscy w swoim
o najwyższej klasie
pogorszenie. W istocie
oświadczeniu zwracają się
świadczonych usług.
oferta łódzkiej stacji
o zmianę decyzji łódzkiego
wickiego szpitala do konkursu.
Druga – zapowiedź rozpoczęcia
natychmiastowej kontroli procedury konkursowej. Trzecia to zapowiedź rychłego spotkania Ewy
Kopacz z wojewodą łódzkim Jolantą Chełmińską i dyrektorem
łódzkiego oddziału NFZ Pawłem
Paczkowskim w sprawie konkursu na ratownictwa medyczne.

Radna powiatowa Zofia Rogowska-Tylman z tekstem protestu podpisywanego przed kilkoma tygodniami przez setki mieszkańców Łowicza.

sem powiat łowicki to miejsce,
gdzie jest wiele wypadków drogowych, ale też wypadków rolniczych. Wynikiem konkursu będą pozorne oszczędności
w NFZ, ale pozbawienie łowickiego szpitala pogotowia spowoduje pogorszenie jego sytuacji finansowej. W piśmie tym
podkreślono, jak dużo zrobiono
w szpitalu, aby znacznie zmniejszyć jego zadłużenie. I to się
udało, a od 2 lat wynik finansowy placówki jest dodatni.
Kolejny argument dotyczy
możliwości zmniejszenia śmiertelności w wyniki zawału serca, jaką daje wyposażenie nowych karetek w system Life
Net. Dzięki niemu pacjent w
karetce może być diagnozowa-

Pismo z podpisami
mieszkańców
W Ministerstwie Zdrowia
Zofia Rogowska-Tylman złożyła pismo, do którego dołączo-

nych było około 3 tys. podpisów
mieszkańców powiatu łowickiego. Zwraca ono uwagę, że niedawno państwo zachęcało do
korzystania z dotacji unijnych
na zakup ambulansów medycznych. Powiat łowicki z takiej
dotacji skorzystał i kupił 3 bardzo nowoczesne ambulanse.
W wyniku zastosowania praw
wolnego rynku w ochronie
zdrowia, pieniądze z dotacji
będą zmarnowane, a szpital,
a przede wszystkim jego pacjenci, pozbawieni możliwości korzystania z tych karetek. Tymcza-

ny przez ośrodek kardiologiczny i szybciej zapaść może decyzja, do którego szpitala trzeba
go przewieźć. W Polsce śmiertelność w wyniku zawałów jest
3-, 4-krotnie wyższa m.in. dlatego, że zastosowanie tych systemów to rzadkość. Karetki,
których używałoby łódzkie pogotowie, tego systemu nie mają.
Pismo kończy się pytaniami o to, dlaczego łódzki oddział NFZ jako jedyny w Polsce
ogłosił konkurs na ratownictwo
medyczne. Dlaczego termin
składania ofert był przesunięty

z 11 na 26 stycznia? Jaki związek ma to z rejestracją działalności gospodarczej Wojewódzkiej
Stacji Ratownictwa Medycznego
z dniem 25 stycznia? Wątpliwości budzi też wpis stacji do rejestru ISO. Czy zgodne z prawem
było uzyskanie certyfikatu dla
terenu, gdzie WSRM ma dopiero rozpocząć działalność?
Łódź nie podstawiała
swoich karetek
Marcin Kosiorek i Janusz Michalak podpisali się pod innym
pismem, jakie złożono w ministerstwie, a drugie adresowane
było do premiera Donalda Tuska. Podnoszą w nim, że protest jest krokiem ostatecznym,
wobec poczucia krzywdy i niesprawiedliwości, jakie mają władze powiatu po konkursie NFZ.
Bo łowicki powiat pozyskał dotacje na zakup nowych karetek
i przekazał je szpitalowi. Pogotowie łowickie w toku konkursu
przeszło drobiazgową kontrolę.
W czasie jej trwania nowe karetki musiały zostać wyprowadzone z garaży i podstawione
w miejsca, gdzie mają docelowo
postojować – 2 pod szpitalem
i 1 w Zdunach.
Karetki WSRM nie były
w taki sposób kontrolowane.
Nie było to możliwe nawet ze
względu na fakt, że w tym czasie
świadczyły usługi na rzecz łowickiego szpitala. Wątpliwości,
jakie powstały, stały się przedmiotem protestu, jaki złożył
powiat. Wobec obaw, że mimo
trwania procedury odwoławczej, NFZ może podpisać umowę z WSRM, zdecydowano się
na krok ostateczny. Gdyby tego
nie zrobiono, były obawy o to,
że rozstrzygniecie protestu przez
prezesa NFZ Jacka Paszkiewicza byłoby korzystne dla powiatu, ale umowa między NFZ
a WSRM byłaby już podpisana
i nie można byłoby jej już podważyć. Wczorajszy protest temu
zapobiegł. 
mwk
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Stefania Borkowska
uczyła wycinać

Aktualności

w Kiernozi. str. 23

Łowicz | Edukacja

Dzień otwarty w szkołach pijarskich
Przez niecałe cztery godziny
w niedzielę, 21 marca podczas dnia
otwartego przez szkoły pijarskie
w Łowiczu przewinęło się kilkaset osób.
Byli wśród nich absolwenci,
ale najbardziej oczekiwani byli
i dominowali rodzice z dziećmi
oraz młodzież, przed którymi
decyzja o wyborze szkoły.
Spotkany przez nas Jakub
Nowak, ubiegłoroczny absolwent pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego,
powiedział
nam , że chciałby tu wrócić
i pouczyć się jeszcze trzy lata
w liceum. Mam ogromny sentyment do tej szkoły, przede
wszystkim za atmosferę, jaka
w niej panuje. Dziś Jakub jest
studentem wydziału technologi chemicznych na Politechnice
Warszawskiej. – Szkoła dobrze
mnie przygotowała do studiów,
przede wszystkim pod kątem
praktycznym. Gdy rozmawiam
z rówieśnikami, okazuje się, że
wielu z nich nie miało zajęć,
w czasie których mogli sami
wykonywać reakcje chemiczne. Poznawali je na papierze lub
w najlepszym razie obserwowali nauczyciela i robili doświadczenia – dodał.
Przywiedzionych sentymentem absolwentów szkoły było
więcej. Spacerowali po korytarzach i oglądali kroniki szkolne, wspominając wspólnie spędzony czas. Na tych, którzy
po raz pierwszy pojawili się
REKLAMA

w szkole, przy wejściu czekali
uczniowie gimnazjum i liceum,
którzy oprowadzali po szkole,
a przy okazji odpowiadali na
pytania. Rodzice zaglądali do
sal lekcyjnych, w kilku z nich
czekało na zwiedzających sporo atrakcji. Już na parterze można było oglądać prace przestrzenne, które przygotowali na
zajęciach praktycznych uczniowie klas drugich. Chaty, zamki i inne budowle zrobiły duże
wrażenie.
W pracowni chemiczno-fizycznej nauczycielki przedmiotów Jolanta Kosiorek i Agata Stań czuwały nad uczniami,
którzy przeprowadzali proste, ale dość widowiskowe doświadczenia. Można było np.
zobaczyć pracujący oscyloskop, laser, model tunelu aerodynamicznego czy stroboskop –
a z doświadczeń chemicznych
zobaczyć, jak powstaje piana napełniona wodorem, który
uwięziony w bańkach był podpalany w czasie eksperymentu.
W innych pracowniach także
działo się wiele ciekawego, na
przykład w biologicznej, matematycznej czy w pracowniach
językowych.
Ostatecznie wszyscy i tak
spotykali się w sali gimnastycz-

19

Nasze szkoły
w Skierniewicach
12 marca w Skierniewicach
odbyła się kolejna odsłona targów edukacyjnych dla gimnazjalistów, które organizowane
są tam co roku.
W tej edycji swoją ofertę zaprezentowały także szkoły z naszego regionu. Do Skierniewic
udały się ZSP nr 1 i 2 z Łowicza, I LO z Łowicza oraz szkoły ze Zdun i Bolimowa. W targach uczestniczyło ponad 30
szkół ponadgimnazjalnych, co
dało łącznie ponad tysiąc gimnazjalistów.
Szkoły z naszego regionu przedstawiły swoją ofertę
edukacyjną. Gimnazjaliści informowani byli o kierunkach
kształcenia i kryteriach naboru. Wszyscy zainteresowani
otrzymywali materiały informacyjne. 
td

Zamiast dnia
otwartego
Cała ściana sali gimnastycznej w pijarskiej była ozdobiona zdjęciami i tekstami z codziennego życia
jej uczniów.

nej, gdzie działała kawiarenka,
w której można było poczęstować się wypiekami przygotowanymi przez uczniów
lub rodziców oraz napić się
herbaty i kawy. Przy okazji
zza stolika można było oglądać występy uczniów. Na scenie kilka razy występował
szkolny zespół muzyczny,
z głośników płynęło reggae,
rock i blues. Na parkiecie prezentowali się starsi uczniowie,
tańczyli walca i menueta, był
także czas na pokaz akrobatycz-

ny, odbyło się ponadto przedstawienie w wykonaniu uczniów
klas najmłodszych pt. Kaczka
Dziwaczka. Goście spragnieni
jeszcze większej dawki wiedzy
o szkole mogli oglądać księgi pamiątkowe czy wystawę dotyczącą życia szkoły. Można było także rozmawiać z nauczycielami.
Dyrektor szkoły Przemysław
Jabłoński powiedział nam, że
szkoła stara się, by w organizację dnia oficjalnego zaangażowani byli najmocniej uczniowie
szkoły. A fakt, że absolwen-

ci pojawiają się w czasie drzwi
otwartych, jest najlepszym dowodem, iż szkoła była dla nich
miejscem, które dobrze wspominają.
Atmosfera w szkole sprawia, że uczniowie opowiadający o swojej szkole są tak przekonujący, że na dzień otwarty
przyjechała grupa młodzieży ze
Skierniewic, która spotkała się
z uczniami pijarskiej w czasie
targów
edukacyjnych
w tym mieście przed ponad tygodniem. 
tb

8 kwietnia o godz. 18.00
w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej w Łowiczu odbędzie się zebranie uczniów klas
III Gimnazjum nr 3, na które
zostali zaproszeni dyrektorzy
wszystkich łowickich szkół ponadgimnazjalnych. Celem spotkania jest zaprezentowanie rodzicom oferty tych szkół.
Tego samego dnia i o tej samej godzinie szkoła zaprasza
rodziców dzieci 6 i 7–letnich,
które od 1 września 2010 rozpoczną naukę w SP nr 3. Dyrekcja zaprasza tych rodziców,
którzy jeszcze nie mają żadnego dziecka w tej placówce. mwk
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Kultura
Bełchów | GOK

Dzieci robiły stroiki
11 marca w filii
Gminnego Ośrodka
Kultury w Bełchowie
5- i 6-latkowie
z tutejszego przedszkola
pod nadzorem
instruktorek robiły stroiki
wielkanocne.
W warsztatach brała udział
20-osobowa grupa dzieci. Był
to już kolejny wspólny projekt
GOK-u, przedszkola oraz filii Biblioteki Gminnej w Bełchowie. – Ta współpraca została nawiązana w ubiegłym roku.
GOK sąsiaduje z przedszkolem
i postanowiliśmy, że fajnie będzie robić coś wspólnego. Zagospodarować dzieciom czas,
nauczyć ich kolejnych fajnych
rzeczy – mówiła instruktor
z GOK w Bełchowie Marta Domińczak.
Wcześniej przedszkolaki brały udział w warsztatach, podczas których robiono m.in.
stroiki i ozdoby na Boże Narodzenie. – Teraz przyszedł czas
REKLAMA

Przedszkolaki z Bełchowa z uwagą przyglądały się, jak powstają stroiki
wielkanocne.

na stroiki związane ze zbliżającymi się świętami Wielkiej Nocy – dodaje pani Marta. Stroiki były wykonywane
na drewnianych podstawkach –
potem kładziemy na to kolejne
elementy i wszystko zgrzewamy gorącym klejem za pomocą specjalnego pistoletu. Oczywiście dzieci nam pomagają

w tworzeniu i myślę, że bardzo
dobrze się przy tym bawią –
dodawała.
Dzieci bawiły się wybornie
i jak same mówiły – podobało
im się na warsztatach dosłownie wszystko. W trakcie zajęć
dzieciaki mogły także poznać
historię, tradycję i zwyczaje
świąt Wielkiej Nocy.
td

Łowicz | Biblioteka powiatowa

Dyrektorka narzeka na brak miejsca
– Jestem bardzo zadowolona,
że nasza placówka tak się rozwija: przybywa zarówno książek, jak i czytelników – mówiła
dyrektor powiatowej biblioteki w Łowiczu Renata Frączek
podczas posiedzenia powiatowej komisji edukacji 12 marca
– ale jednocześnie towarzyszy
mi niepokój, że niedługo nie będziemy w stanie się pomieścić.
Fączek w taki sposób odpowiedziała na pytanie radnego Eugeniusza Bobrowskiego.
Jego zdaniem powiatowa biblioteka powinna się przenieść
do budynku przy Starym Ryn-

ku, w którym obecnie mieści
się centrum promocji łowickiego starostwa.
– Uważam, że planowanie przez koalicję rządzącą
w tym miejscu taniego hotelu jest czymś nieuzasadnionym
i bezsensownym – mówił na komisji Bobrowski. - Uważam, że
najrozsądniejszą rzeczą byłoby umieścić tam bibliotekę, bo
wszyscy by na tym skorzystali i muzeum, i biblioteka.
Obecnie biblioteka wynajmuje pomieszczenia od muzeum
o łącznej powierzchni ok. 200
metrów kw. Jednak kiedy od-

bywają się jakieś wystawy czy
spotkania, jedyne wolne miejsce jest w bibliotecznym korytarzu. – To prawda, że obecnie ledwo co się mieścimy, ale
są plany przeniesienia nas do
czwartego skrzydła muzeum –
mówiła Frączek. – Wniosek w
tej sprawie zostanie złożony do
Urzędu Marszałkowskiego na
przełomie czerwca i lipca.
Jednak Bobrowski nie dał się
przekonać. – Czwarte skrzydło
miało być odbudowane już po
wojnie i do tej pory tak się nie
stało, dlatego nie sądzę, by ten
projekt był realny. 
jr

Łowicz | Muzeum

Nagłośnienie do sali barokowej
Sala barokowa w muzeum
w Łowiczu w najbliższym czasie wzbogaci się o swoje własne
nagłośnienie.
Do tej pory wszyscy muzycy, których można było słuchać
w kaplicy Karola Boromeusza,
musieli ze sobą przywozić
sprzęt. Teraz ma to się zmienić.

Łowickie muzeum otrzymało bowiem pięćdziesiąt tysięcy złotych w ramach programu
operacyjnego
Infrastruktura
Kultury.
Oprócz nagłośnienia, na które w większości zostaną przeznaczone pieniądze, zostanie
zakupionych 200 nowych krze-

seł. – Obecne krzesła, których
jest 150 są już na tyle zniszczone, że trzeba je w większości
wymienić, by zwiększyć wygodę słuchających – podkreśliła
w ubiegłym tygodniu na posiedzeniu powiatowej komisji edukacji dyrektor muzeum Marzena Kozanecka - Zwierz. 
jr
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Fortuna radzi... jak aktywnie zarządzać każdą kwotą

Pieniądz lubi być w ruchu
Kilka lat temu, gdy żegnałem się z marmurowym bankiem i przechodziłem do internetowego, rozwiązanie umowy było trudne i kosztowne.
Pamiętam, że urzędnicy bankowi robili wszystko, aby mnie zniechęcić do odejścia. Najpierw proponowali jakieś ekstra warunki obsługi i status
VIP-a, później bezpłatne usługi, a gdy i to nie pomogło wymusili opłatę za likwidację rachunku. Od tego roku zmiana banku ma być łatwiejsza,
a wszelkie formalności ma za nas załatwiać bank, w którym otwieramy nowy rachunek. Czas pokaże, jak to się sprawdzi w praktyce, bo coś przez
skórę czuję, że tak łatwo pożegnać się z bankiem nie będzie można, podobnie jak to było w początkowej fazie ze zmianą operatora telefonu
komórkowego
Zero lojalności
Uważam, że banki trzeba zmieniać do momentu, aż
się znajdzie najbardziej odpowiedni. Bezruch usypia.
Bank jest dla nas, a nie my dla banku. Niech bankowcy
nie liczą na naszą bezgraniczną lojalność, zwłaszcza
że w ostatnich latach większość kosztów pracy przerzuca się na klienta. Mam tu na myśli głównie internetowe usługi bankowe. Koszta wklepywania numerów
rachunków, danych do przelewu itp. przeniesiono
na klienta i to on odwala najwięcej roboty. Resztę załatwiają komputery… W banku pieniądz robi pieniądz,
a tym pieniądzem są przecież nasze lokaty.
Lubię, gdy coś się dzieje, gdy pieniądz jest w ruchu
i zarabia więcej, niż na lokacie. Na marginesie dodam,
że trzymanie pieniędzy w banku ma sens wtedy, gdy
odsetki od lokat po opodatkowaniu przewyższają inflację. Inaczej ponosimy stratę. Oszczędzanie, spekulowanie, lokowanie pieniędzy w różne dobra powinno

stwa i do chęci oszczędzania. Banki i instytucje finansowe proponują także szereg innych możliwości zarabiania na kapitale z wykorzystaniem instrumentów inwestycyjnych, a nawet spekulacyjnych, jak operacje
na rynkach finansowych, obrót papierami wartościowymi, czy skarbowymi, przy których można liczyć
na większy zysk, choć przy wyższym ryzyku. Tę podwójną naturę pieniądza widać w reklamach banków
i instytucji finansowych: raz pieniądz spoczywa
w skarbcu, wtedy paczki banknotów i stosy monet dają
poczucie bezpieczeństwa i stabilności, a czasem znajduje się w ruchu, a banknoty albo monety rozsypują się
i przemieszczają – i wówczas symbolizuje sukces finansowy i możliwość większego wzbogacenia.
Nie tak dawno przeglądałem specjalistyczne opracowanie agencji reklamowej, z którego wynika, że statyczny pieniądz jest bliższy naturze Polaka. Nieruchomy pieniądz kojarzymy z rodzinnymi skarbami ukryty-

daleko niższe od poziomu inflacji. Chciałby te pieniądze
bezpiecznie zainwestować, ale nie wie jak. Wymagania
ma proste, chce ulokować je w banku na procent wyższy
od inflacji i jednocześnie mieć możliwość zerwania lokaty. Widzę, że nie może sobie z tym problemem poradzić i jeśli nie powiem mu, gdzie złożyć pieniądze, gotów
jest je wydać na kolejne niepotrzebne rzeczy.

Mieszkanie pod zastaw
W naszym domu kierujemy się zasadą, że nawet
małe pieniądze trzymamy w banku. Tak jest bezpieczniej, wygodniej i zawsze coś tam kapie z odsetek. Rodzinne oszczędności opieramy na dwóch filarach: lokacie pieniężnej i bardziej agresywnych formach inwestowania jak np. fundusze, które też mają różne stopnie agresywności rynkowej. W portfelach zamiast pieniędzy wszyscy mamy karty płatnicze. Od jakiegoś
czasu w sklepie osiedlowym, płacąc w kasie kartą
bankomatową możemy przy okazji wybrać pieniądze
ze swego konta. Wielka wygoda. Wycieczki do bankomatu stały się zbędne.
Spodobało mi się podejście sąsiada do pieniędzy.
Miał oszczędności, myślał o własnym biznesie. I wiecie
co zrobił? Za oszczędności kupił mieszkanie, które potem zastawił w banku pod kredyt na działalność gospodarczą. Początkowo wydawało mi się, że takie pokrętne działania przyniosą mu stratę, ale po latach widać, że odniósł podwójną korzyść. Mieszkanie kupił
jeszcze przed gorączką cenową i już z tego tytułu – nawet po korekcie – ma kilkadziesiąt procent potencjalnego dochodu. Kredyt bankowy był świetną dźwignią
do uruchomienia interesu. Widzę, że biznes mu się dobrze kręci, a kredyt – o ile wiem – został już spłacony.
To było dobre zagranie, bo sąsiad ma nie tylko dodatkowe mieszkanie, ale i nieźle prosperujący interes.
Pieniądz lubi być w ruchu. Wtedy daje największe
dochody. Oczywiście pod warunkiem, że jest dobrze
zainwestowany. Dowodem na to mogą być moje drobne transakcje internetowe przeprowadzone w ostatnich latach. Kilka lat temu skupowałem starocie
na aukcjach internetowych Szczególnie interesowały
mnie stare aparaty fotograficzne, mieszkowe, na płyty
szklane, produkowane przed stu laty. Fotograf, żeby
zrobić zdjęcie, musiał przykrywać się czarną płachtą.
Przed pięcioma laty jeszcze można je było kupić
po atrakcyjnych cenach. Na rynku była lekka nadpodaż
spowodowana modą na aukcje internetowe. Dzisiaj te
same aparaty są kilka razy droższe i trudno dostępne.
Technologie zmieniają się tak szybko, że za starocie
uznawane są dzisiaj lustrzanki analogowe, a aparatów
mieszkowych praktycznie już nie ma. Swoją drogą, to
mamy dzisiaj takie czasy, że chyba łatwiej zarobić
na starociach niż na nowych produktach…

Ruch potrzebuje pieniędzy

dziś być normą, bo wskutek zmian cywilizacyjnych
– jak np. płynność zatrudnienia, starzenie się społeczeństwa – trzeba mieć pieniądze na trudne czasy.
Osobiście, rodzinne oszczędności dzielę na dwie części. Pierwsza – stanowi kapitał bezpieczeństwa, czyli
pieniądze, z których mogę skorzystać w każdej chwili,
druga – jest nadwyżką przeznaczoną na bardziej agresywne i ryzykowne inwestowanie.
Kapitał bezpieczeństwa nie powinien być ani za mały, ani za duży. Rzadko kiedy nasze niespodziewane
wydatki sięgają trzech pensji. Stąd poziom bezpieczeństwa wyznaczyłem jako równowartość trzech
miesięcznych dochodów jednego z członków rodziny.
Te pieniądze są na lokacie, ostatnio na jednodniowej,
która nie jest obciążona podatkiem Belki. Wszystkie
nadwyżki ponad trzymiesięczne dochody inwestuję
w przeróżne rzeczy. Taką mamy w rodzinie umowę.
Można więc powiedzieć, że nasze rodzinne pieniądze
dzielimy na ruchome i statyczne.

Pieniądz statyczny i w ruchu
Nawet laicy zauważą, że niektóre usługi oferowane
przez banki, jak lokaty oszczędnościowe czy konto bieżące, odwołują się do naszego poczucia bezpieczeń-

mi w ziemi, z walutą trzymaną w skarpecie za komuny,
polską tradycją i kulturą chrześcijańską gloryfikującą
wdowi grosz. Nasza tradycja, lektury szkolne dezawuują z kolei ludzi szybko się bogacących i obracających
dużymi pieniędzmi. To może jedno ze źródeł niższej niż
w innych krajach skłonności Polaków do aktywnych
form inwestowania. W krajach rozwiniętych z banków
korzysta ponad 90 proc. dorosłej populacji, u nas około
75 proc. To i tak dużo więcej niż kilka lat temu, ale ciągle za mało. Samo konto w banku i wiedza o finansach
nie przekładają się na aktywne zarządzanie swoimi
pieniędzmi i w Polsce ciągle powszechne jest konserwatywne podejście do finansów – a statyczny pieniądz
jest preferowany. W skrajnych przypadkach część
z nas woli trzymać małe kwoty w domowej biblioteczce, bieliźniarce wychodząc z założenia, że do banku
daleko, a i pieniędzy na tyle mało, że ledwie starcza
do pierwszego.
Są osoby, które mają choćby skromne oszczędności i
często zupełnie nie potrafią nimi zarządzać. Kolega
z pracy żalił mi się, że ma 10 tys. zł oszczędności i trzyma je na ROR w banku. Wie, że traci, dostaje jakieś
marne procenty, fiskus zabiera mu od dochodu podatek, bank dolicza opłaty za konto i w sumie ma grosze,

Pieniądze wprowadzałem też na wyższe obroty. Inwestowałem na giełdzie z niezłym skutkiem, może
dlatego, że liznąłem analizy technicznej. Poznałem
kilka zasad i tylko nimi się kierowałem. Jeśli kurs
spółki zbliżał się do maksymalnych wartości w przedziale wyznaczonym przez linię wzrostu, sprzedawałem akcje. Kupowałem, gdy kurs był blisko lub poniżej
dolnej linii korytarza. Inwestowanie było bezpieczne
i skuteczne, dlatego, że w grze była stale określona wartość pieniędzy. Dochody wycofywałem z giełdy
na konto bankowe. Na giełdzie nie straciłem, pewnie
dlatego, że sprzyjał mi trend rynkowy. Giełda rosła
akurat przez dłuższy czas. Tąpnięcie nastąpiło długo
po moim wycofaniu się z inwestycji.
Grałem raczej w celach edukacyjnych niż zarobkowych. Lekcja była pouczająca: dotarło do mnie, że samotne inwestowanie w akcje spółek giełdowych wymaga mnóstwa czasu na analizę, obserwację rynku,
dyskusje na forach internetowych itp. A i to nie gwarantuje sukcesu. Giełda pożera czas, stresuje – to
wszystko trzeba wliczyć jako koszt w ogólnym bilansie
zysków i strat. Wprowadzić pieniądz skutecznie w ruch
nie jest łatwo i nie ma znaczenia, czy jest to giełda czy
inwestowanie w fundusze, nieruchomości, dzieła sztuki. Żeby wprawić pieniądz w ruch trzeba włożyć dużo
wysiłku. I im większe są to pieniądze, tym większej
energii musimy użyć i większe ponieść ryzyko...
Wasz aspirant Fortuna

Materiał dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego

W ostatnich latach dobrą lokatą
kapitału była ziemia rolnicza.
Pod koniec 2009 r. średnia cena
hektara wynosiła ponad 16 tys. zł
i była o 33 proc. wyższa niż rok
wcześniej (i to przy spowolnieniu
gospodarczym w Polsce i kryzysie
ekonomicznym na świecie). Stały
wzrost cen gruntów rolnych powoduje, że ich poziom w Polsce zbliża
się do cen w krajach Unii Europejskiej, a zwłaszcza Niemiec i Francji. Inwestując w ziemię lepiej dywersyfikować inwestycje poprzez
zakup gruntów w różnych regionach kraju. Ziemię wykupują osoby
fizyczne, ale także instytucje finansowe, a nawet poszczególne państwa. Na przykład, w 2008 roku
Chiny kupiły ponad 2 mln hektarów
głównie na Filipinach, w Laosie
i w Indiach. W polskich realiach posiadanie ziemi daje dodatkowe bonusy jak np. dopłaty bezpośrednie
do hektara, ubezpieczenie w KRUS.
Wartość ziemi możemy podnieść
zabiegając o doprowadzenie elektryczności, wodociągu, przekształcając np. w ziemię siedliskową.
Przy stosunkowo niewielkich nakładach możemy mieć bardzo wysoką stopę zwrotu z inwestycji. Minusem tej inwestycji jest niewielka
płynność, bo ziemi zwykle nie da
się szybko spieniężyć.
Lokując pieniądze w banku
lub w innych instytucjach finansowych należy pamiętać o progu rentowności, który w uproszczeniu
możemy przyrównać do poziomu
inflacji. Jeśli nasze dochody
z inwestycji finansowej są na poziomie inflacji, oznacza to, że nie osiągamy realnych zysków. O korzystnym ulokowaniu funduszy możemy
mówić wtedy, gdy poniesione nakłady znacznie przewyższają stopę
inflacji.
Dynamiczne inwestowanie poprzez przenoszenie środków kosztuje. W ogólnym bilansie zysków
i strat musimy wziąć pod uwagę
np. koszty prowizji maklerskich,
podatki od dochodu, wynagrodzenia rzeczoznawców itp. Im częściej
angażujemy środki w inne inwestycje, tym więcej ponosimy opłat,
które powinniśmy uwzględnić
w rachunku ciągnionym.
Mając większe środki finansowe
możesz je zainwestować we własny
biznes lub wejść z kapitałem do już
istniejącej firmy. Wielu przedsiębiorców poszukuje kapitału proponując udziały w firmie i obiecując
wysoką stopę zwrotu. Inwestując
w biznes trzeba mieć dobre rozeznanie w branży. Warto tez skorzystać z usług wyspecjalizowanej
kancelarii prawniczej. Na rynku
jest coraz więcej instytucji i osób,
które specjalizują się w dokapitalizowaniu przedsiębiorstw. Dokapitalizowana firma jest z czasem
sprzedawana z dużym zyskiem.

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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Łowicka część teamu Krajewski: Krzysztof Michalak i Marek Krajewski

Krzysztof Michalak przy brydżowym stoliku podczas jednego z letnich turniejów.

Łowicz | Brydż sportowy

Wśród najlepszych w Polsce
Drużyna Krajewski Łowicz przed kilkoma dniami awansowała
na najwyższy ogólnopolski szczebel rozgrywek brydża
sportowego. Szturmowali I ligę od trzech lat, przegrywając awans
na ostatniej prostej, tym razem jednak sukces zapewnili sobie
na długo przed ostatnim turniejem, rozegranym 12-14 marca.

Wojciech
Waligórski
wojciech.waligorski@lowiczanin.info

Bridge to po angielsku most,
stąd aż prosiło się tak nazwać
grę, w której dwóch siedzących
po przeciwnych stronach kwadratowego stolika partnerów, nie
widząc nawzajem swych kart,
próbuje ugrać więcej niż para
przeciwników. Muszą współpracować, informować siebie
nawzajem – ale i przeciwników
– o sile swych kart drogą jawnej
licytacji tego, co zdaje im się,
są w stanie ugrać. Muszą trafnie
odczytywać licytację partnera,
umieć liczyć, przewidywać, planować. To gra dla inteligentnych
ludzi, ucząca precyzji myślenia,
w moim liceum polecała nam
ją gorąco nauczycielka matematyki.
Jako taką poznał tę grę, gdy
miał zaledwie 6 lat, Krzysztof
Michalak, lekarz, z urodzenia
łodzianin, od kilkudziesięciu
lat mieszkający w Łowiczu.
Nauczyli go rodzice, grać nigdy
nie przestał, od lat licealnych
już grał sportowo, reprezentując klub „Pod siódemkami”
z Piotrkowskiej 77. Drugim łowiczaninem w drużynie jest
Marek Krajewski, przedsiębiorca, inżynier. On grał od
studiów, sportowo zaczął za
namową Michalaka. Skład drużyny uzupełniają gracze z innych miast, bo tworzy ją łącznie jedenastu mężczyzn. Tak,

by na każdy turniej, bez względu na choroby, zajęcia zawodowe itp., drużyna była w stanie
wystawić 2 pary.
Dla każdego
ta sama karta
Brydż sportowy różni się od
towarzyskiego tym, że pozwala wyłonić najlepszych, gdyż
eliminuje element przypadkowości. W brydżu towarzyskim karta może iść lub nie iść,
a jak nie idzie, to można jedynie zgrzytać zębami z wściekłości. W rozgrywkach brydża
sportowego wszyscy grają te
same rozdania, czyli zawodnicy różnych drużyn, którzy grają na tych samych pozycjach,
mają do dyspozycji te same
karty. Komputer losuje karty, specjalna maszyna je rozdaje w taki sposób, że na kilkudziesięciu stolikach, przy
których na turnieju rywalizują zawodnicy, na wszystkich
pozycjach E karty będą takie
same, podobnie na wszystkich
pozycjach W, na wszystkich N
i na wszystkich S (bo pozycje
zawodników przy stoliku oznacza się tak jak strony świata,
więc para E-W gra przeciwko parze N-S). Rozdanie trwa
8 minut, w tym czasie grę trzeba
zakończyć. Każde rozdanie jest
całością, otrzymuje się za jego
rozegranie punkty – i potem idą
nowe karty. Nie ma partii, jak
w brydżu towarzyskim, nie
ma robrów, za to przy każdym
rozdaniu obowiązują ustalone
z góry założenia, że najpierw
obie pary grają tak, jakby były

przed partią, potem po kolei każda jakby była po partii,
a przeciwna przed nią, wreszcie
tak jakby obie były po. Inne są
więc zasady liczenia punktów,
ale takie same zasady rozgrywki.
Od rozrywki do sportu
Towarzyski brydż to rozrywka. Intelektualna, kształcąca, przez niektórych uznawana za nobilitującą – ale
rozrywka. Może przy niej być
piwo, jest rozmowa, śmiech,
złość, mimika. Brydż sportowy to już mechanizmy mające wykluczyć manipulacje: od
poziomu II ligi przeciągnięte po przekątnej stołu zasłony sprawiające, że grający nie
widzi partnera tylko jednego
z przeciwników, podobne bariery pod stołem uniemożliwiające dawanie sobie znaków
nogami, licytacja za pomocą
kartek, co wyklucza „granie”
modulacją głosu. Do tego konieczność
poinformowania
przeciwników, jakim językiem
odzywek para się posługuje.
Języków powszechnie stosowanych jest kilka, mistrzowskie pary opracowują własne
– ale zawsze trzeba objaśnić,
co oznacza dana odzywka.
No i są sędziowie. Niby niewielu, bo 2 na cały turniej, ale
też ich rolą jest przede wszystkim interweniowanie w sytuacjach spornych – gdyż zasadniczo grający nawzajem się
kontrolują. Brydż się szybko
oczyszcza sam – mówi Krzysztof Michalak. – Opinia, że jakaś para gra nieczysto, szybko

się rozchodzi. Taka para podlega środowiskowemu ostracyzmowi i zwykle szybko się
rozpada.
Adrenalina
Jak to się dzieje, że od studenckiej rozrywki przechodzi
się do regularnej, sportowej
rywalizacji? – Decyduje adrenalina, chęć pokazania swojej
wyższości – mówi Krzysztof
Michalak. Tę adrenalinę czuje
wielu: Polski Związek Brydża
Sportowego ma w rejestrach
osób, które uczestniczyły
w turniejach blisko 13 tysięcy
nazwisk, a składki członkowskie na 2010 rok uregulowało
już ponad 6 tysięcy osób. To
plasuje PZBS wśród największych związków sportowych
w Polsce. Do najsłynniejszych
polskich brydżystów należą też znani politycy – m.in.
SLD-owski baron z Podkarpacia, mistrz międzynarodowy
Krzysztof Martens oraz zało-

życiel Unii Polityki Realnej,
mistrz krajowy i autor wielu
książek o brydżu Janusz Korwin-Mikke.
Brydż był w Polsce najbardziej popularny w latach 70.
i 80., spotkania przy brydżu
były wtedy stałym elementem
życia studenckiego i licealnego. To potem zostało, Michalak
i Krajewski wspominają, jak
mając już dzieci, z rodzinami wyjeżdżali na wakacje połączone z brydżem, zabierając
niekiedy innych znajomych,
przez co przy brydżowych stolikach w ich gronie przewinęło
się sporo osób z Łowicza.
Ale adrenalinę można wytwarzać w różny sposób, nie
zawsze rodzina podziela fascynacje grających. Ani Krzysztof
Michalak, ani Marek Krajewski nie grają w parach ze swoimi żonami, ich dzieci także
nie grają sportowo.
Może także dlatego, że gra
sportowa wymaga zaangażo-

wania czasu. Team Krajewski
Łowicz, który od 5 lat występuje pod tą nazwą, rozegrał
od października 2009 do marca 2010, w jednej z czterech
16-zespołowych grup II ligi, aż
624 rozdania. A lato, przed inauguracją I ligi, także da sporo
okazji do gry, bo to okres wielu
turniejów, w tym wielkich kongresów brydżowych, gromadzących po 500 par. Występy
w lidze nie przynoszą żadnej
gratyfikacji finansowej, z kolei udział w turniejach to wpisowe i nagrody. Kto wygra –
zyskuje, reszta raczej dokłada
do przyjemności grania. Czyste amatorstwo – ale jaka satysfakcja! Nie zastąpi jej gra
on-line z partnerami z całego
świata, jaką oferuje internet.
To też wciąga, Marek Krajewski mówi, że to straszny złodziej czasu – ale dreszczyku
emocji przy rzeczywistym rozdaniu, przy prawdziwym stoliku nie da się zastąpić. 

Łowicz | ZSP 1

Jak poprowadzić prezentację
Paweł Kolas – absolwent
technikum na Podrzecznej
w Łowiczu, były
wiceburmistrz Łowicza,
członek Stowarzyszenia
Wychowanków Szkół
Technicznych w Łowiczu
– poprowadził 9 i 11 marca
wykłady dla klas maturalnych
w swojej byłej szkole.
Celem szkolenia było zaprezentowanie efektywnej prezentacji multimedialnej i pokazanie głównych elementów
prezentacji, które gwarantują

Paweł Kolas odwiedził swoją byłą
szkołę.

powodzenie projektu. Zajęcia
wzbogaciły wiedzę i umiejętności uczniów, którzy przygotowują się do części ustnej egzaminu maturalnego z języka
polskiego i języków obcych.
Paweł Kolas szczegółowej analizie poddał środowisko typu
„Magic”, przeznaczone do tworzenia prezentacji, zwracając
szczególną uwagę słuchaczy na
pytania, które powinny rozpocząć przygotowanie prezentacji.
Prowadzący zwrócił także uwagę uczniów na znaczenie, jakie
dla sukcesu prezentacji ma język, głos, mowa ciała i promocja własnego projektu. 
td

 nr 12       25 marca 2010

www.lowiczanin.info

Szkoły pijarskie
zapraszały

Kultura

w swe progi. str. 19

Domaniewice | Konkurs Literacki

Kiernozia | GOK

Taki konkurs to prawdziwa
frajda dla miłośników od
lat cieszącej się ogromną
popularnością wśród
młodzieży twórczości
poznańskiej pisarki
Małgorzaty Musierowicz.

Dużym powodzeniem
cieszyły się warsztaty
wycinankarskie prowadzone
przez twórczynię ludową
Stefanię Borkowską
dla dzieci w Gminnym
Ośrodku Kultury
w Kiernozi
poniedziałek, 15 marca.

Rywalizowali
fani „Jeżycjady”

W Domaniewicach swoją wiedzę o losach Borejków i innych
bohaterów sprawdzały nastolatki z trzech gmin pow. łowickiego. Międzygminny Konkurs
Literacki pod hasłem „Życie
nastolatków w twórczości Małgorzaty Musierowicz” – zorganizowany przez GBP w Bocheniu, GBP w Łyszkowicach
i GOK w Domaniewicach – odbył się w siedzibie tego ostatniego 11 marca. Choć fanom
twórczości Musierowicz zapewne trudno będzie w to uwierzyć, pisarka obchodzi w tym
roku 65 urodziny. To ten jubileusz zainspirował organizatorów,
by sprawdzić młodzież z wiedzy o jej twórczości.
Konkurs adresowany był do
uczniów klas V-VI szkół podstawowych oraz gimnazjalistów z
terenu gmin Łowicz, Łyszkowi-

ce i Domaniewice. Do konkursu przystąpiło 41 uczestników,
którzy w pierwszej części odpowiadali na pytania testowe.
Za poprawne odpowiedzi na
dwadzieścia pięć pytań można
było uzyskać maksymalną liczbę 25 punktów. Do finału ustnego zakwalifikowały się: Katarzyna Znajdek, Michalina Maj,
Karolina Wójcikowska, Martyna Smolarek, Sylwia Różycka,
Katarzyna Ścibor i Edyta Muras.
W części ustnej finalistki odpowiadały na wylosowany zestaw 3 pytań. Autorką pytań była Genowefa Gawrońska
z GBP w Chąśnie, a zmagania
uczestników oceniała komisja
w składzie: Krystyna Kaczor –
emerytowana nauczycielka języka polskiego z Jamna (przewodnicząca), Anna Kosiorek
i Zofia Sokalska z GBP w Bocheniu oraz Martyna Obórka z GOK w Łyszkowicach.
W ostatecznej klasyfikacji I
miejsce zajęła Katarzyna Znajdek z SP w Niedźwiadzie, II
miejsce Michalina Maj z Gimnazjum w Domaniewicach,
a III – Karolina Wójcikowska
z tej samej szkoły. 
ewr

Głowno| MOK

23

Warsztaty wycinankarskie
Najpierw w zajęciach wycinankarskich brało udział 40
przedszkolaków, potem tyle
samo dzieci z kiernozkiej szkoły podstawowej.
Warsztaty miały pomóc
w przygotowaniu wycinanek na
konkurs plastyczny, który zorganizował w tym miesiącu GOK.
Prace inspirowane folklorem łowickim, nawiązujące jednocześnie do tradycji ludowych regionu łowickiego należy przekazać
do GOK do 29 marca. Pocztówki wielkanocne, oprócz wykonania w technice wycinanki,
mają nawiązywać do wielkanocnej tematyki: pisanek, święcenia potraw, śmigusa–dyngusa
itp. Konkurs plastyczny skierowany jest do uczniów wszystkich placówek oświatowych
w Kiernozi.
Większość uczestników poniedziałkowego spotkania brała udział po raz pierwszy w takich warsztatach, choć sił w
wycinaniu przeróżnych elemen-

Wycinanie nie jest łatwe, ale potrai wciągnąć.

tów każdy z nich próbował już
w domu lub na zajęciach plastycznych w szkole. Dziesięcioletnia Julia, gdy miała siedem
lat, zaczęła wycinać. – Kiedy
nie umiem sobie z czymś poradzić, proszę o pomoc mamę
– przyznaje. Trzy lata starsza
Gosia swoich sił w wycinaniu
próbowała na kółku plastycznym działającym przy GOK.

Daria, która również jest przedstawicielką kółka plastycznego,
ma na swoim koncie również
bożonarodzeniowe wycinanki.
Wycinanie jako sposób spędzania wolnego czasu lubią
nie tylko dziewczynki, ale również chłopcy. Mariusz, Mateusz, Piotr, Bartek i Paweł wycinają nie tylko na plastyce, ale
również w domu. – Nie moż-

na powiedzieć, kto lepiej wycina, chłopcy czy dziewczynki –
przyznaje Stefania Borkowska.
– Zależy to bowiem bardziej
od indywidualnych zdolności
i predyspozycji niż od płci. Niejednokrotnie miałam do czynienia w swojej pracy z chłopcami,
którzy o wiele lepiej wycinali
różne drobne elementy niż ich
rówieśniczki. 
jr

Łowickiej, a na przełomie ubiegłego i obecnego roku w bibliotece w Nieborowie.
Tym razem będzie można
oglądać akwarele autorstwa Jablóńskiej. – Młoda artystka wykonuje prace w wielu formach,
ale akwarele są jej ulubioną
– mówi właścicielka kawiarni Powroty Magdalena Kłosiń-

ska. Wystawę, na której można
znaleźć obrazy przedstawiające różne europejskie kraje, które przedstawiają zazwyczaj budynki i uliczki, będzie można
oglądać do 25 kwietnia. Natomiast w sobotę między godz.
17.00 a 18.00 będzie można porozmawiać z samą autorką.  jr

Wejściówki na spektakl
Już kolejny rok z rzędu Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem z siedzibą w Kutnie
organizuje imprezę dla głowieńskich dzieci.
Tym razem odbędzie się ona
10 kwietnia, a przygotowany na
tę okazję program artystyczny
pt. „Przybysze z planety Zangular” odegrany zostanie na de-

skach Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie o godz. 14.30.
Do bezpłatnego jego obejrzenia
dzieci uprawniają wejściówki,
które dostępne są w siedzibie
głowieńskiego MOK.
Już można się po nie zgłaszać. Jedna taka karta wstępu uprawnia do uczestnictwa
dwóch osób. 
rpm

Łowicz | Kawiarnia Powroty

Akwarelą przez Europę
Wystawę prac Michaliny Jabłońskiej z III klasy II Liceum
Ogólnokształcącego w Łowiczu
można oglądać od najbliższej
soboty, 20 marca w łowickiej

kawiarni Powroty przy Starym
Rynku. Prace tej młodej autorki
można było już podziwiać m.in.
w 2008 r. w łowickim muzeum,
w I połowie 2009 r. w Galerii

Łowicz | Koło Seniorów

Łowicz | ŁOK

Bawili się w Polonii

W kwietniu wybór
Książki Roku

Około 200 pań bawiło się
podczas zorganizowanego 19
marca w restauracji Polonia
w Łowiczu Dnia Kobiet. Organizatorem była Rada Osiedla Starzyńskiego oraz łowicki
Klub Seniora Radość.
– Dzień Kobiet organizujemy od lat, ale po raz pierwszy
biorą w nim udział i członkowie Koła Seniora i członkowie
Rady Osiedla. Już ostatnią wigilię spędzaliśmy wspólnie
i był to trafiony pomysł. Myślę,
że najbliższe imprezy też będziemy spędzać w takim gronie
– mówiła przewodnicząca Radości i Rady Osiedla Anna Bieguszewska.
W imprezie wzięli także udział zaproszeni goście:
członkinie zaprzyjaźnionych
stowarzyszeń, fundacji, klubów seniorskich z Bełchowa,
Skierniewic, Bartnik i Zdun

Jedną z atrakcji był występ chóru z Koła Seniora Radość.

oraz przedstawiciele władz
miasta.
Podczas biesiady nie zabrakło artystycznych pokazów
w wykonaniu chóru z Koła Seniorów i łowickich Koderek. –
Specjalnie zrobiliśmy to w taki

dzień, gdy jest przerwa w poście, żeby można było trochę się
pobawić – dodawała Anna Bieguszewska. W trakcie imprezy honorowym patronem klubu
uznano Agnieszkę Krajewską,
Łowiczanina Roku 2009.  td

Spośród siedmiu książek wydanych w 2009 roku jury konkursowe wybierze już wkrótce „Książkę Roku – Łowicz
i Ziemia Łowicka” w konkursie
organizowanym przez Łowicki Ośrodek Kultury. Rozstrzygnięcie nastąpi w niedzielę, 18
kwietnia o godz. 18. 30 w Galerii Browarna przed koncertem Łowickiej Orkiestry Kameralnej.
Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono: „Opowieści
z Michałówka” Marty Kucharskiej, „Szare Szeregi w powiecie łowickim” praca zbiorowa
pod redakcją Kazimierza Szymańskiego, „Zarys dziejów Zakładów Kształcenia Nauczycieli
w Łowiczu 1786 – 2006” praca
zbiorowa, „Księga Pamiątkowa

– ks. Biskup Alojzy Orszulik
– osiemdziesiąta rocznica urodzin” praca pod redakcją ks.
dr Krzysztofa Chojnackiego,
„Między Piątkiem a Sobotą –
tom V. Były zwycięstwa i mogiły (1882-1939)” Kazimierza
Perzyny, „Bazylika katedralna
w Łowiczu” autorstwa ks. Stanisława Majkuta oraz „Straty
szkół łowickich w czasie okupacji niemieckiej w latach 1939
– 1945” Czesława Suta.
Konkurs na Książkę Roku
odbywa się już od ośmiu lat.
W ubiegłym roku za najlepszą
publikację uznano „Łowickie
a rawskie – muzyczne subregiony Mazowsza „Jacka Jackowskiego oraz „Niebieska chata
z malwami...” Krystyny Gaczyńskiej. 
jr

Biernacki opowie
o Noakowskim
W czwartek, 25 marca w sali
barokowej Muzeum w Łowiczu odbędzie się spotkanie z łowickim artystą malarzem Andrzejem Biernackim. Artysta
zaprezentuję sylwetkę Stanisława Noakowskiego, architekta,
malarza, rysownika i historyka
sztuki.
Organizatorem spotkania jest
łowicki Uniwersytet III Wieku. Początek spotkania nastąpi
o godzinie 15. Wstęp wolny.  td

Zmiany w muzeum
Muzeum w Łowiczu zmienia godziny otwarcia w okresie
Świąt Wielkanocnych, od 3 do
5 kwietnia. W sobotę, 3 kwietnia placówka będzie czynna od
godziny 10 do 14, w niedzielę muzeum będzie nieczynne,
a w poniedziałek otworzy swoje
podwoje od 11 do 16. 
td
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Aktualności
Powiat łowicki | Stypendia

Dla prymusów i sportowców
Wręczeniem stypendiów starosty dla najlepszych uczniów
podległych powiatowi szkół
ponadgimnazjalnych z powiatu łowickiego i dla sportowców
o spektakularnych sukcesach
rozpoczęły się 15 marca obrady sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Stypendia otrzymali: Katarzyna Żemło – uczennica I LO
w Łowiczu, Agnieszka Szmajdzińska – uczennica I LO w Łowiczu, Aleksandra Kocemba
– uczennica II LO w Łowiczu,
Arkadiusz Kromski – uczeń LO
w ZSP nr 4 w Łowiczu, Konrad
Pikulski – uczeń Technikum
w ZSP nr 1 w Łowiczu, Justyna Gurdała – uczennica Technikum w ZSP nr 2 w Łowiczu,
Marta Michalska – uczennica
Technikum w ZSP nr 3 w Łowiczu oraz Magdalena Lebioda
– uczennica Technikum w ZSP
nr 4 w Łowiczu
Następnie stypendia symbolicznie odebrali dwaj z trzech
sportowców, którym je przyznano. Zbigniew Bródka – panczenista z Domianiewic za zajęcie II
miejsca w Mistrzostwach Polski

Stypendium i gratulacje. Szachista Kacper Piorun otrzymuje je od starosty Janusza Michalaka.

na dystansie 1500 m i III miejsca na dystansie 1000 m oraz za
udział w kadrze narodowej łyżwiarstwie szybkim. Jego stypendium wynosi 380 zł miesięcznie.
W takiej samej wysokości
stypendium otrzymał szachista Kacper Piorun, który zajął
I miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Europy Juniorów na
Węgrzech; I miejsce w Mistrzo-

Łowicz | Konkurs polonistyczny

Nie taki polski straszny
Książki i dyplomy otrzymali 23 marca laureaci IV konkursu polonistycznego Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów
„Nie taki język polski straszny”.
Eliminacje rejonowe odbyły się
w lutym w I LO w Łowiczu.
REKLAMA

Laureatkami w kategorii SP
zostali: Magdalena Koza z SP
Bocheń i Katarzyna Znajdek
z SP w Niedźwiadzie, zdobyły
taką samą ilość punktów. Miejsce II zajął Maksymilian Siekiera ze szkoły w Popowie, III

stwach Polski w Rozwiązywaniu Zadań Szachowych, I miejsce w Mistrzostwach Europy
w Serbii; I miejsce w Mistrzostwach Europy w Czechach. Jest
reprezentantem Polski, członkiem kadry narodowej juniorów.
W imieniu łyżwiarza Mateusza
Fabjańskiego stypendium odebrał trener i radny powiatowy
Mieczysław Szymajda. Mate-

usz zdobył I miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
na 3000 m i I miejsce na 5000
m; II miejsce w biegu na 1500
m i w wieloboju; IV miejsce
na500m.PosiadaIklasęsportową
i jest członkiem kadry narodowej juniorów w łyżwiarstwie
szybkim. Do wakacji otrzymywać będzie po 300 zł miesięcznie. 
mwk
REKLAMA

– Dominika Deka z SP w Bocheniu. Wśród gimnazjalistów zwyciężyły uczennice z Kocierzewa.
Miejsce I – Magdalena Maliszewska, II miejsce zajęła Anna
Russek, III – Renata Sieczkowska. Wśród licealistów najlepsi
byli uczniowie I LO: Sylwia Kostyra I miejsce, Katarzyna Więcek – miejsce II, Izabela Brzozowska miejsce III. 
mwk

Dzierzgówek | Szkolne konkursy

Budka dla dudka
„Kochajmy ptaki –
budka dla dudka” – to
nazwa tegorocznej
edycji konkursu
organizowanego wśród
uczniów
w Szkole Podstawowej
w Dzierzgówku na
najładniejszą skrzynkę
lęgową dla ptaków.
Rozstrzygnięcie konkursu
nastąpiło 23 marca.
Do konkursu zgłoszono 13
prac. To mniej niż w latach minionych, bo zaostrzono kryteria konkursowe. Poproszono
bowiem uczniów, by skrzynki były wykonywane zgodnie
z zalecanymi przez ornitologów
wymiarami, by powieszone jak
najlepiej spełniały swoją rolę
domu dla ptaków i by przede
wszystkim były bezpieczne.
Najładniejszą skrzynkę lęgową wykonali: Łukasz Kaźmierczak z kl. IV – I miejsce, Aleksander Bartosiewicz z kl. VI - II
miejsce oraz Olga Lasota z kl.
IV, Bartosz Hetmanowski z kl.

I b, Jan Bieniek z kl. V b – ex
aequo III miejsce
Uczniowie ci otrzymali dyplomy, nagrody książkowe,
kalkulatory oraz breloczki do
kluczy. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody pocieszenia dyplomy, plany
lekcji, długopisy.
W czasie apelu opiekun Ligi
Ochrony Przyrody, a jednocześnie dyrektor szkoły Bolesław
Kowalski opowiedział dzieciom, w jaki sposób wieszać
skrzynki lęgowe. Podkreślił
konieczność ochrony ptaków,
mówiąc m.in. że są one sprzymierzeńcami człowieka w walce biologicznej ze szkodnikami
(rodzina sikor w okresie wychowu młodych zjada 70 kg różnych larw owadów).
– Nasi uczniowie zawieszą
budki lęgowe na drzewach obok
swoich domów. Największą radością i nagrodą będzie dla nich
zasiedlenie skrzynek przez ptaki. Ci, którzy wykonają zdjęcia ptakom podczas obserwacji,
wezmą udział w kolejnym konkursie fotograficznym, który
zorganizujemy w późniejszym
terminie – mówi dyrektor.  tb

 nr 12       25 marca 2010

www.lowiczanin.info

25

Aktualności
Łowicz | Turystyka

Sto osób na rajdzie na powitanie wiosny
Inaczej niż w latach poprzednich, bo tym razem nie nagradzano najmłodszego i najstarszego uczestnika rajdu czy też
najliczniejszej jego grupy. Po
raz pierwszy za to zainaugurowano go konkursem na najciekawszą Marzannę – symbol
odchodzącej zimy. Wymyślne
kukły przygotowali specjalnie
na tę okoliczność: łowiccy harcerze, uczniowie Gimnazjum nr
2 oraz członkowie „Szprychy”.
Komisja konkursowa złożona
z burmistrza Krzysztofa Kalińskiego i dyrektor łowickiego
muzeum Marzeny KozaneckiejZwierz ostatecznie nagrodziła I
miejscem marzannę wykonaną
przez uczniów Gimnazjum nr
2. Wśród nagród, którymi obdarowano twórców wszystkich
pięciu imponujących Marzann,
REKLAMA

znalazły się m.in. torby i plecak.
Jedna z nich została podpalona
i wrzucona do rzeki Zielkówki, druga spłonęła w ognisku
na polanie w Lasku Miejskim,
w którym następnie uczestnicy
rajdu upiekli kiełbaski.
Nim na polanę tę jednak dotarli, piechurzy najpierw pokonali około sześciokilometrową
trasę Starego Rynku w kierunku Czajek do Lasku Miejskiego. Grupę pieszą poprowadził
komandor rajdu Eligiusz Pietrucha, zaś grupę rowerową –
Adam Szymański.
Zabrakło znaczków
O powodzeniu rajdu niech
świadczy to, że już w chwili rejestracji jego uczestników organizatorom zabrakło znaczków rajdowych. – Członkowie

pwd Cezary Szczepanik

101 osób – wśród nich czternastu rowerzystów
i 87 piechurów – wzięło udział w minioną sobotę,
20 marca w tegorocznej edycji Rajdu na Powitanie
Wiosny, zorganizowanego przez łowicki oddział PTTK
i Klub Turystyki Rowerowej Szprycha
oraz Urząd Miejski i Starostwo Powiatowe w Łowiczu.

Eligiusz Pietrucha wrzuca podpaloną kukłę symbolizującą zimę do rzeki
Zielkówki.

Szprychy oddali swoje znaczki,
bo okazało się, że mamy ich za
mało. Zamówimy dodatkowe 14
sztuk – poinformował NŁ Eligiusz Pietrucha. Grupa piesza,

którą poprowadził, miała okazję podczas marszruty natknąć
się na sarny i ślady obecności
bobrów. – Wprawdzie bobrów
nie zobaczyliśmy, ale widzieli-

śmy dwa zbobrowane drzewa –
opowiadał po rajdzie Pietrucha.
Większość uczestników rajdu, z którymi NŁ udało się porozmawiać, brała w nim udział
już po raz kolejny. Jadwiga
Szkup zrzeszona w łowickim
klubie „Szprycha” nie mogła
nie wykorzystać sprzyjającej,
iście wiosennej aury i zrezygnowała na rzecz udziału w rajdzie
z przedświątecznych porządków. – Miałam myć okna, ale
okna poczekają, a ciepło trzeba wykorzystać – powiedziała
w rozmowie z NŁ. Wybrała
około 14-kilometrową trasę rowerową z Łowicza przez Otolice, Pilaszków i Jastrzębię do
Lasku Miejskiego.
Niemal co roku w Rajdzie na
Powitanie Wiosny bierze udział
także Lucyna Zwierz z Łowicza – niezrzeszona miłośniczka
rowerowych wypraw. – Często
wyciągam męża i jeździmy do
lasku w Bolimowie lub w Nieborowie. W rajdach wiosny bierzemy udział prawie co roku.
Jest bardzo sympatycznie. Dołączamy się do klubu Szprycha.
Przyjemniej jeździ się w grupie.

– dodaje. Na tegorocznym rajdzie pojawiła się także jej niespełna 6-letnia wnuczka i córka.
Po raz drugi w rajdzie udział
wzięła także 39 wielopoziomowa drużyna harcerska „Po prostu”. – Dzieciaki chodzą na
trasę, bo to dla nich frajda. Zbierają znaczki rajdowe, które mogą
przypiąć do munduru. Fajnie, że
chcą się w ten sposób bawić –
powiedział NŁ drużynowy, pwd
Cezary Szczepanik.
W tym roku Marzanna drużyny „Po prostu” zaintrygowała
nas nie tylko rozmiarem – była
największa spośród wszystkich
przygotowanych na konkurs – ale
karteczkami poprzyczepianymi
w różnych jej miejscach. To – jak
wyjaśnił drużynowy Szczepanik – nowy pomysł drużyny. Na
karteczkach harcerze umieścili
swoje wady, złe nawyki i cechy,
których wraz z odejściem zimy
i nadejściem wiosny chcieliby
się pozbyć i tym samym rozpocząć nowy, lepszy rozdział w życiu. Wraz z Marzanną w sobotę
spłynęły one nurtem Zielkówki.
Słowem, wiosenny – lepszy nastał czas. 
rpm
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Aktualności
Ostatnie miejsca
na kursy

Łowicz | Zespół Szkół na Blichu

Będzie drugie podejście o pieniądze
z ministerstwa kultury
Jak powiedział nam dyrektor Zespołu Szkół nr 2 na Blichu Mirosław Kret, nie udało się
pozyskać szkole pieniędzy z Ministerstwa kultury na trzy zadania. – Jesteśmy trochę zawiedzeni, bo słyszeliśmy nieoficjalnie,
że złożyliśmy ciekawe projekty,
warte uwagi. Niestety w ocenie
wniosków zabrakło nam zaledwie kilku punktów do kwalifikowania ich do dofinansowania
– powiedział dyrektor.
Chodzi o wniosek dotyczący adaptacji spichlerza z 1925
roku na potrzeby młodzieżowego ośrodka edukacji kulturalnej.
REKLAMA

Zakładał on kapitalny remont
obiektu, stworzenie w nim warunków dla zlokalizowania w nim
pomieszczeń dla zespołu Blichowiacy, teatru szkolnego, kół zainteresowań i innych. W sumie
wniosek opiewał na 542 tys. zł.
Dwa pozostałe wnioski dotyczyły doposażenia zespołu Blichowiacy, za 70 tys. zł chciano
zakupić sprzęt muzyczny dla kapeli oraz laptop z programami
muzycznymi, za kolejne 60 tys.
zł zaś zakupić stroje łowickie
wraz ze strojem panny i panna
młodego. Zespół chciał dokonać
wymiany wysłużonych ubrań

scenicznych, by móc zacząć pracować nad nowym programem –
Weselem Łowickim.
Dyrektor Kret nie traci jednak dobrej myśli. – Jeszcze
w tym roku będzie ogłoszony
drugi nabór wniosków, poprawimy je i na pewno złożymy, nie
poddamy się tak łatwo – powiedział. Szczególnie mu zależy na
pieniądzach na zabytkowy spichlerz, sama młodzież włożyła
bowiem wiele pracy w przygotowanie wniosku i chciałby by ten
obiekt stał się wizytówką placówki, która jest otwarta na oddolne inicjatywy młodzieży.  tb

Spichlerz z lat 20. ubiegłego wieku przy szkole na Blichu nie doczeka
się tak prędko remontu.

Jeszcze kilka bezrobotnych
osób ma szansę zapisać się na
bezpłatne szkolenie umożliwiające zdobycie jednego z siedmiu zawodów budowlanych.
W szkoleniu może wziąć udział
60 osób. Kurs jest finansowany
ze środków unijnych.
Glazurnik – posadzkarz, hydraulik, murarz – tynkarz, specjalista od izolacji termicznych,
elektryk, malarz, magazynier –
w takich zawodach kształcić będzie kurs. Szkolenie trwać będzie 160 godzin, z czego 100
przewidziano na zajęcia praktyczne, które odbywać będą się
na budowie Domu Pogodnej
Starości przy parafii Chrystusa
Dobrego Pasterza w Łowiczu.
Informacje pod nr tel. 46 83737-05, 604-449-538. 
tb

Łowicz | Kształcenie językowe

Nie tylko First
O użytecznych w życiu zawodowym egzaminach sprawdzających
znajomość angielskiego, tańszych niż popularne egzaminy brytyjskie,
pisze specjalnie dla NŁ Ewa Rogowska-Tylman,
akredytowany egzaminator, pierwsza dyrektor Nauczycielskiego
Kolegium Języków Obcych w Łowiczu.
Ludziom uczącym się języka angielskiego oraz nauczycielom znane są skróty nazw
egzaminów: FCE, CAE, PET,
CPE czy IELTS prowadzonych
przez British Council dla Cambridge Examination Syndicate.
Pierwsze cztery to egzaminy
określające poziom zaawansowania i kompetencji językowych w sensie ogólnym, ostatni zaś egzamin przeznaczony
jest dla ludzi, którzy chcą studiować w Wielkiej Brytanii lub
w innym kraju poza granicami
Polski (język typowo akademicki ).
Egzaminy, które prowadzi
Educational Testing Service,
amerykańska organizacja nonprofit, także obecna na rynku polskim, są mniej znane.
Jednak Warszawa i inne duże
ośrodki miejskie, gdzie znajduje się uczelnie wyższe i wiele
szkół językowych, współpracują z ETS od dawna. Jest to instytucja powołana do życia w 1947
roku. Głównym jej zadaniem
było początkowo prowadzenie
działań badawczych i organizacyjnych mających przyczynić
się do podnoszenia poziomu
kształcenia w USA. Obecnie
ETS jest największą na świecie
niezależną instytucją weryfikującą znajomość języka angielskiego – zatrudnia ponad 2600
osób.
ETS stworzyło znane powszechnie w świecie testy językowe inne niż brytyjskie:
TOEFL (test dla potencjalnych
studentów, zdawany całkowicie przez Internet) i TOEIC,
czyli Test of English for International Communication. Ten

ostatni jest najczęściej zdawanym na świecie egzaminem
z języka angielskiego w międzynarodowym
środowisku
pracy, jest narzędziem audytu
językowego uznawanym przez
ponad 9000 organizacji, a zdaje go 5 milionów kandydatów
rocznie. Sprawdza on stopień
biegłości w posługiwaniu się językiem praktycznym w pracy,
w życiu prywatnym, w podróży.
Przeznaczony jest głównie dla
osób dorosłych czynnych zawodowo i poszukujących pracy
oraz dla osób wchodzących na
rynek pracy, chcących formalnie potwierdzić swoje kompetencje językowe.
Jak TOEIC przebiega? Najpierw jest słuchanie, do którego 100 pytań, czas odpowiedzi
na nie 45 minut (identyfikacja
fotografii, krótkie dialogi, rozmowy, wypowiedzi, praca i życie prywatne). Potem następuje
czytanie będące bazą do kolejnych 100 pytań (tym razem 75
minut – uzupełnianie zdań, praca z tekstami, łączenie faktów
i informacji). Oceniane poziomy: A1 do C2 wg CEF. Skala
10-990 punktów. Czas trwania
2 godziny.
Jest kilka najważniejszych
atutów TOEIC. Po pierwsze
to najczęściej zdawany egzamin na świecie w międzynarodowym środowisku pracy! Po
drugie TOIEC określa poziom
zaawansowania, nie wymaga
zadeklarowania poziomu przed
przystąpieniem do testu. Test
zawsze się „zdaje” – wynik prezentowany jest w postaci punktów na skali. Wyniki znane są
najpóźniej po10 dniach robo-

czych, a nawet 48 godz, a zdający otrzymuje raport wyników
i certyfikat.
Sesje otwarte organizowane
są w ośrodkach w całej Polsce,
minimum 1 raz w miesiącu, na
żądanie dla zorganizowanych
grup lub firm, nawet dla 2 osób.
Materiał egzaminacyjny nie zawiera elementów czystej gramatyki.
Istotnym atutem TOEIC jest
jego uznawanie przez firmy
i korporacje – łącznie przez
ponad 9000 pracodawców na
świecie i w Polsce. Służba cywilna wymaga potwierdzenia
poziomu B2 w postępowaniu
kwalifikacyjnym. Kolejna grupa, której TOEIC jest potrzebny
to piloci wycieczek i przewodnicy. Możliwe jest wreszcie na
jego podstawie zaliczenie lektoratów językowych na takich
uczelniach jak m.in. Uniwersytet Warszawski, Politechnika
Lubelska, UAM Poznań.
Nie wiadomo mi, czy jakieś
osoby z Łowicza zdawały już
TOEIC. Z pewnością jednak
warto zainteresować się tym
egzaminem, bo nie tylko jest
„przyjazny” dla zdającego, ale
także o wiele tańszy niż egzaminy brytyjskie. Pragnę podkreślić, że sesja egzaminacyjna
może być zorganizowana również na terenie firmy czy szkoły
osób zdających egzamin, oczywiście przy zachowaniu odpowiednich procedur. Kontakt
z Educational Testing Service:
tel. 22 828 10 77. Adres strony
internetowej: www.pl.etsglobal.org
Ewa Rogowska-Tylman
ETS Acredited Test Supervisor
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FIAT Punto benzyna, gaz 1997 rok,
stan bdb, tel. kom. 793-390-074.
FIAT Punto II 1.2 16V 2002 rok,
5-drzwiowy, bogate wyposażenie, tel.
kom. 600-938-371.

FORD Scorpio kombi 2.0 8V benzyna
+ gaz 1995 rok, 5500 zł, elektryka,
klimatyzacja, tel. kom. 0606-369-182.

FIAT Punto II 1.2 2002 rok, 10900
zł, srebrny metalik, 5-drzwi, tel. kom.
606-535-457.

FORD Transit 2.5 LD grudzień 1999
rok, tel. kom. 692-950-352.

FIAT Punto SX 1.2 2000 rok,
zielony metalik, 5-drzwiowy, 100%
bezwypadkowy, wspomaganie, tel. kom.
512-354-610.
Skup samochodów.
Możliwość odbioru. Sprzedaż
części. Złomowanie pojazdów.
Zaświadczenia do Wydziału
Komunikacji. Nieborów, tel. kom.
0605‑695‑882.

CHRYSLER Grand Voyager 2,5 CRD
Diesel 2001 r., granat metalik, krajowy,
bezwypadkowy, tel. kom. 609-257-101.

DAEWOO Tico 1999 rok, biały, stan
dobry, cena do uzgodnienia, tel. kom.
501-713-865.

CINQUECENTO 900 1995 rok,
niebieski, ok. 3000 zł, tel. kom.
669-974-880.

FIAT 126p 1997 rok, tel. kom.
886-183-176.

Wszystkie dostawcze, tel. kom.
696‑210‑803.

CINQUECENTO 900 1998 rok, biały,
tel. kom. 603-872-897.

FIAT Seicento, tel. kom.
501‑523‑233.

sprzedaż

CITROEN AX 1.1 1990 rok, 700 zł, tel.
kom. 512-476-760.

Uszkodzony do remontu kupię, tel.
kom. 506‑713‑289.

ALFA ROMEO 1.9 IPD 2000 rok, tel.
kom. 602-716-963.

CITROEN Berlingo 1.9 D 1999 rok, tel.
kom. 602-802-333.

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. 609-558-188.

CITROEN Berlingo gaz 1997 rok, tel.
kom. 692-132-798.

ASTRA I kombi gaz, tel. kom.
501-504-407.

CITROEN Xara Picasso 1.6 z gazem
2003 rok, 17600 zł, srebrny metalik,
bogate wyposażenie, I właściciel, tel.
kom. 604-706-309.

kupno
DAEWOO Lanos, tel. kom.
501‑523‑233.
FIAT Punto, tel. kom. 501‑523‑233.

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. (46) 838-55-41,
tel. kom. 507‑141‑870.
Auta kupie, stan, marka, wiek
nieistotne, tel. kom. 725‑582‑209.
Auta kupię, gotówka, tel. kom.
500‑167‑670.
Wszystkie, tel. kom. 696‑210‑803.
Skup aut, tel. kom. 886‑802‑487.
Kupię Opla Corsę, 3-drzwiową, tel.
kom. 515‑829‑356.
A auta powypadkowe,
uszkodzone - najlepiej zapłacę,
tel. kom. 508‑450‑441.
Auta bezwypadkowe, kupię, tel.
kom. 795‑297‑763.
Auta całe, uszkodzone
kupię, tel. (46) 831-01-29, tel.
kom. 601‑317‑076.
Europejska Stacja Demontażu
Pojazdów prowadzi skup pojazdów
do złomowania. Zaświadczenia, tel.
kom. 602‑123‑360.
FIAT Panda, tel. kom. 501‑523‑233.
Kupię auto po wypadku, tel. kom.
516‑468‑793.
Kupię Daewoo Lanosa z gazem,
tel. kom. 512‑916‑332.
Kupię każdy samochód
rozbity, skorodowany, spalony,
stan, marka, obojętny, tel. kom.
512‑448‑816.
Kupię każdy samochód,
uszkodzony lub cały, najlepiej
zapłacę, tel. kom. 609‑027‑388.
Kupię Opla Astrę lub Corsę,
5-drzwi, tel. kom. 692‑829‑882.
Kupię samochód osobowy, może
być lekko uszkodzony, tel. kom.
509‑267‑886.
Kupię Skodę Fabię od I lub II
właściciela, tel. kom. 501‑203‑950.
Kupię Toyotę Yaris, zarejestrowaną,
tel. kom. 692‑829‑882.
Skup aut, tel. kom. 505‑959‑200.
Skup powypadkowych, starych,
skorodowanych pojazdów
samochodowych, tel. kom.
0512‑476‑760.

AUDI 1.9 TDI 1999 rok, 5-drzwiowy, tel.
kom. 724-130-306.
AUDI 100 2.6 V6 gaz 1993 rok, tel.
kom. 727-666-453.
AUDI 80 B3 1.8 SK, tel. kom.
725-541-119.

CITROEN Xara 1.9 D 1998 rok,
sprowadzony, tel. kom. 600-428-743.

CITROEN Xara Picasso 1.8 16V
2001/2002 rok, 14900 zł, I właściciel,
bogate wyposażenie, tel. kom.
608-409-744.
CITROEN Xara Picasso 2.0 HDI 2001
rok, tel. kom. 500-134-201.

FIAT 126p 1998 rok, tel. kom.
691-645-784.

FIAT Seicento 1100 benzyna, gaz
1999 rok, niebieki metalik, tel. kom.
886-802-487.
FIAT Seicento 2003 rok, biały, tel. kom.
692-691-177.
FIAT Seicento 900 1998 rok, tel. kom.
509-407-217.

FIAT 126p, tel. kom. 665-455-810.

FIAT Seicento 900 2000 rok, niebieski,
tel. kom. 663-378-359.

FIAT Brava 1.2 16V benzyna 1999 rok,
153000 km, tel. kom. 607-422-275.

FIAT Seicento Wan 1.1 2004 rok, tel.
kom. 512-210-072.

FIAT Brava 1.4 1998 rok, 5-drzwi,
wspomaganie, bogate wyposażenie,
aktualna książka serwisowa, 6000 zł
do uzgodnienia, tel. kom. 500-098-817.

FIAT Uno +gaz 1994 rok, rama
dwukółki samochodowej, tel. kom.
784-922-689.

FIAT Bravo 1998 rok, 5200 zł,
wspomaganie, centralny zamek,
elektryczna szyba, tel. kom. 504-129-814.
FIAT CC 1998 rok, niebieski, tel. kom.
660-221-732.
FIAT CC 700 + gaz 1997 rok, stan
techniczny dobry, tel. kom. 693-190-831.
FIAT CC 700 1994 rok, 140000
km, zielony metalik, bezwypadkowy,
garażowany, oryginalny lakier, zadbany,
tel. kom. 695-893-417.

FIAT Uno 1.4, + gaz, w całości lub na
części, tel. kom. 605-359-296.
FIAT Uno 1996 rok, biały, 1400 zł
do negocjacji, tel. kom. 601-614-037.
FIAT Uno Clip, po wypadku, w całości,
tel. kom. 695-988-203.

FIAT CC 900 1993 rok, 1800 zł., tel.
kom. 604-792-718.

FORD Fiesta 1.3 1999 rok, stan bdb,
tel. kom. 600-970-598.

AUDI A3 2005 rok tel. (46) 839-63-77,
tel. kom. 697-057-350, 509-012-033.

DAEWOO Lanos 1,5 + gaz 1998 rok,
srebrny metalik, tel. kom. 667-528-726.

FIAT CC 900 gaz 1995 rok, tel. kom.
505-899-244.

FORD Fiesta 1.3 benzyna 1998 rok,
5-drzwi, stan bdb, tel. kom. 604-191-186.

AUDI A4 1.9 TDI 1996 rok, stan bdb,
tel. kom. 793-779-638.

DAEWOO Lanos 1.4 2001 rok, 7700
zł, zielony metalik, tel. kom. 604-706-309.

AUDI A4 1995 rok, tel. kom.
509-208-502.

DAEWOO Lanos 1.5 sedan 1998
rok, 4900 zł, niebieski, wspomaganie,
centralny zamek, autoalarm, I właściciel,
stan bdb, tel. kom. 604-508-457.

FIAT Ducato 2.5 D 1994 rok, 3000 zł,
jeżdzący, opłacony, tel. kom.
608-845-436.

FORD Fiesta 1.4 TDCI 2006 rok,
5-drzwiowy, sprzedam ewentualnie
zamienię (tańszy), tel. kom. 603-588-228.

FIAT Fiorino Qubo 1.4 benzyna+gaz
2008 rok, 35000 zł, 21000 km, wersja
dynamic, I właściciel, salon, tel. kom.
698-411-715.

FORD Focus 1.6 2006 rok, I właściciel,
salon Polska, tanio, tel. kom.
602-367-765.

AUDI B4 1.9 TDI 1994 rok, tel. kom.
693-542-137.

DAEWOO Lanos 1500 gaz 2000/2001
rok, stan bdb, tel. kom. 692-489-339.

AUDI B4, po kolizji, tel. kom.
607-997-581.

DAEWOO Lanos 1998 rok, sedan,
I właściciel, centralny zamek, elektryczne
szyby, tel. kom. 504-129-814.

BMW 316i, 1992 rok, gaz, możliwość
zamiany, tel. kom. 785-635-080.

DAEWOO Lanos gaz 2000 rok, tel.
kom. 510-034-224.

BMW 318D, E-46 2.0 D 2003 rok,
25800 zł, granatowy metalik, po liftingu,
przebieg autentyczny 137000 km, stan
bdb, bogate wyposażenie, tel. kom.
606-219-045.

DAEWOO Matiz 1999 rok, II właściciel,
pełna dokumentacja + komplet opon, tel.
kom. 668-904-268.
DAEWOO Matiz 1999 rok, tel. kom.
792-261-009.

BMW 320 Diesel 1999 rok, polski
salon, granatowy, tel. kom.
601-306-070.

DAEWOO Matiz 2000 rok, 91000 km,
złoty, tel. kom. 880-631-917.

BMW 320 Vanos 1994 rok, czerwony,
stan bdb., tel. kom. 609-459-539.

DAEWOO Matiz 2000 rok, stan bdb,
bogate wyposażenie, tel. kom.
793-390-074.

BMW 320D E46 1998 rok,
bezwypadkowy, stan bdb, tel. kom.
604-191-186.
BMW 530 D 1999 rok, 20000 zł,
pełne wyposażenie, tel. kom.
788-694-389.
CHEVROLET Epica 2.0 benzyna/
gaz (fabryczny) 2007 rok, pełne
wyposażenie, skóra, manual, bardzo
oszczędna, efektowna i luksusowa
limuzyna, polski salon, serwisowany
w ASO, tel. kom. 606-613-642.

DAEWOO Matiz 2000 rok, stan bdb,
tel. kom. 511-170-349.
DAEWOO Matiz gaz 1999 rok, bogate
wyposażenie, tel. kom. 513-160-551.
DAEWOO Nubira II 1.6 gaz 2000 rok,
wyposażona, tel. kom. 606-535-457.
DAEWOO Nubira sedan 1.6 gaz 1998
rok, 4900 zł, tel. kom. 694-216-417.
DAEWOO Tico 1998 rok, zielony
metalik, tel. kom. 517-350-002.

FIAT Marea Weekend 1.6 16V 1999
rok, 150000 km udokumentowane,
bordowy metalik, bogate wyposażenie,
tel. kom. 694-253-576.
FIAT Palio 1.2 gaz 1999 rok,
wspomaganie, elektryka, tel. kom.
604-392-876.
FIAT Palio Weekend gaz 1999 rok,
5500 zł, kombi, elektryka, immobilizer,
centralny, wspomaganie, alarm, blokada
biegów, kierownica wielofunkcyjna,
2xpoduszki, tel. kom. 516-604-415.
FIAT Punto 1.1 1998 rok, 3-drzwi, tel.
(24) 277-73-34.
FIAT Punto 1.1 gaz 1999 rok, tel. kom.
787-396-204.
FIAT Punto 1.2 1997 rok, 6200 zł,
144000 km, zielony, stan bdb, tel. kom.
668-373-061.
FIAT Punto 1.2 1997 rok, 6300 zł,
127000 km, zielony metalik, elektryczne
szyby, centralny zamek, tel. kom.
668-373-061.
FIAT Punto 1.2 SX 1994 rok, tel. kom.
513-160-551.
FIAT Punto 1999 rok, 5-drzwiowy,
blokada skrzyni biegów, poduszka
powietrzna, stan bdb, tel. kom.
781-941-291.

HONDA Civic 1.4 1998 rok, 11400 zł,
I właściciel, tel. kom. 668-445-178.
HONDA Civic 1.4 2001 rok, I
właściciel, 5-drzwi, tel. kom. 500-026-841.
HONDA Civic 1.4 LPG 1998 rok, 8500
zł, tel. kom. 793-612-472.
HONDA Civic 1.7 CTDI 2002 rok,
bezwypadkowy, stan bdb, tel. kom.
509-299-685.
HONDA Civic 1.7 CTDi 2005 rok,
32500 zł, 88000 km, 3-drzwi, stan
idealny, nie wymaga żadnego wkładu
finansowego, do negocjacji, tel. kom.
502-095-748.

Hyundai GETZ benzyna/gaz
2004/2005, 1,3 (82KM), I właściciel,
5-drzwiowy, elektryka, stan bdb.,
salonowy, tel. kom. 783-863-743.

DAEWOO Lanos + gaz 1998 rok, tel.
kom. 662-173-679.

AUDI A4 kombi 1.9 TDI 1998 rok, tel.
kom. 501-180-770.

HONDA Civic 1.4 1995 rok,
wspomaganie, tel. kom. 605-535-396.

HONDA Civic sedan 1.5 1994 rok, tel.
kom. 607-803-614.

AUDI A3 1.8 1997 rok, pełne
wyposażenie, tel. kom. 668-751-098.

FIAT Marea kombi 1.9 JTD 1999 rok,
tel. kom. 693-423-284 po 17.00.

FORD Transit 2.5D 1998 rok, tel. kom.
660-293-732.

FORD Escort poj. 1.3 1998 rok, tel.
kom. 514-188-038.
FORD Fiesta 1.3 1995 rok,
zarejestrowany, 5-drzwiowy, klimatyzacja,
elektryka, tel. kom. 604-392-876.

DAEWOO Lanos 1.6 16V 1998 rok,
yellow-cytrynowy, tel. kom. 604-454-032.

FORD Transit 2.5D 1997 rok, 10400
zł, biały, 6-osobowy, podwyższony,
wspomaganie, po remoncie blacharskolakierniczym, tel. kom. 606-396-731.

HONDA Civic 1998 rok, niebieski
metalik, 3-drzwi, kupiona w salonie
w Polsce, I właściciel, tel. kom.
668-630-860.

FIAT CC 700 gaz 1997 rok, tel. kom.
509-790-327.

AUDI A4 kombi 1.9 110 KM TDI 1998
rok, granatowy metalik, tel. kom.
605-160-324.

FORD Transit 2.5D 1995 rok, 8200 zł,
biały, 6-osobowy, niski, wspomaganie po
remoncie blacharsko-lakierniczym, tel.
kom. 606-396-731.

FIESTA 2006 rok, tel. kom.
505-056-590.

CIVIC 1996 rok, tel. kom. 505-056-590.

AUDI A2, atrakcyjne, tel. kom.
692-748-650.

FORD Puma 1.7 1998 rok, bogate
wyposażenie, tel. kom. 788-667-920.

FIAT Punto II 1.2 2000 rok, 8900 zł,
5-drzwiowy, salonowy, tel. kom.
604-392-876.

FIAT Punto II 2000 rok, 7400 zł, tel.
kom. 501-231-067.

samochodowe

FORD Mondeo Combi 2.0 TDCI 2003
rok, bogate wyposarzenie, stan bdb, tel.
kom. 694-520-703.

FORD Focus 1.8 +gaz 1998
rok, zielony metalik, 5-drzwiowy,
bezwypadkowy, 10500 zł, tel. kom.
784-816-212.
FORD Focus combi 1.8 TDI, 2001 rok,
srebrny metalik, tel. kom. 604-706-309.
FORD Focus II 1.6 16V 2009 rok,
hatchback, full opcja, automat,
I właściciel, tel. kom. 503-022-526.
FORD Focus kombi 1.8 benzyna 2001
rok, 12100 zł, granatowy, do negocjacji,
tel. kom. 696-214-494.
FORD K 1.3 2000 rok, granat metalik,
cena atrakcyjna, tel. kom. 793-997-798.
FORD Mondeo 1.6 16BV 1998 rok,
7600 zł, granatowy metalik, stan i wygląd
rewelacyjny, tel. kom. 604-706-309.
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. 785-193-578.
FORD Mondeo 1.8 TD 1994 rok, stan
dobry, cena do uzgodnienia, tel. kom.
792-065-212, 603-871-036, Łowicz.
FORD Mondeo 1.9 TDC 2002 rok,
17700 zł, srebrny metalik, full opcja, tel.
kom. 604-706-309.
FORD Mondeo combi 1.6 16 V 1997
rok, granatowy, stan idealny, tel. kom.
604-706-309.

HYUNDAI Sonata 1.9 1993 rok, 2300
zł, tel. kom. 514-325-239, 508-857-555.
LUBLIN 1994 rok, tel. kom.
608-816-582.
LUBLIN II 1998 rok, stan bdb, tel. kom.
607-385-902.
LUBLIN III kontener 2.4 diesel 2001
rok, tel. kom. 608-493-638.
MALUCH 1997 rok, stan dobry, tel.
kom. 601-052-049.
MAZDA 323 F 1.5 16V 1997 rok,
bordo-metalik, 90 KM, wyposażona, tel.
kom. 695-753-493.
MAZDA 323F 1.6 1993 rok, tel. kom.
693-538-189 po 15.00.
MAZDA 323F 1997 rok, pełna
elektryka, klima, stan bdb., tel. kom.
664-914-556.
MAZDA 6 CI TD Sport Exlusive kombi
136 KM 2002 rok, 130000 km, full opcja,
tel. kom. 887-341-475.
MAZDA 626 2.0 DITD 1999 rok, tel.
kom. 602-716-963.
MAZDA 626 gaz 1996 rok, 3800 zł,
hak, automat, tel. kom. 512-476-760.
MAZDA Premacy D, srebrny metalik,
mini-wan, 12/1999 rok, wysosażony,
więcej informacji na otomoto.pl, tel. kom.
668-720-145.
MEGANE diesel 2004 rok, tel. kom.
505-056-590.
MEGANE diesel 2007 rok, tel. kom.
505-056-590.
MERCEDES 124 2.0 D 1990 rok, 100%
bezwypadkowy, tel. kom. 791-766-688.
MERCEDES 124 E300D 3.0 D 1993
rok, 10800 zł, wrzosowy metalik, skóra,
klimatyzacja, manualna skrzynia, tel.
kom. 0502-679-946 0604-610-577.

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. 
692-601-689.
MERCEDES 210 bus 1990 rok, 3500
zł, tel. kom. 501-989-141.
MERCEDES 210 Okularnik 1998 rok,
tanio, tel. kom. 601-926-555.
MERCEDES A klasa 1,7 D 2001 rok,
tel. kom. 604-961-560.
MERCEDES A160 2001 rok, 80000
km, salon Polska, stan bdb, tel. kom.
500-030-859.
Mercedes C, 2.2disl, 1994 rok, w kraju
od 2008, granatowy, cena 12.500, tel.
kom. 503-063-859.
MERCEDES C220 diesel 1996 rok,
srebrny metalik, salon Polska, idealny, tel.
kom. 604-392-876.
MERCEDES E W211 kombi 2003 rok,
full opcja, serwisowany ASO, faktura vat,
tel. kom. 601-175-173.
MERCEDES Klasa A 1.7 TDI 2000 rok,
tel. kom. 508-914-632.
MERCEDES Sprinter 312 2,9 TDI
1998 rok, 13500 zł, 275000 km, tel. kom.
606-576-999.
MERCEDES Vito 110 2001
rok, habrowy, 5-osobowy, pełne
wyposażenie, tel. kom. 692-650-279.
MERCEDES Vito 2.2 CDI 1999 rok,
16900 zł, przeszklony, hak, tel. kom.
880-350-450.
Mitsubishi Carisma, 1.9, diesel, mały
przebieg, zarejestrowany, ubezpieczony,
bezwypadkowy, rok 2000, cena 16500,
tel. kom. 603-528-404.

OPEL Astra kombi 1.7 D 1994 rok,
stan bdb, tel. kom. 721-387-950.
OPEL Astra kombi 1.7 D 1995 rok, tel.
kom. 721-147-354.
OPEL Astra kombi 1.7 TD 1997 rok,
4700 zł, tel. kom. 507-792-106.
OPEL Astra sedan 1.4 benzyna, gaz
1997 rok, zielony metalik, stan bdb, tel.
kom. 606-330-976.
OPEL Corsa 1.2 + gaz 2006 rok, tanio,
5-drzwiowa z klimatyzacją, tel. kom.
602-367-765.
OPEL Corsa 1.2 1995 rok, tel. kom.
607-803-614.
OPEL Corsa 1.2 1996 rok, tel. kom.
787-233-812.
OPEL Corsa 1.2 2002 rok, tel. kom.
602-716-963.
OPEL Corsa C +gaz 2001 rok, tel.
kom. 607-896-323.
OPEL Corsa I 2002 rok, 75000 km,
3-drzwiowy, tel. kom. 664-860-452.
OPEL Corsa, nowy model, tel. kom.
603-642-202.

RENAULT Laguna 1,9 DCI kombi
2002 rok, 16900 zł, pełna opcja, tel.
kom. 503-327-748.

NISSAN Sunny 1.4 1993 rok, tel. kom.
600-626-709.

OPEL Vectra 1.6 benzyna 1999 rok,
sedan, bogate wyposażenie, tel. kom.
796-064-489.
OPEL Vectra 1.8 16V gaz 1996 rok,
stan dobry, bogate wyposażenie, tel.
kom. 664-048-684.
OPEL Vectra 1995/96 rok tel. 
(46) 837-10-21, tel. kom. 889-860-876.
OPEL Vectra 2.0 benzyna 1997 rok,
12500 zł, 115000 km, full opcja, skóa,
klima, do negocjacji, tel. kom.
601-876-261.

VOLVO S80 2000 rok, tel. kom. 
726-729-633.
VOLVO V40 1.8 1999 rok, tel. kom.
693-731-456.
VOLVO V40 kombi 1.9 TD 1999 rok,
tel. kom. 0889-990-384.
VOLVO V70 2.4 D5 2005 rok, full
opcja, tel. kom. 500-027-261.

RENAULT Megan 1.4 gaz 1996 rok,
bordo metalik, z pełnym wyposażeniem,
lakier oryginalny, stan idealny, tel. kom.
511-350-002.

VW Golf 1.9 GT TDI 1996 rok, 9800 zł,
tel. kom. 667-063-770.

RENAULT Megane 1.4 1996 rok, 
z pełnym wyposażeniem, tel. kom. 
608-689-173.

RENAULT Megane sedan 1.6 16V
1997 rok, 5800 zł, zielony metalik, stan
bdb, bezwypadkowy, tel. kom. 
604-136-566.

OPEL Omega kombi 2.0 TDI 1999 rok,
8500 zł, tel. kom. 602-481-137.

VOLVO 440 1994 rok, 2800 zł, skóra,
poduszka, wspomaganie, centralny
szyberdach, alufelgi, tel. kom. 
608-845-436.

VW Golf 1.4 1998 rok, 12500 zł,
granatowy metalik, 3-drzwiowy, bogate
wyposażenie, tel. kom. 600-226-519.

OPEL Manta 2.0 1991 rok, tel. kom.
665-147-488.
OPEL Omega 2.0 D 1998 rok, srebrny
metalik, sedan, full opcja bez skóry, tel.
kom. 691-871-785.

TOYOTA Corolla 5D 1.4, po wypadku,
tel. kom. 791-638-222.

RENAULT Laguna 2.2D 1996/1997
rok, stan bdb, bogate wyposażenie, tel.
kom. 793-577-918.

RENAULT Megane Scenic 1.9 DCI
2006 rok tel. (46) 838-88-89.

OPEL Vectra 1.6 16V z gazem 1998
rok, tel. kom. 504-209-767.

OPEL Astra 1.6 benzyna, hatchback, 
+ 2-miesięczna instalacja gazowa, tel.
kom. 784-809-279.

RENAULT Clio 1994/1995 rok, 3800
zł, granatowy, 3-drzwiowy, stan bdb, 
I właściciel w kraju, 606396731.

OPEL Kadett kombi 1.7 D, tel. kom.
696-149-071.

NISSAN Primera 2.0 TD 1996 rok, full
opcja, tel. kom. 511-487-994.

OPEL Astra 1.6 benzyna + gaz 1994
rok, tel. kom. 784-087-776.

RENAULT Clio 1.2 benzyna + gaz
1994 rok, tel. kom. 784-692-071.

RENAULT Megane 1.4 1998 rok, 6700
zł, hatchback, wspomaganie, tel. kom.
668-445-178.

OPEL Tigra 1.6 16V 1997 rok, 7000 zł,
srebrny metalik, sprowadzony z Włoch 
+ 1200 zł opłaty, tel. kom. 516-604-415.

OPEL Astra 1.6 1995 rok, 2900 zł,
kombi, tel. kom. 601-875-474.

Przyczepa wywrotka 1982 r., tel.
kom. 605-155-155.

OPEL Kadett 1.3 benzyna 1996 rok,
tel. kom. 889-467-492.

NISSAN Almera 1.8 2002 rok, 15500
zł, salon, klimatyzacja, tel. kom. 
600-226-519.

NISSAN Sunny 1.7 Diesel 1990 rok,
niedrogo, tel. kom. 600-196-528.

PEUGEOT Partner Haski 2.0 HDI
2002 rok, 58000 km, wiśnia metalik,
alufelgi, bogate wyposażenie, tel. kom.
605-659-241.

RENAULT Scenic 2.0 gaz 1997 rok,
bogate wyposażenie, stan bdb, tel. kom.
692-823-591.
SEAT Cordoba 1.4 LPG 1996 rok,
6900 zł, 208000 km, bordowy, tel. kom.
724-130-008.
SEAT Cordoba kombi 1.6 1998 rok,
7300 zł, gaz sekwencja na gwarancji,, tel.
kom. 793-925-090.
Seat Cordoba, 1997 rok, 1.4, benzyna,
wiśniowy met., 4 drzwiowy, centralny
zamek, radio, hak, auto alarm, stan b.db,
CENA 6600 zł, tel. kom. 603-223-385.
SEAT Ibiza 1.4 TDI 2009 rok,
5-drzwi, pełna opcja, sprowadzony,
zarejestrowany, tel. kom. 606-470-406.
SEAT Ibiza 1.9 TDI 2001 rok, tel. kom.
693-542-137.

VW Golf 1.9 GTD 1993/94 rok,
wspomaganie, centralny alarm,
elektryczne szyby, lusterka, tel. kom.
608-845-436.
VW Golf 1.9 TDI 1995 rok, tel. kom.
505-398-040.
VW Golf 1600 gaz sekwencja 1996
rok, 7000 zł, srebrny metalik, tel. kom.
606-183-701.
VW Golf 1989 rok, 3200 zł, tel. kom.
516-199-906.
VW Golf 1990 rok, stan dobry, tanio,
tel. kom. 607-607-465 po 15.00.
VW Golf gaz 1994 rok, bogate
wyposażenie, tel. kom. 692-823-591.

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.
518-905-611.
VW Passat kombi Diesel 1993 rok,
1500 zł, biały, tel. kom. 698-724-371.
VW Polo 1.4 1995 rok, dwie poduszki
powietrzne, szyberdach, tel. kom. 
662-861-865.
VW Polo 1.4 benzyna 2002/2003 rok
tel. (46) 838-49-78.
VW Polo 1.9 65KM TDI 1997 rok,
3-drzwiowy, tel. kom. 514-798-655.
VW Polo 1998 rok, 5-drzwi, II właściciel,
salonowy, tel. kom. 503-528-723.
VW Polo Classic 1.4 2000 rok, 12700
zł, I właściciel, bezwypadkowy, tel. kom.
694-216-417.
VW Polo kombi 1.9 diesel, 6500 zł,
biały, stan bdb, bezwypadkowy, tel. kom.
604-136-566.
VW T4 1.9 D 1995 rok, Suzuki Swift
1.0 1999 rok, tel. kom. 509-700-453;
509-171-329.
VW T4 Transporter 2.4 D 1995 rok,
długi, blaszak, tel. kom. 509-707-104.
VW T4 Transporter 2.5 TDI 1999 rok,
19900 zł, przeszklony, hak, tel. kom.
880-350-450.

VW Golf II 1.6 benzyna+gaz 1989 rok,
centralny zamek, zespawana tylna klapa,
tel. kom. 697-634-226.

VW T5 Multivan, 2.5 TDI 2003/2004
rok, srebrny metalik, 174 KM, 7-osobowy,
bogate wyposażenie, tel. kom. 
692-601-689.

VW Golf II 1.6 gaz 1991 rok, stan
dobry, tel. kom. 0721-341-625.

VW Transporter 2.5 TDI 1995 rok, ABS,
klimatyzacja, tel. kom. 602-119-445.

VW Golf II benzyna + gaz 1990 rok, tel.
kom. 788-170-436.

VW Vento 1.9 D 1996 rok, szyberdach,
tel. kom. 725-501-303.

VW Golf III 1.4 gaz 1992 rok, tel. kom.
605-535-396.

VW Vento 1993 rok, tel. kom. 
515-938-370.

VW Golf III 1.4, 3900 zł, tel. kom. 
507-792-106.
VW Golf III 1.8 1995 rok, tel. kom.
661-693-287.
VW Golf III 1.8 benzyna + gaz 1993
rok, tel. kom. 790-846-566.

ZAFIRA 1.8 16V 2000/2001 rok,
zielony metalik, tel. kom. 502-482-511.
Żuk A07 benzyna+gaz 1993 rok,
blaszak, 9-osobowy, tel. kom. 
693-278-952.
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Regeneracja kluczyków i pilotów
samochodowych. Kodowanie. Głowno,
Plac Wolności 17, tel. kom. 606‑319‑335.
Auto-kasacja, Nieborów,
zaświadczenia, sprzedaż części: Nissan,
Ford, Polonez, Fiat, Peugeot, BMW, Audi,
Renault, Skoda, Daihatsu i inne, tel. kom.
507‑141‑870.
Opony używane - importer, tel. kom.
602‑133‑182.
Karoseria Skoda Felicja, 1.6 sprzedam,
tel. kom. 505‑040‑539.
Sprzedam przyczepkę samochodową,
230*120, tel. kom. 662‑130‑937.
Sprzedam skrzynię biegów VW
Golf diesel, Opel Astra 1.4, tel. kom.
604‑454‑032.
Sprzedam turbinę Seat 1,9 TDI, tel.
kom. 604‑727‑412.
Sprzedam nową maglownicę do Forda
Escorta, 1992 rok, tel. kom. 695‑455‑601.
Sprzedam przyczepkę SAM,
tel. (46) 837‑92‑01.
Sprzedam oryginalne alufelgi 16” 
z oponami Ford, tel. kom. 660‑733‑235.
Przyczepka samochodowa, tel. kom.
506‑771‑822.
Sprzedaż nowych opon w niskich
cenach (np. 195/65/15 Fulda Eco
Control 170 zł). Duży wybór opon
używanych, tel. kom. 696‑020‑764.
Sprzedam podnośnik platformowy 
do wulkanizacji, tel. kom. 696‑020‑764.
Sprzedam wszystkie części Peugeot
306 1.6, benz.+gaz, 3-drzwiowy, 1996
rok, zielony, tel. kom. 506‑141‑243.
Części Audi 80 B4, A4, A6 C4 1.9, 2.5
TDI, 2.6 V6, tel. kom. 725‑661‑369.
Wózek widłowy gazowy z obrotnicą,
2001 rok, tel. kom. 517‑725‑359.
Sprzedam części od Poloneza Caro,
tel. kom. 792‑615‑902.
Sprzedam silnik ze skrzynią biegów
Peugeot Partner 170.000 przebiegu, tel.
kom. 600‑374‑082.
Sprzedam opony 900x20 radialne, tel.
kom. 503‑065‑714.
Sprzedam windę do samochodu
ciężarowego, tel. kom. 503‑065‑714.

SEAT Toledo 1.6 1995 rok, 3500 zł, tel.
kom. 507-792-106.

VW Golf III 1.9 SDI 1996 rok, biały,
kombi, stan dobry, tel. kom. 502-603-410.

ŻUK A11 2.4 D 1993 rok, 2500 zł,
krypa, tel. kom. 0512-476-760.

OPEL Vectra 2.5 D 1998 rok, bogate
wyposażenie, tel. kom. 788-694-389.

SEAT Toledo 1.9 TDI 2000 rok,
190000 km, ABS, klimatronic, komputer,
tel. kom. 609-106-500.

VW Golf III 1.9 TDI 1996 rok, tel. kom.
601-173-038.

Żuk A11 gaz 1990 rok, 90000 km, tel.
kom. 506-709-127.

OPEL Vectra B 1.8 16V benzyna 1996
rok, sedan, tel. kom. 600-017-899.

SEAT Toledo 2000 rok, 19000 zł,
bordowy, tel. kom. 691-715-471.

OPEL Astra I 1.4 +LPG 1992 rok,
zadbany, alufelgi + centralny zamek 
z pilota, tel. kom. 697-689-859 po 16.00.

Żuk A-11 gaz 1991 rok, skrzynia, stan
dobry, silnik po kapitalnym remoncie, tel.
kom. 505-010-853.

OPEL Vectra B 2.2 DTI 2001, tel. kom.
796-550-565.

Żuk D 1993 rok, tel. kom. 506-115-015.

Sprzedam alufelgi 17 z oponami, tel.
kom. 880‑472‑006.

OPEL Astra I 1.4 1999/2000 rok,
zielony metalik, 5-drzwiowa, tel. kom.
606-535-457.

OPEL Vectra C 1.8 GTS 2004 rok,
bezwypadkowa, sprzedam ewentualnie
zamienię (tańszy), tel. kom. 603-588-228.

SEAT Toledo benzyna + gaz 1996 rok,
centralny zamek, szyberdach, alarm, tel.
kom. 697-066-398.

VW Golf III GT 101 KM 1996
rok, srebrny metalik, 3-drziwowy, 2
komplety kół, klimatyzacja, radio DVD,
garażowany, stan bdb, tel. kom. 
518-641-808.
VW Golf IV 1.4 1999/2000 rok, czarny,
pełna elektryka, tel. kom. 606-984-596.

ŻUK diesel – chłodnia 1993 rok tel.
(46) 861-12-43.

Sprzedam opony letnie Pirelli 195/55
r.15, 4 szt., tel. kom. 502‑778‑128.

OPEL Astra II 1.4 16V 1999 rok, 11900
zł, 5-drzwiowa, tel. kom. 608-409-744.

OPEL Vectra C 2.0 TDI 2003 rok,
26500 zł, salon, bogate wyposażenie,
stan bdb, tel. kom. 600-226-519.

VW Golf IV 1.6 gaz 2000 rok, 16600
zł, 5-cio drzwiowy, klima, salon, tel. kom.
606-395-256.

ŻUK diesel 1996 rok, tel. kom. 
501-043-869.

Części Polonez Rover,
tel. (42) 710‑73‑51.

Żuk, blaszak, tel. kom. 601-831-673.

VW Passat kombi 1.8 1991 rok: części
mechaniczne i blacharskie od 10 zł, tel.
kom. 513-430-462; 502‑939‑200.

OPEL Astra 1.8 1995 rok, tel. kom.
515-310-290.
OPEL Astra 2.0 DTL rok produkcji
1999, tel. kom. 513-197-017.

OPEL Astra II 1.4 1999 rok,
bezwypadkowy, stan dobry, tel. kom.
696-303-007.
OPEL Astra II 1.4 2005 rok, I właściciel,
salon, tanio, tel. kom. 602-367-765.
OPEL Astra II 1.6 16V 2003 rok,
hatchback, full opcja, I właściciel, salon
Polska, tel. kom. 509-369-526.
OPEL Astra II 1.6 16V benzyna, gaz
1999/2000 rok, srebrny metalik, bogate
wyposażenie, stan bdb, tel. kom. 
606-330-976.
OPEL Astra II 1.6 gaz 1999 rok,
klimatyzacja, tel. kom. 601-204-034.
OPEL Astra II 1.7 CDTI 2005 rok, tel.
kom. 505-018-278.
OPEL Astra II 1.7 DTI 2000 rok, 11800
zł, 214000 km, pełna opcja, tel. kom.
603-249-256.
OPEL Astra II 1.7 TD 1999 rok, 12900
zł, granat metalik, 5-cio drzwiowy, 
I właściciel, tel. kom. 668-445-178.
OPEL Astra II 2.0 Di 1998 rok, stan
bdb, tel. kom. 693-423-284 po 17.00.
OPEL Astra II 2.0 DTI 1999 rok, 12900
zł, czarny, 5-cio drzwiowy, klimatyzacja,
tel. kom. 606-395-256.
OPEL Astra II combi 1.6 2002 rok,
12700 zł, granatowy metalik, i właściciel,
tel. kom. 604-706-309.
OPEL Astra II kombi 1.7 2002 rok,
14900 zł, bogate wyposażenie, tel. kom.
500-026-841.
OPEL Astra II kombi 2.0 TDI 1998 rok,
tel. kom. 601-204-034.
OPEL Astra III 2006 rok, 5-drzwiowa, 
I właściciel, salon, diesel, tel. kom. 
668-272-062.
OPEL Astra III X.2006 rok, tel. kom.
502-585-456.

OPEL Zafira 1.8 16V 2009 rok,
serwisowany, 1 rok gwarancja, tel. kom.
600-428-743.
OPEL Zafira 2.0 D 2000 rok, 17600
zł, grafit metalik, 7-osobowy, pełna
opcja, bez skóry, stan idealny, tel. kom.
607-328-028.
OPEL Zafira 2.0 DTI 1999 rok,
granatowy metalik, pełna opcja, 
I właściciel, tel. kom. 668-445-178.

SEICENTO 900 1998 rok, granat,
zadbany, elektryczne szyby, tel. kom.
794-420-747.
SKODA Fabia 1.2 2004 rok,
bezwypadkowa, tel. kom. 606-535-457.
SKODA Fabia 1.4 TDI, kombi, tel. kom.
664-187-074.
SKODA Fabia kombi 1.4B 2001 rok,
11500 zł, tel. kom. 604-182-896.
SKODA Felicia 1995 rok, tel. kom.
669-228-812.
SKODA Felicja 1.9 D 2000 rok, tel.
kom. 695-855-170.
SKODA Octavia 1,9 TDI 2005 r., tel.
kom. 606-712-892.

OPEL Zafira 2.0 DTI 1999 rok, tel. kom.
785-199-346 po 16.00.

SKODA Octavia 1.6 2001 rok, tel. kom.
604-271-299.

PALIO Weekend 1.6 16V gaz 1998 rok,
stan bdb, tel. kom. 600-970-598.

SKODA Octavia 1.9 TDi 110 KM
listopad 2000 rok, 222000 km, sedan,
wersja elegance, klimatyzacja, tel. kom.
500-030-859.

PEUGEOT 106 1,0 1995 rok, 134000
km, tel. kom. 783-197-859.
PEUGEOT 106 1998 rok, 68000
km, I właściciel, serwisowany, tel. kom.
601-204-034.
PEUGEOT 206 2000 rok, tel. kom.
694-656-613.
PEUGEOT 206 SW 2003 rok, 50000
km, I właściciel, full opcja, tel. 
(46) 838-51-94, tel. kom. 697-546-957.
PEUGEOT 306 1.9 HDI 2000 rok, tel.
kom. 602-494-810.
PEUGEOT 406 kombi 1.9 TD, zielony
metalik, stan techniczny, wizualny bdb,
tel. kom. 509-162-369.
PEUGEOT 406 kombi 2.0 HDI 2001
rok, 160000 km, full opcja, tel. kom.
785-914-953.

VW Golf IV 1.9 D 1998/99 rok, bogate
wyposażenie, tel. kom. 603-882-899.
VW Golf IV 1998 rok, biały, lpg,
5-cio drzwiowy, pełna elektryka, stan
dobry, atrakcyjna cena, tel. kom.
503-041-152.
VW Golf IV kombi 1.9 TDI 1999 rok,
automat, tel. kom. 693-538-189 po 15.00.
VW Golf IV kombi 1.9 TDI 2001 rok,
15800 zł, salon Polska, do uzgodnienia,
tel. kom. 606-854-742.
VW Golf kombi 1.9 TDI 2001 rok, tel.
kom. 608-409-694.
VW Golf V 1.4i 2004 rok, srebrny, tel.
kom. 796-855-131 796-854-394.
VW Golf V 2.0 TDI 2005 rok, 36000 zł,
bezwypadkowy, tel. kom. 0601-539-100.

Sprzedam opony 12.4-24, tel. kom.
515-291-421.

VW Golf V 2004 rok, 165000 km,
salonowy, tel. kom. 727-351-325.

Star 1142, ładowność 6,5t, mały
przebieg, tel. (46) 837-63-74.

VW Passat 1.6 D 1993 rok, 1500 zł,
kombi, hak, tel. kom. 0608-263-951.

Star 1142, tel. kom. 501-713-862.

VW Passat 1.8 gaz 1998 rok, kombi,
klimatronik, automat, tel. kom. 
512-024-126.

Star 200, 1989 rok, dwu-stronny
wywrot, stan bdb, tel. kom. 501-247-193.
TOYOTA Carina E 1.6 1995 rok, tel.
kom. 721-890-425.
TOYOTA Corolla 1.4 1998 rok, 
I właściciel, tel. (46) 833-16-96, tel. kom.
519-160-808.
TOYOTA Corolla 1.4 2000 rok, 12500
zł, 62000 km, granatowy, salon Polsk,
5-drzwiowy, stan idealny, tel. kom. 
600-226-519.

PEUGEOT Partner 1.4 2001 rok,
uszkodzony tył, tel. kom. 792-030-418.

TOYOTA Corolla 1.6 benzyna 2002
rok, 21500 zł, 174000 km, granatowy
metalik, pełne dodatkowe wyposażenie,
tel. kom. 692-515-426.

PEUGEOT Partner 1.4B 1997 rok,
5900 zł, czerwony, ciężarowy, stan bdb,
tel. kom. 606-396-731.

TOYOTA Corolla 1.6 benzyna 2003
rok, sprowadzona, uszkodzona, tel. kom.
600-428-743.

VW Passat 1.9 TD 2004 rok, kombi, tel.
kom. 609-094-416.
VW Passat 1.9 TDI 110 KM, 1999 rok,
klimatronic, elektr. szyby i lusterka, 4x
poduszki, tempomat, hak, alufelgi, stan
bdb., szary metalik, cena do negocjacji,
tel. kom. 784-078-045.
VW Passat 2.0 TDI 2006 rok, limuzyna,
bogate wyposażenie, tel. kom. 
692-601-689.
VW Passat B5 1.9 D 1998 rok, tel. kom.
791-072-701.
VW Passat kombi 1.8 20V gaz 1998
rok, 16500 zł, srebrny metalik, pełne
wyposażenie, stan bdb, tel. kom. 
791-966-446.

zamiana

Sprzedam przyczepkę samochodową
SAM, nową, tel. kom. 695‑608‑817.
Sprzedam alufelgi z oponami 14”
4x100, Opel, tel. kom. 506‑225‑743.
Sprzedam komplet nowych opon 
do Żuka, tel. kom. 516‑330‑718.

FIAT Seicento 900 12.2000 rok, 6300
zł, tel. kom. 500‑791‑512.

Opel Astra 1.4 1996 rok: części
mechaniczne i blacharskie od 10 zł, tel.
kom. 513-430-462; 502‑939‑200.

inne

Przyczepka samochodowa, tel. kom.
515‑164‑182.

Złomowanie pojazdów. Skup aut.
Możliwość odbioru w godz. 7.00
– 22.00, tel. kom. 602‑123‑360.

Sprzedam alufelgi z oponami 15 i 16
do Opla, tanio, tel. kom. 601‑804‑196.

Pomoc drogowa 24h, tel. kom.
608‑532‑321.
Lakiery samochodowe,
motocyklowe, przemysłowe.
Targowica Miejska, Łowicz, tel. kom.
608‑532‑321.
Sprzedaż przyczepek
samochodowych, www.phu-wimar.pl, tel.
kom. 608‑171‑821.
Sprzedam części do Cinquecento, tel.
kom. 508‑282‑349.
„Spawanie” plastiku, zderzaków,
owiewek itp. Również dojazd do klienta,
tel. kom. 606‑319‑335.
REKLAMA

Sprzedam przyczepę autosan D46,
stan bdb, tel. kom. 608‑171‑821.
Cztery koła stalowe 14, 200 zł, tel.
kom. 507‑012‑349.
Sprzedam części Astra I, Golf III, BMW
318i, tel. kom. 604‑454‑032.
Pranie tapicerek samochodowych, tel.
kom. 693-538‑189 po 15.00.
Sprzedam opony używane,
zimowe,felgi, duży wybór, tanio, tel. kom.
693-538‑189 po 15.00.
Fiat 126p, 32000 KM, na części, tel.
kom. 608‑845‑436.
Sprzedam koła letnie stalowe Fulda,
195x65x15, 5 śrub 112 oraz alufelgi, tel.
kom. 605‑324‑456.
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Garaż, wolny na Bratkowicach, tel.
kom. 692‑101‑989.

Sprzedam działkę budowlaną, tel.
kom. 692-453-370, Zielkowice.

kupno

Do wynajęcia garaż, Dąbrowskiego,
tel. kom. 511‑087‑747.

WSK, Komar, inne kupię, tel. kom.
517‑608‑873.

nieruchomości

Sprzedam lub zamienię mieszkanie
55 mkw. w Głownie, własnościowe na
mniejsze, tel. kom. 517-643‑385
po 16.00.

Junak, SHL i inne, tel. kom.
603‑444‑431.

kupno

motorowe

Kupię motocykl WSK, WSM, Syrenę
lub Warszawę, tel. kom. 694‑146‑962.

sprzedaż
Quad, pojemność 110 cm3, 1500 zł,
tel. kom. 606‑727‑285.
Skuter Romet 2007 r., tel. kom.
500‑190‑988.
Sprzedam motocykl Yamaha, poj.
1100 cm3, tel. kom. 608‑010‑034.
Motocykl Kawasaki Chopper; bordowy
metalik, 125 cm3, tel. kom. 697‑083‑838.
Simson z papierami, uszkodzony, tel.
kom. 601‑983‑597.
Skutery, motocykle,
quady, gwarancja 2-letnia,
atrakcyjne ceny, naprawa
części: Moto-Orzech Popów
111, Łowicz Tkaczew 7a, tel.
kom. 505‑089‑955.

Kupię lub wynajmę 40-900 mkw.
powierzchni handlowych w Łowiczu,
Kutnie lub Skierniewicach, tel. kom.
608‑857‑987.
Poszukuję działki z budynkami lub bez
w obrębie Łowicz-Nowa Sucha-ŻyrardówSkierniewice-Łyszkowice, do 110000 zł,
prywatnie, tel. kom. 607‑155‑161.
Działkę budowlaną w Głownie do
1500 mkw., tel. kom. 602‑159‑195.
Kupię mieszkanie do 50 mkw., tel.
kom. 609‑111‑509.
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. 607‑155‑161.

sprzedaż
Działki budowlane w Nieborowie, tel.
kom. 607‑328‑032.

Skuter Zippo-Baotian, 2009 rok, cena
do uzgodnienia, tel. kom. 721‑304‑589.

Posiadłość 8 ha, Kiernozia, tel. kom.
886‑753‑869.

Sprzedam skuter, poj. 50 cm3, 2007
rok, 1750 zł, tel. kom. 600‑678‑393.

Domy drewniane, rekreacyjne
i mieszkalne, www.domtor.com.pl, tel.
kom. 509‑435‑261.

Suzuki GSX 1100f, 1989 rok, ładnie
obudowany, stan bdb, tel. kom.
792-395‑704 po 17.00.

Działka budowlana, tel. kom.
500-472‑450, Łowicz.
Sprzedam działkę budowlaną, 2700
mkw., tel. kom. 724-054-391, Bobrowniki.
Grunt 1,46 ha (łąka, las), gmina
Łowicz, tel. kom. 691‑243‑245.
Pilnie sprzedam 1/2 bliźniaka na
os. Górki, tel. (46) 837-15-60, tel. kom.
601‑161‑244.
Pilnie sprzedam działkę rolnobudowlaną i 8 ha ziemi, koło Chruślina,
tel. kom. 698‑391‑451.
Działka 7000 mkw. ok. Bielaw, tel.
kom. 605‑621‑096.
M4 w Żychlinie, 60 mkw. + garaż, tel.
kom. 725‑632‑819.
Dom, działka 4900 mkw, Łowicz, tel.
kom. 880‑651‑700.
Sprzedam duży dom, wszystkie media,
ul. Orzeszkowa, 310000 zł, tel. kom.
506‑442‑911.
M-3 3-pokojowe, IIIp. na osiedlu
Bratkowice, Łowicz, tel. kom.
668-055-229; 602‑638‑045.
Dom w Mysłakowie i działki, tel. kom.
662‑077‑250.
Działka budowlana 5100 mkw.,
Zielkowice, tel. kom. 795‑410‑608.

Działka 500 mkw. w Ogrodzie
Działkowym „Kolejarz” od ul.
Poznańskiej, tel. (46) 837‑75‑73.
Sprzedam działkę 3800 mkw. gmina
Domaniewice, tel. kom. 506‑961‑767.
Mieszkanie 73 mkw., os. Bratkowice,
tel. kom. 605‑212‑022.
Sprzedam mieszkanie 38 mkw., garaż
i budynek gospodarczy w Walewicach,
tel. kom. 601‑662‑927.
Sprzedam działkę rolno
– budowlaną w Otolicach, tel. kom.
785‑539‑534.

Działka w Niedźwiadzie 0,56 ha,
105000 zł, tel. (046) 837‑84‑54.

Działka rolno -leśna 1,13ha, gmina
Domaniewice, obręb Rogóźno 2,
koło Dąbkowic Górnych, tel. kom.
511‑058‑983.

Sprzedam działkę budowlaną, 2100
mkw., Bobrowniki, tel. kom. 668‑369‑159.

Sprzedam – SUPER MIESZKANIE
49,52 mkw. po całkowitym,
kapitalnym remoncie, tel. kom.
660‑784‑786.
Nowy dom, Strzelcew, tel. kom.
665‑270‑410.
Działka budowlano – usługowa
6500 mkw, 1000 mkw w Łowiczu,
tel. kom. 503‑818‑177.
Sprzedam łąkę 80a, tel. kom.
880-500‑224, Walewice.

Skutery: Piaggo Extrem 50, 2004 rok;
Jamaxa Majestyc 150, granat, 2002 rok,
tel. kom. 505‑261‑079.

Sprzedam M-2, w centrum Łowicza,
cegła, tel. kom. 507-512‑747 po 18.00.

Gospodarstwo rolne wraz z
budynkami, tel. kom. 667‑036‑938.

Skuter 50, stan idealny, 2007 rok,
2800 zł, tel. kom. 507‑012‑349.

Dom 90 mkw. działka 750 mkw. przy
ul. Armii Krajowej, tel. kom. 668-788‑163
po 13-ej.

Pilnie mieszkanie 90 mkw. 4 pokoje
+duża kuchnia, blok murowany,
atrakcyjna cena, w Łowiczu, 190000 zł,
tel. kom. 698‑342‑061.

Działkę budowlaną 0,5 ha, Kalinów, tel.
kom. 503‑124‑344.

Mieszkanie 26 mkw. I piętro
w Głownie, tel. kom. 513‑876‑739.

Mieszkanie 48,2 mkw.,
oś.Starzyńskiego, I piętro, balkon,
zadbane, 188000 zł, tel. kom.
692‑261‑478.

Sprzedam dwie działki budowlane
2200 mkw., 2000 mkw., 30 zł/mkw., tel.
kom. 667-361-509, Zabostów Duży 80.

Działka 96 arów przy trasie A2 miedzy
Łowiczem a Zdunami, w tym 20 arów
lasu, tel. kom. 602‑446‑512.

Dom: 220 mkw., budynki gospodarcze
200 mkw.; 1.3 ha ziemi, tel. kom.
694-516-930, okolice Łowicza.

Działka budowlano-rolna 3,5 tys.
mkw. Popów gmina Glowno, tel. kom.
515‑739‑752.

Mieszkanie M-4 w Głownie lub
zamienię na mniejsze, tel. (42) 719-31-56,
tel. kom. 785‑608‑039.

Dom Głowno blisko centrum, tel. kom.
601‑815‑657.

Garaż Kostka, tel. kom. 691-513‑232
po 18:00.

Sprzedam lub zamienię dom 225
mkw. działka 464 mkw., tel. kom.
609‑317‑929.

Garaż budowlany, wymiary 2/3,5m,
400 zł, tel. kom. 669‑303‑235.
Garaż metalowy, ocieplony, tel. kom.
788‑997‑788.
Sprzedam garaż, blaszak, Tkaczew, tel.
kom. 609‑215‑251.

wynajem
Do wynajęcia garaż, os. Szarych
Szeregów, tel. kom. 602‑781‑244.
Garaż do wynajęcia na Bratkowicach,
tel. (46) 838‑38‑28 po 16:00.
Garaż do wynajęcia, Łowicz,
tel. (46) 837‑56‑47.
REKLAMA

Działka, 2100 mkw., przy trasie nr.2,
z przeznaczeniem pod inwestycję
i usługi, tel. kom. 505-406‑307, Klewków.

Łąki w Ziewanicach, las w
Domaniewicach, Ziewanicach i Woli
Zbrożkowej, tel. kom. 509‑297‑008.

Sprzedam garaż, Bratkowice, tel. kom.
606‑908‑346.

Sprzedam garaż blaszany, tel. kom.
606‑737‑576.

Komfortowa kawalerka w pełni
wyposażona, blok z cegły, os. Swoboda,
3 piętro, tel. 42/ 719-57-63 po 18., tel.
kom. 662‑147‑288.

Pół bliźniaka na Zabrzeźni, tel. kom.
507‑036‑632.

sprzedaż

Pilnie sprzedam garaż murowany
z kanałem, os. Bratkowice, tel. kom.
601‑804‑750.

Działka z zabudowaniami, 6700 mkw.,
tel. kom. 795‑203‑316.

Sprzedam atrakcyjną działkę leśną,
domek letniskowy, ogrodzoną 4588
mkw., media, zagospodarowana,
rozpoczęta budowa, Głowno, tel. kom.
603‑754‑597.

Działki budowlane, Głowno, blisko
centrum., tel. kom. 601‑815‑657.

Działka budowlana, Głowno Moczydła,
tel. kom. 662‑525‑130.
Sprzedam 1 ha ziemi, klasa IIIA, IIB
w Boczkach, tel. kom. 666-829‑906 po
19.00.
M4 58,7 mkw, os. Szarych Szeregów
+ garaż, tel. kom. 602‑182‑514.
Mieszkanie 75 mkw. (parter), ul.
Bolimowska, tel. kom. 885‑726‑304.
Sprzedam las 0,55 ha, tel. kom.
512‑770‑934.

Działka rolno-budowlana 28880 mkw.
Wyborów z dostępem do rzeki, media,
tel. kom. 668‑900‑763.
Działka budowlana 713 mkw., Łowicz,
tel. kom. 693‑543‑615.
Sprzedam nowy dom w Łowiczu, tel.
kom. 501-775‑852 po 17.00.
Dom 170 mkw., Stryków do
zamieszkania + budynek gospodarczy
100 mkw., tel. kom. 519‑574‑413.

Działka budowlana 2500 mkw, pod
Sachaczewem, tel. kom. 510‑693‑304.

Działka 3000 mkw., z lasem,
Zielkowice, tel. kom. 500‑104‑346.

Dom 110 mkw. w Głownie, tel. kom.
501‑989‑141.

Mieszkanie 33,5 mkw, 2 pokoje,
po remoncie, os. Kostka, tel. kom.
516‑314‑178.

Sprzedam działkę rolno-budowlaną
w Mysłakowie, 691-871-532, tel. kom.
665‑759‑204.

Działka budowlana w Otolicach, tel.
kom. 668‑049‑706.

Mieszkanie 58 mkw., os.
Starzyńskiego, II piętro, tel. kom.
0600‑880‑267.

Sprzedam działkę rolno-budowlaną
w Nieborowie, 1 ha lub więcej, tel. kom.
661‑359‑238.

M-5, 86 mkw. os. M. Konopnickiej,
tel. kom. 0606‑928‑967.

Las 1,41 ha, Dąbkowice Górne,
tel. (46) 838‑92‑83.

Sprzedam dom w Łowiczu lub
zamienię na mieszkanie w blokach, tel.
kom. 728‑492‑384.

garaże

Las w Krępie, pilnie, tel. kom.
504‑859‑306.

Sprzedam ziemię orną, 2,80 ha,
Trzebieszew, tel. kom. 698‑985‑525.

Skuter Romet 777, 2007 rok, tel. kom.
721-009‑481 po 16.00.

Kawasaki GPZ-400 1993 rok, 4500 zł,
tel. kom. 793‑008‑199.

M-2, os. Kostka, I piętro, tel. kom.
0727‑203‑047.

Sprzedam grunt rolny 1 ha, Goleńsko,
tel. kom. 695‑290‑311.

Połowę bliźniaka 180 mkw,
działka 400 mkw przy mało
uczęszczanej drodze, otoczenie lasu,
tel. (42) 719‑28‑47.

Sprzedam tanio działkę rolnobudowlaną, powierzchnia 3400 mkw.,
Łaźniki, tel. kom. 693‑306‑493.

Ziemia orna 2 ha, Czatolin 130, tel.
kom. 784‑535‑963.

Ładna działka na dom z ogodem,
1ha, 5 km od Łowicza, 25m szer.,
wszystkie media, 9 zł/mkw., tel. kom.
0886‑489‑063.

Mieszkanie M-3, 48 mkw., II pietro,
oś. Marii Konopnickiej, tel. kom.
668‑316‑154.

Quad 110, 900 zł, tel. kom.
887‑211‑270.

Mieszkanie 74,66 mkw., cegła, I piętro,
ul. Bolimowska, tel. (046) 837-48-91, tel.
kom. 0509‑065‑709.

Marywil, łąka 1,20 ha, tel. kom.
663‑647‑095.

Sprzedam działkę rolno-budowlaną
w Bednarach, tel. kom. 604‑421‑218.

Dom 86 mkw., tel. kom. 796‑371‑547.

Ziemie orna, Jacochów, tel. kom.
795‑539‑905.

Dom drewniany z działką 15 arów, tel.
kom. 693‑117‑878.

Sprzedam działkę budowlaną
w Łowiczu, 1300 mkw., tel.
(46) 830-31-40, tel. kom. 602‑196‑913.

Grunty rolne ok. 9 ha, okolice
Dąbkowic, tel. kom. 501‑036‑963.

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

Sprzedam mieszkanie 58 mkw. (Ip., os.
Noakowskiego, cena do negocjacji), tel.
kom. 0666-889‑820 po 17:00.

Sprzedam gospodarstwo rolne 25 ha,
wraz z zabudowaniami, gmina Zduny, tel.
kom. 500‑117‑279.

Yamaha Virago 1994 rok, tel. kom.
784‑998‑212.

Sprzedam 6 ha ziemi wraz
z budynkiem, tel. (46) 838-08-31,
Łasieczniki.

Działka rolno-budowlana 2 ha,
położona pod lasem w gm. Stryków, tel.
kom. 0519-561-625 0698‑561‑760.

Sprzedam pilnie działkę z lasem 1,06
ha, cena do zugodnienia, Bobrowniki, tel.
kom. 697‑561‑780.

Dom bliźniak razem lub pojedynczo,
stan surowy, ul. Tuszewska, tel. kom.
698‑367‑366.

Sprzedam skuter 2006 rok, 1000 zł,
tel. kom. 886‑183‑176.

Sprzedam działkę z domkiem, tel.
kom. 604‑174‑435.

Mieszkanie 52 mkw, centrum Łowicza,
Stary Rynek, tel. kom. 511‑970‑891.

Działka 2600 mkw, Goleńsko przy
trasie kiernozkiej, tel. kom. 723‑938‑111.

Qład, 2009 rok, tel. kom. 514‑047‑404.

Sprzedam 1,076 ha w Głownie, tel.
kom. 0791-703-123 0608‑047‑532.

Mieszkanie 42 mkw. os. Kostka, tel.
kom. 601‑804‑750.

Działka budowlano-usługowa, Łowicz,
ul. Klickiego 42, tel. kom. 502‑163‑313.

Aprilla SR, tel. kom. 796‑514‑223.

Działka leśna 0,4 ha, tel. kom.
509‑208‑502.

Działka 29000 mkw. (szer.
50 m). Łowicz, ul. Poznańska,
tel. (046) 837‑90‑70.

Sprzedam 3,67 ha ziemi rolnobudowlanej z możliwością podziału
na 3 części, Tymianka, Stryków,
tel. (42) 719‑82‑43.

Działka rolna 35 arów, Zielkowice I, tel.
kom. 606‑148‑016.

Kawasaki 1000 stan idealny,
tel. (42) 719-65-30, tel. kom. 697‑141‑748.

M-3, 51,5 mkw., I piętro, oś. Szarych
Szeregów, tel. kom. 663‑881‑674.

Dom 2003 r. do zamieszkania
w Głownie, tel. kom. 606‑267‑977.

Działka budowlana 5600 mkw. 7 km
od Łowicza 65000 zł, tel. kom.
0502-789‑030 po 15:00.

Wulkanizacja, budynki Łowicz, ul.
Napoleońska 6, tel. kom. 502‑163‑313.

Quad 400, tel. kom. 602‑576‑979.

Dwa budynki mieszkalne, na działce
2600 mkw., tel. kom. 662‑736‑603.

Działka budowlana 3000 mkw.
Bednary, tel. kom. 694‑032‑420.

M-4, Bratkowice, tel. kom.
509‑208‑502.

Sprzedam nowe mieszkanie z cegły
30 mkw. i większe, blisko centrum
Łowicza www.osiedle-grunwaldzka.pl,
tel. kom. 601‑926‑577.

Mieszkanie 48 mkw., Bratkowice, tel.
kom. 698‑610‑872.

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. 601‑246‑687.

Sprzedam 60 mkw., Dąbrowskiego
lub zamienię na mniejsze, tel. kom.
662‑437‑331.

Mieszkanie 58 mkw. Kostka, tel. kom.
665‑110‑869.

Sprzedam mieszkanie 58 mkw., cegła,
ul. Bolimowska, tel. kom. 516‑533‑462.

Motocykl Aprilla 125 Extrema, 1996
rok, 4500 zł do negocjacji, tel. kom.
508‑269‑295.

Działka budowlana 2600 mkw.
w Głownie, tel. kom. 886‑423‑100.

Mieszkanie 43 mkw. w Głownie, tel.
kom. 604‑642‑817.

Sprzedam 36 mkw. w Łowiczu,
II piętro, tel. kom. 663-450-117
666‑980‑136.
Sprzedam mieszkanie własnościowe,
86 mkw., wraz z garażem, tel. kom.
663‑846‑102.
Ziemię 1,31 ha w Chąśnie, przy trasie
kiernozkiej, tel. kom. 698‑586‑388.
Ziemia 5,84 ha, tel. (24) 277‑90‑03.
Sprzedam mieszkania 45 mkw.,
50 mkw. Głowno, Plac Wolności, tel.
kom. 516‑180‑211.
Sprzedam gospodarstwo rolne 4,75
ha wraz z budynkami, tel. (24) 277‑96‑26.
Dwa domy w Głownie, okazyjna cena,
tel. kom. 604‑245‑076.
Działka 2,5 ha, przy lesie, okolice
Głowna, tel. kom. 697-057-132
604‑083‑992.
Dom parterowy z działką 1528 mkw.,
Głowno, tel. kom. 725‑843‑377.
Działkę 1300m w Głownie, tel. kom.
512‑586‑517.

Pół bliźniaka w Głownie, tel. kom.
0505‑065‑629.
Budowlane niedaleko Głowna, tel.
kom. 0783‑077‑491.
M-4, 49 m2 w Głownie, tel. kom.
0600‑706‑814.
Dom 280m2 w Bratoszewicach,
możliwość prowadzenia działalności
gospodarczej, blisko trasy ŁódźWarszawa, tel. kom. 0600‑438‑902.
Oferuję działki o atrybutach
medialnych, sieć telef. – w ulicy
głównej asfalt., w pięknej, cichej
okolicy, tel. kom. 0880‑922‑228.
Sprzedam w Łyszkowicach dom
murowany, o pow. 180m na działce
1100m, uzbrojonej w prąd, wodę, teren
ogrodzony, tel. kom. 0602‑610‑106.
Sprzedam Tanio! Działkę rekreacyjnobudowlaną w miejscowości Lisiewice
Duże, 1200 m2, woda, energia
przy drodze asfaltowej, tel. kom.
0600‑390‑699.
Działkę 3000 mkw. przy drodze
krajowej, okolice Domaniewic, tel. kom.
603‑641‑489.

Działkę, Bronisławów, k.Głowna,
5443mkw., tel. kom. 503‑857‑045.

Pilnie sprzedam dom w Łowiczu, 205
mkw. powierzchni użytkowej, tel. kom.
0608-581-947, 0728-967‑209 po 17.00.

Mieszkanie na osiedlu Swoboda,
Głowno, 48mkw., IV piętro, tel. kom.
503‑857‑045.

Dom stan surowy, 211 mkw., Łowicz,
tel. kom. 0608‑010‑508.
Działka 1,5 ha w Nieborowie, tel. kom.
0728‑117‑880.

Sprzedam lub zamienię 60 mkw.
na mniejsze, Głowno, tel. (42) 719-32-57,
tel. kom. 692‑984‑673.

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. 501‑104‑798.

Sprzedam dom, 2005 rok, 230
mkw., działka 5600 mkw., Mysłaków,
tel. kom. 607‑882‑889.

Działki budowlane, uzbrojone
w Mysłakowie, cena 35 zł/mkw., tel. kom.
664-057-059, 664‑772‑760.

Łowicz, działkę 220 mkw. w Ogrodzie
Działkowym przy ul. Bolimowskiej, tel.
kom. 0783‑944‑103.

Działka 2,5 ha budowlano-rolna,
Dmosin, tel. kom. 515‑132‑167.

Mieszkanie 62 mkw., parter,
tel. (46) 837-71-91, tel. kom. 600‑360‑592.

Sprzedam 48 mkw., Dąbrowskiego, tel.
kom. 0605-862‑800 po 17.00.

Działka rekreacyjna 2100 mkw.,
las, przy rzece, Grodzisk, tel. kom.
515‑132‑167.

Kiosk z prasą, tel. kom. 693‑975‑425.

Sprzedam ogródek działkowy,
z altanką, przy ul. Chrobrego oraz działkę
inwestycyjną, 2300 mkw., przy
ul. Prymasowskiej, tel. kom.
0602‑244‑718.

M-3, 48 mkw, Noakowskiego, IV piętro,
tel. kom. 697‑892‑967.
Sprzedam działkę rolną o powierzchni
1,06 ha w Stroniewicach koło
Domaniewic, tel. kom. 603‑280‑574.

Mieszkanie 86 mkw. I piętro, cegła,
Łowicz, Bolimowska, tel. kom.
787-662‑189 po 16.00.
Działka budowlana 4200 mkw.,
Kalenice 15, tel. (46) 838‑33‑44.
Mieszkanie 65,5 mkw., w atrakcyjnej
cenie, tel. kom. 791‑966‑342.

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

Sprzedam dom, Łowicz-Górki, z 1992
roku, powierzchnia użytkowa 160 mkw.,
+ piwnica, działka 540 mkw., tel.
46-837‑11‑73 po 19.00.
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Pilnie sprzedam! Działka budowlana
w Piaskach, 8000 mkw, 15zł/mkw., tel.
kom. 0516‑199‑906.
Działka rolna 79a, blisko las, rzeka, tel.
kom. 693‑552‑170.
Działka 30a, media, tel. kom.
693‑552‑170.
Dom 180 mkw., działka 575 mkw., tel.
kom. 508‑191‑628.
Sprzedam działkę budowlanorolną, 3400 mkw., Stachlew, tel. kom.
503‑779‑555.
Sprzedam działki rolne z lasem, tel.
kom. 609-766-220, Uchań Dolny.
Sprzedam działkę budowlaną 
w Głownie, 1185mkw, ładnie położona,
blisko centrum, pusta, cena 74tys do
uzgodnienia, tel. kom. 600‑830‑418.
Atrakcyjna działka budowlana 1400
mkw, media, centrum, budynki na
działalność gospodarczą 120mkw, tel.
kom. 603‑270‑363.
Sprzedam działkę rolną o pow. 1,94 ha
przeliczeniowe 2,96 ha, Kiernozia, 
ul. Żychlińska przy drodze asfaltowej, tel.
kom. 693-824-671, 665‑073‑397.
Sprzedam działkę 1900 mkw. 
w Nowym Grabiu 200 m od trasy PłockGąbin, tel. kom. 667‑980‑302.
Sprzedam dom mieszkalny w gm.
Łyszkowice z działką i budynkiem
gospodarczym, tel. kom. 663‑467‑574.
Sprzedam 6000 mkw., tel. kom. 
664-940-200, Zielkowice.
Sprzedam działkę budowlaną 
w Mysłakowie, tel. kom. 691‑871‑532.
Sprzedam mieszkanie, oś.
Konopnickiej, II piętro, 60 mkw., tel. kom.
516-099‑294 po 16.00.
Sprzedam ogródek działkowy przy
ul. Bolimowskiej, tel. kom. 516-099‑294
po 16.00.

Mieszkanie w blokach 39,20 mkw.,
środkowe, II piętro, po remoncie,
Głowno, os. Sikorskiego. Pilne, cena 
do negocjacji, tel. kom. 505‑138‑328.
Sprzedam mieszkanie 38,5 mkw.,
II piętro, oś. Tkaczew, tel. kom.
696‑415‑829.
Sprzedam część domu
dwurodzinnego 70 mkw. 
w Bratoszewicach, osobne wejście,
ogródek, tel. (42) 719‑62‑78.
Sprzedam działkę, Dąbkowice,
powierzchnia 3170 mkw., tel. kom.
600‑809‑938.
Sprzedam mieszkanie, 2 pokojowe,
kuchnia, łazienka, w bloku, 46,40 mkw.,
parter, centrum Łowicza, tel. kom.
606‑386‑961.

wynajem
Pilnie wynajmę mieszkanie, 40
mkw., Warszawa Ochota, tel. kom.
606‑255‑007.
Poszukuję do wynajęcia M-2 
w Łowiczu, tel. kom. 889‑667‑244.
Kwatery pracownicze, tanie, Głowno,
tel. kom. 698‑783‑854.
Lokale do wynajęcia, centrum, tel.
kom. 692‑725‑590.
Do wynajęcia lokal, ul. Krakowskiej
Łowicz, tel. kom. 512‑225‑093.
Wynajmę 3 lokale na produkcję 
lub magazyn, ok. 500 mkw., Łowiczu, tel.
kom. 604‑247‑251.
Do wynajęcia pomieszczenia
biurowe w centrum, Łowicz, tel. kom.
509‑099‑969.
Noclegi dla firm Łowicz, tel. kom.
508-718-509, 508‑358‑988.
Lokal handlowy, Sikorskiego 21a,
Głowno, tel. kom. 500‑190‑988.
Noclegi, Głowno, tel. (46) 874‑64‑68.

Głowno, dom do wynajęcia, również
dla pracowników, wolny, tel. kom.
503‑167‑124.
Lokal 40 mkw., na działalność
gospodarczą, Tkaczew 7a,
mieszkanie 50 mkw., Klickiego 20,
tel. (46) 830‑31‑34.

Lokal 150 mkw. w centrum Łowicza,
tel. kom. 0665‑464‑794.

Sprzedam drewno kominkowe,
opałowe, tel. kom. 0501‑658‑261.

Prasa balansowa Mimośrodowa, tel.
kom. 0507‑164‑215.

zamiana

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

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

Do wynajęcia mieszkanie, tel. kom.
662‑736‑603.

Zamienię mieszkanie komunalne
2 pokoje z kuchnią, woda, centralne,
parter, podpiwniczone, ogródek, ładne
słoneczne na inne w Głownie, tel. kom.
605‑833‑384.

Pilnie poszukuję umeblowanej
kawalerki w Łowiczu, tel. kom. 
609-192-448 723‑529‑468.

Zamienię komunalne 37 mkw., nie
własnościowe na większe, tel. kom.
603‑980‑206.

W centrum Łowicz 100 mkw., tel.
kom. 604‑145‑259.

Zamienię M-3, 48 mkw., na mniejsze,
Bratkowice, tel. kom. 784-324-459
790‑602‑101.

Wynajmę 100 mkw., w centrum
Łowicza, tel. kom. 502‑229‑021.
Wynajmę poważnej firmie lokal 150
mkw. w centrum Łowicza, tel. kom.
502‑110‑726.
Wynajmę hale magazynowe wraz
z biurem, garaże, Głowno przy drodze
krajowej, tel. kom. 516‑180‑211.
Wynajmę lokale, Głowno, Plac
Wolności, tel. kom. 516‑180‑211.
Kiosk z prasą, tel. kom. 693‑975‑425.
Firma wynajmie lokal, 40 mkw. 
w pawilonie, róg Warszawskiej 
i Dworcowej, tel. (046) 837-42-46, tel.
kom. 0605-578‑502, Łowicz.
Firma wynajmie plac na działalność
gospodarczą, 1500 mkw., róg Klickiego
i Napoleońskiej, tel. (046) 837-42-46, tel.
kom. 0605-578‑502, Łowicz.
Lokal handlowo-usługowy 60 mkw. 
w Głownie, tel. kom. 0694‑859‑330.
Lokal o pow. 75 mkw. w centrum
Łowicza, tel. kom. 0508‑174‑797.
Wydzierżawię ziemię 2 ha, Kompina,
tel. kom. 0696‑287‑813.
Lokal do wynajęcia ok. 100 mkw., 
ul. Zduńska, tel. kom. 0606‑613‑642.
Do wynajęcia garaż, Bratkowice koło
Tesco, tel. kom. 0604‑961‑560.

kupno różne
Kolekcjoner kupi stare monety; karotl@
op.pl, tel. kom. 0601‑738‑532.
Kupię złom, tel. kom. 0504‑350‑641.
Kupię pralkę POLAR PS 663, tel. kom.
0666‑995‑893.
Stare radia, telewizory, popsute
pralki, silniki, stary sprzęt gospodarstwa
domowego, stare meble, banknoty, inne
starocie, stroje, skrzynie łowickie, tel.
kom. 0516‑907‑429.
Kupię używane przęsła pełne,
ogrodzeniowe, betonowe 24 szt., tel.
kom. 0600‑729‑808.
Tokarkę do metalu małą, tel. kom.
0516‑991‑703.
Hydrofor lub zbiornik na wodę od
2000-5000l, tel. (046) 837‑15‑61 po
19.00.
Kupię pustaki lub cegłę kratówkę Max,
tel. kom. 0603‑610‑717.
Topola, olcha, dąb, tel. kom.
0662‑466‑336.
Drut 5, 6, tel. (046) 838‑59‑58.
Przyjmę ziemie z wykopów na działkę
w centrum Łowicza, tel. (046) 837-55-84,
tel. kom. 0791‑759‑511.

Działkę rolno-budowlaną 3000 mkw.
dostęp do mediów, Lubiejew gm.
Sochaczew, tel. kom. 667‑232‑646.

Wynajmę mieszkania w Dmosinie,
tel. kom. 692‑749‑175.

Sprzedam dom, działkę budowlnorolną, tel. kom. 601-375-385,
609‑688‑488.

Wynajmę bar gastronomiczny 
na Starzyńskiego wraz z wyposażeniem,
tel. kom. 500‑204‑632.

Dom 90 mkw. działka 750 mkw. przy
ul. Armii Krajowej, tel. kom. 0668-788‑163
po 13-ej.

Wynajmę dom w Dmosinie na kwatery
pracownicze lub pod działalność
gospodarczą, tel. kom. 507‑125‑161.

Poszukuję do wynajęcia mieszkania
w bloku, tel. kom. 0889-008-977
0888‑742‑646.

Głowno, mieszkanie 60m2, sprzedam,
tel. kom. 500‑290‑003.

Oddam w dzierżawę 1,4 ha łąki, gm.
Łyszkowice, tel. kom. 694‑703‑166.

Hotel - noclegi, nowe wyposażenie,
Dmosin, tel. kom. 692‑749‑175.

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

Mieszkanie, 60 m2 w Dmosinie
– (dom nauczyciela), piwnica oraz
garaż murowany na terenie tej
samej ogrodzonej posesji, tel. kom.
663‑742‑876.

Tanie lokale 38 mkw. na pracownie,
biura, gabinety itp. ul. Baczyńskiego 2,
tel. kom. 503‑833‑891.

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

Do wydzierżawienia 2 ha ziemi, klasa
III, IV, Kompina, przy trasie, tel. kom.
608‑621‑402.

Wynajmę lokal na sklep, biura 
w Głownie, tel. kom. 515‑738‑281.

M-4, dwupokojowe, os. Noakowskiego,
tel. kom. 609-101-949; 728‑117‑961.
Sprzedam 1,5 ha, tel. kom.
500‑104‑345.
Sprzedam 2 ha ziemi, Rybinek, gm.
Rybno, tel. kom. 608‑873‑633.
Sprzedam 49 mkw., cegła, II piętro, oś.
Dąbrowskiego, tel. kom. 889‑126‑566.
Sprzedam dom z działką budowlaną,
Łowicz ul. Armii Krajowej, tel. kom.
0512‑088‑422.
Odstąpię miejsce na
działalność gospodarczą – bar
lub kiosk handlowy, na terenie
Sądu Rejonowego w Łowiczu,
z wyposażeniem, tel. kom.
512‑088‑422.
Mieszkanie 48 mkw. os. Kostka, tel.
kom. 0691‑961‑280.
REKLAMA

Wynajmę lokal 40mkw. na działalność,
tel. kom. 728‑227‑030.
Lokal do wynajęcia w centrum
Łowicza, tel. kom. 664‑933‑551.
Do wynajęcia mieszkanie 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, centrum Łowicza,
ogrzewanie węglowe, tel. kom.
602‑187‑540.
Lokal handlowy 60 m2, Sikorskiego,
Głowno, tel. kom. 513‑100‑435.
Wynajmę lokal użytkowy (lokal
wymaga gruntowego remontu) położony
przy ul. Zduńskiej, tel. kom. 607‑442‑383.
Wynajmę lokal użytkowy o powierzchni
130mkw., w centrum Łowicza, tel. kom.
607‑442‑383.
Wynajmę bar z wyposażeniem, tel.
kom. 889‑338‑747.

Lokal, Głowno centrum, tel. kom.
603‑641‑489.
Dom do wynajęcia i mieszkanie,
Głowno, tel. kom. 603‑641‑489.

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.

Kupię wieszak metalowy stojący na
ubrania, tel. kom. 660‑927‑351.
Kupię kontener chłodnia z agregatem,
tel. kom. 696‑852‑727.
Topolę, tel. kom. 506‑202‑161.

Kozie mleko, tel. (046) 838‑15‑04.

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

Rusztowania warszawskie, betoniarki,
części zamienne, naprawa, tel. kom.
0510‑124‑700.

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

Sprzedam wiertarkę, tokarkę, frezarkę,
gilotynę, tel. kom. 0602‑249‑683.

Okulary, słoneczne, polaryzacyjne:
hurtownia, tel. kom. 0508‑909‑732.

Sprzedam regały sklepowe, meblowe,
estetyczne, tel. kom. 0691‑645‑784.

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

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

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

Sprzedam kontener izotermę na
działkę, tel. kom. 0696‑345‑659.
Stół i krzesła, tel. kom. 0606‑962‑339.
Sprzedam tapczanik dziecięcy, tel.
kom. 0606‑962‑339.
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.
Sprzedam kredens, dąb, dł. 1,60m,
wys. 2m, głęb. 0,50m, z nadstawką
oszkloną, tel. kom. 0603‑980‑206.
Oddam ziemię, tel. kom.
0508‑282‑349.
Sprzedam konstrukcje tuneli foliowych
i pilarkę spalinową ok. 3 KM, nową, tel.
kom. 0501‑044‑598.
Wózek dziecięcy 3-funkcyjny 
z akcesoriami, stan bdb, łóżeczko, tel.
kom. 0784‑487‑503.
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.

Skrzynki uniwersalne drewniane ok.
100 sztuk, tel. kom. 0601‑983‑597.
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.
Sprzedam 2 bramy, furtkę 
z demontażu, tel. kom. 0694‑306‑443.
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.
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.
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.

Pianino, fortepian, tel. kom.
0604‑443‑118.

Komputer, drukarka – 350 zł, tel.
kom. 0503‑699‑872.

Skrzypce 3/4, tel. kom. 0502‑056‑577.

sprzedaż różne

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

Wózek spacerowy z funkcją
głębokiego wózka, tel. kom.
0601‑232‑408.

Paletopojemniki, zbiorniki 1000l, tel.
kom. 0601‑558‑669.

Trzyfunkcyjny wózek, tel. kom.
0504‑226‑867.

Skrzynki drewniane uniwersalne 
5zł/szt, tel. kom. 0888‑822‑173.

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

Nokia 2330, tel. kom. 0504‑226‑867.

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

Paintball. Super zabawa dla każdego
(12 zestawów), tel. kom. 0505-038-785;
0600‑233‑161.
Drewno kominkowe, opałowe, tel. kom.
0601‑189‑972.

Do wynajęcia M-3, Głowno, tel. kom.
781‑508‑033.

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

Wynajmę tablicę na reklamę,
Łyszkowice, tel. kom. 726‑416‑082.

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

Do wynajęcia dom w Łyszkowicach,
tel. kom. 726‑416‑082.

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

Wynajmę mieszkanie, Bratkowice, 3
piętro, 74 mkw., częściowo umeblowane,
1000 zł, media, tel. kom. 798‑479‑138.

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

Wynajmę dwa pokoje z kuchnią, ŁódźWidzew, tel. kom. 608‑365‑604.
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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.
Hydrofor z pompą 100l, brama
z kątownika 3,60m, tel. kom.
0601‑052‑049.
Opony 18x7-8, od wózka widłowego,
tel. kom. 0609‑316‑663.

Produkcja płytek
elewcyjnych, daszki na słupki,
tel. (046) 838‑92‑14.
Sofa, tel. kom. 0608‑637‑652.
Sprzedam stemple i kołki do
fundamentów, tel. kom. 0691‑989‑118.
Sprzedam wersalkę z fotelami, nowe,
kolor oliwkowy, tel. kom. 0691‑270‑891.
Siatka ogrodzeniowa, tel. kom.
0692‑118‑440.
Meble holenderskie, tel. kom.
0608‑475‑473.
Piec C.O. 2,6 mkw., kuchnia 
z wężownicą, giętarka dekarska,
glebogryzarka 3,5 kM, tel. kom.
0889‑601‑888.
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Tanio komputer, stan bdb., tel. kom.
0662-137‑178 po 16:00.

Kontenery siatkowe wysokiego
składowania, tel. kom. 0609‑316‑663.

Sprzedam stemple budowlane, tel.
kom. 694‑775‑409.

Sprzedam betoniarkę, tel. kom.
0880‑397‑769.

Rower młodzieżowy „Climber” 24”,
21-biegowy, tel. kom. 0697‑689‑860.

Topole na pniu, nowy eternit, tel. kom.
602‑511‑928.

Tanio spacerówkę, tel. kom.
0788‑469‑540.

Sprzedam drzewo opałowe, tel. kom.
606‑383‑861.

Sprzedam 6 uli z pszczołami, tel. kom.
0784‑152‑470.

Sprzedam łóżko, dwupoziomowe,
rozsuwane, 300 zł, tel. kom. 603‑741‑477.

Komputer XP z monitorem
i Officem, tel. kom. 692‑749‑175.

Wełniak, tel. kom. 505‑547‑998.

Regał pokojowy, stolik RTV, tel. kom.
0668‑419‑278.
Budy dla psów tanio, tel. kom.
0697‑094‑841.
Sukienka komunijna dwuczęściowa
„M”, dekoder satelitarny HD, tel. kom.
0601‑546‑395.
Regały magazynowe, silniki
elektryczne, przekładnie,
tel. (042) 719‑59‑36.
Sprzedam tokarki TUM 25 i 35, nożyce
mechaniczne, strugarko-dłutownica, tel.
kom. 0601‑804‑729.
WC na działki budowlane, dowóz, tel.
kom. 0723-461-264 0663‑209‑098.
Sprzedam piec żeliwny, tel. kom.
0693‑117‑878.
Sprzedam wózek spacerowy z pełnym
wyposażeniem, mało używany, tanio, tel.
kom. 0603‑407‑457.
Sprzedam narożnik, komodę
i szafę rtv (meble Bydgoskie), tel. kom.
0604‑481‑576.
Strój łowicki dla dziewczynki w wieku
komunujnym, tel. kom. 0791‑009‑033.
Sprzedam antyki, obrazy, meble,
zegary, bibeloty i inne. Sklep - galeria,
oś. Dąbrowskiego 24 (rampa),
tel. (046) 837‑34‑55.
Kamień polny, tel. kom. 0509‑637‑975.
Stemple budowlane ok 200szt, tel.
kom. 0501‑250‑633.
Wanna akrylowa asymetryczna,
lewa, Kaprys Wal-95x145, blaszana
prostokątna 70x140, tel. kom.
0792‑498‑999.
Sprzedam olszynę, Niespusza 16.
Iglaki - smaragdy od 1m do 1,20m
i inne do 2m, tanio, tel.
(046) 839-11‑62 wieczorem.
Łóżeczko, leżaczek fisher price, mata
edukacyjna, ubranko do chrztu dla
chłopca, tel. kom. 0668‑481‑013.
Zbiornik stalowy 5000l, dwa zbiorniki
26000l, tel. (046) 838-48-73, tel. kom.
0721-096‑040 po 18:00.
Sukienka komunijna z dodatkami, tel.
kom. 0668‑227‑187.
Suknia ślubna, biała, rozmiar 38/40,
tel. kom. 0508‑770‑347.
Rury stalowe 8 m bieżących
średnica 10 cm 6 sztuk i nasiona
łubinu drobnolistnego 3 tony,
tel. (046) 874‑71‑51.
Meble, tel. kom. 0663‑958‑244.
Maszyny stolarskie własnej konstrukcji:
strugarko-wyrówniarka, frezarka, tel. kom.
0662‑628‑255.
Pianino Legnica w idealnym stanie, tel.
kom. 0500‑041‑271.
Tuje, wysokość 170 cm, 17 szt, tel.
kom. 0784‑566‑635.

Drewno kominkowe, tel. kom.
0692‑101‑989.

Sprzedam nowy kredens
kuchenny 120x200, olcha, tel. kom.
696‑380‑327.

Agregat tynkarski, wciągarka
budowlana, tel. kom. 0692‑382‑852.

Sprzedam telewizor 21”, srebrny,
płaski kineskop, tel. kom. 608‑175‑964.

Kożuch męski, garnitur męski, mała
butla gazowa, tel. (046) 837‑68‑90.
Krajzega z silnikiem 4KW, tel. kom.
517‑160‑370.
Betoniarki, części, remonty, tel. kom.
0603‑072‑751.
Sprzedam dywany o wymiarach
2,70/3,70; 2/4; 2/3 i chodnik 1/2,70m,
tel. kom. 0664‑673‑569.
Sukienka ślubna, biała,
jednoczęściowa, 38, tel. kom.
0605-862‑800 po 17.00.
Dystrybutor paliwa, tel. kom.
697‑714‑837.
Sprzedam nową bramę ozdobną
4 m długości, 1,5 m wysokości, plus
furtka. Zrobię na zamówienie bramy,
ogrodzenia, balustrady, tel. kom.
0796‑788‑221.
Sprzedam przyczepkę, tel. kom.
0721‑706‑140.
Paletopojemniki 1000l na szambo,
wodę, paliwo, tel. kom. 697‑677‑530.
Sprzedam topolę szer. 1,20m, dł. 15m,
cena do uzgodnienia, tel. (24) 277-37-56,
tel. kom. 667‑025‑604.
Wyprzedaż maszyn szwalniczych, tel.
kom. 602‑815‑186.

Sprzedam akwarium, 400l, tel. kom.
607‑809‑223.
Suknia ślubna, rozmiar 40, ecru, tel.
kom. 728‑227‑030.
Opony letnie Michelin 14/70/185
i rower górski damski, tel. kom.
609‑524‑676.
Sprzedam pustaki 12,
tel. (46) 838‑22‑85.
Sprzedam płot metalowy 42 mb,
tel. (46) 839‑63‑72.
Tanie AGD, tel. kom. 510‑158‑880.
Betoniarkę 150l/200l, tel. kom.
696‑260‑990.

praca
dam pracę
Zatrudnię dziewiarza na ANGE i DERY,
tel. kom. 666‑995‑893.
Zatrudnię mechanika samochodów
ciężarowych, tel. kom. 608‑059‑817.
Zatrudnię elektromechanika
samochodów cięzarowych, tel. kom.
608‑059‑817.
Szwaczki - bielizna, kostiumy
kąpielowe, Głowno, tel. (42)
710-73-31 , tel. kom. 608‑496‑344.

Wózek widłowy Komatsu 25, migomat
esab origo mig 405, półautomat
z podajnikiem, kompresor 2-tłokowy
250l, tel. kom. 600‑428‑743.

PKO BP zatrudni osoby na stanowisko
asystenta do pracy z klientem, bezpłatne
szkolenie, także dla studentów, tel. kom.
515‑236‑056.

Sprzedam stemple budowlane, tel.
kom. 664‑812‑490.

Dynamicznie rozwijająca się firma
zatrudni 10 osób, bezpłatne szkolenie,
możliwość rozwoju, również dla
studentów, tel. kom. 515‑236‑056.

Sadzonki topoli i porzeczki złotej
żywopłotowej, tel. kom. 609‑999‑428.
Myjka wysokociśnieniowa
ciepłowodna, 2001 rok, tel. kom.
603‑569‑970.
Przekładnia do wyciągu, tel. kom.
507‑164‑215.
Sprzedam akordeon Welt Maister
38 basów, stan idealny, tel. kom.
660‑680‑306.
Wózek inwalidzki elektryczny, tel. kom.
691‑972‑304.
Kuchenna ława narożnikowa
ze stołem, bardzo tanio, tel. kom.
509‑830‑009.
Olcha na pniu, tel. kom. 505‑261‑079.
Sprzedam komplet wypoczynkowy,
kolor beżowy, tel. kom. 503‑729‑428.

Zatrudnimy prasowaczy wyrobów
gotowych z praktyką – eksport,
Łowicz, tel. (46) 837-62-77, tel. kom.
601‑635‑056.
Oriflame, tel. kom. 608‑315‑154.
Zatrudnie ślusarza, spawacza
TIG, MIG-MAG, monterów z okolic
Łowicza, tel. kom. 793-065-376
rekrutacja@rafann.pl.
Zatrudnię spawacza TIG, MIG-MAG,
ślusarza, monterów z okolic Łowicza,
tel. kom. 793-065-376 rekrutacja@
rafann.pl.
Firma transportowa zatrudni kierowcę
z kat. C i mechanika z okolic Głowna/
Strykowa., tel. kom. 609-230-864
dzwonić po 18.00.

Zatrudnię do pracy w ochronie na
obiekcie handlowym w Łowiczu. CV
proszę wysyłać na e-mail: mlody3107@
vp.pl.
Pracownika w gospodarstwie
zatrudnię, Stadnina Koni Gozdów, tel.
kom. 695‑556‑511.
Zespół poszukuje wokalistki, tel. kom.
667-624‑278 po 16.00.
AVON - prezenty dla nowych
konsultantek, zarabiasz do 40%, tel.
kom. 501‑032‑348.
Przyjmę do pracy w barze
w Łowiczu, kebab Macjack ul. Kozia
11/15 – cv prosimy składać w barze.
Zatrudnię pracownika na stację paliw,
tel. kom. 886‑723‑348.
Osobę do drobnych prac remontowowykończeniowych, okolice Zdun, tel.
kom. 512‑272‑689.
Dynamicznie rozwijająca się spółka
budowlana zatrudni osoby do pracy
w biurze (Kutno), tel. kom. 512‑272‑689.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, tel. kom.
781‑532‑094.
Szwaczki, tel. kom. 508‑191‑931.
Zatrudnię mechanika, tel. kom.
609‑111‑509.
Zatrudnię przedstawiciela handlowego
w branży transportowo-spedycyjnej, tel.
kom. 667‑817‑120.
Zatrudnię kelnerkę do pracy w pizerii,
Łowicz, tel. kom. 660‑733‑348.
Zatrudnię murarzy, tel. kom.
601‑662‑944.
Zatrudnię szwaczki – kostiumy
kąpielowe, tel. kom. 502‑085‑441.
Zatrudnię szwaczki: biustonosze
lub dzianina, tel. kom. 781‑315‑399.
Zatrudnię szwaczki, tkanina, Głowno,
tel. kom. 509‑571‑801.
Zatrudnię pracownika do dociepleń
i wykończeń wnętrz, z doświadczeniem,
tel. kom. 697‑638‑898.

Zatrudnię kierowcę na ciągnik
siodłowy z naczepą, tel. kom.
605‑094‑165.

Przeszyję chałupniczo, własny
transport, wszystkie maszyny, tel. kom.
794‑053‑797.

Zatrudnię do hurtowni budowlanowykończeniowej magazyniera, tel. kom.
501‑074‑060.

Przyjmę chałupnictwo, tel. kom.
695‑209‑037.

Doświadczonego kierowcę do
cukierni, Głowno, tel. kom. 602‑815‑186.
Przyjmę stolarza, tel. kom. 606‑617‑497.
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu
spożywczego, praca w Głownie,
tel. (42) 719‑13‑89.
Zatrudnię pracownika w
gospodarstwie rolnym, zapewniam
wyżywienie i zakwaterowanie, tel. kom.
721‑085‑095.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, transport
międzynarodowy, tel. kom. 600‑878‑065.
Przyjmę ekspedientkę do sklepu
monopolowego całodobowego, tel. kom.
695‑739‑508.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E z
doświadczeniem, transport krajowy, wiek
min. 30 lat, tel. kom. 509‑499‑556.
Zatrudnię murarza, tynkarza do 45 lat
z okolic Łowicza, tel. kom. 692‑382‑852.
Potrzebna energiczna kobieta oraz
kierowca z własnym samochodem do
pracy w pizzerii, tel. kom. 509‑830‑009.
Zatrudnię rolnika lub ogrodnika do
prac ogrodniczo-porządkowych, praca
3 razy w tygodniu w Bielawach, tel. kom.
606‑454‑318.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E
w transporcie krajowym, tel. kom.
604‑237‑423.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E
w transporcie międzynarodowym, tel.
kom. 604‑237‑423.
Zatrudnię kierowcę kat. C lub CE, kraj,
tel. kom. 601‑348‑897.
Piekarnia w Nieborowie zatrudni
piekarza, tel. kom. 603‑607‑617.
Przyjmę do pracy kucharza w Oberży
w Nieborowie, tel. kom. 698‑342‑811.

Przyjmę do pracy opiekunkę do
dziecka 7-miesięcznego w godz.
7.30-16.30. Łowicz, ul. Małszyce (obręb
Korabka)., tel. kom. 604‑757‑865.

Praca od zaraz, ogrodnictwo, szklarnie
Łowicz. Kobiety w wieku do 40 lat
z doświadczeniem, tel. kom. 604-784‑713
po 16:00.

Zatrudnię kucharkę oraz kelnerki do
pracy w restauracji w Juracie, tel. kom.
509‑637‑817.

Zatrudnię do pracy w ochronie,
pracowników z licencją i bez. Praca
w okolicach Sochaczewa i Błonia, tel.
kom. 667‑676‑299.

Zatrudnię kierowcę kat. C+E, okolice
Głowna, tel. kom. 605‑097‑071.
Zatrudnię instruktora nauki jazdy kat.
A,B, tel. kom. 504‑215‑704.
Przyjmę do pracy szwaczki na pełen
etat, tel. kom. 661-834-205, 510‑143‑766.
Zatrudnię szwaczki do szycia
kostiumów kąpielowych,
stębnówka. Praca cały rok, tel. kom.
602‑457‑089.
Zatrudnię kelnerkę na 1/2
etatu Pub Retro, CV ze zdjęciem,
ul. Powstańców 15, tel. kom.
501‑129‑752.

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

Samodzielna księgowa, 6-letnie
doświadczenie w dużej fabryce
skarpet i rajstop szuka pracy, tel. kom.
880‑442‑533.
Zespół chałupniczy solidnie przeszyje,
tel. kom. 693‑975‑381.
Przyjmę zlecenia na przeszycia, tel.
kom. 502-569‑498 po 15.00.

inne
Chętnie zaopiekuję się dzieckiem,
Łowicz, tel. kom. 785‑641‑202.
Szukam osób na dojazd do pracy.
Wyjazd 6.30 Łowicz, powrót 16.15 Łódź.
Najlepiej z własnym samochodem
(wymiennie), tel. kom. 509-561‑093
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.

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

Firma remonotwo-budowlana zatrudni
murarzy, tynkarzy, glazurników, gipsiarzy,
tel. kom. 511‑081‑108.

Zatrudnię pracownika do prac
wykończeniowo-remontowych, tel. kom.
607‑343‑338.

Zatrudnię młodą, uczciwą w sklepie
spożywczym w Łowiczu, ul. 11 Listopada
14, tel. kom. 502‑110‑726.

Ziemia czarna, ziemia na podsypkę,
piasek w fundamenty, z dowozem.,
tel. kom. 0506‑271‑866.

Sofa dwu i trzy-osobowa, skóra
ekologiczna, kolor kremowy, tel. kom.
0668‑599‑585.

Przyjmę do pracy fizycznej przy
wierceniu studni, wiek do 40 lat, tel. kom.
788‑566‑773.

Mechanika i elektromechanika
samochodowego zatrudnię,
tel. (42) 719‑29‑37.

szukam pracy

Alba dziewczęca komunijna,
tel. (046) 838‑73‑73.

Sprzedam sukienkę komunujną, tel.
kom. 606‑954‑790.

Przyjmę szwaczki w Głownie, tel. kom.
668‑008‑211.

Zatrudnię kierowcę kat. C,
doświadczenie, tel. kom. 601‑297‑797.

REKLAMA

Posiadam samochód kombi, prawo
jazdy B,C, podejmę pracę stałą lub
dorywczą, tel. kom. 608-011‑466, Łowicz.

Szwaczki, dzianina, Głowno, tel. kom.
607-539‑008 po 15.00.

Zatrudnię osobę z doświadczeniem
do ocieplania budynków, tel. kom.
608‑816‑582.

Jabłonki 1000 sztuk antonówka
i inne, tel. kom. 0517‑725‑359.

Podejmę pracę jako mechanik
samochodów ciężarowych, umiejętność
spawania, tel. kom. 665‑455‑810.

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

Sprzedam kosiarkę, tel. kom.
692‑668‑521.

Sprzedam wełniak łowicki, tel. kom.
662‑295‑572.

Inżynier budownictwa z
uprawnieniami nawiąże współpracę,
tel. kom. 793‑930‑880.

Nawiążę współpracę z Panią magister
prawa, tel. kom. 608‑111‑459.

Zatrudnię szwaczki na dzianinę, tel.
kom. 603‑610‑884.

Wózek 3-funkcyjny, stan bdb, tel. kom.
0723‑512‑064.

Rencista, grupa 3, podejmie pracę
dorywczo na koparko-ładowarkę, tel.
kom. 668‑380‑984.

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

Firma MITMAR z Głowna zatrudni
handlowców, doświadczenie i/lub języki
obce. CV i list motywacyjny na praca@
mitmar.pl.

Sprzedam łódź wędkarską, tel. kom.
608‑171‑821.

Młoda, ambitna, podejmie każdą
pracę, tel. kom. 723‑529‑468.

Zatrudnię kierowcę kat. B, okolice
Strykowa, tel. kom. 502‑080‑984.

Zatrudnię pracownika do firmy
remontowo-budowlanej, Głowno
i okolice, tel. kom. 607‑606‑414.

Suknia ślubna, rozm. 38, tel. kom.
0880‑438‑294.

Technik weterynarii poszukuje pracy.
Doświadczenie w małych zwierzętach,
tel. kom. 691‑014‑754.

Główny księgowy, certyfikat MF,
faktura VAT, tel. (46) 837-38-17, tel.
kom. 664‑973‑140.

Wideofilmowanie, zdjęcia gratis, tel.
kom. 0502‑163‑788.
Studio filmowe Kroton, DVD, HD,
zdjęcia, tel. (046) 837-47-48, tel. kom.
0504‑057‑550.
Www.wpaskifilm.pl.
Studio Master – obsługa filmowa
imprez okolicznościowych (wesela,
śluby itp.), doświadczenie, tel. kom.
0606‑506‑609.
Wideofilmowanie „Kasia”, solidnie,
tanio + zdjęcia, tel. kom. 0602‑633‑407.

nr 12

www.lowiczanin.info 
Fotografia profesjonalna, śluby,
plenery, fotoksiażki, tel. kom.
0606‑630‑448.
Wideofilmowanie, fotografia, tel. kom.
0608‑244‑400.
Videofilmowanie, foto, atrakcyjne
animacje komputerowe, tel.
(046) 837-79-81, tel. kom. 0606‑302‑466.
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.
Profesjonalne fotoreportaże ślubne,
tanio, www.fotoimprezy.eu, tel. kom.
0698‑129‑195.

remontowobudowlane

Brukarstwo, tel. kom. 606‑774‑310.
Przeróbki, remonty, stawianie
budynków gospodarczych, tel. kom.
785‑333‑971.
Dachy, obróbki blacharskie, papa
termozgrzewalna, podbitka, tel. kom.
515‑236‑149.
Docieplanie budynków, gładzie,
malowanie, płyty k/g, panele podłogowe
i ścienne, glazura, terakota, tel. kom.
607‑343‑338.

Malowanie, gipsy, zabudowa
poddaszy, panele oraz docieplanie
budynków, tel. kom. 505‑024‑964.

Tynki wewnętrzne, zewnętrzne, tel.
kom. 516‑131‑973.
Ocieplenia i budowa domów, tel.
kom. 601‑662‑944.
Ogrodzenia, bramy, balustrady,
produkcja, montaż, tel. kom.
506‑771‑822.
Budowa domów, tynkowanie, tel. kom.
512‑335‑940.

Docieplenia budynków, elewacje
zewnętrzne, glazura, terakota, adaptacja
poddaszy, kompleksowe wykończenia
wnętrz, faktury VAT, tel. kom.
606‑737‑576.
Docieplenia budynków, tel. kom.
798‑348‑120.

Remonty – wykończenia, tel. kom.
600‑626‑760.

Układanie kostki brukowej, solidnie
i tanio, tel. kom. 667‑837‑817.

Tynkowanie i murarstwo, tel. kom.
668‑489‑577.

Tynki maszynowe tanio i solidnie, tel.
kom. 519‑055‑495.

Dachy kompleksowo, tel. kom.
790‑403‑988.
Tynki tradycyjne maszynowe, zatarte
na gładko, super, tel. kom. 514‑142‑855.

Dachy, glazura, terakota, tynki,
tel. (46) 838-16-24, tel. kom. 787‑563‑689.
Cyklinowanie, polerowanie, układanie
parkietu, tel. (46) 837-42-55, tel. kom.
501‑249‑461.
Usługi remontowe, gipsowanie,
malowanie, glazura, docieplenia,
rachunki, tel. kom. 602‑383‑118.
Wylewki agregatem, tel. kom.
518‑910‑336.
Tynki gipsowe agregatem
– solidnie, tel. kom. 502-370-226,
506‑053‑376.
Tynki gipsowe agregatem
– solidnie, tel. kom. 502-370-226,
506‑053‑376.
Tynki maszynowe, elewacje,
docieplanie, solidnie, tel. kom.
501‑931‑961.
Malowanie, gładź, płyty karton/gips,
glazura, adaptacja poddaszy, panele,
elewacja budynków, tel. kom.
668-026-851; 796‑524‑777.
REKLAMA

Sufity podwieszane, ścianki działowe
G/K, gładź gipsowa, malowanie, panele,
tel. kom. 695‑439‑227.

Stawianie ogrodzeń klinkierowych, tel.
kom. 511‑337‑768.

Układanie kostki brukowej
i prace ogólnobudowlane, tel. kom.
508‑286‑519.

Dachy, pokrycia dachowe, konstrukcje,
obróbki, tel. kom. 609‑846‑316.

Glazura, terakota, tel. kom.
696‑171‑899.

Glazurnictwo, gładzie, malowanie,
panele, tel. kom. 601‑650‑795.

Malowanie agregatem malarskim,
tel. kom. 512-250-466 504‑622‑700.

Tynki, tel. kom. 503‑077‑863.

Brukarstwo, tel. kom. 505‑092‑767.

Kompleksowe wykańczanie wnętrz, tel.
kom. 511‑337‑768.

Glazura, terakota, malowanie. Tanio
i solidnie, tel. kom. 600‑488‑382.

Układanie kostki brukowej,
granitowej, tel. kom. 692‑789‑266.

Tynkowanie, tel. kom.
602‑660‑790.

Glazurnik, tel. kom. 506‑064‑122.

usługi

Gładź, płyta K/G, malowanie, panele
ścienne, podłogowe, glazura, terakota,
tel. kom. 516‑131‑973.

Układanie kostki brukowej, tel.
kom. 793‑333‑712.

Przyjmę zlecenia na roboty
ogólnobudowlane, tel. kom.
509‑771‑368.

Posadzki maszynowe, tel. kom.
512-250-466 504‑622‑700.

Glazurnictwo – także duże i bardzo
duże zlecenia, szybka realizacja.
Możliwośc faktury VAT, tel. kom.
600‑626‑760.

Usługi tynkarsko-murarskie, faktury
vat, tel. kom. 692‑382‑852.

Kompleksowe remonty łazienek
i pomieszczeń, tel. kom. 668‑821‑932.
Gładzie gipsowe, malowanie,
płyty G-K, glazura i panele, tel. kom.
722‑396‑155.
Kominki – profesjonalny montaż,
tel. kom. 608‑101‑676.
Kominki z płaszczem wodnym.
Profesjonalny montaż,, tel. kom.
608‑101‑676.
Kominy – montaż i wykonanie
wkładów kominowych ze stali
kwasoodpornej i żaroodpornej, tel.
kom. 608‑101‑676.
Brukarstwo tanio, tel. kom.
503‑976‑505.
Gipsy, glazura, terakota, prace
remontowe - wykonam, tel. kom.
516‑153‑870.
Ocieplanie elewacji zewnętrznej
styropianem lub watą, gładź gipsowa,
glazura, terakota, tel. (46) 839-13-73,
tel. kom. 602‑814‑481.

Profesjonalne wykończenia wnętrz,
tel. kom. 600‑225‑256.
Remonty, wykończenia wnętrz.
Gwarancja dokładności i rzetelności,
tel. kom. 600‑225‑256.

Usługi hydrauliczne pełny zakres,
przyłącza wodociągowe, usługi koparkoładowarką, tel. (46) 838-75-53, tel. kom.
601‑379‑355.
Cyklinowanie, montaż parkietów
i schodów,lakierowanie, olejowanie,
możliwość kupna towarów, faktury
VAT, tel. (46) 830-22-54, tel. kom.
502‑321‑194.
Cyklinowanie, układanie parkietu, tel.
kom. 668‑750‑437.
Tynki maszynowe agregatem
tynkarskim cementowe i gipsowe.
Remonty, wykończenia wnętrz, tel.
kom. 505-102-406, 607‑343‑357.

Układanie kostki brukowej, Łowicz
i okolice, tel. (46) 838-92-14, tel. kom.
604‑413‑669.
Ogrodzenia. Montaż, tel. kom.
696‑049‑953.
Wyrób i montaż schodów z drewna
krajowego i egzotycznego oraz inne
usługi stolarskie, tel. kom. 663‑766‑557.
Koparka gąsienicowa 15t, kopanie
stawów, wynajem, niwelacja terenu itp.,
tel. (46) 839-13-14, tel. kom. 788‑337‑431.
Budowy, remonty, wykończenia
domów i mieszkań, tel. kom.
516‑227‑942.

Brukarstwo – konkurencyjne ceny
materiałów, www.wietesbruk.pl, tel.
kom. 785‑296‑194.

Docieplenia budynków, poddaszy,
podbitki dachowe, ogrodzenia
z klinkieru, faktura vat, tel. kom.
601‑536‑364.

Niewielkie remonty, wykończenia,
SOLIDNIE, tel. kom. 602‑713‑466.

Docieplenia, budowa domów, tel.
kom. 723‑461‑270.

Układanie glazury, terakoty, tel. kom.
695‑778‑710.

Usługi remontowo-budowlane
– solidnie, tel. kom. 513-608-536;
608‑116‑878.

Blacharstwo, dekarstwo, papy
termozgrzewalne, podbitki, tel.
(42) 719-57-86, tel. kom. 695‑063‑467.

Usługi remontowe Krisew,
malowanie, płyty k/g, gładzie, sufity
podwieszanie, adaptacja poddaszy,
panele, glazura, terakora, tel. kom.
693‑824‑684.

Wypożyczę rusztowanie, tel. kom.
692‑648‑008.

Kanałowe docieplanie budynków
granulatem styropianowym, kondygnacja
800 zł, tel. kom. 602‑570‑424.

Ciśnieniowe mycie i czyszcenie
elewacji, ogrodzeń, chodników,
urzadzeń, posadzek, tel. kom.
502‑749‑450.

Tynkowanie agregatem (tynki
cementowo-wapienne). Zalewanie
agregatem posadzek itp. Szymczak,
tel. (63) 279-62-08, tel. kom.
605‑086‑206.
Dostawy pisaku, żwiru, pospółki,
tel. kom. 600‑895‑026.
Docieplanie budynków, struktury,
gładzie gipsowe, zabudowy, malowanie,
kominy-klinkier, panele podłogowe itp.,
tel. kom. 728-133-118 667‑189‑346.
Malowanie, gipsowanie, płyta k/g,
panele podłogowe, glazura, terakota, tel.
kom. 790‑329‑790.
Tynki maszynowe agregatem, tel. kom.
604‑144‑668.
Piaskowanie, możliwy dojazd do
klienta, FVAT, tel. kom. 664-730-510;
608‑372‑254.
Glazura, terakota, malowanie, gładzie,
solidnie, tel. kom. 511‑654‑618.

Drzwi, bramy, balustrady,
ogrodzenia, konstrukcje stalowe,
elementy do produkcji ogrodzeń–
szybko, solidnie, tel. kom.
793‑444‑148.

Kompleksowe usługi remontowowykończeniowe. Gwarancje, tel. kom.
607‑349‑995.

Ogrodzenia z cegły klinkierowej i siatki,
tel. kom. 603‑444‑431.

Usługi remontowo-wykończeniowe.
Solidnie. Fachowo! Gładzie gipsowe,
zabudowy, glazura, terakota, panele,
malowanie, tapetowanie, wymiana
drzwi, okien, posadzki z agragatu itp.
Faktury, tel. kom. 607‑606‑414.

Ślusarstwo, bramy, ogrodzenia,
balustrady, tel. kom. 609‑722‑809.

Ocieplenia budynków, tel. kom.
506‑123‑597.

Ogrodzenia ogólnobudowlane, tel.
kom. 785‑272‑282.

Gipsy, malowanie, płytki,
zabudowa k/g, poddasza, tel. kom.
608‑372‑976.

Bramy przesuwne, ogrodzenia.Siatka
ogrodzeniowa + montaż, tel. kom.
503‑572‑046.

Docieplenia budynków
– malowanie, płyty k/g, panele
podłogowe – ścienne. Remonty, tel.
kom. 500‑294‑425.

Trak 10 mb., tel. kom. 506‑202‑161.

Wykonam więźby dachowe,
deskowanie, papowanie, tanio, tel. kom.
724‑138‑875.

Malowanie mieszkań, tel. kom.
886‑805‑757.

Tanio i solidnie wykonujemy
docieplenia budynków, adaptacje
poddaszy, k/g, kompleksowe remonty,
glazura, terakota. Konkurencyjne ceny,
tel. kom. 787‑484‑656.

Kierownik budowy, nadzory,
przeglądy, tel. kom. 660‑463‑499.

Trakiem do klienta, tel. kom.
506‑202‑161.

Gipsy, glazura, malowanie, tel. kom.
519‑755‑050.

Remonty, glazura, terakota, gładzie,
płyty K/G, adaptacja poddaszy, inne,
tel. kom. 721‑108‑965.

Glazura, panele, adaptacja poddaszy,
sufity, ścianki, tynki mozaikowe, kamień
dekoracyjny, gładź, malowanie, szafy,
pawlacze, schody, tralki, poręcze.
Wymiana okien i drzwi, tel.
(46) 837-73-99, tel. kom. 605‑562‑651.

Firma istniejąca od 15 lat oferuje
usługi murowanie budynków od A do Z,
tynki zewnętrzne, wewnętrzne
i ocieplanie, tel. kom. 667‑313‑405.
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Montaż ogrodzeń z płyt betonowych.
Wylewki metodą tradycyjną, tel. kom.
667‑837‑817.

Usługi remontowo-budowlane,
docieplanie budynków, tel. kom.
501‑156‑796.

Wykańczanie wnętrz, glazura,
terakota, malowanie, gipsowanie,
płyty K/G, panele podłogowe,
przeróbki hydrauliczne
i elektryczne, ocieplenia itp., tel. kom.
798‑563‑121.

Dachy kompletne, nowe i stare,
wykonam solidnie i tanio, tel. kom.
725‑919‑624.
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Budowa domów, dachy, tel. kom.
889‑007‑076.
Pokrycia dachowe, obróbki, podbitki,
tel. kom. 692‑376‑224.
Docieplenia, pokrycia dachowe, tel.
kom. 798‑542‑049.
Malowanie, gipsy, gipsy mineralne,
docieplenia budynków. Tanio, faktura, tel.
kom. 694‑299‑627.
Domofony: tradycyjne i cyfrowe.
Instalacje i centralki telefoniczne, tel.
kom. 601‑207‑689.
Cyklinowanie, układanie podłóg,
lakierowanie, tel. kom. 694‑866‑437.
Świadectwa energetyczne, projekty
budynków, nadzory, przeglądy
okresowe, książki obiektów, tel. kom.
505‑928‑424.
Projektowanie budynków
mieszkalnych, gospodarczych,
rozbudowy, nadzór, wyceny,
kosztorysy, tel. (46) 837-78-38, tel. kom.
502‑086‑592.
Cyklinowanie z polerowaniem,
lakierowanie parkietów i schodów,
tel. kom. 607‑090‑260.
Glazura, terakota, ocieplanie
poddaszy, gipsowanie, malowanie,
tanio i solidnie, tel. kom.
784‑464‑959.
Wykończenia wnętrz, atrakcyjne ceny,
tel. kom. 507-431-463; 600‑917‑292.
Docieplenia budynków, niskie ceny, tel.
kom. 600-917-292; 507‑431‑463.
Układanie kostki brukowej i granitowej,
tanio, tel. kom. 795‑889‑964.
Własny dom za 700 zł. Najtańsze
w Polsce budowy domów i obiektów
przemysłowych, tel. kom. 512‑272‑689.
Malowanie, panele, gwarancja, tel.
kom. 607‑349‑995.
Montaż płyt kartonowo-gipsowych, tel.
kom. 607‑349‑995.
Usługi mularskie, tynkarskie, klinkier,
tel. (46) 837-10-21, tel. kom. 889‑860‑876.
Wykonam tynki tradycyjne cementowowapienne, tel. kom. 726‑593‑679.
REM-BRUK usługi brukarskie, usługi
koparko-ładowarką, odwodnienia,
www.rembruk.pl, tel. kom. 721-905-070
504‑064‑991.
Malowanie, tapetowanie, gładź, płyty
g/k, glazura, tel. (46) 837-32-41 po
20.00, tel. kom. 608‑685‑867.
Glazura, malowanie, gładź, płyty K/G,
tel. kom. 788‑204‑613.

Panele ścienne, podłogowe,
poddasza z płyt kartonowo-gipsowych,
ocieplanie poddasza, ścianki działowe,
gładzie,malowanie, sufity podwieszane.
Tanio i solidnie, tel. kom. 783‑827‑227.
Malowanie, gładź, tanio – solidnie,
tel. kom. 693‑278‑958.
Agdam wykonuje docieplenia,
elewacje, wykończenia wnętrz,
poddaszy i zabudowy k/g i podbitki,
malowanie, tel. kom. 697‑638‑898.

Wykonam tynki wapienno-cementowe
oraz kwarcowe, tel. kom. 793‑387‑697.
Dachy, konstrukcje, podbitki, tel. kom.
785‑534‑988.

Docieplenia, podbitki, tynki.
Solidnie, faktury, tel. kom.
888‑056‑059.

Stal nierdzewna, poręcze,
balustrady, tel. kom. 665‑147‑488.
Bramy, ogrodzenia kute, tel. kom.
665‑147‑488.

sprzedaż
Krycie i sprzedaż pokryć dachowych,
tel. kom. 505-038-785; 600‑233‑161.

Ogrodzenia klinkierowe, elewacje, tel.
kom. 516‑061‑848.

Producent! Siatki, słupki, bramy,
balustrady, usługi monterskie, tel. kom.
500‑371‑161.

Docieplanie budynków, podbitki, płytki
terakota, tel. kom. 516‑061‑848.

Stemple budowlane, opał, kominkowe,
rozpałka, tel. kom. 604‑891‑092.

Dachy-ciesielstwo-krycie dachów,
kominy, klinkier, podbitka dachowa.
Docieplanie budynków, tanio
styropian, klj, podbitka „Gamrat”
28 zł/mkw., tel. kom. 694-470-514
507‑056‑578.

Wyroby hutnicze. Materiały
budowlane. Gazy techniczne.
Centrobud, Łowicz, Armii Krajowej
61, tel. (46) 837‑93‑20.

Docieplenia budynków, tynk
strukturalny, tel. kom. 507‑458‑670.
Docieplenia budynków, tel. kom.
668‑827‑938.
Docieplenia budynków, tel. kom.
791‑971‑765.
Usługi remontowo-wykończeniowe,
docieplenia, tel. kom. 885‑459‑698.
Profesjonalne wykończenia wnętrz,
tel. kom. 508‑835‑095.
Ocieplanie styropianem, wolne
terminy, tel. kom. 608‑867‑026.
Elewacje, docieplenia, tanio, szybko,
solidnie, tel. kom. 694‑831‑111.
Solidne i fachowe wykończenia
wnętrz – przystępne ceny (glazura,
terakota, gipsy, malowanie, panele)
oraz docieplanie budynków,
murowanie, tynki, posadzki, klinkier,
itp., tel. (46) 837-13-91, tel. kom.
793‑035‑025.

Betoniarka 200l, tel. kom. 502‑705‑747.
Cegła klinkierowa, styropian, tel. kom.
662‑294‑878.
Sprzedaż więźby dachowej,
najtaniej w okolicy – Bełchów, tel.
kom. 698‑628‑834.
Betoniarka, tel. (42) 719‑95‑65.
Stemple budowlane, Klewków 16, tel.
kom. 504‑775‑043.
Pustaki, cena do uzgodnienia,
tel. (42) 719-59‑15, Mąkolice.
Wciągarka budowlana, tel. kom.
785‑405‑552.

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

Konstrukcje, pokrycia dachowe, tanio,
solidnie, tel. kom. 501‑694‑856.

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.

Kopanie, oczyszczanie, pogłębianie
stawów, tel. kom. 506‑673‑754.

Usługi hydrauliczne, tel. kom.
0508‑862‑015.

Cyklinowanie farby, układanie parkietu,
tel. kom. 668-044-645 504‑206‑048.

Hydrauliczne, tel. kom.
0506‑064‑122.

Kominki z rozprowadzeniem ciepła, tel.
kom. 790‑502‑143.
Układanie kostki brukowej,
granitowej, tel. kom. 660‑242‑558.

Usługi wykończeniowe, malowanie,
gładź, montaż płyt g/k, sufity
podwieszane, glazura, terakota,
panele, adaptacja poddaszy, tel. kom.
693‑138‑503.

Instalacje elektryczne kompleksowo,
pomiary, konserwacje, tel. kom.
0723‑687‑325.
Anteny – montaż, instalacje, tel.
kom. 0601‑306‑566.

Wypożyczę agregat tynkarski, tel. kom.
692‑382‑852.

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

Malowanie, gipsowanie,
tapetowanie, płyta g/k, panele
i inne drobne remonty, tel. kom.
518‑905‑611.

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

Rusztowania wynajem, tel. kom.
509‑869‑270.
Montaż mebli, tel. kom.
509‑869‑270.
Cyklinowanie, układanie, lakierowanie,
Efekt, tel. kom. 600‑984‑398.
Cyklinowanie bezpyłowe nowymi
maszynami 220 V, układanie parkietu,
mozaiki, tel. kom. 697‑892‑966.
Tynki, przebudowy, malowanie wnętrz
gospodarczych i mieszkalnych, tel. kom.
694‑514‑370.
Kompleksowe wykończenia wnętrz od
A do Z, adaptacja poddaszy, tel. kom.
602‑717‑207.

Montaż, naprawa domofonów,
wideofonów, bramofonów, napędy bram,
tel. kom. 0602‑633‑407.
Usługi hydrauliczne, pełny zakres
(tanio, solidnie), spróbuj przekonasz się
sam , tel. kom. 0500‑308‑858.
Usługi hydrauliczne, pełen zakres,
szybko, tanio, tel. kom. 0693‑441‑034.
Vertal – żaluzje poziome, pionowe.
Rolety materiałowe
i antywłamaniowe. Siatki przeciw
owadom. Produkcja, montaż, tel.
kom. 0602-736-692; 0512‑342‑751.
Hydraulik, wszystkie technologie, tel.
kom. 0608‑101‑676.
Hydraulika, tel. kom. 0500‑294‑425.

Glazura, terakota, tel. kom.
602‑717‑207.

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

Malowanie, gipsowanie, glazurnictwo,
stiuki i inne, tel. kom. 516‑107‑876.

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.

Fotografia ślubna, videofimowanie,
reklama, poligrafia, www.karolphotoagency.pl, tel. kom. 0601‑249‑128.
Firma dekoratorska oferuje pełną
gamę kolorów i dekoracji w niskiej cenie,
tel. kom. 0501‑030‑086.
Skórzaną, kożuchową, futrzaną odzież
naprawimy, przerobimy na modne
fasony. Nowe na miarę. Renowacja,
czyszczenie Łowicz, róg Bolimowskiej,
Baczyńskiego; I, III środa miesiąca godz.
12‑17.
Usługi transportowe Renault Master,
tel. kom. 0880‑964‑952.
Samochód weselny BMW E-90,
seria 3, 2007 rok, kolor jasny-morski,
tel. kom. 0608‑652‑331.

Usługi elektryczne, tel. kom.
0509-838-364 0793‑964‑099.

Potrzebujesz pomocy przy
komputerze? Dzwoń, tel. kom.
0693‑025‑899

Szycie firan i zasłon, tel. kom.
502‑608‑548.

Śluby: czarne Audi Q7; www.slubyq7.
republika.pl, tel. kom. 0790‑699‑445.

usługi inne

Odśnieżanie dachów. Faktury VAT,
tel. kom. 0512‑250‑466.

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

Ścinanie drzew niebezpiecznych,
oczyszczanie terenu, szychowscy.com,
tel. kom. 0604‑891‑092.

Masz problem z komputerem
– zadzwoń. Fachowo, szybko, tanio,
z dojazdem do klienta, tel. kom.
0504‑070‑837.

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

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

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

Przeprowadzki, transport, tel. kom.
0607‑889‑775.
Naprawa i remont mebli stylowych
i nowoczesnych, dojazd gratis, tel.
kom. 0668‑839‑038.
Biuro rachunkowe, tel. kom.
0510‑212‑677.
Tania dekoracja sal weselnych, tel.
kom. 0608‑362‑345.

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.

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

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

Malowanie obór, dezynfekcja
(muchy, wołek zbożowy), deratyzacja,
dezynfekcja , tel. (044) 725-02-95,
tel. kom. 0504‑171‑191.

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

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.
Dekoracja sal weselnych, tel. kom.
0784-487-536, 0513‑748‑813.
Zespół muzyczny, wesela, tel. kom.
0606-632-267 0724‑091‑039.
DJ, wodzirej – wesela, bale,
imprezy okolicznościowe, www.
djbizzy.110mb.com, tel. kom.
0697‑574‑161.
Ogrody – projekt, wykonanie,
pielęgnacja, systemy
nawadniające, grille, altany: www.
architekturaogrodu.pl, tel. kom.
0698‑668‑468.
Zespół, wesela, tel. kom.
0696‑315‑910.
Pranie dywanów i tapicerki meblowosamochodowej w zakładzie i u klienta,
tel. kom. 0501‑431‑978.
Śluby VW Passat 2004 r. srebrny z
udekorowaniem, tel. kom. 0500‑371‑161.
REKLAMA
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Szablony odzieżowe z gotowego
modelu lub z projektu, krótkie terminy
– przyjmę do realizacji. Łowicz, tel.
kom. 0604‑532‑477.

Auto laweta 5 ton, Stryków, tel.
kom. 0785‑149‑324.
Zespół muzyczny, wesela, tel. kom.
0607-992-169, 0601‑854‑670.
Przeprowadzki, transport. Bus
kontener, tanio, tel. kom. 0664‑013‑145.
Przewóz osób Niemcy, Holandia,
Belgia, wyjazd w każdy piątek, tel. kom.
0793‑303‑160.
Zespół muzyczny – bale,
wesela, tel. kom. 0726-170-591,
0601‑574‑548.
Dekoracja sal weselnych i kościołów,
tel. (046) 837-95-67, tel. kom.
0512‑250‑166.
Zawiozę do ślubu najnowsze BMW
M5, tel. kom. 0603‑569‑990.
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.

Biuro rachunkowe - rozliczanie
PIT-ów, VAT-u, k.p.i r., konkurencyjne
ceny, ul. Kaliska 5/122, tel. kom.
0669‑034‑013.

komputero pisanie

Usługi projektowe, nadzory
budowlane,kosztorysy, usługi
budowkane, tel. kom. 0509-299-685,
0509‑299‑676.

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

Naprawa komputerów, dojazd gratis,
Łowicz, tel. kom. 0791‑962‑123.
Alpinistyczna wycinka drzew, tel.
kom. 0508‑450‑441.
Zespół „Tequila”: bale, wesela. Gramy
tylko na żywo, tel. kom. 0790‑502‑143.
„Ogród w twoim stylu” - masz
problem ze swoim ogrodem?
Skontaktuj się z nami - projekty,
wykonawstwo, całoroczna
pielęgnacja, tel. kom. 0502-749-450
www.antracytogrody.pl.
Meble na wymiar w najbardziej
konkurencyjnych cenach w mieście.
Kuchenne, pokojowe, biurowe,
łazienkowe, fachowa porada!, tel. kom.
0519‑179‑199.

Zarządzanie nieruchomościami
wspólnot mieszkaniowych i innymi,
tel. kom. 0660‑463‑499.

Korepetycje matematyka tanio, tel.
kom. 0723‑606‑706.

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

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

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

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

Angielski profesjonalnie,
tel. (046) 837‑53‑15.
Mgr matematyki – korepetycje,
doświadczenie, tel. (046) 837‑53‑15.

Kupię prosięta, tel. kom. 0886‑741‑029.
Skup bydła. Atrakcyjne ceny, szybkie
formy płatności, tel. kom. 0691‑865‑051.
Firma zakupi jałówki hodowlane
i użytkowe, ras mlecznych, cielne
6-8 miesięcy. Zgłoszenia:, tel. kom.
504‑270‑890.
Kupię prosiaki, tel. kom. 665‑560‑113.
Byczki rasy mięsnej do 100 kg, tel.
kom. 603‑802‑304.

maszyny

Wszystkie, tel. kom. 0696‑210‑803.

Wynajmę wojskową siatkę maskującą,
tel. kom. 693‑064‑349.
Do wynajęcia samochód chłodnia, tel.
kom. 602‑815‑186.

Zawiozę do ślubu Opel Vectra C
sedan, srebrny metalik. Makijaż dla Pani
Młodej gratis, tel. kom. 0604‑938‑246.

Biuro Rachunkowe - profesjonalnie,
www.protax.net.pl, tel. (042)
611-64-99, tel. kom. 0605‑747‑222.

Naprawa sprzętu AGD, tel. kom.
0691‑961‑244.

Kucharka na imprezy okolicznościowe,
z własnym dojazdem i obsługą, tel. kom.
510‑536‑434.

Urządzanie i pielęgnacja ogrodów, tel.
kom. 0513-608-536; 0608‑116‑878.

Ciasta domowe i torty, tel. kom.
510‑536‑434.

Kucharka: imprezy
okolicznościowe, wesela, komunie
– organizacja od podstaw, tel. kom.
0784‑614‑419.

Naprawa sprzętu AGD, tel. kom.
510‑158‑880.

Wynajem limuzyny do ślubu, BMW
530, nowy model, E 60, srebrna, tel. kom.
0509‑791‑220.

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

Język niemiecki – korepetycje,
tanio, tel. kom. 0668‑963‑922.

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

Żwir, piasek, pospółka – Kamaz,
tel. (046) 837-06-19, tel. kom.
0602‑471‑796.

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

Zdejmowanie, wyworzenie eternitu,
wystawianie odpowiednich zaświadczeń
dla urzędów, tel. kom. 0602‑244‑718.

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

Warszawą do ślubu, tel. kom.
0600‑094‑104.

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

Tylny dolny zaczep do C-330, tel. kom.
0609‑316‑663.

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

Pranie dywanów i tapicerek, Głowno
i okolice, tel. (042) 719-15-31, tel. kom.
0887‑797‑225.

hodowlane

Korepetycje z matematyki, tanio, tel.
kom. 0608‑284‑768.

Wykwalifikowana z praktyką ugotuje
smaczny obiad, tel. kom. 0510‑048‑431.

Studnie głebinowe, tel. kom.
0508‑627‑069.

Żyto, tel. kom. 605‑097‑071.

Tartak obwoźny, spalinowy, tel.
kom. 0510‑988‑154.

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

Dyplomowana makijażystka.
Tylko profesjonalne kosmetyki,
możliwość dojazdu do klienta, tel. kom.
0516‑405‑752.

Kupię słomę duże bele, gm. Zduny, tel.
kom. 604‑941‑897.

Język angielski, korepetycje (szkoła
podstawowa, gimnazjum). Na terenie
Łowicza dojazd do ucznia, tel. kom.
0517‑552‑519.

Usługi ogrodnicze: pielęgnacja, tel.
kom. 0519‑755‑050.

Tanio przewóz „Busem” 9-osobowym,
na każdą potrzebę, tel. kom.
0603‑709‑302.

Kupię zboże, tel. kom. 667‑566‑276.

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

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

Chcesz schudnąć, wrócić do
formy? Trener osobisty, tel. kom.
0600‑703‑270.

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

Chemia, tel. kom. 0508‑186‑335.

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

Bioenergoterapeuta spróbuje pomóc
paniom mającym trudności z zajściem
w ciążę, tel. kom. 0604‑497‑153.

Pomogę przy roznoszeniu alkoholu na
imprezach okolicznościowych, tel. kom.
0692‑391‑039.

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

Zespół muzyczny, tel. kom.
0692‑101‑989.

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

Chrysler 300 Hemi limuzyna
nowy model – śluby, tel. kom.
0728‑348‑420.

Matematyka, tel. (046) 837‑85‑96.

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

Saksofonista, tel. kom. 0692‑101‑989.

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

nauka

Usługi/wynajem: koparka 1 m3,
wywrotka 10 m3, spycharka, tel. kom.
0506‑271‑866.

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

Ogrody – projekty, systemy
nawadniające, tel. kom.
0693‑944‑073.

POGOTOWIE KOMPUTEROWE
24 H. www.komputerylowicz.pl, MAIL:
pogotowie@komputerylowicz.pl, tel. kom.
0796‑560‑930.

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

Emerytowany gajowy wykona fachowo
przycinkę w lesie w zamian za drewno,
tel. kom. 515‑959‑420.

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

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

Kupię agregat 210m, tel. kom.
888‑896‑738.
Kupię dojarkę, tel. (46) 838‑47‑66.
Kupię C-328,330,4011,360 lub T-25,
stan obojętny, bez dokumentów, tel. kom.
880‑353‑819.
Siewnik do zboża Izaria 2,5m
z wysiewem do rzepaku. Kupię lej (górę)
do Orkana, tel. kom. 509‑542‑220.

Drobne usługi stolarskie; u klienta,
tel. kom. 0607‑385‑851.

Korepetycje – matematyka dla
studentów i maturzystów, tel. kom.
0507‑476‑922.

Złoty Mercedes S klasa do
ślubu i innych imprez, tel. kom.
696‑736‑701.

rolnicze sprzedaż

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

płody rolne

matrymonialne
Kawaler 43-lata, niezależny pozna
wolną kobietę do lat 40, tel. kom.
0508‑712‑639.
Wolny po 50. szczupły M + S, stały
związek, może być dużo młodsza,
szczupła, której nie ułożyło się w życiu
i woli starszego dużo od siebie, SMS, tel.
kom. 0664‑745‑567.

Język niemiecki, tel. kom.
0665‑219‑607.
Język niemiecki, korepetycje, tel. kom.
0661‑610‑950.
Szukam stolarza, który przyjmie ucznia
do przyuczenia do zawodu, tel. kom.
0660‑927‑351.
Prezentacje maturalne. Szybko,
solidnie, tel. kom. 509‑766‑108.

rolnicze – kupno
płody rolne

Owies bezłuskowy, pszenica,
mieszanka, tel. kom. 0605‑224‑393.
MŁÓTO BROWARNIANE
- PRZYWÓZ, tel. kom.
0605‑255‑914.
Agrowłóknina, tel. kom. 0693‑177‑813.
Siano w dużych belach 120x120
pogodne, tel. (046) 838‑71‑71.
Sprzedam mieszankę zbożową
i jęczmień, tel. kom. 0698‑221‑774.
Siano z lucerny, tel. (046) 861-12-31,
okolice Rybna.

Kupię siano z dostawą na miejsce, tel.
kom. 0607‑344‑403.

Zboża jare. Sadzeniaki ziemniaka.
Oferuje: Firma Nasienna „Granum”
Sp.j. Łowicz, ul. Katarzynów 46,
tel. (046) 837‑23‑05.

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

Siano kostka, mieszanka, tel. kom.
0609‑142‑363.
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Sprzedam zboże paszowe, pszenica,
pszenżyto, żyto, tel. kom. 0605-128‑019,
Sierżniki.

Sprzedam żyto, pszenżyto, pszenicę,
mieszankę zbożową, tel. (046) 838‑99‑43
po 20.00.

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

Wysłodki suche granulowane Toffi
w workach po 30 kg, tel. kom.
0604-079-029, 0606‑112‑794.

Gorczyca nasiona, zeszłoroczny zbiór,
tel. (024) 356‑20‑88.
Jare żyto Bojko, pszenżyto jare
Mieszko, oczyszczone, tel. kom.
0504‑672‑586.

Pszenicę i pszenżyto, tel. kom.
0608‑726‑253.
Siano w kostkach, żyto, tel. kom.
0694‑703‑166.

Sprzedam siano w kostkach,
tel. (046) 838‑91‑91.

Sprzedam jęczmień jary Stratus, tel.
kom. 696‑425‑214.

Jęczmień, gmina Bolimów, tel. kom.
0601‑306‑070.

Sprzedam żyto, mieszankę,
owies, tel. (046) 838-30-01, tel. kom.
0665‑489‑346.

Otręby pszenne, wysłotki, muto,
tel. (046) 838‑74‑91.
Sprzedam jęczmień, owies,
tel. (024) 277‑63‑81.
Buraki pastewne, tel. kom.
0600‑113‑616.
Sprzedam słomę i siano, tel. kom.
0508‑586‑263.
Pszenica, pszenżyto i owies,
tel. (046) 837‑90‑49.
Sprzedam trawę do siewu Kupkówkę,
tel. kom. 0661‑880‑458.
Sprzedam siano, tel. kom.
0665‑554‑486.
Słomę w belkach ze stodoły, tel. kom.
0667‑349‑210.
Sprzedam łubin żółty, tel. kom.
0602‑270‑556.
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.
Sianokiszonkę w balotach, słomę ze
stodoły w dużych belach, tel.
(046) 839-21-27, tel. kom. 0694‑203‑717.
Czosnek do sadzenia, tel. kom.
0694‑561‑612.
Sianokiszonkę w belotach, tel. kom.
0695‑542‑104.
Sprzedam siano belkowane, Mysłaków
201, tel. kom. 0602‑597‑157.
Żyto, pszenżyto, tel. kom.
0607‑370‑606.
Słoma (1,50 zł/belka), tel. kom.
0696‑441‑178.

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.
Siano i sianokiszonka w balotach,
tel. (046) 838‑83‑54.
Siano, żyto, żyto z pszenżytem, Retki,
tel. (046) 839‑13‑52.
Sprzedam mieszankę,
tel. (046) 838‑44‑34.
Sprzedam siano, tel. (046) 838‑45‑80.
Sprzedam żyto 7t, tel. kom.
0607‑418‑736.
Sprzedam ok. 20t pszenżyta,
tel. (046) 861‑27‑23.
Siano, słoma i kukurydza,
tel. (046) 838‑72‑76.
Sprzedam burak pastewny, tel. kom.
0691‑068‑602.
Owies do siewu, tel. kom.
0662‑067‑043.
Owies siewny, tel. kom. 0509‑324‑542.
Bub, tel. kom. 0696‑356‑496.
Jęczmień jary „stratus” do siewu
I zbiór, faktura zakupu ze Strzelec, tel.
kom. 0692‑101‑989.
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.
Ziemniaki jadalne Tajfun, tel. kom.
600‑323‑947.

Sprzedam żyto, owies, Bocheń 84,
tel. (46) 838-98-13, tel. kom. 667‑118‑084.
Sprzedam zboże, żyto, pszenżyto,
owies, mieszankę, tel. (46) 830‑32‑98.
Sprzedam baloty siano-kiszonki,
Reczyce, tel. kom. 604‑463‑486.
Ziemniak jadalny lord, tel. kom.
504‑011‑114.
Sprzedam siano, tel. kom.
728‑468‑577.
Jęczmień, owies, żyto,
tel. (46) 874‑76‑69.
Sprzedam owies, tel. (46) 874‑75‑46.
Sprzedam pszenżyto, mieszankę,
owies, duże ilości, tel. (46) 838‑17‑37.
Pszenżyto 18 t, Złaków Kościelny, tel.
kom. 698‑972‑112.
Sprzedam sianokiszonkę,
tel. (46) 838‑79‑95.
Owies, mieszanka, tel. kom.
664‑263‑384.
Żyto, tel. kom. 793‑701‑024.
Ziemniaki paszowe, tel. kom.
518‑877‑966.

Sprzedam słomę, tel. kom.
514-008-661, Niespusza 36.
Sprzedam pszenżyto i jęczmień jary,
tel. kom. 604‑522‑908.
Sprzedam owies do siewu, tel. kom.
888‑896‑738.
Gorczycę, tel. (46) 838‑05‑62.

Sprzedam jęczmień siewny i owies
siewny, tel. kom. 0692‑993‑249.
Łubin słodki żółty Polonez, tel. kom.
0723‑938‑111.
Sianokiszonka w balotach, tel. kom.
0668‑162‑199.
Owies, tel. kom. 0667‑942‑006.
Sprzedam owies Krezus, jęczmień,
pszenżyto, tel. (046) 838-75-17, tel. kom.
0600‑389‑324.
Słomę, gm. Bedlno, tel. kom.
0607‑996‑170.
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Sprzedam pszenżyto i słomę, tel. kom.
603‑401‑075.

Owies, żyto, tel. kom. 504‑204‑037.

Sprzedam jęczmień jary, pszenicę jarą,
pszenżyto jare, tel. (46) 838‑46‑40.
Żyto, pszenżyto, Guźnia 28, tel. kom.
503‑730‑843.

Słoma w kostkach i baloty, tel. kom.
691‑166‑951.
Sprzedam żyto, Niespusza 13,
tel. (46) 838‑13‑77.
Beloty sianokiszkonka I pokos., tel.
kom. 883‑752‑005.
Siano belowane, Arkadia 49,
tel. (46) 838‑59‑58.
Mieszanka, pszenżyto,
tel. (46) 838‑59‑74.

Owies, mieszanka z jęczmieniem,
siano, tel. kom. 693‑554‑249.

Pszenżyto, tel. kom. 510‑669‑664.

Owies, słoma owsiana w kostkach, tel.
kom. 721‑856‑417.

Zboża jare - Hodowla Strzelce, ceny
zakładowe, sprzedaż Bielawy
ul. Rynek 14, tel. kom. 607‑189‑155.

Pszenżyto, tel. kom. 509‑637‑975.

Sprzedam kukurydzę do siewu,
kiełkowania 85%, tel. kom. 660‑789‑719.

Sprzedam pszenżyto 10t, tel. kom.
608‑659‑507.

Siano, okrągłe belki, Złaków Kościelny,
tel. kom. 604‑457‑742.

Nasiona łubinu żółtego i facelii, tel.
kom. 609‑502‑147.

Mieszanka, pszenżyto, żyto, tel. kom.
691‑730‑140.

Sprzedam siano w kostkach, żyto,
pszenicę. Popów 146, koło Łowicza, tel.
kom. 602‑587‑434.

Pszenżyto, jęczmień, Złaków Borowy,
tel. (46) 838‑72‑15.

Owies do siewu, tel. kom. 725‑847‑441.

Owies siewny Krezus, jęczmień
Rodos, Łubin wąskolistny słodki,
tel. (46) 838‑65‑52.

Sprzedam mieszankę, tel.
(46) 838-58-07, Nieborów 87.

Sprzedam tanio siano belowane
i słomę, tel. kom. 724‑138‑875.

Pszenżyto, jęczmień, tel. kom.
691‑753‑381.

Sprzedam kukurydzę, tel. kom.
606‑756‑861.

Jęczmień siewny, tel. kom.
504‑717‑046.
Sianokiszonka w balotach, tel. kom.
601‑570‑914.
Pszenżyto, tel. kom. 669‑910‑420.
Łubin żółty, okolice Dmosina, tel. kom.
510‑254‑536.
Pszenżyto, słoma, tel. (46) 838‑89‑78.
Sprzedam owies Nakal, 360 zł, siano
balot, 120 kg, 55 zł, pszenicę Sukces
490 zł, tel. kom. 695-248‑808, Chruślin.

Sprzedam sianokiszonkę w balotach,
tel. kom. 697‑689‑881.
Żyto, słomę, siano kostka, tel. kom.
792‑615‑902.
Sprzedam owies, mieszankę,
tel. (46) 737‑95‑02.
Sprzedam żyto i pszenżyto, Niespusza,
tel. (46) 838‑14‑99.

Siano w kostkach, pszenżyto, Urzecze,
tel. kom. 601‑239‑800.
Jabłonki 1000 sztuk antonówka
i inne, tel. kom. 517‑725‑359.
Pszenżyto i mieszanka zbożowa, tel.
kom. 606‑329‑436.
Mieszanka, pszenica, pszenżyto,
owies, żyto, tel. (24) 277‑95‑94.
Sprzedam zboże, tel. kom.
886‑602‑999.
Burak pastewny z dowozem, tel. kom.
512‑874‑011.

Sprzedam gorczycę, tel. kom.
504‑109‑133.

Ziemniak Winieta, tel. kom.
665‑219‑491.

Owies, pszenżyto, tel. (42) 719‑95‑65.

Pszenżyto, tel. kom. 515‑122‑403.

Sprzedam krowy, tel. (46) 838‑71‑73
po 20.00.
Drób i kurczęta ozdobne, tel. kom.
726‑121‑861.

Sprzedam buraczki ćwikłowe 5 ton
grubych i 5 ton drobnych, tel.
(24) 277-92-47, tel. kom. 667‑450‑600.

Kuce dwa roczne ogierki sprzedam,
tel. kom. 602‑435‑259.

Sprzedam burak pastewny, tel. kom.
666‑046‑328.
Mieszanka zbożowa 70% jęczmienia,
tel. kom. 509‑171‑283.
Siano w kostkach, tel. kom.
601‑181‑642.
Sprzedam burak pastewny, tel. kom.
668‑950‑189.
Sprzedam słomę w belach, tel. kom.
601‑301‑412.
Lucerna z trawą w małych kostkach,
tel. kom. 663‑252‑501.

Sprzedam pszenzyto, żyto, słomę,
siano, tel. kom. 698‑179‑385.

Owies, pszenżyto, owies czyszczony,
tel. (46) 838-36-04, tel. kom. 665‑219‑491.

Sprzedam 2 krowy na mięso,
tel. (46) 861‑26‑24.

Dwie kozy i kozła, typ mięsny
sprzedam, tel. kom. 602‑435‑259.

Słoma, tel. kom. 697‑714‑837.

Sprzedam pszenżyto, pszenicę,
jęczmień, tel. (24) 277‑91‑94.

Sprzedam kaczki rosołowe, tel. kom.
728‑468‑577.

Sprzedam Irgę sadzeniaki, tel. kom.
503‑827‑620.

Saladera, jęczmień, żyto, tel. kom.
721‑737‑343.

Żyto, pszenżyto, mieszanka, tel. kom.
504‑629‑438.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu, 8.04,
tel. (046) 838‑38‑07 po 19.00.

Sprzedam 2 jałówki do zacielenia
waga ok. 400kg, tel. kom. 607‑890‑158.

Pszenicę, owies, słomę i siano
w kostkach, tel. (42) 710‑72‑97 po 18.00.

Jęczmień, pszenica sprzedam, tel.
kom. 666‑016‑633.

Jałówka cielna i dwie krowy cielne, tel.
kom. 0509‑324‑542.

Ziemniaki Irga, tel. kom. 506‑299‑410.

Pszenżyto 15t, 300 zł/t, tel. kom.
794‑289‑745.

Siano, słoma-kostka, tel. kom.
504‑629‑438.

Jałówka cielna, wycielenie 23.04,
tel. (046) 838‑83‑66.

Jałówka na ocieleniu, tel. kom.
602‑781‑244.

Sprzedam siano belowane i słomę, tel.
kom. 603‑254‑329.

Sprzedam sianokiszonkę w balotach,
dajarkę Laval, tel. kom. 692‑650‑279.

Loszki, knury hodowlane, wolne od
Aujszkyego i innych chorób,
z dowozem, tel. (052) 381-44-50, tel.
kom. 0608‑591‑474.

Sprzedam burak pastewny, tel. kom.
601‑831‑647.

Sprzedam burak i siano, tel. kom.
662‑628‑256.

Siano, tel. (42) 710-73‑51, Kadzielin.

hodowlane

Jałówka wysokocielna, tel. kom.
661‑889‑119.

Sprzedam jęczmień jary Skarb
zdobyty Hodowla Roślin Strzelce,
tel. (24) 236‑52‑58.

Sprzedam łubin słodki, szerokolistny
odmiana Parys, tel. kom. 697‑677‑530.

Sprzedam pszenżyto i mieszankę,
tel. (24) 277-95-95, tel. kom. 666‑124‑461.

Słoma jęczmienna i baloty,
tel. (46) 838‑72‑76.

Sprzedam słomę i siano,
tel. (46) 838‑27‑71.

Jęczmień 20t, tel. kom. 666‑737‑054.

Słoma w belach ze stodoły, Bielawy,
tel. (46) 838‑26‑32.

Ziemniak jadalny, tel. kom.
602‑339‑665.

Sprzedam pszenżyto, tel. kom.
794‑373‑671.

Siano 5t, Święte, tel. (46) 835‑22‑86.

Sprzedam gorczycę, tel. kom.
511‑177‑342.

Siano belowane, mieszanka, Popów
42.

Sprzedam mieszankę zbożową, 15t,
tel. kom. 607‑314‑358.

Sprzedam jęczmień Stratus
oczyszczony oraz 5 ton mieszanki,
tel. (24) 277‑97‑27.

Łubin żółty słodki, słoma, Nieborów 60
po 17.00 lub w sobotę.

Sianokiszonki w balotach, tel.
(46) 838-79-20, tel. kom. 886‑315‑029.

Sprzedam 7t pszenżyta i 2t mieszanki,
tel. kom. 605‑065‑064.

Mieszanka. Bednary, tel. kom.
793‑333‑196.

Siano w kostkach, tel. (46) 837‑27‑05
po 17-ej.

Sprzedam żyto, tel. (46) 838‑46‑09.

Sprzedam siano, słoma owsiana
w balotach, tel. kom. 662-327-477,
Skaratki 66.

Pszenżyto wymienię na owies
lub mieszankę, tel. (46) 838‑83‑17.

Siano w belach, 120/120, tel. kom.
692‑648‑948.

Sprzedam mieszankę zbożową,
pszenzyto, pszenżyto z żytem, tel. kom.
694-034‑340, Boczki.

Sprzedam buraczek czerowny, tel.
kom. 692‑431‑189.

Sprzedam pszenicę, tel. kom.
508‑678‑424.

Seradela, tel. kom. 519‑122‑521.

Pilnie buraki pastewne ok. 6 ton,
tel. (24) 277‑44‑51.

Sprzedam kapustę kiszoną, tel. kom.
669‑609‑884.

Czosnek wiosenny do sadzenia
lub na warkocze, tel. kom. 600‑240‑908.

Słoma rolowana 120/120, Chruślin, tel.
kom. 0662‑181‑413.

Słoma 1 zł/sztuka, tel. kom.
887‑211‑270.

Sprzedam baloty sianokiszonki,
tel. (42) 719-75-48, tel. kom. 691‑197‑857.

Pszenżyto, owies, siano luzem, tel.
kom. 662‑563‑188.

Sprzedam żyto i pszenicę,
tel. (46) 838‑79‑83.

Sprzedam kukurydzę do siewu
odmiana na zakiszenie dla bydła,
kiełkowanie ponad 90% 110zł/q, tel.
kom. 602-726‑233 po 20.30.

Sadzeniaki Denar, Owacja, kl.
A, mieszanka zbożowa (pszenica,
jęczmień), tel. kom. 603‑754‑598.

Sprzedam słomę, tel. (46) 838‑69‑18.

Sprzedam pszenicę i pszenżyto 1t,
siano w kostkach, tel. (46) 838-64-75
do 20.00, Sypień.
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Sprzedam żyto, 15t, tel. kom.
606‑519‑851.

Sprzedam burak pastewny, tel. kom.
604‑286‑264.

Sprzedam jęczmień, pszenżyto, tel.
kom. 889‑513‑764.

Mieszanka zbożowa 8t i 2t pszenicy,
tel. (046) 838-62‑81 wieczorem.

Sprzedam saladere,
tel. (46) 838‑15‑62.

Sprzedam siano, słomę, tel. kom.
697-289‑514, Małszyce.

Siano i sianokiszonkę, tel. kom.
512‑181‑380.

Owies, żyto, załadunek mechaniczny,
tel. kom. 0600‑415‑353.

Pszenżyto, tel. (046) 838‑11‑39.

Sprzedam ziemniaki sadzeniaki,
odmiana Korona, ziemniak po odnowie,
tel. kom. 609‑165‑855.

Słomę i zboże sprzedam, tel. kom.
693‑574‑400.

Sprzedam pszenżyto, słomę, tel.
kom. 693‑960‑636.

Siano w kostkach, tel. kom.
0792‑247‑013.

Sprzedam dwie tony buraku
pastewnego, tel. kom. 721‑347‑729.

Siano w belach, Stary Waliszew 7, tel.
kom. 785‑611‑572.

Żyto i pszenżyto, tel. (046) 838-50-86,
tel. kom. 0609‑552‑503.

Pszenżyto, jęczmień, owies, żyto, tel.
kom. 0502‑585‑456.

Zboże, pszenżyto, mieszankę
zbożową, owies, tel. kom. 604‑961‑560.

Mieszanka zbożowa. Bielawy 44, tel.
kom. 885‑459‑698.

Siano w kostkach, tel. kom.
693‑208‑999.

Sprzedam buraczek ćwikłowy, duży,
tel. kom. 696‑852‑727.
Sprzedam łubin Parys, słodki,
szerokolistny, tel. (46) 838-27-57, tel. kom.
696‑253‑998.

Jęczmień, tel. kom. 888‑618‑091.
Buraki pastewne, tel. kom.
698‑929‑759.

Sprzedam słomę ze stodoły 120/120,
ok. Bąkowa, tel. kom. 696‑447‑652.

Sprzedam jęczmień i siano, duże
baloty, tel. kom. 664‑316‑600.

Saladera, tel. kom. 609‑501‑524.

Siano w kostkach, tel. kom.
664‑634‑113.

Siano, duża bela, łąkę do ścięcia 2,30
ha; Marywil, tel. kom. 0501‑351‑745.

Sprzedam owies, pszenżyto, pszenicę,
tel. kom. 796‑610‑417.

Sprzedam pszenicę, tel. kom.
608‑400‑447.

Pszenżyto, tel. kom. 0696‑441‑178.

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

Sprzedam ziemniaki odmiana lord,
irga, denar, jadalne i drobne, tel. kom.
602‑314‑866.
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Sprzedam pszenżyto, tel. kom.
608-079‑453 po 16.00.
Pszenżyto, pszenica, tel.
(46) 838-76-87, tel. kom. 604‑781‑918.
Sprzedam marchew konsumpcyjną
i odpadową oraz pszenżyto jare, okolice
Żychlina, tel. kom. 794‑016‑461.
Siano belowane, tel. (46) 838-50-24
dzwonić wieczorem, Mysłaków 170.
Sprzedam buraczki i marchewkę
paszową, skrzynki uniwersalki, tel. kom.
600‑827‑357.

Jałówka na ocieleniu, 2700 zł,
Trzcianka 36, tel. (46) 838‑83‑17.
Sprzedam kaczki, tel. (46) 838‑79‑83.
Dwie jałówki po 14 miesięcy, tel. kom.
664‑270‑461.
Sprzedam dwie jałówki na wycieleniu,
tel. kom. 606‑506‑143.
Jałówka na ocieleniu, termin 4
kwietnia, tel. (46) 839-68-47, tel. kom.
782‑787‑279.
Jałówka wysokocielna, koniec marca,
tel. (46) 839‑28‑16.
Jałówka na wycieleniu, tel. kom.
695‑304‑461.
Byczek mięsny, tel. kom. 609‑261‑389.
Krowy, tel. (46) 838‑11‑39.
Jałówka wysokocielna,
tel. (46) 838‑90‑08.
Sprzedam młodą krowę wysokocielną,
tel. kom. 506‑552‑043.
Gęś owsiana, detal, pióra, puch, tel.
kom. 605‑274‑671.
Świnki wietnamskie (kupię knurka), tel.
kom. 501‑330‑068.
Sprzedam kozy, tel. kom. 697‑567‑970.
Sprzedam jałówki 14 miesięcy,
tel. (46) 838‑55‑28.
Sprzedam indyki, duże,
tel. (46) 838‑67‑39.
Sprzedam jałówkę na samym
wycieleniu, tel. kom. 512‑447‑254.
Jałówka na wycieleniu pod oceną, tel.
kom. 695‑945‑598.
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Sprzedam jalówkę na wycieleniu,
termin 16 kwietnia, tel. (46) 838‑33‑76.
Sprzedam jałówkę cielną, tel. kom.
697‑298‑966.
Klacz 2,5 roku zimnokrwista, tel. kom.
601‑962‑832.
Sprzedam jałówkę wysokocielną lub
krowę wysokocielną, tel. kom.
605-038-625 603‑439‑430.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu, tel.
kom. 605‑159‑165.
Sprzedam jałówkę pod zacielenie, tel.
kom. 603‑592‑345.
Sprzedam jałówkę hodowlaną
wysokocielnę, tel. kom. 600‑500‑155.
Sprzedam dwie jałówki na wycieleniu,
tel. (46) 839-13-14, Złaków Kościelny
128.

Przyczepa 14 ton ładowności
w super stanie, tel. kom. 0606-123-379;
0696‑345‑659.
Rozsiewacze nawozu Kuhn 800
i 1100 kg, hydraulika, stan bdb., tel. kom.
0600‑415‑353.
Sprzedam rozrzutnik obornika, tanio,
tel. kom. 0798‑207‑937.
C-360, wóz platforma, łubianki
używane, tel. (046) 837‑92‑21.
Kombajn ziemniaczany Anna.
Tanio, możliwość transportu, tel. kom.
0667‑296‑831.
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.

Jałówka, wycielenie maj, tel. kom.
606‑324‑970.

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

Sprzedam jałówkę cielną, tel. kom.
602‑211‑613.

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

Sprzedam jałówkę hodowlaną 74%
HF. Termin wycielenia 18.04, tel. kom.
661‑913‑898.

Koparka linowa KM-251, tel. kom.
0508‑382‑120.

Kozy mleczne z młodymi, tel. kom.
692‑694‑085.
Sprzedam triki duże, tel. kom.
509‑217‑640.
Sprzedam jagnięta, tel. kom.
509‑217‑640.

Siewnik zbożowy, dmuchawa
zbożowa, rozsiewacz dwutalerzowy,
przetrząsarko-zgrabiarka, tel. kom.
0663‑647‑066.
Sprzedam opryskiwacz na części, tel.
kom. 0667‑349‑210.

Sprzedam knurki, tel. kom.
606‑756‑861.

Jemioł elektryczny do buraków,
owijarka samozaładowcza, prasa
rolująca Claas, tel. kom. 0608‑034‑501.

Sprzedam jałówkę cielną,
tel. (46) 838‑47‑15 po 20.00.

Kombajn zbożowy Z050, tel. kom.
0694‑561‑612.

Trzy krowy na wycieleniu; jedna
po wycieleniu; jałówka na wycieleniu.
Likwidacja stada, tel. kom. 691‑534‑526.

Kombajn Anna, przyczepa wywrotka
4t, tel. kom. 0505‑406‑917.

maszyny
Ciągniki „Valtra” 74-370 KM,
maszyny „Kongskilde”, pługi,
siewniki, agregaty, inne. Sprzedaż,
serwis, części, tel. kom.
0606-112‑794, Sanniki.
Sprzedam przyczepę
samozbierającą Krone,
hydraulicznie unoszony dyszel,
rotor, wały wyrzucające, tel. kom.
0608‑787‑346.
Rozsiewacze nawozów, 300 kg,
400 kg, 500 kg - super promocja, tel.
kom. 0506‑140‑584.
Siewnik Poznaniak, tel. kom.
0600‑626‑789.
Nowe Belarusy w bardzo
dobrej cenie. Bielawy, tel. kom.
0506‑140‑584.
Beczka do ślęzy sadowniczej, nowa,
tel. kom. 0506‑188‑515.
Siewka nawozowa „Amazone”, tel.
kom. 0601‑272‑521.
Pługi Kverneland zagonowe
i obrotowe, tel. kom. 0601‑272‑521.
Siewnik zbożowy zachodni,
tel. (024) 356‑20‑88.
Sprzedam prasy rolujące, różne, tel.
kom. 0660‑117‑565.
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.
Przyczepka oplandeczona, Popów 42.
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Siewnik, rozrzutnik obornika,
opryskiwacz 300l, agregat uprawowy, tel.
kom. 0723‑938‑111.
Sprzedam kosiarkę rotacyjną, czeską,
tel. kom. 0664‑713‑405.
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.

Zgrabiarka Gyrland, idealna, tel. kom.
0511‑345‑546.
Przednia oś kompletna i kolumna
kierownica do C-360, Czatolin 74.
Rozrzutnik obornika, dwuosiowy,
dmuchawa do siana, tel.
(046) 838-87-39, tel. kom. 0505‑371‑658.
Ciągnik Massey Frguson-698,
zwolnice C-360, tel. kom. 0507‑164‑215.
Prasa walcowa Dojczwar, noże, siatka,
sznurek, tel. (046) 838‑37‑55.
Kombajn Forschnit-512, stan dobry,
w całości lub na części, tel. kom.
0602‑522‑478.
Sprzedam T-25, 1991 rok, bez
kabiny, stan bdb, 11500 zł, tel. kom.
0503‑693‑732.

Sprzedam przyczepę (platforma),
śrutownik, kopaczka konna na
podnośnik, tel. kom. 888‑107‑443.
Sprzedam kombajn zbożowy 1981 rok,
tel. kom. 783‑668‑532.
Gruber 2,2 m niemiecki z wałkami, tel.
kom. 794‑301‑799.
Pług 2-skibowy grudziądzki,
rozsiewacz nawozów Kos, tel. kom.
604‑457‑742.

Przyczepa 3,5t sztywna, rozsiewacz
nawozów Kos, opryskiwacz 400l,
tel. (24) 282‑11‑76.
Sprzedam obornik bydlęcy,
tel. (46) 838‑55‑28.
Ferguson 4x4, Bizon-056, tel. kom.
515‑938‑370.
Przyczepa 4,5t wywrotka, cyklop, tel.
kom. 604-890‑164 po 15.00.
Kombajn Bolko, tel. (46) 838‑05‑62.
Rozrzutnik jednoosiowy 4t,
tel. (46) 838‑82‑26.

Sprzedam Zetor-8111, 1988 rok,
z nowym Turem lub bez, tel. kom.
0601‑154‑851.

Sprzedam zbiornik na mleko 440l.,
dojarkę dwustanowiskową, tel. kom.
728‑468‑577.

Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy, tel.
kom. 0600‑390‑115.

Ursus C-330, stan dobry 12500 zł, tel.
kom. 665‑169‑248.

Rozrzutnik jednoosiowy, pług 4
i 3-skibowy, agregat, glebogryzarka,
siewnik poznaniak, tel. (46) 831-61-09,
tel. kom. 606‑769‑925.

Siewnik do buraku, tel. kom.
0603‑676‑220.

Agregat podorywkowy Gruber na 5
łap, szerokość 2,2 m., tel. (24) 282‑27‑62.

Pług 5-skibowy Unia Grudziądz,
talerzówka Kombajn Anna, tel. kom.
0603‑676‑220.

C-360 w oryginale, r. 1985/86 rejest.,
I właściciel, stan idealny, ogumienia 90%,
akumulatory na gwarancji, tel.
(46) 838-43-84, tel. kom. 693‑657‑231.

Ciągnik C-385, ładowacz Czeski 750,
sieczkarnia jednorzędowa Polska, tel.
kom. 0695‑557‑283.
Siewnik Poznaniak, tel. kom.
0604‑472‑977.

Sprzedam Orkan jednorzędowy do
kukurydzy, 2000 zł do negocjacji, tel.
kom. 785‑193‑578.
Ursus 2812 1992 rok, tel. kom.
692‑387‑028.

Tur-6, sieczkarnia Forschnit, 1989 rok,
tel. (46) 838‑89‑40.
Sprzedam dmuchawę do siana,
kopaczkę i pszenżyto, tel. kom.
781‑592‑703.
Pług 4-skibowy, obrotowy, Ibiz, tel.
kom. 667‑232‑652.
Obornik bydlęcy, Sromów 14, tel. kom.
667‑882‑172.
Sprzedam nowy rozsiewacz do
nawozów „Motyl”, tel. (46) 861‑27‑23.

Rozsiewacze nawozu, kosiarka
Czeska, wózek dla zwierząt, tel. kom.
0506‑115‑015.

Sprzedam ciągnik Ursus C-385, tel.
kom. 721‑341‑534.

Ciągnik C-330, 1984 rok, rozrzutnik
Tandem, tel. kom. 0696‑356‑496.

Koła wąskie do C-360 lub Zetora.
12.4-36, bliźniaki, tel. kom. 609‑171‑736.

Rozrzutnik 3,5t, tel. kom. 788‑017‑178.

Cyklop polski z kabiną, dmuchawa
do siana pionowa, tel. kom. 512‑630‑603.

Opryskiwacz zawieszany, 400l, 10m,
tel. kom. 600‑412‑223.

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. 515‑198‑560.

Sprzedam Tur do Ciągnika MF-255,
tel. kom. 603‑708‑838.

Obornik bydlęcy, 30 zł/t, tel. kom.
507‑962‑529.

Przyczepa samozbierająca TO-72,
tel. (46) 838‑25‑05.

Agregaty, talerzówki, pługi, kabiny, Tur
i rozrzutniki, tel. (46) 837‑53‑86.

Ciągnik Ursus-3512, 1997 rok, stan
bdb, tel. kom. 668‑502‑537.

Ciągnik New Holand, tel. kom.
604‑281‑093.

Przetrząsarka karuzelowa Fella 5,2
m, tel. kom. 600‑696‑620.

Sprzedam rozrzutnik obornika
jednoosiowy 2,5t, przetrząsaczo
– zgrabiarkę 4 gwiazdową, śrutownik
na kamienie, przetrząsacz widełkowy
konny, siewnik konny 15, tel. kom.
602‑813‑725.

Rozrzutnik 6t z zastawkami, tel. kom.
607‑296‑566.

Sprzedam dwukółkę do Ciągnika
i kultywator z wałkiem strunowym,
tel. (46) 838‑04‑79.
Prasa zwijająca „Galignani” pasowa
podbierak 2m, 1997 rok. Prasa pasowa
zmiennokomorowa „John Deere” 550.
Przetrząsałka karuzelowa „Krone”
6-gwiazdowa, tel. kom. 607‑992‑213.
Siewniki: 3m, 2,5m. Pług
4– i 3-skibowy „Kverneland”
+ zabezpieczenia. Kosiarka
dyskowa 1,6m „Kuhn”. Kosiarka
rotacyjna polska i czeska, tel. kom.
607‑992‑213.
Zetor– 6211, 1992 rok, stan bdb,
tel. kom. 606‑967‑890.
Prasę Z224, kombajn ziemniaczany
Anna, tel. kom. 600‑747‑701.
Kabina kompletna do C-360, tel. kom.
692‑287‑672.

Ciągnik C-330, tel. kom. 0609‑316‑663.
Sprzedam Ursus C-4011,
tel. (046) 838‑25‑02.

Rozrzutnik 1-osiowy,
tel. (46) 874‑52‑26.

Sprzedam siewnik zbożowy, 25 rurek,
tel. kom. 0669‑870‑572.

Zetor 8145, 1992 rok, rozsiewacz
Kos, opryskiwacz, pług 3, tel. kom.
668‑816‑945.

Sprzedam siewnik poznaniak szer.
2,70m, tel. kom. 0664‑981‑618.

Sprzedam przyczepę samozbierającą
do sianokiszonek, kemper 24 noże, stan
idealny, tel. kom. 886‑315‑029.

Stacja kontroli opryskiwaczy, środki
ochrony roślin, piły, kosy, kosiarki,
sprzedaż, serwis. Chemfil, Dmosin
124, Domaniewice ul. Główna 6.
www.chemfil.pl

Sprzedam sieczkarnię do bizona
ZO56, tel. kom. 782‑603‑528.

Kolumna kierownicy i opony
do używane do C-360, tel. kom.
692‑287‑672.

Spych zawieszany do ciągnika
i przyczepka ciągnikowa 1-osiowa, tel.
kom. 0503‑124‑344.

Pług zagonowy 4-skibowy Unii
Grudziądz 2004 rok, tel. kom.
693‑253‑063.

Przyczepa-platforma,
rozrzutnik 1-osiowy, obsypnik „3”,
tel. (46) 837‑27‑05 po 17-ej.

MTZ Belarus 1981 rok, tel. kom.
0664‑981‑618.

Sprzedam przyczepy HL 8011
po odbudowie, konstrukcję wiaty
– kompletną, tel. kom. 693-299‑439
po 15:00.

Ciągnik Renault oryginał, tel. kom.
0511‑345‑546.

Sprzedam C-360, tel. kom.
880‑500‑224.

Rozrzutnik francuski oryginał, tel. kom.
0511‑345‑546.

Śrutownik walcowy, tel. kom.
693‑117‑878.

Przyczepa samozbierająca,
kopaczka i sadzarka do ziemniaków,
tel. (46) 838‑11‑78.
Kosiarka rotacyjna polska, tel. kom.
512‑981‑861.
Rozrzutnik obornika Tandem 8t, 1996
rok, siewnik do nawozu Kos, rama na
kołach od kombajnu Anna idealna
do przewozu skrzyniopalet, tel. kom.
518‑877‑966.
Rozrzutnik Tandem 6t, ładowacz
VN2-750, talerzówkę 2.20m, sadzarkę do
ziemniaków czeską, opryskiwacz Slęza
1000l, silnik ze skrzynią do Stara 200, tel.
kom. 888‑618‑091.
Sprzedam: glebogryzarkę; Orkan II, tel.
kom. 660‑476‑143.
Rak, przerobiony do ciągnika do
balotów, tel. kom. 605‑061‑675.
C-330, tel. kom. 723‑461‑250.
Ciągnik C-330 z kabiną 1984 rok, stan
bdb. 16500 zł lub do uzgodnienia, tel.
kom. 510‑286‑471.

Sprzedam opryskiwacz i gruber, tel.
kom. 693‑552‑221.
Sprzedam cyklop, tel. kom.
602‑325‑159.

Zgrabiarka Fella, szerokość 3,2m, stan
bdb, tel. kom. 665‑528‑516.

Pilnie sprzedam rozrzutnik
jednoosiowy, tel. kom. 784‑319‑325.
Wózek widłowy elektryczny, tel. kom.
517‑725‑359.
Tanio rozsiewacz Kos i brony posiewne
„5-tki”, tel. kom. 509‑065‑711.

Kosiarka rotacyjna, tel. (42) 719‑59‑36.
Sprzedam rozrzutnik obornika
Tandem, siewnik „poznaniak”,
rozsiewacz Piast, tel. (24) 277-48-09, tel.
kom. 693‑555‑430.
Sprzedam pług 4 i 2-skibowy i agregat
uprawowy, szerokość 2,10m, tel. kom.
503‑542‑889.
Sprzedam siewnik Poznaniak, tel. kom.
693‑025‑944.
Sprzedam wycinak do kiszonek, tel.
kom. 504‑109‑133.
Rozrzutnik 2-osiowy, tel.
(42) 719-65-30, tel. kom. 697‑141‑748.
Maszyny do łuskania bobu jedno
i dwustronne, tel. kom. 601‑804‑729.
Sprzedam rozrzutnik dwuosiowy, tel.
kom. 602‑394‑036.
Sprzedam: pług 2-skibowy, przyczepa
3,5t, głębosz 2-rzędowy, tel. kom.
607‑155‑966.
Sprzedam agregat 2,2m, tel. kom.
795‑629‑994.
Sprzedam ciągnik C-360 1979 rok, tel.
kom. 667‑278‑282.
Sprzedam deszczownię, szpulę,
grabiarkę 2,5m niemiecką, dmuchawę
zbożową rotacyjną Pöttinger 1-rzędową,
Mengele 200, tel. kom. 880‑855‑911.
Rozrzutnik obornika, dwuosiowy, tel.
kom. 505‑997‑941.
Siewnik Amazone D-7, 3 m, tel. kom.
604‑961‑560.
Zetor-5211, tel. kom. 604‑961‑560.
Kosiarko-rozdrabniacz gałęzi
sadowniczych 1,60m, tel. kom.
512‑586‑517.
Cyklop i paleciak do ciągnika,
tel. (42) 719-56-64, tel. kom. 606‑571‑566.
Sprzedam rozsiewacz do nawozu
rolniczy, tel. kom. 693‑117‑878.
Sprzedam pług dwuskibowy i siewnik
15 rurek, tel. kom. 600‑919‑417.
Rozsiewacz RCW3 i RCW5, kombajn
Bolko, tel. kom. 508‑364‑849.
Rozrzutnik jednoosiowy, stan bdb,
tel. kom. 667‑826‑226.
Orkan, sieczkarnia 1-rzędowa,
przyczepa 16t i 10t, tel. kom.
510‑823‑225.
Sprzedam przyczepkę dwukołową
do zwierząt, nie rejestrowana, 600 zł, tel.
kom. 606‑519‑851.
Agregat uprawowy Bomet, 2,80m
szerokości, 2007 rok, tel. kom.
609‑311‑468.

Sprzedam opryskiwacz 400l 12m
szerokości, tel. kom. 798‑765‑412.

Nowy Ursus 5314 - w starej
promocji, tel. kom. 506-140‑584,
Bielawy.

Sprzedam siewnik 3m „poznaniak”
2005 rok, agregat uprawowo-siewny RolMasz 2009 rok, tel. kom. 693‑070‑535.

Prasa belująca Metal-Fach Sipma
Lublin - w super promocji, tel. kom.
506-140‑584, Bielawy.

Wielorak do warzyw 6-rzędowy, 3
rodzaje redlic; kosiarka listwowa Osa,
silnik Lejland, burty do przyczepy,
siłownik, okładnicę, inne, tel. kom.
607‑438‑719.

Silniki C-330,360, MF, Leyland
- kompleksowy remont, 12-mcy
gwarancji, tel. kom. 506‑140‑584.

Sprzedam sieczkarnię Morall 190
z temperem, tel. kom. 663‑319‑257.
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. (24) 282‑22‑53.
Sprzedam kombajn zbożowy Z-56, tel.
kom. 693‑555‑430.

Brony, pługi, glebogryzarki super
promocja, tel. kom. 506‑140‑584.
Ciągnik Ursus C-330M 1990 rok,
I własciciel, 1700 Mth w oryginale, tel.
kom. 605‑884‑584.
Ursus C-360-3p, z kabiną, 1989 rok,
I właściciel, przyczepa samozaładowczą
do okrągłych bel, tel. kom. 602‑709‑962.
Przyczepa samozbierająca
jugosłowiańska, tel. (42) 719‑95‑65.
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Orkan II, tel. kom. 691‑534‑457.
Prasa Z-224, z podajnikiem, 1987 rok,
rozrzutnik nowy, dwuosiowy, 4t, cyklop,
tanio, tel. kom. 513‑170‑880.
Prasa rolująca pasowa John Deere,
zmiennokomorowa-590, szeroki
pobieracz i koła, 1997 rok, tel. kom.
602‑709‑962.
Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy do
remontu, tel. kom. 661‑732‑537.
Siewnik do warzyw 4-rzędowy
z możliwością formowania redlin,
łuskarka do bobu, tel. kom.
696‑565‑452.
Pług trzyskibowy obrotowy stan
bdb i silnik elektryczny 5,5 kW,
tel. (46) 874‑61‑49.
Rozsiewacz do nawozu polski lub
niemiecki, tel. kom. 783‑985‑848.
Przyczepa sztywna 3,5 t, kultywator 13,
wialnia, tel. kom. 662‑059‑527.
Kombajn ziemniaczany Anna,
kosiarka rotacyjna, talerzówka, tel. kom.
604‑245‑212.
Sprzedam Ursus 902 1984 rok, stan
bdb, w oryginalnym lakierze, tel. kom.
608‑435‑018.
Przetsząsarko-zgrabiarka karuzelowa
PZ-Strela i zgrabiarka karuzelowa Fella,
tel. kom. 604‑853‑854.
Prasę Sipma Z-224/1, 1987 r., tel. kom.
663‑602‑629.

MF-255, 1988 rok, tel. kom.
692‑601‑689.
Ładowacz tur do Zetora 7340,
5340, 7245, 5245, 5211, 3-sekcyjny
samopoziomujący, tel. kom.
692‑601‑689.
Siewnik nawozowy Agromet Brzeg
1500l, 2-talerzowy, 1998 rok, tel. kom.
692‑601‑689.
Prasa belująca Z-279/1 Sipma, 1999
rok, tel. kom. 608‑420‑169.
Prasa kostkująca Z-224/1 Sipma,
1996 rok z podajnikiem, tel. kom.
692‑601‑689.

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. 502‑939‑200.

Gruber, 3m, Lemken szmaragd,
maszyna do cięcia słomy za ciągnikiem,
tel. kom. 663‑112‑227.

Sprzedam przedsiewną bronę
z podwójnymi wałkami, tel. kom.
667‑978‑455.
Sprzedam zbiornik na mleko Alfa
Laval, 430l, tel. kom. 600‑916‑962.

Tylny most C-360, C-355, 4011, tel.
kom. 502‑939‑200.

Siewka do nawozu Bigbale 1t,
1999 rok, pług 4-skibowy obrotowy
Kverneland – ażurowy 1998 rok, tel.
kom. 600‑822‑089.

Kultywator 16, sadzarka czeska,
kosiarka Osa, śrutownik, dmuchawa
do siana, tel. kom. 500‑243‑393.

Prasa rolująca Blan-Hot, werger Bel250, opony 16,9-28 sprzedam, tel. kom.
885‑964‑896.

Silnik do C-360, C-328, C-4011,
C-360-3p, tel. kom. 502‑939‑200.

Sprzedam pług i brony, tel. kom.
693‑025‑919.

Śrutownik Bąk, 5,5 kW, tel. kom.
502‑939‑200.

Sprzedam przetrząsarkę karuzelową
polską, opony do MTZ 15,5/38, dwie
sztuki, tel. kom. 783‑991‑713.

New Holland TD-90, 2006 rok, 4x4,
stan idealny, tel. kom. 692‑601‑689.

Opiełacz 6-rzędowy do warzyw
i truskawek, tel. kom. 880‑353‑819.

Kosiarka rotacyjna, 2009 rok, tel. kom.
664‑737‑171.

Sprzedam kopaczkę 2-rzędową,
tel. (46) 838-27-57, tel. kom. 696‑253‑998.

Sadowniczy T-25, C-330,0C-360-3p,
Zetor 3 i 4, MTZ do remontu, Białoruś,
ciągniki na części z dokumentami,
motoreduktory, paski klinowe nietypowe,
tel. kom. 504‑475‑567.

Sprzedam części do przyczepy
samozbierającej T010, T050, tel. kom.
661‑918‑798.

Chwytak do balotów hydrauliczny, tel.
kom. 664‑737‑171.
Sprzedam beczkę 2500l, podwozie do
wozu asenizacyjnego, przednie koła do
Ursusa-4514, tel. kom. 692‑205‑762.
Opony do C-360, 50%, tel. kom.
784‑922‑689.

Brama + furtka, kultywator, brony,
znacznik do ziemniaków, tel. kom.
668‑402‑653.
Beczki asenizacyjne 4000l, 6000l,
8000l, tel. kom. 600‑428‑743.
Prasa Sipma Z-224/1, z podajnikiem,
beczkowóz 3000l, prasa Sipma Z-569/1,
podajnik do bel do Sipmy Z-224/1, tel.
kom. 604‑213‑682.

Rozrzutnik 1-osiowy, tel. kom.
697‑714‑837.

Pług 4-skibowy, tel. kom. 602‑339‑665.

Kombajn zbożowy New Holland, tel.
kom. 883‑752‑005.

Przyczepę wyrotkę, podwójne burty,
tel. kom. 697‑714‑837.

Tylni most C-360, hedel do żyta
do sieczkarni Forschnit, tel. kom.
728‑312‑721.

Maszt widlaka, tel. kom. 695‑197‑672.

Agregat prądotwórczy 60 KW, tel. kom.
697‑714‑837.

Kosiarka rotacyjna Meskorol, mała,
tel. (46) 838‑85‑59.

Siewnik zbożowy 2300 zł, tel. kom.
663‑647‑066.
Ciągnik MF-255, ładowacz
Cyklop, dwukółka ciągnikowa,
tel. (46) 838‑74‑74.
Beczka asenizacyjna, 6700l, 2002 rok,
szerokie ogumienie, tandem, tel. kom.
604‑112‑568.
Ciągnik C-330, 1981r., nowa kabina,
nowe ogumienie, cena do uzgodnienia,
tel. kom. 694‑904‑464.
Wózek widłowy gazowy z obrotnicą,
2001 rok, tel. kom. 517‑725‑359.
Dmuchawę pionową, tel. kom.
606‑329‑436.
Sprzedam rozrzutnik Welger 4.5t
+ nadstawki, stan idealny, 2004
rok, tel. (24) 285-85-62, tel. kom.
663‑252‑540.
C330, Tur, tel. kom. 514‑539‑036.
Maszt widlaka, 1500 zł, tel. kom.
609‑316‑663.
Pług 3-skibowy, cyklop czeski,
kosiarka „Osa”, tel. kom. 669‑303‑235.
Siewnik Mazur 4m, stan dobry, tel.
kom. 609‑459‑539.
Młyński śrutownik walcowy 10 KW, tel.
kom. 668‑594‑262.
Bizon, 1976 rok, 11000 zł, rozrzutnik
obornika, stan bdb, tel. kom.
880‑090‑717.
Sprzedam pług 5-skibowy, Unia
Grudziądz, tel. kom. 506‑552‑043.
Sprzedam chwytak obornika i obornik,
tel. (46) 837-14-61, Pilaszków 22.

Obsypnik kopcy Wulkan, tel. kom.
782‑072‑503.
Agregat uprawowy 1,8m, tel. kom.
601‑173‑977.
Przyczepa samozbierająca
Jugosłowianka 3, tel. kom. 782‑072‑503.
C-330M, 1989 rok, oryginał, tel. kom.
608‑128‑670.
T-25 Władimirec, 1980 rok, stan
idealny, tel. kom. 608‑128‑670.
Prasa kostkująca Z-224, stan
techniczny bdb, I właściciel, garażowana,
tel. (46) 838‑98‑15.
Ciągnik FARM-MOT, 25 KM,
odpowiednik C-330 lub T-25 do sadu
lub małego gospodarstwa, 1997 rok, tel.
kom. 608‑128‑670.

Kombajn Bizon Z-056, 1986 rok,
garażowany, tel. (46) 838‑80‑80.
Siewnik zbożowy Poznaniak, 1988 rok,
tel. (46) 838‑88‑39.
Kombajn zbożowy Deutz-Fahr, 1986
rok, tel. kom. 603‑569‑970.
Kombajn zbożowy Z-56, wersja
ekspresowa, 1983 rok, duże koło,
kabina, sprawny technicznie, 22000
zł, tel. (46) 838-85-86, tel. kom.
784‑641‑452.

Siewnik Poznaniak, 2,70m, 1990 rok,
olejowa skrzynia, stan bdb, tel. kom.
608‑128‑670.

Sprzedam Ursus C-360, 1975 rok, tel.
kom. 608‑429‑804.

Blok silnika C360, tel. kom.
694‑954‑708.

MTZ 80, 1992 rok, stan bdb, opona
18,4x26, tel. kom. 666‑971‑634.

Sprzedam Zetor-5340, 2001 rok, 2400
MTH, tel. kom. 501‑850‑017.
Sprzedam C-360, 1981 rok, tel. kom.
501‑850‑017.
Widły do belotów na podnośnik, tel.
kom. 693‑278‑969.
Ładowacz do bel na tył do traktora, tel.
kom. 693‑278‑969.

Prasa Z-224/1, Sipma, 1998 rok, tel.
kom. 608‑420‑169.

Przetrząsarkę Pająk 2, zgrabiarkę
Karuzelową 2,5, przetrząsarko-zgrabiarkę
zawieszaną 4, tel. kom. 880‑855‑911.

Ursus-4514, 4x4, 2004 rok, 800Mth, tel.
kom. 608‑420‑169.

Sprzedam opryskiwacz do remontu,
tel. kom. 693‑064‑349.

Przetrząsarka hydrauliczna Krone,
6,5m, 1999 rok, tel. kom. 600‑822‑089.

Prasa rolująca Metal-Fach, 2006 rok,
tel. kom. 692‑601‑689.

Fendt, 1980 rok 75 kM, International
1980 rok 3 cylindry, C-4011 1970 rok,
pług 3-skibowy obrotowy Niemeyer
z wałem Cambela, tel. kom. 600‑428‑743.

Przyczepa sztywna i wywrotka, 6t, tel.
kom. 600‑822‑089.

Silnik C360, tel. (24) 277‑82‑13.
REKLAMA

Kosiarka rotacyjna Polska, stan
idealny, tel. kom. 724‑098‑667.
Sprzedam sieczkarnię Fortschrit
jasnozieloną z 3 hederami lub inną
czeską, tel. kom. 607‑158‑459.
Sprzedam pług 2 grudziądzki,
zgrabiarkę Słoneczko, siewnik zbożowy
Poznaniak 2,70 m, tel. kom. 724‑145‑022.
Podajniki ślimakowe poziome,
redukcje, zbiorniki paszowe, blacha 4,
kątownik, ceownik, tregra, z demontażu,
tel. kom. 512‑476‑760.
Kabina do C360 z błotnikami, 500 zł,
tel. kom. 600‑335‑473.
C330 9200 zł, Orkan 1989 rok 2900
zł, pług 3 850 zł, tel. kom. 606‑944‑167.
Sprzedam agregat, brona 2,10m,
dmuchawa do siana, maszyna do cebuli,
adapter pionowy do rozrzutnika, tel. kom.
691‑130‑607.

Pług do śniegu na tył do traktora, tel.
kom. 693‑278‑969.

Pług 2-skibowy, mieszadło do
gnojowicy, rozrzutnik 1-osiowy 4,5t, tel.
kom. 600‑822‑089.
Rozrzutnik Forschrit, 8t, 1990 rok,
przetrząsarka karuzelowa 4,5-5,20m, tel.
kom. 0600‑822‑089.

Poprowadzę rozliczenia Vat dla
rolników, tel. kom. 508‑191‑628.
Konstrukcje, hale, wiaty, tel. kom.
660‑789‑719.
Wykonuję kosiarki sadownicze,
tel. (46) 832-14-57, tel. kom. 513‑666‑808.
Naprawa, remonty ciągników, tel. kom.
502‑939‑200.

zwierzęta
sprzedaż
Haski szczeniaki sprzedam, tel. kom.
692‑522‑467.

C330, rozrzutnik, tel. kom.
887‑380‑863.
Ciągnik T-25 Wladimirec, 1978 rok, tel.
kom. 605‑722‑879.

Maszt widlaka, tel. kom. 0785‑405‑552.
Sprzedam Trolla, 4200 zł, tel. kom.
609‑502‑147.

Sprzedam szczenięta rasy cockerspaniel, tel. kom. 503‑055‑292.
Jamniki szczenięta, 9-tygodniowe, tel.
kom. 601‑431‑489.
Pekińczyki biało-czarne, tel. kom.
694‑514‑370.
Sprzedam Yorki, tel. kom.
666‑025‑693.
Yorki sunia, 8-tygodni, tel. kom.
792‑018‑224.

Tur do C-330, dwusekcyjny, tel. kom.
667‑133‑729.

Sprzedam szczenięta bernardyny
i sukę bernardynkę 10-miesięczną, tel.
kom. 691‑989‑118.

C-360, skrzynki na owoce, ślęza,
dwukółka, kultywator, tel. kom.
665‑464‑794.

Klacz rekreacyjna zaźrebiona, tel. kom.
602‑230‑643.

Siewnik do kukurydzy, opryskiwacz
ciągnikowy, tel. kom. 691‑534‑526.

Maltańczyki szczenięta, tel. kom.
692‑448‑768.

inne

Husky, szczeniaki, tel. kom.
791‑391‑260.

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.

Sprzedam 6-miesięcznego boksera,
tel. kom. 605‑591‑610.

Blachy na podłogi do przyczep
i rozrzutników, tel. kom. 0508‑382‑120.
Sprzedam opony używane, tylne do
C360, tel. kom. 0602‑270‑556.
Sprzedam baloty, tel. kom.
0512‑280‑159.
Sadzonki aronii dwuletnie, tel. kom.
0605‑090‑155.

Shitzu szczeniaki pieski sprzedam, tel.
kom. 692‑522‑467.
Yorki, shih-tzu, oraz młodą buldoczkę,
tel. kom. 500‑043‑501.
Bernardyny szczenięta, tel. kom.
503‑542‑940.
Oddam małe pieski, tel. kom.
796‑884‑955.
Szczeniaki owczarka niemieckiego
ośmiotygodniowe po rodzicach
rodowodowych, tel. kom.
692-749‑175, Dmosin.

Beczka 4500l, tel. kom. 0609‑661‑559.

SKR w Łowiczu sprzeda kosiarkę
rotacyjną, tel. kom. 602‑779‑027.

Sprzedam szczeniaka miniyorka,
suczkę, tel. kom. 694‑514‑370.

Sprzedam silos cementowy po zbożu,
tel. kom. 0607‑317‑128.

Chihuahua, komplet szczepień, tel.
kom. 662‑093‑975.

Agregat uprawowy 2,70
szerokość, rotacyjna polska,
przyczepa samozbierająca T-170,
tel. (24) 282‑22‑53.

Worki po śrucie sojowej, tel. kom.
0798‑843‑062.

Sprzedam trzy miesięczne młode
psy owczarki, pieska i suczkę,
tel. (46) 839‑67‑81.

Sprzedam kosiarkę listwową
i grabiarkę konną, tel. kom. 505‑319‑895.
Siewnik poznaniak, ciągnik C363 P,
pług 2-skibowy grudziądzki, rozsiewacz
nawozu Kos, tel. kom. 512‑981‑861.
Sprzedam prasę Z-224, tel. kom.
509‑137‑971.
Sprzedam siewnik Poznaniak, brony 5,
tel. kom. 603‑592‑345.
Sprzedam talerzówkę 16, belki do
opryskiwacza, tel. kom. 603‑592‑345.
Prasa belująca Sipma, łańcuchowa,
1999 rok, tel. kom. 889‑013‑143.
Prasa belująca Welger RP-12, stan
idealny, tel. kom. 607‑992‑213.
Przyczepa samozbierająca TO-50, tel.
kom. 663‑630‑667.
Gruber, 5 łap z talerzami i wałem, tel.
kom. 606‑324‑970.
Owijarka bel, folia 50/75, tel. kom.
606‑324‑970.
Zgrabiarka Fella 4,15m, 12 ramion
grabiących, tel. kom. 696‑362‑037.

Loda do cięcia słomy (sieczkarnia),
siewnik do nawozu Kos (drobny remont),
tel. kom. 660‑940‑470.

Owczarki niemieckie, pilnie, tel.
kom. 508‑547‑526.

Sprzedam grunt rolny 1 ha, Goleńsko,
tel. kom. 695‑290‑311.

Tanio 7-miesięczną suczkę jamniczkę,
tel. kom. 725‑847‑441.

Wydzierżawię 4 ha łąki, tel. kom.
788‑181‑108.

Sprzedam sukę labrador, roczną, tel.
kom. 607‑897‑057.

Sprzedam schładzalnik do mleka 400l,
tel. (46) 838‑15‑76.

Suczki 4-miesięczne po Bokserku,
pręgowane, tel. kom. 601‑239‑779.

Tunel foliowy 30/7, tel. kom.
608‑263‑951.

Owczarki niemieckie, shih-tzu, tel. kom.
668‑156‑494.

Sprzedam obornik, tel. kom.
504‑109‑133.

Sprzedam szczeniaki bernardyny, tel.
kom. 602‑394‑036.

Sprzedam zbiornik na mleko, tel. kom.
504‑109‑133.

Półrocznego owczarka, tel. kom.
663-366‑670 po 16.00.

Obornik, okolice Zdun, tel. kom.
727‑538‑966.

Stajnia u Kowala sprzedaje dwie
klacze i dwa ogiery Huculskie, maści
srokatej, paszporty, bardzo dobre
pochodzenie, tel. kom. 696‑508‑068.

Silniki elektryczne 5,5 kW, 7,5 kW, tel.
kom. 663‑958‑244.
Zbiornik na mleko 350 l., tel. kom.
667‑981‑751.
Kojce porodowe skośne, wygrodzenia
pojedyńcze dla loch prośnych, tel. kom.
604‑112‑568.
Schładzalnik do mleka 430l,
tel. (46) 838‑11‑39.

Opryskiwacz Pilmet, 2000l, lance 18m,
haydraulicznie podnoszone, sprawny
technicznie, tel. kom. 600‑623‑430.

Sprzedam obciążniki do Ursusa-914,
ramę do siewników do warzyw, tel. kom.
602‑211‑613.

Sprzedam przyczepę 6m do belek,
tel. (46) 838‑77‑57.

Rozrzutnik obornikaForschnitt, 10t, tel.
kom. 602‑394‑036.

Sprzedam przyczepę, 16t, wywrot,
pług 3-skibowy, obrotowy, tel. kom.
696‑149‑071.

Agregat prądowtórczy 63KVA, prasa
Fortschritt, agregat do bielenia obór
Faska, tel. kom. 784‑299‑224.

Łąka 1,11 ha, Uchań Dolny,
tel. (46) 838‑89‑78.

MTZ, tel. kom. 664‑872‑593.

C-330, 1975 rok, tel. kom. 600‑215‑589.

Obornik gęsi sprzedam, tel. kom.
512‑476‑760.

REKLAMA

Przywiozę wytłoki z jabłek, tel. kom.
605‑629‑839.

Maszt widlaka, tel. kom. 607‑889‑755.

Sprzedam Ciągnik Ursus, C-330, stan
dobry, tel. kom. 691‑730‑160.

Skrzynia, most, zwolnice, podnośnik
do C360, tel. kom. 600‑335‑473.
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Sprzedam rozsiewacz Kos, silnik
11KW, tel. kom. 725‑145‑743.

Przyczepa D-7321 wywrotka na dwa
tłoki, nowe koła 14x16 + nadstawki, stan
idealny, tel. kom. 693‑136‑318.

Agregat uprawowy 2 i 1 i pług 2, tel.
kom. 667‑043‑540.

Kultywator grudziądzki 14 z wałkiem,
jak nowy, tel. kom. 723‑454‑493.

Sprzedam śrutownik 11KW, silnik do
Bąka, talerzówkę, dojarkę, wał łąkowy,
siano, tel. kom. 607‑919‑577.

MTZ-82, 4x4, 1994 rok, stan bdb, tel.
kom. 500‑204‑628.

Rozrzutnik jednoosiowy, 1986 rok,
6000 zł, tel. (46) 831-68-55, tel. kom.
513‑396‑585.

Tury nowe do C-360, 330, 3512, 2812,
T-25, mechaniczne lub hydrauliczne,
II i III sekcyjne, szerokie łychy, widły,
krokodyle, chwytaki, nowe mocowania,
tel. kom. 608‑128‑670.

Sprzedam prasę Sipma Z-224/1, 1997
rok, z drabinką, tel. kom. 888‑300‑550.

Sprzedam ciągnik C360, 1979 rok,
tel. (24) 277-37‑10 wieczorem.

Sprzedam nową pompę do
opryskiwacza typu Monsun TPM 100, tel.
kom. 509‑065‑711.

Kultywator przedsiewny, tel. kom.
885‑372‑588.

Wyciąg obornika górny, dojarka, pług
2, tel. kom. 504‑629‑438.

Sprzedam Orkan II, przyczepa
wywrotka D55, rozrzutnik 2 osiowy, tel.
kom. 661‑143‑536.

Ciągnik Władimirec, 1980 rok,
I właściciel, 11000 zł, tel. (46) 831-68-55,
tel. kom. 515‑396‑583.

Owijarka Sipma Z-274, Tekla, 2004 rok,
tel. kom. 608‑128‑670.

Siewnik Poznaniak, używany, 5 lat
garażowany, 1987 rok, 4000 zł, tel. kom.
663‑862‑667.

Przyczepa D-47, 3-sronny wywrot, tel.
kom. 605‑428‑359.

Sprzedam rozrzutnik obornika w stanie
idealnym, 1986 rok w oryginale, tel. kom.
693‑729‑555.
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Deszczułki do skrzynek „U”, tel. kom.
601‑297‑779.
Sprzedam pasiekę ule Warszawskie
poszerzone, tel. kom. 728‑117‑880.

Sprzedam jamniki małe, tel. kom.
668‑393‑690.
Szczenięta Westy, z domu, tel. kom.
600‑809‑938.

inne
Salon fryzjerski dla psów, hotel dla
zwierząt: ul. Starościńska 5b, Łowicz,
tel. (46) 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. (46) 837‑35‑24.
Krycie klaczy ogierem sp. 172 cm,
możliwość dojazdu z ogierem, tel. kom.
506-169-967, 501‑369‑831.

Sprzedam obornik bydlęcy, tel. kom.
513‑791‑417.

Krycie: owczarek niemiecki
długowłosy, agresywny, tel. kom.
886‑646‑906.

Sprzedam sztobry porzeczki
czarnej odmiany Tiben, tel. kom.
608‑209‑685.

Krycie: York, 1,30 kg, tel. kom.
886‑646‑906.

Sprzedam kwotę mleczną, 27000l, tel.
kom. 600‑916‑962.

Krycie: buldog francuski marengo
i beżowy, tel. kom. 886‑646‑906.

Basen 330l, dojarka, tel. kom.
691‑534‑526.

Suczkę rasy doberman oddam
w dobre ręce, tel. kom. 607‑677‑869.

rolnicze - usługi
Przewóz maszyn rolniczych
i budowlanych. Tanio, tel. kom.
665‑734‑042.

Husky krycie, tel. kom. 605‑996‑313.
Oddam szczeniaka, 3-miesięcznego,
tel. kom. 600‑412‑223.
Krycie yorki i owczarek szkocki
długowłosy, tel. kom. 504‑151‑540.
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Informacje
 INFORMATOR ŁOWICKI
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

 INFORMATOR głowieński i strykowski
informacje
w Głownie
n Informacja: PKS 042-631-97-06
n Naprawa telefonów 96-96
n Naprawa telefonów publicznych 980
n Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy
n Straż pożarna 998 alarmowy
n Policja 997 alarmowy

telefony w Głownie
n Filia Powiatowego Urzędu Pracy
042-719-20-76
n Urząd Miejski: 042-719-11-51, 042-719-11-29
n Urząd Gminy Głowno 042-719-12-91
n Taxi osobowe 042-719-10-14
n Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy
n Policja 997 alarmowy
n Straż pożarna 998 alarmowy

pogotowia w Głownie
n Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy
n Policja 042-719-20-20; 997 alarmowy
n Straż pożarna 042-719-10-08; 998
alarmowy
n Zakład pogrzebowy: 042-719-14-40,
042-719-30-24
n Pogotowie energetyczne 042-719-10-60
n Lecznica dla zwierząt:
ul. Łowicka 62, tel. 042-719-14-40;
ul. Sowińskiego 3, tel. 887 – 894-942

dyżury przychodni
w Głownie
n Przychodnia Rejonowa, ul. Kopernika 19,
tel. 042-719-10-92, 042-710-71-26
– poradnia ogólna: pn.-pt. 8.00-18.00
– dla dzieci: pn.-czw. 8.00-18.00, pt. 8.00-15.30
– rehabilitacyjna: pn.– pt. 8.00-15.006.00
– naczyń obwodowych: pn. 13.00-14.00
– chirurgiczna: pn.-pt. 10.00-15.00
– zdrowia psychicznego: pn. 14-20;
wt. 7.45-14.45; śr. 10.00-18.00,
czw. 8.00-15.00; pt. 13.15-20.00.
– poradnia K: pn. 8.00-12.00 i 14.00-16.00;
wt. 8.00-12.00; śr. 8.00-12.00
i 13.00-15.00; czw. 12.00-16.00;
pt. 13.00-1h: pn. 13.00-14.00
– reumatolog: czw. 8.00-14.00
– dermatolog: wt. 8-12; śr. 13-15;
czw. 8.00-12.00

– urolog: śr. 11.00-13.00
– laryngolog: pon. 8-14; śr. 8-12;
czw. 13.00-18.00
– pulmonolog: pn., śr., pt. 8.00-15.00
– neurolog: pn., śr. 15.00-18.00
– ortopeda: pn., wt., czw., pt. 11.00-13.00
– okulista: pn., śr., pt. 8.00-13.00
– stomatolog: pn. 8.00-18.25, wt.,śr. 8.0015.35; czw., pt. 8.00-15.35
– diabetolog: wt., czw. 11.00-13.00
– ortodonta: pn. 11.00-18.25; wt., śr. 11.00-18.00
n Przychodnia w Strykowie:
ul. Kościuszki 27, tel. 042-719-80-34

pogotowia w Strykowie
n Policja 042-719-80-07;
997 alarmowy
n Straż pożarna 042-719-82-95;
998 alarmowy
n Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy
n Zakład pogrzebowy 042-719-86-16
n Zakład energetyczny 042-719-80-10
n Lecznica dla zwierząt 042-719-80-24
n NZOZ Medico, ul. Targowa 16,
tel. 042-719-92-30.

telefony w Strykowie
n Filia Powiatowego Urzędu Pracy
042-719-84-22
n Urząd Miasta-Gminy Stryków
042-719-80-02
n KRUS 042-719-95-15
n Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy
n Policja 997 alarmowy
n Straż pożarna 998 alarmowy

apteki
n Dyżury nocne aptek w Głownie:
czw. 25.03. ul. Sikorskiego 45/47
tel. 42-719-10-47
pt. 26.03. ul. Zgierska 27
tel. 42-719-24-84
sob. 27.03. ul. Zgierska 27
tel. 42-719-24-84
ndz. 28.03. ul. Zgierska 27
tel. 42-719-24-84
pn. 29.03. ul. Zgierska 27
tel. 42-719-24-84
wt. 30.03. ul. Zgierska 27
tel. 42-719-24-84
śr. 31.03. ul. Zgierska 27
tel. 42-719-24-84
Apteki pełnią dyżury w godz.: 19-8.00 dnia
następnego; soboty i niedziele:
w godz. 8-8.00 dnia następnego.

n Dyżury nocne aptek w Strykowie:
ndz. 28.03. ul. Kolejowa 33,
tel. 42-719-81-48
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, niedziela 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.

wystawy
„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.

kino Racjonalizator
Głowno, ul. Kopernika 37, 0601-344-164

Piątek-niedziela, 26-28 marca:
godz. 16.30 – Obcy na poddaszu - familijna
komedia opowiada o grupie dzieci, które spędzają wakacje w domu w Maine. Małoletni bohaterowie muszą obronić go przed najazdem
obcych, którzy przybyli... z wyższego piętra.
godz. 18.15 – Avatar - opowieść o komandosie, który uwikłany zostaje w wojnę dwóch
pozaziemskich cywilizacji.

inne
Piątek, 26 marca:
godz. 18.00 - wieczór poezji pt. „Kobieta
i Mężczyzna na sinusoidzie”, wstęp wolny,
Miejski Ośrodek Kultury w Głownie.

wyłącznie w obecności właściciela w grupach
minimum pięć osób.
 Wystawa „Izba pamięci łowickich
Żydów”. Jej celem jest przywrócenie pamięci
o tych, którzy przez kilkaset lat żyli w Łowiczu
i byli jego aktywnymi obywatelami, Muzeum
w Łowiczu Start Rynek 5/7, czynne w godz.
(wt.-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.
„Ptaki Doliny Słudwi” - na wystawę
składa się kilkanaście dużych, formatu
A3, fotografii ptaków, wykonanych przez
Łukasza Kałębasiaka z Żychlina oraz
Tomasza bartosa z Łowicza, na terenie
rokrocznie zalewanych w okresie wiosny
łąk pod Złakowem Kościelnym. Ciekawe
ujęcia gęsi, żurawi, ptaków siewkowatych
takich jak rycyki, krwawodzioby, łęczaki,
bataliony, w najpełniejszy sposób ilustrują
bogactwo spotykanej w Dolinie Słudwi
awifauny. Wystawę można oglądać w holu
Gminnej Biblioteki Publicznej i Domu Kultury
w Zdunach do połowy kwietnia, wstęp na
wystawę jest bezpłatny.
Prace Michaliny Jabłońskiej z Łowicza
- na wystawie obejrzeć można obrazy
ilustrujące różne europejskie kraje. Wystawę
oglądać można w kawiarni powroty łowicz,
stary rynek 24/30c w godz. pon. 15-20,
wt.-czw. 12-20; pt.-sob. 12-22; ndz. 10-20 do
25 kwietnia.

Rolnik Sprzedaje
(ceny z dnia 23.03.2010 r.)

Żywiec wieprzowy:

Intercity z lewym
rozkładem

kino
Fenix
ul. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01
Czwartek, 25 marca:
kino nieczynne
Piątek-niedziela, 26-28 marca:
godz. 17.00 - Planeta 51 - Typowi mieszkańcy
planety mają dwoje czułków, osiem palców
i panicznie boją się inwazji obcych. 16-letni
Lem jest wzorowym uczniem i wiedzie
beztroskie życie marząc o kosmosie oraz o
swojej sąsiadce Neerze. Pewnego dnia, w
samym środku rodzinnego grilla na podwórku
Neery ląduje niezidentyfikowany obiekt
latający. Gdy sterujący nim Kapitan Russ
Baker opuszcza swój statek, aby triumfalnie
wbić w nieodkrytą dotąd ziemię amerykańską
flagę zauważa … kilkoro wgapionych w siebie
otwartych ze zdziwienia oczu.
godz. 19.00 - Ciacho - Kiedy Basia wpadnie
w tarapaty, a jej narzeczony Jan ujawni
swoje prawdziwe oblicze, nieporadni, ale
zdeterminowani bracia zrobią wszystko, żeby
uratować ukochaną siostrę. Zanim jednak
wywrócą cały świat do góry nogami na drodze
spotkają kilka nieplanowanych zwrotów akcji i
intrygujących kobiet.
Poniedziałek, 29 marca:
godz. 19.00 - Ciacho
Wtorek-środa, 30-31 marca:
godz. 17.00 - Planeta 51
godz. 19.00 - Ciacho

inne
Czwartek, 25 marca:
godz. 15.00 - Wykład w Łowickim
Uniwersytecie III Wieku. Spotkanie z
Andrzejem Biernackim. Temat wykładu:
Prezentacja sylwetki rysownika i architekta
Stanisława Noakowskiego. Sala barokowa
Muzeum w Łowiczu.
Sobota, 27 marca:
godz. 10.00-15.00 Kiermasz Wielkanocny,
Galeria Łowicka, ul. Stanisławskiego 10
godz. 17.00-18.00 - spotkanie z Michaliną
Jabłońskom, Kawiarnia Powroty, Łowicz
Stary Rynek.
niedziela, 28 marca:
godz. 10.00-15.00 - Kiermasz Wielkanocny,
Galeria Łowicka, ul. Stanisławskiego 10

skarb rolnika
NOTOWANIA Z TARGOWISKA W ŁOWICZU
z dnia 19.03.2010 r.

 Kiernozia: 3.20 zł/kg+VAT

buraczek czerwony

kg

0,80-1,00

 Mastki: 3.20 zł/kg+VAT

cebula

kg

1,50-2,00

 Różyce: 3.20 zł/kg+VAT

czosnek

szt.

1,00-1,50

 Wicie: 3.30 zł/kg+VAT

jabłka

kg

0,50-1,50

 Skowroda Płd.: 3.30 zł/kg+VAT
 Domaniewice: 3.20 zł/kg+VAT
 Chąśno: klasa I - 3.40 zł/kg+VAT
klasa II - 3.20 zł/kg+VAT
 Karnków: 3.20 zł/kg+VAT
Żywiec wołowy:
 Mastki: krowy 3.60 zł/kg+VAT;
byki 5.20 zł/kg +VAT;
jałówki 4,10 zł/kg+VAT;

jaja fermowe

15 szt.

5,00-7,50

jaja wiejskie

15 szt.

6,50-9,00

kapusta biała

szt.

1,50-2,50

marchew

kg

0,80-1,00

pieczarki

kg

4,00-6,00

pietruszka

kg

2,00-3,00

por

szt.

0,80-1,50

seler

kg

2,00-3,00

natka pietruszki
gruszki

 Skowroda Płd.: krowy 4,00 zł/kg+VAT;
byki 5.70 zł/kg +VAT;
jałówki 5.00 zł/kg+VAT;

ziemniaki

 Różyce: krowy 3,60 zł/ kg+VAT; byki 5,70
zł/kg+VAT; jałówki 5,00 zł/kg+VAT;
 Domaniewice: krowy 3,60 zł/ kg+VAT; byki
5,50 zł/kg+VAT; jałówki 4,50 zł/kg+VAT;

OFERTY PRACY
Powiatowy Urząd pracy w Łowiczu
(stan na 22.03.2010 r.)

§ asystent OFE
§ kierowca autobusu
§ szwaczka
§ kierownik szwalni, kierowca- handlowiec
§ kierownik oddziału spółki na gminę
§ fryzjer
§ koordynator pracy oddziałów
§ kierowca kat C+E + mechanik samochodowy
§ operator maszyn drukarskich
§ klejacz (operator maszyn)
§ agent ubezpieczeniowy
§ pielęgniarka
§ menedżer ds. sprzedaży
§ rzeźnik
§ kierowca kat. C+E
§ ubojowy- masarz
§ kelner
§ przedstawiciel handlowy
§ spedytor
§ kucharz
§ technik farmaceutyczny
PUP nie udziela żadnych informacji telefonicznie.
Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty

pęczek

2,00

kg

2,00-3,00

kg

1,00-1,20

miód

0,9 l

22,00-30,00

kalafior

szt.

2,00-3,00

brokuł

szt.

2,00-3,00

papryka czerwona

kg

8,00-9,50

papryka zielona

kg

6,50-8,00

kapusta włoska

szt.

3,00

kapusta kiszona

kg

2,50-3,00

brukselka

kg

3,00-3,50

ogórek kiszony

kg

3,00-4,00

ogórek zielony

kg

11,00

pomidory

kg

8,50-9,00

rzodkiewka
sałata

pęczek

2,00

szt.

3,00

KRONIKA
WYpadków
miłosnych
urodziły się:
CÓRECZKI:
 państwu Nikodemiakom z Orłowa
Synkowie:
 państwu Kosiorkom ze Sromowa

PKP Intercity nie mówi swoim
pasażerom, że pociąg będzie
miał spóźnienie. Chociaż wie,
że nie jest w stanie dojechać
do celu na czas. - Od 1 do
6 marca trzy razy jechałam
pociągiem Express InterCity.
Raz na trasie z Warszawy
do Bielska i z powrotem
oraz ze stolicy do Poznania.
Za każdym razem pociąg
spóźniał się od 20 do 30 min
– mówi Katarzyna Huczek,
mieszkanka stolicy. (...) Stan
taboru jest fatalny, dlatego
część pociągów kursujących
między największymi
polskimi miastami nie jest
w stanie jeździć zgodnie z
wyśrubowanym rozkładem
jazdy. Paweł Ney z PKP
Intercity przyznaje, że spółka
ma kłopoty techniczne z
lokomotywami rozwijającymi
prędkość do 160 km/h.
Tylko takie maszyny są
w stanie przejechać trasę
z Warszawy do Krakowa
w czasie 2 godz. 30 min.
Kiedy wagony ciągną starsze
i wolniejsze lokomotywy,
pociągi spóźniają się nawet
o 20 min. Do takich sytuacji
dochodzi także na trasach
z Warszawy do Poznania,
Katowic i Bielska-Białej. W
lutym pociągiem z Warszawy
do Krakowa ciągniętym przez
starą lokomotywę podróżował
jeden z wysokich rangą
pracowników PKP. – Już na
peronie zorientowałem się,
że przewoźnikowi nie uda
się dojechać do celu zgodnie
z rozkładem jazdy – mówi
DGP kolejarz, prosząc o
niepodawanie nazwiska
i funkcji. – Jako powód
opóźnienia konduktor podał
remont torów, a tymczasem
było wiadomo, że wynikał
on z wolniejszej lokomotywy
– dodaje. Tymczasem Paweł
Ney uważa, że spółka wobec
pasażerów zachowuje się
fair. Co więcej, żeby ratować
sytuację, w ekspresowym
tempie chce wyleasingować
pięć szybkich lokomotyw
jednego z niemieckich
producentów taboru, które od
połowy kwietnia skierowane
zostaną na trasę z Warszawy
do Katowic i Krakowa. – O
opóźnieniach staramy się
informować pasażerów na
bieżąco – zapewnia.
PKP Intercity przekonuje,
że problem jest marginalny.
Według jej wyliczeń z 60
połączeń uruchamianych
każdego dnia na
najpopularniejszych trasach
spóźniają się zaledwie trzy
składy. Średnie opóźnienie
wynosi 12 minut.
Według innych statystyk
spóźnia się aż co piąty skład
wypuszczany na tory przez
PKP Intercity, a średnie
opóźnienie przekracza 20 min.
Co w tej sytuacji może
zrobić pasażer? Niewiele.
(...) Reklamacje dotyczące
opóźnień krótszych niż
godzina nie mają większych
szans na uwzględnienie.
Maciej Szczepaniuk
Dziennik Gazeta Prawna
24 marca 2010r.
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Piłka siatkowa | Finał Amatorskich Mistrzostw Łowicza

Reprezentacja przegrała z Węglem
2 (21, 25, 25, 25, 15)

Tenis stołowy
II liga

UKS Bednary
wicemistrzem
Ogromny sukces pingpongistów UKS Bednary, którzy
występując w roli beniaminka
II ligi tenisa stołowego mężczyzn wywalczyli tytuł wicemistrzowski.
Drużyna grającego trenera
Krzysztofa Placka w ostatniej
kolejce tegorocznych rozgrywek wywalczyli „zwycięski”
remis z MKS Jedynka Łódź,
który dał im znakomite drugie miejsce. Duże brawa dla
wszystkich działaczy i zawodników UKS Bednary z prezesem Piotrem Uczciwkiem na
czele.
p

WĘGIEL 3 (25, 19, 18, 25, 17)
Reprezentacja AMŁ: Kacper Dur,
Rafał Rogowski, Damian Bąba
(UKS Korabka), Tomasz Gałązka, Michał Piela, Jakub Kosielski
(TKKF BS 45 Głowno), Marcin Głowacki (LKS I Retki) i Łukasz Świątkowski (Karol i Spółka Zduny).
Skierniewicki Węgiel: Kamil Dębski, Michał Kędzior, Maciej Ziębiński, Krzysztof Kubiak, Wojciech
Kosmatka, Jakub Sobolewski, Tomasz Zych i Michał Kośmider.

Łowicz, 19 marca. Przed tygodniem siatkarze rywalizujący
w Amatorskich Mistrzostwach
Łowicza w piłce siatkowej zakończyli sezon 2009/2010. Mistrzem
Łowicza w sezonie została ekipa
Skierniewickiego Węgla, wicemistrzem LKS I Retki, a brązowe
medale wywalczyli podopieczni Sławomira Stopczyńskiego
z TKKF BS 45 Głowno. Tradycją rozgrywek AMŁ jest pokazowy mecz pomiędzy mistrzem,
a reprezentacją AMŁ, w której
skład wchodzą najlepsi gracze poszczególnych zespołów.
W piątkowy wieczór mistrz 2010
– Skierniewicki Węgiel zmierzył
się z reprezentacją AMŁ, w której zagrało po trzech zawodników
UKS Korabka i TKKF BS 45
Głowno oraz po jednego z LKS
Retki i z Karola i Spółka Zduny.
W pierwszej partii minimalnie
lepsi byli siatkarze ze Skierniewic, którzy cały czas prowadzili
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Sport

Kończy się
koszykarski sezon

AMŁ

25 marca 2010

16. kolejka II ligi mężczyzn:
UKS Bednary - MKS Jedynka
Łódź 5:5 (pkt.: Kamil Łażewski
1:5, Leszek Kalina 1,5, Jakub Placek 1,5 i Krzysztof Placek 0,5),
Omega Kleszczów - GUKS Gorzkowice 2:8, ŁTSR Bro-Węg Łask
- MZKS Alit Ożarów 1:9, LKS Biała
Rawska - Włókniarz Pabianice 8:2,
Polonia Białogon Kielce - Legion
Skierniewice 6:4, Elta Łódź - Energetyk Łódź 3:7.

Skierniewicki Węgiel wygrał w finale z Reprezentacją Amatorskich Mistrzostw Łowicza.

minimalnie i dowieźli przewagę
do końca. W drugiej i trzeciej
odsłonie Reprezentacja AMŁ
prowadzona przez trenera UKS
Korabka – Pawła Tomczaka, zagrała skuteczniej w ataku i wygrała do 19. i 18. Jednak zabrakło koncentracji i konsekwencji

w czwartym secie znów górą był
Węgiel, który wygrał 25:21. Tiebreak był bardzo wyrównany, ale
Reprezentacja AMŁ cały czas
musiała gonić. Ostatecznie to
Węgiel wygrał 17:15 i cały mecz
3:2, pieczętując tym samym tytuł mistrza Łowicza.

Siatkarze powrócą na boiska
hali sportowej OSiR nr 2 w Łowiczu dopiero w październiku
2010 roku. Ta edycja dla organizatorów była bardzo udana.
W dwóch grupach rywalizowało
aż osiemnaście zespołów. Była
to głównie młodzież ze szkół po-

nadgimnazjalnych. Poziom rozgrywek był mocno zróżnicowany, dlatego warto zastanowić
się nad powrotem do formuły I
i II ligi. W rundzie eliminacyjnej
zmagają się ekipy o zróżnicowanych umiejętnościach i spotkania
te czasami mijają się z celem.  zł

REKLAMA

122747

szkoła nauki jazdy

1. GUKS Gorzkowice

16 32 146-14

2. UKS Bednary

16 23 97-63

3. Omega Kleszczów

16 22 100-60

4. MKS Jedynka Łódź

16 18 92-68

5. MZKS Alit Ożarów

16 17 73-87

6. ŁTSR Bro-Węg Łask

16 12 69-91

7. LKS Biała Rawska

16 17 75-85

8. Włókniarz Pabianice

16 15 67-93

9. Polonia Białogon Kielce 16 14 64-96
10. Energetyk Łódź

16 11 69-91

11. Elta Łódź

16

6 53-107

12. Legion Skierniewice

16

5 55-105

40

25 marca 2010

nr 12 

www.lowiczanin.info

Sport

Drugoligowe
koszykarki
PNI – Księżaka już po sezonie. str. 42

Sport szkolny | Powiatowa Licealiada Szkolna w piłce siatkowej chłopców

Koszykówka | Liga żaków U-12

„Chełmon” znowu wygrał

Żacy walczą o medale
START 	
KSIĘŻAK

Łowicz, 19 marca. Siatkarska
reprezentacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu nie miała sobie równych w tegorocznej
rywalizacji w Mistrzostwach
Powiatu Łowickiego SZS
w piłce siatkowej chłopców. Podopieczni Tomasza Piaseckiego odnieśli cztery zwycięstwa
i pewnie awansowali do turnieju
rejonowego, który odbędzie się
w piątek 26 marca 2010 roku
w hali Millenium w Rawie
Mazowieckiej. Drugie miejsce
wywalczyła drużyna Pijarskiego LOKP Łowicz (nauczyciel
w-f Roman Styczyński), a trzecie ZSP 2 Łowicz (nauczycielka w-f Katarzyna Charążka).
W mistrzowskiej drużynie
I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego
w Łowiczu grali: Damian
Bąba, Maciej Pochwała, Michał Karmelita, Kacper Dur,
Kamil Gajda, Adrian Walczak,
Adrian Zrazek, Michał Gudaj,
Arkadiusz Wójcik i Mateusz
Foks – nauczyciel w-f Tomasz
Piasecki. 
p
Grupa A:
Pijarskie LOKP Łowicz – ZSP Zduńska Dąbrowa 2:0 (25:11, 25:21),
I LO Łowicz – Pijarskie LOKP Łowicz 2:1 (25:20, 18:25, 15:7), ZSP
Zduńska Dąbrowa – I LO Łowicz
0:2 (14:25, 20:25).
Grupa B:
ZSP 2 Łowicz – II LO Łowicz 2:0
(25:21, 25:22), ZSP 3 Łowicz – ZSP
2 Łowicz 20:25, 25:23, 9:25), II LO

REKLAMA

34 (11, 6, 13, 4)
40 (13, 8, 4, 15)

Księżak: Szymon Aniszewski 9, Jakub Szkup 8, Mateusz Kacprowski
8, Tomasz Rojek 6, Kacper Rześny
7, Cezary Palewicz 2, Filip Kramarz,
Piotr Rześny, Michał Wójcik, Maciej
Kacprowski, Dawid Kacprowski
i Michał Kacprowski.

MSZS I	 57 (15, 21, 8, 13)
KSIĘŻAK 46 (14, 6, 10, 16)
Księżak: Kacper Rześny 12, Jakub
Szkup 10, Mateusz Kacprowski 8,
Szymon Aniszewski 6, Tomasz Rojek 6, Piotr Rześny 2, Michał Wójcik
2, Cezary Palewicz, Filip Kramarz,
Maciej Kacprowski, Dawid Kacprowski i Michał Kacprowski.

Drużyna I LO Łowicz dwukrotnie okazała się lepszą od ekipy Pijarskiej.
Łowicz – ZSP 3 Łowicz 0:2 (23:25,
17:25).
Grupa C:
ZSL Zduny – ZSP 1 Łowicz 1:2
(17:25, 25:22, 8:15), ZSP 4 Łowicz
– ZSL Zduny 2:0 (25:18, 25:20),
ZSP 1 Łowicz – ZSP 4 Łowicz 2:0
(25:23, 25:22).

Mecze półfinałowe: I LO Łowicz
– ZSP 1 Łowicz 2:0, ZSP 2 Łowicz
– Pijarskie LOKP Łowicz 1:2.
Mecz o 3. miejsce: ZSP 2 Łowicz
– ZSP 1 Łowicz 2:1.
Mecz o 1. miejsce: I LO Łowicz –
Pijarskie LOKP 2:0 (25:21, 25:21).

1. I LO Łowicz

4

8

8-1

2. Pijarskie Łowicz

4

6

4-5

3. ZSP 2 Łowicz

4

7

7-4

4. ZSP 1 Łowicz

4

6

5-5

5. ZSP 3 Łowicz

2

3

3-2

ZSP 4 Łowicz

2

3

2-2

7. ZSL Zduny

2

2

1-4

II LO Łowicz

2

2

0-4

ZSP Zduńska Dąbrowa

2

2

0-4

Łódź, 21 marca. Żacy Księżaka Łowicz z rocznika 1998,
którzy tydzień temu sprawili
miłą niespodziankę i awansowali do najlepszej czwórki
województwa łódzkiego zagrali pierwszy turniej w Łodzi.
Nasi młodzi zawodnicy walkę
o medale w mistrzostwach
województwa łódzkiego rozpoczęli ze zmiennym szczęściem.
W Łodzi pokonali gospodarzy
i przegrali z ekipą z Kutna.
W swoim pierwszym pojedynku łowiczanie zagrali
z łódzkim Startem, w którym
w rundzie wstępnej doznali
dwóch porażek. Teraz rewanż
był bardzo udany. Księżacy
spisali się bardzo dobrze i walczyli do końcowego gwizdka
o zwycięstwo, które nie przy-

szło łatwo. Po trzydziestu minutach podopieczni trenera
Cezarego Włuczyńskiego przegrywali 25:30, a o zwycięstwie
zadecydowała ostatnia kwarta,
którą Księżacy wygrali 15:4.
W drugim spotkaniu nasza młoda ekipa walczyła
ze zwycięzcą rudny wstępnej
z Kutna. MSZS potwierdził,
że jest faworytem tegorocznych rozgrywek i wygrał mecz,
choć Księżak łatwo nie oddał
punktów.
Łowiczanie po pierwszej
kwarcie przegrywali 14:15
i o przebiegu spotkania zadecydowała druga odsłona, którą
druga piątka przegrała aż 6:21.
Po przerwie udało się w sumie
odrobić pięć punktów, ale to
było za mało i Księżak przegrał 46:57.
Kolejny turniej łowiczanie
rozegrają już po Świętach
Wielkiej Nocy. W niedzielę
11 kwietnia 2010 roku w Kutnie
łowiczanie zagrają rewanżowy
pojedynek z gospodarzami
oraz pierwszy swój finałowy
pojedynek z ekipą PKK 99
Pabianice. 
zł, p
1. kolejka wojewódzkiej ligi
żaków U-12 o miejsca 1-4:
Start Łódź – Księżak Łowicz
34:40, PKK 99 Pabianice – MSZS
I Kutno 48:43, MSZS I Kutno
– Księżak Łowicz 57:46, Start
Łódź – PKK 99 Pabianice 29:55.
1. PKK 99 Pabianice

2

4

103:72

2. MSZS WSGK I Kutno

2

3

100:94

3. Księżak Łowicz

2

3

86:91

4. Start Łódź

2

2

63:95
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Księżak ma sporą
szansę na grę
w rundzie play-off. str. 44

Sporty walki | III Otwarte Mistrzostwa Polski Tang Soo Do

Jak trenujesz - tak walczysz
Puławy, 13-14 marca. Spora
grupa zawodników z Ziemi Łowickiej w poprzedni weekend
wystartowała w III Otwartych
Mistrzostwach Polskiego Tang
Soo Do. Do Puław wybrała się
szesnastoosobowa reprezentacja Łowickiej Akademii Sportu
z Łyszkowic oraz trzej łowiczanie, którzy startowali w barwach
Klubu Taekwondo i Karate Goju-Ryu Viking Skierniewice.
Warto przy tym podkreślić, że
do Puław przyjechała rekordowa
ilość miłośników sztuk walki.
Do rywalizacji o medale stanęło
łącznie około 350. zawodników.
Reprezentacja Akademii już
po raz trzeci zawitała do Puław,
ale tym razem skończyło się
największymi sukcesami. Podopieczni trenera Kamila Sobola
wrócili z aż jedenastoma medalami: sześcioma złotymi, trzema
srebrnymi i dwoma brązowymi.
Doskonale spisali się także łowiczanie, którzy są podopiecznymi
mistrza Krzysztofa Buczyńskiego z Vikinga. Zdobyli w czwórkę aż pięć medali.
W konkurencji form tradycyjnych w kategorii młodzików
9 i 10 stopień na najwyższym
stopniu podium stanął Adrian
Barański (ŁAS). Zawodnicy
ŁAS w konkurencji 8-7 stopień
wywalczyli komplet miejsc na
podium: wygrała Gabrysia Gajewska, przed Adamem Pokorą
i Natalią Krupińską.
W konkurencji kadetów 10-7
stopień wygrała Weronika Markus (ŁAS), a w tej kategorii, ale
4-1 stopień trzecie miejsce w formach tradycyjnych zajął Patryk
Brzozowski (Viking). Ten sam

zawodnik zdobył także srebro
w konkurencji władanie bronią
Także złoto, ale w konkurencji juniorów 10-7 stopień
zdobył Damian Kugler (ŁAS).
W kategorii juniorów 6-4 stopień
po krążek ze srebrnego kruszcu
sięgnął Hubert Wojciechowski
(ŁAS), a w kategorii juniorów
3-1 stopień najlepszym okazał
się łowiczanin – Piotr Owczarek
(Viking).
W zmaganiach seniorów 10-7
stopień wygrał łowiczanin Tomasz Czop (Viking), a brązowy
medal ostatecznie wywalczył
Piotr Malczyk (ŁAS).
Bardzo dobrze przygotowany do zawodów okazał sie Igor
Wojciechowski (ŁAS), który zdeklasował swoich rywali
w konkurencji układów tradycyjnych seniorzy 6-5 stopień
oraz układów z bronią. Oprócz
dwóch złotych medali zawodnik
ten został uznany najlepszym
zawodnikiem zawodów w kategorii seniorów.
Kolejny z łowiczan – Kamil
Kuśmierek zajął w rywalizacji
seniorów 4-1 stopień brązowy medal w konkurencji form
z bronią.
Po konkurencjach form oraz
form z bronią nadszedł czas na
konkurencję rozbić desek, a debiutujący w niej Alan Krupiński
(ŁAS) popisywał się efektownymi technikami i ostatecznie zajął
drugie miejsce.
Po powrocie z Puław o podsumowanie wyników zawodników Łowickiej Akademii Sportu pokusili się Kamil Zabost
i Igor Wojciechowski: – Niebywałym sukcesem niewątpliwie

Ksenia Włuczyńska (Księżak) ograła wszystkie rywalki...

Tenis stołowy | III WTK Juniorek

Ksenia po raz pierwszy
Ekipa ŁAS wróciła z Puław z szesnastoma medalami.

Medale zdobyli także zawodnicy Vikinga: Patryk Brzozowski, Robert
Niemczewski, Piotr Owczarek i Tomasz Czop.

okazało się czwarte miejsce, na
którym uplasowała się Łowicka
Akademia Sportu w klasyfikacji generalnej. W zawodach
wystąpiło 37. klubów z całej
Polski. Warto także zaznaczyć
ze zawodnicy z naszego klubu
startowali jedynie w konkuren-

cjach technicznych (tj. formy,
formy z bronią oraz rozbicia)
zdobywając większość medali
przypadających na te kategorie.
Świadczy to jedynie o wysokim
wyszkoleniu technicznym zawodników co jest zasługą trenera Kamila Sobola.
 p

Łódź, 21 marca. Łowiczanka
– Ksenia Włuczyńska doskonale spisała się w rozgrywanym
w Łodzi III Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym Juniorek.
Zawodniczka UMKS Księżak
Łowicz w eliminacjach ograła
m.in. pierwszoligową zawodniczkę ULKS Moszczenica
– Klaudię Jagodzińską, a w finale stoczyła fascynującą walkę
z Aleksandrą Bonikowską (Elta
Łódź). Podopieczna trenera Cezarego Znyka wygrała ostatecznie 3:2, a w piątym secie skończyło się wygraną 11:9.
Była to pierwsza wygrana utalentowanej pingpongistki znad
Bzury w WTK juniorek, a już
w najbliższy weekend w Brzegu Dolnym rozegrany zostanie
III Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny.
Także w weekend 27-28 marca w Gdańsku rozegrany zostanie XXVII Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego o Puchar
Przeglądu Sportowego i PZTS,
a w zawodach tych wystartuje
inny zawodnik UMKS Księżak

Łowicz – Michał Szczepanek,
który w eliminacjach wojewódzkich w Łasku wywalczył drugie
miejsce. 
p
Juniorki: 1. Ksenia Włuczyńska
(UMKS Księżak Łowicz), 2. Aleksandra Bonikowska (Elta Łódź),
3. Natalia Ługowska (MKS Jedynka
Łódź), 4. Patrycja Mazurek (UMLKS
Radomsko), 13-16. Wiktoria Guzek
(UMKS Księżak Łowicz). Juniorzy: 1. Piotr Chrostowski (Omega
Kleszczów), 2. Rafał Szyszka (MKS
Jedynka Łódź), 3. Karol Chojnowski
(LKS Omega Kleszczów), 4. Witold
Uzarczyk (ŁTSR Łask), 7. Mateusz
Podsędek (UMKS Księżak Łowicz),
13-16. Damian Winnicki (UMKS
Księżak Łowicz). Młodzieżówki:
1. Anna Wosik (MKS Jedynka Łódź),
2. Ewa Maj (Legion Skierniewice),
3-4. Patrycja Wiktor (ULKS Moszczenica) i Sandra Kaczyńska (MKS
Jedynka Łódź). Młodzieżowcy:
1. Mariusz Lis (LKS Biała Rawska), 2.
Kamil Trzcinka (Omega Kleszczów),
3-4. Jarosław Nitek (ULKS Moszczenica) i Robert Radwański (Elta Łódź),
9-12: Jakub Placek (UKS Bednary).

Sport szkolny | Powiatowa Gimnazjada Szkolna w piłce siatkowej dziewcząt

Jak się gra - to się ma…
Łowicz, 19 marca. Jak się
gra – to się ma... Siatkarki Asika
Domaniewice w tegorocznej Powiatowej Gimnazjadzie Szkolnej w piłce siatkowej dziewcząt

nie dały najmniejszych szans
pozostałym rywalkom i pewnie zdobyły puchar za pierwsze
miejsce. Oczywiście wygrana
podopiecznych trenera Arkadiu-

Siatkarki Asika nie miały sobie równych w zawodach szkolnych.

sza Stajudy nie była żadną niespodzianką, bowiem ich praca
na treningach i gra w rozgrywkach wojewódzkiej ligi młodziczek muszą dawać odpowiednie
efekty. Uczennice Gimnazjum
Publicznego w Domaniewicach
(nauczyciel w-f Mieczysław
Szymajda) wywalczyły komplet
czterech zwycięstw, nie tracąc
ani jednego seta. Domaniewiczanki awansowały do turnieju
rejonowego, który odbędzie
się w hali sportowej Millenium
w Rawie Mazowieckiej w czwartek 25 marca 2010 roku. Drugie
miejsce wywalczyła ekipa Gimnazjum nr 2 w Łowiczu (nauczycielka w-f Aneta Walkiewicz),
a trzecie drużyna z Gimnazjum
nr 4 w Łowiczu (nauczyciel w-f
Stefan Staszewski).
Mistrzowski tytuł wywalczyła ekipa siatkarek z Gimnazjum
Publicznego im. Władysława
Reymonta w Domaniewicach,
a w ekipie tej grały: Ilona Miszczak, Wioletta Miszczak, Agata Witkowska, Ewelina Pająk,
Marlena Kosiorek, Wiktoria
Domińczak, Dominika Kowal-

czyk i Małgorzata Kuśmierek
– nauczycielem w-f jest Mieczysław Szymajda, a trenerem
w LUKS Asik – Arkadiusz Stajuda.

p
Grupa A: G 2 Łowicz – GP Domaniewice 0:2 (13:25, 4:25), PG
Błędów – G 2 Łowicz 0:2 (16:25,
18:25), GP Domaniewice – PG
Błędów 2:0 (25:3, 25:5). Grupa
B: G 4 Łowicz – G 1 Kompina 2:0
(25:22, 25:21), GP Nowe Zduny
– G 4 Łowicz 1:2 (25:19, 15:25,
8:15), G 1 Kompina – GP Nowe
Zduny 2:0 (28:26, 25:20). Mecze
półfinałowe: GP Domaniewice
– G 1 Kompina 2:0 (25:4, 25:20),
G 2 Łowicz – G 4 Łowicz 2:1
(25:23, 21:25, 15:10). Mecz o 3.
miejsce: G 4 Łowicz – G 1 Kompina 2:0 (25:19, 25:22). Mecz o 1.
miejsce: GP Domaniewice – G 2
Łowicz 2:0 (25:19, 25:22).
1. GP Domaniewice

4

8

8-0

2. G 2 Łowicz

4

6

4-5

3. G 4 Łowicz

4

7

7-3

4. G 1 Kompina

4

5

2-6

5. GP Nowe Zduny

2

2

1-4

PG Błędów

2

2

0-4

W turniej „Żak-Cup 2010” zapowiadają się spore emocje.

Szachy | „Żak-Cup 2010”

Szachiści na start
W niedzielę 28 marca w sali
gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Nieborowie odbędzie się
pierwszy z cyklu pięciu turniejów w ramach pierwszej edycji
zawodów szachowych „Żak-Cup
2010”.
Organizatorzy – UKS Pałac
Nieborów oraz właściciel firmy
„AŻ” – Artur Żak zapraszają
do udziału wszystkich chętnych
mieszkańców Ziemi Łowickiej
– zarówno tych zrzeszonych, jak
i niezrzeszonych. W roku 2010

rozegranych zostanie pięć turniejów: trzy na wiosnę i dwa jesienne, a ranking zostanie ustalony
na podstawie punktów zdobytych
w całym turnieju. Tempo gry
P-15, czyli 15. minut na zawodnika, a w jednodniowym turnieju każdy rozegra siedem partii
(systemem szwajcarskim).
Przewidywane są puchary
i nagrody dla najlepszych
w kategorii open, juniorów oraz
najlepszych dziewcząt. Początek
turnieju o godz. 15.00.
p
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W niedzielę znowu
grają szachiści
z Ziemi Łowickiej. str. 41

Koszykówka | II liga kobiet / juniorki U-18

W czwórkę, ale wygrały
PTK PABIANICE 	
PNI-KSIĘŻAK ŁOWICZ 	

53 (19, 11, 7, 16)
71 (11, 24, 21, 15)

PNI-Księżak: Milena Mitek 24 (1x3), Blanka Sokół 20, Paulina Hemka 8,
Agnieszka Wójcik 7 i Maja Podrażka oraz Aleksandra Śmiałek 12 (1x3),
Monika Zimna i Paulina Wielemborek.
Najwięcej dla PTK: Magdalena Mielczarek 14 (2x3) i Justyna Frachowicz 10.

Ekipa PNI-Księżaka w ostatnim meczu sezonu wygrała w Pabianicach.

Pabianice, 16 marca. W ostatnim meczu kończącego się koszykarskiego sezonu 2009/2010
trener Paweł Doliński miał w Pabianicach do dyspozycji osiem
zawodniczek. Jak się ostatecznie
okazało, aż cztery „spadły” po
pięciu przewinieniach, ale mimo
wszystko łowiczanki zakończyły
spotkanie z PTK swoim sukcesem.
O początkowych minutach
wtorkowego meczu zawodniczki PNI-Księżaka będą zapewne
chciały jak najszybciej zapomnieć. Zanim łowiczanki się
„ocknęły” miejscowe prowadziły już 7:0, po chwili 14:3, a w 7.
minucie było nawet 17:4. Pierwsza kwarta zakończyła się prowadzaniem pabiniczanek 19:11,
a do tego już cztery przewinienia osobiste miała odgwizdane
Maja Podrażka.
Druga odsłona to znacznie
szczelniejsza obrona, a co za
tym idzie łowiczanki raz po raz
wyprowadzały skuteczne kontry.
Dzięki temu nieskuteczna okazała się stosowana od pierwszych
minut obrona strefowa, z którą
w pierwszych minutach „Centerki” sobie nie radziły. Uaktywniła się także Milena Mitek,
która bądź to skutecznie penetrowała, bądź trafiała z dystansu.
W 14. minucie na tablicy świetlnej
w hali MOSiR w Pabianicach
był wynik remisowy 23:23 do

którego doprowadziła Blanka
Sokół, a na przerwę łowiczanki
schodziły prowadząc 35:30.
Po wznowieniu gry w drugiej
połowie zaczęła się w końcu
koncertowa gra koszykarek
z Łowicza. Nasze zawodniczki
zdobyły kolejnych osiemnaście
oczek, a w 29. minucie było
już 56:32. „Sielanka” wkrótce
się jednak skończyła… Trener Doliński w krótkim czasie
tracił kolejne zawodniczki:
w 33. minucie piąte przewinienie wyeliminowało z gry Podrażkę, w 37. spadła Agnieszka
„Saga” Wójcik, a w kolejnej
minucie najpierw Ola Śmiałek, a kilkanaście sekund później Paulina Hemka. Do końca
pozostały nieco ponad dwie
minuty, a na placu w łowickiej drużynie zostały już tylko
cztery koszykarki. Ekipa PTK
w krótkim czasie zdobyła dziesięć punktów, a przewaga naszej
drużyny zmalała do dwunastu
oczek. Wówczas jednak sprawy w swoje ręce wzięła Mitek,
która zdobyła na koniec sześć
punktów, a łowiczanki wygrały
ostatecznie 71:53. 
d
1. ŁKS BW Łódź (1)

10 19 774:570

2. Basket Aleksandrów (2) 10 17 800:665
3. Widzew Łódź (3)

10 17 726:620

4. PTK Pabianice (4)

10 14 629:635

5. PNI-Księżak Łowicz (6)

10 12 685:776

6. MKS Kutno (5)

10 11 506:854

Koszykówka | 18. kolejka wojewódzkiej ligi młodziczek U-14

Po dogrywce skończyły na szóstym
KSIĘŻAK ŁOWICZ	
PTK PABIANICE	

71 (18, 13, 7, 18, 5)
69 (14, 14, 16, 12, 3)

Księżak: Elżbieta Siekiera 16, Aleksandra Wojda 8, Oliwia Wiechno 8,
Klaudia Jędrachowicz 2 i Dominika Lenart 2 oraz Weronika Rondoś 10,
Eliza Stawicka 7, Magdalena Panek 4, Weronika Szczepańska 2, Maja Gabrysiak 2, Kinga Sukiennik i Emilia Pacek.
Najwięcej dla PTK: Izabela Olczak 20 i Anna Krakoleska 13 (1x3).

Łowicz, 21 marca. Ostatni
mecz w sezonie młodziczki Księżaka rozegrały we własnej hali,
a rywalkami był zespół PTK
Pabianice. W pierwszym meczu
tychdrużynpabianiczankiwyraźnie wygrały 70:44, ale w rewanżu
już im tak dobrze nie poszło…
W pierwszej kwarcie gospodynie po dobrych akcjach swojej
liderki – Eli Siekiery miały już
nawet siedem punktów przewagi,
ale przyjezdne po koniec pierwszej części nieco zmniejszyły te
straty. Po dwóch kwartach miejscowe miały jeszcze trzy punkty
przewagi, ale w trzeciej na chwilę wypadły z rytmu… W 23.
minucie było jeszcze 34:28, ale

Nowy Łowiczanin.
Tygodnik Ziemi Łowickiej,
członek Stowarzyszenia Gazet
Lokalnych.

w kolejnym fragmencie łowiczanki zdobyły tylko cztery
punkty, a rywalki aż piętnaście.
Do tego już w 27. minucie po piątym faulu „spadła” Ola Wojda.
Czwarta kwarta to nieustępliwa
pogoń, która zakończył się sukcesem. „Centerki” na kilkanaście
sekund przed końcem doprowadziły do remisu (pomimo całej
serii niewykorzystanych rzutów
wolnych), a w dogrywce zapewniły sobie cenne zwycięstwo.
Ostatecznie zespół trenerów
Karoliny Pierzchały i Pawła Dolińskiego zajął w tegorocznych
rozgrywkach wojewódzkiej ligi
koszykówki młodziczek U-14
szóste miejsce.
d, p

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.

W meczu z PTK łowiczanki znowu słabo wypadły na linii rzutów
wolnych...
18. kolejka wojewódzkiej ligi
młodziczek U-14: Księżak Łowicz – PTK Pabianice 61:59,
Lider Tomaszów Mazowiecki –
TK Alles Głowno 107:7, Trójka
Sieradz – Basket Aleksandrów
Łódzki 60:102, Widzew Łódź –
MKS Kutno 57:60. Pauza: ŁKS
BW Łódź.

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)

1. MKS Kutno

16 32 1705:500

2. Lider Tomaszów Maz. 16 29 1156:660
3. Widzew Łódź

16 26 981:595

4. Basket Aleksandrów 16 26 1092:857
5. PTK Pabianice

16 25 1142:841

6. Księżak Łowicz

16 21 724:1129

7. ŁKS BW Łódź

16 20 720:1143

8. Trójka Sieradz

16 20 606:1201

9. TK Alles Głowno

16 16 347:1557

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)

W ostatni weekend wychowankowie Księżaka:
Maciej Pieklak (z lewej) i Maciej Kucharek wywalczyli wraz z ekipą
Polonii 2011 Warszawa złoty medal koszykarskich Mistrzostw Polski
Juniorów Starszych U-20.

Koszykówka | Młodzicy U-14

Wygrali w Pabianicach
PKK 99	 55 (14, 13, 16, 12)
KSIĘŻAK70 (22, 19, 19, 10)
Księżak: Jakub Organiściak 26,
Krzysztof Rondoś 13, Julian Rosa
9, Mateusz Dobrzyński 8, Wiktor
Wawrzyńczak 6, Mateusz Gładki 4,
Michał Fabijański 2, Szymon Aniszewski 2, Kłos Kacper, Bartosz
Bończak, Cezary Zimny i Jakub
Szkup.

Pabianice, 20 marca. Młodzicy Księżaka Łowicz z rocznika
1996 nie zwalniają tempa i nadal
wygrywają. W meczu 17. kolejki w Pabianicach podopieczni
trenera Piotra Rutkowskiego
odnieśli trzynaste zwycięstwo
w lidze wojewódzkiej i nadal
zajmują trzecie miejsce. Pozycję
wicelidera łowiczanie stracili po
decyzji władz Łódzkiego Związku Koszykówki, który cofnął
walkowera dla ŁKS, który nie
zebrał przed feriami składu na
mecz w Radomsku. Ta decyzja
jednak nie podłamała młodych
zawodników Księżaka, którzy
w meczu z PKK 99 odnieśli
pewne zwycięstwo 70:55.
Łowiczanie rozpoczęli bardzo dobrze mecz i po dwóch
minutach prowadzili 8:0. Kilka dobrych zagrań pokazali
w tym okresie Mateusz Gładki
i Jakub Organiściak. Księżacy
stopniowo powiększali przewagę. Bardzo dobrze prowadził grę Gładki, a pod koszem
znakomicie spisywał się Mateusz Dobrzyński i Organiściak.
W drugiej kwarcie druga piątka trochę przespała początek,
ale po dobrych akcjach Juliana
Rosy i Krzysztofa Rondosia
oraz po szybkich atakach Konrada Wawrzyńczaka na przerwę

koszykarze z Łowicza schodzili
wygrywając 27:41.
Po zmianie stron gra była bardzo wyrównana, ale nasza drużyna kontrolowała przebieg gry
i cały czas utrzymywała bezpieczną przewagę. Pod koszem
trafiali Organiściak i Rondoś,
a na obwodzie znakomicie spisywali się Rosa i Gładki.
Po spotkaniu trener Rutkowski
powiedział: – Należy być bardzo
zadowolonym z wyniku meczu.
Drużyna grała konsekwentnie
i nie pozwoliła przeciwnikowi na
zbliżenie się na kilka punktów.
Cieszę się, że Mateusz Gładki
rozgrywa coraz pewniej piłki
i dzięki jego dobrej dyspozycji
gra była szybka i ułożona. Ostatnio też dobrze spisuje się Mateusz Dobrzyński, który naprawdę
świetnie sobie radzi pod koszem.
Przed nami bardzo ciężki mecz
z drużyną z Piotrkowa. Wygrana
w sobotnim pojedynku o godz.
10.00 da nam pewne miejsce na
podium.
zł
17. kolejka wojewódzkiej ligi
młodzików U-14: PKK 99 Pabianice – Księżak Łowicz 55:70, MSZS
Kutno – Ósemka Skierniewice
75:28, Junak Radomsko – Wiking
Tomaszów Mazowiecki 21:89, Piotrcovia Piotrków Trybunalski – Start
Łódź 134:39, ŁKS I KM Łódź – ŁKS
KM II Łódź 91:39.
1. Wiking Tomaszów

17 33 1586:750

2. ŁKS KM I Łódź

17 30 1379:820

3. Księżak Łowicz

17 30 1446:922

4. Piotrcovia Piotrków

16 27 1392:929

4. MSZS Kutno

17 27 1112:1076

6. PKK 99 Pabianice

14 20 901:908

7. ŁKS KM II Łódź

16 18 684:1442

8. Start Łódź

17 18 558:1796

9. Junak Radomsko

14 17 747:945

10. Ósemka Sk-ce

13 17 687:904

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
10.030 egz.
Nakład wraz z wydaniem głowieńskim
(Wieści z Głowna i Strykowa), też kontrolowanym
przez ZKDP: 12.800 egz.

Index: 326097 – dotyczy sieci „Ruch”.

100%
własności polskiej
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Piłka nożna | 22. kolejka II ligi

Czas na rewanż
Po pierwszym spotkaniu
w Olsztynie, gdzie Pelikan wygrał i przełamał tym samym
passę ośmiu meczów bez zwycięstwa, w obozie biało-zielonych wyraźnie lepsze nastroje…
Zespół ze Starzyńskiego awansował na dziesiąte miejsce, ale
na kolejny skok w ligowej tabeli
na razie nie ma co liczyć. Dziewiąta ekipa Wigier Suwałki
ma aż dziewięć punktów przewagi nad drużyną z Łowicza.
W
najbliższą
niedzielę
o godz. 11.15 łowiczanie podejmowali będą wicelidera II ligi –
ekipę Świtu Nowy Mazowiecki.
Jesienią Pelikan przegrał na wyjeździe 0:1.
p
22. kolejka II ligi:
Resovia Rzeszów – LKS Nieciecza 1:0 (0:0); br.: Sebastian
Głaz (72).
 Wigry Suwałki – Przebój Wolbrom
4:1 (3:0); br.: Gražvydas Mikulenas
2 (21 i 33), Rafał Sadowski (45)
Sebastian Świerzbiński (49) – Tomasz Jarosz (81).
 Sokół
Aleksandrów – Start
Otwock 0:1 (0:1); br.: Jarosław
Mazurkiewicz (20).
 Concordia Piotrków Tryb. – Jeziorak Iława 0:1 (0:1); br.: Remigiusz
Sobociński (33).
 Świt Nowy Dwór – Ruch Wysokie Maz. 1:1 (1:1); br.: Michał
Strzałkowski (16) – Arkadiusz Czarnecki (45).
 GKS Jastrzębie – Stal Rzeszów 2:0 (1:0); br.: Wojciech
Smarduch (41) Bartosz Kopacz (50).


Wielka radość piłkarzy Pelikana po zwycięstwie w Olsztynie.

Piłka nożna | 22. kolejka II ligi

Wymarzona inauguracja
OKS 1945 OLSZTYN	

0 (0)

PELIKAN ŁOWICZ 	

1 (0)

0:1 - Kamil Szymura (77)
OKS: Iwanowski - Bucholc, Aziewicz, Koprucki, Spychała - Głowacki, Szostek (74 Podhorodecki), Alancewicz (66 Tunkiewicz), Miłkowski, Głowacki
(70 Stefanowicz) - Suchocki.
Pelikan: Sabela - Krysiński, Gawlik, Szymura, Mordzakowski - Bolimowski
(60 Bryk), Łochowski, Chmiel (90 Kosiorek), Janczarek (90 Mitrowski) Koźmiński (78 Gamla), Zaremba
Sędziował: Łukasz Szczech (Białystok). Żółte kartki: Paweł Alancewicz (8)
i Łukasz Suchocki (3) - obaj OKS oraz Piotr Gawlik (3) i Krystian Bolimowski (5) - obaj Pelikan. Widzów: 700.

Olsztyn, 20 marca. Lepszej
inauguracji rundy wiosennej
II ligi chyba nie mogli wymarzyć sobie piłkarze łowickiego
Pelikana. W sobotę pokonali oni
w Olsztynie tamtejszy OKS 1:0,
a bohaterem spotkania został
Kamil Szymura, która zdobył
jedyną tego dnia bramkę.
Łowiczanie w meczach sparingowych rozegranych tuż
przed ligą nie zachwycali formą.
Dodatkowo do Olsztyna udali
się bez dwóch podstawowych
w rundzie jesiennej obroń-

ców. Wojciech Marcinkiewicz
i Krzysztof Brodecki musieli pauzować z powodu żółtych
kartek. Ponadto nie należy zapominać, że już od kilku sezonów
biało-zieloni mają bardzo duże
problemy z grą na wyjazdach.
Początek meczu należał do
łowiczan. Zaraz po gwizdku
sędziego zmierzającą w okienko piłkę po strzale Konrada
Koźmińskiego z najwyższym
trudem wybił Daniel Iwanowski. Z biegiem czasu do głosu
coraz częściej zaczęli dochodzić

Autorem zwycięskiej bramki był Kamil Szymura.

olsztynianie. Aktywni byli Paweł Głowacki i Janusz Bucholc.
Obaj posyłali w pole karne wiele
dośrodkowań z prawej strony. Po
jednej z takich centr doskonałą
okazję zmarnował Paweł Alancewicz, który spudłował z pięciu
metrów. Chwilę później jeszcze
większą indolencją strzelecką
„wykazał się” kapitan OKS Tomasz Aziewicz. Stoper gospodarzy huknął z dziesięciu
metrów. Na nasze szczęście
uczynił to jednak fatalnie.
Biało-zieloni starali się od
czasu do czasu groźnie odpowiedzieć. Swoją okazję
po kiksie stopera z Olsztyna
zmarnował Krzysztof Zaremba.
Napastnikowi Ptaków w dużej
mierze przeszkodził jednak zły
stan murawy, bowiem piłka
ugrzęzła w błocie. W pierwszej
połowie z rzutu wolnego uderzał jeszcze Łukasz Janczarek,
ale do szczęścia pomocnikowi
Pelikana zabrakło jednak jakieś pół metra. Przed przerwą
dwie „setki” zmarnował jeszcze
Bogdan Miłkowski. Najpierw
jego strzał świetnie wybronił
Witold Sabela, który tego dnia
znów był jednym z najlepszych
piłkarzy Pelikana, a dobitkę
tego samego na linii bramkowej
zatrzymał Szymura.
W drugiej połowie olsztynianie nie mieli już takiej przewagi i nie stwarzali już sobie tylu
dogodnych sytuacji. Przyjezdni
spokojnie się bronili i szukali
swoich szans głównie po kontratakach. Ze strony OKS swoją
szansę miał Paweł Głowacki, ale
przegrał pojedynek oko w oko
z Sabelą. Nasz golkiper miał
sporo szczęścia po strzale Roberta Tunkiewicza, gdyż wówczas od straty bramki Pelikana
uratowała poprzeczka.
Łowiczanie decydujący cios
zadali w 77. minucie. Wówczas

w ataku byli gospodarze.
Obrońcy dobrze wybili jednak
piłkę przed własne pole karne.
Do futbolówki dopadł Damian
Chmiel, który podaniem spod
własnej bramki „uruchomił”
Krzysztofa Zarembę. Piłkę fatalnie przyjął sobie defensor
OKS i w efekcie musiał ratować
się faulem.
Oczywiście wszyscy kibice gospodarzy byli oburzeni
i przewinienia nie widzieli,
jednak nasz zawodnik został
wyraźnie złapany za twarz
i arbiter z Białegostoku podjął
słuszną decyzję. Do piłki podszedł Wojciech Mordzakowski.
Dośrodkował w pole karne,
a tam był już Szymura, który
strzałem głową w samo okienko
zapewnił Pelikanowi pierwsze
3 punkty w rundzie wiosennej. Warto wspomnieć, że jest
to dopiero drugie zwycięstwo
biało-zielonych w tym sezonie
na obcym terenie.
Dzięki temu sukcesowi Pelikan przerwał passę siedmiu kolejnych meczów bez zwycięstwa.
Biało-zieloni w tabeli przesunęli się na dziesiątą lokatę wyprzedzając przy tym swojego sobotniego rywala. Łowiczanie mają
również zdecydowanie lepszy
bilans spotkań bezpośrednich
z olsztynianami.
Niezwykle interesująco zapowiada się najbliższy mecz Ptaków. W niedzielę do Łowicza
zawita wicelider. Świt Nowy
Dwór Mazowiecki w pierwszej
wiosennej kolejce zaledwie zremisował u siebie z Ruchem Wysokie Mazowieckie 1:1. Przypomnijmy, że jesienią lepszy
okazał się Świt, który wygrał
1:0. Podopieczni Piotra Stacha
z pewnością są rządni rewanżu za tamtą porażkę. Początek
spotkania, tradycyjnie, o godz.
11:15. 
Mateusz Lis

Kapitanem Pelikana jest Marcin
Krysiński.
Okocimski Brzesko – Kolejarz
Stróże 0:0
 Hetman
Zamość – Olimpia
Elbląg 0:3 (w.o.)
 OKS 1945 Olsztyn – Pelikan 0:1
(0:0); br.: Kamil Szymura (77).


1. LKS Nieciecza

20 40 37-15

2. Świt Nowy Dwór

20 39 36-24

3. Kolejarz Stróże

20 38 31-19

4. Resovia Rzeszów

20 37 35-14

5. Start Otwock

20 37 26-17

6. Jeziorak Iława

20 35 25:16

7. Okocimski Brzesko

20 35 27-27

8. Ruch Wysokie Maz.

20 34 34-23

9. Wigry Suwałki

20 34 31-16

10. Pelikan Łowicz

20 25 23-22

11. OKS 1945 Olsztyn

20 24 26-30

12. Sokół Aleksandrów

20 23 16-23

13. Olimpia Elbląg

20 19 32-44

14. Hetman Zamość

20 16 20-42

15. Przebój Wolbrom

20 15 24-42

16. GKS Jastrzębie

20 15 27-41

17. Stal Rzeszów

20 14 19-35

18. Concordia Piotrków

20 14 17-36

Piłka nożna | 20. kolejka IV ligi

Nie pomogły wzmocnienia
WOY BUKOWIEC
3 (1)
PELIKAN II ŁOWICZ 1 (1)
1:0 – Dawid Wojciechowski (22),
1:1 – Konrad Bolimowski (39), 2:1
– Damian Nowicki (67), 3:1 – Marcin Mirecki (75).
Pelikan II: Jędrzejewski – Domińczak, Górski, Zabost, Mitrowski (74
Patryk Pomianowski) – Kuc, Demidowicz, Gamla (70 Sut), Bolimowski – Ługowski (60 Dziedziela),
Bryk (46 Kosiorek).

Łowicz, 21 marca. Nie udała się wyprawa zespołu rezerw
Pelikana do Bukowca Opoczyńskiego. Zespół Jarosława Rachubińskiego nie sprostał miejscowemu Woyowi przegrywając
1:3 (1:1), a autorem honorowej
bramki był Konrad Bolimowski. Nie pomogły wzmocnienia graczami pierwszego zespołu. W meczu zagrało aż 5
graczy z drugoligowej kadry:
Michał Gamla, Piotr Bryk, Radosław Domińczak, Kamil Mitrowski i po przerwie Damian
Kosiorek.
Kolejny mecz 28 marca
o godz. 17.00 łowiczanie rozegrają na stadionie OSiR
przy ul. Jana Pawła II 3, rywalem będzie Ceramika Opoczno.

20. kolejka IV ligi: WOY Bukowiec – Pelikan II 3:1, Włókniarz
Konstantynów – Kolejarz Łódź
6:2, KS Paradyż – Włókniarz
Moszczenica 5:0, UKS SMS Łódź
– Mazovia Rawa Maz. 0:1, Czarni
Rząśnia – WKS Wieluń 2:2, Pogoń
Łask Kolumna – Widzew II Łódź
0:3 (w.o.).
Mecze: Zjednoczeni Stryków –
Zawisza Rzgów, Ceramika Opoczno – Zawisza Pajęczno, Pilica
Przedbórz – SAS Unia Sk-ce, MKP
Boruta Zgierz – ŁKS II Łódź przełożono.
1. Ceramika Opoczno

18 43 39-16

2. Zjednoczeni Stryków

19 40 36-16

3. Widzew II Łódź

20 36 52-23

4. Włókniarz Konstantynów 20 36 43-32
5. SAS Unia Skierniewice

19 35 35-18

6. Zawisza Pajęczno

19 34 32-21

7. Zawisza Rzgów

18 33 28-21

8. UKS SMS Łódź

20 33 32-26

9. ŁKS II Łódź

19 30 35-28

10. Pilica Przedbórz

19 30 29-28

11. WKS Wieluń

20 28 32-33

12. KS Paradyż

20 27 34-25

13. Kolejarz Łódź

20 23 34-44

14. Mazovia Rawa Maz.

20 23 20-35

15. Woy Bukowiec

20 23 27-39

16. Czarni Rząśnia

20 22 29-44

17. MKP Boruta Zgierz

19 22 22-29

18. Włókniarz Moszczenica 20 11 23-52
19. Pelikan II Łowicz

20

20. Pogoń Łask Kolumna

20 15 22-39
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Finał ligi siatkówki
dla Węgla

Pelikan
wygrał mecz

ze „Skierek”. str. 39

w Olsztynie. str. 43
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Koszykówka | 23 kolejka II ligi męskiej

Wzrosła szansa na play-off

ŁOWICKI
INFORMATOR
SPORTOWY
Czwartek, 25 marca:
 9.30 – OSiR nr 1, ul. Jana Pawła
II 3; Miejskie IMS w minipiłce ręcznej dziewcząt;

KSIĘŻAK ŁOWICZ
91 (16, 23, 23, 29)
AZS POLTECHNIKA OPOLSKA OPOLE 82 (18, 17, 30, 17)
Księżak: Krzysztof Morawiec 21 (2x3), Kacper Kromer 17, Robert Kucharek 13 (3x3), Michał Snochowski 8 i Bartosz Włuczyński 5 (1x3) oraz Kamil
Drelich 11 (3x3), Bartosz Pełka 11 (2x3), Przemysław Grabowski 3 (1x3),
Adrian El-Ward 2 i Jakub Pietrzko.
AZS Opole: Przemysław Szymański 17 (2x3), Tomasz Antoniak 15, Krzysztof Zarankiewicz 12 (4x3), Rafał Wojciechowski 5 i Bartosz Koszela oraz
Jarosław Pawłowski 16 (2x3), Bartosz Zubik 10 (2x3), Bartosz Kasperski
7 (2x3) i Bartosz Kotyza.
Sędziowali: Michał Chrakowiecki i Tomasz Seferyński (Warszawa).

Łowicz, 20 marca. Po raz piętnasty wygrali w tym sezonie koszykarze drugoligowego Księżaka Łowicz, którzy w sobotę
20 marca podejmowali w hali
OSiR nr 2 na ulicy Topolowej
ekipę AZS Politechnika Opolska. Zespół z Opola jest niżej
w tabeli (10. miejsce), ale ostatnio pokazał, że potrafi wygrywać z mocniejszymi rywalami.
W meczu 22. kolejki AZS pokonał Akademików z Poznania
na ich parkiecie. Dlatego mecz
zapowiadał się na wyrównany
i było wiadomo, że o zwycięstwo
trzeba będzie mocno powalczyć.
Przedmeczowe
rozważania
sprawdziły się. Goście zawiesili wysoko poprzeczkę, jednak
Księżak wygrał, ale po bardzo
wyrównanym meczu.
Podopieczni Cezarego Włuczyńskiego w pierwszej kwarcie
zaczęli nie najlepiej. Po czterech
minutach AZS wygrywał 10:5
i łowicki szkoleniowiec poprosił o czas. Po przerwie łowiczanie szybko dogonili rywala, po
„trójce” Krzysztofa Morawca.
Po dziesięciu minutach Księżacy przegrywali 16:18. Drugą
odsłonę świetnie zaczął Robert Kucharek, który dwa razy

z rzędu trafił zza linii 6,25 m
i łowiczanie wyszli na prowadzenie 22:20. Jednak zawodnicy
z Opola cały czas byli groźni
i nie pozwalali na wiele naszej
ekipie. Na boisku pojawił się
Bartosz Pełka, który zastąpił
Bartosza Włuczyńskiego na
pozycji rozgrywającego i radził
sobie całkiem nieźle. Po jego
odważnych wejściach pod kosz
i „trójce” w 19. minucie nasza ekipa prowadziła 36:32. Goście trafili jeszcze „trójkę”, ale na szczęście szybko odpowiedział Kamil
Drelich i do przerwy było 39:35.
Po zmianie stron gra była wyrównana, ale w końcówce kwarty goście odskoczyli na siedem
oczek (56:63). Zrobiło się nerwowo, przewinieniem technicznym ukarany został Morawiec
i trener Włuczyński posadził go
na ławce. Na szczęście świetnie
spisali się zmiennicy. Po trójkach Drelicha i Pełki było już
tylko 62:65. Na początku czwartej części spotkania do remisu
rzutem „za trzy” doprowadził
Przemysław Grabowski, a w kolejnych minutach dobra dyspozycja młodego Drelich i Kacpra
Kromera pozwoliły odskoczyć
na dziewięć punktów (76:67) i to

Piątek, 26 marca:
 9.30 – OSiR nr 1, ul. Jana Pawła
II 3; Miejskie IMS w minipiłce ręcznej chłopców;
 16.45 – OSiR nr 1 w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; mecz wojewódzkiej ligi koszykówki juniorów U-18:
KsiężakŁowicz–AZSWSGKKutno;

Nie było łatwo, ale Księżak pokonał Opole i premiowane play-offami czwarte miejsce w II lidze stało się
realne. Ważną rolę w meczu tym odegrali zmiennicy...

był kluczowy moment tego pojedynku. W końcowych minutach
przyjezdni cały czas mocno bronili na całym boisku, ale Księżacy spokojnie radzili sobie z tymi
atakami, byli często faulowani
i w miarę skutecznie trafiali
osobiste. Mecz zakończył się
pewnym zwycięstwem łowiczan
91:82.
Trener Włuczyński tak podsumował sobotni pojedynek:
Bardzo cieszymy się z tego
zwycięstwa, ponieważ obawialiśmy się groźnego zespołu
z Opola. Zwycięstwem w Poznaniu ekipa ta udowodniła, że

nie można jej lekceważyć. Całe
spotkanie było bardzo wyrównane i wynik cały czas był koło
remisu. Myślę, że jednym z powodów była przegrywana walka na obydwu tablicach. Goście
zdecydowanie za dużo zbierali,
szczególnie w ataku. Bardzo jestem zadowolony z gry zmienników, którzy dzisiaj w kluczowych momentach nie zawiedli.
Wreszcie wstrzelił się Kamil
Drelich, który potrafi rzucać
z dystansu. Końcowe minuty
już należały zdecydowanie do
nas i cieszymy się z piętnastej
wygranej w tym sezonie.
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Spora szansa

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
Początkowo układ wyżowy,
ale w weekend układ niżowy.
Napływać będzie ciepła masa powietrza.

Zostały już trzy mecze w sezonie, a Księżak marząc o zajęciu czwartego miejsca w II lidze
może sobie pozwolić na jedną
porażkę, bądź liczyć na potknięcie AZS Kutno.

p

Czwartek - Piątek:
Słonecznie, zachmurzenie małe
do umiarkowanego, bez opadów oraz wiosennie
ciepło. Widzialność dobra, zamglenia,
rano lokalnie mgły. Wiatr południowo-zachodni
i południowy, słaby i umiarkowany.
Temp. max w dzień: + 14 st. C do + 17 st. C.
Temp. min w nocy: + 8 st. C do + 5 st. C.

23. kolejka II ligi: Księżak – Opole 91:82, Prudnik – Kutno 84:70,
OSSM Wrocław – Skierniewice
70:86, Ostrów – Obiekty 95:88,
Kłodzko – Pleszew 69:86, Szczecin
– Siechnice 114:51. Mecz: Śląsk –
Poznań przełożono.

Sobota - Niedziela:
Zachmurzenie umiarkowane do dużego,
okresami z opadami deszczu oraz chłodniej.
Widzialność umiarkowana do dobrej, zamglenia,
w opadach słaba. Wiatr południowo-zachodni
i zachodni, umiarkowany, okresami silniejszy.
Temp. max w dzień: + 12 st. C do + 8 st. C.
Temp. min w nocy: + 7 st. C do + 5 st. C.
Poniedziałek - Środa:
Pochmurno z przejaśnieniami, okresami z
opadami deszczu. Widzialność umiarkowana
do dobrej, zamglenia, w opadach słaba. Wiatr
przeważnie zachodni, słaby i umiarkowany.
Temp. max w dzień: + 5 st. C do + 8 st. C.
Temp. min w nocy: + 5 st. C do - 1 st. C.

Po tym zwycięstwie KS
Księżak awansował w tabeli na
czwarte miejsce i realnie wzrosła szansa na walkę w play-off,
do której awansują cztery najlepsze ekipy. Tym bardziej, że
nieoczekiwanej porażki doznał
w Prudniku AZS Kutno. Jednak przed łowickim zespołem
teraz dwa trudne spotkania wyjazdowe z Politechniką Poznań
i liderem – AZS Radex Szczecin.
Pamiętajmy, że łowiczanie „nic
nie muszą” bo plan już dawno
wykonali. Na pewno będą walczyć do końca i może pokuszą
się o wielką niespodziankę.  zł

1. AZS Radex Szczecin 23 44 2242:1675
2. Open Basket Pleszew 23 42 2026:1540

PROGNOZA BIOMETEOROLOGICZNA
Biomet korzystny, ale w weekend pogoda niekorzystnie
wpływać będzie na nasze samopoczucie.
BIURO METEOROLOGICZNE CUMULUS

3. AZS PP Poznań

22 40 1871:1586

4. Księżak Łowicz

23 38 1933:1758

5. AZS WSGK Kutno

23 37 2068:1814

6. Stal Ostrów Wlkp.

23 35 1869:1861

7. Pogoń Prudnik

23 35 1769:1834

8. Doral Nysa Kłodzko

23 35 1770:1873

9. MKS Skierniewice

23 34 1898:1837

10. AZS PO Opole

23 33 1777:1747

11. Obiekty Wrocław

23 30 1668:1991

12. Śląsk Wrocław

22 29 1675:1785

13. OSSM Wrocław

23 25 1580:2174

14. KKS Siechnice

23 23 1461:2132

Sobota, 27 marca:
 9.00-16.00 – boisko „Orlik 2012”,
ul. Grunwaldzka; Turniej Piłki Nożnej rocznika 1997 o Puchar Dyrektora OSiR w Łowiczu;
 10.00 – OSiR nr 2 w Łowiczu,
ul. Topolowa 2; mecz wojewódzkiej ligi koszykówki młodzików
U-14: Księżak Łowicz – Piotrcovia
Piotrków Trybunalski;
 12.00-15.30 – OSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; turniej wojewódzkiej ligi koszykówki żaczek
U-12; godz. 12.00: Księżak Łowicz
– UMKS Głowno, godz. 13.15: Widzew Łódź – Głowno, godz. 14.30:
Księżak – Widzew;
Niedziela, 28 marca:
 9.00 – OSiR nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; turniej wojewódzkiej ligi koszykówki skrzatów U-11: godz. 9.00:
Księżak Łowicz – Start Łódź, MSZS
I Kutno – MSZS II Kutno, godz.
10.15: Start Łódź – MSZS II Kutno,
Księżak Łowicz – MSZS I Kutno;
 11.15 – Stadion Miejski w Łowiczu, ul. Starzyńskiego 6/8; mecz
23. kolejki II ligi piłki nożnej – grupa wschodnia: Pelikan Łowicz –
Świt Nowy Dwór Mazowiecki;
 17.00 – stadion OSiR w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; mecz IV ligi piłki nożnej: Pelikan II Łowicz – Ceramika Opoczno;
Poniedziałek, 29 marca:
 9.00 – OSiR nr 1 w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; Miejska Gimnazjada Szkolna w piłce ręcznej
chłopców;
Wtorek, 30 marca:
 9.00 – OSiR nr 1 w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; Miejska Gimnazjada Szkolna w piłce ręcznej
dziewcząt;
Piątek, 2 kwietnia:
 10.00 – OSiR Łowicz, ul. Jana
Pawła II 3; mecz wojewódzkiej
ligi piłki nożnej Kuchara: Pelikan
Łowicz – ZLKS Woy Bukowiec
Opoczyński;
 12.30 – OSiR Łowicz, ul. Jana Pawła II 3; mecz wojewódzkiej ligi piłki
nożnej Deyny: Pelikan – ŁKS Łódź;
 15.30 – OSiR Łowicz, ul. Jana
Pawła II 3; mecz wojewódzkiej ligi
piłki nożnej Michałowicza: Pelikan
Łowicz – Ceramika Opoczno.  p

