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Okolice Łowicza | Interwencja myśliwych

Jeleń ofiarą wałęsających się psów

Msza św. i koncert w sobotę 10 kwietnia – w taki sposób
łowiczanie uczczą 5 rocznicę śmierci Jana Pawła II, która przypadła w Wielki Piątek 2
kwietnia. Najpierw w łowickiej
katedrze o godz. 18.00 zostanie
odprawiona msza św. w intencji beatyfikacji papieża Polaka. Po niej odbędzie się koncert
orkiestry Sinfonietta Cracovia
pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka. Będzie można usłyszeć
m.in. utwory napisane przez
Krzysztofa Pendereckiego, Jerzego Maksymiuka i rosyjskiego kompozytora Dymitra Szostakowicza. Wstęp na koncert
organizowany przez Fundację
Czyń Dobro im. Jana Pawła II,
władze miejskie i powiatowe
oraz Społeczną Radę Gospodarczą jest wolny.
jr

Myśliwi z koła łowieckiego Nieborów
zabrali we wtorek rano martwego jelenia
z dawnego poligonu na Czajkach.
Jak powiedział nam prezes
koła Henryk Florczak, dwuletni byk padł ofiarą wałęsających się psów, które zagoniły go na ogrodzenie poligonu.
Zwierzę zginęło prawdopodobnie z powodu zderzenia się
z nim.
– To nie jest pierwszy taki
przypadek. To ogrodzenie powinno być albo naprawione
i stać się szczelne, albo całkowicie zdjęte. Zwierzyna wchodzi na teren poligonu dziurami,
których jest sporo w siatce i nie
może z niego wyjść. Gdy wałęsające się psy rzucą się na nie,
znajduje się w pułapce, w której staje się ich łatwą zdobyczą
– mówi Florczak. Zwierzyna
ginie na tej siatce, mieliśmy już
w tym miejscu martwe sarny,
a nawet dziki.
Florczak powiedział nam,
że gdy przybył na miejsce po
godz. 8., zwierze już nie żyło,
było jednak ciepłe, krew z ran
nie zdążyła zastygnąć, więc
śmierć nastąpiła kilkadziesiąt
minut wcześniej. – Kilka metrów od martwego już zwierzęcia były trzy psy, które w ogóle się nie bały mojej obecności.
Dopiero po chwili odeszły na
30 metrów i zniknęły w zaroślach – opowiada nam prezes.
Wcześniej zdążyły jednak roz-

Henryk
Florczak
Prezes koła
łowieckiego Nieborów
Wałęsające się psy
są dużym zagrożeniem
dla zwierzyny dzikiej.
Pomimo apeli,
by właściciele
psów wiązali je
na podwórkach,
sytuacje jak ta z Czajek
ciągle się powtarzają.
Psy są spuszczane
najczęściej w nocy,
by najadły się w czasie
kłusowania na polach,
łąkach i w lasach.
Czegoś takiego
nie możemy tolerować.
Prawo pozwala
nam, myśliwym,
w określonych
sytuacjach strzelać
do wałęsających się
i zdziczałych psów.

Edukacyjne
„Love Story”
Dwuletni byk musiał pięknie wyglądać, gdy żył i spacerował między drzewami, niestety, padł ofiarą
wałęsających się psów.

szarpać nogę i okolice odbytu
martwego zwierzęcia.
Około godziny 10. przybyli
na miejsce myśliwi zabrali jelenia do samochodu dostawczego
i wywieźli. Zwierzę – zgodnie
z przepisami – trafiło do utylizacji. Myśliwi mówią, że choć
jelenie nie są zwierzętami osiadłymi na stałe na naszym terenie, to są często na nim spotykane w czasie podejmowanych

przez siebie wędrówek. Sam
Florczak widział całkiem niedawno byka w towarzystwie
dwóch łań właśnie niedaleko
poligonu na Czajkach.
Teren dawnego poligonu należy do Nadleśnictwa Kutno,
a jest dzierżawiony przez NSZZ
Solidarność łowickiej Komendy Powiatowej Policji, która
korzysta ze znajdującego się
na jego terenie ośrodka wypo-

Łowicz | Inwestycje miejskie

Ruszyły prace remontowe na ul. 3 Maja
Od wczoraj zamknięta
została dla ruchu ul. 3
Maja od Starego Rynku
do skrzyżowania z ul.
Tkaczew. Ta zaś na
całej długości będzie
teraz dwukierunkowa,
co oznacza, że
skręcając w ul.
Tkaczew z 3 Maja,
będzie można dojechać
do ul. Mostowej.
W związku z reorganizacją ruchu, w okolicach Starego

Rynku należy zwracać szczególną uwagę na oznakowanie
pionowe, które zostanie ustawione na czas robót. Prace
związane są z przebudową ul. 3
Maja i ul. Tkaczew. Realizacja
zadania została powierzona kutnowskiej firmie Trakt za 2 mln
219 tys. zł.
Pierwszy etap robót na 3
Maja ma obejmować zdjęcie nawierzchni z jezdni i chodników,
wykonanie około 100 metrów
bieżących kanalizacji sanitarnej oraz podbudowy, po czym
ułożenie na ulicy nawierzchni
z granitowej kostki, a na chodnikach kostki betonowej. Prace
na tym odcinku ul. 3 Maja potrwają około 2 miesięcy.

Maksymiuk
zagra dla papieża

W przyszłym tygodniu rozpocząć mają się natomiast prace na ul. Tkaczew. Tam ma być
wykonana kanalizacja deszczowa i nowa nawierzchnia z asREKLAMA

faltu. Po zakończeniu robót na
odcinku ul. 3 Maja prace mają
objąć też pozostałą część ulicy
– od ul. Tkaczew do przejazdu
kolejowego. Tu też wymianie

Wykład Grzegorza Pieńkowskiego „Powrót do uczuć ludzkich i prostych” będzie poprzedzał film Arthura Hillera z 1970
r. „Love Story”. Prelekcja odbędzie się w kinie Fenix 15 kwietnia o godz. 11. Będzie to jedno
z ostatnich spotkań w ramach
projektu „X Muza – instrukcja
obsługi, czyli wprowadzenie
do historii filmu – filmy, które
wstrząsnęły kinem”. 
jr

czynkowego. Nie udało nam
się skontaktować z przedstawicielem związku, ale policjanci,
z którymi rozmawialiśmy, powiedzieli nam, że teren jest
duży. Siatkę już wielokrotnie
łatali we własnym zakresie, ale
bieżące jej utrzymanie przekracza ich możliwości finansowe.
Zmorą są grzybiarze w okresie
jesiennym, większość dziur powstaje właśnie wtedy. 
tb

Dementujemy

podlegać będzie nawierzchnia
i część kanalizacji deszczowej
i sanitarnej. W tym wypadku
przejazd ma być zapewniony
na całej długości ulicy terenem
kolejowym wzdłuż ogrodzenia.
O kontrowersjach wokół wycinania drzew na ul. 3 Maja
w związku z pracami – czytaj
na str.2. 
tb

W ubiegłotygodniowym numerze nł, którego wydanie
przypadło w Prima Aprilis, na
stronie siódmej podaliśmy informację o tym, że radni i sołtysi z powiatu zgierskiego oraz
łowickiego po terenach gminnych poruszać się będą teraz
dwukołowymi elektrycznymi
pojazdami. Dziś dementujemy
te doniesienia. Był to oczywiście żart. 
ljs
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Piaski | Kolizja

Dachował w rowie
po wyprzedzaniu
Jeden samochód leżący na dachu w rowie, a drugi z uszkodzonym przednim
zawieszeniem, to efekt kolizji, do której doszło 2 kwietnia przed godz. 9 na drodze
krajowej z Nieborowa do Bolimowa, w okolicach Piask i Łasiecznik.
O dziwo, żaden z kierowców
nie odniósł obrażeń wymagających zatrzymania w szpitalu.
Do kolizji doszło podczas
wyprzedzania. Samochód dostawczy Fiat Ducato jechał
od strony Bolimowa i skręcał
w lewo w stronę Łasiecznik.
Wyprzedzał go samochód osobowy, którym jechał przedstawiciel handlowy firmy DeLaval. Kierowca ten nie zauważył,

że pojazd przed nim skręca,
uderzył w niego. Uderzenie
było na tyle silne, że samochód
obróciło i dachował w rowie po
lewej stronie drogi. – Kierowca z samochodu osobowego nie
kwestionuje, że nie zauważył
manewru skręcania samochodu
przed nim. Przyjął mandat karny – powiedział nam obecny na
miejscu policjant z posterunku
w Bolimowie.

Do podobnej kolizji doszło
w tym samym miejscu nieco ponad rok temu. Wtedy też samochód dachował w rowie i nikt
nie odniósł obrażeń. Uszkodzony Ducato tarasował jeden pas
ruchu. Do wyciągnięcia samochodu z rowu wezwana została
pomoc drogowa, zaś Fiata Ducato pomogli odholować miejscowi rolnicy. Uczestnicy kolizji byli trzeźwi. 
mak

Samochody były poważnie uszkodzone, a jednak kierowcom nic się nie stało.

Łowicz | Kontrowersje

Tną drzewa na 3 Maja
Na ulicy 3 Maja w
Łowiczu, 6 kwietnia
ruszyły prace związane
z przebudową drogi
biegnącej od 3 Maja
przez Tkaczew, aż po
okolice Końskiego
Targu.
W trakcie prac zostanie ściętych 50 drzew. Część mieszkańców Łowicza uważa, że ścinanie drzew jest zbędne. Zdaniem
przedstawicieli firmy wykonującej remont oraz włodarzy
miasta – drzewa są chore i stare, a część z nich przeszkadzają
w przebudowie drogi.
– Wytniemy wszystkie drzewa przy ul. 3 Maja oraz część
drzew zlokalizowanych przy
Tkaczewie i w ok. Końskiego
Targu. Niektóre z nich kolidują z przebudową drogi, a część
z nich jest już stara, spróchniała i chora – mówi Grzegorz Pełka, naczelnik Wy-

Ukrył się u mamy na strychu
Poszukiwanego przez Sąd
Rejonowy w Łowiczu 40letniego mężczyznę z Bielaw
policjanci zatrzymali na strychu
domu, w którym razem z matką
mieszkał.
Do zatrzymania doszło 2
kwietnia o godz. 6.20 rano.
Mężczyzna ukrywał się przed
wymiarem
sprawiedliwości
przez kilka tygodni. Był poszukiwany do odbycia kary więzienia za drobne przestępstwo
popełnione w warunkach recydywy. Policjanci z posterunku

w Bielawach w drodze operacyjnej dowiedzieli się, że poszukiwany mężczyzna przebywa w domu rodzinnym. Drzwi
otworzyła im matka poszukiwanego, która twierdziła, że syna
nie ma w domu i nie wie, gdzie
on przebywa. Policjanci nie dali
wiary jej zapewnieniom, przeszukali dokładnie wszystkie pomieszczenia, wreszcie znaleźli mężczyznę ukrywającego się
na strychu. Bezpośrednio po zatrzymaniu został odwieziony do
Zakładu Karnego. 
mak

Łowicz | Kradzież

Złodziej okradł
niezamknięty samochód
Pracownicy z Kutna wytną 50 drzew.

działu Remontów i Inwestycji
w Um w Łowiczu.
W naszej redakcji zaraz po
rozpoczęciu prac rozdzwoniły się telefony w tej sprawie. –
To jest skandal. Fundują nam

betonową pustynię. Te drzewa
wcale nie są chore, ale to ludzie są chorzy, którzy decydują o ich wycięciu – mówiła jedna z czytelniczek. – Dopiero
co przycięli drzewa na Bratko-

wicach i wygląda to okropnie.
Chcą nam zafundować taką betonową dżunglę,, jaką mamy
na ul. Krakowskiej - dodawał
mężczyzna, który przyglądał
się wycince drzew. 
td

Radio samochodowe Pioneer wartości około 400 złotych nieznany sprawca ukradł 2
kwietnia około godz. 13 z VW
Golfa. Samochód zaparkowany
był na parkingu pod jednym ze
sklepów na ul. Starzyńskiego.
Złodziej nie miał problemu
z dostaniem się do środka auta,

ponieważ kierowca go nie zamknął. Poszkodowanym w wyniku kradzieży jest mieszkaniec gminy Łowicz. Rzecznik
KPP w Łowiczu mł. asp. Urszula Szymczak apeluje do kierowców, aby zawsze zamykali
samochody, nawet jeśli opuszczają samochód na krótko. mwk

CC, nie ustąpił pierwszeństwa Audi
80, którym kierował 24–letni mieszkaniec gminy Nieborów.
Między 5 a 6 kwietnia nieznani
sprawcy uszkodzili dwie wiaty przystankowe MZK na terenie Łowicza
– na ul. Topolowej oraz na Mostowej. Zostały w nich stłuczone szyby,
których koszt MZK wycenił na 700
złotych.
6 kwietnia o godz. 17.20
w Zabostwie Małym 45–letni Litwin,
który kierował ciężarowym Volvo,
nie zachował bezpiecznej odległości od jadącego przed nim Opla
Vectry, którym kierował 44-latek.
Opel uderzył z kolei w ciężarowego
MAN–a kierowanego przez 37–let-

niego Litwina. Nikt w tym zdarzeniu
nie odniósł obrażeń, jego uczestnicy byli trzeźwi.
7 kwietnia o godz. 1. w Rząśnie w gminie Zduny ciężarowy DAF
z naczepą, którym kierował 23–letni
mieszkaniec powiatu olsztyńskiego, wpadł do rowu. Przyczyną kolizji
mogło być zaśnięcie kierowcy.
7 kwietnia o godz. 5.55 w Jamnie kierujący ciągnikiem siodłowym
Iveco z naczepą 50–letni Litwin
uderzył w tył jadącego przed nim
Marcedesa typu bus z dołączoną
przyczepą. Mercedesem kierował
58–letni mieszkaniec Mińska Mazowieckiego. W zdarzeniu tym nikt nie
odniósł obrażeń.

KRONIKA POLICYJNA | 2.04.–7.04.2010

Łowicz | ŁSM

Balkony do naprawy
Gruntowną naprawę balkonów na trzech budynkach
mają rozpocząć w najbliższych
dniach pracownicy brygady remontowo–budowlanej Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
W pierwszej kolejności dokończone zostaną przerwane
w ubiegłym roku prace na budynku numer 13 na os. Bratkowice w Łowiczu. Potem rusztowania zostaną przeniesione na
budynki 7 i 8 na os. Starzyńskiego. – To nie będzie wyłącznie malowanie, ale również

Policja | Zatrzymanie

uzupełnimy zardzewiałe obróbki blacharskie. W niektórych
miejscach trzeba będzie uzupełniać tynk – powiedział nam prezes ŁSM Armand Ruta. Prace
są czasochłonne między innymi
z tego względu, że konieczne
jest ustawianie rusztowań przy
blokach.
Mieszkańcy będą o rozpoczęciu robót informowani poprzez ogłoszenia na klatkach
schodowych. Podczas robót należy unikać wywieszania prania
na balkonach. 
mak

2 kwietnia w Piaskach w gminie Nieborów 52–letni mieszkaniec
Nieborowa jechał rowerem, pomimo orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Łowiczu zakazu prowadzenia
wszelkich pojazdów w ruchu lądowym. Tym razem był trzeźwy.
2 kwietnia o godz. 12 w Kompinie w gminie Nieborów doszło do
kolizji drogowej, której sprawcą był
24–letni mieszkaniec gminy Piątek.
Jadąc Volkswagenem Golfem, nie
ustąpił on pierwszeństwa przejazdu BMW, którym kierował 50–letni
mieszkaniec Grodziska Mazowieckiego.
2 kwietnia o godz. 7. na ul.
Wiosennej w Łowiczu kierujący

Starem 60–letni łowiczanin, nieprawidłowo wykonując manewr omijania, doprowadził do kolizji z Fordem
Focusem kierowanym przez 31–letniego mieszkańca Łowicza.
2 kwietnia o godz. 15.10 w Krępie na trasie nr 14 doszło do kolizji,
której sprawcą był 57–letni łodzianin kierujący Nissanem Almera.
Z powodu niezachowania bezpiecznej odległości doprowadził on do
zderzenia z Mercedesem kierowanym przez 38–letniego mieszkańca
Berlina.
3 kwietnia o godz. 9. doszło
do kolizji na skrzyżowaniu ulic Podrzecznej i Browarnej w Łowiczu.
51–letni łowiczanin, kierując Fiatem
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Aktualności
Łowicz | Katedra

W poniedziałek początek prac

Skansen w Maurzycach odwiedziło w minionym roku około 12 tysięcy
turystów, którzy zakupili bilety.

Łowicz | Turystyka

Statystyki
mocno zawyżone
Zdaniem Artura Michalaka,
naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
w Urzędzie Miejskim w Łowiczu – w ubiegłym roku nasze miasto odwiedziło około 60 tysięcy turystów. Mają
o tym świadczyć obliczenia z
łowickiego muzeum i skansenu
w Maurzycach. Sęk w tym, że
nie jest to prawda.
Dane te podał Michalak na
posiedzeniu jednej z komisji Rady Miejskiej, pisaliśmy
o tym w poprzednim NŁ.
Sprawdziliśmy jednak i szczegółowa analiza tych obliczeń
pokazuję, że statystyki są mocno zawyżone. Na łączną sumę
podaną przez naczelnika składają się jednak także m.in.
uczestnicy bezpłatnych koncertów organizowanych w sali
barokowej, młodzież korzystająca z lekcji muzealnych czy
uczestnicy rożnych imprez organizowanych przez muzeum
– jak np. Dni Dziedzictwa Narodowego czy Noc Muzeów.
A większość uczestników powyższych imprez to mieszkań-

cy Łowicza i okolic, których
trudno uznać za turystów.
– W minionym roku przez
muzeum w Łowiczu i skansen
przewinęło się około 65 tysięcy osób. Typowych turystów
było ponad 30 tysięcy – ocenia
dyrektor muzeum w Łowiczu
Marzena Kozanecka-Zwierz.
W
muzeum
sprzedano
w ubiegłym roku około 20 tysięcy biletów, a w skansenie
o 8 tys. biletów mniej. Z bezpłatnych wejść do muzeum na
imprezy czy koncerty w przypadku muzeum w Łowiczu
skorzystało około 24 tys. ludzi,
a jeśli chodzi o skansen – prawie
8 tys. – Tutaj liczymy także dni
bezpłatne, bo w tygodniu mamy
po jednym dniu bezpłatnym
w skansenie i w muzeum – dodaje dyrektor. Do tego 2700 osób
to młodzież i dzieci, którzy brali
udział w lekcjach muzealnych.
– Trzeba więc przyjąć, że
turystów, którzy przyjeżdżają
do nas z innych zakątków kraju, jest jakieś 30 kilka tysięcy
– kończy Marzena KozaneckaZwierz. 
td

Pierwsze
prace remontowe
rozpoczną się
w łowickiej katedrze
od najbliższego
poniedziałku
12 kwietnia.
Remont odbywać się będzie
w szybkim tempie, ponieważ
wykonawcy – Konsorcjum AC
Konserwacja Zabytków Piotrowski, Kossakowski, spółka
jawna oraz łowicka firma Budowa – chcą nadrobić roczne
opóźnienie powstałe z powodu przeciągania się procedury
przetargowej. Bowiem termin
zakończenia prac, który wyznaczono na sierpień przyszłego roku, nie może ulec przesunięciu.
Dlatego konieczne jest wprowadzenie zmian w harmonogra-

mie odprawiania nabożeństw
w katedrze, aby pracownicy
firm budowlanych mogli pracować przez większość dnia.
Tym samym już od poniedziałku 12 kwietnia aż do odwołania
wieczorne msze św. i towarzyszące im nabożeństwa przeniesione zostaną do kościoła św.
Leonarda. Również pogrzeby przez najbliższy czas odbywać się będą w tym małym kościółku leżącym u zbiegu Alei
Sienkiewicza i ulicy Kaliskiej
w Łowiczu – aż do momentu przygotowania tymczasowej
kaplicy na cmentarzu. – W najbliższym czasie nie uda nam się
jej przygotować, dlatego przez
najbliższe tygodnie pogrzeby
muszą odbywać się w kościele
św. Leonarda – mówi proboszcz
łowickiej katedry ks. Wiesław
Skoneczny.
Także siedziba biskupa ordynariusza zostanie w ciągu najbliższych tygodni przeniesiona
na czas remontu do budynku

seminarium, ponieważ rezydencja również będzie przebudowywana.
Oprócz wyżej wymienionych zmian, reszta mszy i nabożeństw odbywać się będzie
według dotychczasowego porządku. Oznacza to, że msze św.
w soboty, niedziele oraz święta
będą odprawiane w łowickiej
katedrze w tych samych godzinach. Także śluby odbywać się
będą w bazylice.
Prace remontowe rozpoczną się od prezbiterium i nawy
głównej. Na początek zostaną
przeprowadzone prace związane z instalacją elektryczną
oraz inne podstawowe prace –
jak np. montowanie rusztowań.
W środę 7 kwietnia ustalono szczegółowy harmonogram
najbliższych prac, który będzie
realizowany w ciągu kolejnych
miesięcy.
Renowacja katedry kosztować będzie 18 mln zł 479 tys.
zł, z czego ok. 4,5 mln zł bę-

Jarmark Antyków
– rusza II sezon
11 kwietnia na Nowym Rynku
w Łowiczu odbędzie się Jarmark Antyków i Rękodzieła
Ludowego. Otwarcie jarmarku
nastąpi o godzinie 8. Będzie to
drugi sezon jarmarków w naszym mieście. W zeszłym roku
zorganizowano 7 takich jarmarków, w tym ma być ich sześć.
Na łowickim jarmarku spotykają się kolekcjonerzy z całej Polski. Można tu kupić
i obejrzeć stare monety, obrazy, książki, widoków, lampy,
świeczniki, gramofony, ozdobne talerze, przedmioty codziennego użytku itp. Kolejne jarmarki odbędą się 2 maja,
6 czerwca, 4 lipca, 1 sierpnia,
5 września i 3 października.
Organizatorem jarmarku jest
miasto Łowicz i Ignacy Baliński z Piotrkowa Trybunalskiego, który organizuje takie
jarmarki w różnych miastach
w Polsce. 
td

Łowicz | Ogólnopolski jubileusz

60 lat współpracy
z Mongolią
Uroczystość 60. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Mongolią odbędzie się we wtorek 13
kwietnia w Łowiczu.
Z tej okazji w sali kina Fenix przy ul. Podrzecznej
o godz. 11. rozpocznie się konferencja „Polska – Mongolia
– 60 lat przyjaźni i współpracy”. W czasie jej trwania pracownik naukowy Wydziału
Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego wygłosi
prelekcję, przedstawione będą
filmy dokumentalne na temat
przyrody mongolskiej oraz
przemian
demokratycznych
w tym kraju. W sali kinowej
obejrzeć będzie można także
wystawę zdjęć z Mongolii oraz
wystawę historycznego pisma

mongolskiego.
Organizatorami konferencji są: PolskoMongolska Izba Gospodarcza,
Ambasada Mongolii w Polsce
oraz Wydział Orientalistyczny
UW. Patronat honorowy nad
uroczystością objął Marszałek
Senatu RP.
Wojciech Urbanek z firmy
Bracia Urbanek, która od lat blisko współpracuje z Mongolią,
mówi, że w jubileuszu wezmą
udział ambasador Mongolii
w Polsce oraz szef mogolskiej
agencji inwestycyjnej. Zaproszenia wysłano do łowickich
szkół ponadgimnazjalnych, licząc na przybycie delegacji. Jubileusz ma charakter otwarty,
mogą więc w nim wziąć udział
wszystkie osoby zainteresowane. 
mwk

dzie pochodzić z pieniędzy zebranych przez łowicki kościół.
– Dlatego zwracamy się z prośbą naszych parafian, żeby nas
wspomogli i składali ofiary na
kościół – dodaje proboszcz.
Pieniądze zbierane są już od
ubiegłego roku. Część pochodzi również z tegorocznej kolędy. Ofiary zbierane były także
podczas mszy św. w Poniedziałek Wielkanocny. Kolejna
taca na remont świątyni zostanie przeprowadzona w najbliższą Niedzielę Miłosierdzia Bożego.
Pieniądze można również
wpłacać na konto parafialne łowickiej katedry oraz na konto
bankowe utworzone wyłącznie
w tym celu. Więcej informacji
na temat renowacji i o postępie
czynionych prac będzie można
przeczytać na stronie internetowej www.rewitalizacja.diecezja.lowicz.pl. Tam też można
znaleźć numery wspomnianych
kont. 
jr

Dziesiątacy ze stowarzyszenia stojący w towarzystwie Zawiszaków przy Grobie Pańskim w kościele Pijarskim.

Dziesiątacy i Zawiszacy
przed Grobem Pańskim
Po raz drugi członkowie
Stowarzyszenia
Historycznego
im. 10 Pułku Piechoty
z siedzibą w Łowiczu
w Wielką Sobotę
3 kwietnia objęli warty
przed symbolicznym
Grobem Pańskim
w kościele ojców Pijarów
w Łowiczu.

W godzinach 10 – 13, stojąc w umundurowaniu z okresu II Rzeczpospolitej i z bronią,
zwracali na siebie uwagę wiernych, którzy zjawili się w świątyni. Zazwyczaj przed Grobem
stoją bowiem strażacy z OSP,
tym razem mieli przerwę.
Członek
stowarzyszenia
Zbigniew Zagajewski powiedział nam, że ma to uzasadnienie historyczne – w epoce
przedwojennej świątynia przy
ul. Zduńskiej była dla żołnierzy
ze stacjonującego w Łowiczu
10 Pułku Piechoty kościołem
garnizonowym.

Po zejściu z łowickiego posterunku strzelcy Mariusz Szczepański i Zbigniew Zagajewski
stanęli również u Grobu Chrystusowego w kościele p.w. św.
Bartłomieja w Domaniewicach,
a to z racji patriotycznych tradycji parafii, z której liczni ochotnicy walczyli w szeregach 10
Pułku. Po dzień dzisiejszy świadectwem tego jest pomnik bohaterów wojny 1920 r., który stoi
obok kościoła. Dziesiątakom
w czasie warty u pijarów towarzyszyli Skauci Europy – harcerze Stowarzyszenia Harcerstwa
Katolickiego Zawisza. 
tb

Mammobus
w Łowiczu
W niedzielę 11 kwietnia przy
Urzędzie Miejskim wykonywana będzie mammografia. Badanie jest dla pań w wieku 50-69
lat i tylko pacjentki w tym przedziale wiekowym będą mogły je
wykonać bezpłatnie, ale pod warunkiem, że w ciągu minionych
2 lat nie wykonywały mammografii refundowanej przez NFZ.
Zgłoszenia przyjmowane są pod
nr 61/844-27-27. Pacjentki, które
nie kwalifikują się do badań bezpłatnych, mogą skorzystać z formy odpłatnej – 80 zł, muszą jednak przedstawić skierowanie od
lekarza ginekologa lub lekarza
rodzinnego. Mammobus z Centrum Medycznego św. Jerzego
w Poznaniu wykonywać będzie badania w godz. 8.15-18.50
z przerwą między 13 a 14.  mwk
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Aktualności
Łowicz | Miejska Komisja Rewizyjna

Tak dla absolutorium dla burmistrza
Miejska Komisja Rewizyjna przegłosowała
1 kwietnia wiosek o udzielenie burmistrzowi Łowicza
Krzysztofowi Kalińskiemu absolutorium
za wykonanie budżetu w 2009 roku.
Radni nie byli jednomyślni.
Ryszard Szmajdziński wstrzymał
się od głosu przy przyjmowaniu
sprawozdania z wykonania budżetu, a był przeciwny wnioskowi do Rady Miejskiej o udzielenie burmistrzowi absolutorium.
Wykonanie budżetu przedstawił burmistrz osobiście. Przyjęty 30 grudnia 2008 roku budżet
zaplanowany był po stronie dochodów na niespełna 70,9 mln
zł, po stronie wydatków na prawie 80,9 mln zł. Po wszystkich zmianach wprowadzanych
w ciągu roku było to odpowiednio 75,4 mln zł oraz 87,7 mln
zł. Wykonanie po stronie dochodów wyniosło 71,3 mln zł
- co stanowi 94,6%, po stronie
wydatków - 81,7 mln zł - co stanowi 93,2% planu.
Miejskie inwestycje stanowiły 31% wydatków ogółem i pochłonęły 25,3 mln zł.
Najważniejsze
inwestycje
400 tys. zł samorząd miasta
przeznaczył na zakup tomografu dla łowickiego szpitala. Na
drogi wydano ponad 9,8 mln
zł. Nie złożono wniosku o dotację unijną na połączenie ul.
Broniewskiego z ul. 3 Maja,
ze względu na nie wykupienie
wszystkich potrzebnych grun-

tów. Z tego samego powodu
nie przebudowano ul. Wegnera.
Zrealizaowano przebudowę ul.
Katarzynów na odcinku Podleśna w kierunku granicy miasta, na początku ulicy Powstańców wybudowano parking na
70 samochodów. Przebudowano chodniki przy II LO na ul.
Ułańskiej, wykonano kanalizację deszczową oraz nawierzchnię z kostki na ul. Wieniawskiego i Piątkowskiej. Nawierzchnia
z kostki położona została również na ul. Otolanka i Wyspiańskiego oraz na 110–metrowym odcinku ul. Łąkowej oraz
265–metrowym na ul. Orzeszkowej.
Na prace w parku Błonie wydatkowano 6,9 mln zł. Składała
się na to kanalizacja deszczowa,
oświetlenie, budowa ul. Starorzecze. Przygotowano przebudowę ul. 3 Maja, Tkaczew, Sybiraków i Bielawskiej. Nie wdrożono
projektem e-Urząd, co jest przełożone na ten rok. Planowano wydać na ten cel 1,6 mln zł.
Nie wszystko zostało są
skończone
Z powodu problemów z rekonstrukcją pompy głębinowej
w stacji uzdatnia wody na Blichu, wykonano połowę zaplanowanych prac na tym ujęciu.

Burmistrz przedstawia sprawozdanie. Od lewej: Krzysztof Kaliński, skarbnik Arkadiusz Podsędek, naczelnik
promocji Artur Michalak i dyrektor biblioteki Magdalena Pakulska.

Kontynuowano budowę bloku komunalnego na Korabce,
co kosztowało 1,5 mln zł. 816
tys. zł wydano na wykup gruntów w różnych częściach miasta,
przeznaczonych pod inwestycje.
Wykonano termomodernizację 2 przedszkoli, co kosztowało ok. 1 mln zł, rozpoczęto budowę boiska przy
Szkole Podstawowej nr 1, która
nie jest zakończona. Zakończono
i oddano do użytku stadion
OSiR, koszt tej inwestycji to 3,4
mln zł. Pobudowano zespół boisk Orlik na Zatorzu – 1,6 mln zł,
a kosztem 490 tys. zł uregulowano stan prawny naniesień na stadionie przy ul. Strzyńskiego. Na
os. Górki powstał plac zabaw.

Łowicz | Architektura

Sidingowa lodziarnia zniknie na dniach
Burmistrz Łowicza Krzysztof Kaliński pytany przez nas
o los obłożonego sidingiem, zamkniętego obecnie kiosku z lodami przy Starym Rynku powiedział, że obiekt ten zniknie
z tego miejsca w ciągu 1,5 tygodnia.
Przypomnijmy, kiosk w którym przez wiele sezonów sprzedawano lody przy ul. 3 Maja,
stanął na chodniku wzdłuż południowej pierzei Starego Rynku,

wzbudzając wiele kontrowersji. Obiekt okazał się bowiem
nie tylko brzydki, toporny i nie
pasujący do miejsca, ale także
zajął znaczną część chodnika,
zwężając przejście.
– Obecnie posiadamy informację o tym, że kiosk zmienił
właściciela. Ten już kilka tygodni temu zadeklarował przeniesienie go na targowicę i obecnie
ma przygotowane pod to miejsce, czyli wykupioną dzierża-

Łowicz | Infrastruktura drogowa

Most czeka na remont
– Zakres prac będzie uzależniony od wykonanej ekspertyzy stanu technicznego obiektu
i stworzonego na tej podstawie
projektu inwestorskiego – powiedział nam burmistrz Krzysztof
Kaliński o planowanym remoncie mostu nad Bzurą przy ul. Mostowej. Dotąd powstawały tylko
oceny stanu technicznego mostu, bez konkretnych ekspertyz.
Radni miejscy w ubiegłym
roku zdjęli z budżetu miasta
pieniądze przeznaczone na projekt, w związku z innymi inwe-

stycjami realizowanymi w Łowiczu oraz brakiem perspektyw
finansowania samego remontu.
W tym roku pieniądze na projekt
ponownie znalazły się w budżecie. Burmistrz Kaliński powiedział nam, że przetarg mający
wyłonić wykonawcę ekspertyzy i projektu zostanie ogłoszony
w drugiej połowie kwietnia.
- Nie przewidujemy jednak
zmiany parametrów mostu, pas
jezdny ma szerokość 6,1 m i jest
wystarczający jak na warunki
łowickie, oba chodniki mają po

wę – powiedział nam burmistrz
Kaliński.
Na miejscu gdzie stał kiosk,
pozostanie przygotowane przez
Zakładu Usług Komunalnych
w Łowiczu przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne, które
w przyszłości może być wykorzystane przez inny punkt gastronomiczny. Burmistrz powiedział, jednak że na tę chwilę nie
przewiduje się udostępnienia
tego miejsca na ten cel. 
tb

2 m i także są wystarczające - powiedział. Dyskusyjny jest zakres
prac dotyczący płyty jezdnej
mostu oraz konstrukcji nośnej.
Wiadomo, że elementy takie jak
filary i przyczółki pozostaną na
swoich miejscach.
Po zakończeniu prac projektowych w ramach których powstanie także kosztorys, ratusz zamierza ogłosić przetarg na realizację
robót. Burmistrz nie ukrywa,
że będzie to możliwe dopiero
w 2012 roku. Wcześniej jednak
musi przygotować się do wystąpienia o pieniądze zewnętrzne, które wspomogą realizację
zadania. Jego wartość ocenia
na kilkanaście milionów zł. tb

Kanalizacja sanitarna wybudowana została na ul. Chełmońskiego, na fragmentach ul.
Wschodniej, Kresowej, Strzeleckiej, rozpoczęto przebudowę
kanalizacji na os. Kostka, wykonano separator wód opadowych i kanalizację deszczową
pod potrzeby parkingu na ul.
Katarzynów oraz odwodnienie
dróg dojazdowych do bloków
na os. Czajki.
Jak czytać można
budżet
Radny Piotr Pochwała pozytywnie wypowiedział się na temat inwestycji, jakie – mimo
trwającego w Polsce kryzysu –
udało się w Łowiczu wykonać.

Potwierdzeniem kryzysu czy
recesji – jak zauważyli radni –
była konieczność zmniejszenia
o 1,7 mln zł planowanych wpływów do budżetu miasta z udziału
w podatkach od osób fizycznych,
z kart podatkowych, opłat od
czynności cywilno–prawnych.
Radny Michał Anyszewski
zwrócił uwagę, aby dyrektorzy
jednostek podległych miastu
również zabiegali o dochody.
Mówił o możliwości wpływów
dla MZK pieniędzy z reklamy na wiatach przystankowych
i autobusach oraz rozpatrzeniu
możliwości zmian tras.
Radny Ryszard Szmajdziński powiedział, że nie głosował za omawianym budżetem.

Uznał, że wykonanie inwestycji można różnie odczytywać,
bo w przypadku boiska przy SP
1 wydano 100% planowanych
pieniędzy, ale boisko nie jest
skończone. Pytał też dlaczego
planowana od 3 lat ul. Broniewskiego wciąż nie jest przedłużona. Co zrobiono w tym kierunku? Burmistrz wyjaśnił, że
miasto pod tę ulicę wykupiło
7 działek, pozostały do wykupienia jeszcze 4. Z właścicielami prowadzone są rozmowy na
temat zamiany gruntów, ma nadzieję, że zakończą się pomyślnie.
Sprawozdanie z wykonania
budżetu przyjęto przy wstrzymującym się głosie wspomnianego Ryszarda Szmajdzińskiego. Przed głosowaniem wniosku
o udzielenie burmistrzowi absolutorium powiedział on, że absolutorium to zagadnienie szersze niż wykonanie budżetu, bo
ocenia się też pozyskiwanie
środków, współpracę z innymi samorządami, współpracę
z radnymi. W jego ocenie burmistrz źle współpracował i obrażał radnych i był to najgorszy
rok pod rządami tego burmistrza. Zapowiedział też, że szerzej na ten temat wypowie się
na sesji Rady Miejskiej.
Ten głos nie wywołał szerszej
dyskusji, jedynie radny Piotr
Pochwała zabrał głos mówiąc,
że np. współpraca z samorządem powiatu była wyjątkowo
dobra, czego wcześniej w Łowiczu nie było. 
mwk

Łowicz | Budownictwo komunalne

Czwarta kondygnacja idzie do góry
Niskie temperatury i śnieg
spowodowały, że prace przy budowie bloku komunalnego przy
ul. Włada w Łowiczu zostały
wstrzymane na kilka tygodni.
Obecnie już trzeci tydzień prace idą pełną parą. Pracownicy
REKLAMA

firmy Insbud Krzesińscy s.j. ze
Skierniewic wyprowadzają mury
czwartej kondygnacji. Naczelnik
Wydziału Inwestycji i Remontów łowickiego ratusza Grzegorz Pełka powiedział nam, że
mimo to oddanie bloku przesu-

nie się w czasie. Będzie gotowy
do zasiedlenia najprawdopodobniej w październiku. Przypomnijmy, blok będzie miał cztery
kondygnacje, trzy klatki chodowe, 50 mieszkań. Koszt inwestycji to 4 mln 156 tys. zł.
tb
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Gmina Łowicz |  Oplata adiacencka

Drogi krajowe | Świąteczne korki

Uderzymy w spekulantów
– mówi przewodniczący

Wielki ruch na obwodnicach

Mieszkańcy gminy
Łowicz zapłacą więcej za
dzielenie działek. Zdaniem
radnych ma to zapobiec
spekulantom, którzy
kupują działki po tańszej
cenie, a potem sprzedają
ją w „kawałkach” za dużo
większe pieniądze.
Sprawa wprowadzenia dodatkowej opłaty, tzw. opłaty
adiacenckiej, została poruszona podczas sesji Rady Gminy, 31 marca. Opłata adiacencka to opłata, którą właściciel
lub użytkownik wieczysty musi
zapłacić gminie, jeżeli wzrosła wartość jego nieruchomości
w wyniku podziału, scalenia lub
inwestycji gminy w wykonanie
infrastruktury technicznej, np.
wybudowania wodociągu czy
wybudowania lub modernizacji
drogi. W gminie Łowicz oplata
adiacencka będzie zastosowana tylko w wypadku podziału
działek.
Taki pomysł nie wszystkim
się spodobał. – Czy to znaczy, że jak dam część działki
dziecku, żeby się pobudował,
to muszę płacić dodatkowe pieniądze? – pytali się niektórzy
uczestnicy sesji.

– Gdy działka będzie dzielona na sprzedaż, czy wydzielana
np. dla dziecka, a cena za metr
kwadratowy działki po podziale
wzrośnie, będzie trzeba zapłacić 20% różnicy jaka powstała
wskutek tego podziału. Gmina
musi mieć pieniądze na koszty
związane z pracami robionymi
wokół działek, jak: wodociągi,
oświetlenie czy drogi. Ta opłata ma temu służyć – tłumaczyła Agnieszka Koza z UG w Łowiczu.
– Są 3 rodzaje takich opłat,
ale my wprowadzamy tylko jedną, dotyczącą podziału
działki. Chodzi o to, że spekulanci kupują działki rolnicze
po dość niskich cenach, a potem je dzielą np. na budowlane i sprzedają za dużo większe
pieniądze. Chcemy to ukrócić
i uderzyć wyłącznie w tych
spekulantów – tłumaczył przewodniczący rady Maciej Malangiewicz. – Dochodzi do
tego, że jedna osoba kupuję działkę o wielkości hektara z kawałkiem i dzieli ją na
10 działek budowlanych – dodawała Agnieszka Koza.
Ostatecznie radni jednogłośnie uchwalili, że stawka procentowa wyniesie 20%. Opłata
może być rozłożona w ratach
nawet do 10 lat. 
td

Gmina Sanniki | Nieruchomości

Budynek po szkole
w Lwówku na sprzedaż
Rada Gminy Sanniki na sesji 29 marca wyraziła zgodę
na sprzedaż w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
nieruchomości z byłą szkołą w
Lwówku.
Przeznaczona do sprzedaży
nieruchomość składa się działki
o powierzchni 2.300 m2 na której stoi budynek dawnej szkoły.
Budynek ma powierzchnię 368
REKLAMA

Przedświąteczne
wyjazdy oraz dużo
większy niż zazwyczaj
ruch samochodów
ciężarowych TIR był
powodem licznych
korków powstających
na drogach krajowych
przechodzących przez
Łowicz.
Kierowcy zaczęli odczuwać
wzmożony ruch już we wtorek
30 marca w godzinach popołudniowych. Wyjazdom sprzyjała ładna pogoda oraz fakt, że od
czwartku nie odbywały się zajęcia w szkołach.
– Jeszcze czegoś takiego nie
było, żebym nie mógł wyjechać
na obwodnicę – żalił się nam
kierowca, który próbował wyjechać w czwartek, 1 kwietnia
około godziny 14 z ulicy Blich
na drogę krajową numer 14.
Wielu kierowców miało trudności z wyjechaniem na te drogi z ulic podporządkowanych,
szczególnie tam, gdzie nie ma
sygnalizacji świetlnej.
Uciążliwy był ruch na ulicy Poznańskiej – szczególnie
w stronę Warszawy. Kierunek
w stronę Poznania był znacznie mniej oblegany. Korki powstawały m.in. na światłach na
skrzyżowaniu z ul. Armii Krajowej w Łowiczu. Sznur stoją-

1 kwietnia, ul. Poznańska –  sznur samochodów w kierunku Warszawy. Korki od skrzyżowania z Armii Krajowej
sięgały wiaduktu nad ulicą Seminaryjną.

cych samochodów kierujących
się w stronę Warszawy sięgał
nawet za wiadukt nad ulicą Seminaryjną. Było to utrudnienie
dla kierowców jadących Poznańską w stronę Warszawy, ale
nie trudno sobie wyobrazić jak
trudne byłoby „przeskoczenie”
Poznańskiej na skrzyżowaniu
z Armii Krajowej, gdyby nie
było tam sygnalizacji świetlnej.
Trudna sytuacja była też
na drodze krajowej numer 14,
szczególnie od mostu na Bzu-

rze w kierunku skrzyżowania
z ul. Poznańską. Sznur stojących przed tym skrzyżowaniem
samochodów okresowo sięgał
nawet za wspomniany most.
Ustawowy zakaz ruchu TIR-ów po drogach publicznych
obowiązywał dopiero od 3
kwietnia w godzinach od 18.00
do 22.00 oraz przez dwa kolejne
dni (4 i 5 kwietnia) w godzinach
od 8.00 do 22.00. Nie można
zresztą było ograniczenia dla
TIR-ów wprowadzić wcześniej,

bo wiele towarów nie trafiłoby przed świętami do sklepów.
W okresie świątecznych wyjazdów policja prowadziła wzmożone kontrole na drogach. Patrole „drogówki” wyposażone
były w mierniki prędkości oraz
alkosensory. W tym czasie zatrzymanych zostało na drogach
powiatu łowickiego kilkunastu kierowców za przekroczenie prędkości. Ponadto 2 kierowców prowadziło samochody
pod wpływem alkoholu.  mak

W Szkaradzie
powstanie boisko

m2, był pobudowany w 1967r.
i wymaga kapitalnego remontu.
Do niedawna lokale mieszkalne w nim, przeznaczone początkowo dla nauczycieli, były
wykorzystywane jako gminne lokale socjalne. Ostatnią rodzinę ze Lwówka gmina przeniosła do budynku po szkole
w Barciku, którego stan techniczny jest lepszy. 
mwk
Zapadliska w ulicy Strzeleckiej stały się już tak uciążliwe, że musiano je wygrodzić z pasa ruchu.

Łowicz | Stan dróg

Strzelecka zaczyna się zapadać
Nawierzchnia ul.
Strzeleckiej w Łowiczu,
choć była wykonana
zaledwie siedem lat temu,
zaczyna się zapadać.
Jest to tym bardziej dziwne,
że na tej ulicy nie
ma ruchu samochodów
ciężarowych.
Uwagę na ten fakt zwrócił
nam jeden z mieszkańców Łowicza, jako możliwy powód
podając nieszczelność kanalizacji sanitarnej, która mogłaby odbierać grunt wokół ruro-

ciągu, przez co powstają wolne
przestrzenie powodujące zapadanie się nawierzchni jezdni.
– Nie jest tak. Widząc, co się
dzieje z nawierzchnią, dokonaliśmy kontroli studni rewizyjnych w tej ulicy i okazuje się, że
nie ma w nich śladu po ziemi.
Gdyby kolektor zabierał ją, na
pewno jakieś ślady by zostały
– powiedział nam wicedyrektor
Zakładu Usług Komunalnych
Tadeusz Dutkiewicz, podkreślając, że zapadlisko nie przebiega nad kolektorem.
Więc jaka jest odpowiedź? –
Sądzimy, że zapadanie się nawierzchni jest spowodowane

ruchami wodonośnych piasków.
Na terenie Łowicza nie jest to
zjawisko nieznane. W kilku
miejscach powoduje to znaczne
problemy. Taka sytuacja jest np.
na ul. Ułańskiej przy szpitalu.
Burmistrz Łowicza Krzysztof Kaliński powiedział nam,
że rozwiązaniem problemu będzie doraźne wycięcie miejsc,
gdzie popękał asfalt, wypełnienie ubytku w podbudowie
i położenie łaty i obserwowanie, czy grunt ponownie się zapadnie. Jeśli tak się stanie, zabieg będzie można powtórzyć,
w ostateczności myśleć o położeniu nowej nakładki. 
tb

Działkę w Szkaradzie o pow.
5.000 m2 planuje zakupić Urząd
Gminy w Sannikach pod boisko sportowe. Decyzję podjęła
29 marca Rada Gminy.
Uchwale upoważniono wójta
do negocjacji w sprawie ceny,
wskazana jest też konkretna
działka, ponieważ przeprowadzono już rozmowy. Działka
znajduje się na tyłach budynku OSP Szkarada, więc z boiska będzie mogła korzystać
zarówno straż, jak i inni mieszkańcy. 
mwk

Radni
oglądali drogi
Radni gminy Bielawy sprawdzali 31 marca stan dróg gruntowych. – Kilkadziesiąt odcinków wymaga naprawy po
zimie. Dziury są praktycznie
w każdej wsi – mówi wójt Sylwester Kubiński. Na ten cel
gmina ma przygotowane około
tysiąca ton tłucznia i pokruszonego gruzu. – Ten gruz otrzymaliśmy za darmo od firmy,
która burzy budynki pod Łodzią. Zapłaciliśmy 20 tysięcy
złotych za transport – dodaje. td
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Łowicz | Szansa na duży sklep na Korabce

Teren po wojsku na sprzedaż
Ponad 4 tys. m2 liczy
nieruchomość przy
ulicy Armii Krajowej,
którą ratusz wystawił
na sprzedaż. To teren
po nieistniejącej od
lat jednostce Wojska
Polskiego.
Teren ten w planie zagospodarowania przestrzennego
jest przeznaczony pod szeroko rozumiane usługi związane
z użytecznością publiczną o małej uciążliwości, nie mieści się
w tym możliwość ulokowania
w tym rejonie bazy transportowej, tak jak ma to miejsce kilkaset metrów dalej. Plan tego
nie przewiduje, teren znajduje się zbyt blisko zabudowy
mieszkaniowej.
Dla tej części miasta jest to
szansa na powstanie w tym
miejscu obiektu handlowego
o dużej powierzchni, którego
dotąd na Korabce nie ma. Niedawno powstałe pawilony sieci
Biedronka czy Polo na Zatorzu
przy ul. Warszawskiej mają bowiem powierzchnie od 600 do
nieco ponad 1000 m2 Nieruchomość przy Armii Krajowej daje

Teren po jednostce przy Armii Krajowej przeznaczony jest do sprzedaży. Na zdjęciu widać fundamenty
zabudowań wojskowych.

więc możliwość nie tylko wybudowania sklepu, ale także zagospodarowania reszty terenu
pod parking i drogi dojazdowe
oraz ewakuacyjne. Jak na razie
zainteresowanie zakupem nieruchomości jest znikome, miasto liczy jednak, że długi czas

oczekiwania na przetarg – od
ogłoszenia 2 miesiące – pozwoli zainteresować nią potencjalnego kupca.
Cena wywoławcza działki
jest jednak wysoka, wynosi 700
tys. zł, czyli ponad 170 zł za m2.
Sprzedaż nieruchomości będzie

Łowicz | Decyzje administracyjne

Dwa lokale z alkoholem mniej
Od 1 kwietnia ubędzie w Łowiczu punktów handlowych,
które oferują klientom alkohol.
Wszystko dlatego, że ich właściciele nie dopilnowali obowiązku złożenia w ratuszu
oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
w 2009 roku oraz nie dokonali
wpłaty pierwszej raty należności za korzystanie z zezwoleń.
Sprawa dotyczy baru przy ul.
Browarnej i lokalu gastronomicznego przy Nowym Rynku.

Właściciele tych lokali mieli
obowiązek złożenia stosownych
oświadczeń do końca stycznia
tego roku.
Mimo ponagleń z ratusza,
nie dokonali tego i burmistrz
stwierdził wygaśnięcie wydanych wcześniej zezwoleń.
Właściciele obu lokali odwołali się od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach. To
po rozpatrzeniu sprawy decyzję utrzymało w mocy. Pisem-

Gmina Bolimów | Sesja Rady Gminy

ne powiadomienia zostały doręczone właścicielom w ostatnich
dniach marca, w związku
z czym od 1 kwietnia obowiązuje w nich całkowity zakaz
sprzedaży alkoholu. W związku
z utrzymaniem decyzji właściciel lokalu przy ul. Browarnej
zawiesił działalność gospodarczą. Co do lokalu przy Nowym
Rynku – to jest to przede
wszystkim punkt gastronomiczny, który oferuje posiłki orientalne, stąd możliwe, że działal-

oznaczała, że na parkingi pod
blokami komunalnymi na terenie dawnej jednostki dojechać
da się tylko ulicą Krudowskiego. Istniejący dojazd – przez
pierwszą bramę dawnych koszar od strony ulicy Poznańskiej
– będzie niemożliwy. 
tb

ności nie zawiesi, ale ją zawęzi.
Właściciele mogą skarżyć jeszcze decyzję do Sądu Administracyjnego lub też poczekać
6 miesięcy, by zgodnie z prawem starać się w ratuszu o wydanie ponownego pozwolenia
na sprzedaż alkoholu.
– Takie przypadki są wśród
właścicieli punktów sprzedających alkohol raczej rzadkością,
co roku zdarzają się takie dwa
lub trzy – powiedziała nam naczelnik Wydziału Ewidencji
Działalności Gospodarczej łowickiego ratusza Alina Guszlewicz. W Łowiczu alkohol jest
sprzedawany w ponad 150 miejscach.
tb

Gmina Bolimów | Drogi gminne

Pozimowe naprawy
Władze gminy Bolimów
naprawiają drogi
gminne, które uległy
zniszczeniom po zimie.
Na drogi wykładana
jest szlaka, lesz,
żwir i masa asfaltowa.
– Zakupiliśmy pięćset ton
szlaki z przeznaczeniem na
remont dróg gminnych, którą wykorzystujemy tam, gdzie
można ją zastosować. Leszem wyrównaliśmy już drogi
w Jasionnej i Sierzchowie. Dowieźliśmy także dwie przyczepy szlaki na drogę przy tzw:
Czworakach – mówi kierownik sekcji obsługi w Urzędzie
Gminy Bolimów Jacek Paprocki. Gmina zakupiła także około sto pięćdziesiąt ton żwiru
i dwadzieścia ton masy asfaltowej do uzupełnienia ubytków
w nawierzchniach dróg gminnych. – Prace związane z wykorzystaniem masy asfaltowej
ruszą w połowie kwietnia – za-

powiada Paprocki. Niebawem
ma także zostać wyremontowana droga w Wólce Łasieckiej.
Na ten cel uzyskano nieodpłatnie 100 metrów sześciennych skruszonego betonu od
firmy Mostostal. Beton pochodzi ze skruszonego wiaduktu, który został pobudowany
w II połowie lat 70 jako element mającej biec przez gminę Bolimów autostrady A2.
– Tędy miała przebiegać autostrada i zostały wtedy pobudowane żelbetonowe wiadukty. Po latach okazało się, że są
one do niczego nieprzydatne
– mówi wójt gminy Bolimów
Stanisław Linart.
W ciągu kilkunastu najbliższych dni na drogach gminnych
powinny się pojawić także nowe
znaki drogowe. – Zakupiliśmy
za 7,5 tysiąca złotych nowe znaki, co pozwoli na gruntowną
wymianę i uzupełnienie oznakowania na terenie naszej gminy. Obecnie trwają prace warsztatowe przy obsadzaniu znaków
– tłumaczy Paprocki. 
td

ŁSM | Bratkowice

Plac zabaw i chodnik
będą oświetlone
Plac zabaw oraz
przechodzący obok
niego chodnik w rejonie
budynków 4, 5 i 6
na osiedlu Bratkowice
w Łowiczu wreszcie
będzie oświetlony.
Mieszkańcy Bratkowic apelowali o oświetlenie placu od
momentu jego powstania dwa
lata temu. Do tej pory spółdzielnia tego nie wykonała ze
względu na koszt inwestycji.
Ponadto spółdzielnia nie chciała doprowadzić do tego, żeby

to tylko mieszkańcy jednego
z okolicznych budynków mieli
finansować energię elektryczną
na oświetlenie chodnika i placu.
Inwestycja ma kosztować nie
mało, ŁSM szacuje że około
24 tysięcy złotych.
– Porozumieliśmy się z miastem, że my jako spółdzielnia
sfinansujemy słupy i instalację, a miasto będzie oświetlało chodnik – powiedział nam
prezes Łowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej Armand Ruta.
Wkrótce wzdłuż chodnika,
który poprowadzony jest pomiędzy blokami – tuż przy placu zabaw, ustawione zostaną
trzy latarnie. 
mak

Rzut okiem | Wszyscy księża w katedrze

Będzie fundusz sołecki
W gminie Bolimów,
podobnie jak w ubiegłym
roku, powstał fundusz
sołecki. Taką decyzję
podjęli radni gminni
podczas sesji Rady Gminy
29 marca.
Na około 20 sołectw zlokalizowanych na terenie gminy
Bolimów zostanie przeznaczone 170 tysięcy złotych. – Każde
z sołectw dostanie około 10 tysięcy złotych z przeznaczeniem
na wydatki w tym roku. Po raz
drugi z rzędu wprowadziliśmy
taki fundusz i jesteśmy z niego
zadowoleni. Co prawda biuro-

kracja trochę wzrasta i w gminie mamy więcej papierkowej
pracy, ale sołectwa mają wolną rękę i przy drobnych wydatkach nie muszą prosić gminę,
żeby dostać pieniądze – uzasadnia decyzję wójt gminy Bolimów Stanisław Linart. Gmina
Bolimów będzie także dostawała 10 % zwrotu pieniędzy przeznaczonych na fundusz z dotacji rządowej.
Fundusz sołecki został powołany do życia ustawą sejmu z lutego minionego roku, w myśl
której gmina może wydzielić
w budżecie daną sumę, którą
przeznacza się potem realizację
przedsięwzięć określonych we
wniosku danego sołectwa.  td

W Wielki Czwartek
księża z diecezji łowickiej
przyjechali na godz. 10
do łowickiej katedry, na
Mszę Krzyżma Świętego.
Podczas liturgii księża
odnowili przyrzeczenia
kapłańskie. Biskup
Andrzej Dziuba poświęcił
wtedy też olej dla chorych
oraz olej Krzyżma
Świętego.
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Nieborów | Infrastruktura sportowa

Trwa budowa przy boisku
Pracownicy firmy Budowa
z Łowicza zakończyli prace
ziemne przy budowie budynku
zaplecza socjalnego Centrum
Sportowego w Nieborowie, który powstaje się od południowej
stronny boiska piłkarskiego.
Wójt gminy Nieborów Andrzej
Werle dobrze ocenia realizację
i zaawansowanie robót, które
trwają właściwie od momentu,
gdy ustąpiły mrozy.
W powstającym budynku będą mieściły się sanitariaty i szatnie dla sportowców
oraz sędziów, toalety publiczne
dla kibiców, ponadto świetlica
i pomieszczenia trenerskie, od
strony boiska zaś boksy dla zawodników i trenerów obu drużyn. Na piętrze zadaszony balkon z widokiem na boisko, na

którym będzie mógł usiąść komentator czy zaproszeni vipowie. Przy budynku powstaną
trybuny z zamontowanymi na
nich 314 siedziskami.
Obecnie najwyraźniej widać
wystające ponad ziemię mury
budynku dyżurki – bliżej bramy
wjazdowej. Koszt robót to 1,6
mln zł, z czego 500 tys. złotych
pochodzić będzie z Unii Europejskiej. Termin realizacji inwestycji zaplanowano na kwiecień
2011 roku, wójt Andrzej Werle
jednak w rozmowie z nami powiedział, że po rozmowach z wykonawcą prac jest przekonany,
że nastąpi to znacznie szybciej.
W ramach odrębnego zlecenia jeszcze w tym roku powstanie ponadto oświetlenie boiska.
Przypomnijmy, że prace na bo-

isku w Nieborowie prowadzone są od ubiegłego roku. Rozpoczęto wówczas pierwszy etap
inwestycji, wykonano od nowa
naturalną płytę boiska, umieszczając w niej automatyczne nawodnienie. Wcześniej wykonując studnię głębinową i sieć
zasilającą system nawodnieniowy boiska. Dodatkowo cały teren centrum boiska został ogrodzony.
W roku przyszłym gmina ma zamiar przeprowadzić
trzeci etap prac, na który składać będzie się budowa boiska
o sztucznej nawierzchni do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego oraz kortu do tenisa. Pomiędzy boiskami umieszczone
mają zostać dodatkowe małe
trybuny dla kibiców. 
tb

Prace przy budowie budynku zaplecza socjalnego przy boisku w Nieborowie.

Gmina Łowicz | Problem usuwania azbestu

Oczekiwanie
na program Funduszu
Problem azbestu
został poruszony
ponownie
na lutowej sesji
Rady Gminy Łowicz.
Pracownik urzędu Katarzyna
Kędzia przedstawiając informację z poprzedniego roku m.in. o
gospodarce odpadami mówiła
również o azbeście. – Teraz czekamy, aż Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska zacznie
wprowadzać programy, które
ułatwią i uregulują usuwanie
azbestu – mówiła Kędzia.
Na początku jesieni poprzedniego roku przeprowadzono
dokładną inwentaryzację bu-

dynków w gminie Łowicz, które mają eternit. Spis eternitu
w całej gminie przeprowadziła
we wrześniu firma Adler Consulting z Łodzi. Koszt w większości pokryła dotacja z ministerstwa środowiska – 20 tys.
zł, jaką otrzymała gmina. Miejscowe władze musiały wyłożyć tylko kilka tys. zł. W każdej
z miejscowości na terenie gminy Łowicz jest od kilkudziesięciu do kilkuset budynków, które
na dachu mają położone płyty z eternitu. I tak przykładowo
w Zielkowicach jest 340 takich
budynków, które mają łącznie
28 tys. mkw. eternitu. Z kolei
na Urbańszczyźnie jest tylko 60
takich przypadków, przy czym
eternitu jest ok. 8 tys. mkw.

Gmina Łyszkowice | Trzcianka

Wybory nowego sołtysa
Zebrania wiejskiego, na którym społeczność wsi Trzcianka w gminie Łyszkowice będzie
wybierać nowego sołtysa, należy spodziewać się na przełomie
kwietnia i maja. Wybory zostaną
ogłoszone z powodu śmierci dotychczasowego sołtysa Kazimie-

rza Szczechowicza. Pełnił on tę
funkcję kilkanaście lat. Zmarł
nagle, w sobotę 27 marca. Radni
gminy Łyszkowice uczcili jego
pamięć na ostatniej sesji minutą ciszy. Kandydować może każda osoba pełnoletnia i zamieszkująca dane sołectwo. mak

Jak wypełnić wniosek obszarowy
W Urzędzie Gminy Bolimów
specjalista Łódzkiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, Wojciech Bińczak pomaga wypełnić wniosek
i udziela wszelkich informacji
dotyczących warunków naboru
wniosków obszarowych na rok
2010, które można składać do

15 maja 2010 roku. Wojciech
Bińczak pełni dyżury codziennie w UG Bolimów w godz.
8-13. Informacje można uzyskiwać także pod nr tel. 604073-905. Cena za wypełnienie
wniosku w zależności od ilości
hektarów waha się w granicach
od 20 do 90 zł. 
td

Spis jest potrzebny do rozpoczęcia procedury usuwania azbestu. Program usuwania azbestu rozpoczął się w
Polsce sześć lat temu. Jesteśmy przez unijne prawo do
tego zobowiązani do 2032 r.,
by szkodliwy materiał nie zagrażał zdrowiu ludzi i środowisku. W Polsce jest ok. 14.500
tys. ton wyrobów zawierających azbest. Na terenie gminy
Łowicz eternit został już usunięty z wszystkich budynków
publicznych ośrodków i instytucji. Pozostał jedynie w prywatnych domach i gospodarstwach.
Azbestu nie można usuwać
samodzielnie. Bowiem eternit, choć zainstalowany na dachu i nie ruszany, właściwie niREKLAMA

czym nie grozi, to groźny jest
pył uwalniający się przy jego
łamaniu i kruszeniu, do którego
dochodzi przy demontażu. Dlatego powinni go usuwać odpowiednio przeszkoleni i zabezpieczeni ludzie.
Odpady zawierające ten
minerał muszą być ponadto
unieszkodliwiane poprzez składowanie w go w odpowiednio
wyznaczonych do tego miejscach. Nie mogą być pozostawiane na terenie posesji, bądź
wyrzucane na dzikie wysypiska.
Więcej informacji na temat usuwania, transportowania
i składowania azbestu można
znaleźć na stronach www.bazazbestowa.pl i www.mg.gov.pl jr

Gmina Łyszkowice | Edukacja

Poważne pieniądze
dla koordynatorów
Rozstrzygnięte zostały
przetargi na pełnienie
funkcji koordynatorów
projektów edukacyjnych.
Prowadzone będą za unijne
pieniądze przez dwa najbliższe
lata w szkołach podstawowych
w Łyszkowicach i Stachlewie.
Koordynatorem łyszkowickiego projektu pod nazwą „Mosty
do wiedzy” będzie za kwotę 84
tys. zł (łącznie, w okresie 2 lat)
Wojciech Foks z Makowa. Koordynatorką projektu pod nazwą „Na szlaku wiedzy”, który będzie realizowała szkoła
w Stachlewie, będzie, za kwotę
76.800 zł (też łącznie za 2 lata
pracy), Marta Dańczak z Łyszkowic.
Do zadań koordynatora należało będzie nadzorowanie realizacji wszystkich działań zaplanowanych w projekcie oraz

przeprowadzenie działań promocyjno – informacyjnych,
przygotowanie biura, nadzór
nad zajęciami, weryfikacja faktur i innych dokumentów dotyczących płatności dokonywanych w ramach projektu, na
koniec ostateczne rozliczenie
i zamknięcie projektu.
Dzieci z tych szkół 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.
Łącznie, na kompletne projekty, szkoła w Łyszkowicach
i Stachlewie otrzymają około
700 tys. zł. 
mak
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Raport
Łowicz | Pogotowie ratunkowe

Jak minister zdrowia nas wykiwała
31 marca o godz. 16 minister Ewa Kopacz miała spotkać się z delegacjami m.in. z powiatu łowickiego, aby
przekazać informację na temat wyników kontroli konkursu na transport medyczny. Na spotkanie wysłała jednak
tylko swojego zastępcę oraz przedstawiciela NFZ. I nie zdołała rozwiać wątpliwości wokół wyników konkursu.

Mirka wolskakobierecka
mirka.wolska@lowiczanin.info

– Minister nie zaszczyciła
nas – mówi dyrektor łowickiego szpitala Andrzej Grabowski,
rozgoryczony nie tylko spotkaniem, ale samym zakończeniem
walki o łowickie pogotowie.
– Wolałbym się nie wypowiadać co myślę o tym, bo musiałbym powiedzieć tak jak były
minister Drzewiecki – dodaje
starosta Janusz Michalak. W ten
sposób nawiązuje do określenia
byłego ministra sportu Mirosława Drzewieckiego, że Polska to
„dziki kraj”. Tyle, że Drzewiecki wyrzucił to z siebie, gdy na
jaw wyszły jego sprawki. Michalak zdaje się mieć większe
prawo do takich określeń, bo
stanął wobec sytuacji, gdy chce
coś wyjaśnić – ale mu się nie
pozwala. Ale do rzeczy.
Spotkanie było efektem protestu w sprawie pogotowia, jaki
odbył się 24 marca pod Ministerstwem Zdrowia na ul. Miodowej w Warszawie. Podczas
tego protestu minister obiecała sprawdzić dokumenty dotyczące konkursu na transport
medyczny. Deklarowała też
REKLAMA

natychmiastowe wstrzymanie
klauzuli wykonalności, jaką dyrektor łódzkiego oddziału NFZ
opatrzył swoją decyzję o odrzucaniu protestu Łowicza do tego
konkursu. Klauzula była po to,
aby podpisać umowę z Wojewódzką Stacją Ratownictwa
Medycznego w Łodzi, która
wygrała konkurs na pogotowie
w powiecie łowickim.
Niestety obiecanej interwencji minister Łowicz się nie
doczekał. W dniu spotkania,
31 marca, nikt już w Łowiczu
nie miał złudzeń, że od 1 kwietnia nie będzie nas obsługiwało
pogotowie łowickie, lecz łódzkie. Szpital został o tym poinformowany poprzez pismo,
jakie przyszło faksem. NFZ
zobowiązywał w nim WSRM
z Łodzi – zgodnie z zawartą
umową – do objęcia rejonu powiatu łowickiego od północy
1 kwietnia. I tak się stało.
– Przykre, że minister zdrowia nie dotrzymała słowa. Narobiła ludziom nadziei – mówi
Andrzej Grabowski. Prosiła,
aby nie robić z tego sprawy politycznej, naobiecywała nam
tyle, że delegacja ze Zduńskiej
Woli, która była głównym organizatorem protestu zdecydowała, że nie idziemy do premiera.
Na prośbę minister Kopacz rozeszliśmy się. Niektórzy obec-

ni tam dziennikarze śmieli się
z nas, że daliśmy się wykiwać.
Mieli rację, byli od nas mądrzejsi, bo nie takie rzeczy widzieli.
Odnosząc się do samego spotkania dyr. Grabowski mówi, że
przeczytano mu protokół z którego wynikało, że zarzuty starostwa i ZOZ są bezpodstawne, bo
w toku konkursu zostały zacho-

Niektórzy obecni tam
dziennikarze śmieli się
z nas, że daliśmy się
wykiwać. Mieli rację,
byli od nas mądrzejsi,
bo nie takie rzeczy
widzieli.
wane zasady wolnej konkurencji. Ale gdy zapytano o kontrolę
łódzkich karetek – wiedząc, że
nie została ona przeprowadzona – ze strony przedstawiciela NFZ padła odpowiedź, że...
widzieli je na zdjęciu. Wyjaśnić trzeba, że nowe, doskonale wyposażone łowickie ambulanse na czas kontroli musiały

być podstawione w wyznaczone miejsca stacjonowania – dwa
pod szpitalem, a jeden w Zdunach. W przypadku łódzkich,
starych kartek NFZ-owi wystarczyło zdjęcie (!), aby sprawdzić
ich stan.
– Na temat wątpliwości jakie
mamy do certyfikatu ISO, jaki
posiada WSRM, usłyszeliśmy,
że tak jest „w papierach”. NFZ
i ministerstwo – według jego
przedstawicieli – nie są od tego,
aby sprawdzać, czy zapis został
zrobiony zgodnie z prawem, bo
to są kompetencje wojewody.
Czym się zasłaniają
biurokraci
Starosta i dyrektor szpitala
wciąż podkreślają swoje oburzenie tym, że nie umożliwiono szpitalowi łowickiemu wglądu w dokumenty konkursowe.
Początkowo łódzki NFZ deklarował, że składając protest łowicka strona będzie miała taką
możliwość. Tego wglądu jednak
nie umożliwiono, teraz NFZ
i ministerstwo tłumaczą się
„ochroną danych osobowych”.
W takiej sytuacji łowicka strona
zdecydowała się w najbliższym
czasie zaskarżyć decyzję umożliwiającą wgląd w dokumenty
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Niezależnie od
tych działań będzie analizowa-

Dziś już wiadomo, że minister „spławiła” protestujących. Akcja na
Miodowej nic nie dała.

na procedura przyznania certyfikatu ISO pogotowiu łódzkiemu. Nie wiedząc dokładnie, co
wynika z dokumentów, szpital
i starostwo nie mają pewności,
czy oferta konkurenta została
złożona poprawnie.
Karetki nie służą tak,
jak powinny
Na razie dwie nowe karetki
są wprawdzie wykorzystywane przez szpital, Andrzej Grabowski mówi jednak wprost,
że poza pogotowiem są one jak
drogie zabawki. Jedna służy
jako karetka transportowa, druga – dla nocnej opieki medycznej. Zarząd Powiatu Łowickiego będzie podejmował decyzję
o tym, czy zostaną one sprzedane, wynajęte czy pozostaną
w Łowiczu. W rozmowie dyr.
Grabowski z nami podkreśla
jednak brak koordynacji dzia-

łań w jednostkach podległych
ministerstwu zdrowia. Bo konkurs na dotacje na zakup kartek
był ogólnopolski, organizowało
go Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
A konkurs na transport medyczny organizował NFZ.
Obawy o konsekwencje
dla pacjentów
Dyrektor szpitala ma też obawy o to, jak będzie funkcjonował szpital bez pogotowia.
Obecnie w strukturach ZOZ
pozostała nocna opieka lekarska, jednak Andrzej Grabowski
jest zdania, że to powinno być
w gestii tego samego podmiotu co pogotowie. Chodzi o dobro pacjenta i szybkość podejmowania decyzji, kto powinien
jechać z pomocą, gdy do szpitala wpływa zawiadomienie o nagłym zachorowaniu. n
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Aktualności

w Maurzycach. str. 15

Piaski Bankowe | Zakład zagospodarowania odpadów

Gmina Łyszkowice | OSP

Działka pod zakład poszła w dzierżawę Umowy na samochody
Związek
Międzygminny „Bzura” będzie dzierżawił
od października tego roku prawie 7-hektarową działkę w Piaskach Bankowych, na której na
około 2,5 hektarach ma powstać
zakład zagospodarowania odpadów, o którym szeroko pisaliśmy

na łamach NŁ. Decyzja dotycząca dzierżawy działki przez związek, który jest odpowiedzialny
za budowę zakładu, została podjęta podczas ostatniej sesji Rady
Gminy Bielawy 31 marca. – Do
tej pory działkę dzierżawiła osoba prywatna. Od października

przejmie ją związek. Za około 2
lata powinna ruszyć budowa zakładu, do tej pory dawny dzierżawca normalnie będzie mógł
uprawiać ziemię – mówi wójt
gminy Bielawy Sylwester Kubiński. Związek będzie płacił
gminie 45 tys. zł rocznie.  td
REKLAMA

PKP | Linia Łowicz - Łodź

Umowa na remont
torów podpisana
Umowę na dofinansowanie
modernizacji linii
kolejowej nr 15 na odcinku
z Bednar do Zgierza
kwotą ponad 81 mln zł
podpisały 31 marca
Polskie Linie Kolejowe SA
i Urząd Marszałkowski
w Łodzi.
Dofinansowanie
nastąpi
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Jest to
punkt wyjścia do ogłoszenia
przetargu na wykonawstwo robót. Rozpoczęcie robót budowlanych ma nastąpić na przełomie lipca i sierpnia.
Rewitalizacja linii ma zostać
przeprowadzona w ciągu jednego roku. Zgodnie z harmonogramem, prace powinny się
zakończyć w trzecim kwartale
2011 roku. Projekt będzie realizowany w systemie „projekt
i budowa”. Firma, która wygra
przetarg na prowadzenie inwestycji, wcześniej sama będzie
musiała wykonać projekt budowlany robót i uzyskać akceptację PKP PLK.
Przedsiębiorstwa z branży
kolejowej już przygotowują się
do przetargu. Wśród nich jest

też firma, która ma siedzibę
w Łowiczu – przy dawnym
dworcu Łowicz Przedmieście:
Sekcja Łódź Przedsiębiorstwa
Napraw Infrastruktury Sp. z o. o.
w Warszawie. – Tory przechodzą obok naszej bazy, więc
mamy nie lada atut w ręku.
Nikt nie będzie miał niższych
kosztów transportu materiałów
– zapowiada naczelnik sekcji
inż. Krzysztof Grajek.
Plan modernizacji przewiduje przywrócenie prędkości konstrukcyjnej 90km/h dla
pociągów pasażerskich, co
spowoduje skrócenie czasu przejazdu pociągów na odcinku Łowicz – Łódź Kaliska
do około 1 godziny.
Zakres prac na odcinku
o długości 47 km obejmuje wymianę nawierzchni torowej, wymianę 12 kompletów
rozjazdów oraz modernizację
43 przejazdów drogowych. Poprawiona ma być nawierzchnia
na torowisku. Wymianie podlegać będą wszystkie szyny
i podkłady. Podsypka pod torowiskiem zostanie mechanicznie oczyszczona i uzupełniona.
Całkowita wartość robót wyniesie 120 mln zł, przy współfinansowaniu zadania z Funduszu Kolejowego w wysokości
ok. 39 mln zł. 
mak

Gmina Łowicz | Sesja

Nie będzie funduszu
sołeckiego
Radni gminy Łowicz
odrzucili podczas
sesji 31 marca pomysł
wyodrębnienia
w budżecie gminy
środków na fundusz
sołecki.
Przypomnijmy, że fundusz
solecki został powołany do życia uchwałą sejmu z lutego minionego roku, według której
gmina może wydzielić w budżecie daną sumę, którą przeznacza się potem na realizację przedsięwzięć określonych
we wniosku danego sołectwa.
Radni gminy Łowicz po raz

drugi nie zdecydowali się na
takie rozwiązanie. – Wszystko będzie więc funkcjonowało
na dotychczasowych zasadach.
W budżecie gminy każde sołectwo ma do wykorzystania
kwotę 3,5 tysiąca złotych na
rok – tłumaczy Anna Kozyra
z UG w Łowiczu. – Do tego
dochodzą środki, jakimi wspomagamy sołectwa doraźnie.
Okazuję się, że niektóre z nich
biorą w ciągu roku na bieżące
potrzeby po kilkanaście tysięcy. Różnica między funduszem
a jego brakiem jest praktycznie taka, że w naszym przypadku wszystkie pieniądze
przechodzą przez budżet gminy – dodaje Anna Kozyra.  td

Gmina Łyszkowice podpisała z Urzędem Marszałkowskim
w Łodzi umowę na dofinansowanie zakupu 2 samochodów
strażackich. Samochody trafią
do OSP w Łyszkowicach i dla
jednostki w Stachlewie. Gmina
otrzyma dofinansowanie unij-

nymi pieniędzmi w wysokości
85% wartości zakupu samochodów. Dla pierwszej z tych jednostek kupiony ma być średniej
wielkości samochód gaśniczy,
dla drugiej pojazd terenowy. Na
ten cel zarezerwowano w budżecie gminy 801.500 zł. Kolejnym

krokiem będzie ogłoszenie przetargu na dostawę pojazdów. –
Przetarg ogłosimy w okolicach
czerwca i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to na koniec sierpnia samochody powinny stać w garażach – powiedział
wójt Włodzimierz Traut.  mak
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Punkt zapalny
Łowicz | Paramedycyna

Łatwa kasa za zbędne badanie
Na łowickim osiedlu zarejestrowana jest firma,
która szeroko w Polsce – ale nie u nas – wykonuje
badania kręgosłupa. Badania, których jakąkolwiek
przydatność kwestionują lekarze.
Mirka wolskakobierecka
mirka.wolska@lowiczanin.info

Gdy kilka tygodni temu do
naszej redakcji zadzwoniła
dziennikarka gazety lokalnej

„Wspólnota Radzyńska”, pytając o łowicką firmę, która wykonuje badania profilaktyczne kręgosłupa, myśleliśmy, że
trafiła pod niewłaściwy adres.
Firm branży medycznej nie ma
wiele, a Łowicz liczy niewiele
ponad 30 tys. osób. Dziennikarka poszukiwała właścicielki fir-

my, bo korzystający z jej usług
nie otrzymali na czas wyników
badań. Firma nazywa się RehMed, wykonuje badania, które
kosztują 19 zł.
Niby niewiele, a jednak. Jej
właścicielką jest Ewa Draczyńska. Dziennikarka z Radzynia
Podlaskiego zainteresowała się

Dowód wykonania badania. Na pokwitowaniu widoczne dane z pieczątki.

Blok na os. Starzyńskiego. Nie ma na nim żadnej tabliczki na temat Reh-Med.

REKLAMA

sprawą, ponieważ zgłaszały się
do niej osoby, które nie mogły
się doczekać na wynik badania. Badania robiono w wynajętych pomieszczeniach jednej
z tamtejszych przychodni, wynajmujący lokal nic o firmie
z Łowicza nie wiedzieli. Ta
sama dziennikarka zdążyła
już się dowiedzieć w Urzędzie
Miejskim w Łowiczu, że istotnie
taka firma jest u nas zarejestrowana. Podała nam też kilka nu-

merów telefonicznych, na które nie udało się jej dodzwonić.
Pytaliśmy dziennikarkę, o jakie badanie chodzi. Zapamiętaliśmy słowo „topografia”, które
na siłę można skojarzyć z tomografią, ale w ogóle nie kojarzy
się z diagnostyką chorób kręgosłupa.
Echa z całej Polski
Po tej rozmowie zaczęliśmy
najpierw poszukiwać w inter-

necie śladów działalności firmy.
To, co znaleźliśmy, wyglądało
bardzo niepokojąco. Bo RehMed działa na terenie całej Polski, sposób działania wszędzie
jest taki sam: pomieszczenia
wynajmowane w przychodni,
setki osób zgłaszających się na
badania – i długie oczekiwanie
na wynik. Ale nie to wyglądało najbardziej podejrzanie, lecz
sama metoda – topografia kręgosłupa to badanie, o którym

 nr 14      8 kwietnia 2010

www.lowiczanin.info

Na Blich już nie wrócił.
Sylwetka Józefa Łebkowskiego
zamordowanego w Katyniu. str. 18-19
lekarze albo w ogóle nie słyszeli, albo poddają w wątpliwość
sens jej robienia.
Nasza reporterka postanowiła udać się pod adres na os. Starzyńskiego, gdzie firma jest zarejestrowana. Na bloku nie ma
żadnej reklamy, choć firma wydawałoby się jest bardzo znana,
skoro działa nie tylko w Radzyniu Podlaskim, ale też m.in.
w Opolu, Szczecinie, Pile, Suwałkach, Ełku. Gdy zadzwoniliśmy do drzwi, po drugich
ich stronie odezwały się dzieci, zapisały nasz numer telefonu i Ewa Draczyńska wkrótce oddzwoniła. Deklarowała,
że wyniki badań do Radzynia
Podlaskiego zostały już wysłane i wszystko jest w porządku.
Kilka dni temu sygnał od
kolejnej dziennikarki, tym razem z Zamościa, przypomniał
nam o tajemniczej firmie i badaniach. Sprawdziliśmy, jak
przygoda z nią skończyła się
w Radzyniu Podlaskim. Owszem, wyniki badań dotarły,
a we „Wspólnocie Radzyńskiej” ukazały się publikacje
o problemach z firmą z Łowicza. Właścicielka firmy, uznając badanie za bardzo potrzebne, mówiła, że wykrywa takie
wady jak roldozę lędźwiową,
kifozę piersiową i skoliozę.

w jej mieszkaniu, w jednym
z bloków na os. Starzyńskiego
w Łowiczu. Jej zdaniem metoda, jaką ona stosuje, jest znana
w naszym kraju już od 10 lat
i zajmuję się nią w Polsce około 20 firm. – Interferencja to nałożenie dwóch fal świetlnych,
które zostają odbite na plecach

To jest jeden wielki
szwindel, oszustwo
i naciąganie ludzi
na kasę. Można coś
takiego oczywiście
zrobić, tylko po co?
pacjenta. Badanie tą metodą
polega na nałożeniu takich fal
na siebie. Fale odbijają się od
pleców i wracają do aparatury,
gdzie są przetwarzane. Z tego
powstaje obraz pleców pacjenta. – Mamy w ten sposób wychwycone wszystkie odchylenia
od normy. Potem przepisujemy
odpowiednie ćwiczenia, które
pacjent musi wykonywać. To
znakomita metoda – zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, któ-

Ewa Draczyńska pokazuje wzorcowy przykład wydruku badania.

Ordynator ortopedii w tamtejszym szpitalu Andrzej Kossakowski badanie takie uznał za
niepotrzebne naciąganie ludzi.
Słyszał, że zajmują się tym objazdowe firmy, wyjaśniał, że badanie wykrywa wady postawy u
dzieci. Te jednak stwierdzi każdy ortopeda, nie używając żadnego specjalistycznego sprzętu.
Na badanie do Radzynia zgłaszały się osoby mające lat 40–60
i więcej, można więc przypuszczać, że z innymi problemami
niż wady postawy. Im to wątpliwej jakości badanie na pewno
nie było do niczego potrzebne.
Właścicielka:
to znakomita metoda
Ewę Draczyńską, właścicielkę Reh-Medu, zastaliśmy

ra szybko i skutecznie wykrywa
choroby kręgosłupa – uważa
Ewa Draczyńska. Zatrudnia ona
w tej chwili 3 osoby, działa
w różnych miastach na terenie
kraju, ale myśli także o wejściu
na łowicki rynek.
Jej zdaniem wszyscy jej pracownicy mają odpowiednie
zaświadczenia i mogą wykonywać tego typu badania. – Badania wykonują rehabilitanci,
a opis sporządza magister rehabilitacji – mówi.
Jej zdaniem działalność, jaką
prowadzi, jest paramedyczna, więc nie ma potrzeby rejestrowania jej w Wojewódzkim
Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi, co po telefonie do
tej instytucji okazuje się prawdą. Reh-Med nie jest tam zare-

jestrowany, mimo iż jego nazwa
może sugerować klientom, iż
mamy do czynienia z działalnością medyczną. Działalność
Ewy Draczyńskiej traktowana
jest więc jako zwykła działalność gospodarcza.
Lekarze:
to po prostu kpina
Skuteczność i sensowność
stosowania tej metody diagnostycznej podważają jedREKLAMA
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Punkt zapalny
nak lekarze specjaliści, którzy
w większości przypadków nigdy nie słyszeli o takim badaniu. Wojciech Szajmach,
kierownik oddziału ortopedycznego w szpitalu w Skierniewicach, nigdy nie słyszał
o takiej metodzie.
– Ja ani moi koledzy z pracy
nie znamy takiej metody. Coś
tam kiedyś obiło mi się o uszy,
ale osobiście się z tym nigdy
nie spotkałem. U nas w szpi-

talu nigdy nikt czegoś takiego
nie stosował – mówi.
Piotr Nowicki, ortopeda ze
szpitala w Kutnie, również nie
słyszał o takich badaniach, ale
wraz z koleżanką ze szpitala
wysłuchał definicji badania według właścicielki Reh-Medu.
– To jest jeden wielki szwindel,
oszustwo i naciąganie ludzi na
kasę. Można coś takiego oczywiście zrobić, tylko po co?
Chyba tylko, żeby zobaczyć,

jak wygląda nasz kręgosłup, bo
opisy są tu zbyteczne, a żadne
ćwiczenia tu nie pomogą. To
jest do niczego niepotrzebny
obraz kręgosłupa. To zwykła
kpina – grzmi Nowicki.
Dr Zdzisław Surmacz, ordynator oddziału rehabilitacji i fizjoterapii łowickiego szpitala
pytany o sens takiego badania
mówi tylko, że z wyników takiego badania lekarze nie korzystają. n
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SPOZA KADRU

Łowicz | Szkoła na Blichu

KRZYSZTOF MIKLAS

Opowieści z PRL-u:
Strażacka remiza (5)
Pierwsza strażacka zabawa odpustowa, jaka zapadła mi
w pamięci, miała miejsce nawet
nie w Kompinie, gdzie spędziłem
całe dzieciństwo, a w Kocierzewie, gdzie w latach 50-tych organistą był mój stryj Kazimierz
Miklas. Człowiek wielkiej zacności i dobry muzyk (przed wojną
kończył szkołę muzyczną imienia
Chopina w Warszawie). Stryj Kazimierz podczas okupacji był organistą w Brochowie, gdzie jak
wiadomo był ochrzczony Fryderyk Chopin i gdzie brali ślub jego
rodzice. Z jego inicjatywy akta
z tak ważnymi dla naszej historii
kościelnymi metrykami zostały
umiejętnie ukryte przed Niemcami, miejsce znało kilka zaprzysiężonych osób, a do parafialnej kancelarii wróciły dopiero po wojnie.
Miałem 7 lat, gdy podczas
swych pierwszych w życiu wakacji miałem spędzić kilka dni
właśnie u stryja w Kocierzewie,
gdzie doroczny odpust przypada
na świętego Wawrzyńca czyli 10
sierpnia. Ledwie w kościele parafialnym odprawiono odpustowe
nieszpory, gdy rozpoczęła się zabawa. Na dechach, niedaleko organistówki. Rozpoczęła się ostro,
wielką bitwą pomiędzy Kocierzewem Północnym i Południowym.
Dopiero co zaczęła grać orkiestra,
gdy zagłuszyły ją sygnały karetek
z łowickiego pogotowia, bo krew
lała się niemal strumieniami.
Wiejskie zabawy z tamtych czasów można by porównać z meczami hokejowymi w NHL. Bez
REKLAMA

bijatyki były nieważne. A przynajmniej mniej atrakcyjne. Można powiedzieć, że były to pierwowzory obecnych „ustawek”, na
których spotykają się chuligani
z rozmaitych miast i miasteczek.
Tyle, że teraz na „ustawki” łobuzeria umawia się przy pomocy
internetu, a kiedyś musiała wystarczyć poczta pantoflowa.
Każda wiejska zabawa miała kilka twarzy. Z jednej strony
była to bez wątpienia rozrywka
dla młodych ludzi, którzy w swoim siermiężnym, wiejskim życiu
nie mieli zbyt wiele atrakcji. Była
okazja do potańczenia, poznania nowych dziewczyn, umówienia się na randkę. Bo tak po prostu zaczepiać obcych dziewczyn
nie wypadało. A na zabawie – to
zupełnie co innego. Wiele par kojarzyło się właśnie w ten sposób.
Byli też tacy, którzy bardziej od
przebierania nogami, mniej lub
bardziej w rytm muzyki, woleli
posiedzieć ze znajomymi w bufecie. Chłopaki czasem też licytowali się, kto więcej potrafi wypić. Ale trafiali się i tacy, których
roznosił temperament i przychodzili na zabawę głównie po to,
by szukać zwady i popisać się
boksersko-zapaśniczymi umiejętnościami. Wyszukać wroga albo
mieć go z góry upatrzonego. Jeśli
w ruch szły same pięści – pół
biedy. To był jakby pierwowzór
MMA czyli mieszanych sztuk
walki, co w ostatnim czasie uczyniono nawet dyscypliną sportową. Ludowa wersja obecnej

MMA. Gorzej, gdy któryś wyciągnął z kieszeni nóż albo w ruch
poszły „tulipany” czyli butelki
z odtłuczonym dnem. Wtedy zaczynał się prawdziwy bandytyzm, a jakiś czas później wyroki
w imieniu PRL w łowickim sądzie przy Podrzecznej ferowała
pani sędzina Kwiatkowska, która
dla łobuzów nie miała litości.
„Bracia szacunek mają i sławę,
w dwójkę rozpędzą całą zabawę”.
Tak czterdzieści lat temu w piosence „Odmieniec” śpiewał Kazimierz Grześkowiak. Z wykształcenia filozof po KUL-u (wcześniej
studiował orientalistykę, był też w
seminarium duchownym), z zawodu wykonywanego pisarz,
kompozytor i artysta estradowokabaretowy, podglądał wieś lubelską i miał wyjątkowy dar syntetycznego ujmowania ludzkich
przywar,
charakterystycznych
dla wiejskiej społeczności. Gdy
wówczas słuchało się tej trzeciej
zwrotki Grześkowiakowego „Odmieńca”, trudno było nie mieć
skojarzeń z braćmi Kwiatkowskimi (zbieżność nazwisk z zacną panią sędziną prawdopodobnie przypadkowa). Ich „gościnne
występy” obrosły niemal legendą.
Nie było na nich silnych na każdej zabawie, gdziekolwiek się pojawili. Ale gdy ja podrosłem, bracia K. już się ustatkowali, założyli
rodziny i na zabawy nie uczęszczali. Jednak opowieści o ich wyczynach jeszcze długo krążyły po
strażackich remizach. Jak mit
o Janosiku. n

Dzień otwarty
z karetkami w tle
Około 300
gimnazjalistów
przybyło 30 marca
do Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 na Blichu
w Łowiczu.
Przybywali małymi grupkami, u wejścia do szkoły czekali
na nich uczniowie szkoły, którzy jako przewodnicy oprowadzali ich po placówce. Po godzinie 15.00 na Blich przybyli
gimnazjaliści w towarzystwie
rodziców.
Wicedyrektor szkoły Janusz
Wróbel powiedział nam, że
w szkole pojawili się uczniowie w większości z gimnazjów
z terenów wiejskich. Z Łowicza
było ich zaledwie kilku. Ku zaskoczeniu przybyli w tym roku
także gimnazjaliści ze szkół
w Pacynie czy z Dmosina.
Choć tego dnia zajęcia odbywały się normalnie, to wszystkie
pracownie były dla nich otwarte. Mogli zajrzeć wszędzie,
obejrzeć sprzęt, na warsztatach
praktycznej nauki zawodu mogli nawet zasiąść za kierownicą wózka widłowego i traktora. Przewodnicy opowiadali
o szkole, odpowiadali na pytania związane z nauką w klasach
o różnych specjalnościach.

Gimnazjaliści z Popowa po rozmowie z wicedyrektorem Januszem
Wróblem (na pierwszym planie).

Miłe dla gimnazjalistów było
spotkanie z uczniami klas gastronomicznych i żywienia.
Dziewczyny ubrane w białe fartuchy podawały im wykonane
przez siebie ciastka, gofry, naleśniki.
Bez wątpienia jedną z największych atrakcji dnia otwartego na Blichu była możliwość
zobaczenia jednej z trzech nowoczesnych karetek zakupionych przez powiat łowicki

w tym roku dla łowickiego
szpitala.
Dyrekcji szkoły chodziło
o pokazanie sprzętu dydaktycznego, jaki znajduje się w tej samej sali, ale karetka bardziej
przykuwała uwagę gimnazjalistów.
Przypomnijmy, że karetki
znajdowały się tu, ze względu na przegrany przez łowicki
szpital przetarg na świadczenie
usług ratowniczych. 
tb
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Sanepid | Konkurs

Tytuł plakatu:
Miasto i człowiek
Konkurs na plakat
dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych
ogłosiła – w związku
z obchodami Światowego
Dnia Zdrowia – Powiatowa
Stacja SanitarnoEpidemiologiczna
w Łowiczu wspólnie
z Centrum Kultury,
Turystyki i Promocji Ziemi
Łowickiej.
Tematem konkursu jest hasło „Miasto i człowiek”. Jest to
jednocześnie hasło roku 2010

ustanowione przez Światową
Organizację Zdrowia (WHO).
Prace konkursowe można dostarczać do mieszczącego się
przy ulicy Podrzecznej łowickiego Sanepidu do 30 kwietnia. Powinny mieć one format
A3 i muszą być wykonane indywidualne. Plakaty wykonane grupowo nie będą oceniane.
Uroczyste podsumowanie konkursu planowane jest w maju.
Głównym założeniem Światowego Dnia Zdrowia (7 kwietnia) w tym roku jest zwrócenie
uwagi na wpływ urbanizacji na
indywidualne i zbiorowe zdrowie mieszkańców miast.  mak

Szkoły pijarskie | Program „Radosna szkoła”

Radość w ruchu
Bajecznie kolorowe
materace, z których można
konstruować różne figury,
układać tory przeszkód i po
prostu wspaniale bawić się
na zajęciach sportowych, to
najnowszy nabytek pijarskiej
szkoły podstawowej
w Łowiczu.
Pomoce naukowe trafiły do
placówki w ramach rządowego projektu „Radosna szkoła”,
którego celem jest m.in. doposażenie podstawówek w sprzęty służące kreatywnemu rozwojowi najmłodszych uczniów,

REKLAMA

Pierwszaki na torze przeszkód. Lekcja wf z wykorzystaniem pomocy pozyskanych z programu „Radosna
szkoła” MENiS w pijsrskiej SP.

w tym zwłaszcza 6-latków rozpoczynających edukację szkolną.
Wniosek o udział w projekcie pijarska SP złożyła jeszcze
w minionym roku szkolnym,
ale z uwagi na ogromne zainteresowanie udziałem w nim
szkół z całej Polski, pomoce
dotarły tutaj dopiero w styczniu br. Od tego czasu są aktywnie wykorzystywane na lekcjach wf-u w klasach I -III.
We wtorek 23 marca reporterka NŁ trafiła na takie zajęcia
prowadzone z pierwszakami
przez nauczycielkę Martynę
Dąbrowską. Najpierw grupa
uczniów została zaangażowa-

na do budowy z wyposażonych
w przylepce materacy „domków” oraz układania toru.
– Już podczas układania
konstrukcji dzieci się rozwijają, ćwiczą koordynację ruchów
i współpracę w grupie – wyjaśnia nauczycielka.
Najwięcej jednak radości
sprawiło wszystkim uczniom
pokonywanie gotowego toru.
Przekrzykując się i poganiając nawzajem, dzieciaki przeskakiwały przez przeszkody,
turlały się na miękkim walcu,
przechodziły w poprzek przez
zbudowane wcześniej domki.
W czasie, kiedy małolaty szalały na materacach, Martyna

Dąbrowska wyjaśniała nam,
że część pozyskanych z ministerialnego programu pomocy służy rozwojowi tzw. motoryki dużej, czyli całego ciała
i wszystkich mięśni (materace
różnych kształtów), a inne –
motoryki małej (piłki, mniejsze elementy np. do nawlekania kulek).
O tym, że „Radosna szkoła” spełnia swoje zadanie literalnie, można się było przekonać obserwując, jak wiele
frajdy dostarcza uczniom zabawa z kolorowymi materacami.
Łączna wartość pozyskanych
przez podstawówkę pomocy
wyniosła ok. 10.000 zł.  ewr

Gmina Bolimów | „Radosna szkoła”

Będą nowe place zabaw
5 szkół podstawowych
z terenu gminy Bolimów
otrzyma wsparcie
finansowe w ramach
programu rządowego
„Radosna szkoła”.
W ramach programu szkoły
wzbogacą się o artykuły dydaktyczne, zabawki i nowe place
zabaw. Maksymalne wsparcie
finansowe otrzymały SP w Bolimowie, Huminie i Kęszycach.
Pierwsza placówka otrzyma 12
tysięcy złotych, a 2 pozostałe po 6 tys. zł. Za te pieniądze
zostaną zakupione pomoce dyREKLAMA

daktyczne do miejsc zabaw. –
Miejsca te zostaną wyposażone
w duże miękkie klocki, wałki,
zestawy dużych figur geometrycznych, miękkie piłki w różnych kolorach i wielkościach,
piłki skaczące, materace do zabaw, tory przeszkód i materiały
do integracji zmysłowej – wymienia Barbara Skrzos, dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego
Szkół w Bolimowie.
W szkołach w Huminie
i Kęszycach powstaną place zabaw o powierzchni około 240
metrów kwadratowych. Na oba
projekty gmina otrzyma 50%
wsparcia rządowego, czyli po

prawie 64 tys. złotych. Reszta
będzie stanowiła wkład własny
gminy. Place zostaną wyposażone w sprzęt rekreacyjny lub
zestaw pozwalający na pokonywanie przeszkód, wspinanie,
przeskoki, przeploty i zwisy.
Zakupione zostaną także ścianki wspinaczkowe, pochylnie, huśtawki i ławeczki.
Około 20-metrowa powierzchnia zwana strefą komunikacyjną pokryta będzie syntetyczną nawierzchnią, tartanem,
a około 70-metrowa powierzchnia pokryta będzie trawnikiem,
krzewami i drzewami. Pieniądze muszą być wykorzystane
do końca tego roku. 
td
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Okruchy życia
wspomnienia | pozostaną w naszej pamięci

Władysław Tomaszkiewicz (1912-1942)
Władysław Tomaszkiewicza
zginął 5 października
1942 r. powieszony przez
hitlerowców na rynku
w Skierniewicach razem
z innymi mieszkańcami
okolic Łowicza. Mimo
upływu tylu lat, nie
wiadomo, gdzie pochowano
jego ciało.
n Władysław

Tomaszkiewicz
(1912-1942)
Żył zaledwie 30 lat. Zginął
5 października 1942 r. powieszony przez hitlerowców na
rynku w Skierniewicach razem
z innymi mieszkańcami okolic
Łowicza. Mimo upływu tylu lat
nie wiadomo, gdzie pochowano
jego ciało. Prawdopodobnie
pochowani są pod Rogowem,
choć jedna z wersji zakładała
również, że mogą spoczywać
w zbiorowej mogile w Palmirach.

Według rodziny w latach 60.
pojawił się w Łowiczu dziennikarz, który starał się dowiedzieć, gdzie hitlerowcy zakopali ciała, ale nic nie wiadomo
o jego ustaleniach. Prawdopodobnie pochowani są pod Rogowem, choć jedna z wersji
zakładała również, że mogą
spoczywać w zbiorowej mogile
w Palmirach.
Władysław Tomaszkiewicz
był synem Jana i Marii z rodziny Ozimek. Urodził się w
1912 r. w Łowiczu. Całe życie
mieszkał na Blichu i tam póź-

niej, kiedy podrósł, pracował w
jednym z gospodarstw. Wkrótce
poznał swoją żonę Zofię, z którą miał trójkę dzieci: Ryszarda,
który urodził się w 1933 r., Basię, która przyszła na świat pięć
lat później, i Stasia, który miał
dwa latka, kiedy jego ojca stracono. Był zwykłym pracownikiem i choć po wybuchu wojny
zaangażował się w działalność
konspiracyjną, to raczej nie polegała ona na jakiś wielkich
działaniach.
Niestety, zbieg okoliczności sprawił, że ta jego działalność zaważyła na jego późniejszych losach. W 1942 r. doniósł
na niego sąsiad. Pan Władysław został zabrany z domu
do więzienia mieszczącego się
przy ulicy Kurkowej w Łowiczu. Pech chciał, że w ramach
odwetu za działania podziemia na tych terenach zabrano
część więźniów z Łowicza do
Skierniewic i tam ich rankiem
5 października powieszono.
Wisieli na rynku przez cały

dzień, by być przestrogą dla innych. Jakimś cudem żonie Zofii udało się dowiedzieć o tym
wydarzeniu i przyjechała do
Skierniewic. Spóźniła się jednak
o jeden dzień. Po kilku dniach,
kiedy przebywała z dziećmi
w domu na Blichu, przyjechał
jakiś mężczyzna, który przywiózł jej kurtkę męża. Podobno był przy pochówku jej męża.
Nie umiał jednak zlokalizować
dokładnie, gdzie to było, ponieważ miał zawiązane oczy. Oceniał jednak, że podróż wozem
trwała ok. 2 godzin, co by wskazywało na Rogów.
W 1949 r. umiera Zofia.
Osierocone dzieci zostają rozdzielone. Najstarszy Ryszard
zostaje w Łowiczu i musi podjąć pracę, by się utrzymać,
a młodsze – dziewięcioletni
Staś i 11 letnia Basia – przeprowadzają się do cioci do Łodzi. –
Szkoda, że nigdy nie poznałem
swojego dziadka – mówi pan
Artur, który opowiedział całą
historię.
jr

odeszli od nas | 25.03.–5.04.2010
25 marca: Józef Kocemba,
l.76, Jacochów;
Zdzisław Manes l.81.
26 marca:
Jan Leonarczyk, l.81,
Kiernozia; Aniela Więcek, l.85,
Olszyny; Józef Wielimborek,
l.79, Wygoda; Anna
Gruziel l.53.
27 marca:
Kazimierz Szczechowicz, l.72,
Trzcianka, Henryka Olczak,
l.45, Szczawin.
28 marca:
Marianna Iwańska, l.70,
Łowicz; Jan Flisiak, l.79,
Łódź; Jan Pawłowski, l.75,
Bobrowniki.

Powiat łowicki | Trasy rowerowe

Łowicka Pyza na mapie dla turystów
W połowie kwietnia będą do nabycia
mapy powiatu łowickiego
przeznaczone dla turystów, na których
zaznaczone będą planowane
do wytyczenia trasy rowerowe.
Wydawcą mapy, która ma
ukazać się w nakładzie 1.000
egzemplarzy, będzie Centrum
Kultury, Turystyki i Promocji
Ziemi Łowickiej.
Na okładce mapy pojawi się Pyza łowicka – lalka
w stroju łowickim projektu Jacka Rutkowskiego, herb
miasta Łowicz oraz gmin powiatu łowickiego wraz z danymi adresowymi, telefonicznymi oraz adresami stron
internetowych oraz uproszczona mapa z zaznaczonymi
szlakami. Na odwrocie mapy
– ze względu na ograniczo-

ną powierzchnię – znajdą się
opisy wybranych miejscowości i zabytków.
Przypomnijmy, że szlaki
te nazywać się będą „Szable
i bagnety”, „Dwory i kościoły” oraz „Szlak Książęcy”.
„Szable i bagnety” 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.

Łowickie szlaki rowerowe. Tak wyglądać będzie okładka mapy, na
której zostaną one zaznaczone i opisane.

Szlak „Dwory i kościoły” ma 123 km. Znalazły się
na niej: Boczki, Kocierzew
Południowy, Osiek, Kiernozia, Stępów, Nowy Złaków,
Walewice, Borów, Stary Wa-

liszew, Chruślin, Dąbkowice Dolne i Jastrzębia. „Szlak
Książęcy” wiedzie z Łowicza przez Zielkowice, Arkadię
do Nieborowa. Ma długość
13 km. 
mwk

nietrzeźwą 43–letnią rowerzystkę
z gminy Zduny, od której czuć było
alkohol. Po przebadaniu okazało
się, że miała w organizmie 1,69
mg/dm3 alkoholu. Rowerzystka
złamała sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów, jaki sąd
wydał jej do 2018 roku.
5 kwietnia o godz. 14 w Łazinie w gminie Bielawy policja zatrzymała 39–letniego mieszkańca
Bielaw, który kierował rowerem
mając 1,35 mg/dm3.
5 kwietnia o godz. 1.15
w Sannikach zatrzymany został
22–letni mężczyzna z gminy Słubice, który kierował Oplem Astra
mając 0,45 mg/dm3.

5 kwietnia 1.20 w Czyżewie w gminie Sanniki policjanci
zatrzymali Volkswagena Transportera,
którym
kierował
21–letni mieszkaniec powiatu
pszczyńskiego. Mężczyzna miał
0,98 mg/dm3 i miał prawomocny zakaz kierowania pojazdami
do 2013 r.
6 kwietnia o godz. 17 w Zgodzie w gminie Bielawy 49–letni
mieszkaniec tej gminy wsiadł na
rower mając 0,79 mg/dm3.
6 kwietnia o godz. 19.20
w Boczkach w gminie Kocierzew
Pd. 58–letni mieszkaniec powiatu
łowickiego kierował rowerem mając 0,35 mg/dm3.

Jechali po pijanemu | 1.04.-6.04.2010
W okresie od 1 kwietnia
policjanci z Komendy
Powiatowej Policji
w Łowiczu zatrzymali
następujących nietrzeźwych
kierowców i rowerzystów.
Wszyscy oni zostali bądź
zostaną ukarani
za popełnienie przestępstwa
drogowego.

1 kwietnia o godzinie 15.55
w Borowie w gminie Bielawy nietrzeźwy 52-letni mieszkaniec tej
miejscowości jechał rowerem
(1,11 mg/dm3 alkoholu). Ponadto
nie zastosował się do prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego
w Łowiczu, który zakazał mu prowadzenia rowerów za wcześniejszą jazdę pod wpływem alkoholu.
1 kwietnia o godzinie 17.20
na ulicy Podrzecznej w Łowiczu
nietrzeźwy 40-letni mieszkaniec
Łowicza jechał rowerem (0,78
mg/dm3 alkoholu).
4 kwietnia o godz. 11 na ul.
Piątkowskiej w Łowiczu funkcjonariusze z prewencji zatrzymali

REKLAMA

29 marca:
Franciszek Szkop, l.73,
Radziwiłów; Władysław
Sieczkowski l.88.
31 marca:
Barbara Teleman, l.53.
1 kwietnia: Marianna
Masztanowicz, l.67, Łowicz;
Marian Więcławski, l.64.
3 kwietnia:
Franciszek Grzejszczak, l.80.
4 kwietnia:
Władysław Walczak, l.82; Jan
Nowak, l.57.
5 kwietnia:
Eulalia Kinga Sitnik, l.61.
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Okruchy życia
Maurzyce | Wielki Piątek w telewizji

Dzień Dobry TVN gościł w skansenie
Tuż przed Świętami
Wielkiej Nocy, w piątek
2 kwietnia do skansenu
w Maurzycach pod
Łowiczem zawitała ekipa
telewizyjna TVN.
Sprowadziła ją tu chęć pokazania widzom tradycji wielkanocnych, jakie panują w rejonie
łowickim oraz zaprezentowanie
pogody na święta.
– Nagrywamy na żywo wejścia pogodowe do programu
Dzień Dobry TVN. Generalnie
robimy takie rzeczy w różnych
miejscach naszego kraju. Często jest to powiązane z innymi
tematami – mówiła Ewa Krysiak z TVN. – Dzisiaj jest Wielki Piątek, niebawem święta, zawitaliśmy więc do skansenu
w Maurzycach, żeby oprócz zapowiedzi pogody, poznać i pokazać widzom tradycje wielkanocne, jakie tu panują – dodawała.
Filmowcy przebywali w Maurzycach od godziny 8 do
11, a ich wejścia ze skansenu można było oglądać na
żywo. Ekipa telewizyjna miała
5 wejść, a każde z nich trwało
od 1 minuty do 3. W programie udział wzięła także ka-

pela ludowa Szymona Mońki
z Zielkowic, która zagrała łowickie utwory ludowe oraz
pieśń „Barka”, zadedykowaną papieżowi Polakowi Janowi Pawłowi II – w związku
z przypadającą na 2 kwietnia

piątą rocznicą jego śmierci.
Były też panie z Gminnej Rady
Kobiet w Kocierzewie Południowym, które pokazywały
zwyczaje związane ze Świętami Wielkiej Nocy, m.in: robiąc
koszyczek wielkanocny i pisan-

mowy z zaproszonymi gośćmi.
Inne stałe elementy to kącik
kulinarny, relacje reporterów,
cykliczne bloki i prognoza
pogody. Emitowany jest także na antenie polonijnej stacji
i TVN. 
td

Ekipa Dzień Dobry TVN nagrywała wejścia pogodowe.

Łowicz | II LO

Wypłyną ze Stena Line na Bałtyk
w jakim kierunku można byłoby
się wybrać, żeby chętnych było
wystarczająco dużo. Nie było
zgodności, bo część klubowiczów miała chęć jechać w góry,
a część nad morze. Wtedy właśnie ofertę przygotowaną specjalnie dla seniorów przysłała
szwedzka firma Stena Line. Jest
to wycieczka w kierunku Karlskrony, ale bez wychodzenia na
ląd, jedynie z okrążeniem archipelagu wysp. Wraz ze śniada-

niami i obiadokolacjami koszt
jej wynosi 99 zł. Seniorzy opłacą ten koszt sami, gmina zapłaci za wynajęcie autokaru, który
zawiezie grupę do Gdyni i z powrotem do Sannik.
W programie wycieczki, która rozpoczyna się jednego dnia
o godz. 20., a skończy następnego o 19.30, jest wieczorny dancing, a także następnego dnia
kilkugodzinny blok rozrywkowy. 
mwk

Astronomia z Kopernikiem
31 marca w II LO im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu odbył się pierwszy Powiatowy
Konkurs Astronomiczny, adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Celem konkursu było pogłębianie wśród uczniów wiedzy
i rozwijanie zainteresowań
związanych z astronomią, astronautyką i astrofizyką. Do rywalizacji przystąpiły trzy szkoły
z pow. łowickiego, które wystawiły swoich reprezentantów.

Ich zadaniem było odpowiadanie na konkursowe pytania
i omawianie konkretnych zagadnień – np. roli prędkości
we wszechświecie. Dodatkową
atrakcją dla wszystkich uczestników był pokaz modelu czasoprzestrzeni.
Pierwsze miejsce zajęła drużyna gospodarzy – II LO w Łowiczu, drugie – Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łowiczu, a trzecie – Zespół Szkół
Licealnych w Zdunach. 
ewr

Centrum Promocji | Tradycje potraw wielkanocnych

Szynka jajeczna smakowała
W gronie
33 wystawców z całego
kraju znalazła się
łowicka grupa,
która 28 marca
wyjechała
do Marcinowic koło
Świdnicy na konkurs
„Tradycje stołu
wielkanocnego”.
Cztery gospodynie z gminy
Kocierzew Południowy przygotowały bardzo wystawny stół
wielkanocny, który brał udział
w konkursie.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu zaprasza
członków łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na spotkanie pt. „Biblioteka cyfrowa
– biblioteka przyszłości”, które
odbędzie się 15 kwietnia w siedzibie biblioteki.
Spotkanie poprowadzi kustosz i instruktor biblioteczny
Anna Słomska. Początek spotkania o godzinie 15.00. 
td

W Łowiczu
chce powstać
bractwo
rycerskie

Sanniki | Klub Seniora Tęcza

46 osób z Klubu Seniora Tęcza w Sannikach wyraziło chęć
wzięcia udziału w wycieczce do
Szwecji. 19 maja wypłyną one
promem Stena Line w kierunku Karlskrone, do Gdyni wrócą
dnia następnego.
Anna Wojciechowska, opiekunka klubu z ramienia Gminnego Ośrodka Kultury w Sannikach, mówi, że to pierwsza
tego typu wycieczka w tym gronie. Zastanawiano się właśnie,

ki. Program na żywo prowadziła Dorota Gardias.
Dodajmy, że Dzień Dobry
TVN to poranny magazyn telewizji TVN, nadawany codziennie między 8:30 a 11:00.
Trzon programu stanowią roz-

Zaproszenie
na spotkanie

– Nasz stół się uginał.
Dziewczyny przeszły same siebie – mówi Jacek Chołuj, szef
Centrum Promocji Ziemi Łowickiej. Do konkursu zgłoszona była szynka jajeczna. Ale
na stole stanął także koszyczek potraw przygotowanych
do święcenia, oprócz niego
biały barszczyk, jajka faszerowane, wędliny własnego wyrobu, a wśród nich szynka wędzona z kością, ponadto smalec
ze skwarkami, sernik, mazurki, wielkanocne baby. – Zapowiedziałem od razu, trochę
buńczucznie, że przyjechaliśmy bić się o nagrody – mówi
Jacek Chołuj. Ostatecznie jednak nie czuje się zawiedziony

tym, że organizatorzy przyznali
wszystkim równorzędne nagrody, bo stoły wielkanocne były
naprawdę bardzo bogate. Włożono wiele pracy w przygotowanie potraw i dekorację.
Wyjazd na konkurs zorganizowany został w ramach
współpracy z powiatem świdnickim. Konkurs odbył się
w hali sportowej w gminie Marcinowice w Niedzielę Palmową. Cieszył się bardzo dużym
zainteresowaniem, także mediów. Szef promocji powiatu
łowickiego jest przekonany, że
warto było w imprezie tej brać
udział. Poza gospodyniami na
Dolny Śląsk pojechała kapela
Szymona Mońki z Zielkowic,

Łowicki stół wielkanocny. Żurek, wędliny, jaja faszerowane, ciasta i święconka – wszystko przygotowane przez gospodynie z gminy Kocierzew

która grała podczas mszy św,
i w hali, gdzie odbywał się konkurs. Impreza trwała od godz.
14 do 18 i zakończyła się spon-

tanicznym koncertem w wykonaniu kilku kapel. W koncercie tym nie zabrakło kapeli
spod Łowicza. 
mwk

W Łowiczu powstaje Bractwo Rycerskie Ziemi Łowickiej. Spotkanie informacyjne
z organizatorem tego przedsięwzięcia Przemysławem Sitkiem odbędzie się 22 kwietnia o godzinie 16 w Łowickim
Ośrodku Kultury.
– Pomysł stworzenia takiego
bractwa narodził się w mojej
głowie już dawno. Łowicz ma
bardzo ciekawą i długą historię, a nie posiada takiego bractwa. Chcę odtworzyć średniowieczne tradycje, stroje, broń.
Będę uczył fechtunku, łucznictwa. Każdy będzie mógł
przyjść, zobaczyć, jak to kiedyś wyglądało, dotknąć sprzętu – mówi Przemysław Sitek. –
Na spotkaniu opowiem, o co
chodzi w ruchu rycerskim,
a moi koledzy z bractwa rycerskiego w Łodzi zaprezentują
pokaz walki walki rycerskiej –
dodaje.
td

PCK –
Styczniowe
pobory krwi
w szkołach
Łowicki oddział Polskiego
Czerwonego Krzyża już wyznaczył na kwiecień kolejne terminy poboru krwi w szkołach
ponadgimnazjalnych. W czasie ich trwania pierwszeństwo
w oddawaniu krwi mają pełnoletni uczniowie, ale jest to także
okazja dla osób mieszkających
w bezpośrednim sąsiedztwie
szkoły, by czynnie włączyć się
do akcji.
Krew będzie można oddać
7 kwietnia w I LO, 9 kwietnia
w w ZSR w Zduńskiej Dąbrowie i ZSP nr 4 w Łowiczu, 13
kwietnia w ZSP nr 2, 21 kwietnia w ZSP nr 3 oraz w II LO.
Organizatorzy – łowicki PCK
i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
z Łodzi – przypominają, by
zainteresowani zabierali ze
sobą dowody osobiste lub inne
dokumenty potwierdzające ich
tożsamość, co umożliwi im oddanie krwi. Pobory będą prowadzone w godzinach 9.00 12.00. 
tb
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Zabytkowe samochody
przyjadą do Bolimowa

Aktualności

- rajd aut. str. 22

Gmina Domaniewice | Finanse

Nie będą się rozdrabniać
Na sesji 31 marca Rada Gminy Domaniewice w drodze
uchwały zdecydowała, że nie
wyraża zgody na wyodrębnienie w budżecie na przyszły rok
funduszu sołeckiego.
Możliwość tworzenia takich
funduszy z przeznaczeniem na
inwestycje w poszczególnych
sołectwach otworzyła gminom
ustawa o funduszu sołeckim
z 2009 r. W praktyce małe jednostki rzadko decydują się na
taki krok, gdyż kwoty, na jakie
mogłyby liczyć sołectwa, wy-

noszą zaledwie kilka tysięcy zł.
Ich wysokość jest wyliczana na
podstawie ustawowego wzoru,
który bierze pod uwagę wielkość gminy, jej dochód z ostatnich dwóch lat oraz liczebność
sołectwa. Wiele samorządów
wychodzi z założenia, że lepiej
systematycznie robić większe
inwestycje w różnych częściach
gminy niż dzielić i tak skromne środki na drobne. Takie było
stanowisko Rady Gminy Domaniewice w minionym roku i takie pozostało nadal. 
ewr

Kiernozia | OSP

Przetarg na samochód
Gmina Kiernozia ogłosiła
31 marca przetarg na zakup średniego samochodu strażackiego
dla OSP w Kiernozi. Oferty należy składać do 10 maja. – Wyznaczyliśmy tak długi okres
na składanie ofert, ponieważ
w tym czasie przypada m.in.
majowy weekend, a chcemy, by
zdążyli na czas – mówi sekretarz Jarosław Bogucki.
Radni gminy Kiernozia zarezerwowali już na ten cel 700
REKLAMA

tys. zł w tegorocznym budżecie
podczas styczniowej sesji. Za te
pieniądze – w drodze przetargu
– ma zostać wkrótce zakupiony średni samochód gaśniczy.
85% pieniędzy będzie pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego realizowanego przez Urząd Marszałkowski
w Łodzi. Dlatego ostateczny
wkład własny gminy Kiernozia
będzie wynosił prawdopodobnie ok. 112 tys. zł. 
jr
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Gmina Zduny | Ciekawostka przyrodnicza

W Słudwi pływa żółw
Choć z początku
wyglądało to na żart
primaaprilisowy, bo
informacja dotarła
do nas 1 kwietnia, to
jednak okazało się, że
istotnie, w jednym ze
stawów gospodarskich
nad Słudwią
zamieszkał żółw.
Bogdan Łysio, mieszkaniec
Złakowa Borowego, wybrał się
w miniony czwartek 1 kwietnia
na spacer nad Słudwią, skręcił
przy okazji nad jeden z niewielkich stawów znajdujących się
tuż przy jej korycie. Sprawdzał,
jak wygląda sytuacja z rybami.
Nad stawem stanął jak wryty.
Na połamanych trzcinach, które
unosiły się na wodzie, siedziało
coś, co bez wątpienia było żółwiem i to znacznych rozmiarów.
– Nigdy nie widziałem w naszej okolicy żółwi, wiem, że
w Polsce one występują, ale ten
jest na pewno znacznie większy
od krajowych – powiedział nam
mieszkaniec Złakowa. Okazało się, że Bogdan Łysio ma rację, żółw, który wygrzewał się
w słońcu, to żółw czerwonolicy,
który lubi środowisko wodne.
Zwierzę to zamieszkiwało pierwotnie południowowschodnie i środkowe stany
USA. Ze względu na atrakcyjny
wygląd, osiągane rozmiary – do
35 cm długości oraz zdolności
REKLAMA

Żółw czerwonolicy wygrzewający się na połamanych trzcinach na jednym ze stawów znajdujących się przy
korycie Słudwi.

przystosowawcze do nowych
warunków, żółwie te zaczęto
hodować. Obecnie jest jednym
z najpopularniejszych hodowanych żółwi.
Jak trafił do stawu pod Złakowem? Żółwie czerwonolice
bardzo często są wypuszczane do środowiska naturalnego przez hodowców, którzy się
nimi najzwyczajniej znudzi-

li lub nie wiedzą, co z nimi
zrobić. Tak też było zapewne
i w tym przypadku. Złakowski
żółw pochodzi z niewoli. Ze
względu na doskonałe możliwości przystosowawcze, żółwie
czerwonolice w naszym kraju
są coraz częściej spotykane na
wolności. Są w stanie przetrzymać nawet okres zimy, z łatwością znajdują pożywienie w na-

szych warunkach, a nawet, choć
nie jest to do końca potwierdzone, próbują się rozmnażać.
W dużych miastach – jak np.
Warszawa – występują w części stawów i to nawet po kilka
sztuk. Gatunek ten jest jednak
przez przyrodników traktowany
jako potencjalne zagrożenie dla
nielicznego już w naszym kraju
żółwia błotnego.
tb

Gmina Chąśno | OSP Karsznice

Samochód będzie z opóźnieniem
Z powodów zawiłych procedur opóźnia się rozstrzygnięcie
przetargu na kupno nowego samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsznicach Dużych w gminie Chąśno. Gmina
oczekiwała na oferty przetargowe do 16 marca. W ciągu kilku
lub kilkunastu następnych dni
przetarg miał być rozstrzygnięty. Wójt Dariusz Reczulski zapowiada jednak, że dostawca
samochodu zostanie wyłoniony nie wcześniej niż w maju. –

Mamy pewne wątpliwości co do
procedur i zapisów w specyfikacji zamówienia. Nie chcemy popełnić błędu, żeby nie mieć kłopotów z rozliczeniem unijnego
dofinansowania, stąd te opóźnienia. Przedłużymy więc termin związania ofertą i jeszcze
raz przyjrzymy się procedurom
– powiedział nam we wtorek.
Przypomnijmy, że do przetargu wpłynęły trzy oferty.
W budżecie na bieżący rok
gmina zapisała na ten cel 750

tys. zł. Samochód będzie kosztował gminę jednak około 112
tys. zł – reszta zostanie pokryta pieniędzmi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.
Gmina podpisała już umowę
na dofinansowanie z Urzędem
Marszałkowskim w Łodzi. Do
tej pory na terenie gminy nigdy
nie było nowego samochodu
strażackiego. Samochód może
trafić do jednostki w Karsznicach latem.
mak

Gmina Kocierzew Płd. | Edukacja

Ruszają zajęcia pozalekcyjne
Radni gminy Kocierzew
Południowy na sesji 17 marca zatwierdzili do realizacji
projekty: „Link do sukcesu”–
dotyczący zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej
w Gągolinie Południowym
oraz „Szkatułka wiedzy i umiejętności”, który realizowany
będzie w Zespole Szkół w Kocierzewie Południowym.
Oba projekty, które zatwierdzono do realizacji jeszcze

w lutym, od marca miały się
rozpocząć, jednak do tej pory
gmina nie podpisała umowy z instytucją pośredniczącą,
jaką jest Urząd Marszałkowski
w Łodzi. Będą one dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. W uchwałach
rady nie ma jednak wpisanych
kosztów realizacji tych projektów, bo będzie to możliwe po zawarciu umowy. Projekty trwać
mają do marca 2012 roku.

Przypomnijmy, że na organizację zajęć szkoła w Gągolinie
otrzyma w ciągu 2 lat 316 tys. zł.
Z zajęć tych skorzysta w każdym roku szkolnym po 80 dzieci.
Dotacja do zajęć w Zespole
Szkół w Kocierzewie wynieść
ma około 500 tys. zł. W tym
przypadku skorzystać z nich
ma w ciągu 2 lat 330 uczniów
ze szkoły podstawowej i gimnazjum. 
mwk
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Ludzie
Zbrodnia katyńska | Wspomnienie

Legiony. Łowicz. Katyń.
Trzy kamienie milowe jednego życia
Postać Józefa Łebkowskiego – żołnierza
Legionów Piłsudskiego, przez wiele lat
w okresie międzywojnia zamieszkałego
w Łowiczu, a zamordowanego w Katyniu
– w 70. rocznicę katyńskiej tragedii wspomina
specjalnie dla NŁ jego syn Andrzej.
Mój ojciec, por. rezerwy Józef Łebkowski został wywieziony z Kozielska 9 kwietnia
1940 roku. Czytając wydobyte
z dołów katyńskich osobiste notatki oficerów (Pamiętniki znalezione w Katyniu – Editions
Spotkania 1990), wiem dzisiaj,
że 9 kwiecień był pochmurny
i śnieżny, a jeszcze dzień wcześniej jeńcy opalali się w wiosennym słońcu i dyskutowali
zawzięcie na temat upragnionego wyjazdu. Myśleli, że dokonana zostanie wymiana jeńców,
a może pojadą do neutralnej
Szwecji. Zazdrościli wyjeżdżającym na śmierć. Nie spodziewali się tak tragicznego finału, zwłaszcza że prowadzeni na
przesłuchania do gabinetu kombriga Zarubina dali się zwieźć
jego kulturze, obyciu i znajomości języków obcych. Ten zaś
w spokojnej dyskusji, czasem
nawet o literaturze zachodniej,
rozpoznawał ich poglądy.
Dlaczego pragnę przybliżyć
postać mojego ojca społeczeństwu ziemi łowickiej? może
dlatego, iż poza Bitwą Warszawską w 1920 roku, w której nie uczestniczył (przebywał wtedy w szpitalu, ranny we
wcześniejszych działaniach wojennych), brał udział we wszystkich większych kampaniach
toczonych o granice odrodzonej Polski. Ojciec urodził się
18 marca 1899 roku w Błesznie na przedmieściach Częstochowy, gdzie jego ojciec uczył
w szkole przyfabrycznej. Mając

prawie 16 lat uciekł ze szkoły
do Legionów Józefa Piłsudskiego, gdzie w składzie I Brygady
brał udział w licznych bojach na
Wołyniu. Następnie od 11 września 1917 roku w 1 p.p. Legionów odbył kurs szkoleniowy.
W listopadzie 1918 roku brał
czynny udział w rozbrajaniu
Niemców, a następnie przedostał się do Lwowa i walczył
przeciwko Ukraińcom. Za walki we Lwowie oraz za walki
podjazdowe w ugrupowaniu kawaleryjskim „Wilki” otrzymał
krzyż „Orlęta”.
Po zakończeniu walk o
Lwów został przeniesiony do
Szkoły Podchorążych w Warszawie, którą ukończył w grudniu 1919 roku ze stopniem podporucznika. Następnie uzyskał
przydział do 6 p.p. Legionów.
W jego składzie walczył do
października 1921 roku, przechodząc z nim zimową kampanię dźwińską oraz wiosenno-letnią kampanię kijowską.
Intensywne walki w roku 1920,
a zwłaszcza zimowe noclegi
w okopach i ziemiankach nadwerężyły zdrowie mojego ojca.
Nabawił się reumatyzmu i jakiś czas chodził podpierając
się laską. W kampanii dźwińskiej ojciec walczył przeciwko
Litwinom oraz oddziałom bolszewickim związanym chwilowym sojuszem z Litwinami.
W kampanii kijowskiej niedawni przeciwnicy – Ukraińcy – byli sojusznikami Polaków
w walce z bolszewikami (układ

Piłsudski – Petlura). – Za walki
w 1920 roku odznaczono ojca
Krzyżem Litwy Środkowej oraz
Krzyżem Walecznych.
Z żołnierza
– ogrodnik
W październiku 1921 roku
wraz z wieloma innymi oficerami został przeniesiony do rezerwy. Miał już 22 lat, wojowanie
się skończyło, trzeba się było
wziąć do pracy. Zatrudnił go
własny ojciec w swoim gospodarstwie ogrodniczym w Milanówku.
Mój dziadek Tomasz Łebkowski był człowiekiem bardzo
przedsiębiorczym. Do wszystkiego doszedł sam własną pracą. Miał nie tylko własny dom
z niewielką działkę uprawną
oraz wykorzystywaną na hodowlę pieczarek piwnicę. Dorobił się też własnej szkoły, którą
prowadził w wynajmowanych
pomieszczeniach w podwórzu
kamienicy na rogu ulicy Kruczej i Wspólnej w Warszawie
(na ten teren rozciąga się obecnie budowla Ministerstwa Rolnictwa). W pomieszczeniach
szkoły prowadził dodatkowo
kursy handlowe. Prefektem był
ksiądz Ignacy Skorupka. To
wraz z nim wielu uczniów poszło bronić Warszawy w 1920
roku. Ale wróćmy do tematu.
Ojciec po zakończeniu walk
niepodległościowych skończył
Podchorążówkę w Warszawie
w 1921 roku, gdzie uzyskał stopień podporucznika. Później,
już w rezerwie, dostał stopień
porucznika. Praca w gospodarstwie ogrodniczym dziadka
doprowadziła go, konsekwentnie, do kształcenia się w tym
kierunku. W latach 1927-1930
ojciec studiował ogrodnictwo
ozdobne w Państwowej Szkole
Ogrodniczej w Poznaniu. Tam
zapoznał moją Mamę. Poznali

Przed Szkołą Rolniczą na Blichu. Z lewej od środka dyr. Franciszek Adamczak (pierwszy powojenny dyrektor
w latach 1945-1949), z prawej Józef Łebkowski.

Bal sylwestrowy oficerów 10 p.p. w Łowiczu. W środku jedyny cywil – Józef Łebkowski z żoną.

się na jakimś spotkaniu towarzyskim.
Wielka miłość
Jej babką była Węgierka,
o nazwisku Medweczky. Rodzina Medweckich osiedliła się
na początku XIX wieku na Sądecczyźnie – w miasteczku Muszyna koło Krynicy. Właścicielem zdroju w Żegiestowie był
Medweczky, który kuracjuszy
witał winem i orkiestrą grającą
czardasza. Na marginesie – Medweczky to stara, arystokratyczna rodzina węgierska. Babce
mojej mamy spodobał się góral
o nazwisku Pyrć (po góralsku
ścieżka). Z tego związku narodziła się Karolina, która poślubiła mojego dziadka Jana Kosiatego, pochodzącego z Kosiatych
osiadłych w Wierzchosławicach
(Kosiaty to spolszczone węgierskie nazwisko). Ojciec mamy
był kierownikiem szkoły wiejskiej w Tęgoborzy. Tam też 3
czerwca 1903 roku urodziła się
moja mama Maria i jej liczne
rodzeństwo (w sumie było ich
siedmioro).
Mama ukończyła Seminarium Nauczycielskie w Nowym
Sączu. Pracę znalazła w Wielkopolsce, bo tam ją prawdopodobnie ściągnął jej najstarszy brat Władysław, który był
kierownikiem szkoły wiejskiej
w Racicach nad Gopłem. Wiem,
że mama najpierw pracowała w Strzelnie, a następnie we
Wrześni pod Poznaniem. Tam
też, poza pracą nauczycielską,
udzielała się w Stowarzyszeniu
Młodych Polek, gdzie prowadziła chór. We Wrześni mama była
zatrudniona w szkole od końca
1926 do lipca 1931 roku.
W czerwcu 1931 w Warszawie w kościele św. Antoniego
odbył się ślub Marii Kosiaty
z Józefem Łebkowskim. Pobrali
się więc po ukończeniu studiów
przez Ojca.

Jak trafili do Łowicza
Ojciec po studiach pomagał
w pracach ogrodniczych swojemu ojcu w Milanówku, a następnie od stycznia 1933 roku
wraz z mamą przebywał w Kijanach w powiecie lubartowskim,
gdzie uczył w Szkole Rolniczej
do momentu jej rozwiązania, tj.
do marca 1934 roku. Następnie
zaczął pracować w Szkole Rolniczej im. Tadeusza Kościuszki
na Blichu w Łowiczu.
Na Lubelszczyźnie i w łowickim działał społecznie – m.in.
w ruchu ludowym. Był inicjatorem powstania Ogródków
Pracowniczych przy ul. Bolimowskiej w Łowiczu. Z wyboru pełnił funkcję Komendanta Federacji Polskiego Związku
Obrońców Ojczyzny i Związku
Rezerwistów na powiat łowicki.
Po ślubie mama zrazu nie
pracowała, na własną prośbę
pozostawała w stanie pozasłużbowym. Od września 1936 roku
pracowała w Szkole Podstawowej nr 3 na Korabce w Łowiczu.
W czasie okupacji hitlerowskiej
szkoła ta mieściła się w budynku
dawnej korkowni, koło obecnie
nieczynnej elektrowni, a później
zajmowała chyba ze dwie sale

Józef Łebkowski w okresie
służby w 6 p.p. Legionów.

w południowym skrzydle gmachu pomisjonarskiego.
Rodzice mieszkali w szkolnym drewnianym budynku przy
ul. Blich, frontem do szkoły.
Drugą połowę budynku zajmowali państwo Mioduszewscy,
pan Mioduszewski nauczał hodowli. Nie pamiętam, jakie kontakty towarzyskie utrzymywali
nasi rodzice, bo w chwili wybuchu wojny miałem raptem 3 lata.
Rodzice musieli utrzymywać
kontakty ze środowiskiem ofi-

Gehenna pokolenia
W tym czasie, kiedy ojciec był
w obozie w Kozielsku, jego brat
Marian – kompozytor
i nauczyciel matematyki
w szkole Wawelberga
w Warszawie – przebywał
w obozie jenieckim
w Mauthausen. Przeżył,
ale wrócił do Polski bardzo
schorowany i po kilku latach
zmarł. Siostrę ojca, Halinę,
wojenna zawierucha zagnała
aż do południowej Afryki.
Po wojnie od czasu do czasu
przysyłała jakieś drobne

paczki. Nigdy jednak
w ankietach personalnych nie
pisałem, że mam kogoś
z rodziny za granicą, tak jak nie
mówiłem kolegom w szkole
i później w pracy, że mój ojciec
zginał w Katyniu. Pilnowałem
się też przy wypełnianiu
ankiet personalnych czy to na
studia, czy do pracy. W Polsce
powojennej przyznawanie się
do faktu, że ojciec zginał
w Katyniu, często skutkowało
niemożnością podjęcia studiów
na uczelni.
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Ogłoszenia drobne
przydatne dla każdego

Ludzie

zamieszczamy na str. 26-33
cerskim. Zachowała się fotografia z balu sylwestrowego, gdzie
centralną postacią jest jedyny
cywil – Józef Łebkowski. Utrzymywali także kontakty ze środowiskiem nauczycielskim Szkoły
Rolniczej (Adamczakowie, Mioduszewscy) oraz rodziną Antonowiczów. por. rezerwy Stefan Antonowicz też brał udział
w walkach niepodległościowych i mieszkał po sąsiedzku.
Jego ostatnia wojna
To życie zmieniło się 1 września 1939. Tego dnia w drewniaku naprzeciw Szkoły Rolniczej
na Blichu ojciec kręcił się jak
w ukropie. Mama wspominała, że był zdenerwowany tym,
że nie dostał jeszcze karty mobilizacyjnej. 6 września wyruszył
na swoją ostatnią wojnę. Dostał
przydział do Dęblina. Podobno walczył w składzie 71 p.p.
z Zambrowa.
Tymczasem oddział niemiecki zajął budynek szkolny, a oficerowie zakwaterowali się w drewniaku. Mama z trudem znalazła
nowe lokum przy Starym Rynku 14. Był to pokój przechodni
do mieszkania akuszerki o nazwisku Paliwoda. nigdy nie było
spokoju i zacisza domowego, bo
przecież czasami przychodziły
do akuszerki pacjentki ze swoimi problemami. Pokój znajdował się na 2 piętrze budynku
wewnątrz podwórza. W czasie
bardzo srogiej zimy – przy braku pieniędzy na węgiel – woda
w kubełku zamarzała całkowicie. Pamiętam, że spałem
w czapce i nausznikach. Z wiosną pojawiło się przeciekanie
z sufitu. Było naprawdę ciężko.
Niedługo później mama otrzymała od żony por. Stefana Antonowicza wiadomość, że on wraz
z moim ojcem są w niewoli bolszewickiej. Wiadomość przekazał rodzinie Antonowiczów
jakiś były szeregowiec. Był on
świadkiem wzięcia do niewoli
polskich oficerów. Twierdził, że
w pobliskiej wsi udało się żołnierzom uzyskać cywilne ubrania. Proponowali por. Łebkowskiemu i por. Antonowiczowi,
by się ratowali. Oni jednak nie
skorzystali z propozycji i stwierdzili, że skoro nie ma ubrań dla
wszystkich, to nie mogą się sami
ratować.
Tragiczna wiadomość
W czasie okupacji mama nie
chodziła do kina, nie czytała

prasy okupacyjnej, ale w 1943
r. kupiła chyba Kurier Warszawski, czyli tzw. gadzinówkę. Ktoś
jej powiedział, że publikowane
są tam nazwiska polskich oficerów zamordowanych w Rosji
i jest tam nazwisko por. Łebkowskiego.
Lista przygnębiła mamę, ale
nie do końca była przekonana,
że jest to prawda. Cały czas łudziła się, że jest to propaganda
niemiecka. Z upływem czasu
pogląd zmieniał się, zwłaszcza
że po powstaniu warszawskim
mieliśmy za sprawą warszawiaków własny nasłuch radiowy zachodnich stacji. Mieszkaliśmy wtedy w małym pokoiku,
w małym domu, w ogrodzie
adwokata
Księżopolskiego.
Mieszkańcy Łowicza kwaterowali wówczas warszawiaków
w swoich domach i mieszkaniach. Pamiętam, że w naszej
ogromnej, prawie gdańskiej szafie, znajdowały się jakieś druciki i przewody. W dzień ktoś się
w niej zamykał i odsłuchiwał
wiadomości, a w nocy ktoś
w niej spał, podobnie jak na
stole i na podłodze. Mama zaś
wojowała z żelazkiem, pod
którym strzelały zawleczone
w odzieży z Warszawy lub
z obozu przejściowego w Pruszkowie wszy.
Ostatecznie fakt rozstrzelania
ojca został potwierdzony przez
PCK w Warszawie. Podano
dokładnie, co znaleziono przy
zwłokach: legitymację służbową, medalik, wizytówkę. Pamiętam, że w okresie PRL potrzebny był w szkole akt zgonu
mojego ojca. Mama przedstawiła zaświadczenie PCK o powyższym stwierdzające, że pochowany jest w mogile zbiorowej,
a numer ekshumacyjny wynosi 1427 (ekshumacja dokonana
w 1943 r. przez Niemców). To
było zaświadczenie z roku 1946.
Zażądano nowego zaświadczenia PCK w roku 1950. Nowe
zaświadczenie wyraźnie stwierdzało, iż ojciec został zamordowany przez hitlerowców. Z takim stwierdzeniem mama nie
mogła się zgodzić i sprawa trafiła do sądu w Łowiczu, a ten
uznał ojca za zmarłego w dniu
9 stycznia 1945 roku. Te powyższe dwa dokumenty PCK opublikowane są w książce wydanej w Łowiczu pt „Wśród ofiar
Katynia”, autorstwa Grzegorza Jana Sosnowskiego, Łowicz
2002.

Szlaban przed budynkiem, który przypuszczalnie był willą NKWD w Katyniu.
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Pozostało
po ojcu
Udając się 6 września do
miejsca mobilizacji. ojciec schował swoja szablę gdzieś w komórce. Po powrocie z ucieczki
przed Niemcami na teren województwa lubelskiego mama nie
mogła znaleźć szabli, bo jej już
w schowku nie było, tak jak nie
było wielu przedmiotów pozostawionych w domu.
Ważne jednak, że były fotografie rozsypane na podłodze,
częściowo zniszczone przez złodziejskie buty. Wśród nich była
fotografia ojca z czasów, kiedy
służył w 6 p.p. Legionów, fotografia w mundurze komendanta Federacji Polskiego Związku
Obrońców Ojczyzny i Związku
Rezerwistów, a także fotografie nauczycieli i uczniów Szkoły Rolniczej na Blichu czy fo-

Kozielsk: Dom przesłuchań oficerów mieszczący się poza murami klasztoru.

Wyrok podpisano w Moskwie
5 marca 1940 członkowie
Biura Politycznego KC KPZS
wraz ze Stalinem złożyli swój
akceptujący podpis 
na wyroku przygotowanym
przez naczelnego kata
państwa, czyli szefa NKWD
Ławrentija Berię. Wśród
podpisujących był nominalny
prezydent – Przewodniczący
Rady Państwa Kalinin. Do dnia
dzisiejszego zbrodniarza tego
przypomina nazwa Kaliningrad.
Postanowiono, iż oficerowie
polscy zgrupowani 

w 3 obozach, to jest 
w Kozielsku, Starobielsku
i Ostaszkowie, zostaną
zlikwidowani. Tak się też
stało. W Kalininie (obecnie
Twer) rozstrzeliwano jeńców
przebywających w murach
klasztoru w Ostaszkowie, 
w siedzibie NKWD 
w Charkowie rozstrzeliwano
jeńców ze Starobielska, 
a oficerów uwięzionych 
w murach klasztoru 
w Kozielsku przewieziono
koleją do lasku w Katyniu.

tografie z otwarcia ogródków
działkowych przy ulicy Bolimowskiej, których inicjatorem
powstania był mój ojciec. Najważniejsza była jednak dla mnie
fotografia ojca z szablą z okresu legionowego. Od góry była
wytarta przez złodziejskie buty,
ale to ta właśnie fotografia przez
cały okres okupacji i PRL-u stała na kredensie. Mamie pozostały płomienne listy i pamiętnik.
Bo Ojciec bardzo kochał mnie
i moją Mamę.

uczanie historii, polskiego i geografii, to obawiając się rewizji,
pewnego dnia wyrzuciła odznaczenie ojca do publicznego szaletu na podwórzu. To wyrzucone odznaczenie – to uzyskany
w 1917 roku krzyż Wehrmachtu,
kiedy to Legiony podporządkowane były dowództwu niemieckiemu.
Po wojnie kontakty mamy
wyznaczał krąg wdów. Przyjaźniła się z Janiną Kutkowską
(otrzymała medal „sprawiedliwej wśród narodów świata”
za ukrywanie znajomej pochodzenia żydowskiego) oraz z Heleną Kupczakiewicz, z którą razem chodziła w Nowym Sączu
do Seminarium Nauczycielskiego. Obie znane mi nauczycielki
traktowałem jak własne ciotki.
Były bardzo pogodne – zresztą podobnie jak moja mama –
i zawsze pomagały nam w różnych sprawach. Ta pogoda ducha i życzliwy stosunek do ludzi
objawiały się u pani Kutkowskiej, mimo że przeżyła straszną
tragedię – najpierw śmierć syna,
z powodu choroby, a zaraz
potem rozstrzelanie jej męża,
który był wiceburmistrzem Łowicza.
Do emerytury i później (zatrudniona na godziny) pracowała w nowej „Trójce” przy
wiadukcie. W czasie okupacji
dodatkowo prowadziła tajne
nauczanie historii, polskiego,
geografii w zakresie szkoły
podstawowej i na kompletach
gimnazjalnych (1943-1944).
Nigdy nie chorowała, a jednak grypa w 1971r. spowodowała prawie roczną chorobę
i śmierć 7 października 1972
roku.

Pozostały
kobiety
W czasie okupacji jej węgierskie korzenie sprawiały mamie
pewne kłopoty. Namawiano ją,
by podpisała volkslistę, bo przecież Węgrzy byli sojusznikami
Niemiec. Nie dała się namówić,
a ponieważ prowadziła tajne na-

Pożegnałem Ojca
w Katyniu
Do Katynia wyjechałem
w marcu 1989 roku. Wyjazd dla
córek i synów katyńskich oficerów zorganizował redaktor
Filipkowski, który w pewnym
okresie był prezesem Światowego Zrzeszenia Żołnierzy Armii
Krajowej. Chętnych było więcej niż miejsc wycieczkowych.
Wyjazd organizowało przedsiębiorstwo turystyczne „Kalinka”. Niektórzy znajomi dziwili
się, że jadę z rosyjskim biurem
turystycznym. Odpowiadałem,
że dla mnie ważne jest, że jadę
na miejsce, gdzie zabito mojego ojca. Na ten pierwszy wyjazd
Polaków do Katynia i Kozielska
dostałem się drogą losowania.
Napis na granitowych płytach
był wtedy jeszcze w brzmieniu:
„Ofiarom faszyzmu – oficerom
polskim rozstrzelanym przez hitlerowców w 1941 roku”.
Złożyliśmy kwiaty i wieniec
na grobach katyńskich, a potem pojechaliśmy do Kozielska.
W drodze powrotnej byliśmy
powtórnie na cmentarzu. Kwiaty były wyrzucone pod ogrodzeniem albo za ogrodzenie, choć
nie były jeszcze zwiędnięte.
W 1990 roku powtórnie byliśmy na cmentarzu. Napis na
nowych płytach głosił już po
rosyjsku „Polskim oficerom poległym w Katyniu”. Dobrze, że
obecne napisy na cmentarzu katyńskim są już prawdziwe. Był
czas Wielkanocy, a na grobach
naszych ojców jakieś nieznane ręce poukładały kurze jajka, które zwyczajem prawosławnych kładzione na grobach
oznaczają odrodzenie życia,
czyli zmartwychwstanie. Byliśmy wzruszeni i zadowoleni,
że ktoś zaczyna dbać o naszych
zmarłych.
Będąc w Katyniu w 1989 roku,
ja wraz z paroma osobami
stwierdziliśmy, że jedną z bram
zagradzającą asfaltową ścieżkę,
która prowadziła w głąb lasu,
da się jakoś sforsować. Po drodze spotkaliśmy napisy ostrzegawcze, które oznajmiały raz,
że zabrania się wchodzenia, bo
to obszar rezerwatu, a innym razem, że to sanatorium dziecięce.
Nie zważaliśmy na ostrzeżenia.
Gdy podeszliśmy na brzeg skarpy lasu katyńskiego, zobaczyliśmy m.in. jakiś stary budynek
murowany, który wyglądał, jakby był parterowym fragmentem

dawnej willi NKWD (fotografia
willi w książce – Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów,
z przedmową Andersa). Przed
budynkiem pozostał stary szlaban. Może tu dowożono oficerów
boczną drogą i może tu odbierano im osobiste drobiazgi, a dalej
prowadzono nad doły śmierci?
Wkrótce rocznica śmierci
mojego ojca. Wywieziono go
9 kwietnia, dając jako ostatni posiłek kaszę i śledzie, a nie dając
nic do picia w trakcie nocnego
przejazdu do Gniezdowa, skąd
autobusem z zamalowanymi na
biało oknami dostarczono go do
lasu katyńskiego. Obserwował to
z pociągu prof. Stanisław Swianiewicz, którego oszczędzono
i dostarczono na Łubiankę (jego
książka „W cieniu Katynia” –
Instytut Literacki Paryż 1986).
Niedługo rocznicowe uroczystości w Katyniu. Nie wiem, jak
bym się czuł, gdybym był tam
7 kwietnia. Na szczęście tam
mnie nie będzie. Przecież grany
będzie hymn sowiecki. To nieważne, że słowa są inne.
I jeszcze PS
Czasami, jak jestem w Łowiczu, to z sentymentem spoglądam na drewniany domek,
w którym dawano mieszkania
nauczycielom. Tam spędziłem
pierwsze 3 lata życia, do chwili wojny. Kiedyś spotkałem na
cmentarzu syna znakomitego
łowickiego malarza – pana Pągowskiego. Otrzymałem od niego 3 zdjęcia obrazów właśnie
tego drewnianego domku. Ten
domek, niewątpliwie zabytkowy, musiał się chyba bardzo podobać ojcu pana Pągowskiego.
Bo niby dlaczego namalował go
z różnej perspektywy?
To stara praktyka różnych
władz lokalnych: nie burzy się
takich obiektów, ale czeka aż
same się rozpadną. Czy nie można by tam po remoncie (czasami
odtworzeniu) zlokalizować ekspozycji muzealnej poświęconej
tym, którzy zginęli na Wschodzie, a jednocześnie byli chlubą
odrodzonej Polski? W książce
„Wśród ofiar Katynia” naliczyłem ich 111. To ludzie związani z Łowiczem. Czy mają swoją
ekspozycję w muzeum w Łowiczu? A może nie zasługują na
pamięć? Na to pytanie powinni
sobie odpowiedzieć radni historycznego miasta Łowicza.
Andrzej Łebkowski

20

8 kwietnia 2010

nr 14

www.lowiczanin.info

Fotoreportaż
Jerozolima | Wielkanoc 2010

Wielki Tydzień w Ziemi Świętej
Nie ma z pewnością miejsca w świecie
godniejszego do przeżywania tajemnic
Wielkiego Tygodnia niż Jerozolima.
Postanowiliśmy więc wspólnie z żoną,
by wreszcie zrealizować planowany
od wielu lat wyjazd do Ziemi Świętej
– pisze Krzysztof Miklas.
Krzysztof
Miklas
Pomogło nam w tym Duszpasterstwo Pielgrzymkowe Ojców Pallotynów „Apostolos”
z Częstochowy, które organizowało wyjazd w wymarzonym
wprost terminie: od piątku, 26
marca do wtorku, 6 kwietnia.
Mogliśmy więc uczestniczyć
zarówno w procesji Niedzieli
Palmowej, jak też w nabożeństwach Triduum Paschalnego
na miejscu Niezwykłych Wydarzeń sprzed prawie dwóch tysiącleci. I oczywiście nawiedzić
wszystkie najważniejsze miejsca w Ziemi Świętej.
Prawdę mówiąc, te niezwykłe świąteczne dni wyobrażałem sobie trochę inaczej. Bez
zgiełku i jarmarcznego szumu,
za to pełnych patosu. Ale Bliski Wschód rządzi się swoimi

prawami, a piętno pełnej zwrotów historii, także najnowszej,
musiało znaleźć tu swoje odbicie. I trzeba też pamiętać o tym,
że Jerozolima to Święte Miasto dla wszystkich trzech religii monoteistycznych: chrześcijaństwa, islamu i judaizmu.
A do tego dochodzi jeszcze i
to, że nad najświętszym miejscem dla chrześcijan, gdzie
wznosi się Bazylika Grobu
i Zmartwychwstania Pańskiego,
pieczę sprawują pospołu przedstawiciele kościołów katolickiego – prawosławnego (greckiego) i ormiańskiego. A dogadać
się – nie jest im łatwo. Przykład
– Kościół Katolicki od dawna
chce przeprowadzić gruntowny
remont Bazyliki, na co nie zgadzają się dwa pozostałe.
W tym roku tak się ułożył
kalendarz, że Wielki Tydzień
wszyscy obchodzili w tym samym czasie. Na dodatek od
naszej Niedzieli Palmowej do

W procesji Niedzieli Palmowej Polacy, jak zwykle, byli widoczni. Na pierwszym planie uczestnicy naszej pielgrzymki.

Tłum przed wejściem do Bazyliki Grobu i Zmartwychwstania Pańskiego.

Gałęzie z palm jerozolimskich – uczestnicy procesji Niedzieli Palmowej z całego świata.

Uczestnicy Drogi Krzyżowej zatrzymani przez kordon izraelskiej policji.
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drugiego dnia Wielkanocy Paschę, czyli najważniejsze święto,
upamiętniające wyprowadzenie przez Mojżesza Izraelitów
z niewoli egipskiej, mieli Żydzi,
którzy zjechali do swej stolicy
z całego świata. Tłok w Jerozolimie panował więc wyjątkowy.
Procesja Niedzieli Palmowej
rozpoczęła się od nabożeństwa
w Betfage, na zboczu Góry
Oliwnej, czyli w miejscu, skąd
wyruszył Jezus, by uroczyście
wkroczyć do Miasta Świętego.
Zanim jednak wierni uformowali uroczysty orszak, wszędzie
pełno było palestyńskich chłopców, dla których była to okazja
do handlu gałązkami – większymi i całkiem małymi, zerwanymi z palm i z okolicznych
drzewek oliwnych. „Łan dolar!
Łan dolar!” – krzyczały nawet
pięcioletnie szkraby, wciskając
gałązki każdemu napotkanemu.
Najpierw szli wierni z całego świata, grały orkiestry,
a zamykali orszak ojcowie franciszkanie, za nimi zaś kościelni
dostojnicy z katolickim Patriarchą Jerozolimy, pochodzącym
z Jordanii, arcybiskupem Fuadem Twalem i Kustoszem
Ziemi Świętej, włoskim franciszkaninem Federico Sarinim.
Orszak rozciągnął się na przestrzeni jakichś dwóch kilometrów, do czego zmuszają liczne
„wąskie gardła” i spore miejscami stromizny. Całość była mocno ubezpieczana przez izraelską policję i przez krążący nad
procesją helikopter.
Po jakichś dwóch godzinach
dotarliśmy do murów starej Jerozolimy, zatrzymując się po
drodze przy kościele Dominus
Flevit – tam, gdzie Jezus zapłakał nad Jerozolimą, przepowiadając jej zagładę. Złote Drzwi –
przez które wjeżdżał Jezus, od
wieków są zamurowane i tak
ma być aż do dnia Sądu Ostatecznego. Procesje Niedziel
Palmowych wkraczają do miasta bramą świętego Szczepana,
by na koniec na polu Hosanna przy kościele świętej Anny,
gdzie miała urodzić się Matka
Boża, wysłuchać homilii Patriarchy, głoszonej po arabsku
i francusku.
W Wielki Czwartek Msza
Wieczerzy Pańskiej odbyła się
oczywiście w Wieczerniku,

Rusza Droga Krzyżowa – do niesienia krzyża jest wielu chętnych, w większości są to jednak mieszkańcy Jerozolimy, palestyńscy katolicy.

a prowadzący ceremonię o. Sarini obmywał nogi dwunastu
młodym chłopcom. Wieczorem
czuwanie w Ogrodzie Oliwnym.
Wielkopiątkowa Droga Krzyżowa rozpoczynała się w miejscu, gdzie Pana Jezusa skazano
na śmierć – przy murze ogradzającym starą Jerozolimę,
a gdzie teraz znajduje się dziedziniec szkoły Omara i franciszkańskie kaplice: Skazania
i Biczowania. Droga Krzyżowa – Via Dolorosa – prowadzi
wąskimi uliczkami arabskiego bazaru. Przewodniczyli jej
– podobnie jak innym uroczystościom – abp Twal i o. Sari-

Procesję rezurekcyjną prowadził Patriarcha Jerozolimy, Jordańczyk
– arcybiskup Fouad Twal.

ni. Krzyż wędrował przez cały
czas na wielu męskich ramionach. Trzecia stacja Drogi ma
mocne polskie znamię: piękny
ołtarz ufundowali podczas wojny żołnierze generała Andersa,
a wykonał Tadeusz Zieliński.
Niedaleko przed końcowymi stacjami, znajdującymi się
już w Bazylice Grobu Pańskiego, procesja napotkała na silny
kordon policji, która nie chciała
dopuścić do tego, by w bardzo
wąskim przejściu, które prowadziło na plac przed Bazyliką, stało się jakieś nieszczęście.
Ale niosący krzyż przedarli się
przez policyjne zapory. Reszta
procesji została jednak zatrzymana. Jak się potem okazało –
mieliśmy z żoną wiele szczęścia, bowiem wielu spośród
uczestników naszej pielgrzymki
w ogóle nie dotarło do szlaku,

którym wiedzie Droga Krzyżowa. Mało tego. Cały czas byliśmy niejako w centrum wydarzeń.
W Wielką Sobotę Bazylika
dostępna była tylko dla prawosławnych, a my mieliśmy nabożeństwo w kaplicy domu dla
sierot prowadzonego na Górze Oliwnej przez polskie siostry elżbietanki, skąd roztacza
się przepiękny widok na Starą
Jerozolimę, a spojrzenie na to
niezwykłe miasto przez druty
kolczaste też ma swoją symbolikę. Spotkaliśmy się tam kilka razy. Także w Wielkanocny poranek na rezurekcji. Przy
okazji pochodząca z okolic Torunia s. Kryspina opowiadała
nam o ciągu nieprawdopodobnych przypadków wiążących się
z ich działalnością w Jerozolimie i Betlejem. Pełne cudow-

Nabożeństwu Wielkiego Czwartku przewodniczył Kustosz Ziemi
Świętej, o. Federico Sarini.

nego ciepła i znoszące dzielnie
niesamowite trudności polskie
zakonnice wykonują tam niezwykłą pracę.
Wreszcie kulminacja Wielkiego Tygodnia – o 10.30 nabożeństwo
rezurekcyjne
w Bazylice Grobu Pańskiego,
które prowadził katolicki Patriarcha Jerozolimy. Wcześniej
odbyła się rezurekcja prowadzona przez Patriarchę ormiańskiego – Torkoma Manugjana.
Jeśli się nie miało stosownej
akredytacji, dopchać się z aparatem fotograficznym w pobliże
ołtarza ustawionego na tę uroczystość przed Grobem nie było
łatwo, bo hierarchowie otoczeni byli kordonem tajnych służb.
Ale podczas kończącej uroczystości procesji trzykrotnie okrążającej Grób nastąpiło już rozluźnienie szyków. 

Grobu Pańskiego strzegą
kawasi – strażnicy tego miejsca.

Spojrzenie z Góry Oliwnej na Jerozolimę zza takich drutów ma swoją
symbolikę.
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Chąśno | Konkurs powiatowy

Zabytkowe auta

Ozdoby wielkanocne

70 zabytkowych aut przejedzie przez Bolimów
podczas 8 Rajdu BGC, 17 kwietnia.
Trasa będzie biegła od Leszna do Bolimowa.
– To już kolejny rajd przebiegający przez te tereny – mówi
Marcin Wiśniewski z komisji pojazdów zabytkowych Automobilklubu Polska, współorganizatora imprezy wraz ze
stowarzyszeniem Stado Baranów. – Jest to jednodniowy rajd,

w którym biorą udział auta mające minimum 25 lat.
Między godz. 13 a 15 zawodnicy mają pojawić się na terenie
gminy Bolimów. – Będą mieli
do wykonania różne zadania –
np. jazda pomiędzy pachołkami itp. – tłumaczy Wiśniewski.

www.stadobaranow.pl

Bolimów | Rajd samochodowy

17 kwietnia do Bolimowa przyjadą zabytkowe auta.

O 15 na rynku w Bolimowie nastąpi występ orkiestry strażackiej, godzinę później konkurs
elegancji aut, podczas które-

Łowicz | Nieruchomości

Ile tym razem za działkę na Zduńskiej
Do poniedziałku 12 kwietnia
ratusz przyjmuje wadia uprawniające do startu w przetargu
15 kwietnia, w którym zostaną
sprzedane dwie działki położone w centrum miasta – przy ul.
Zduńskiej 16 i przy ul. Kanonicznej.
Pierwsza nieruchomość ma
powierzchnię 0,0310 ha, a jej
cena wywoławcza to 273.829

zł. Druga nieruchomość ma powierzchnię 0,0283 ha, a jej cena
wywoławcza została ustalona
na 150.000 zł.
Obie nieruchomości są zabudowane, znajdują się w strefie
ochrony konserwatorskiej, część
znajdujących się na nich budynków trzeba będzie rozebrać ze
względu na zły stan techniczny.
Cześć zaś – ze względu na zale-

REKLAMA

Łowicz |Szkolenie

Otwarte spotkanie
8 kwietnia o godz. 13. w sali
radzieckiej łowickiego ratusza
odbędzie się spotkanie w sprawie pozyskiwania środków unijnych przez małe i średnie firmy
z powiatu łowickiego.
REKLAMA

cenia konserwatora zabytków –
będzie trzeba pozostawić i poddać gruntownemu remontowi.
Plan zagospodarowania przestrzennego dla tej części miasta dopuszcza zabudowę mieszkaniową i zabudowę usługową
użyteczności publicznej. W zabudowie pierzejowej może powstać budynek o wysokości
2 kondygnacji, w tym druga

Spotkanie poprowadzą pracownicy Centrum Obsługi
Przedsiębiorcy z Łodzi, które zajmuje się na terenie województwa łódzkiego rozdzielaniem tych funduszy. 
tb

go będzie sprawdzane, w jakim
oryginalnym stanie zachowało
się auto. O 17.30 przewidziano
ogłoszenie wyników. 
td

kondygnacja w poddaszu użytkowym. Jak powiedział nam
Jarosław Majka, zastępca naczelnika ratuszowego wydziału
geodezji, obecnie nie wpłynęło
żadne wadium, ale zainteresowanie działkami staje się coraz
mocniej wyczuwalne.
Przypomnijmy, że we wrześniu roku minionego ratusz
sprzedał bardzo korzystnie sąsiednią nieruchomość przy
Zduńskiej 17, trzy działki, jakie
zostały zlicytowane, przyniosły
miastu zysk w wysokości 770
tys. zł. 
tb

Dopiero w ostatnim tygodniu
kwietnia zaplanowane jest rozstrzygnięcie konkursu na palmy
wielkanocne, pisanki, stroiki
i pocztówki o tematyce świątecznej. Wystawa pokonkursowa ma być czynna przez
kolejny miesiąc. Prace na jubileuszowy – X powiatowy
konkurs „Ozdoby Wielkanocne Chąśno 2010” można
jeszcze nadsyłać do Gminnej
Biblioteki Publicznej w Chąśnie do końca tego tygodnia.
Do tej pory wpłynęło kilkadziesiąt prac z terenu całego
powiatu. Konkurs jest przezna-

czony dla dzieci i młodzieży
od przedszkola do szkoły ponadgimnazjalnej. które funduje
atrakcyjne nagrody książkowe.
Ozdoby konkursowe mają nawiązywać do tradycji ludowych
regionu łowickiego oraz obrzędowości wielkanocnej zarówno
ludowej, jak i współczesnej.
– W przyszłym tygodniu powołamy komisję konkursową
i zaczniemy przeglądać prace.
Wszystko na to wskazuje, że
będziemy ich mieli bardzo dużo
– dowiedzieliśmy się od dyrektor biblioteki w Chąśnie Renaty Stanisławskiej. 
mak

Łowicz | Konferencja

13 kwietnia muzeum zamknięte
13 kwietnia muzeum w Łowiczu będzie nieczynne. Powodem będzie odbywająca
się konferencja Makroregionu
Łódzkiego.
Będzie ona przebiegała pod
nazwą „Mikroorganizmy w rewitalizacji środowiska – praktyka. Metoda KWADRANT
– Ekosystem w gospodarce osa-

dowo-ściekowej oraz biodegradacji odpadów”. Głównym celem spotkania jest przekazanie
wiedzy na temat roli mikroorganizmów w rewitalizacji środowiska. Podczas konferencji
omówione zostaną technologie,
które pomagają spowolnić procesy destrukcyjnie, które działają na środowisko. 
td
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Na początek pytanie o sens życia
Rekolekcje Ewagnelizacyjne
Odnowy w Duchu Świętym
i Rozeznania Duchowego
rozpoczynają się
mszą świętą w najbliższy
poniedziałek 12 kwietnia
o godz. 19.00 w kościele
św. Leonarda w Łowiczu.
Po mszy odbędzie się
otwarte dla wszystkich
spotkanie w domu
katechetycznym przy
katedrze.
Rekolekcje będą odbywały
się w każdy poniedziałek przez
10 najbliższych tygodni. Prowadzić je będzie ksiądz Dariusz
Bujak. Organizuje je wspólnota Odnowy w Duchu Świętym
„Maryja Matka Jezusa”, która działa przy katedrze. Słowo wprowadzające w rekolekcje będzie głosił na Eucharystii
o godz. 9.00, 10.30 i 12.00 w
niedzielę, 11 kwietnia ks. dr
Mirosław Nowosielski. Tematem pierwszego spotkania rekolekcyjnego jest „Pytanie o sens
życia”.
REKLAMA

REO jest jedną z form ewangelizacji. – Celem Rekolekcji
Ewangelizacyjnych Odnowy
jest pomoc ludziom w zwróceniu się sercem i życiem ku Jezusowi, czyli doprowadzenie
ich do przyjęcia Jezusa jako
Pana i Zbawiciela i otrzymaniu
od Niego mocy i darów Ducha
Świętego – mówi ksiądz Dariusz Bujak, opiekun łowickiej
wspólnoty.
– Chodzi o pomoc w spotkaniu z Bogiem, przybliżenie do
Niego, aby człowiek był zdolny
pójść za Nim, by chciał całym
swoim życiem odpowiedzieć
na Jego miłość – dodaje liderka wspólnoty Genowefa Karczewska.
Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Maryja Matka
Jezusa” przy katedrze łowickiej powstała w 1983 roku, zaraz po I Kongresie Odnowy w
Duchu Świętym, który odbył
się 17 października 1983 roku
w Częstochowie. Założycielem
tej wspólnoty był ks. dr Mirosław Cholewa przy współpracy z ks. Wojciechem Drozdowiczem. Wspólnota powstała
z błogosławieństwem byłego

Katedralna grupa Odnowy ma

zawołanie „Maryja Matka Jezusa”

proboszcza, a obecnie biskupa
Józefa Zawitkowskiego.
Odnowa w Polsce pojawiła
się w połowie lat siedemdziesiątych. Na polski grunt doświadczenie Odnowy przenieśli ze
Stanów Zjednoczonych księża
Marian Piątkowski i Bronisław
Dembowski. Powołano pierwsze grupy modlitewne. Dziś istnieje ich kilkaset, w tym kilka
w Łowiczu. Spotkania grupy
„Maryja Matka Jezusa” odbywają się we wtorek po mszy św
o godz. 18.00, a posługa modlitwą wstawienniczą w poniedziałek po mszy św. wieczornej.

Wspólnotę tworzy około
35 osób, ale w cotygodniowych
spotkaniach regularnie uczestniczy nieco ponad połowa tej
ilości osób. Charyzmatem
wspólnoty jest służba Kościołowi poprzez ewangelizację i modlitwę o uzdrowienie wewnętrzne. Jedną z form ewangelizacji
są wspomniane rekolekcje –
REO. – Na rekolekcjach zobaczysz, że Duch Święty oświeca:
wzmacnia naturalne zdolności
człowieka, aby służyły rozwojowi Kościoła i społeczeństwa.
Źródło łaski jest w nas, lecz
w większości nie korzystamy
z niego w pełni – przekonuje
ksiądz Bujak.
Takie rekolekcje są też rozliczeniem się z własnym życiem
i błędami, które popełniamy.
Jak się tego nie zrobi, to się potem ciągnie przez całe życie –
przekonuje Genowefa Karczewska.
Kolejne spotkania REO będą
miały inne tematy przewodnie. Spotkanie drugie to rozważania nad prawdziwym obrazem Boga, trzecie ma temat:
„Z grzechu do wolności”, łącznie będzie ich 10. 
mak

Łowicz | Przedszkole nr 5

Przed świętami
na Chełmońskiego
Wielkanocny Kogucik
– pod takim hasłem
w przedszkolu Jaś i Małgosia
przy ul. Chełmońskiego
w Łowiczu, 25 marca
odbyło się wielkanocne
spotkanie, połączone
z występami dzieci.
Młodsze dzieci, z grupy 3-4latków Motylki, przedstawiły
zwyczaje i symbole, które kojarzą im się ze świętami: palmy,
pisanki, ale też zając i kurczak.
Starsze pokazały pożegnanie
zimy i powitanie wiosny, a na

koniec przedstawienia zające
rozdały czekoladki w kształcie
jajeczek i zaprosiły gości na degustację.
Na stołach zagościły biały
barszczyk, biała kiełbasa, ćwikła, chrzan i ciasta. Przygotowano to przyjęcie z funduszy rady Rodziców. Dyrektor
przedszkola Emilia Raczek jest
pewna, że gościom smakowały
potrawy. Rodzice i dziadkowie,
a było ich około 100, zakupić
mogli także palemki przygotowane przez dzieci. Dla potrzeb
przedszkolaków
uzbierano
180 zł. 
mwk

Łowicz | Kościół

10 lat parafii na Korabce
27
czerwca
przypada
10. rocznica erygowania najmłodszej łowickiej parafii pod
wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W przeddzień tej daty, 26 czerwca w parafii zakończy się 40–godzinne
nabożeństwo. Główną mszę św.

z procesją odprawi biskup Andrzej Franciszek Dziuba.
Dziękczynny charakter będzie miała organizowana przez
parafię pielgrzymka do Ziemi
Świętej. Odbędzie się w dniach
7–16 czerwca, weźmie w niej
udział 50 parafian. 
mwk
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Kultura
Łowicz | ŁOK

Konkurs na stroik i otwarcie galerii
Kolorowe koszyczki,
kurczaczki, piłki i jajka
– to efekt pracy uczniów
nie tylko z łowickich
szkół i przedszkoli, które
brały udział w konkursie
„Tradycje wielkanocne”
przeprowadzonym
przez Łowicki
Ośrodek Kultury.
Wręczenie nagród odbyło się
w czwartek 1 kwietnia i było
jednocześnie otwarciem galerii. – Chcieliśmy, żeby ta wystawa była pierwszą wystawą
w naszej „Galerii na strychu”,
która – jak widać – mieści się
na poddaszu. Jest tu bardzo fajna atmosfera i będziemy tu robić inne wystawy, spotkania
i pokazy – mówił Jerzy Dołhań, instruktor kółka plastycznego w ŁOK.
Na konkurs wpłynęło około
300 prac. W grupie przedszkolnej I miejsce zajęli uczniowie
z Przedszkola nr 5 i 10 z Łowicza (Bartłomiej Sierota, Amelia Tarowska, Maria Miziołek,
REKLAMA

Około 300 prac zostało zgłoszonych na konkurs „Tradycje wielkanocne”
organizowany przez ŁOK.

Marcel Mika, Patryk Chudzyński), II miejsce przyznano Marcinowi Trafalskiemu z Łowickiego Ośrodka Kultury, Julii
Dąbrowskiej z Przedszkola nr
3 i Julii Smolczewskiej wraz

z Michaliną Urbaniak z Przedszkola nr 7, III miejsce zajęła
Aleksandra Bryła z „Piątki”,
a także Przedszkole nr 2 w składzie: Julia Wosiewicz, Marta Zabrzewska, Joanna Mitrę-

ga, Bogusia Czubik, Maja Lis.
Wśród uczniów szkół podstawowych I miejsce zajęła Anna
Piszczałka z SP 1 oraz Michalina Siekiera z SP w Popowie,
II miejsce zajęli: Maksymilian
Siekiera (SP Popów), Anna
Koza z pijarskiej SP i Aleksandra Łysio z SP 1, III miejsce zajęła Daria Szafarowicz
z SP w Popowie i Natalia Bliźniewska z SP 4 z Łowicza.
W szkołach gimnazjalnych
najlepsza okazała się Malwina
Żuchniewicz z Gimnazjum 2,
II miejsce zajęła Dorota Wojda
z Gimnazjum Specjalnego
w Mocarzewie, a trzecie Adam
Wilczyński i Ewa Dobrogowska. Oboje z Gimnazjum nr 2
w Łowiczu.
Wśród
osób
dorosłych
z Warsztatów Terapii Zajęciowej
wszystkie miejsca na podium
zajęli dorośli z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Urzecza.
I miejsce zajął Łukasz Organiściak, II – Ewa Lodzińska,
a III – Alicja Malinowska. Dodatkowo przyznano także kilkanaście wyróżnień we wszystkich kategoriach wiekowych. td

Łowicz | Biblioteka Miejska

Łowicka książka o papieżu
W związku z 5. rocznicą
śmierci papieża Polaka
Jana Pawła II
Biblioteka Miejska
wydała specjalną książkę
poświęconą jego postaci.
– Wydaliśmy 120 egzemplarzy. Książki trafią do łowickich
szkół i bibliotek – mówi dyrektor
biblioteki Magdalena Pakulska.
W książce znalazł się 1
wiersz i 8 tekstów literackich.

Wszystkie są autorstwa młodych mieszkańców naszego
miasta i powiatu.
– W październiku minionego roku przeprowadziliśmy
w naszej bibliotece konkurs literacki dla uczniów klas piątych
i szóstych szkół podstawowych,
gimnazjów, szkół średnich –
przypomina dyrektor. Tematem konkursu było hasło Jan
Paweł II – Papież Wolności.
Wydawnictwo jest plonem tego
konkursu. 
td

Łowicz | Konkurs

Jak wygląda
wiosenne przebudzenie
Jak wygląda wiosenne przebudzenie? – na to pytanie
muszą swoimi zdjęciami odpowiedzieć miłośnicy fotografii, którzy wezmą udział
w konkursie zorganizowanym
przez Koło Przewodników,
które działa przy oddziale
PTTK w Łowiczu oraz kawiarnię Powroty. Można zilustrować zarówno przez świat

roślin roślin, zwierząt, jak
i krajobraz. Organizatorzy nie
narzucają uczestnikom interpretacji tematu, liczą na kreatywność i pomysłowość fotografujących.
Na konkurs przyjmowane
są odbitki w formacie A4 w
kolorze lub czarno – białym.
Prace należy dostarczyć najpóźniej do 30 kwietnia. 
tb
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ZSP na Blichu | Olimpiady

Trzecia w Polsce
spośród 1600 uczniów
Monika Zimna, uczennica
klasy IV Technikum
Technologii Żywności
w szkole Blichowskiej
w Łowiczu, zajęła 3 miejsce
w XII Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Wiedzy
o Żywności.
Trzecie miejsce to doskonały wynik, biorąc pod uwagę, że
w konkursie udział wzięło 1600
uczniów z całej Polski, a w finale centralnym było 61 z 35
szkół.
Finał olimpiady odbył się
18 i 19 marca 2010 r. w ZespoREKLAMA

Monika Zimna, uczennica klasy
IV Technikum Technologii Żywności w szkole blichowskiej 
w Łowiczu.

25

le Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu, składał się
z części pisemnej – testowej zawierającej zagadnienia z trzech
bloków: przetwórczego, analitycznego, ekonomicznego oraz
części ustnej, do której przeszło
11 najlepszych uczniów.
Z tej 11 wybrano 6 uczniów,
którzy wzięli udział w quizie.
Wyniki w nim osiągnięte zaważyły na miejscach, jakie zajęli
laureaci.
Monika Zimna trzecim miejscem zapewniła sobie indeks na
wyższe uczelnie oraz zwolnienie z części pisemnej egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe, co jest równoznaczne z uzyskaniem maksymalnej
liczby punktów. Jako nagrodę
rzeczową otrzymała telefon komórkowy. Do olimpiady Monikę przygotowywały mgr inż.
Edyta Kłak oraz mgr inż. Olga
Kwapisz – Wojda. 
tb

Łowicz | Szpital

Bez kontraktu na tomografię
Trzy razy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łowiczu występował
już do łódzkiego oddziału NFZ
o zawarcie kontraktu na wykonywanie badań tomograficznych
osobom, które mają skierowania z poradni specjalistycznych.
W styczniu i lutym odpowiedź
była wymijająca. Czy tym razem się uda?
Tomograf zakupiony został
w ubiegłym roku przez łowickie starostwo. Kosztował wraz
z adaptacją pomieszczeń 2,3
mln zł. Wykorzystywany jest
od grudnia tylko i wyłącznie
do diagnostyki pacjentów łowickiego szpitala. Gdyby na
badania tomograficzne szpital

miał kontrakt, można byłoby
w Łowiczu wykonywać badania tym pacjentom, którzy nie
wymagają hospitalizacji, ale
wykonanie badania danego narządu zleca im lekarz specjalista. Nie mając kontraktu z NFZ,
szpital zmuszony jest odsyłać
chętnych na badania do Łodzi,
gdzie czas oczekiwania jest kilkumiesięczny.
Szpital nie może również badań wykonywać tomografii odpłatnie, ze względu na to, że
zakup urządzenia objęty jest
projektem, na jaki powiat dostać ma dotację z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zapisy umowy w sprawie
dotacji przewidują wykonywa-

nie tylko i wyłącznie świadczeń
refundowanych przez NFZ.
Dyrektor szpitala Andrzej
Grabowski nie chce deklarować,
ile badań dziennie szpital mógłby wykonać. Uważa jednak, że
nawet wykonanie tomografii
kilku pacjentom dziennie warte
jest czynienia tych starań.
Tymczasem po pierwszym
i drugim wystąpieniu w styczniu szpital otrzymał odpowiedź,
że trwa kontraktowanie umów
dla szpitali i decyzję w sprawie
tomografii będą mogły zapaść
dopiero po zakończeniu tego
procesu i podsumowaniu pieniędzy, jakimi dysponuje NFZ.
Odpowiedzi na ostatnie pismo
ZOZ jeszcze nie otrzymał. mwk

Kiernozia | Biblioteka

Wiedza z Jeżycjady
Konkurs „Świat powieści Małgorzaty Musierowicz”
dla gimnazjalistów odbył się
w Gminnej Bibliotece w Kiernozi w marcu. Klaudia Sierota
zajęła w nim – I miejsce, Paulina Lis – II, Ola Krystecka i Karolina Mamcarz – III.
Uczestnicy, oprócz znajomości życiorysu pisarki, musieli
wykazać się dużą znajomością
książek: „Kłamczuchy”, „Idy

Sierpniowej”, „Szóstej klepki” i „Kwiatu Kalafiora”, które wchodzą w skład Jeżycjady,
czyli cyklu powieści opisujących losy bohaterów mieszkających w dzielnicy Jeżyce w Poznaniu. – Bardzo się cieszę, że
młodzież tak uważnie potrafi
czytać książki i zapamiętywać
najdrobniejsze szczegóły – podkreśla kierownik biblioteki Zofia Serwach. 
jr

Łowicz | Zespół Szkół na Bratkowicach

W 5. rocznicę śmierci JP II
„Wiara czyni cuda” – taki
będzie tytuł koncertu, jaki 9
kwietnia wykona zespół Midnight Band w Zespole Szkół na
Bratkowicach w Łowiczu.
Skłaniający do refleksji koncert, poświęcony pamięci Jana
Pawła II i nawiązujący do jego
nauczania, zespół zagra w ramach 5. rocznicy śmierci Ojca
Świętego, który jest patronem
szkoły. Przed koncertem zosta-

nie odsłonięta tablica nawiązująca do wizyty Ojca Świętego
w szkole w 1999 r. Została ona
ufundowana przez rodziców.
Poświęci ją ks. Wiesław Wronka – proboszcz parafii Chrystusa Dobrego Pasterza, odsłaniać
będą burmistrz Krzysztof Kaliński, dyrektor szkoły Maria
Wojtylak oraz przewodnicząca
Rady Rodziców Grażyna Golis. 
mwk

Kiernozia | Gimnazjum

Aukcja prac uczniów
Ponad 1000 zł zebrano podczas aukcji prac uczniów
z kiernozkiego gimnazjum
w poniedziałek 29 marca. Jest
to największa suma pieniędzy,
jaką do tej pory zdołano zebrać w historii szkolnych aukcji. Licytację przeprowadzono
w szkole już po raz ósmy.

Na aukcji zostały wystawione prace plastyczne, obrazy
namalowane przez uczniów.
Prace gimnazjalistów licytowali obecni na aukcji rodzice
uczniów oraz nauczyciele.
Pieniądze z aukcji zostaną przeznaczone na potrzeby
uczniów i szkoły. 
jr

Łowicz | Kościół

W intencji kombatantów
Podczas mszy św. w łowickiej katedrze w najbliższą niedzielę 11 kwietnia o godz.
12.00 łowiczanie będą modlić
się w intencji kombatantów Armii Krajowej, Szarych Szere-

gów i Batalionów Chłopskich
oraz żołnierzy poległych z tych
formacji. Na mszę zostali zaproszeni m.in. przedstawiciele
łowickich władz i poczty sztandarowe z łowickich szkół.  jr
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NISSAN Almera 1.8 + gaz
sekwencyjny 2003 rok, 19900 zł,
120000 km, zielony,
tel. kom. 661-066-942, 605-066-942.
Nissan Almera, 1.5, 2000 rok, niebieski
metalik, tel. kom. 500-216-561 500-216560.
NISSAN Serena 2.0 benzyna+gaz
1998 rok, tel. kom. 605-996-297
660-485-177.
NISSAN Sunny 1.7 D 1990 rok, sedan,
zadbany, w ciągu eksploatacji,
tel. kom. 668-472-081.

samochodowe

AUDI A6 1.9 TDI diesel 1998 rok,
185000 km, srebrny metalik, bez wkładu
finansowego, tel. kom. 601-825-908.

kupno

AUDI A6 2.5 TDI 2001 rok, pełna
opcja, cena do uzgodnienia, tel. kom.
503-093-650.

DAEWOO Lanos, tel. kom.
501‑523‑233.
FIAT Punto, tel. kom. 501‑523‑233.
FIAT Seicento, tel. kom. 501‑523‑233.
Auta kupię, gotówka, tel. kom.
500‑167‑670.
Auta kupie, stan, marka, wiek
nieistotne, tel. kom. 725‑582‑209.
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.
Auto skup!, tel. kom. 0504‑171‑818.
A auta powypadkowe, uszkodzone
- najlepiej zapłacę, tel. kom.
508‑450‑441.
Europejska Stacja Demontażu
Pojazdów prowadzi skup pojazdów do
złomowania. Zaświadczenia, tel. kom.
602‑123‑360.
Auta bezwypadkowe, kupię, tel.
kom. 795‑297‑763.
Wszystkie dostawcze, tel. kom.
696‑210‑803.
Auta całe, uszkodzone kupię,
tel. (46) 831-01-29, tel. kom.
601‑317‑076.
FIAT Panda, tel. kom. 501‑523‑233.
Kupię każdy samochód rozbity,
skorodowany, spalony, stan, marka
obojętny, tel. kom. 512‑448‑816.
Kupię Skodę Fabię od I-ego
lub II-ego właściciela,
tel. kom. 501‑203‑950.

sprzedaż
ALFA ROMEO 156 1.9 JTD 2000 rok,
tel. kom. 602-716-963.
ASTRA I kombi gaz,
tel. kom. 501-504-407.

AUDI B4 1.9 TDI 1994 rok, 7500 zł,
tel. kom. 693-542-137.
BMW 316i, 1992 rok, gaz, możliwość
zamiany, tel. kom. 785-635-080.

FIAT 126p 1998 rok,
tel. kom. 691-645-784.
FIAT Brava 1.2 16V benzyna 1999 rok,
153000 km, tel. kom. 607-422-275.
FIAT Bravo 1998 rok, 5200 zł,
wspomaganie, centralny zamek,
elektryczna szyba, tel. kom. 504-129-814.
FIAT Brawo 1.4 benzyna 1998 rok,
5200 zł, tel. kom. 504-129-814.

FORD Mondeo 1.9 TDC 2002 rok,
17700 zł, srebrny metalik, full opcja,
tel. kom. 604-706-309.

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, skóra,
klima, do negocjacji, tel. kom. 601-876261.

NUBIRA 1.6 gaz 1998 rok, alufelgi,
tel. kom. 507-012-349.

OPEL Vectra 2.0 DTI 1998 rok, 10500
zł, hatchback, klima, elektryczne szyby,
centralny zamek, ABS, stan bdb., tel.
kom. 603-223-385.

OPEL Astra 1.4 benzyna/gaz 1998
rok, tel. kom. 662-646-951.

OPEL Vectra 2.0Di 1998 rok, tel. kom.
512-348-137.

OPEL Astra 1.4 gaz 1993 rok, 114000
km, I właściciel, pilnie,
tel. kom. 511-123-016.

OPEL Vectra 20 DTL 1998/1999 rok,
platynowy-metalik, pełna opcja,
tel. kom. 600-991-879.

OPEL Astra 1.6 1996 rok, kombi, 4700
zł, tel. kom. 603-588-228.

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

OPEL Astra 1.6 gaz 1999 rok, bogate
wyposażenie, tel. kom. 601-204-034.

OPEL Vectra B kombi 1.8 benzyna
1998 rok, pełna opcja,
tel. kom. 695-894-415.

OPEL Astra 1.7 D 2000 rok,
tel. kom. 602-716-963.

OPEL Vectra GTS CDTI 2005 rok,
tel. kom. 784-962-802.

FIAT CC 700 + gaz 1997 rok, stan
techniczny dobry, tel. kom. 693-190-831.
FIAT CC 700 19987 rok, tel. kom.
668-315-371.

FORD Mondeo kombi 1.8 TDI 1997
rok, tel. kom. 604-153-959, Łowicz.

OPEL Astra Classic 1.4 2000 rok,
90000 km, uszkodzony,
tel. (46) 838-13-68.

BMW 520i 1990 rok,
tel. kom. 692-497-953.

FIAT Ducato 2.8 JTD 2004 rok, 145
KM, stan bdb, faktura VAT, tel. kom.
0788-769-879.

FORD Probe 1994 rok, 3000 zł, tel.
kom. 508-324-558.

OPEL Astra I 1.6 2000 rok, 5-drzwiowa,
tel. kom. 606-535-457.

BMW E34, w całości lub na części,
tel. kom. 501-422-509.

FIAT Palio benzyna/gaz 2000 rok,
tel. kom. 791-290-864.

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

OPEL Astra I kombi gaz 2000 rok,
tel. kom. 694-747-836.

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.

FIAT Panda 1.2 2004 rok,
tel. kom. 664-712-504.

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

OPEL Astra II 1.4 2005 rok, I właściciel,
salon, tanio, tel. kom. 602-367-765.

GOLF III 1.9 TDI 1996 rok, 7800 zł, 110
KM + klima, tel. kom. 793-053-873.

OPEL Astra II 1.6 gaz 1999 rok,
klimatyzacja, tel. kom. 601-204-034.

PEUGEOT 106 1998 rok, 68000 km,
I właściciel, serwisowany,
tel. kom. 601-204-034.

HONDA Civic 1.4 1998 rok,
3-drzwiowa, tel. kom. 668-630-860.

OPEL Astra II 2.0 DTI 1998 rok,
5-drzwiowa, wyposażona, tel. kom.
606-535-457.

PEUGEOT 106 1998 rok, 68000
km, I właściciel, serwisowany, tel. kom.
601-204-034.

OPEL Astra ii combi 1.6 2002 rok,
12700 zł, granatowy metalik, i właściciel,
tel. kom. 604-706-309.

PEUGEOT 206 1.1 2000 rok,
tel. kom. 600-626-709.

BMW 318 nowy gaz sekwencja 1993
rok, tel. kom. 663-561-245.
BMW 320 Vanos 1994 rok, czerwony,
stan bdb., tel. kom. 609-459-539.

CINQUECENTO 900 1995 rok,
niebieski, ok. 3000 zł,
tel. kom. 669-974-880.
CITROEN Berlingo 1.9 D 2002 rok,
czerwony, 2-osobowy, faktura Vat, tel.
kom. 604-212-345.

FIAT Punto II 1.9 D 1999/2000 rok,
3-drzwiowy, alufelgi 15”, 125000 km,
tel. kom. 726-151-995.
FIAT Punto SX 1.2 2000 rok,
zielony metalik, 5-drzwiowy, 100%
bezwypadkowy, wspomaganie,
tel. kom. 512-354-610.

CITROEN Berlingo 1.9 D 2002 rok,
tel. kom. 602-716-963.

FIAT Seicento 1.1 S 2000 rok, 13000
km, srebrny metalik, alufelgi,
Air Bag, elektryczne szyby,
immobilaizer, zadbany,
tel. kom. 518-960-582.

CITROEN Saxo 1.1 1999 rok, 5000 zł,
tel. kom. 608-412-667.

FIAT Seicento 900 1998 rok, granat,
tel. kom. 794-420-747.

CITROEN Xara Exclusive 1.6 16V
LPG 2002 rok, 110KM, salon, bogate
wyposażenie, tel. kom. 785-936-508.
CITROEN Xara Picasso 1.6 z gazem
2003 rok, 17600 zł, srebrny metalik,
bogate wyposażenie, I właściciel, tel.
kom. 604-706-309.
CITROEN Xsara Pikasso grudzień
2000 rok, salon, tel. kom. 601-204-034.
DAEWOO Lanos 1.4 2001 rok, 7700
zł, zielony metalik, tel. kom. 604-706-309.
DAEWOO Lanos 1.5 1997 rok, 86000
km, stan dobry, tel. (46) 837-83-81,
tel. kom. 505-974-737 po 16.00.

HONDA Civic sedan 1.5 1994 rok, tel.
kom. 607-803-614.
HONDA Prelude 1992 rok, srebrna, tel.
kom. 667-286-782.

OPEL Astra II kombi 2.0 TDI 1998 rok,
tel. kom. 601-204-034.

FIAT Seicento 900 1998 rok, tel. kom.
509-407-217.

HYUNDAI Getz 2005 rok, 61000 km,
100% bezwypadkowy, stan bdb, tel. kom.
698-618-749.

OPEL Astra III 2007 rok, 5-drzwiowa, I
właściciel, salon, diesel,
tel. kom. 668-272-062.

FIAT Seicento 900 grudzień
2000 rok, I właścicielka,
tel. kom. 500-791-512.

Lublin 1 1996 rok, 95000 km, I
właściciel, tel. kom. 694-567-258.

OPEL Astra kombi 1.4 benzyna 1992
rok, tel. kom. 609-136-059.

ŁADA Samara 1500 gaz 1990 rok, tel.
kom. 694-618-283.

OPEL Astra kombi 2.0 D 1998 rok, II
właściciel, tel. kom. 601-204-034.

MAZDA 323F 1.6 1993 rok, tel. kom.
693-538-189 po 15.00.

OPEL Corsa 1.2 + gaz 2006 rok, tanio,
5-drzwiowa z klimatyzacją,
tel. kom. 602-367-765.

FIAT Seicento gaz 2001 rok, 89000
km, niebieski, tel. kom. 604-208-101,
Łowicz.
FIAT Siena 1.6 16V 1998 rok, zielony,
benzyna + gaz, stan bdb,
tel. kom. 691-271-206.
FIAT Uno +gaz 1994 rok, rama
dwukółki samochodowej,
tel. kom. 784-922-689.
FIAT Uno 1.0 gaz 1998 rok, tel. kom.
693-569-898.

AUDI 80 B3 1.8 SK,
tel. kom. 725-541-119.

DAEWOO Matiz 1999 rok,
tel. kom. 792-261-009.

FORD Escort 1.3 1997 rok
tel. (46) 838-60-53.

AUDI 80 B4 1.9 TDI 1995 rok, Avant,
bogate wyposażenie, bezwypadkowy, tel.
kom. 608-189-585.

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

FORD Escort 1.6 1999 rok,
bezwypadkowy, tel. (46) 837-37-25,
tel. kom. 501-386-055.

DAEWOO Matiz 2003 rok, czerwony,
stan idealny, tel. kom. 660-545-703.
DAEWOO Tico 1993, ubezpieczony,
zarejestrowany, uszkodzony, tanio,
tel. kom. 663-510-541.

HONDA Civic 1.7 CTDi 2005 rok,
31000 zł, 88000 km, 3-drzwi, stan
idealny, nie wymaga żadnego wkładu
finansowego, do negocjacji, tel. kom.
502-095-748.

OPEL Astra 1.8 1995 rok,
tel. kom. 515-310-290.

OPEL Astra II kombi 2.0 D 1999 rok,
hak, cena do uzgodnienia, tel. kom.
509-408-642.

AUDI 80 1.8 B3 benzyna, gaz 1988
rok, cena do uzgodnienia,
tel. kom. 509-439-698.

AUDI A4 1.6 benzyna 1995 rok,
granatowa perła, bogate wyposażenie,
tel. kom. 694-253-576.

FORD Mondeo 1.8 16V benzyna+gaz
1993 rok, tel. kom. 696-345-127.

OPEL Vectra 1.8 GTS 2004 rok,
I właściciel, sprzedam lub zamienię
(tańszy), tel. kom. 603-588-228.

FORD Mondeo combi 1.6 16 V 1997
rok, granatowy, stan idealny, tel. kom.
604-706-309.

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

AUDI A3 1997 rok, pełne wyposażenie,
tel. kom. 886-306-026.

FORD Mondeo 1.6 16BV 1998 rok,
7600 zł, granatowy metalik,
stan i wygląd rewelacyjny,
tel. kom. 604-706-309.

OPEL Vectra 1.6 16V 1996 rok, LPG,
tel. kom. 530-938-212.

FIAT Uno 900 benzyna+ga 2001 rok,
tel. kom. 664-857-009.

FORD Escort benzyna 1994 rok,
tel. kom. 602-381-914.
FORD Fiesta 1.1 1992 rok,
tel. kom. 726-906-550.
FORD Fiesta 1.4 benzyna 1995 rok,
tel. kom. 608-506-338.

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

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

AUDI A4 TDI 2007 rok, tel. kom. 784962-802.

DAIHATSU Sirion 1.0 2003 rok, 15500
zł, 4WD, tel. kom. 602-595-237.

FORD Focus combi 1.8 TDI,
2001 rok, srebrny metalik,
tel. kom. 604-706-309.

AUDI A6 1.9 TDI 1999 rok, tel. kom.
726-394-789.

FIAT 126p 1997 rok,
tel. kom. 692-497-953.

FORD Focus kombi 1.8 TDI 1999 rok,
tel. kom. 507-216-596.

MAZDA 6 kombi CDTI 2009 rok, tel.
kom. 784-962-802.
MAZDA 626 2.0 D 1991 rok, 2500 zł,
tel. kom. 694-831-083.
MERCEDES 1420,
skrzynia 7,30x2,50, kabina
sypialna 1995 rok, (samochód
ciężarowy), DMC 11900,
tel. kom. 692-601-689.
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 Vito 2.2 CDI 1999 rok,
16900 zł, przeszklony, hak, tel. kom.
880-350-450.
MITSUBISHI Colt 1.3 1998 rok,
160000 km, tel. kom. 790-799-609.
MITSUBISHI Colt 1.3 GLX 1995 rok,
zielony, tel. kom. 509-156-858.
MITSUBISHI Colt benzyna 1996 rok,
tel. kom. 602-381-914.
MITSUBISHI Galant 2.0 benzyna 1993
rok, elektryka, tel. kom. 781-174-730.

OPEL Corsa 1.2 16V 1999 rok, stan
bdb, tel. kom. 510-183-997.
OPEL Corsa 1.2 1993 rok
tel. (24) 277-72-15.
OPEL Corsa 1.2 1995 rok, tel. kom.
607-803-614.
OPEL Corsa 1.3 TDI 2004 rok,
tel. kom. 602-716-963.
OPEL Corsa C 1.0 12V 2000/2001
rok, 12800 zł, 5-drzwiowy, wspomaganie,
serwisowany, bezwypadkowy,
tel. kom. 509-061-804.
OPEL Kadett 1.3 benzyna 1996 rok,
tel. kom. 889-467-492.
OPEL Kadett kombi 1.7 D,
tel. kom. 696-149-071.
OPEL Manta 2.0 1991 rok, tel. kom.
665-147-488.
OPEL Omega kombi 2.0 TDI 1999 rok,
8500 zł, tel. kom. 602-481-137.
OPEL Omega MV 6 gaz 1995 rok,
8000 zł, srebrny metalik, 211 KM, full
opcja, skóra, automat, stan dobry,
tel. kom. 606-786-748.

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 TDI 2000 rok,
wyposażanie, tanio,
tel. kom. 888-222-497.
PEUGEOT 1007 1.4 benzyna 2005
rok, klimatyzacja,
tel. kom. 605-996-297
660-485-177.

PEUGEOT 406 kombi 2.0 HDI 2001
rok, 160000 km, full opcja, tel. kom.
785-914-953.
PEUGEOT Partner 1.9 D 2004 rok,
tel. kom. 504-124-838.
POLONEZ 1.6 GLi gaz 1996 rok, tel.
kom. 507-105-980.
Polonez Caro 1,4 GLi 16V 1994, tanio
sprzedam, tel. kom. 607-974-844.
RENAULT Kango 1.5 diesel 2003 rok,
115000 km, srebrny metalik, zadbany,
bogata wersja, tel. kom. 601-825-908.
RENAULT Kangoo 1.4 2000 rok,
osobowo-ciężarowy w pełnej opcji, tel.
(46) 861-16-20, tel. kom. 603-103-174.
RENAULT Master 2.5 D 1998 rok, stan
dobry, tel. kom. 604-152-753.
RENAULT Megan 1.4 gaz 1996 rok,
bordo metalik, bogate wyposażenie, tel.
kom. 511-350-002.
RENAULT Megane 1.5 DCJ 2004 rok,
salon, I właściciel,
tel. kom. 601-204-034.
RENAULT Megane Scenic 1.9 DCI
2001/2002 rok, salon Polska, 17700 zł,
I właściciel, ewentualnie zamienię
(tańszy), tel. kom. 515-384-781.
RENAULT Scenic 1.6 I 2000 rok
tel. kom. 602-716-963.
RENAULT Thalia 1.4 2002 rok, 12300
zł, bezwypadkowy, salon, stan bdb, tel.
kom. 507-105-983.
RENAULT Traffic 2007 rok, tel. kom.
784-962-802.
RENAULT Twingo 1999 rok, tel. kom.
606-105-764.
Seat Cordoba 1.4 B 1997 rok,
6300 zł, wiśniowy metalik, stan bdb,
centralny zamek, radio, hak, 6300zł
do uzgodnienia,
tel. kom. 603-223-385.

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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SEAT Cordoba kombi 1.6 benzyna 
+ gaz, bordo metalik, zadbany, 
tel. kom. 888-260-667.

VW Golf IV 1.9 TDI 2002 rok, granat
metalik, 5-drzwiowy, 
tel. kom. 604-978-489.

SEAT Ibiza 1.8 benzyna+gaz 1993 rok,
tel. kom. 605-092-938.

VW Golf IV 1999 rok, 
tel. kom. 0607-674-017.

SEAT Ibiza 1.9 TDI 2001 rok, 11500 zł,
tel. kom. 693-542-137.

VW Golf IV kombi 1.9 TDI 1999 rok,
automat, tel. kom. 693-538-189 po 15.00.

SEAT Leon 1.8 turbo gaz 2000
rok, 107000 km, 180 KM, bogate
wyposażenie, tel. kom. 504-697-531.

VW Golf IV TDI 2001 rok, 
tel. kom. 784-962-802.

SEAT Toledo 2000 rok, 19000 zł,
bordowy, tel. kom. 691-715-471.
SEICENTO 1100 1999/2000 rok, rudy
metalik, tel. kom. 511-350-002.
SKODA Fabia 1.2 2004 rok,
wyposażona, tel. kom. 606-535-457.
SKODA Fabia 1.4 2000 rok, salon, 
tel. kom. 601-204-034.

VW Golf V 2008 rok, 
tel. kom. 784-962-802.
VW Passat 1.8 benzyna 2000 rok,
158500 km, srebrny metalik, 
tel. kom. 695-106-084.
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.

SKODA Fabia 1.4 2000 rok, 
zielony, hatchback, 100%
bezwypadkowy, wspomaganie, 
tel. kom. 784-816-212.

VW Passat 1.9 TDI 1998 rok, 
tel. kom. 600-240-752.

SKODA Fabia 1.4 2001 rok, 10000 zł,
biała, tel. kom. 662-282-667.

VW Passat 2.0 TDI 2005 rok, czarny,
wersja High Line, 
tel. kom. 0604-954-226.

SKODA Felicja 1.9 D 2000 rok, tel.
kom. 695-855-170.
SKODA Octavia 1.6 2001 rok, tel. kom.
604-271-299.
STAR 1142 Blandeka 1998/1999
rok, I właściciel, stan dobry, tel. kom.
504-183-930.
STAR 1142, ładowność 6,5t, stan
dobry, tel. (46) 837-63-74.
STAR 200 (11) 1988 rok, po remoncie,
stan bdb, tel. (046) 838-49-87, tel. kom.
726-940-991.
SUZUKI Grand Vitara 1998 rok, tel.
kom. 784-962-802.
TOYOTA Corolla 1.6 benzyna 2002
rok, 21500 zł, 174000 km, granatowy
metalik, pełne dodatkowe wyposażenie,
tel. kom. 692-515-426.
VOLVO S80 2000 rok, tel. kom. 726729-633.
VOLVO V40 1.8 1999 rok, tel. kom.
693-731-456.

VW Passat 1.9 TDI 2001 rok, 
tel. kom. 513-102-209.

VW Passat 2.0 TDI 2006 rok, limuzyna,
bogate wyposażenie, 
tel. kom. 692-601-689.

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

motorowe
kupno

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

sprzedaż

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

Aprilla SR, tel. kom. 796‑514‑223.
Skutery: Piaggo Extrem 50, 2004 rok;
Jamaxa Majestyc 150, granat, 2002 rok,
tel. kom. 505‑261‑079.

Działka budowlana, Głowno Moczydła,
tel. kom. 662‑525‑130.

Sprzedaż nowych opon w niskich
cenach (np. 195/65/15 Fulda Eco
Control 170 zł). Duży wybór opon
używanych, tel. kom. 696‑020‑764.

Skuter Simson 51, 
tel. kom. 692‑376‑224.

M4 58,7 mkw, os. Szarych Szeregów +
garaż, tel. kom. 602‑182‑514.

Simson Enduro stan bdb., 
tel. kom. 518‑046‑963.

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

Mieszkanie 58 mkw., os.
Starzyńskiego, II piętro, tel. kom.
600‑880‑267.

Honda Magna 1997 rok, 
tel. kom. 507‑046‑414.

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

M-5, 86 mkw. os. M. Konopnickiej,
tel. kom. 606‑928‑967.

Skuter Hanglong na gwarancji,
przebieg 2.000 km, 
tel. kom. 504‑687‑137.

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

Sprzedam mieszkanie 58 mkw. (Ip., os.
Noakowskiego, cena do negocjacji), tel.
kom. 666-889‑820 po 17:00.

Simson S-51 Enduro, po 16.00, 
tel. kom. 607‑312‑404.

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

Pół bliźniaka w Głownie, tel. kom.
505‑065‑629.

Romet Z-125 2007 rok 2000zł, stan
dobry, tel. kom. 791‑107‑748.

Działka budowlana, 
tel. kom. 500-472‑450, Łowicz.

Sprzedam działkę budowlaną, 2700
mkw., tel. kom. 724-054-391, Bobrowniki.

Działka 7000 mkw. ok. Bielaw, 
tel. kom. 605‑621‑096.

Pilnie sprzedam dom w Łowiczu, 205
mkw. powierzchni użytkowej, tel. kom.
608-581-947, 728-967‑209 po 17.00.

Sprzedam części od Poloneza Caro,
tel. kom. 792‑615‑902.
Sprzedam przyczepkę samochodową
SAM, nową, tel. kom. 695‑608‑817.
Sprzedam komplet nowych opon do
Żuka, tel. kom. 516‑330‑718.

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

VW Polo 1.4 benzyna 2002/2003 rok
tel. (46) 838-49-78.

Sprzedam przyczepę autosan D46,
stan bdb, tel. kom. 608‑171‑821.

VW Polo 1998 rok, 5-drzwi, II właściciel,
salonowy, tel. kom. 503-528-723.

Sprzedam części Astra I, Golf III, BMW
318i, tel. kom. 604‑454‑032.

Kawasaki ER500, 2002 rok,
sprowadzony, zarejestrowany, tel. kom.
663‑561‑245.

Dom, działka 4900 mkw, Łowicz, 
tel. kom. 880‑651‑700.

VW Polo Classic 1.4 2000 rok,
I właściciel, 12700 zł, sprzedam
ewentualnie zamienię (tańszy), 
tel. kom. 694-216-417.

Pranie tapicerek samochodowych, 
tel. kom. 693-538‑189 po 15.00.

Skuter, 2007 rok, stan bdb, po 14.00,
tel. kom. 605‑119‑833.

Sprzedam duży dom, wszystkie media,
ul. Orzeszkowa, 310000 zł, tel. kom.
506‑442‑911.

Sprzedam opony używane,
zimowe,felgi, duży wybór, tanio, 
tel. kom. 693-538‑189 po 15.00.

Quad 250 CC Kingway 2009 rok, tel.
kom. 668‑804‑842.

Sprzedam koła letnie stalowe Fulda,
195x65x15, 5 śrub 112 oraz alufelgi, 
tel. kom. 605‑324‑456.

Honda CBR 600, 1989 rok, Quad
110cm3, tel. kom. 662‑282‑667.

Skuter Peugeot Viva City, 2004 rok, tel.
kom. 667‑804‑038.
Skuter Yamaha Neos, 50 cm3, 2002
rok, tel. kom. 602‑716‑963.

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

Sprzedam mieszkanie, os.
Noakowskiego, IV piętro, 24 mkw,
po remoncie, tel. kom. 602‑767‑874.

Sprzedam działkę 3800 mkw. gmina
Domaniewice, tel. kom. 506‑961‑767.

Sprzedam agregat chłodniczy na małą
ciężarówkę lub dostawczy, 
tel. kom. 606‑479‑819.

garaże

Nowy dom, Strzelcew, 
tel. kom. 665‑270‑410.

Sprzedam dom, Łowicz-Górki, z 1992
roku, powierzchnia użytkowa 160 mkw.,
+ piwnica, działka 540 mkw., tel. 46837‑11‑73 po 19.00.

sprzedaż

Sprzedam łąkę 80a, tel. kom. 880500‑224, Walewice.

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

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

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

VW Golf 1.6 benzyna 1993 rok, tel.
kom. 602-687-458.

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

VW Golf 1.9 TDI 1998 rok, 90 KM,
klimatyzacja, elektryka, tel. kom. 605092-928.

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

Sprzedam części do CC 700,
mechaniczne i blacharskie, tel. kom.
691‑607‑307.

Żuk diesel, blaszak 1996 rok, 
tel. (46) 837-07-40, tel. kom. 601-790-933
do 17.00.

Sprzedam przyczepę kempingową
N126B, tel. kom. 663‑881‑721.

Garaż, wolny na Bratkowicach, 
tel. kom. 692‑101‑989.

Żuk diesel, tel. kom. 692-146-594.

Sprzedam alufelgi z oponami 15
4x108, tel. kom. 694‑296‑243.

Do wynajęcia garaż na Bratkowicach,
tel. (46) 837‑75‑72.

REKLAMA

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

Naprawa motocykli, motorowerów, 
tel. kom. 691‑588‑602.

VW Bora benzyna/gaz sekwencja
2000 rok, tel. kom. 509-791-220.

VW Golf IV 1.9 TDI 1998 rok,
klimatronik, tel. kom. 723-981-745.

Działka 1,5 ha w Nieborowie, tel. kom.
728‑117‑880.

Łowicz, działkę 220 mkw. w Ogrodzie
Działkowym przy ul. Bolimowskiej, tel.
kom. 783‑944‑103.

VW Transporter TDI 2006 rok, 
tel. kom. 784-962-802.

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

Mieszkanie 74,66 mkw., cegła, I piętro,
ul. Bolimowska, tel. (46) 837-48-91, tel.
kom. 509‑065‑709.

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

VW Bora 1.9 TDI 2000 rok, bogate
wyposażenie, tel. kom. 601-814-334.

inne

Dwupoziomowe mieszkanie o
powierzchni 114 mkw. w centrum
Łowicza, tel. kom. 508‑174‑797.

inne

VW Transporter 2.4 D, 5 osób + 800
kg, stan dobry, tel. (46) 874-64-09.

VW Golf IV 1.9 D 1998/99 rok, bogate
wyposażenie, tel. kom. 603-882-899.

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

Działka w Niedźwiadzie 0,56 ha,
105000 zł, tel. (46) 837‑84‑54.

Auto-kasacja, Nieborów,
zaświadczenia, sprzedaż części: Nissan,
Ford, Polonez, Fiat, Peugeot, BMW, Audi,
Renault, Skoda, Daihatsu i inne, 
tel. kom. 507‑141‑870.

VOLVO V70 2.4 D5 2005 rok, full
opcja, tel. kom. 500-027-261.

Zamienię na działkę lub sprzedam
Hondę Civic 2008 rok, pełne
wyposażenie, tel. kom. 600‑137‑935.

Działka budowlana 5600 mkw. 7 km
od Łowicza 65000 zł, tel. kom. 502789‑030 po 15:00.

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

VW Transporter 1.9 TD 1997 rok, 
6 osób, tel. kom. 694-848-526.

VW Golf IV 1.4 1999/2000 rok, czarny,
pełna elektryka, tel. kom. 606-984-596.

Sprzedam 1,076 ha w Głownie, tel.
kom. 791-703-123 608‑047‑532.

Opony używane - importer,
tel. kom. 602‑133‑182.

VW Passat kombi 1.8 benzyna 1993
rok, 3000 zł, tel. kom. 508-324-558.

zamiana

Działka 29000 mkw. 
(szer. 50 m). Łowicz, ul. Poznańska,
tel. (46) 837‑90‑70.

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

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

VW T4 Transporter 2.5 TDI 1999 rok,
19900 zł, przeszklony, hak, 
tel. kom. 880-350-450.

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

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

Regeneracja kluczyków i pilotów
samochodowych. Kodowanie. Głowno,
Plac Wolności 17, tel. kom. 606‑319‑335.

VW Passat combi 1.9TDI 1998
rok, 16900 zł, 228000 km, zielony,
serwisowany, tel. kom. 665-543-628.

VW T4 Transporter 2.4 D 1995 rok,
długi, blaszak, tel. kom. 509-707-104.

Działka budowlana 4200 mkw.,
Kalenice 15, tel. (46) 838‑33‑44.

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

VOLVO V40 kombi 1.9 TD 1999 rok,
tel. kom. 0889-990-384.

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

Dom Głowno blisko centrum, tel. kom.
601‑815‑657.
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Sprzedam nowe mieszkanie z cegły
30 mkw. i większe, blisko centrum
Łowicza www.osiedle-grunwaldzka.pl,
tel. kom. 601‑926‑577.

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

VW Golf III 1.8 benzyna + gaz 1993
rok, tel. kom. 790-846-566.

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

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

VOLVO V40 1.9 TD 1998 rok, 10500
zł, czarny metalik, alufelgi, klimatyzacja,
półskóra, tel. kom. 501-503-358.

VW Golf 1989 rok, 3200 zł, tel. kom.
516-199-906.

sprzedaż
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MTU Ubezpieczenia komunikacyjne
OC, AC, NW. Sprawdź, czy nie
przepłacasz!, tel. kom. 0603‑555‑327.
Sprzedam przyczepkę Sam, nowa 
w ocynku, tel. kom. 505‑928‑735.
Sprzedam części do Opla Astry I, hak,
tel. kom. 505‑928‑735.

Opony 1100R20, mało używane
400zł/szt, tel. kom. 603‑368‑701.
Sprzedam opony używane, letnie,
185/60 R.14, tel. kom. 600‑247‑420.
Przyczepka samochodowa,
jednoosiowa, stan bdb, produkcja
niemiecka, tel. kom. 604‑505‑441.
Sprzedam komplet letnich opon 
w dobrym stanie Kleber 155/80 R13,
150 zł, tel. kom. 501‑707‑657.
Sprzedam silnik do Stara 200 i inne
części, tel. (46) 837-07-40, 
tel. kom. 601-790‑933 do 17.00.
Sprzedam alufelgi 16 z oponami
205/45/16 Seat, Skoda, Polo, 5
otworów, tel. kom. 511‑176‑470.
Nowy hak holowniczy do Fiata Punto I,
tel. kom. 601‑173‑038.
Sprzedam koła letnie do Corsy B, tel.
kom. 604‑454‑032.
Sprzedam felgi aluminiowe, Astra,
Vectra, tel. kom. 601‑875‑474.
REKLAMA

Sprzedam garaż, ul. Bolimowska,
Spółdzielnia „Przyszłość”,
tel. kom. 602‑334‑995.

wynajem
Do wynajęcia garaż, Bratkowice koło
Tesco, tel. kom. 604‑961‑560.

nieruchomości
kupno
Kupię lub wynajmę 40-900 mkw.
powierzchni handlowych w Łowiczu,
Kutnie lub Skierniewicach, tel. kom.
608‑857‑987.

Działka 2,5 ha budowlano-rolna,
Dmosin, tel. kom. 515‑132‑167.
Działka rekreacyjna 2100 mkw., las,
przy rzece, Grodzisk, 
tel. kom. 515‑132‑167.
M-3, 48 mkw, Noakowskiego, IV piętro,
tel. kom. 697‑892‑967.
Sprzedam działkę budowlaną, 2100
mkw., Bobrowniki, tel. kom. 668‑369‑159.
Las w Krępie, pilnie, 
tel. kom. 504‑859‑306.
Sprzedam działkę rolno-budowlaną 
w Nieborowie, 1 ha lub więcej, 
tel. kom. 661‑359‑238.
Sprzedam ziemię orną, 2,80 ha,
Trzebieszew, tel. kom. 698‑985‑525.
Ziemię 1,13 ha w Chąśnie, przy trasie
kiernozkiej, tel. kom. 698‑586‑388.

Pilnie sprzedam! Działka budowlana 
w Piaskach, 8000 mkw, 15zł/mkw., 
tel. kom. 516‑199‑906.
Dom 180 mkw., działka 575 mkw., 
tel. kom. 508‑191‑628.
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, os.
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.
Sprzedam dom, działkę budowlnaorolną, tel. kom. 601-375-385,
609‑688‑488.
Dom 90 mkw. działka 750 mkw. 
przy ul. Armii Krajowej,
tel. kom. 668-788‑163 po 13-ej.
M-4, dwupokojowe, os. Noakowskiego,
tel. kom. 609-101-949; 728‑117‑961.

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.

Sprzedam mieszkania 45 mkw.,
50 mkw. Głowno, Plac Wolności,
tel. kom. 516‑180‑211.

Kupię ziemie rolną leśną lub
gospodarstwo w każdej okolicy, tel.
kom. 602‑367‑765.

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

Odstąpię miejsce na działalność
gospodarczą - bar lub kiosk handlowy,
na terenie Sądu Rejonowego w Łowiczu,
z wyposażeniem, tel. kom. 512‑088‑422.

Kupię M-3 lub M-4, w Łowiczu, tel.
kom. 660‑496‑354.

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

Sprzedam mieszkanie 38,5 mkw., 
II piętro, oś. Tkaczew,
tel. kom. 696‑415‑829.

Mieszkanie 86 mkw. I piętro, cegła,
Łowicz, Bolimowska, 
tel. kom. 787-662‑189 po 16.00.

Sprzedam działkę, Dąbkowice,
powierzchnia 3170 mkw., 
tel. kom. 600‑809‑938.

Kupię ziemię rolną z prawem do
zabudowy, okolice Łowicza, Skierniewic,
chętnie z dostępem do rzeki, tel. kom.
502‑164‑643.

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

Sprzedam dom z działką budowlaną,
Łowicz ul. Armii Krajowej, 
tel. kom. 512‑088‑422.
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Sprzedam część domu
dwurodzinnego 70 mkw.
w Bratoszewicach, osobne wejście,
ogródek, tel. (42) 719‑62‑78.
Sprzedam mieszkanie, 2 pokojowe,
kuchnia, łazienka, w bloku, 46,40 mkw.,
parter, centrum Łowicza,
tel. kom. 606‑386‑961.
Sprzedam ziemię 2 ha. Łowicz
ul. Czajki 12, tel. kom. 602-225-803,
511-148-283 664‑193‑851.

Działka budowlana, 5 ha,
Mszczonów 144.
Działka rolno-budowlana, 2 ha,
Czatolin 130, tel. kom. 784‑535‑963.
Dom w Bednarach, tel.
kom. 782‑860‑011.
Mieszkanie 73 mkw., os. Bratkowice,
tel. kom. 605‑212‑022.

Jeden hektar pod lasem, okolice
Głowna, tel. kom. 504‑684‑117.

Sprzedam super urządzone
mieszkanie 49,52 mkw., po całkowitym
kapitalnym remoncie,
tel. kom. 660‑784‑786.

Trzy hektary ziemi w Strykowie,
tel. kom. 666‑310‑322.

Działka budowlana, Czajki obręb
Zielkowice, tel. (46) 838‑90‑98.

Dom piętrowy, działka 620 mkw +
pomieszczenie gospodarcze, Głowno,
tel. kom. 509-338-184, 669‑299‑001.

Stryków dom 165 mkw. do
zamieszkania, gospodarczy 100 mkw. osiedle, wszystkie media,
tel. kom. 519‑574‑413.

Sprzedam działki budowlane
z usługami w Bednarach, blisko dworca
PKP i szkoły, tel. (46) 838‑62‑52.
Mieszkanie 49 mkw. Starzyńskiego,
wyposażenie kuchni robione na
zamówienie i w garderobie, tel. kom.
502‑229‑021.
Mieszkanie 50 mkw. Tkaczew 192000
zł, tel. kom. 512‑443‑951.
Sprzedam 4 działki, ul. Zagrodowa,
Łowicz, tel. kom. 507-697-268,
795‑424‑818.
Dom 110 mkw. z działką 5370 mkw.,
Głowno, tel. (42) 719‑43‑74 po 18.00.
M-4, 60 mkw., Głowno, os. Kopernika,
tel. kom. 501‑139‑408.
Mieszkanie w blokach M-3 39
mkw, osiedle Sikorskiego, Głowno,
tel. (42) 719-45-83, tel. kom. 696‑373‑377.
Pilnie mieszkanie 90 mkw. 4 pokoje
+duża kuchnia, blok murowany,
atrakcyjna cena, tel. kom. 698‑342‑061.
Mieszkanie 76 mkw. os.
Dąbrowskiego, cegła, II p., tel. kom.
661‑987‑500.
Działka 20arów, ogrodzona,
uzbrojona, przy trasie Łowicz-Kiernozia,
tel. kom. 606‑678‑418.
Mieszkanie 75 mkw., cegła,
tel. kom. 602‑674‑864.
Działka 500 mkw. w Ogrodzie
Działkowym „Kolejarz” od ul.
Poznańskiej, tel. (46) 837‑75‑73.
Działki budowlane, Bednary-Wieś,
blisko szkoła, pkp, tel. kom. 502‑928‑018.
Sprzedam 38,5 mkw, Tkaczew, cegła,
tel. kom. 507-512‑747 po 18.00.
Dom stan surowy, 211 mkw., Łowicz,
tel. kom. 608‑010‑508.
Pilnie sprzedam atrakcyjną działkę
rolną o pow. 19500 mkw., i szerokości
70m, w miejscowości Świące: (media,
woda, prąd), tel. kom. 509‑323‑370.

Mieszkanie 40 mkw. Działka nad
jeziorem z domkiem,
tel. kom. 515-236-029 600‑946‑087.
Działka letniskowa 300 mkw z
budynkiem drewnianym 18 mkw, Otolice,
wszystkie media, tel. kom. 513‑415‑834.
Ziemię rolną z prawem zabudowy
- 6h w całości lub do podziału w tym
na działkę budowlaną, Bednary Wieś,
gmina Nieborów, tel. kom. 513‑415‑834.

M4 68mkw, ul. Kwiatowa 10,
190000 zł., tel. kom. 607-490-203,
781‑319‑592.
Ziemia orna 1,72 ha, Wiskiennica
Górna, tel. (46) 838‑74‑33.
Dom 140 mkw + działka 600 mkw
w Głownie, tel. kom. 0503‑664‑595.
Sprzedam działkę budowlaną, Otolice
k.Łowicza, 1000 mkw., pod lasem,
dojazd asfaltowy, ogrodzona z dwóch
stron, tel. kom. 507‑208‑849.

Do wynajęcia pomieszczenia
biurowe w centrum, Łowicz, tel. kom.
509‑099‑969.
Wynajmę 3 lokale na produkcję lub
magazyn, ok. 500 mkw., Łowiczu,
tel. kom. 604‑247‑251.
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.
Wynajmę hale magazynowe wraz
z biurem, garaże, Głowno przy drodze
krajowej, tel. kom. 516‑180‑211.
Firma wynajmie lokal, 40 mkw.
w pawilonie, róg Warszawskiej i
Dworcowej, tel. (46) 837-42-46, tel. kom.
605-578‑502, Łowicz.

Lokal handlowo-usługowy 60 mkw.
w Głownie, tel. kom. 694‑859‑330.
Lokal o pow. 75 mkw. w centrum
Łowicza, tel. kom. 508‑174‑797.
Lokal do wynajęcia ok. 100 mkw.,
ul. Zduńska, tel. kom. 606‑613‑642.
Poszukuję do wynajęcia mieszkania
w bloku, tel. kom. 889-008-977
888‑742‑646.
Hotel - noclegi, nowe wyposażenie,
Dmosin, tel. kom. 692‑749‑175.

M-2, os. Kostka, I piętro, tel.
kom. 727‑203‑047.

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

Sprzedam mieszkanie os. Marii
Konopnickiej, 48,19 mkw, I piętro,
tel. kom. 724‑847‑377.

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

Nowy dom w Łowiczu,
tel. kom. 664-097‑819 po 17.00.

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

Dom w Mysłakowie i działki,
tel. kom. 662‑077‑250.
Mieszkanie, 36 mkw., os. Konopnickiej,
Łowicz, tel. kom. 667‑115‑489.
Sprzedam M-3, oś. Starzyńskiego,
IV piętro, tel. kom. 664‑673‑569.
Sprzedam działkę 30 arów rolnobudowlana z warunkami zabudowy
w Sobocie, tel. kom. 669‑960‑122.

Sprzedam działkę rekreacyjną
w Niedźwiadzie 500 mkw, murowany
domek, własna studnia, światło,
w pełni zagospodarowana,
tel. kom. 698‑610‑872.

Sprzedam działkę Zielkowice-Czajki,
tel. kom. 694‑922‑652.

Sprzedam działkę rolno-budowlaną
3000-4000 mkw. w Otolicach,
tel. kom. 785-197‑134 po 20.00.

Ładna działka na dom z ogodem, 1ha,
5 km od Łowicza, 25m szer., wszystkie
media, 9 zł/mkw., tel. kom. 886‑489‑063.

Budowlana niedaleko Głowna,
tel. kom. 783‑077‑491.

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

Mieszkanie 37,4 mkw. do remontu,
Stryków, tel. kom. 698‑662‑009.

Tanio kiosk, dobrze prospreujący,
tel. kom. 510‑744‑922.

Działka rolno-budowlana ok. Kiernozi,
tel. kom. 698‑112‑744.

Sprzedam ziemię 0,70 ha, przy
Kiernozkiej, Goleńsko, tel. kom.
609‑513‑353.

REKLAMA

wynajem

Wynajmę lokale, Głowno, Plac
Wolności, tel. kom. 516‑180‑211.

Działka rolna pow. 1,5 ha Kompina,
tel. kom. 502‑768‑219.

Sprzedam działkę budowlaną,
2300 mkw., Dzieżgówek, tel. kom.
501‑509‑151.

M-4, Dąbrowskiego 60 mkw.,
tel. kom. 694‑471‑429.

Sprzedam mieszkanie 33,5 mkw.,
w Łowiczu, 604-231-015,
tel. kom. 604‑855‑613.

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

Sprzedam dwie działki letniskowe
po 0,5 ha w malowniczym kraobrazie,
okolice Sochaczewa, tel. (46) 861‑60‑35.

Mieszkanie 60 mkw., III piętro,
tel. kom. 503‑067‑846.

Firma wynajmie plac na działalność
gospodarczą, 1500 mkw., róg Klickiego
i Napoleońskiej, tel. (46) 837-42-46, tel.
kom. 605-578‑502, Łowicz.

Dąbrowskiego, IVp., 48 mkw.,
tel. kom. 606‑312‑048.

Sprzedam mieszkanie 37 mkw.,
przy ul. Kaliskiej, tel. kom. 507‑786‑145.

Działka rolno-budowlana 15000 mkw.
z lasem w Kalinowie,
tel. kom. 601‑172‑764.

Działkę rolno-budowlaną 8000 mkw,
Piaski Nowe, gmina Nieborów,
tel. kom. 513‑415‑834.

Sprzedam, 38 mkw, I piętro, os.
Noakowskiego, tel. kom. 785‑300‑332.

Działka, 2100 mkw., przy trasie nr. 2,
z przeznaczeniem pod inwestycję
i usługi, 10 zł/mkw.,
tel. kom. 505-406‑307, Klewków.
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Sprzedam dom, okolice Łowicza,
tel. kom. 668‑156‑494.

Sprzedam 16 mkw., Łowicz-Czajki,
tel. kom. 662‑437‑331.
Obiekt hotelarski o powierzchni 740
mkw., + działka 1900 mkw., w Łowiczu,
tel. kom. 603‑615‑480.
Sprzedam dom piętrowy,
z podpiwniczeniem,
tel. kom. 606‑281‑756.
Działka 0,9 ha z budynkiem
gospodarczym, ogrodzona, 12 zł/mkw.,
Polesie, tel. kom. 600‑648‑645.

Lokal 150 mkw. w centrum Łowicza,
tel. kom. 665‑464‑794.
M-3 do wynajęcia, tel. kom.
604‑961‑560.
Do wynajęcia 2-pokojowe mieszkanie
z kuchnią, łazienką i garaż, tel. kom.
604‑597‑129.
Do wynajęcia lokal 60 mkw, Bielawy,
Rynek 13, tel. kom. 607‑974‑844.
Do wynajęcia mieszkanie 35mkw,
Łowicz, tel. kom. 668‑419‑278.
Przyjmę dziewczynę na pokój,
tel. (46) 837‑57‑77.
Lokale na biura, gabinety,
tel. kom. 692‑722‑045.
Lokale do wynajęcia,120 mkw.
i 230 mkw., tel. kom. 692‑725‑590.
Tanie pokoje noclegowe,
pomieszczenie na działalność Łowicz
Plac Przyrynek 11 oraz pawilon nr 14
na Targowicy miejskiej,
tel. (46) 837-99-16,
tel. kom. 512‑098‑358.
Wolne, nieumeblowane 2-pokojowe
z kuchnią, 50 mkw., Noakowskiego,
Łowicz, tel. kom. 607‑328‑028.
Do wynajęcia kawalerka, tel. kom.
604‑597‑129.
Do wynajęcia mieszkanie w Łowiczu,
tel. kom. 692‑625‑578.

Do wynajęcia kawalerka,
os. Bratkowice, tel. kom. 663‑510‑563.
Do wynajęcia lokal 33 mkw.
na działalność usługową, Łowicz,
Bonifraterska 6, tel. kom. 601‑288‑841.
Do wynajęcia 2 pomieszczenia pow.
35 mkw. na gabinet lekarski, biuro,
pracownię. Łowicz, Pl. Przyrynek 2,
tel. kom. 0501‑074‑060.

Kolce na parapety przeciw
gołębiom, sprzedaż wysyłkowa,
tel. kom. 667‑924‑305.
Siatki ochronne na okna i balkony
przeciw gołębiom, siatki ochronne na
drzewa owocowe, sprzedaż wysyłkowa,
tel. kom. 512‑453‑848.

Dwie lady chłodnicze stan bdb, nową
krajalnicę sklepową, kloc masarski,
dwie wagi z legalizacją CAS, tel. kom.
665‑110‑318.
Betoniarka, stan bardzo dobry,
tel. kom. 517‑276‑730.

Pianino, fortepian, tel. kom.
604‑443‑118.

Sprzedam meble kuchenne, lodówkę,
kuchnię elektryczno-gazową,
tel. kom. 696-545‑577 po 16.00.

Umeblowana kawalerka do wynajęcia,
tel. kom. 798‑906‑455.

Okulary, słoneczne, polaryzacyjne:
hurtownia, tel. kom. 508‑909‑732.

Skrzypce 3/4, tel. kom. 502‑056‑577.

Wynajmę budynki pod działalność,
Łódzka 6 i 8, Łowicz, tel. kom.
508‑324‑558.

Drewno kominkowe i opałowe,
tel. kom. 605‑769‑985.

Wynajmę M-4, tel. kom.
605‑679‑749.
Do wynajęcia M-3, umeblowane,
w centrum Łowicza,
tel. kom. 604‑559‑734.
Do wynajęcia powierzchnie
magazynowe 600 m, okolice Strykowa,
tel. kom. 603‑217‑020.
Wynajmę powierzchnię reklamową,
kiosk, ul. Mostowa, tel. kom. 510‑744‑922.
Dom do wynajęcia, Głowno,
tel. kom. 603‑641‑489.
Lokal, Głowno centrum,
tel. kom. 603‑641‑489.
Budynek magazynowy wysokiego
składu 900 mkw. w Głownie,
tel. kom. 792‑931‑678.
Lokal do wynajęcia, biurowo-usługowy
centrum Łowicza, 40 mkw., Zduńska 49,
tel. kom. 608‑369‑852.

Sprzedam 2 bramy, furtkę
z demontażu, tel. kom. 694‑306‑443.
Perkusję Hohner, tel. kom.
604‑881‑369.
Hiszpańska suknia ślubna, rozm.
36-38, tanio, tel. kom. 501‑649‑620.
Meble holenderskie, tel. kom.
608‑475‑473.
Piec C.O. 2,6 mkw., kuchnia z
wężownicą, giętarka dekarska,
glebogryzarka 3,5 kM, tel. kom.
889‑601‑888.

Sprzedam maszynę do cięcia gałęzi
i ładowacz do ciągnika, tel. kom.
606‑678‑418.
Sprzedam bramę 4m z furtką, bądź
zrobię na zamówienie bramę, balustradę,
tel. kom. 505‑928‑735.
Sprzedam piec CO żeliwny, 1,3 m.,
tel. kom. 724‑115‑910.
Rusztowania warszawskie,
tel. kom. 600‑678‑393.
Sprzedam bardzo tanio komputer
z drukarką, tel. kom. 602‑370‑470.
Maszt flagowy 8m, aluminiowy,
tel. kom. 602‑370‑470.

Produkcja płytek elewacyjnych,
daszki na słupki, tel. (46) 838‑92‑14.

Wyprzedaż drzwi zewnętrznych
i wewnętrznych, tel. (46) 830-20-78,
tel. kom. 602‑370‑470.

Siatka ogrodzeniowa, tel. kom.
692‑118‑440.

Sprzedam Nokia 6500 Slide,
na gwarancji, tel. kom. 602‑370‑470.

Regał pokojowy, stolik RTV, tel. kom.
668‑419‑278.

Sprzedam wózek inwalidzki, trzy
kołowy, napęd ręczny,
tel. kom. 696‑219‑477.

Kamień polny, tel. kom. 509‑637‑975.

Sprzedam wyposażenie baru, pilne,
tel. kom. 502‑260‑469.

Wynajmę mieszkanie, 38 mkw., os.
Noakowskiego, tel. kom. 662‑814‑826.

Iglaki - smaragdy od 1m do 1,20m
i inne do 2m, tanio,
tel. (46) 839-11‑62 wieczorem.

Do wynajęcia budynek gospodarczy
300mkw. Antoniew, gm. Bedlno,
tel. kom. 696‑636‑887.

Łóżeczko, leżaczek fisher price, mata
edukacyjna, ubranko do chrztu dla
chłopca, tel. kom. 668‑481‑013.

zamiana

Sukienka komunijna z dodatkami,
tel. kom. 668‑227‑187.

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

Suknia ślubna, biała, rozmiar 38/40,
tel. kom. 508‑770‑347.

Teownik na słupki ogrodzeniowe
i cegłę pustak max tanio sprzedam,
tel. kom. 663‑881‑721.

Zamienię komunalne bloki 35,4mkw
Warszawa Centrum Woli, media,
możliwość wykupu na Łowicz,
tel. (46) 837-57-84, tel. kom. 505‑075‑516.

Rury stalowe 8 m bieżących
średnica 10 cm 6 sztuk i nasiona
łubinu drobnolistnego 3 tony,
tel. (046) 874‑71‑51.

Koncentrator tlenu, niemiecki,
używany, tel. kom. 605‑591‑528.

kupno różne

Maszyny stolarskie własnej konstrukcji:
strugarko-wyrówniarka, frezarka,
tel. kom. 662‑628‑255.

Kolekcjoner kupi stare monety; karotl@
op.pl, tel. kom. 601‑738‑532.

Suknia ślubna, rozm. 38,
tel. kom. 880‑438‑294.

Sprzedam fotelik samochodowy,
tel. kom. 691‑710‑308.

Kupię złom, tel. kom. 504‑350‑641.

Wózek 3-funkcyjny, stan bdb,
tel. kom. 723‑512‑064.

Overlok Juki „4”, 1350 zł,
tel. kom. 607‑174‑099.

Ziemia czarna, ziemia na podsypkę,
piasek w fundamenty, z dowozem,
tel. kom. 506‑271‑866.

Sprzedam karmniki z blachy
otynkowanej, tel. kom. 798‑202‑185.

Drut 5, 6, tel. (046) 838‑59‑58.
Przyjmę ziemie z wykopów na działkę
w centrum Łowicza, tel. (46) 837-55-84,
tel. kom. 791‑759‑511.

Komplet skórzany, kanapa
+ dwa fotele, ciemna wiśnia,
tel. kom. 606‑101‑755.
Sprzedam suknię ślubną,
w atrakcyjnej cenie,
tel. kom. 605‑679‑247.

Tanio komputer, stan bdb,
tel. kom. 662-137‑178 po 16.00.
Sprzedam spawarkę wirową,
tel. kom. 660‑159‑673.

Sprzedam 4 ule z pszczołami,
tel. (46) 861‑05‑23.

Topolę, tel. kom. 506‑202‑161.

Alba dziewczęca komunijna,
tel. (46) 838‑73‑73.

Przyjmę ziemię, piach z wykopów,
dużą ilość, tel. kom. 603‑878‑783.

Kontenery siatkowe wysokiego
składowania, tel. kom. 609‑316‑663.

Dwa foteliki samochodowe, łóżko,
wózek 3-funkcyjny,
tel. kom. 662‑256‑901.

Kupię wirówkę do miodu kwasówka,
tel. kom. 607‑179‑205.

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

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

Stare radia, telewizory, popsute
pralki, silniki, stary sprzęt gospodarstwa
domowego, stare meble, banknoty, inne
starocie, stroje, skrzynie łowickie,
tel. kom. 516‑907‑429.

Drewno kominkowe, tel. kom.
692‑101‑989.

Sprzedam wciągarkę budowlaną,
tel. kom. 888‑742‑148.

Agregat tynkarski, wciągarka
budowlana, tel. kom. 692‑382‑852.

Nowy zbiornik olejowy, tanio,
tel. kom. 504‑324‑929.

Kupię konwię do mleka i siatkę
ogrodzeniową, tel. kom. 668‑162‑199.

Kożuch męski, garnitur męski, mała
butla gazowa, tel. (46) 837‑68‑90.

Dębowe podkłady kolejowe w dobrym
stanie kupię, tel. kom. 601‑304‑493.

Betoniarki, części, remonty,
tel. kom. 603‑072‑751.

Przyjmę ziemię, tel. kom. 796‑812‑544.

Paletopojemniki 1000l na szambo,
wodę, paliwo, tel. kom. 697‑677‑530.

Kupię frytkownicę, piecyk na gaz,
do baru, tel. kom. 508‑324‑558.
Przyjmę ziemię czarną i gruz,
tel. kom. 501‑632‑719.

sprzedaż różne
Paletopojemniki, zbiorniki 1000l,
tel. kom. 601‑558‑669.

Wynajmę firmie 2-pokojowe
mieszkanie na kwaterę w Głownie na ul.
Sikorskiego, tel. kom. 0510‑966‑509.

Produkcja mebli tapicerowanych,
kanapy, wersalki, tapczany, fotele,
tel. (046) 837-92-71, tel. kom.
0602‑610‑569.

Kawalerka do wynajęcia, tel. kom.
0506‑891‑216.

Sprzedam spawarkę i migomat,
tel. kom. 504‑221‑009.

Wynajmę 3 pokoje, umeblowane, tel.
kom. 698‑902‑070.

Drewno kominkowe, opałowe, tel. kom.
601‑189‑972.
Produkcja płytek chodnikowych,
płyty EKO, ogrodowa galanteria
betonowa, układanie kostki
brukowej, kręgi, przepusty, rynienka
spustowa, tel. (46) 838‑92‑14.
Kozie mleko, tel. (46) 838‑15‑04.

Wyprzedaż maszyn szwalniczych,
tel. kom. 602‑815‑186.
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.
Olcha na pniu, tel. kom. 505‑261‑079.
Sprzedam wełniak łowicki,
tel. kom. 662‑295‑572.
Sprzedam komplet wypoczynkowy,
kolor beżowy, tel. kom. 503‑729‑428.
Sprzedam łódź wędkarską,
tel. kom. 608‑171‑821.
Węgiel, miał, eko-groszek,
tel. kom. 509‑171‑283.
Kamień polny, gruz i pustak,
tel. (42) 719‑55‑73.

Oddam ziemię, tel. kom. 508‑282‑349.

Sprzedam akwarium, 400l,
tel. kom. 607‑809‑223.

Meble ogrodowe, altany, budy dla
psów, huśtawki - produkcja, sprzedaż,
tel. kom. 795‑539‑905.

Sprzedam pustaki 12,
tel. (46) 838‑22‑85.

Huśtawki ogrodowe, budy dla
psów, heblarkę, wyrównarkę, tel. kom.
502‑981‑959.
Komputer, tanio, tel. kom.
500‑204‑559.

Suknia ślubna, rozmiar 40, ecru,
tel. kom. 728‑227‑030.

Rusztowania warszawskie,
tel. kom. 507‑164‑215.
Budy dla psów, tanio,
tel. kom. 697‑094‑841.
Oddam gruz, tel. kom. 512-544-156,
Dąbkowice Górne 12.
Stoliki, ławki, chuśtawki,
tel. kom. 793‑718‑288.
Piec miałowy do ogrzania 180 m
powierzchni, tel. kom. 500‑521‑421.
Sprzedam sukienki do chrztu
dla dziewczynek, rozm. 68-74, po
bliźniakach, tel. kom. 508‑167‑892.
Sprzedam kamienie,
tel. kom. 693‑064‑361.
Kosa i piła spalinowa,
tel. kom. 504‑065‑348.
Sprzedam perkusją Amati,
tel. (46) 838‑14‑87.
Sprzedam akordeon Parrot, 80 basów,
tel. (46) 838‑14‑87.
Kamienie za darmo, tel. kom.
667‑329‑720.
Stare pianino, tel. kom. 504‑944‑860.
Laptop Dell, tanio,
tel. kom. 500‑204‑559.
Gitara basowa Sounder, nowa, biała,
tel. kom. 607‑096‑800.
Nowy sedes kompakt „Cersanit”
poznański, wirówka,
tel. kom. 666‑925‑711.

Tanie AGD, tel. kom. 510‑158‑880.

Ławeczka do ćwiczeń,
tel. kom. 728‑308‑404.

Betoniarkę 150l/200l, tel. kom.
696‑260‑990.

Biurko szkolne, stan bdb,
tel. kom. 726‑400‑802.
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Sprzedam zamrażarkę, 250l, tel. kom.
508‑130‑791.

Zatrudnię murarzy, tel. kom.
601‑662‑944.

Sukienka komunijna i dodatki cena
250zł, tel. kom. 500‑464‑177.

Zatrudnię szwaczki - kostiumy
kąpielowe, tel. kom. 502‑085‑441.

Blacha trapez ocynkowana 80/60m., 5
arkuszy, tel. kom. 600‑991‑879.

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

Piły tarczowe osiemdziesiątki, silnik
elektryczny 7,5 kV, pilnie sprzedam, tel.
kom. 502‑556‑235.
Cegłę pojedyńczą i potrójną białą, tel.
kom. 723‑938‑111.
Komputer Duron 1,3 Ghz, 640 Mb
DDR, 40GbHDD, GeForce 2 64Mb, tel.
kom. 793‑701‑024.
Komputer stacjonarny z monitorem
LCD 17” (komplet), 320zł, tel. kom.
602‑381‑914.
Wiertarkę stołową (polską), frezarkę do
drewna, wiertarkę 2H-125, piłę ramową
do cięcia metali Kuźnię (Kotlinkę), tel.
kom. 507‑105‑980.
Sprzedam wózek Chicco, tel. kom.
667‑189‑374.
Używana betoniarka, tel. kom.
603‑072‑751.
Witryna chłodnicza z nadmuchem, tel.
kom. 508‑324‑558.

Zatrudnię kucharkę oraz kelnerki do
pracy w restauracji w Juracie, tel. kom.
509‑637‑817.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, okolice
Głowna, tel. kom. 605‑097‑071.
Zatrudnię kelnerkę na 1/2
etatu Pub Retro, CV ze zdjęciem,
ul. Powstańców 15, tel. kom.
501‑129‑752.
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.
Mechanika i elektromechanika
samochodowego zatrudnię,
tel. (42) 719‑29‑37.
Doświadczonego kierowcę do
cukierni, Głowno, tel. kom. 602‑815‑186.
Przyjmę stolarza, tel. kom. 606‑617‑497.

Sofa dwu i trzy-osobowa, skóra
ekologiczna, kolor kremowy, tel. kom.
668‑599‑585.

Zatrudnię sprzedawcę do sklepu
spożywczego, praca w Głownie,
tel. (42) 719‑13‑89.

Tanio segment, stan. bdb, tel. kom.
507‑135‑199.

Zatrudnię pracownika 
w gospodarstwie rolnym, zapewniam
wyżywienie i zakwaterowanie, 
tel. kom. 721‑085‑095.

Sprzedam łubianki drewniane 
i plastikowe nowe, 
tel. kom. 792‑902‑783.
Drewno kominkowe, opałowe,
budowlane, kamień ozdobny, grysy, korę
sosnową. Urządzanie ogrodów 
i układanie kostki, tel. kom. 516‑324‑160.

Zatrudnię murarza, tynkarza do 45 lat
z okolic Łowicza, tel. kom. 692‑382‑852.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E 
w transporcie międzynarodowym, 
tel. kom. 604‑237‑423.

Sprzedam krokwie topolowe, nowe,
tanio, tel. kom. 515‑198‑557.

Przyjmę do pracy kucharza w Oberży
w Nieborowie, tel. kom. 698‑342‑811.

Sprzedam Tuje Brabant i Tuje
Smaragd, tel. kom. 600-262‑693, Łowicz.

Zatrudnię ekspedientki do pracy 
w sklepie spożywczym w Łowiczu, 
tel. kom. 512‑088‑422.

Zamrażarkę 4 szufladową niemiecką
105/55/55, tel. kom. 502‑980‑287.
Oddam gruz, zapewniam transport,
tel. kom. 505‑099‑355.
Maszyny szwalnicze, tel. kom.
792‑931‑678.
Overlock 5-nitkowy, tel. kom.
505‑065‑040.
Obrzeża - krawężniki, tel. kom.
691‑588‑602.
Sprzedam cegłe, pełna 6, tel. kom.
502‑768‑100.
Regranulat styropianowy-mielony
styropian do lekkich wylewek
betonowych na stropy i posadzki,
tel. (46) 838‑88‑70.

Przyjmę do pracy w barze w Łowiczu,
kebab Macjack ul. Kozia 11/15 - cv
prosimy składać w barze.
Zatrudnię szwaczki na dzianinę, tel.
kom. 603‑610‑884.
Zespół poszukuje wokalistki, tel. kom.
667-624‑278 po 16.00.
AVON - prezenty dla nowych
konsultantek, zarabiasz do 40%,
tel. kom. 501‑032‑348.
Szwaczki, tel. kom. 508‑191‑931.

Zatrudnię uczącą się dziewczynę 
do pracy w pizzerii na weekendy, 
tel. kom. 510-250-687 
w godz. 10:00‑18:00.
Zatrudnię tokarza, ślifierza, 
tel. kom. 602‑249‑683.

Szwaczki zatrudnię, tkanina,
stębnówka, overlock, Głowno, 
tel. kom. 661‑918‑208.
Diagnostę-mechanika, Okręgówka
Łowicz, tel.kom. +48 504‑072‑526.

Zatrudnię operatora koparki, koparkoładowarki i równiarki z doświadczeniem,
tel. kom. 609‑111‑509.

Zatrudnię kierowcę kat. C+E 
w transporcie krajowym, 
tel. kom. 604‑237‑423.
Firma dziewiarska w Łowiczu
zatrudni dziewiarza, tel. kom.
601‑332‑896.
Zatrudnię na docieplenia i
pracowników na budowę, tel. kom.
600‑575‑945.
Zatrudnię kierownika z
uprawnieniami drogowymi do pracy
w firmie brukarsko-drogowej, tel.
kom. 601‑593‑011.
Zatrudnię szwaczki, tkanina, Głowno,
tel. kom. 509‑571‑801.
Zatrudnię handlowca z
doświadczeniem do pracy na
składzie z kostką brukową
w Skierniewicach, tel. kom.
601‑593‑011.
Zatrudnię kierowcę w ruchu
międzynarodowym (transport
kontenerów), kat.C+E, tel. kom.
693‑441‑700.

Posiadam prawo jazdy B, grupę,
poprowadzę dom, zaopiekuję się
dzieckiem w ok. Rawy, 
tel. kom. 721-304-544.

Szukam pracy: murarz, ogrodzenia
siatkowe, klinkierowe, ocieplenia
budynków, Rawa, tel. kom. 721-586-276.

Schudnij i zarabiaj, dodatkowy dochód
www.zobaczto.dorota.mojawaga.pl

Transport, przeprowadzki, 
tel. kom. 784-349-839.

Tynkarzy doświadczonych na
domki, posadzkarzy do mixokreta
na domki, tel. kom. 518-408-369.

Zaopiekuje się dzieckiem - Żyrardów
tel. kom. 606-974-744

Współpraca z Herbalife www.zdecyduj.
dorota.mojawaga.pl

usługi wideo

Zatrudnię brygadę tynkarzy do tynków
gipsowych, tel. kom. 501-718-479.

Studio Wideo „Kadr”, 
tel. kom. 607‑916‑001.

Zatrudnię do pracy przy montażu
maszyn. Pożądane wykształcenie
techniczne, znajomość rysunku
technicznego, zdolności manulane 
i chęć do pracy. Rejon Skierniewic, 
tel. kom. 603-345-118.

Cyfrowe wideofilmowanie,
fotografowanie, pełna obróbka
komputerowa, tel. (46) 837-94-85,
tel. kom. 608‑484‑079.

Zatrudnię ekipę do ocipleń, 
tel. kom. 695-601-328.
Zatrudnię fryzjerkę, Skierniewice, 
tel. kom. 509-822-413.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, 
do transportu krajowego 
i międzynarodowego, 
tel. kom. 601-264-267.
Zatrudnię kierowcę z kat. C i C+E.
Baza w Skierniewicach, 
tel. kom. 693-843-090.
Zatrudnię kierownika
z uprawnieniami drogowymi do firmy
brukarsko-drogowej,
tel. kom. 601-593-011.

Zatrudnię tynkarza, 
tel. kom. 602‑660‑790.

Zatrudnię monterów mebli, 
tel. kom. 601-344-142.

Zatrudnię kierowcę kat. C+E, 
na kraj, tel. kom. 502‑605‑719.

Zatrudnię pomocników do robót
wykończeniowych, tel. kom. 508-178-172.

Praca od zaraz, ogrodnictwo, szklarnie
Łowicz. Kobiety w wieku do 40 lat 
z doświadczeniem, 
tel. kom. 784-997‑331 po 16:00.

Zatrudnię kierownika, handlowca
z doświadczeniem do pracy
na składzie z kostką brukową
w Skierniewicach,
tel. kom. 601-593-011.

Zatrudnię fryzjera damsko-męskiego,
w Łowiczu, tel. kom. 603‑372‑058.

Radio „Victoria” zatrudni
dziennikarza, CV na adres:
sekretariat@radiovictoria.pl.
Przyjmę murarza, 
tel. kom. 723‑327‑465.
Firma Panel-Serwis przyjmie (od zaraz)
do pracy na stanowisko sprzątaczki
na obiekcie Tesco, Łowicz, tel. kom.
605‑176‑977.
Apteka w Żyrardowie zatrudni technika
farmacji Tel.046-855-67-22
Avon- byłaś kiedyś konsultantką?
Możesz znów być z nami, skorzystaj z
super oferty na powrót, tel. kom. 502616-468.
Avon- nowa super oferta dla
zapisujących się. Ty też możesz kupować
taniej, dostawać prezenty, zarabiać, tel.
kom. 502-616-468.
Do wykończenia wnętrz i remontów,
tel. kom. 603-635-879
Dodatkowy dochód z domu przez
internet, wymagany wiek 25-50, min.
średnie wykształcenie www.zobaczto.
dorota.mojawaga.pl
Firma Bis zatrudni samodzielnego
projektanta do studia meblowego
w Skierniewicach. Wymagane
doświadczenie w pro-jektowaniu kuchni,
szaf i garderób, tel. kom. 601-344-142.
Firma usługowa zatrudni kobiety do
pakowania słodyczy do Żabiej Woli
i Grodziska Mazowieckiego. Praca
w systemie akordowym. Wymagana
książeczka sanepidowska. 
tel. 022/757-74-20.

Zatrudnię pracownika do pracy 
w ogrodzie na 1/2 etatu, działka
pod Rawą Mazowiecką, 
tel. kom. 601-378-600.
Zatrudnimy osoby do doręczania
paczek na terenie miasta Skierniewice.
Wymagania: Własny samochód typu bus
o ładow-ności powyżej 590kg, kolor biały
lub żółty. Tel. 0519-741-867, 
paczki@onet.pl

szukam pracy
Główny księgowy, certyfikat MF,
faktura VAT, tel. (46) 837-38-17, tel.
kom. 664‑973‑140.
Posiadam samochód kombi, prawo
jazdy B,C, podejmę pracę stałą lub
dorywczą, tel. kom. 608-011‑466, Łowicz.
Przyjmę zlecenia na przeszycia, 
tel. kom. 502-569‑498 po 15.00.
Kobieta 40 lat, wykształcenie średnie,
uprawnienia masażystki, kasa fiskalna,
prawo jazdy, tel. kom. 791‑776‑095.
Mechanik, kierowca A,B,C, 46 lat 
(31 lat pracy) podejmie pracę, 
tel. kom. 660‑486‑081.
Krojczy podejmie dodatkową pracę,
tel. kom. 608‑620‑345.
Podejmę pracę jako mechanik
samochodów ciężarowych, umiejętność
spawania, tel. kom. 665‑455‑810.
Od zaraz. Jako kierowca, kat. B,
pracownik piekarni bądź na budowę itp.,
tel. kom. 507‑644‑934.

Wideofilmowanie i fotografowanie,
profesjonalnie, tanio, 
tel. kom. 600‑447‑843.
ArtFoto - plener, śluby,
studniówki,chrzty, komunie i inne, 
tel. kom. 796‑964‑169.
Usługi fotograficzne oraz video 
w zakresie fotografii ślubnej, przyjęć
okazjonalnych oraz reklamy, www.
studionadachu.pl, tel. kom. 604‑101‑516.
Wideofilmowanie, zdjęcia gratis, 
tel. kom. 502‑163‑788.
Studio filmowe Kroton, DVD, HD,
zdjęcia, tel. (46) 837-47-48, 
tel. kom. 504‑057‑550.
Www.wpaskifilm.pl.
Wideofilmowanie „Kasia”, 
solidnie, tanio + zdjęcia, 
tel. kom. 602‑633‑407.
Wideofilmowanie, fotografia,
tel. kom. 608‑244‑400.
Videofilmowanie, foto, atrakcyjne
animacje komputerowe, 
tel. (46) 837-79-81, 
tel. kom. 606‑302‑466.
Fotografowanie profesjonalne, 
tel. kom. 506‑109‑908.
Wideo filmowanie, obróbka
komputerowa, tel. kom. 880‑485‑598.
Fotografia ślubna, profesjonalnie, 
tanio www.studiophoto.eu, 
tel. kom. 796‑170‑389.
Wideofilmowanie, profesjonalnie, film
na dvd lub blue ray, 
tel. kom. 603-685-000.

Kierowca kat. C+E, doświadczenie
międzynarodowe (UE-Ukraina-Szwjcaria),
tel. kom. 606-425-222.

Konsultantki Betterware, www.agabetterware.com, tel. kom. 608-642-398.

Kierowca z samochodem dostawczym
podejmie współpracę, 
tel. kom. 663-875-716.
Kobieta, język włoski, dyspozycyjna,
samochód, tel. kom. 693-242-247.
Księgowa główna, duże
doświadczenie przyjmie pracę,
tel. kom. 502-929-440.

Zatrudnię młodego mężczyznę-praca
przy komputerze-grafika. CV na adres
kris-movie@o2.pl, Łowicz.

Operatora koparko-ładowarki
i koparki kołowej obrotowej z
doświadczeniem. tel.046/832-81-81.

Machmax Partner Orange zatrudni
Przedstawiciela Handlowego z
własnym samochodem. Atrakcyjne
wynagrodzenie.CV na adres agnieszka.
woch@biznesorange.pl.

Pielenie, tel. kom. 792-170-744.

Przyjmę zlecenia na wykończenia
wnętrz, malowanie, tapetowanie, 
gładzie, tel. kom. 663-806-251.

PKO BP zatrudni do pracy z
klientem, bezpłatne szkolenia, także dla
studentów, tel. kom. 515-236-056.

Przyjmę zlecenia na wykończenie
wnętrz, malowanie, tapetowanie, 
gładzie, tel. kom. 663-806-251.

Wideofilmowanie, profesjonalnie, 
tanio, tel. kom. 608-244-400.
Wideofilmowanie, zdjęcia reportażowe
i pozowane, profesjonalnie, tanio, 
tel. kom. 0661-723-002, 0606-218-624.

remontowobudowlane
usługi
Glazura, terakota, malowanie, tanio 
i solidnie, tel. kom. 600‑488‑382.
Glazurnictwo - także duże i bardzo
duże zlecenia, szybka realizacja,
możliwośc faktury VAT, 
tel. kom. 600‑626‑760.
Remonty - wykończenia, 
tel. kom. 600‑626‑760.
Tynkowanie i murarstwo, 
tel. kom. 668‑489‑577.
Tynki tradycyjne maszynowe, zatarte
na gładko, super, tel. kom. 514‑142‑855.
Gładź, płyta K/G, malowanie, panele
ścienne, podłogowe, glazura, terakota,
tel. kom. 516‑131‑973.
Układanie kostki brukowej,
granitowej, tel. kom. 692‑789‑266.
Tynki, tel. kom. 503‑077‑863.
Dachy, pokrycia dachowe, konstrukcje,
obróbki, tel. kom. 609‑846‑316.
Cyklinowanie, polerowanie, układanie
parkietu, tel. (46) 837-42-55, tel. kom.
501‑249‑461.
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.
Brukarstwo, tel. kom. 606‑774‑310.
Przeróbki, remonty, stawianie
budynków gospodarczych, 
tel. kom. 785‑333‑971.

Fotografia profesjonalna, śluby,
plenery, fotoksiążki,
tel. kom. 606‑630‑448.

Tynki wewnętrzne, zewnętrzne,
tel. kom. 516‑131‑973.

Studio Master - obsługa filmowa
imprez okolicznościowych 
(wesela, śluby itp.), doświadczenie, 
tel. kom. 606‑506‑609.

Kompleksowe wykańczanie wnętrz, 
tel. kom. 511‑337‑768.
Stawianie ogrodzeń klinkierowych, 
tel. kom. 511‑337‑768.

Fotoreportaż ślubny - wolne terminy
2010, www.fotografiaslubna.dtfoto.pl, 
tel. kom. 663‑561‑243.

Ogrodzenia, bramy, balustrady,
produkcja, montaż,
tel. kom. 506‑771‑822.

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

Budowa domów, tynkowanie, tel. kom.
512‑335‑940.

Artfoto -plener, śluby, chrzty, komunie,
inne imprezy, tel. kom. 796-964-169.
Foto -video, tel. kom. 518-642-000.

Fotografia -ślub, wesele, plener,
komunia, www.amarczak.pl, 
tel. kom. 604-321-777.

Emeryt - elektryk uprawnienia 
do 1kv, prawo jazdy, samochód, 
obsługa komputera, 
tel. kom. 696-416-882

Wideofilmowanie -Profesjonalnie
-Tanio, tel. kom. 605-157-248, 
www.videocmp.pl

Docieplanie budynków, gładzie,
malowanie, płyty k/g, panele podłogowe
i ścienne, glazura, terakota, 
tel. kom. 607‑343‑338.

24-latek z Żyrardowa pilnie poszukuje
pracy, tel. kom. 660-592-163
Elektryk szuka pracy dodatkowej lub
dorywczej, tel. kom. 691-219-981.

Tomasfilm Studio Wideofilmowanie,
profesjonalnie, tanio, 
tel. kom. 504-205-280, www.tomasfilm.
neostrada.pl

Profesjonalne fotoreportaże ślubne,
tanio, www.fotoimprezy.eu, 
tel. kom. 698‑129‑195.

Foto- Video, tel. kom. 696-011-351.
www.youtube.com/videoskierniewice

Kierowca z dostawczym podejmie
współpracę, tel. kom. 784-349-839.

Murarzy wykwalifikowanych, 
tel. kom. 886-688-319 do godz. 18.

Wideofilmowanie cyfrowe, obróbka
komputerowa- tanio, 
tel. kom. 606‑852‑557.

Dorywczo-fizyczną, 
tel. kom. 697‑567‑970.

Kierowca kat. C, tel.
kom. 500-600-600.

Mechanika, operatora tokarki CNC,
tel. kom. 503-050-650.

Szukam pracy, kierowca C+E,
świadectwo kwalifikacji, 
tel. kom. 665-496-692.

Pracownik budowlany: łaciarz,
posadzkarz, tel. kom. 785-612-608.

Zatrudnię kierowcę kat. C+ E, 
na kraj, z Łowicza lub okolic, 
tel. kom. 600‑688‑699.

Zatrudnię kierowców z kat. C+E
w transporcie międzynarodowym,
kontenery, tel. kom. 602‑596‑467.

praca

Zatrudnię spawacza TIG, MIG-MAG,
ślusarza, monterów z okolic Łowicza,
tel. kom. 793-065-376 rekrutacja@
rafann.pl.

Młodych mężczyzn zatrudnię do pracy
w weekendy od zaraz, mile widziane
uprawnienia kierowcy kat. B, dobre
warunki pracy, tel. kom. 601‑825‑908.

Kierowca kat. C+E na kraj z okolic
Łowicza, tel. kom. 605‑993‑107.

Potrzebna energiczna kobieta oraz
kierowca z własnym samochodem do
pracy w pizzerii, tel. kom. 509‑830‑009.

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

Poszukuję opiekunki do 3-letniej
dziewczynki w Łowiczu, os. Konopnickiej,
tel. kom. 506-432-457 po godz. 17.00

Zatrudnię kucharza/kucharkę 
w „Restauracji Słonecznej”, Stary Dębsk
pod Sochaczewem, 
tel. kom. 608‑365‑008.

Przyjmę na naukę zawodu:
maszynista offsetowy (wykształcenie
średnie techniczne) KartonPack, Klickiego 110/112,
tel. (46) 837‑39‑78.

Zatrudnie ślusarza, spawacza
TIG, MIG-MAG, monterów z okolic
Łowicza, tel. kom. 793-065-376
rekrutacja@rafann.pl.

Zatrudnię kucharza lub kucharkę 
oraz kelnerkę, możliwość przyuczenia 
do zawodu. Gwarantujemy umowę 
o pracę. Praca w Łowiczu, 10.00-18.00, 
tel. kom. 510‑250‑687.

Zatrudnię pomocnika, lakiernika
samochodowego, tel. kom. 604‑454‑032.

Sprzedam bramę 4 m dł, 1,5 m wys,
plus furtka. Zrobię na zamówienie
bramy, ogrodzenia, balustrady, tel. kom.
796‑788‑221.

Oriflame, tel. kom. 608‑315‑154.

Zatrudnię na stanowisko pizzera,
www.pizzerianieborow.pl, tel. kom.
609‑546‑688.

Zatrudnię kierowcę C+E,
tel. (46) 837-92-05, 
tel. kom. 605‑094‑166.

Przyjmę szwaczki do pracy, okolice
Strykowa, tel. kom. 790-366-411,
602‑826‑540.

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

Duża firma zatrudni osoby do pracy
przy produkcji w Strykowie, zapewniamy
transport z Łowicza, tel. kom.
785‑246‑263.

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

Sprzedam 42m płotu,
tel. (46) 839‑63‑72.

dam pracę

Zatrudnię szwaczki, tel. kom. 697-096861, Domaniewice.

Zatrudnię kierowcę kat. C z
doświadczeniem, Łowicz i okolice, 
tel. kom. 0601‑360‑267.

Pracownika myjni -parkingu, Łowicz 
tel. kom.+48 504‑072‑526.

Wózek niemowlęcy, głęboki, stan bdb,
tel. kom. 602‑808‑363.

Zatrudnię ekspedientkę, Głowno,
sklep spożywczy, tel. kom. 501‑669‑440.

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

Spacerówka 105 zł, tel. kom.
500‑519‑872.

Stól lita sosna +4 krzesła, tel. kom.
501‑422‑509.

Machmax Partner Orange 
w Łowiczu zatrudni do prac biurowych 
z umiejętnościami telemarketingu. CV 
na adres agnieszka.woch@
biznesorange.pl.
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Fotografia ślubna, okolicznościowa, 
tel. kom. 509-652-759, 
www.tomaszewskifoto.pl

Posadzki maszynowe, tel.
kom. 512-250-466 504‑622‑700.
Docieplenia budynków, elewacje
zewnętrzne, glazura, terakota, adaptacja
poddaszy, kompleksowe wykończenia
wnętrz, faktury VAT, tel. kom.
606‑737‑576.
Układanie kostki brukowej, solidnie 
i tanio, tel. kom. 667‑837‑817.
Malowanie agregatem malarskim,
tel. kom. 512-250-466 504‑622‑700.
Tynki maszynowe tanio i solidnie, 
tel. kom. 519‑055‑495.

Profesjonalnie foto - video ślubne 
i reklamowe. www.studionadachu.pl 
tel. kom. 604-101-516.

Bramy przesuwne, ogrodzenia. Siatka
ogrodzeniowa + montaż, 
tel. kom. 503‑572‑046.

Ślubna fotografia reportażowa 
i plenerowa, profesjonalnie, 
tel. kom. 608-804-593.

Sufity podwieszane, ścianki działowe
G/K, gładź gipsowa, malowanie, panele,
tel. kom. 695‑439‑227.
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Usługi hydrauliczne pełny zakres,
przyłącza wodociągowe, usługi
koparko-ładowarką, 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.
Usługi tynkarsko-murarskie, faktury
vat, tel. kom. 692‑382‑852.
Malowanie, gipsy, zabudowa
poddaszy, panele oraz docieplanie
budynków, tel. kom. 505‑024‑964.
Tynkowanie,
tel. kom. 602‑660‑790.
Glazura, terakota,
tel. kom. 696‑171‑899.
Glazurnictwo, gładzie, malowanie,
panele, tel. kom. 601‑650‑795.
Kompleksowe remonty łazienek
i pomieszczeń, tel. kom. 668‑821‑932.
Brukarstwo tanio, tel. kom.
503‑976‑505.
Ocieplanie elewacji zewnętrznej
styropianem lub watą, gładź gipsowa,
glazura, terakota, tel. (46) 839-13-73,
tel. kom. 602‑814‑481.
Usługi remontowo-budowlane,
docieplanie budynków, tel. kom.
501‑156‑796.
Ślusarstwo, bramy, ogrodzenia,
balustrady, tel. kom. 609‑722‑809.
Kompleksowe usługi remontowowykończeniowe. Gwarancje,
tel. kom. 607‑349‑995.
Układanie kostki brukowej, Łowicz
i okolice, tel. (46) 838-92-14,
tel. kom. 604‑413‑669.

Wykończenia wnętrz, atrakcyjne ceny,
tel. kom. 507-431-463; 600‑917‑292.

Trakiem do klienta,
tel. kom. 506‑202‑161.

Docieplenia budynków, niskie ceny,
tel. kom. 600-917-292; 507‑431‑463.

Trak 10 mb., tel. kom. 506‑202‑161.

Własny dom za 700 zł. Najtańsze
w Polsce budowy domów i obiektów
przemysłowych, tel. kom. 512‑272‑689.
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.
Kierownik budowy, nadzory,
przeglądy, tel. kom. 660‑463‑499.
Glazura, malowanie, gładź, płyty k/g,
tel. kom. 788‑204‑613.
Usługi remontowe Krisew,
malowanie, płyty k/g, gładzie, sufity
podwieszanie, adaptacja poddaszy,
panele, glazura, terakora, tel. kom.
693‑824‑684.
Kanałowe docieplanie budynków
granulatem styropianowym, kondygnacja
800 zł, tel. kom. 602‑570‑424.
Agdam wykonuje docieplenia,
elewacje, wykończenia wnętrz,
poddaszy i zabudowy k/g i podbitki,
malowanie, tel. kom. 697‑638‑898.
Ogrodzenia klinkierowe, elewacje, tel.
kom. 516‑061‑848.
Docieplanie budynków, podbitki, płytki
terakota, tel. kom. 516‑061‑848.
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.
Docieplenia budynków, tynk
strukturalny, tel. kom. 507‑458‑670.

Ogrodzenia. Montaż, tel. kom.
696‑049‑953.

Docieplenia budynków, tel. kom.
668‑827‑938.

Wyrób i montaż schodów z drewna
krajowego i egzotycznego oraz inne
usługi stolarskie, tel. kom. 663‑766‑557.

Docieplenia budynków, tel. kom.
791‑971‑765.

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,
tel. kom. 505‑092‑767.

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.

Ogrodzenia z cegły klinkierowej i siatki,
tel. kom. 603‑444‑431.
Układanie glazury, terakoty, tel. kom.
695‑778‑710.
Dachy, konstrukcje, podbitki, tel. kom.
785‑534‑988.
Blacharstwo, dekarstwo, papy
termozgrzewalne, podbitki, tel. (42) 71957-86, tel. kom. 695‑063‑467.
Wypożyczę rusztowanie, tel. kom.
692‑648‑008.
Malowanie, gipsowanie, płyta k/g,
panele podłogowe, glazura, terakota, tel.
kom. 790‑329‑790.
Docieplenia, podbitki, tynki.
Solidnie, faktury, tel. kom.
888‑056‑059.
Ciśnieniowe mycie i czyszcenie
elewacji, ogrodzeń, chodników,
urzadzeń, posadzek, tel. kom.
502‑749‑450.
Stal nierdzewna, poręcze,
balustrady, tel. kom. 665‑147‑488.
Bramy, ogrodzenia kute, tel. kom.
665‑147‑488.
SOLIDNIE wykończenia,
tel. (46) 895‑19‑28.
Wylewki maszynowe Mixokret, tel.
kom. 517-032-915, 606‑314‑749.
Profesjonalne, całkowite
wykończenia wnętrz, tel. kom.
600‑225‑256.
Remonty, wykończenia wnętrz.
Gwarancja, dokładność, rzetelność,
tel. kom. 600‑225‑256.
Malowanie, gipsy, tynki, płyty
kartonowo-gipsowe, docieplenia
budynków, glazura, terakota, panele
podłogowe, adaptacja poddaszy, tel.
kom. 694‑702‑755.
Docieplenia, elewacje, kompleksowe
wykończenia wnętrz, tynki maszynowe,
tel. kom. 514‑723‑688.
Przyjmę zlecenia na roboty
ogólnobudowlane, tel. kom.
509‑771‑368.
Drobne remonty, gładzie, malowanie,
panele podłogowe, sufity podwieszane,
zabudowy płyty G/K, gładzie bezpyłowe
i tynki ozdobne, tel. kom. 0607‑721‑933.

Tynki maszynowe, kompleksowe
wykończenia wnętrz i budynków,
docieplenia, elewacja budynków,
adaptacja poddaszy, glazura,
terakota, biały montaż, faktury vat,
tel. kom. 785-333-974 606‑123‑854.

Betonowe wylewki agregatem,
tel. kom. 608-577-428.

Usługi w zakresie układania paneli
podłogowych, ściennych, gipsowanie,
malowanie, glazura, terakota,
tel. kom. 608‑410‑972.

Bramy, ogrodzenia, balustrady,
tel. kom. 691-922-227.

Konstrukcje i krycie dachów,
docieplenia budynków, remonty
mieszkań, tel. kom. 600-262-935.

Cyklinowanie bezpyłowe,
lakierowanie i układanie podłóg,
tel. kom. 507-048-205.

Kostka brukowa - kompleksowo.
Projekt, sprzedaż, wykonanie,
tel. kom. 698-668-468.

Brukarstwo tel. kom. 500-373-904
www.best-bruk.prv.pl

Kostka granitowa i brukowa
-układanie, tel. kom. 785-922-343.

Budowa domów -wykończenia,
tel. kom. 695-601-328.

Krycie dachów, duże rabaty na
blachodachówkę, tel. kom. 668-316-158.

Kominki - profesjonalny montaż,
tel. kom. 608‑101‑676.

Budowa domów, remonty dachów,
tel. kom. 698-051-112.

Krycie dachów, podbitki,
tel. kom. 725-946-694.

Remonty od A do Z,
tel. kom. 0664‑113‑523.

Cyklinowanie bezpyłowe, www.
erzet.lua.pl, tel. kom. 608-172-838,
046/832-82-12.

Malowanie, gipsowanie, płyty k/g,
tel. kom. 507-724-470.

Układanie kostki brukowej,
tel. kom. 697‑116‑271.
Kominki z płaszczem wodnym.
Profesjonalny montaż,
tel. kom. 608‑101‑676.

Ocieplanie budynków, poddaszy, sufity
podwieszane, malowanie, gipsy,
tel. kom. 783‑153‑006.
Glazura, terakota, ocieplanie
poddaszy, budynków, gipsowanie,
malowanie, tanio i solidnie,
tel. kom. 784‑464‑959.
Kominy - montaż i wykonanie wkładów
kominowych ze stali kwasoodpornej
i żaroodpornej, tel. kom. 608‑101‑676.
Wylewki agregatem,
tel. kom. 518‑910‑336.
Profesjonalne krycie dachów
papą termozgrzewalną, docieplenia
stropodachów, malowanie dachów,
rynny itp., tel. kom. 668‑208‑450.
Glazura, panele, adaptacja poddaszy,
sufity, ścianki, tynki mozaikowe, kamień
dekoracyjny, gładź, malowanie, szafy,
pawlacze, schody, tralki, poręcze.
Wymiana okien, drzwi,
tel. (46) 837-73-99, tel. kom. 605‑562‑651.
Gładzie, malowanie, montaż płyt k/g,
glazura, tel. kom. 691‑734‑544.
Dachy, pokrycia, więźby, podbitki,
docieplenia zewnętrzne i wewnętrzne,
tynki gipsowe, gładzie, panele ścienne
i podłogowe, kompleksowe wykończenia
wnętrz, tel. kom. 788‑782‑058.
Blacharz, dekarz wykona wszystkie
pokrycia, tel. kom. 606‑663‑868.
Gipsy, malowanie, płytki,
zabudowa k/g, poddasza, tel. kom.
608‑372‑976.
Remonty dachów,
tel. kom. 501‑632‑719.

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

Malowanie dachów,
tel. kom. 796‑365‑110.

Układanie kostki brukowej i granitowej.
Tanio i solidnie, tel. kom. 795‑889‑964.

Kominki z rozprowadzeniem ciepła,
tel. kom. 790‑502‑143.

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

Układanie kostki brukowej,
granitowej, tel. kom. 660‑242‑558.

Remonty tanio, solidnie, tel. kom.
608‑810‑953.

Konstrukcje, pokrycia dachowe, tanio,
solidnie, tel. kom. 501‑694‑856.

Zabudowy z k-g, gładź, malowanie,
glazura, terakota, tel. kom. 519‑561‑671.

Budowa domów, dachy,
tel. kom. 889‑007‑076.

Kopanie, oczyszczanie, pogłębianie
stawów, tel. kom. 506‑673‑754.

Docieplenia, pokrycia dachowe,
tel. kom. 798‑542‑049.

Cyklinowanie farby, układanie parkietu,
tel. kom. 668-044-645 504‑206‑048.

Malowanie, gipsowanie,
tapetowanie, płyta g/k, panele i
inne drobne remonty, tel. kom.
518‑905‑611.

Domofony: tradycyjne i cyfrowe.
Instalacje i centralki telefoniczne,
tel. kom. 601‑207‑689.

Rusztowania wynajem, tel. kom.
509‑869‑270.

Montaż ogrodzeń z płyt betonowych.
Wylewki metodą tradycyjną, tel. kom.
667‑837‑817.
Tynkowanie agregatem (tynki
cementowo-wapienne). Zalewanie
agregatem posadzek itp. Szymczak,
tel. (63) 279-62-08, tel. kom.
605‑086‑206.
Tynki maszynowe agregatem,
tel. kom. 604‑144‑668.
Piaskowanie, możliwy dojazd do
klienta, FVAT, tel. kom. 664-730-510;
608‑372‑254.

Usługi remontowe, gipsowanie,
malowanie, glazura, docieplenia,
rachunki, tel. kom. 602‑383‑118.
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.
Układanie parkietu. Cyklinowanie
z polerowaniem, lakierowanie
parkietów i schodów, tel. kom.
607‑090‑260.
REKLAMA

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.

Wypożyczę agregat tynkarski, tel. kom.
692‑382‑852.
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.
Glazura, terakota, tel. kom.
602‑717‑207.

Gipsy, glazura, terakota, prace
remontowe -wykonam, tel. kom.
516‑153‑870.
Wykonywanie więźby
i pokryć dachowych, papa, gąb,
blachodachówka,
tel. kom. 503‑955‑975.
Docieplanie budynków, struktury,
niskie ceny, tel. kom. 728‑133‑118.
Tanio i solidnie wykonujemy
docieplenia budynków, adaptacje
poddaszy, k/g, kompleksowe remonty.
Konkurencyjne ceny,
tel. kom. 787‑484‑656.
Układanie glazury, terakoty, gładzie
i gipsy, tel. kom. 698‑261‑843.
Docieplenia budynków, tel. kom.
726‑257‑088.
Usługi koparko-ładowarką,
tel. kom. 609-661-559
609‑503‑223.

Wykonam tynki wapienno-cementowe
oraz kwarcowe, tel. kom. 793‑387‑697.

Remonty, glazura, terakota, gładzie,
płyty k/g, adaptacja poddaszy, inne,
tel. kom. 721‑108‑965.
Docieplenia budynków, szybko,
tanio!, tel. kom. 785‑369‑566.
Usługi remontowo-budowlane
od A do Z, tel. kom. 726‑866‑961.
Absolutnie wszystkie instalacje
elektryczne, hydrauliczne i alarmowe,
www.stis.pl, tel. kom. 602-779-602.
Dachy solidnie, tanio,
tel. kom. 505‑676‑175.
Wylewki miksokretem,
tel. kom. 605‑443‑826.
Absolutnie wszystkie prace
kontrolno -pomiarowe, pomiar
oświetlenia, rezystacji izolacji,
ochrony przeciwporażeniowej
uziomów, www.stis.pl
tel. kom. 602-779-602.
Baraki na budowę,
tel. kom. 601-338-813.
Absolutnie wszystkie usługi
remontowo-budowlane i instalacyjne,
www.stis.pl tel. kom. 602-779-602.
Adaptacja poddaszy, sufitów
podwieszanych, ścianki działowe,
docieplenia, malowanie. Wolne terminy,
tel. kom. 608-350-462.
Balustrady ze stali nierdzewnej,
tel. kom. 665-372-715.

Bramy garażowe, ogrodzenia,
automatyka do bram, Raw-TaL,
tel. kom. 504-622-384.

Dachy - sprzedaż, montaż.
Skierniewice,
tel. kom. 0516-046-799.
Dachy i podbitki, tanio,
tel. kom. 501-193-082.
Dachy - konstrukcje krycia,
tel. kom. 506-098-358.
Dachy- krycie i sprzedaż pokryć
dachowych, tel. kom. 0505-038-785.
Dachy kryjemy blachą i papą,
tel. kom. 604-182-211.
Dachy kryjemy
tel. kom. 605-606-914.
Dachy -pokrycia papą
termozgrzewalną, obróbki,
tel. kom. 723-975-482.
Dachy remonty i krycie, specjalizacja:
gont bitumiczny, papa termozgrzewalna
tel. kom. 603-166-509
Dachy tel. kom. 609-706-801.
Dachy, odśnieżanie, krycie, podbitki,
tel. kom. 691-922-227.
Dachy, więźba dachowa, każde
pokrycie, tel. kom. 728-825-854.
Dachy. Krycie, sprzedaż pokryć
dachowych, podbitki, pomiar i wycena
gratis, tel. kom. 697-876-714.
Dachy. Montaż więźby, pokryć
dachowych, tel. kom. 721-224-112.
Docieplanie budynków, szybko, tanio,
solidnie, tel. kom. 502-053-214.
Docieplanie budynków,
tel. kom. 691-761-326.
Docieplanie i obróbki blacharskie,
tel. kom. 697-753-536.
Docieplenia budynków i poddaszy,
tynki strukturalne, dachy, podbitki, prace
wykończeniowe, tel. kom. 500-076-158.
Docieplenia budynków, podbitki
dachowe, tel. kom. 694-826-430.
Docieplenia budynków, poddaszy,
rozbudowa domów,
tel. kom. 512-462-373.
Docieplenia budynków, remonty,
budowa domów, tel. kom. 697-082-025.
Docieplenia budynków, remonty,
poddasza, łazienki kompleksowo,
tel. kom. 798-203-534.
Docieplenia budynków, wełna,
styropian, tel. kom. 501-542-761.
Docieplenia domów, wykańczanie
wnętrz, dachy, tel. kom. 505-043-687.
Docieplenia, gipsowanie,
malowanie, adaptacja poddaszy,
tel. kom. 608-695-181.
Docieplenia, remonty,
tel. kom. 502-728-867.
Elewacje, docieplenia budynków, tynki,
remonty, gładzie, malowanie,
tel. kom. 608-514-612.

Kompleksowe wykonawstwo robót
brukarskich. Sprzedaż kostki
z dostawą (powiat rawski),
tel. kom. 601-24-16-83,
www.rawdrog.pl

Malowanie, tanio, szybko i solidnie,
tel. kom. 886-364-985.
Malowanie, 4zł/mkw,
tel. kom. 503-879-604.
Malowanie, tapetowanie, gładzie, sufity
podwieszane, tel. kom. 606-764-499.
Malowanie, tapety, gładzie gipsowe,
sufity k/g, panele - remonty,
tel. kom. 508-581-420, 0518-115-134.
Ocieplenia budynków,
tel. kom. 506-123-597.
Ogrodzenia betonowe. Produkcja
i sprzedaż. Zagórze 31A,
tel. kom. 515-265-055,
046/831-53-84.
Piasek, ziemia ogrodowa, kamienie
polne, przywozimy na miejsce-sprzedaż,
tel. kom. 601-338-813.
Pokrycia dachowe, celagry, podbitki,
tel. kom. 518-724-811.
Posadzki i tynki agregatem. solidnie
i tanio, tel. kom. 509-655-320,
0604-409-034.
Posadzki tel. kom. 691-689-925.
Remonty kompleksowo,
tel. kom. 601-732-952
Remonty, wykończenia pod klucz,
docieplenia, czyszczenie i malowanie
dachów, tel. kom. 693-575-600
Tynki gipsowe, cementowo
wapienne, autoryzacja producentów,
tanio i solidnie,
tel. kom. 518-408-369.
Remonty, wykończenia wnętrz,
tel. kom. 604-136-932, 046/832-73-78.
Tynki agregatem,
tel. kom. 606-986-179.
Tynki gipsowe i cementowe,
tel. kom. 695-601-328.
Tynki maszynowe agregatem,
profesjonalnie,
tel. kom. 785-338-555.
Glazura, terakota, malowanie, płyty
g/k, panele, prace instalacyjne itp,
tel. kom. 664-989-486.
Glazurnictwo- ceny do uzgodnienia,
tel. kom. 503-879-604.
Gładź, stiuki, trawertyny,
tel. kom. 698-402-521.
Tynki maszynowe agregatem,
solidne wykonanie,
tel. kom. 606-268-415.
Tynki maszynowe, gips, cement,
wapno, sufity podwieszane,
tel. kom. 669-201-962.
Tynki maszynowe, gips, cement,
wapno. tel. kom. 505-038-785.
Tynki maszynowe, gipsowe
i cementowo-wapienne,
tel. kom. 504-727-6-71.

Glazura, terakota, gładzie, malowanie,
remonty, tel. kom. 668-309-572.

Hydraulika, glazura, terakota,
malowanie, gipsowanie, panele, płyty kg,
wykończenia wętrz, solidnie,
tel. kom. 515-996-669 lub 0503-337-289.

Glazura, terakota, gładzie, zabudowa
KG, tel. kom. 512-135-860.

Tynki mozaikowe i akrylowe sprzedaż, tel. kom. 608-025-792.

Glazura, terakota, malowanie, gładzie,
wykończeniówka, tanio,
tel. kom. 696-263-697.

Tynki tradycyjne cementowo-wapienne
agregatem (piach, cement, wapno),
tel. kom. 504-563-181, 692-350-969.

Glazura, terakota, płytka klinkierowa,
solidnie, tel. kom. 888-217-824.

Układanie glazury, remonty,
tel. kom. 605-303-836.
Układanie kostki brukowej
i granitowej, tel. kom. 660-306-446.
Montaż i wymiana pokryć dachowych,
demontaż eternitu,
tel. kom. 606-250-839, 695-667-239.
Układanie kostki brukowej
i granitowej, tel. kom. 663-314-789.
Murowanie, tynki, remonty, ocieplenia,
tel. kom. 601-066-383.
Układanie kostki
brukowej- solidnie,
tel. kom. 602-882-075.
Układanie kostki brukowej
z materiałem lub bez,
tel. kom. 723-891-642.
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Układanie kostki brukowej, granitu,
tel. kom. 507-969-822.

Oddam gruz betonowy,
tel. kom. 0607‑775‑127.

Usługi elektryczne,
tel. kom. 506‑186‑571.

Układanie kostki brukowej,
solidnie, tel. kom. 602-882-075.

Wyłazy dachowe, folia kubełkowa,
wełna mineralna, tel. kom. 665‑723‑997.

Hydraulik, wszystkie technologie,
tel. kom. 608‑101‑676.

Układanie kostki brukowej,
tel. kom. 605-898-150, 665-606-955.

Sprzedam styropian: fasada grubość
10 cm, podłoga 4 cm,
tel. kom. 600‑304‑843.

Hydrauliczne, wod-kan, CO, awarie,
tel. kom. 796‑365‑110.

Układanie kostki brukowej,
tel. kom. 504-80-90-15.
Układanie kostki brukowej,
tel. kom. 508-178-390.
Układanie kostki brukowej,
tel. kom. 513-869-650, 503-866-445.
Układanie kostki granitowej
i brukowej z materiałami lub bez,
tel. kom. 663-792-547.
Układanie parkietu i cyklinowanie,
tel. kom. 692-616-390.
Usługi koparko-ładowarką łyżki
30,43,75 i łyżka skarpowa,
tel. kom. 697-337-473.
Usługi koparko-ładowarką z młotem +
wywrotki (18 ton), transport ziemi czarnej,
kruszyw, piasek, tel. kom. 723-975-482.
Wylewki agregatem solidnie,
tel. kom. 607-378-288.
Wylewki agregatem,
tel. kom. 511-440-509.
Wylewki agregatem,
tel. kom. 518-910-336.
Wylewki agregatem,
tel. kom. 518-910-336.

Tanie drewno budowlane,
tel. kom. 515‑198‑557.
Stemple budowlane,
tel. kom. 501‑249‑038.

usługi
instalacyjne
Hydraulika, tel. kom. 602‑832‑738.
Chłodnictwo, klimatyzacja,
schładzarki, baseny do mleka, instalacje
elektryczne, serwis, montaż, tel. kom.
668‑346‑892.
Usługi hydrauliczne,
tel. kom. 508‑862‑015.

nauka

Biuro Rachunkowe - profesjonalnie,
www.protax.net.pl, tel. (042) 611-6499, tel. kom. 605‑747‑222.

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

Matematyka, tel. (46) 837‑85‑96.

Meble pod wymiar: kuchenne,
biurowe, szafy z drzwiami przesuwnymi,
solidnie, raty, tel. kom. 501‑707‑657.

Drobne usługi stolarskie; u klienta,
tel. kom. 607‑385‑851.

Korepetycje - matematyka dla
studentów i maturzystów, tel. kom.
507‑476‑922.

Chcesz schudnąć, wrócić do
formy? Trener osobisty,
tel. kom. 600‑703‑270.
Tanio przewóz „Busem” 9-osobowym,
na każdą potrzebę, tel. kom.
0603‑709‑302.
Studnie głebinowe, tel. kom.
0508‑627‑069.

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

Auto laweta 5 ton, Stryków, tel.
kom. 785‑149‑324.

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

Zespół muzyczny, wesela, tel. kom.
607-992-169, 601‑854‑670.

Wylewki betonowe,
tel. kom. 600-872-737.
Wylewki posadzek mixokret,
tel. kom. 517-032-915, 606-314-749.

Usługi hydrauliczne, wod-kan., C.O.,
solidnie, tel. kom. 608‑390‑429.

Wypożyczlnia narzędzi budowlanych,
tel. kom. 504-413-532.

Hydraulika, tel. kom. 608‑263‑951.
Montaż anten satelitarnych, ustawianie
przy pomocy profesjonalnego miernika,
tel. kom. 609‑700‑765.
Instalacje i centralki telefoniczne,
domofony, bramofony, videofony.
Montaż, naprawy, konserwacja,
tel. kom. 601‑207‑689.

Dekoracja sal weselnych, tel. kom.
0784-487-536, 0513‑748‑813.
DJ, wodzirej - wesela, bale, imprezy
okolicznościowe, www.djbizzy.110mb.
com, tel. kom. 0697‑574‑161.
Zespół, wesela, tel. kom.
0696‑315‑910.
Śluby VW Passat 2004 r. srebrny
z udekorowaniem,
tel. kom. 0500‑371‑161.

Pranie dywanów i tapicerek, Głowno
i okolice, tel. (042) 719-15-31, tel. kom.
887‑797‑225.

Przeprowadzki, transport. Bus
kontener, tanio, tel. kom. 664‑013‑145.
Zespół muzyczny - bale, wesela,
tel. kom. 726-170-591, 601‑574‑548.
Zawiozę do ślubu najnowsze BMW
M5, tel. kom. 0603‑569‑990.
Śluby: nowe BMW5, Volvo XC90, tel.
kom. 508‑909‑732.
Zespół muzyczny, wieloletnie
doświadczenie, tel. kom. 606‑908‑346.

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

Ogrody - projekty, systemy
nawadniające, tel. kom. 693‑944‑073.

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.

Chrysler 300 Hemi limuzyna nowy
model - śluby, tel. kom. 728‑348‑420.

Usługi transportowe Renault Master,
tel. kom. 0880‑964‑952.

Ogrodzenia i elewacje z kamienia Ogrody, tel. kom. 604‑727‑412.

Zarządzanie nieruchomościami
wspólnot mieszkaniowych i innymi,
tel. kom. 660‑463‑499.

Śluby: czarne Audi Q7; www.slubyq7.
republika.pl, tel. kom. 0790‑699‑445.

Zabytkowym autem do ślubu.
Zdjęcia www.slubauto.pl, tel. kom.
604‑131‑581.

Profesjonalne instalacje sygnalizacji
włamania, pożaru, kontroli dostępu,
nadzoru wizyjnego (monitoring),
tel. kom. 601‑207‑689.

Samochód weselny BMW E-90,
seria 3, 2007 rok, kolor jasny-morski,
tel. kom. 0608‑652‑331.

Zawiozę do ślubu Opel Vectra C
sedan, srebrny metalik. Makijaż dla Pani
Młodej gratis, tel. kom. 604‑938‑246.

Szycie firan i zasłon,
tel. kom. 502‑608‑548.

Potrzebujesz pomocy przy
komputerze? Dzwoń,
tel. kom. 0693‑025‑899.

Biuro rachunkowe - rozliczanie
PIT-ów, VAT-u, k.p.i r., konkurencyjne
ceny, ul. Kaliska 5/122, tel. kom.
669‑034‑013.

Montaż, naprawa domofonów,
wideofonów, bramofonów, napędy bram,
tel. kom. 500‑333‑660.

Odśnieżanie dachów. Faktury VAT,
tel. kom. 0512‑250‑466.

Montaż alarmów i telewizji
przemysłowej w obiektach,
tel. kom. 500‑333‑660.

Ścinanie drzew niebezpiecznych,
oczyszczanie terenu, szychowscy.com,
tel. kom. 0604‑891‑092.

Sprzedaż więźby dachowej, najtaniej
w okolicy - Bełchów, tel. kom.
698‑628‑834.

Montaż instalacji antenowych
satelitarnych i naziemnych,
tel. kom. 500‑333‑660.

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

Stemple budowlane, Klewków 16,
tel. kom. 504‑775‑043.

Instalacje elektryczne nowe, przeróbki,
tel. kom. 788‑398‑231.

Pustaki, cena do uzgodnienia,
tel. (42) 719-59‑15, Mąkolice.

Usługi elektryczne,
tel. kom. 509-838-364 793‑964‑099.

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

Wciągarka budowlana,
tel. kom. 785‑405‑552.

Usługi elektro-instalacyjne,
tel. kom. 791‑191‑109.

REKLAMA

Bioenergoterapeuta spróbuje pomóc
paniom mającym trudności z zajściem
w ciążę, tel. kom. 604‑497‑153.

Montaż, naprawa domofonów,
wideofonów, bramofonów, napędy bram,
tel. kom. 602‑633‑407.

Wylewki betonowe, delatacja gratis,
tel. kom. 665-038-853.

Wyroby hutnicze. Materiały
budowlane. Gazy techniczne.
Centrobud, Łowicz, Armii Krajowej
61, tel. (46) 837‑93‑20.

Usługi transportowe kontener Sprinter, tel. kom. 608‑475‑473.

Żwir, piasek, pospółka - Kamaz,
tel. (046) 837-06-19, tel. kom.
602‑471‑796.

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. 601‑303‑858.

Stemple budowlane, opał, kominkowe,
rozpałka, tel. kom. 604‑891‑092.

Saksofonista, tel. kom. 692‑101‑989.

Komputerowe przepisywanie prac,
skanowanie, rysunki, wykresy, tabele,
tel. kom. 602-277‑013, Łowicz.

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

Wylewki agregatem,
tel. kom. 668-327-588.

Producent! Siatki, słupki, bramy,
balustrady, usługi monterskie, tel. kom.
500‑371‑161.

Przeprowadzki, transport,
tel. kom. 607‑889‑775.

Śluby limuzyną,
tel. kom. 604‑344‑609.

Instalacja anten satelitarnych
i naziemnych, tel. kom. 602‑633‑407.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Montaż, tel. kom. 696‑049‑953.

sprzedaż

Zespół muzyczny,
tel. kom. 693‑543‑604.

Zespół muzyczny,
tel. kom. 692‑101‑989.

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

Wylewki agregatem,
tel. kom. 606-986-179.

Zlecę wykonanie ocieplenia, kominów,
budowy domu, tel. kom. 604-563-131.

Masz problem z komputerem zadzwoń. Fachowo, szybko, tanio, z
dojazdem do klienta,
tel. kom. 0504‑070‑837.

Odnawianie wanien, tel. kom.
600‑979‑826.

Montaż alarmów,
tel. kom. 602‑633‑407.

Usługi hydrauliczne, pełen zakres,
szybko, tanio, tel. kom. 693‑441‑034.

Wywrotka, piach, żwir, ziemia,
tel. kom. 660-306-446.

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

Usługi/wynajem: koparka 1 m3,
wywrotka 10 m3, spycharka,
tel. kom. 506‑271‑866.

Anteny - montaż, instalacje,
tel. kom. 601‑306‑566.

Wylewki agregatem,
tel. kom. 600-086-995.

Wywóz gruzu, Żyrardów
tel. kom. 0607-388-428

usługi inne

Tanio, szybko, dokładnie - meble
na wymiar (szafy przesuwne, kuchnie,
komody, itp.). Montaż gratis,
tel. kom. 0889‑474‑502.
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Główny księgowy, certyfikat MF,
faktura VAT, tel. (046) 837-38-17, tel.
kom. 664‑973‑140.

Naprawa i remont mebli stylowych
i nowoczesnych, dojazd gratis,
tel. kom. 668‑839‑038.

Usługi hydrauliczne, pełny zakres
(tanio, solidnie), spróbuj przekonasz się
sam , tel. kom. 500‑308‑858.

Wylewki betonowe, wolne terminy,
tel. kom. 785-612-608.

Usługi hydrauliczne,
tel. kom. 604‑342‑084.
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Wynajmę wojskową siatkę maskującą,
tel. kom. 693‑064‑349.
Do wynajęcia samochód chłodnia,
tel. kom. 602‑815‑186.
Złoty Mercedes S klasa do
ślubu i innych imprez, tel. kom.
696‑736‑701.

komputeropisanie

Chemia, tel. kom. 508‑186‑335.

J.angielski, korepetycje,
konwersacje, tłumaczenie, 30/h,
tel. kom. 790‑289‑299.
Język niemiecki,
tel. kom. 665‑219‑607.
Język niemiecki, korepetycje,
tel. kom. 661‑610‑950.

Kucharka na imprezy okolicznościowe,
z własnym dojazdem i obsługą,
tel. kom. 510‑536‑434.

Prezentacje maturalne. Szybko,
solidnie, tel. kom. 509‑766‑108.

Ciasta domowe i torty, tel. kom.
510‑536‑434.

Matematyka, fizyka,
tel. kom. 886‑315‑034.

Naprawa sprzętu AGD, tel. kom.
510‑158‑880.

Gimnazjum, średnie, wyższe;
przygotowanie do matury: matematyka,
tel. kom. 660‑781‑884.

Dekoracja sal weselnych (pokrowce,
obrusy w komplecie),
tel. kom. 693‑776‑474.

Rosyjski, korepetycje, matura,
tłumaczenie. tanio, tel. (46) 838‑74‑40.

Bus - 8 osób, kraj - zagranica, Vat
tel. kom. +48 504‑072‑526.

Korepetycje chemia,
tel. kom. 602‑711‑369.

Ścinanie drzew, tel. kom. 792‑027‑388.

Angielski, niemiecki, korepetycje,
tłumaczenia, tel. kom. 693‑833‑062.

Chłodnictwo, klimatyzacja:
dobór, montaż, serwis, tel. kom.
509‑428‑521.

Rosyjski, korepetycje, tłumaczenia,
tel. kom. 693‑833‑062.

Bus 9-osobowy na każdą okazję,
usługi transportowe „Sprinter”,
tel. kom. 696‑447‑463.
Zespół „Kris” - wesela,
tel. kom. 0606‑632‑267.
Usługi koparko-ładowarką, tel. kom.
609-661-559 609‑503‑223.
Naprawa telewizorów,
tel. kom. 728‑227‑030.
Szybko, tanio i solidnie pieczenie ciast,
imprezy okolicznościowe, komunie,
chrzciny, tel. kom. 518‑184‑683.

Angielski, najtaniej!,
tel. kom. 796‑812‑544.

rolnicze – kupno
płody rolne
Kupię siano z dostawą na miejsce, tel.
kom. 607‑344‑403.
Skup żyta; sprzedaż otrąb lub wymiana
na żyto, tel. kom. 691‑192‑009.
Żyto, tel. kom. 605‑097‑071.

Tapicerstwo, meble nowe i na
zamówienie, renowacja mebli,
tel. (046) 837-92-71, tel. kom.
0602‑610‑569.

Kupię żyto. Transport, gotówka, tel.
kom. 668‑478‑617.

OC + AC + NNW zainteresowanych
proszę o kontakt w godz. 9.00-17.00
(pon.-piątek) TU Allianz Polska S.A., tel.
kom. 503‑820‑653.

Kupię pszenżyto, każdą ilość, tel. kom.
695‑102‑426.

Pracownia krawiecka, ulica
Wygoda 34, tel. kom. 665‑961‑757.
Transport wywrotką - piach, żwir, ziemia
i inne. Przewozy autem dostawczym,
tel. kom. 503‑115‑145.

Żyto oraz inne zboża paszowe, tel.
kom. 669‑886‑188.

Kupię ziemniaki jadalne, sadzeniaki i
gorczycę, tel. kom. 508‑819‑982.

hodowlane
Kupię cielaki do 50 kg,
tel. kom. 504‑350‑641.

Usługi projektowe, nadzory
budowlane,kosztorysy, usługi
budowkane, tel. kom. 0509-299-685,
0509‑299‑676.

Tartak obwoźny, spalinowy,
tel. kom. 510‑988‑154.

Skup macior, knurów. Wysokie
ceny, tel. kom. 603‑711‑760.

Tartak obwoźny, tel. kom. 692‑132‑798.

Naprawa komputerów, dojazd gratis,
Łowicz, tel. kom. 0791‑962‑123.

Korekty, cofanie liczników
samochodowych, tel. kom.
694‑253‑576.

Skup bydła rzeźnego, hodowlanego,
maciory, knury, cielęta,
tel. kom. 502‑460‑724.

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.

matrymonialne
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.

Skup krów, macior i knurów,
tel. kom. 608‑731‑038.
Skup macior, knurów. Wysokie
ceny. Nawiążemy współpracę
z hodowcami i punktami skupu,
tel. kom. 603‑711‑760.
Skup bydła. Atrakcyjne ceny, szybkie
formy płatności,
tel. kom. 691‑865‑051.
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Prosiaki kupię,
tel. kom. 886‑741‑029.

Sprzedam owies, pszenżyto, pszenicę,
tel. kom. 796‑610‑417.

Nasiona bobu odmiany Top-bób,
tel. kom. 665‑726‑760.

Kupię jałówki, krowy na wycieleniu,
tel. kom. 601‑523‑016.

Sprzedam ziemniaki sadzeniaki,
odmiana Korona, ziemniak po odnowie,
tel. kom. 609‑165‑855.

Zboże do siewu - jęczmień, pszenica
i pastewne - owies, pszenżyto, żyto,
Głowno, tel. kom. 668‑852‑130.

Pszenżyto, tel. kom. 509‑637‑975.

Sprzedam owies,
tel. kom. 601‑051‑188.

maszyny
Kupię agregat 210m,
tel. kom. 888‑896‑738.

Beloty sianokiszkonka I pokos.,
tel. kom. 883‑752‑005.

Glebogryzarkę, talerzówkę, kosiarkę
i inne kupię, tel. kom. 794‑113‑931.

Saladera, tel. kom. 609‑501‑524.

Kupię kombajn ziemniaczany Anna,
garażowany, tel. kom. 517‑824‑586.
Kupię C-328,330,4011,360 lub T-25,
stan obojętny, bez dokumentów,
tel. kom. 880‑353‑819.

inne
Kupię basen na mleko 100-150l,
tel. kom. 517‑669‑648.

rolnicze sprzedaż

Mieszanka zbożowa. Bielawy 44,
tel. kom. 885‑459‑698.
Siano belowane, Arkadia 49,
tel. (46) 838‑59‑58.
Czosnek wiosenny do sadzenia lub
na warkocze, tel. kom. 600‑240‑908.
Mieszanka. Bednary,
tel. kom. 793‑333‑196.
Sprzedam słomę i siano,
tel. (46) 838‑27‑71.
Mieszanka, pszenżyto, żyto,
tel. kom. 691‑730‑140.

płody rolne

Siano w kostkach, pszenżyto, Urzecze,
tel. kom. 601‑239‑800.

Sprzedam mieszankę zbożową
i jęczmień, tel. kom. 698-217-774

Burak pastewny z dowozem,
tel. kom. 512‑874‑011.

Agrowłóknina, tel. kom. 693‑177‑813.

Sprzedam burak i siano,
tel. kom. 662‑628‑256.

Siano z lucerny, tel. (46) 861-12-31,
okolice Rybna.
Owies bezłuskowy, pszenica,
mieszanka, tel. kom. 605‑224‑393.
Sprzedam zboże paszowe, pszenica,
pszenżyto, żyto, tel. kom. 605-128‑019,
Sierżniki.

Sprzedam siano belowane i słomę,
tel. kom. 603‑254‑329.
Pszenicę, owies, słomę i siano
w kostkach, tel. (42) 710‑72‑97 po 18.00.

Siano w kostkach, Bednary Wieś 115,
tel. kom. 691‑744‑268.
Sprzedam żyto i żyto z pszenżytem,
tel. kom. 504‑064‑991.
Gorczycę sprzedam,
tel. kom. 507‑075‑265.
Sprzedam jęczmień jary Stratus,
tel. kom. 696‑425‑214.
Siano, duże bele,
tel. kom. 696‑425‑214.
Siano w małych belkach, Zabostów
Duży 14, tel. (46) 837-93-57,
tel. kom. 500‑696‑667.
Zboża jare. Sadzeniaki ziemniaka.
Oferuje: Firma Nasienna „Granum”
Sp.j. Łowicz, ul. Katarzynów 46,
tel. (46) 837‑23‑05.
Sianokiszonka baloty,
tel. (46) 838‑33‑35.
Ziemniaki Irga, tel. (046) 838‑15‑34.
Siano w kostkach, tel. (46) 838-11-21,
tel. kom. 606‑689‑854.
Owies i sadzeniaki,
tel. kom. 513‑589‑517.
Siano w dużych belach 120x120
pogodne, tel. (046) 838‑71‑71.

Mieszankę zbożową, pszenżyto,
pszenżyto z żytem,
tel. kom. 694-034‑340, Boczki.
Żyto, tel. (46) 838‑46‑09.
Pszenżyto, ok 5t, po 15.00,
tel. kom. 605‑170‑307.
Pszenicę, pszenżyto i mieszankę,
tel. kom. 697‑630‑191.

Słoma w kostkach ze stodoły 1 zł
i pszenżyto, tel. (46) 838-85‑02, Czatolin.

Trzy jałówki wysokocielne, termin
8 kwiecień, tel. (46) 839-68-47,
tel. kom. 782‑787‑279.

Nowy Ursus 5314 - w starej
promocji, tel. kom. 506-140‑584,
Bielawy.

Siano belowane,
tel. kom. 605‑063‑318.

Sprzedam kozę, tel. kom. 796‑653‑759.

Widły do belotów na podnośnik, tel.
kom. 693‑278‑969.

Słomę w belkach ze stodoły,
tel. kom. 667‑349‑210.

Jałówkę wysokocielną,
tel. (46) 838-14-75,
tel. kom. 502‑404‑048.

Sprzedam ziemniaki odmiana lord,
irga, denar, jadalne i drobne,
tel. kom. 602‑314‑866.
Sprzedam pszenżyto,
tel. kom. 889‑513‑764.
Gorczyca nasiona,
tel. (24) 356‑20‑88.
Sprzedam zboża paszowe: pszenica,
pszenżyto i żyto, po 19.00,
tel. kom. 509‑837‑566.
Ziemniaki Irga, jadalne, paszowe,
tel. kom. 696‑747‑339.
Saladera, tel. kom. 721‑737‑343.
Sprzedam pszenżyto, tel.
(46) 861-27‑20 wieczorem.
Sprzedam nasiona saladery,
tel. kom. 665‑824‑191.

Sprzedam łubin słodki, szerokolistny
odmiana Parys, tel. kom. 697‑677‑530.

Pszenżyto, żyto, owies, Niespusza,
tel. (046) 838‑12‑70.

Sprzedam jęczmień, owies,
tel. (24) 277‑63‑81.

Siano, słoma-kostka, tel. kom.
504‑629‑438.

Siano, Przemysłów,
tel. (46) 838‑15‑04.

Pszenica, pszenżyto i owies,
tel. (46) 837‑90‑49.

Żyto, pszenżyto, mieszanka, tel. kom.
504‑629‑438.

Sprzedam jęczmień i owies siewny,
tel. kom. 692‑993‑249.

Jęczmień z owsem, tel. kom.
500‑190‑988.

Pszenżyto, tel. kom. 515‑122‑403.

Sprzedam bób, tel. kom. 793‑323‑060.

Pszenżyto 3 tony i zbiornik na mleko
320 lit., tel. kom. 790‑858‑831.

Sprzedam słomę ze stodoły 120/120,
ok. Bąkowa, tel. kom. 696‑447‑652.

Siano i słoma w belkach,
tel. kom. 665‑489‑174.

Sprzedam pszenżyto,
tel. kom. 785‑919‑387.

Sprzedam saladere,
tel. (46) 838‑15‑62.

Sprzedam 10t pszenżyta, 350 zł/t, tel.
kom. 660-781‑885, Świeryż.

Siano w kostkach,
tel. kom. 692‑228‑062.

Sadzeniaki Denar, Owacja, klasa
A, mieszanka zbożowa (pszenica,
jęczmień), tel. kom. 603‑754‑598.

Siano i słomę w kostkach, pszenżyto,
owies, jęczmień, Zielkowice II 104.

Sprzedam mieszankę i pszenżyto,
tel. kom. 692‑188‑990.

Siano, żyto, żyto z pszenżytem, Retki,
tel. (46) 839‑13‑52.
Sprzedam pszenżyto, słomę,
tel. kom. 693‑960‑636.
Jęczmień, owies, żyto,
tel. (46) 874‑76‑69.
Żyto, tel. kom. 793‑701‑024.
Obornik bydlęcy, 30 zł/t,
tel. kom. 507‑962‑529.
Sprzedam pszenżyto i jęczmień jary,
tel. kom. 604‑522‑908.

Sprzedam 7t pszenżyta i 2t mieszanki,
tel. kom. 605‑065‑064.

Sprzedam sianokiszonkę lub zamienię
na siano lub słomę, 40 zł, tel. kom.
603‑112‑242.

Sianokiszonka w balotach,
tel. kom. 601‑570‑914.

Sprzedam ziemniaki Satina, Denar,
tel. (24) 277‑96‑67.

Pszenżyto, słoma, tel. (46) 838‑89‑78.

Sprzedam żyto, siano w kostkach,
burak pastewny, ziemniaki drobne,
tel. kom. 886‑585‑701.

Słomę i zboże sprzedam,
tel. kom. 693‑574‑400.
Sprzedam Irgę sadzeniaki,
tel. kom. 503‑827‑620.
Siano w kostkach,
tel. kom. 601‑181‑642.

Sprzedam siano w kostkach,
tel. kom. 507‑112‑039.
Sprzedam burak pastewny i 2 tony
żyta, tel. kom. 782‑718‑741.
Wapno węglanowo-magnezowe
przywiozę, tel. kom. 605‑255‑914.

Sprzedam owies do siewu,
tel. kom. 888‑896‑738.

Sprzedam jęczmień jary Skarb
zdobyty Hodowla Roślin Strzelce,
tel. (24) 236‑52‑58.

Sprzedam kukurydzę do siewu,
kiełkowania 85%, tel. kom. 660‑789‑719.

Pszenżyto, pszenica,
tel. (46) 838-76-87, tel. kom. 604‑781‑918.

Sprzedam około 20 ton jęczmienia
jarego i pszenicy ozimej,
tel. (24) 277-23-04,
tel. kom. 889‑365‑865.

Sprzedam sianokiszonkę w balotach,
tel. kom. 697‑689‑881.

Słoma 1 zł/sztuka,
tel. kom. 887‑211‑270.

Przywóz wytłoków z jabłek,
tel. kom. 695‑608‑762.

Żyto, słomę, siano kostka,
tel. kom. 792‑615‑902.

Sprzedam buraczek czerwony,
tel. kom. 692‑431‑189.

Sprzedam jęczmień i pszenżyto,
tel. kom. 888‑618‑091.

Jęczmień, pszenica sprzedam,
tel. kom. 666‑016‑633.

Sprzedam mieszankę zbożową, 15t,
tel. kom. 607‑314‑358.

Jęczmień Stratus, Skarb,
tel. kom. 606‑939‑170.

Sprzedam gorczycę,
tel. kom. 504‑109‑133.

Sianokiszonka 20 szt.,
tel. (46) 838‑59‑19 po 16:00.

Sprzedam sadzeniaki Irga, Bryza,
tel. kom. 693‑552‑235.

REKLAMA

Gęś owsiana, detal, pióra, puch, tel.
kom. 605‑274‑671.

Rozsiewacze nawozów, 300 kg,
400 kg, 500 kg - super promocja, tel.
kom. 506‑140‑584.

Sprzedam krowę, wycielenie 11 maj,
likwidacja, tel. kom. 609‑303‑331.

Otręby pszenne, wysłotki, muto,
tel. (46) 838‑74‑91.

Wysłodki suche granulowane Toffi
w workach po 30 kg,
tel. kom. 604-079-029, 606‑112‑794.

Krowy, tel. (46) 838‑11‑39.

Kombajn Bolko, tel. (46) 838‑05‑62.

Ziemniaki jadalne i sadzeniaki,
tel. kom. 692‑375‑540.

Sprzedam nasiona bobu, odmiana
bizon, tel. kom. 663‑474‑470.

Sprzedam pszenicę, tel. kom.
695‑068‑710.

Loszki, knury hodowlane, wolne od
Aujszkyego i innych chorób, z dowozem,
tel. (52) 381-44-50, tel. kom. 608‑591‑474.

Ciągnik New Holand, tel. kom.
604‑281‑093.

Sprzedam deszczownię, szpulę,
grabiarkę 2,5m niemiecką, dmuchawę
zbożową rotacyjną Pöttinger 1-rzędową,
Mengele 200, tel. kom. 880‑855‑911.

Sprzedam mieszankę zbożową
i jęczmień, tel. kom. 698-217-774

Owies, żyto, załadunek mechaniczny,
tel. kom. 600‑415‑353.

hodowlane

Sprzedam słomę i siano,
tel. kom. 601-369‑077, Wrzeczko.
Sprzedam siano w małych kostkach,
tel. kom. 693‑048‑598.
Łubin słodki, tel. kom. 501‑782‑405.
Gorczyca, tel. kom. 696‑045‑978.

Sprzedam burak pastewny,
tel. kom. 666‑046‑328.

Sprzedam 4-letnią krowę cielną,
termin wycielenia 15 kwietnia,
tel. (46) 874‑64‑48.

Prasa belująca Metal-Fach Sipma
Lublin - w super promocji, tel. kom.
506-140‑584, Bielawy.

Jałówka na wycieleniu,
tel. (46) 838‑82‑26.
Sprzedam krowę wysokocielną,
tel. kom. 601‑615‑639.

Wielorak do warzyw 6-rzędowy, 3
rodzaje redlic; kosiarka listwowa Osa,
silnik Lejland, burty do przyczepy,
siłownik, okładnicę, inne, tel. kom.
607‑438‑719.

Karp kroczek, Karaś, Lin, Wiesiołów 8,
tel. (46) 874-76-13, tel. kom. 507-176-422,
506‑671‑456.

Silniki C-330,360, MF, Leyland
- kompleksowy remont, 12-mcy
gwarancji, tel. kom. 506‑140‑584.

Jałówka cielna, termin połowa
kwietnia, tel. kom. 888‑097‑094.

Sprzedam ciągnik Ursus C-385, tel.
kom. 721‑341‑534.

Jałówka na wycieleniu, termin 17V,
z dokumentacją, tel. (46) 839‑68‑03.

Brony, pługi, glebogryzarki super
promocja, tel. kom. 506‑140‑584.

Jałówka hodowlana cielna,
tel. kom. 889‑722‑699.

Rozsiewacz do nawozu polski lub
niemiecki, tel. kom. 783‑985‑848.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu,
tel. kom. 603‑596‑316.

Kombajn ziemniaczany Anna,
kosiarka rotacyjna, talerzówka, tel. kom.
604‑245‑212.

Jałówka na wycieleniu, termin 24.IV,
tel. kom. 602‑213‑726.
Jałówkę na wycieleniu, termin
wycielenia 18.04.2010, Łaguszew 63,
tel. (46) 838‑43‑88.
Sprzedam jałówkę, termin wycielenia
14.04.10, cena 2700 zł,
tel. kom. 514‑828‑096.
Sprzedam kurczęta
ogólnoużytkowe, szczepione,
tel. kom. 692-673-808,
Leśniczówka 52.
Sprzedam młodego knurka,
tel. kom. 609‑842‑747.
Jałówka Simental, 25 maja,
tel. kom. 519‑401‑872.

Siano w kostkach,
tel. (46) 838‑91‑91.

Jałówkę cielną, termin 15.04,
tel. kom. 604‑609‑628.

Sprzedam żyto, pszenżyto,
tel. kom. 514‑290‑575 - wieczorem.

Sprzedam jałówkę cielną,
Zielkowice 117.

Sprzedam siano,
tel. kom. 693‑208‑999.

Sprzedam młodą krowę na wycieleniu,
tel. kom. 723‑880‑918.

Sprzedam łubin żółty, słodki,
szerokolistny, tel. (46) 838-27-57,
tel. kom. 696‑253‑998.

Jałówka na wycieleniu,
tel. (46) 839-68-47, tel. kom. 782‑787‑279.

Mieszanka zbożowa, pszenica,
tel. kom. 609‑842‑747.
Sprzedam jęczmień Stratus,
czyszczony, mieszankę zbożową 6 ton,
tel. (24) 277‑97‑27.
Siano balot pierwszy pokos,
tel. kom. 603‑387‑474.
Sprzedam jęczmień jary, żyto jare,
pszenżyto jare, tel. (46) 838‑46‑40.
Sprzedam saladere i pszenżyto,
tel. (46) 838-45-25,
tel. kom. 602‑555‑468.
Ziemniak Winieta,
tel. kom. 665‑219‑491.
Sprzedam Tuje Brabant i Tuje
Smaragd, tel. kom. 600-262‑693, Łowicz.
Mieszanka, tel. (046) 838‑95‑40.
Mieszankę zbożową oraz słomę
po niej w kostkach, tel. (46) 838‑62‑52,
Bednary.
Mieszanka i pszenżyto jare,
tel. (46) 838‑65‑19.

Sprzedam 2 krowy na wycieleniulikwidacja gospodarstwa,
tel. kom. 793‑009‑852.
Sprzedam jałówkę wysokocielną, tel.
kom. 698-793-208, Bednary Kolonia 34.

maszyny
Sprzedam przyczepę
samozbierającą Krone, hydraulicznie
unoszony dyszel, rotor, wały
wyrzucające, tel. kom. 608‑787‑346.
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. 501‑363‑951.
Rozsiewacze nawozu Kuhn 800
i 1100 kg, hydraulika, stan bdb.,
tel. kom. 600‑415‑353.
Sprzedam rozrzutnik obornika, tanio,
tel. kom. 798‑207‑937.
Kombajn ziemniaczany Anna.
tanio, możliwość transportu,
tel. kom. 667‑296‑831.

Burak pastewny 1,5t,
tel. kom. 721‑347‑729.

Naprawa pomp, rozdzielaczy do
opryskiwaczy oraz części zamienne,
tel. kom. 506‑188‑515.

Sprzedam pszenżyto, mieszankę,
tel. kom. 601‑172‑764.

Ślęza sadownicza duży kosz, mały
kosz, tel. kom. 506‑188‑515.

Sprzedam 300 belek słomy mieszanej,
tel. (46) 861‑22‑03.

Prasa zwijająca „Galignani” pasowa
podbierak 2m, 1997 rok. Prasa pasowa
zmiennokomorowa „John Deere” 550.
Przetrząsałka karuzelowa „Krone”
6-gwiazdowa, tel. kom. 607‑992‑213.

Sprzedam 8t żyta, tel. (46) 838‑05‑57.
Siano w kostkach, tel. (46) 837‑27‑05
po 17-ej.
Sprzedam jęczmień,
tel. (46) 838‑73‑34.
Sprzedam siano kostki, słomę baloty,
tel. kom. 668‑374‑466.
Sprzedam siano w belach, 3t pszenicy,
tel. kom. 607-196‑952, Ostrów.

Sprzedam Zetor-5340, 2001 rok, 2400
MTH, tel. kom. 501‑850‑017.

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.
Sprzedam C-360, tel. kom.
880‑500‑224.

Owies, pszenżyto, jęczmień, żyto, tel.
kom. 0502‑585‑456.

Sprzedam przyczepę (platforma),
śrutownik, kopaczka konna na
podnośnik, tel. kom. 888‑107‑443.

Ziemniaki do sadzenia, tel. kom.
728‑268‑325.

Gruber 2,2 m niemiecki z wałkami, tel.
kom. 794‑301‑799.

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.
Kombajn zbożowy New Holland,
tel. kom. 883‑752‑005.
Maszt widlaka, tel. kom. 695‑197‑672.
Siewnik zbożowy 2300 zł,
tel. kom. 663‑647‑066.
Siewnik zbożowy, dmuchawa
zbożowa, rozsiewacz dwutalerzowy,
przetrząsarko-zgrabiarka, tel. kom.
663‑647‑066.
C330, Tur, tel. kom. 514‑539‑036.
Maszt widlaka, 1500 zł,
tel. kom. 609‑316‑663.
Siewnik Mazur 4m, stan dobry,
tel. kom. 609‑459‑539.
Sprzedam pług 5-skibowy, Unia
Grudziądz, tel. kom. 506‑552‑043.
Sprzedam chwytak obornika i obornik,
tel. (46) 837-14-61, Pilaszków 22.
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.
Kosiarka rotacyjna, 2009 rok,
tel. kom. 664‑737‑171.
Chwytak do balotów hydrauliczny,
tel. kom. 664‑737‑171.
Opony do C-360, 50%,
tel. kom. 784‑922‑689.
Rozrzutnik 1-osiowy,
tel. kom. 697‑714‑837.
Przyczepę wyrotkę, podwójne burty,
tel. kom. 697‑714‑837.
Obsypnik kopcy Wulkan,
tel. kom. 782‑072‑503.
Prasa kostkująca Z-224, stan
techniczny bdb, I właściciel, garażowana,
tel. (46) 838‑98‑15.
Wyciąg obornika górny, dojarka, pług
2, tel. kom. 504‑629‑438.
Przetrząsarkę Pająk 2, zgrabiarkę
Karuzelową 2,5, przetrząsarko-zgrabiarkę
zawieszaną 4, tel. kom. 880‑855‑911.
Tylni most C-360, hedel do żyta
do sieczkarni Forschnit, tel. kom.
726‑312‑721.
Kosiarka rotacyjna Meskorol, mała,
tel. (46) 838‑85‑59.
Kombajn Bizon Z-056, 1986 rok,
garażowany, tel. (46) 838‑80‑80.
Kombajn zbożowy Deutz-Fahr, 1986
rok, tel. kom. 603‑569‑970.
Ciągnik Władimirec, 1980 rok,
I właściciel, 11000 zł, tel. (46) 831-68-55,
tel. kom. 515‑396‑583.
Rozrzutnik jednoosiowy, 1986 rok,
6000 zł, tel. (46) 831-68-55, tel. kom.
513‑396‑585.
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Sprzedam obciążniki do Ursusa-914,
ramę do siewników do warzyw, tel. kom.
602‑211‑613.
MTZ, tel. kom. 664‑872‑593.

MTZ 80, 1992 rok, stan bdb, opona
18,4x26, tel. kom. 666‑971‑634.

Agregat prądowtórczy 63KVA, prasa
Fortschritt, agregat do bielenia obór
Faska, tel. kom. 784‑299‑224.

Sprzedam Ursus C-360, 1975 rok,
tel. kom. 608‑429‑804.

Rozrzutnik obornika Forschnitt, 10t,
tel. kom. 602‑394‑036.

Sprzedam C-360, 1981 rok,
tel. kom. 501‑850‑017.

Sprzedam przedsiewną bronę
z podwójnymi wałkami,
tel. kom. 667‑978‑455.

Ładowacz do bel na tył do traktora,
tel. kom. 693‑278‑969.
Pług do śniegu na tył do traktora,
tel. kom. 693‑278‑969.
Przetrząsarka hydrauliczna Krone,
6,5m, 1999 rok, tel. kom. 600‑822‑089.
Przyczepa sztywna i wywrotka, 6t,
tel. kom. 600‑822‑089.
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.
Opryskiwacz Pilmet, 2000l, lance 18m,
haydraulicznie podnoszone, sprawny
technicznie, tel. kom. 600‑623‑430.
Sprzedam przyczepę, 16t, wywrot,
pług 3-skibowy, obrotowy, tel. kom.
696‑149‑071.
Sprzedam przyczepę 6m do belek,
tel. (46) 838‑77‑57.
Gruber, 3m, Lemken szmaragd,
maszyna do cięcia słomy za ciągnikiem,
tel. kom. 663‑112‑227.
Prasa rolująca Blan-Hot, werger Bel250, opony 16,9-28 sprzedam, tel. kom.
885‑964‑896.
Sprzedam pług i brony,
tel. kom. 693‑025‑919.
Sprzedam przetrząsarkę karuzelową
polską, opony do MTZ 15,5/38, dwie
sztuki, tel. kom. 783‑991‑713.

C-330, 1975 rok, tel. kom. 600‑215‑589.
Maszt widlaka, tel. kom. 607‑889‑755.
C330, rozrzutnik,
tel. kom. 887‑380‑863.
Maszt widlaka, tel. kom. 785‑405‑552.
C-360, skrzynki na owoce, ślęza,
dwukółka, kultywator,
tel. kom. 665‑464‑794.

Siewnik nawozowy Agromet Brzeg
1500l, 2-talerzowy, 1998 rok,
tel. kom. 692‑601‑689.
Ładowacz tur do Zetora 7340,
5340, 7245, 5245, 5211, 3-sekcyjny
samopoziomujący,
tel. kom. 692‑601‑689.
MF-255, 1988 rok, tel. 692‑601‑689.
Prasa rolująca Metal-Fach, 2006 rok,
tel. kom. 692‑601‑689.

C-328/ C-330, tel. kom. 727‑352‑409.

Sprzedam glebogryzarkę, stan bdb,
tel. kom. 507‑348‑335.

Przetrząsaczo-zgrabiarka 4
zawieszana do ciągnika,
tel. kom. 664‑881‑262.

Sprzedam Fergusona 255, I właściciel,
tel. kom. 782‑043‑568.

Sprzedam zgrabiarkę 7, stan bdb,
2003 rok, tel. kom. 607‑809‑602.

Ciągnik C-360, 1984 rok z kabiną
czeską po remoncie, stan bdb, 17000 zł,
tel. kom. 698‑265‑386.

Prasa rolująca New Holland
zmiennokomorowa, pasowa, szeroki
podbierak, siatka, sznurek, tel. kom.
696‑425‑214.
Ciągnik T-25 Władymirec z turem,
1988 rok, tel. kom. 603‑395‑392.
Sprzedam kosiarkę rotacyjną, czeską,
tel. kom. 664‑713‑405.
Talerzówka 2,10, stan bdb, tel. kom.
693‑657‑231.
C330, ogrodzenie z drutu i winkla 50
mb; tanio!, tel. (046) 838‑28‑33.

Sprzedam prasę Z-224,
tel. kom. 509‑137‑971.

MF 4 cylindrowy, kabina
zarejestrowana, tel. kom. 501‑707‑989.

Prasa belująca Sipma, łańcuchowa,
1999 rok, tel. kom. 889‑013‑143.

Pług do odśnieżania do ciągnika
rolniczego, John Deere 3030LS, 1985
rok, zarejestrowany, tel. (42) 719-26-70,
tel. kom. 691‑863‑492.

REKLAMA

Prasa kostkująca Z-224/1 Sipma,
1996 rok z podajnikiem,
tel. kom. 692‑601‑689.

Rozrzutnik 1-osiowy, stan bdb.,
tel. kom. 608‑273‑392.

Rozrzutnik jednoosiowy, 1991 rok,
tel. kom. 693‑737‑059.

Zgrabiarka Fella 4,15m,
12 ramion grabiących,
tel. kom. 696‑362‑037.

New Holland TD-90, 2006 rok,
1100 MTH, 4x4, stan idealny,
tel. kom. 692‑601‑689.

Rozsiewacz do nawozu Amazone
2 talerzowy 600 kg, tel. (24) 277‑84‑99.

SKR w Łowiczu sprzeda kosiarkę
rotacyjną, tel. kom. 602‑779‑027.

Owijarka bel, folia 50/75,
tel. kom. 606‑324‑970.

Ursus-1734, 2000 r, tel. 692‑601‑689.

Agregat uprawowy 3m jak nowy,
tel. kom. 603‑609‑674.

Ładowacz rolniczy, pług 4 skibowy,
schładzalnik 1500l. Alfa,
tel. kom. 607‑244‑368.

Gruber, 5 łap z talerzami i wałem,
tel. kom. 606‑324‑970.

Zetor-6341, 4x4, 2000 rok,
tel. kom. 608‑420‑169.

Przyczepa „6-stka”, tel. (46) 838‑59‑19
po 16:00.

Sprzedam nową pompę do
opryskiwacza typu Monsun TPM 100,
tel. kom. 509‑065‑711.

Prasa belująca Welger RP-12, stan
idealny, tel. kom. 607‑992‑213.

Prasa belująca Welger RP-200,
tel. kom. 608‑420‑169.

Ciągnik Far-Mot, tel. (46) 838‑72‑03.
Schładzalnik mleka 1100l, 2006 rok,
I właściciel, tel. kom. 501‑104‑739.
Ursus-4514, 4x4, 2004 rok, 800Mth,
tel. kom. 608‑420‑169.
Prasa Z-224/1, Sipma, 1998 rok,
tel. kom. 608‑420‑169.

Opryskiwacz z aktualnym atestem,
tel. kom. 602‑131‑357.
Sprzedam C-330M, 1990 rok
i przyczepę zbierającą,
tel. kom. 784‑332‑552.
Sprzedam C330M, 1987 rok, stan bdb,
tel. kom. 790‑614‑653.
Rozrzutnik dwuosiowy, 1991 rok,
w oryginale, I właściciel,
tel. kom. 512‑861‑293.
U-912, beczka 4000l, siewnik, prasa
Class, przyczepa 4,5t,
tel. kom. 792‑044‑525.
Ursus 2812, tel. kom. 692‑387‑028.
Sprzedam kombajn zbożowy Class 96,
tel. kom. 888‑618‑091.
Glebogryzarkę 1,60m szerokość
w oryginale, pług 2-skibowy,
tel. (46) 861-05-47, tel. kom. 788‑440‑206.
Kultywator szer. 2,90, stan dobry,
tel. kom. 512‑452‑513.
Siewnik konny, 300 zł,
tel. (46) 838‑06‑79.
Sprzedam ciągnik C-385,
tel. kom. 888‑224‑626.
Sprzedam sadzarkę do warzyw,
tel. kom. 669‑096‑414.
Cyklop Polski tanio, siewnik Fortschritt,
3m, tel. kom. 696‑356‑496.
Siewnik do kukurydzy,
tel. kom. 515‑938‑370.
Siewnik konny, tel. (46) 838‑82‑26.
Przetrząsacz karuzelowy ok. 4m,
tel. kom. 887‑688‑078.
Pług 4+1 Unia Grudziądz, stan bdb,
tel. kom. 609‑514‑291.
Sprzedam przetrząsarko-zgrabiarkę
„Słoneczko 5”, wózek do przewozu
zwierząt, tel. kom. 889‑513‑764.
Pługi Kverneland zagonowe
i obrotowe, tel. kom. 601‑272‑521.
Wycinak do kiszonek,
tel. kom. 601‑272‑521.
Siewka nawozowa „Amazone”,
tel. kom. 601‑272‑521.
Siewnik do kukurydzy zachodni,
tel. (24) 356‑20‑88.
Agregat szerokość 2,10m, siewnik
Poznaniak, słoneczko 7, tel. kom.
793‑718‑288.

Sprzedam kombajn zbożowy Bizon
ZO-56, 1978 rok, po 19.00, tel. kom.
509‑837‑566.
Prasa zwijajacą polską, rozsiewac
RCW3, tel. kom. 508‑364‑849.
Kombajn ziemniaczany polski,
sieczkarnia jednorzędowa, przyczepa
sztywna 16 ton, tel. kom. 510‑823‑225.
Sprzedam siewnik Poznaniak II,
2,70m, tel. kom. 665‑824‑191.
Sprzedam przetrząsacz do siana,
tel. kom. 693‑064‑361.
Prasa kostkująca, stan dobry,
ładowacz Tur do C-330, stan dobry,
tel. kom. 501‑447‑956.
Zetor- 6211, 1992 rok, stan bdb,
tel. kom. 606‑967‑890.
Rozrzutnik Tandem 2007 rok, stan
idealny, cena do uzgodnienia,
tel. kom. 0608‑519‑115.
MTZ, prasa Welger, Meprozet 4300l.,
tel. kom. 500-173-242, 503‑029‑198.

Siewniki zbożowe 3m Hassia, 4m
Amazone, tel. kom. 601‑272‑521.
Krokodyl na widłach do Tura,
tel. kom. 601‑272‑521.
Pług 5 Unia Grudziądz 1998 rok, pług
4-skibowy obrotowy Kuhn, tel.
(46) 838-25-73, tel. kom. 697‑689‑832.

Sprzedam opryskiwacz sadowniczy
Lochmann, duży kosz, rama ocynk.,
skrętny dyszel, cena 8500, powiat Turek,
tel. kom. 790‑855‑390.

Prasę Z-224/1, tel. (42) 719‑60‑58.
Prasa Z-224, I właściciel, stan bdb,
przód do U-912, kompletny, tel. kom.
724‑883‑471.
Koła wąskie do C-360 lub Zetora. 12.436, tel. kom. 609‑171‑736.
Siewnik zbożowy 3m, rozrzutnik
obornika jednoosiowy, opryskiwacz
300l., tel. kom. 723‑938‑111.
Opryskiwacz belkowy i ogrodniczy,
przyczepa wywrotka 5t.,
tel. kom. 606-331‑683 po 18.00.
Sprzedam Annę, pompę do
deszczowni z silnikiem C385, wydajność
2000l/min., tel. kom. 606‑392‑267.
Siewnik zbożowy Poznaniak, 2,70m,
1990 rok, skrzynia olejowa, tel. kom.
608‑128‑670.
Ursus C-330M, 1989 rok, z kabiną,
tel. kom. 608‑128‑670.
Ciągnik Farm-Mot, 25 KM, idealny
do ogrodu lub małego gospodarstwa,
1997 rok, tel. kom. 608‑128‑670.

zwierzęta
sprzedaż

Rozrzutnik 1-osiowy, 4t,
tel. kom. 506‑487‑919.

Haski szczeniaki - sprzedam, tel. kom.
692‑522‑467.

Przyczepa-platforma,
rozrzutnik 1-osiowy, obsypnik „3”,
tel. (46) 837‑27‑05 po 17-ej.

Husky, szczeniaki, tel. 791‑391‑260.
Sprzedam 6-miesięcznego boksera,
tel. kom. 605‑591‑610.

Sprzedam siewnik Poznaniak,
przyczepa samozbierająca 2,
tel. kom. 601‑505‑585.

Yorki, shih-tzu, oraz młodą buldoczkę,
tel. kom. 500‑043‑501.

Prasa zbierająca TO-72, tel. kom.
692‑219‑432.

Bernardyny szczenięta,
tel. kom. 503‑542‑940.

Sprzedam Ciągnik T-25,
tel. kom. 606‑625‑902.

Szczeniaki owczarka niemieckiego
ośmiotygodniowe po rodzicach
rodowodowych,
tel. kom. 692-749‑175, Dmosin.

Sprzedam rozrzutnik Welger 4.5t
+ nadstawki, stan idealny, 2004 rok,
wszystko w oryginale, tel. (24) 28585-62, tel. kom. 663‑252‑540.

inne
Sprzedam obornik,
tel. kom. 606-281‑707 po 18.00.
Wydzierżawię 2 ha łąki za Bzurą, tel.
kom. 606-281‑707 po 18.00.
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. (46) 874-74-91, tel. kom.
691‑149‑896.
Blachy na podłogi do przyczep
i rozrzutników, tel. kom. 508‑382‑120.
Sadzonki aronii dwuletnie,
tel. kom. 605‑090‑155.
Sprzedam opony 12.4-24,
tel. kom. 515‑291‑421.
Sprzedam obornik, tel. 504‑109‑133.
Obornik, okolice Zdun,
tel. kom. 727‑538‑966.
Zbiornik na mleko 350 l.,
tel. kom. 667‑981‑751.
Schładzalnik do mleka 430l,
tel. (46) 838‑11‑39.

Sprzedam szczeniaka mini yorka,
suczkę, tel. kom. 694‑514‑370.
Chihuahua, komplet szczepień,
tel. kom. 662‑093‑975.
Suczki 4-miesięczne po Bokserku,
pręgowane, tel. kom. 601‑239‑779.
Owczarki niemieckie, shih-tzu,
tel. kom. 668‑156‑494.
Stajnia u Kowala sprzedaje dwie
klacze i dwa ogiery Huculskie, maści
srokatej, paszporty, bardzo dobre
pochodzenie, tel. kom. 696‑508‑068.
Szczenięta Westy, z domu, tel. kom.
600‑809‑938.
Owczarki niemiecki
sześciomiesięczne, tel. 503‑349‑308.
Yorki szczenięta, tel. kom. 507‑812‑673.
Owczarki niemieckie, 8-tygodniowe,
tel. kom. 697‑630‑191.
Owczarek niemiecki krótkowłosy,
suczka, tel. kom. 692‑882‑448.
Sprzedam yorki, 6-tygodniowe
suczki, tel. kom. 504‑151‑540.
Sprzedam wałacha, 2 letni, tel. kom.
791‑759‑507.
Bażanty, perliczki, kurki, kochiny, 665292-269, tel. kom. 663‑390‑543.
Owczarki z rodowodem,
tel. (046) 838‑47‑78.
Suczka z owczarków, tanio, tel. kom.
513‑847‑535.

Deszczułki do skrzynek „U”,
tel. kom. 601‑297‑779.

Oddam szczeniaki po rodzicach
sznaucer miniaturka i mały kundelek, tel.
kom. 781‑181‑198.

Owijarka bel Sipma Z-274 Tekla, stan
idealny, tel. kom. 608‑128‑670.

Sprzedam pasiekę ule Warszawskie
poszerzone, tel. kom. 728‑117‑880.

Shih-tzu piesek, tel. kom. 668‑156‑494.

Tury nowe do C-360, 330, 3512, 2812,
na linkę lub hydrauliczne, II i III sekcyjne,
promocje świąteczne, tel. 608‑128‑670.

Łąka 1,11 ha, Uchań Dolny,
tel. (46) 838‑89‑78.

Sprzedam sadzarkę i kosiarkę Osa
ciągnikową, opryskiwacz 300 litrów,
tel. kom. 661‑464‑960.
Sprzedam kopaczkę 2 rzędową,
tel. kom. 696‑253‑998.
Sprzedam opryskiwacz 400 litrów, 12
metrowy, tel. kom. 798‑765‑412.
Sprzedam ciągnik C360, 1977 rok, tel.
kom. 667‑278‑282.
Siewnik zbożowy 20 rurek + bronki, tel.
kom. 609‑842‑747.
Sadzarkę pasową polską, kopaczkę
2-rzędową, tel. kom. 607‑678‑448.
Sprzedam przetrząsaczo-zgrabiarkę 7,
stan bdb, tel. kom. 510‑793‑610.
Zgrabiarka do siana, tel. kom.
693‑830‑160.
Sprzedam kompleks wspomagania
kierownicy do ciągników Ursus, C330,
C360, 2500 zł i do T25, 1200 zł, tel. kom.
692‑335‑998.

Kultywator, tel. kom. 692‑132‑798.

Sprzedam Cyklop, tel. 692‑146‑594.

Siewnik 15, 500 zł, siewnik 13, 300 zł,
tel. kom. 604‑513‑784.

Blok do C-328, C-360 i T25,
tel. kom. 502‑939‑200.

Żmijka 150, 7m, 660-485-177,
tel. kom. 605‑996‑297.

Sprzedam kombajn John Deere -1075,
1984 rok, kombajn Bizon ZO-56, 1986
rok, przystawka do kukurydzy, tel. kom.
503-528-645 604‑178‑976.

Naprawa, remonty ciągników,
tel. kom. 502‑939‑200.

Sortownik do ziemniaków,
tel. kom. 515‑291‑421.

Sprzedam ciągnik C360, tel. kom.
600‑578‑992.

Sprzedam ciągnik Massey Fergusson
-135, tel. (46) 861‑21‑45.

Śrutownik Bąk, tel. kom. 728‑579‑290.

Siewnik do kukurydzy 4-rzędowy 2300
zł, Guźnia 28, tel. kom. 503‑730‑843.

Siewnik „poznaniak”, tel. 603‑592‑345.

Agregat uprawowy zachodni
hydraulicznie rozkładany, tel. kom.
601‑272‑521.

Siew kukurydzy, siewnik Becker,
6-rzędów z nawozem, tel. 604‑463‑486.

C-330, 1982 rok, I właściciel, Ursus902, 1983 rok, dmuchawa do zboża,
tel. kom. 693‑025‑953.

Części używane do C-328, C-330,
C-4011, C-360, T-25, skrzynie, silniki,
tylne mosty, zwolnice, maski, felgi, ramy,
kolumny kierownicze, inne, tel. kom.
880‑353‑819.
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Obornik bydlęcy z pryzmy,
tel. (46) 831‑13‑88.

Ciągnik T-25z kabiną, 1985 rok,
Wrzeczko 117, tel. kom. 600‑447‑843.

Opiełacz 6-rzędowy do warzyw
i truskawek, tel. kom. 880‑353‑819.
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Sprzedam siewnik mechaniczny do
kukurydzy Iforga, tel. kom. 601‑523‑016.
Sprzedam rozrzutnik 10 ton tandem,
pionowe wałki, hydrauliczny pasów,
tel. kom. 604‑907‑755.
Siewnik do kukurydzy 6 rzędowy
pneumatyczny, tel. kom. 604‑907‑755.
Sprzedam przyczepę wywrotkę,
rozsiewacz Kos, tel. kom. 725‑145‑743.
Sprzedam kombajn „Bolko”, przyczepa
8t, wiata, rozrzutnik do remontu,
tel. kom. 693‑299‑439.

Węgiel, miał, eko-groszek,
tel. kom. 509‑171‑283.
Sprzedam obornik bydlęcy,
tel. kom. 513‑791‑417.
Sprzedam agrowłókninę,
tel. kom. 661‑732‑557.
Sprzedam walce do śrutownika,
siewnik zbożowy, wiązałkę, kosiarkę
listwową, tel. (46) 838‑40‑61.
Tunel foliowy 30/7, tel. 608‑263‑951.
Obornik sprzedam lub zamienię na
słomę. Stadnina Koni Gozdów,
tel. kom. 695‑556‑511.
Zbiornik na mleko 500l.,
tel. kom. 785‑919‑387.
Opony do C-360, tel. 609‑171‑736.
Sprzedam: beczka 600l, wóz konny,
silnik 4 KW, przewód 50m, wialnia, klatka
dla świń, śrutownik, gorczycę,
tel. kom. 693‑848‑103.
Zbiornik na mleko 320l,
tel. kom. 604‑609‑628.
Opony używane, 2 szt., tylnie,
r.16,9/28, do Zetora,
tel. kom. 880‑847‑330.

rolnicze - usługi
Przewóz maszyn rolniczych
i budowlanych. Tanio, tel. kom.
665‑734‑042.
Wykonuję kosiarki sadownicze,
tel. (46) 832-14-57, tel. kom. 513‑666‑808.
Przywiozę wytłoki z jabłek, tel. kom.
605‑629‑839.

Rybki ozdobne do oczka wodnego, tel.
kom. 608‑649‑174.
Sprzedam źrebaka 8-miesięcznego,
tel. kom. 501‑632‑719.
Sprzedam yorki, tel. kom. 883‑771‑211.
Labradory biszkoptowe i czarne,
szczenięta, tel. kom. 511‑654‑332.
Sprzedam pieska yorka, tel. kom.
666‑025‑693.
Koń półtoraroczny, gniady, ładnej
budowy, tel. (46) 838‑73‑31.
Sprzedam westy szczeniaki 6
tygodniowe, tel. kom. 508‑911‑282.
Kozy stare i młode, tel. (46) 839‑22‑99.
Klacz gniado-skrokata, 6 lat, tel. kom.
880‑847‑300.
Labradory czarne,
tel. kom. 697‑041‑591.

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.
Krycie yorki i owczarek szkocki
długowłosy, tel. kom. 504‑151‑540.
Sprzedam klatki na króliki, tel. kom.
0693‑618‑777.
Oddam szczeniaki rasy mieszanej,
Husky z owczarkiem niemieckim, tel.
kom. 668‑181‑142.

Opryskiwacz Termit, tel. 504‑019‑557.

Siew kukurydzy nowym siewnikiem
Kongskilde z kontrolą wysiewu i
podsiewaczem nawozu, tel. kom.
695‑469‑411.

Młuto browarne, przywóz zestawem,
tel. kom. 669‑886‑188.

Wywóz gnojówki, gnojowicy beczką
8000 litrów, tel. kom. 0604‑463‑486.

Krycie: buldog francuski marengo i
beżowy, tel. kom. 886‑646‑906.

Rozrzutnik jednoosiowy produkcji
radzieckiej, tel. (46) 861‑20‑74.

Naprawa ciągników C360, C330, T25,
tel. kom. 606‑786‑748.

Krycie: owczarek niemiecki
długowłosy, agresywny, tel. 886‑646‑906.

Krycie: York, 1,30 kg, tel. kom.
886‑646‑906.
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Informacje
 INFORMATOR ŁOWICKI
telefony
Taxi osobowe: 837-34-01; 46-191-91;
046-837-35-28
InterTaxi: 603-06-18-18
Powiatowy Urząd Pracy: 46-837-04-20;
046-837-03-73
Biuro Rady Miejskiej: 46-830-91-06,
046-830-91-11
Urząd Miejski: Sekretariat 46-830-91-51;
Awarie oświetlenia ulicznego:
konserwator 606-605-494,
692-888-144, 46 830-91-45
Urząd Skarbowy: centrala 46-837-43-58,
46-837-32-38, 46-837-65-59; sekretariat
46-837-80-28;
ZUS 46-830-17-12
Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie
„Pasiaczek” Łowicz, ul. św. Floriana 7,
tel. 46-837-66-92, czynny codziennie (oprócz
sobót) w godz. 16.00 - 20.00.
Punkt pomocy dla ofiar przemocy
w rodzinie (siedziba, Stowarzyszenie
„Nadzieja” ul. Podrzeczna 3a, tel. (46) 830-0363, czynny: w godz. 16.00-19.00.
Samopomocowa Grupa Abstynencka
„Nie ma mocnych” w Zdunach (siedziba GOK
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. 46-838-33-11.

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
46-837-37-07
Poradnia Zdrowia Psychicznego
46-837-33-07
Policyjny telefon zaufania 46-837-80-00
Pogotowie energetyki cieplnej
46-837-59-16
Pogotowie wodno-kanalizacyjne
46-837-35-32
Pogotowie energetyczne 46-837-36-05
Zakład pogrzebowy: 46-837-53-85,
46-837-07-10, 46-837-20-22, 46-837-26-74.
Gaz butlowy:
46-837-16-16, 46-837-66-08, 46-837-41-02,
46-837-30-30, 46-837-20-37, 46-837-47-77,
46-837-44-44,
 Warsztat konserwatorski ŁSM
46-837-65-58
Lecznice

dla zwierząt:
ul. Starościńska 5 tel. 46-837-52-48
ul. Chełmońskiego 31 tel. 46-837-35-24
ul. Krakowska 28 tel. 46-830-22-86
Łyszkowice tel. 46-838-87-19
Bielawy tel. 46-839-20-95

apteki
Łowicz - apteka całodobowa:
Słoneczko - Stanisławskiego,
tel. (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. (24) 277-91-58
Kiernozia, ul. Kościuszki 6,
tel. (24) 277-97-64
Kocierzew Południowy 101, tel. 839-42-42

przegląd prasy
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, 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. 46-837-56-24,
- 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.

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: 42-719-11-51, 42-719-11-29
n Urząd Gminy Głowno 42-719-12-91
n Taxi osobowe 42-719-10-14
n Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy
n Policja 997 alarmowy
n Straż pożarna 998 alarmowy

pogotowia
w Głownie
n Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy
n Policja 42-719-20-20; 997 alarmowy
n Straż pożarna 42-719-10-08; 998 alarmowy
n Zakład pogrzebowy: 42-719-14-40,
42-719-30-24
n Pogotowie energetyczne 42-719-10-60
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

pogotowia

w Strykowie
n Policja 42-719-80-07; 997 alarmowy
n Straż pożarna 42-719-82-95;
998 alarmowy
n Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy
n Zakład pogrzebowy 42-719-86-16
n Zakład energetyczny 42-719-80-10
n Lecznica dla zwierząt 42-719-80-24
n NZOZ Medico, ul. Targowa 16,
tel. 42-719-92-30.

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. 8.04. Pl. Wolności 4/5
tel. 42-710-89-60
pt. 9.04. Pl. Wolności 4/5
tel. 42-710-89-601
sob. 10.04. Pl. Wolności 4/5
tel. 42-710-89-60
ndz. 11.04. ul. Kopernika 19
tel. 42-719-20-12
pn. 12.04. ul. Kopernika 19
tel. 42-719-20-12
wt. 13.04. ul. Kopernika 19
tel. 42-719-20-12
śr. 14.04. ul. Kopernika 19
tel. 42-719-20-12

kobietą, która okazała się być agentką służby
bezpieczeństwa. Film jest opowieścią
o miłosnym trójkącie, w którym oprócz pisarza
i jego przyszłej żony znalazł się również oficer
II Wydziału MSW.
Poniedziałek, 12 kwietnia:
godz. 19.00 - „Różyczka”
Wtorek-środa, 13-14 kwietnia:
godz. 17.00 - „Trick”
godz. 19.00 - „Różyczka”
Czwartek, 15 kwietnia:
kino nieczynne

inne
Piątek, 9 kwietnia:
godz. 18.00 - 55 Slam Poetycki - Turniej
Prezentacji Poetyckich, Kawiarnia Powroty,
Stary Rynek 24/30c, wstęp wolny.
Niedziela, 11 kwietnia:
godz. 8.00 - Jarmark Antyków i Rękodzieła
Ludowego, Nowy Rynek, wstęp wolny.
Poniedziałek, 12 kwietnia:
godz. 17.30 - spotkanie z Ewą
Perzankowską, nauczycielką przedmiotów
gastronomicznych w ZSP nr 3. Tematem
spotkania będą zasady zdrowego odżywiania.
Urząd Stanu Cywilnego w Łowiczu, wstęp
wolny.
Wtorek, 13 kwietnia:
godz. 11.00 - konferencja Polska – Mongolia
– 60 lat przyjaźni i współpracy. W czasie jej
trwania pracownik naukowy Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego
wygłosi prelekcję, przedstawione będą filmy
dokumentalne na temat przyrody mongolskiej
oraz przemian demokratycznych w tym kraju,
wstęp wolny, sala kina Fenix przy
ul. Podrzecznej 20 w łowiczu

wystawy

kino
Fenix
ul. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01

koncerty

Muzeum ludowe rodziny Brzozowskich
w Sromowie czynne w dni powszednie
w godz. 9.00-17.00, w niedziele i święta w
godzinach 12.00-17.00. Zwiedzanie możliwe
wyłącznie w obecności właściciela w grupach
minimum pięć osób.
 Wystawa „Izba pamięci łowickich
Żydów”. Jej celem jest przywrócenie pamięci

Czwartek, 8 kwietnia:
kino nieczynne
Piątek-niedziela, 9-11 kwietnia:
godz. 17.00 - „Trick”
godz. 19.00 - „Różyczka” - Fabuła filmu
jest zainspirowana historią kilku ostatnich lat
życia Pawła Jasienicy. Osią fabularną jest
opowieść o romansie i małżeństwie pisarza z

Sobota 10 kwietnia:
godz. 19.00 - koncert orkiestry Sinfonietta
Cracovia pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka.
Będzie można usłyszeć m. in. utwory
napisane przez Krzysztofa Pendereckiego,
Jerzego Maksymiuka i rosyjskiego
kompozytora Dymitra Szostakowicza, wstęp
wolny, Parafii Katedralnej w Łowiczu.

 INFORMATOR głowieński i strykowski
– 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. 8.00-15.35; 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

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.
„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.
„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 DK w Zdunach
do połowy kwietnia, wstęp wolny.
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.
„Impresje wiedeńskie” - wystawa fotografii
Agnieszki Brzezińskiej, zorganizowana
w ramach Dni Kultury Ukraińskiej; otwarcie
wystawy 16 kwietnia o godz. 17 w Muzeum
w Łowiczu, wstęp na wystawę jest bezpłatny.
Wystawa prac konkursowych „tradycje
wielkanocne”, czynna pon.-.pt. 10.00 - 19.00;
sobota 10.00 - 16.00 w „Galerii na strychu”,
łowicz, ul. Stanisławskiego 10

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. 11.04. ul. Kolejowa 11,
tel. 42-719-82-71
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
Wystawa rzeźby Wioletty Kobus
w Miejskim Ośrodku Kultury w Głownie,
czynna od 16 kwietnia do końca maja
w godzinach pracy ośrodka.
„Dzieci w obiektywie” - wystawa
fotografii autorstwa Bogdana Prusisza.
Wystawa obejmuje kilkadziesiąt kadrów
pokazujących dziecko w radosnych dla niego,
niewyreżyserowanych, uchwyconych np.
podczas zabawy, spaceru chwil. Prace można
oglądać do końca kwietnia w głownieńskim
MOK.

koncert
Sobota, 10 kwietnia:
godz. 18.00 - koncert wielkanocny w Domu
Kultury w Niesułkowie, wstęp wolny.

inne
Poniedzialek, 12, kwietnia:
godz. 17.00 - warsztaty ceramiczne, Muzeum przy ul. Łowickiej 74, wstęp wolny

Rolnik Sprzedaje
(ceny z dnia 6.04.2010 r.)

Żywiec wieprzowy:

skarb rolnika
NOTOWANIA Z TARGOWISKA W ŁOWICZU
z dnia 2.04.2010 r.

 Kiernozia: 3.20 zł/kg+VAT

buraczek czerwony

kg

0,30-1,50

 Mastki: 3.20 zł/kg+VAT

cebula

kg

2,50

 Różyce: 3.20 zł/kg+VAT

czosnek

szt.

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 E - 3.80 zł/kg+VAT
klasa I - 3.40 zł/kg+VAT
klasa II - 3.20 zł/kg+VAT
 Karnków: 3.20 zł/kg+VAT

jaja fermowe

15 szt.

6,00-7,50

jaja wiejskie

15 szt.

6,50-9,00

kapusta biała

szt.

1,50-2,50

marchew

kg

1,50

pieczarki

kg

5,00-8,00

pietruszka

kg

3,00-4,50

por

szt.

2,00-2,50

seler

kg

2,50-3,00

Żywiec wołowy:

natka pietruszki

 Mastki: krowy 3.60 zł/kg+VAT;
byki 5.20 zł/kg +VAT;
jałówki 4,10 zł/kg+VAT;

gruszki
miód

0,9 l

22,00-30,00

 Skowroda Płd.: krowy 4,00 zł/kg+VAT;
byki 5.80 zł/kg +VAT;
jałówki 5.00 zł/kg+VAT;

kalafior

szt.

2,50-3,00

brokuł

szt.

2,50-3,00

papryka czerwona

kg

8,00-9,50

 Różyce: krowy 3,60 zł/ kg+VAT;
byki 5,50 zł/kg+VAT;
jałówki 4,20 zł/kg+VAT;

papryka zielona

kg

6,50-8,00

kapusta włoska

szt.

3,00

kapusta kiszona

kg

2,50-3,00

 Domaniewice: krowy 3,60 zł/ kg+VAT;
byki 5,50 zł/kg+VAT;
jałówki 4,20 zł/kg+VAT;
 Kiernozia:
krowy 3,00-4,00 zł/kg+VAT;
byki 5,20 zł/kg+VAT;
jałówki 4.00-5,00 zł/kg+VAT;

OFERTY PRACY
Powiatowy Urząd pracy w Łowiczu
(stan na 6.04.2010 r.)

§ kierowca autobusu § koordynator pracy oddziałów § agent ubezpieczeniowy
§ przedstawiciel handlowy § pielęgniarka § rzeźnik – masarz § ubojowy
– masarz § kelner § spedytor § technik
farmaceutyczny § fryzjer § przedawca
§ elektryk § monter – składacz okien
§ palacz § majster produkcji (brygadzista) § magazynier z obsługa wózka
widłowego
PUP nie udziela żadnych informacji telefonicznie.
Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty

ziemniaki

pęczek

3,00

kg

2,00-3,00

kg

0,80-1,20

KRONIKA
WYpadków
miłosnych
urodziły się:
CÓRECZKI:
 państwu Jaśniewskim z Łowicza
 państwu Stangreciakom z Łowicza
 państwu Tomaszewskim z Łowicza
Synkowie:
 państwu Gajewskim z Gągolina
 państwu Boguszom z Bąkowa Górnego
 państwu Sałudom z Łowicza
 państwu Kryszkiewiczom z Popowa
 państwu Dorobom ze Śleszyna

ślubowali sobie:

 Justyna Rzetelska i Sebastian Cipiński
oboje z Łowicza

To nie była
rosyjska zbrodnia
(...) W Polsce słychać głosy,
że jako premier Rosji Putin
powinien przeprosić naród
polski za zbrodnię katyńską w
imieniu narodu rosyjskiego. Nie
sądzę, aby to zrobił. I trudno
tego oczekiwać. Oznaczałoby
to, że naród rosyjski poczuwa
się do odpowiedzialności
za zbrodnie sowieckich
komunistów, których głównymi
i pierwszymi ofiarami byli sami
Rosjanie. (...) Przeobrażenie
Rosji w „ojczyznę światowego
proletariatu” nie było łatwe.
Najpierw bolszewicy musieli
zlikwidować elity rosyjskie,
aby trwale przejąć władzę.
Ich wrogiem w krwawej
wojnie domowej byli rosyjscy
nacjonaliści i patrioci, Kościół,
inteligencja i chłopi. W tym
„wstępnym” okresie bolszewicy
wymordowali setki tysięcy
przedstawicieli rosyjskich elit.
Natomiast w latach 1920 i 1921
utopili we krwi bunty chłopskie,
które osiągały rozmiary
lokalnych powstań.
Po 1921 r. nastąpił okres
względnej stabilizacji,
bolszewicy nie zaprzestali
jednak systematycznego
prześladowania dawnych elit
rosyjskich, byłych oficerów i
urzędników carskich, właścicieli
ziemskich, fabrykantów,
przedstawicieli inteligencji,
niekomunistycznych
aktywistów politycznych,
duchowieństwa. Byli to bowiem
nosiciele narodowej rosyjskiej
państwowości, rosyjskiego
patriotyzmu i nacjonalizmu.
Ostateczne ciosy tym grupom
społecznym komuniści zadawali
pod koniec lat 20. i na początku
lat 30. Ich przedstawiciele,
pozbawieni już dawnego
znaczenia, byli zamykani w
obozach koncentracyjnych,
deportowani w odległe rejony
imperium oraz rozstrzeliwani.
Pod koniec lat 30. w Związku
Sowieckim pozostały tylko
niedobitki dawnych elit
rosyjskich, spauperyzowanych,
zastraszonych,
straumatyzowanych. (...)
Równolegle do wyniszczenia
rosyjskich elit narodowych
przebiegała likwidacja wolnego
chłopstwa. Nie wiadomo, ilu
ludzi straciło życie podczas
„operacji kułackiej”, czy to
przez rozstrzelanie czy na
zesłaniu z głodu, zimna i
chorób. W samym tylko Kraju
Północnym do 1 grudnia
1930 roku zmarło 21 tysięcy
deportowanych. „Operacja
kułacka” dotknęła bezpośrednio
przynajmniej 1 050 000 ludzi,
w tym głównie dzieci (około
35 proc.) i kobiety (około 30
proc.). Jednak masowy terror
z roku 1930 nie złamał jeszcze
chłopskiego oporu. (...) Biuro
Polityczne zatwierdziło więc
następną falę deportacji. Do
końca września 1931 roku
liczba deportowanych sięgnęła
kolejnych 265 795 rodzin – 1
243 860 osób, wśród nich około
40 proc. stanowiły dzieci. Bilans
tych represji jest przerażający.
Szacuje się, że w latach 1937
– 1938 NKWD aresztowało
1,575 miliona ludzi, z czego
85,4 proc. (1,345 mln) skazano,
a ponad połowę skazanych
(681 692, czyli 51 proc.)
rozstrzelano. W większości byli
to chłopi. (...)
Bogdan Musiał, Rzeczpospolita
14 marca 2010r.
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Dwa zwycięstwa
i porażka
- to bilans młodych graczy Pelikana. str. 38

Piłka siatkowa | Półfinały wojewódzkiej ligi młodziczek

Asik walczy w finale B

Daniel Bogusz (od lewej), w obecności marszałka woj. mazowieckiego Waldemara Roszkiewicza, wręcza specjalne podziękowanie od burmistrza Łowicza i rektora MWSH-P prezesowi federacji – Ryszardowi Muratowi.

Karate Tsunami | Walny Zjazd Federacji Sztuk Walki

Z łowickim akcentem
Warszawa, 14 marca. W stolicy odbył się kolejny Walny
Zjazd Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki, która skupia około
trzydziestu organizacji różnych
systemów sportów walki min.
judo, taekwondo, MMA, kick
boxing, aikido, system czerwonego feniksa, czy combat. Po
raz kolejny prezesem federacji
został wybrany warszawianin
– Ryszard Murat 10 dan, który
jest założycielem stylu tsunami.
W obradach wziął udział także łowiczanin – Daniel Bogusz
REKLAMA

5 dan, który złożył na ręce mistrza Murata podziękowania od
burmistrza Łowicza – Krzysztofa Jana Kalińskiego i rektora
Mazowieckiej Wyższej Szkoły
Humanistyczno-Pedagogicznej
w Łowiczu – Wiesława Balceraka za zorganizowanie właśnie w naszym mieście w listopadzie 2009 roku w ubiegłym
roku. V Mistrzostw Polski Karate Tsunami. Kolejne mistrzostwa odbędą się jesienią tym
razem w Warszawie.
– Podczas zjazdu wybrano
nowe władze, ale nie brakowało także humoru – opowiada

Bogusz. Podczas przedstawiania poszczególnych gości polscy mistrzowie mieli kłopoty
z prawidłową wymową imion
i nazwisk delegatów wietnamskich, zaś Wietnamczycy
zaskoczyli obecnych swoimi
zdolnościami. Przy przedstawianiu mistrza Jacka Chęcińskiego ze Szczebrzeszyna, nie
tylko prawidłowo wymówili
nazwę tego miasta, ale nawet
pochwalili się słynną formułką zwykle nie do wymówienia
dla cudzoziemców: „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi
w trzcinie”.
p

Domaniewice, 7 marca. Ekipa LUKS Asik Domaniewice,
który rywalizował w finałowej
ósemce województwa łódzkiego
zagrała pierwszy turniej w ramach finału B o miejsca 5-8.
Zawody odbyły się w hali przy
Gimnazjum w Domaniewicach,
a zagrały w nich oprócz Asika
jeszcze ŁMLKS Łask, Czwórka Aleksandrów Łódzki i UKS
SMS Łódź. Faworytem tej grupy
jest drużyna ŁMLKS Łask.
Młodziczki z Domaniewic
zaczęły ten turniej nie najlepiej.
W swoim pierwszym spotkaniu toczyły równorzędny bój
z Czwórką Aleksandrów, jednak
w końcówkach górą były siatkarki Czwórki, które wygrały 25:20
i 25:22. Drugim rywalem była
drużyna SMS Łódź. Domaniewiczanki łatwo ograły zawodniczki ze Szkoły Mistrzostwa
Sportowego w Łodzi 2:0 (25:18
i 25:23). Ostatnim pojedynkiem
turnieju był mecz z faworytem
grupy. Ekipa z Łasku wygrała
2:0 (25:20 i 25:23), jednak LUKS
pokazał, że jest bardzo dobrym
zespołem, walcząc jak równy
z równym.
Po pierwszym turnieju finału B LUKS Asik Domaniewice zajmuje 3. miejsce
w grupie. Teraz przed podopiecznymi trenera Arkadiusza
Stajudy i Tomasza Piaseckiego
drugi turniej, który odbędzie się
w Łasku 17 kwietnia 2010 r.
Dwie zawodniczki LUKS
Asik Domaniewice: Paulina
Graszka i Dorota Wolińska
przeszły pomyślnie testy i zostały powołane do ścisłej kadry województwa łódzkiego

Siatkarki z domaniewickiego Asika rywalizują w lidze wojewódzkiej
młodziczek o miejsca 5-8 oraz w rozgrywkach LZS i SZS.

młodziczek w roczniku 1997
(w kadrze jest 12 dziewczyn
z całego województwa). Dostrzeżona została również praca
trenera Arkadiusza Stajudy, który został powołany na stanowisko 2 trenera kadry młodziczek
województwa łódzkiego.
W niedzielę 11. kwietnia 2010
roku w hali przy Gimnazjum

w
Domaniewicach
odbędzie się Turniej Eliminacyjny
do Mistrzostw Województwa
LZS w Piłce Siatkowej Kobiet.
Asik będzie gościł drużyny mistrza powiatu Opoczyńskiego
i Kutnowskiego. Zwycięzca
weźmie udział w finale, który
zostanie rozegrany 25 kwietnia
2010 w Wieluniu.
zł
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Koszykarki
i koszykarze
grali w powiecie i w rejonie. str. 39

Sport szkolny | Rejonowa Licealiada w piłce siatkowej

Na trzecim i czwartym
Rawa Mazowiecka, 26 marca. Dwa zespoły z I liceum
Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu
wzięły udział w rozgrywanych

w rawskiej hali sportowej Millenium turniejach piłki siatkowej,
które odbywały się w ramach
Rejonowej Licealiady Szkolnej.
Dziewczęta z „Chełmońskie-

go” (nauczyciel w-f Jarosław
Woźniak) doznały dwóch porażek z zespołami ze Skierniewic
i Kutna – zajęły więc ostatecznie czwarte miejsce w zawodach Troszkę lepiej wypadli
chłopcy z I LO Łowicz (nauczyciel w-f Tomasz Piasecki), którzy
po półfinałowej nikłej porażce
z drużyną ze Skierniewic, wygrali mecz o trzecie miejsce
z ekipą z Kutna. 
p
Dziewczęta:
n Mecze półfinałowe: LO Rawa
Mazowiecka – II LO Kutno 2:0
(25:11, 25:15), LO Sk-ce – I LO Łowicz 2:0 (25:13, 25:9).
n Mecz o 3. miejsce: II LO Kutno –
I LO Łowicz 2:0 (25:12, 25:21).
n Mecz o 1. miejsce: LO Skierniewice – LO Rawa Maz. 2:0 (25:15,
25:15).

Dziewczętom z I LO nie udało się ugrać choćby seta.

1. LO Skierniewice

2

4

4-0

2. LO Rawa Maz.

2

3

2-2

3. II LO Kutno

2

3

2-2

4. I LO Łowicz

2

2

0-4

Chłopcy:
n Mecze półfinałowe: ZSZ 3 Skierniewice – I LO Łowicz 2:0 (26:24,
26:21), ZS CEZiU Rawa Mazowiecka –ZS 1 Kutno 2:0 (25:21, 26:24).
n Mecz o 3. miejsce: I LO Łowicz
– ZS 1 Kutno 2:1 (25:22, 20:25,
15:3).
n Mecz o 1. miejsce: ZS CEZiU
Rawa Mazowiecka – ZSZ 3 Skierniewice 2:0 (25:18, 25:23).

Chłopcy z I LO Łowicz wygrali w meczu o trzecie miejsce.

REKLAMA

1. ZS CEZiU Rawa Maz.

2

4

4-0

2. ZSZ 3 Skierniewice

2

3

2-2

3. I LO Łowicz

2

3

2-3

4. ZS 1 Kutno

2

2

1-4

Siatkarki z Domaniewic wywalczyły drugie miejsce w rejonie.

Sport szkolny | Rejonowa Gimnazjada w piłce siatkowej

Drugie miejsce Domaniewic

Rawa Mazowiecka, 25 marca. W rawskiej hali sportowej
Millenium rozegrano zawody
rejonowe w ramach Gimnazjady Szkolnej w piłce siatkowej,
a w obu turniejach rywalizowało
po 5 zespołów z powiatów skierniewickiego grodzkiego i ziemskiego, rawskiego, kutnowskiego
oraz łowickiego. W rywalizacji
siatkarek reprezentantki Ziemi
Łowickiej – uczennice Gimnazjum Publicznego w Domaniewicach najpierw w trzech setach
pokonały gospodynie z rawskiej
Dwójki, ale w pojedynku finałowym podopieczne Mieczysława
Szymajdy i trenera Arkadiusza
Stajudy nie sprostały ekipie
skierniewickiej Dwójki. Drugie
miejsce uznać należy jednak
za sukces domaniewiczanek.

W zawodach chłopców drużyna
z Gimnazjum nr 1 w Kompinie rozpoczęła od zwycięstwa
w for-rundzie z ekipą skierniewickiej Dwójki, w półfinale
podopieczni Andrzeja Rybusa
nie sprostali siatkarzom z G2
Rawa Maz., a w małym finale
wygrali walkowerem z ekipą
z Głuchowa, która zrezygnowała
z walki o 3. miejsce.
p
Dziewczęta:
n Mecz eliminacyjny: GP Maków
– G 1 Kutno 2:1 (-7, 23, 14).
n Mecze półfinałowe: GP Domaniewice – G2 Rawa Maz. 2:1 (18, -22,
9), G2 Sk-ce – GP Maków 2:0 (5, 10).
n Mecz o 3. miejsce: G 2 Rawa
Maz. – GP Maków 2:0 (12, 11).
n Mecz o 1. miejsce: G 2 Sk-ce –
GP Domaniewice 2:0 (9., 23).

1. G 2 Skierniewice

2

4

4-0

2. GP Domaniewice

2

3

2-3

3. G 2 Rawa Maz.

2

3

3-2

4. GP Maków

3

4

2-5

5. G 1 Kutno

1

1

1-2

Chłopcy:
n Mecz eliminacyjny: G 1 Kompina – G 2 Skierniewice 2:0 (14, 20).
n Mecze półfinałowe: GP Żychlin
– GP Głuchów 2:0 (8, 6), G 2 Rawa
Maz. – G 1 Kompina 2:0 (6, 8).
n Mecz o 3. miejsce: G 1 Kompina – GP Głuchów 2:0 (w.o.).
n Mecz o 1. miejsce: G 2 Rawa
Maz. – GP Żychlin 2:0 (14, 21).
1. G 2 Rawa Maz.

2

4

4-0

2. GP Żychlin

2

3

2-2

3. G 1 Kompina

3

5

4-2

4. GP Głuchów

2

2

0-4

5. G 2 Skierniewice

1

1

0-2
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Łowicki 
akcent
sekcji karate tsunami. str. 35

Szachy | „Żak-Cup 2010”

Piłka nożna | 22. kolejka IV ligi

Chojnowski z kompletem zwycięstw

Wiosną bez punktów

W sali ZPO
w Nieborowie
28 marca rozegrano
pierwszy turniej
z cyklu „Żak-Cup
2010”.

ZJEDNOCZENI 	
3 (3)
PELIKAN II ŁOWICZ 0 (0)

Zawody te otworzył
prezes firmy „AŻ” – Artur Żak, który jednak nie
zdecydował się na grę
w tych zawodach. Po
krótkiej odprawie sędziego głównego Roberta
Chojnowskiego zawody
szachowe „wystartowały”. Turniej rozgrywany
był na dystansie siedmiu
Robert Chojnowski mimo kontuzji oka,
rund w tempie piętnastu
nie dał się ograć.
minut na zawodnika.
ogrywał wszystkich przychoGłówny kandydat do zwydzących do niego zawodników.
cięstwa, który zresztą broni miJak się potem okazało każdy
strzowski tytuł zdobyty przed
kto zlekceważył „chorego” odrokiem – Andrzej „Gołota”
chodził od szachownicy z zerem
Woźniak powoli tracił punkty, co
i niespodziewanie Chojnowski
rzadko mu się zdarza. Za to znawygrał pierwszą odsłonę „Żakkomicie poczynał sobie Robert
Cup 2010” z maksymalnym
„Prezes” Chojnowski, mimo gry
wynikiem siedmiu wygranych
jednym tylko sprawnym okiem
w siedmiu grach.
(w południe odniósł poważną
Bardzo dobrze spisał się rówkontuzję oka podczas meczu
nież weteran łowickich szachów
piłkarskiego w Domaniewicach)
REKLAMA

Tadeusz Nodzak zajmując
drugą lokatę ze stratą półtora oczka do zwycięzcy,
a trzeci był wspomniany
Woźniak. Dobrą formę zaprezentowali też juniorzy
UKS „Pałac” Nieborów
zajmując miejsca w czołówce: Wojciech Białas
(czwarte miejsce), Mateusz Brzozowski (piąte)
i młody, utalentowany
i błyskotliwy Tymoteusz
Karczewski (siódme).
Warto podkreślić udział
w turnieju zawodnika przybyłego z Gostynina – Waldemara Dudzińskiego, aktualnego Prezesa Zarządu
Mazowieckiego Związku
Szachowego z Warszawy,
który ocenił turniej pozytywnie
i zapowiedział kolejny przyjazd
do Nieborowa.
– Dziwi mnie fakt, że nie ma
w Nieborowie wpisowego do turnieju, tak często praktykowanego
w innych miejscowościach. Jest
to pewien pozytyw i sposób na
przyciągnięcie do szachów nie
tylko tych najlepszych, liczących na trofea i czołowe miejsca, ale i tych początkujących,

którzy w sumie, gdzieś muszą
grać, by zbierać doświadczenie.
To dobry przykład dla innych,
by nie nastawiać się na zarobek
na zawodach, tylko je propagować – powiedział Dudziński.
Ważny jest też udział dzieci
w tym turnieju, zwłaszcza, że
Pan Żak na zakończenie turnieju
ufunduje kilka nagród specjalnych dla najlepszych i najmłodszych adeptów tej gry. Przed
wakacjami odbędą się jeszcze
dwa turnieje, dwa kolejne już
w drugiej połowie roku.
p
1. Chojnowski Robert

7,0

2. Nodzak Tadeusz

5,5

3. Woźniak Andrzej

5,0

4. Białas Wojciech

4,0

32,5

5. Brzozowski Mateusz

4,0

30,0

6. Marczak Grzegorz

4,0

22,0

7. Karczewski Tymoteusz

4,0

23,0

8. Dudziński Waldemar

3,5

27,5

9. Wójcik Tadeusz

3,5

24,5

10. Tybuś Tomasz

3,5

21,5

11. Małaszek Jakub

3,0

24,5

12. Mazgaj Zuzanna

3,0

24,5

13. Wiązowski Michał

3,0

23,5

14. Nagórski Adrian

3,0

21,5

15. Chojecki Przemysław

3,0

22,0

16. Staszewska Weronika

2,0

22,0

17. Fudała Dominik

2,0

20,5

1:0 – Adam Patora (13), 2:0 – Rafał
Mordoń (33), 3:0 – Rafał Mordoń
(36). Pelikan II: Rusek – Gajda,
Zabost, Górski, Jakub Czerbniak –
Kuc (55 Patryk Pomianowski), Demidowicz (60 Ługowski), Dziedziela (75 Frączak), Konrad Bolimowski
– Sut, Grenda (80 Piechowski).

Stryków, 3 kwietnia. W meczu
ze Zjednoczonymi łowiczanie
rozegrali słabą pierwszą połowę,
po której przegrywali już 0:3,
a gospodarze mieli przy tym
szansę na 4 gola. Po strzale
z rzutu karnego piłka trafiła jednak w słupek. W II części gracze
Jarosława Rachubińskiego zagrali zdecydowanie lepiej. Doskonałe sytuacje mieli Konrad Grenda,
Dawid Sut, Dawid Ługowski
i Konrad Bolimowski. – Ogólnie dwie różne połowy, druga
najlepsza ze wszystkich naszych
meczów do tej pory – ocenił łowicki szkoleniowiec.
Kolejny mecz łowiczanie rozegrają na stadionie w Łowiczu
z Włókniarzem K., którz odbędzie się 11 kwietnia o godz.

11.00. 14 kwietnia o godz. 17.00
naszych rezerwistów czeka wyjazdowy mecz z Czarnymi.
p
22. kolejka IV ligi: KS Paradyż –
Mazovia 3:0, Włókniarz M. – Widzew
II 0:1, SMS Łódź – WKS Wieluń 2:0,
Pogoń Łask Kolumna – Kolejarz
Łódź 0:3 (w.o.), Czarni Rząśnia –
Rzgów 2:1, Konstantynów – Pajęczno 1:1, Ceramika – Unia 0:0, Woy
– ŁKS II Łódź 2:0, Pilica Przedbórz
– Boruta Zgierz 3:1.
1. Ceramika Opoczno

20

47 40-16

2. Zjednoczeni Stryków

21

43 40-19

3. Widzew II Łódź

22

42 56-24

4. SAS Unia Skierniewice

21

39 39-18

5. Zawisza Pajęczno

21

38 36-23

6. Włókniarz Konstantynów 21

37 44-33

7. Pilica Przedbórz

21

36 33-29

8. UKS SMS Łódź

22

36 35-29

9. Zawisza Rzgów

19

33 29-23

10. KS Paradyż

22

31 37-25

11. WKS Wieluń

22

31 35-35

12. ŁKS II Łódź

21

30 35-31

13. Kolejarz Łódź

22

29 40-45

14. Woy Bukowiec

22

26 29-43

15. Mazovia Rawa Maz.

22

26 23-39

16. Czarni Rząśnia

22

25 32-48

17. MKP Boruta Zgierz

21

23 23-32

18. Włókniarz Moszczenica 22

11 24-56

19. Pelikan II Łowicz

22

6 16-55

20. Pogoń Łask Kolumna

22

15 22-45
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Pelikan
przegrał z Resovią
w Rzeszowie 0:2. str. 40

Piłka nożna | 12. kolejka wojewódzkiej ligi Deyny

Bez niespodzianki
PELIKAN ŁOWICZ
ŁKS ŁÓDŹ

1 (1)
4 (2)

1:0 – Rafał Trakul (23). Pelikan:
Trupinda – Rybus, Koza, Bryła,
Sikora – Sołtysiak (57 Skoneczny),
Gawryjałek (70 Łukawski), Bogus,
Trakul – Pochwała (75 Tkacz), Wyszogrodzki (75 Goszczycki).

Łowicz, 2 kwietnia. Nie było
niespodzianki na inauguracyjnym meczu rundy wiosennej
w wojewódzkiej lidze Deyny. Młodzi piłkarze Pelikana
z rocznika 1994 podejmowali
na sztucznej murawie OSiR
w Łowiczu łódzki ŁKS, który
jest wiceliderem tegorocznych
rozgrywek. Łowiczanie prowadzili w tym spotkaniu 1:0, ale
ostatecznie przegrali 1:4. Przypomnijmy, że po rundzie jesiennej biało-zieloni są na szóstym
miejscu w stawce dwunastu
ekip województwa łódzkiego.
Zespół trenera Roberta Wilka
w ramach przygotowań do piłkarskiej wiosny rozegrał pięć
meczów sparingowych, pokonując Orkana Sochaczew 5:1,
Sokoła Aleksandrów Łódzki
3:0, Zjednoczonych Stryków
3:1 i Żyrardowiankę Żyrardów
4:1. Najbardziej wartościowym
spotkaniem był wyjazdowy pojedynek w Wisłą Płock, który
zakończył się porażką 0:2, ale
stał na wysokim poziomie.
Do spotkania z ŁKS Pelikan
przystąpił w osłabieniu. W skła-

dzie zabrało kontuzjowanych
albo chorych: Przemka Kaczora, Alberta Lepieszki i Adama
Salomona. Już w 1. minucie łowiczanie mieli sporo szczęścia.
W polu karnym dość odważnie
interweniował nasz bramkarz
Jakub Trupinda, ale sędzia
był łaskawy i nie odgwizdał karnego.
W 23. minucie dość nieoczekiwanie pelikan zdobył prowadzenie. Długą piłkę w pole karne
zagrał Rafał Bogus, a ta trafiła
w końcu pod nogi Rafała Trakula, który uderzył „po długim
rogu” i łowiczanie cieszyli się
z bramki. Radość jednak nie
trwała za długo. Goście już w 27.
minucie zdołali doprowadzić do
remisu, a w 34. minucie wyszli
na prowadzenie 2:1. Obydwie

bramki padły po stałych fragmentach gry.
Po zmianie stron na boisku
zdecydowanie panowali piłkarze
z Łodzi, którzy groźnie atakowali. W 46. minucie dobry strzał
końcami palców wybił Trupinda, który miał sporo pracy
w drugiej połowie. W 50. minucie ŁKS zdobył trzecią bramkę. Łowiczanie ograniczali się
do nielicznych wypadów na połowę rywala. W 75. minucie rzut
wolny z 25. metrów wykonywał
Trakul, ale strzelił prosto w mur.
Za chwilę poszła akcja ŁKS
i w 76. minucie goście ustalili wynik na 1:4. W niedzielę
11 kwietnia łowiczanie zagrają
w Przedborzu z ostatnią w tabeli
Pilicą i tam będą występią w roli
faworytów. 
zł

Mecz z ŁKS Pelikan-94 rozpoczął się od prowadzenia, ale skończyło
się jednak zwycięstwem rywali 1:4.

Piłka nożna | 12. kolejka wojewódzkiej ligi Michałowicza

Ważne zwycięstwo na początek
PELIKAN ŁOWICZ
CERAMIKA OPOCZNO

2 (1)
0 (0)

1:0 - Michał Majchrzak (38), 2:0 - Michał Świdrowski (70).
Pelikan: Perzyna - Podlasiński (78 Wideński), Grzegory, Perzyna, Dudziński - Wiankowski, Mycka (78 Placek), Brzozowski, Koza - Majchrzak (79
Fudała), Przyżycki (60 Świdrowski).

Łowicz, 2 kwietnia. Bardzo
ważne zwycięstwo na początek rundy wiosennej odnieśli
zawodnicy Pelikana z rocznika
1995, którzy rywalizują w wojewódzkiej lidze Michałowicza.
Podopieczni trenera Dawida
Ługowskiego pokonali w Łowiczu na stadionie OSiR ekipę Ceramiki Opoczno, która
w tabeli wyprzedza biało-zielonych (7. miejsce – 15 punktów).
Pelikan w rundzie jesiennej rozegrał 11 spotkań, w których,
mimo niezłej gry, zgromadził
tylko 9 pkt. To dawało naszemu
zespołowi 10 miejsce w stawce
dwunastu ekip.
Pierwsza połowa przebiegała
pod dyktando łowiczan, którzy
jednak mieli kłopoty ze skutecznością. Już w 6. minucie Jacek
Koza zagrał z lewego skrzydła
piłkę do Michała Majchrzaka, a ten uderzył obok słupka.
W 20. minucie szansę na zdobycie bramki miał nowy cenny
nabytek „Ptaków” – Maciej
Grzegory z Łaźnik, który grał
wcześniej w Starcie Złaków Borowy. Grzegory wyszedł sam na
sam, ale zamiast strzelać jeszcze
podawał piłkę do Majchrzaka,
ale niestety za mocno. Wreszcie upragniona bramka padła
w 38. minucie. Piłkę ze skrzydła

dośrodkowywał Kamil Wiankowski, ale wyszła mu „świeca”,
do której wyszedł bramkarza.
Jednak w tej sytuacji szybszy
był Majchrzak, który uprzedził
golkipera gości i głowa umieścił
piłkę w siatce.
Po przerwie znów zdecydowanie lepsi byli łowiczanie, ale
nie potrafili tego udokumentować. W 46. minucie idealną okazję zmarnował Kamil Przyżycki, który dostał dobre podanie
od Mariusza Dudzińskiego, ale
spudłował z 5. metrów. Rywale
czasami groźnie kontrowali i po
jednej z akcji przed startą bramki uratował nas bramkarz Przemysław Perzyna, który wyszedł
wysoko i obronił, będąc jeden
na jeden z atakującym.
W 70. minucie udało się podwyższyć prowadzenie na 2:0.
W sytuacji spalonej dostał piłkę Majchrzak, ale sędzia tego
nie widział. Majchrzak podał ładnie do wychodzącego
zza pleców obrońców Michała
Świdrowskiego, który sięgnął
piłkę czubkiem buta i wydawało
się, że zmierza ona na aut. Jeszcze bramkarz starał się ją dogonić, ale dopadł do niej dopiero
w bramce. Sam strzelec był lekko zdziwiony, że piłka wpadła
między słupki. W ostatnich mi-

Pelikan-95 rozpoczął od zwycięstwa nad Ceramiką.

nutach Pelikan groźnie atakował
i miał kilka okazji do podwyższenia wyniku, ale brakowało
wykończenia akcji.
Trener Ługowski po spotkaniu powiedział: – To był bardzo
dobry mecz w wykonaniu całego zespołu. Szkoda, że zabrakło
skuteczności, bo wynik powinien być wyższy. Na szczęście
te niewykorzystane sytuacje nie
zemściły się. Widać było, że
mamy pomysł na grę i to mnie
cieszy. Zadowolony jestem też
z przygotowania do sezonu.
Chłopaki dominowali nad rywalem pod względem szybkości
i wytrzymali kondycyjnie cały
mecz. Cieszą te ważne 3 pkt.
Zbliżyliśmy się do Ceramiki
na dwa punkty. Przy ewentualnej porażce tracilibyśmy już do
siódmego miejsca aż 8 oczek.
Zatem na początek wygraliśmy
dla nas bardzo ważny mecz.
W sobotę 10 kwietnia łowiczanie zagrają w Łodzi
z Widzewem. Zapowiada się
zacięta walka o wyjazdowe
zwycięstwo. 
zł

Piłka nożna | 12. kolejka wojewódzkiej ligi Kuchara

Młodzi gracze Pelikana rozbili rywala po przerwie
PELIKAN ŁOWICZ
WOY BUKOWIEC OPOCZYŃSKI

5 (0)
0 (0)

1:0 – Michał Fabijański (44), 2:0 – Damian Kozieł (46), 3:0 – Hubert Widawski (49), 4:0 – Dominik Bogusz (62), 5:0 – Dominik Bogusz (70).
Pelikan: Ruciński (47 Krawczyk) – Jarosz (45 Kaźmierczak), Piorun, Matyjas, Grzegorek (55 Pisarski) – Kozieł, Fabijański, Szufliński, Bończak –
Bogusz, Widawski (55 Gędek).

Łowicz, 2 kwietnia. Znakomicie rundę wiosenną zainaugurowali młodzi piłkarze Pelikana z rocznika 1996, którzy
grają w wojewódzkiej lidze
Kuchara. Zespół trenera Marcina Rychlewskiego rozgromił
5:0 w Łowiczu na stadionie
OSiR ekipę WOY-a Bukowiec
Opoczyński. Rozmiar zwycięstwa to spora niespodzianka,
bowiem w tabeli sobotni rywal
znajduje się na piątym miejscu, a Pelikan był siódmy. Łowiczanie w rundzie jesiennej

Nowy Łowiczanin.
Tygodnik Ziemi Łowickiej,
członek Stowarzyszenia Gazet
Lokalnych.

rozegrali jedenaście spotkań,
w których zgromadzili szesnaście punktów. Biało-zieloni
przy odrobinie szczęścia mają
na pewno szansę nawet „na pudło” w tym sezonie. Na jesieni
byli już nawet wiceliderem, ale
po ostatnich trzech porażkach
z „potęgami”: SMS Łódź, ŁKS
Łódź i GKS Bełchatów nasz
zespół spadł na dalszą lokatę.
Pierwsza połowa to głównie zacięta walka. Łowiczanie
mieli kilka groźnych sytuacji,
w tym dwie „setki”. Pierwszą

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.

miał Daniel Bończak, który
otrzymał bardzo dobre podanie od rewelacyjnie spisującego się Tomka Szulińskiego.
Podprowadził piłkę do lewego
narożnika i mocno uderzył, piłka przełamała ręce bramkarza
i wyleciała na piąty piąty metr,
jednak żaden z zawodników
Pelikana nie zdołał jej dobić
do pustej już bramki. Drugą
okazję zmarnował Damian
Kozieł, który otrzymał świetne
podanie od Bończaka. Uderzył
z pierwszej piłki, bramkarz
sparował piłkę, ale dobitka
była nieskuteczna. Do przerwy
był remis 0:0.
Po zmianie stron mieliśmy
popis umiejętności wszystkich formacji Pelikana. Białozieloni w pięć minut zdobyli
trzy gole. Pierwszy padł w 44.
minucie. Piłkę w środku pola
przechwycił Kozieł i ruszył

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)

w kierunku bramki. Na szesnastym metrze zdecydował sie na
strzał, jednak futbolówka odbiła sie od obrońcy, ale dopadł do
niej Michał Fabijański i strzelił
w krótki róg bramki. Wynik na
2:0 podwyższył Kozieł bramką z cyklu „stadiony świata”.
Długie podanie ze środka boiska od Szuflińskiego dotarło
do Bogusza, ten przyjął piłkę,
minął dwóch przeciwników
i góra podał do Kozieła, ustawionego na szesnastym metrze
przy narożniku pola karnego.
Nasz napastnik bez namysłu, z pierwszej piłki uderzył
nad bramkarzem w długi róg
w samo okienko bramki Woya.
W 49. minucie znów dobrze
dograł piłkę Szufliński do Widawskiego, a ten będąc sam
na sam zdobył trzeciego gola.
Niespełna kwadrans czekaliśmy na kolejna bramkę. Tym

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)

razem Kozieł zagrał do Bogusza, a ten z 25. metrów świetnym uderzeniem umieścił piłkę
w okienku bramki. Wynik meczu ustalił w 70. minucie Bogusz i biało-zieloni cieszyli się
z wysokiego zwycięstwa 5:0.
Po meczu trener łowiczan
miał powody do zadowolenia:
– Bardzo dobry mecz, szczególnie druga polowa, w wykonaniu całego zespołu. Cieszy wynik. Dużo bramek, ale
i obrona miała co robić. Każdy dał z siebie wszystko. Nawet zawodnicy wchodzący na
zmianę mieli sytuacje bramkowe. W takiej znalazł się w końcówce meczu Wiktor Pisarski,
który pięknie strzelił z dziesięciu metrów w samo okienko,
ale nie wiadomo jak bramkarz
ten strzał wybił na rzut rożny.
Nie chce nikogo wyróżniać,
bo każdy zagrał dobry mecz,

ale chyba cichym bohaterem
był Tomek Szufliński, który
świetnie walczył w obronie
i miał kilka świetnych podań,
po których podały gole.
Gratuluję chłopakom, bo
ciężko pracowali na ten wynik. Długa zima i pogoda nie
pozwoliła nam sie przygotować do tej rundy tak jak byśmy
chcieli. Przed meczem chłopcy
nie byli pewni jak to będzie
wyglądało, ale z upływem czasu uwierzyli w siebie i „zjedli
kiełbasę z Bukowca Opoczyńskiego”. Mam nadzieję, że ta
przekąska nie uderzy chłopakom do głowy i równie dobrze
zagrają w najbliższym meczu
z Widzewem
Spotkanie z Widzewem odbędzie się w sobotę 10 kwietnia w Łodzi. Miejmy nadzieję,
że Pelikan pokusi się o kolejną
niespodziankę.
zł

lub osobiście w biurze ogłoszeń, ul. Pijarska 3a,
w poniedziałki, wtorki i piątki w godz. 7.30-18.00,
środy i czwartki w godz. 7.30-16, soboty 8.00-14.

Druk:
SEREGNI PRINTING GROUP Sp. z o.o.
03-796 Warszawa, ul. Rzymska 18a.

Ogłoszenia drobne przyjmowane są także
w innych punktach, wymienionych na stronie 26.
Skład tekstu własny.

Nakład kontrolowany Nowego Łowiczanina
9.900 egz.
Nakład wraz z wydaniem głowieńskim
(Wieści z Głowna i Strykowa), też kontrolowanym
przez ZKDP: 12.600 egz.

Index: 326097 – dotyczy sieci „Ruch”.

100%
własności polskiej
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Siatkarki
i siatkarze zagrali
w turniejach rejonowych. str. 36

Sport szkolny | Powiatowe IMS w minikoszykówce dziewcząt

Triumf koszykarek z Czwórki
Łowicz, 16 marca. Tegoroczna rywalizacja koszykarek
ze szkół podstawowych powiatu łowickiego zakończyła się
sukcesem reprezentacji SP nr 4
im. Marii Konopnickiej w Łowiczu. Drużyna oparta na uczennicach klasy sportowej nie dała
najmniejszych szans swoim rywalkom, pomimo że podopieczne trenera Pawła Dolińskiego
były młodsze od większości
swoich przeciwniczek.
Zespół z Czwórki odniósł trzy
pewne zwycięstwa i awansował
tym samym do etapu rejonowego, który rozgrywany będzie
w Kutnie.
Tytuł wicemistrzowski wywalczyły koszykarki z Dwójki (nauczycielka w-f Agata Zapisek),

które w większości, podobnie
jak ich koleżanki z Czwórki, są
zawodniczkami UMKS Księżak
Łowicz, a 3. miejsce przypadło
w udziale ekipie SP Niedźwiada
(nauczyciel w-f Bernard Wudkiewicz).
W zwycięskiej drużynie SP
nr 4 im. M. Konopnickiej w Łowiczu grały: Aleksandra Duranowska (34 punkty w turnieju),
Dagmara Kopeć (28), Kamila
Morawska (22), Katarzyna Antosik (15), Paulina Piekacz (15),
Natalia Mostowska (12), Klaudia Gajda (9), Martyna Zielińska (4), Monika Jesiotr (4), Maja
Raróg (4), Natalia Bliźniewska
(4) i Aleksandra Rokicka (2)
– nauczycielem w-f i trenerem
zespołu jest Paweł Doliński. p

Najlepsze w Łowickiem koszykarki są uczennicami SP 4.

Grupa A:
n SP 4 Łowicz – SP Kocierzew
64:12 (20:2, 17:2, 17:2, 10:2); pkt.:
Aleksandra Duranowska 18, Dagmara Kopeć 10, Kamila Morawska
10, Paulina Piekacz 6, Klaudia Gajda 5, Monika Jesiotr 4, Katarzyna
Antosik 3, Martyna Zielińska 2,
Maja Raróg 2, Aleksandra Rokicka
2 i Natalia Mostowska 2 – Katarzyna Widyńska 8, Natalia Brzozowska 2 i Żaneta Pietrzak 2.
n SP 4 Łowicz – SP Domaniewice 41:14 (14:2, 13:2, 8:8, 6:2); pkt.:
Dagmara Kopeć 12, Aleksandra
Duranowska 8, Kamila Morawska
8, Katarzyna Antosik 6, Natalia
Mostowska 4 i Paulina Piekacz 3
– Paulina Graszka 6, Dorota Wolińska 2, Klaudia Białek 2, Aleksandra
Gałaj 2 i Kamila Kucińska 2.
n SP Kocierzew – SP Domaniewice 15:31 (0:17, 3:2, 6:8, 6:4); pkt.:
Katarzyna Widyńska 13 i Katarzyna
Burzyńska 2 – Paulina Graszka 16,
Klaudia Białek 8, Sara Rosiak 3, Weronika Karcz 2 i Kamila Kucińska 2.
Grupa B:
n SP 2 Łowicz – SP Kiernozia
17:14 (2:4, 4:4, 4:4, 7:2); pkt.: Maja
Gabrysiak 4, Anna Walczak 4, Małgorzata Mikołajczyk 3, Wiktoria
Kolec 2, Karolina Wojda 2 i Paulina
Skowrońska 2 – Karolina Kobierecka 5, Weronika Kochanek 4, Michalina Wróbel 3 i Oliwia Majewska 2.
n SP 2 Łowicz – SP Niedźwiada
23:17 (1:0, 14:2, 2:9, 6:6); pkt.:
Małgorzata Mikołajczyk 7, Sylwia

Ziental 6, Wiktoria Kolec 4, Anna
Walczak 2, Katarzyna Nych 2 i Michalina Kaźmirska 2 – Aleksandra
Czerbniak 13 i Natalia Czerbniak 4.
n SP Kiernozia – SP Niedźwiada 18:23 (2:4, 2:2, 6:4, 6:6, 2:2,
0:5); pkt.: Karolina Kobierecka 8,
Weronika Kochanek 6, Michalina
Wróbel 2 i Oliwia Majewska 2 –
Aleksandra Czerbniak 15, Natalia
Czerbniak 6 i Milena Gnat 2.
Mecz o 3. miejsce:
SP Domaniewice – SP Niedźwiada 17:24 (4:9, 5:2, 4:6, 4:7);
pkt.: Sara Rosiak 7, Kamila
Kucińska 6, Dorota Wolińska 2
i Klaudia Białek 2 – Aleksandra
Czerbniak 20, Natalia Czerbniak 2
i Milena Gnat 2.
n

Koszykarki z Czwórki wywalczyły w Kutnie puchar za drugie miejsce.
Mecz o 1. miejsce:
n SP 4 Łowicz – SP 2 Łowicz
48:13 (8:3, 12:4, 20:0, 8:4); pkt.:
Aleksandra Duranowska 8, Natalia
Mostowska 6, Katarzyna Antosik 6,
Paulina Piekacz 6, Dagmara Kopeć
6, Kamila Morawska 4, Klaudia Gajda 4, Natalia Bliźniewska 4, Maja
Raróg 2 i Martyna Zielińska 2 – Małgorzata Mikołajczyk 4, Anna Walczak 3, Karolina Wojda 2, Paulina
Skowrońska 2 i Katarzyna Nych 2.
1. SP 4 Łowicz

3

6

153:39

2. SP 2 Łowicz

3

5

57:79

3. SP Niedźwiada

3

5

64:58

4. SP Domaniewice

3

4

62:80

5. SP Kiernozia

2

2

32:40

2

2

27:95

SP Kocierzew

Sport szkolny | Powiatowe IMS w minikoszykówce chłopców

Dwójka najlepsza w baskecie
Łowicz, 17 marca. Koszykarze ze Szkoły Podstawowej nr 2
im. Adama Mickiewicza w Łowiczu okazali się najlepsi w mistrzostwach powiatu łowickiego
w minikoszykówce chłopców.
W finale Powiatowych Igrzysk
Młodzieży Szkolnej spotkały się
dwie szkoły z Łowicza, a Dwójka (nauczycielka w-f Joanna
Kachel) nie dała najmniejszych
szans rywalom z SP 4 (nauczycielka w-f Justyna Miodek). Puchar za trzecie wywalczyła ekipa
SP Nowe Zduny (nauczyciel w-f
Maciej Perzyna).
W mistrzowskiej drużynie
Szkoły Podstawowej nr 2 w Ło-

wiczu występowali: Kacper Kłos
(33), Michał Warzywoda (24),
Szymon Aniszewski (21), Dominik Wieczorek (18), Mateusz
Klimczak (15), Paweł Szustak
(7), Marcin Wawrzyniecki (2),
Eryk Wojda (2), Filip Skowron
(1), Bartłomiej Więcek (1) i Mateusz Szczepaniak – nauczycielka w-f jest Joanna Kachel.
p
Grupa A:
n SP Nowe Zduny – SP Dzierzgówek 23:3 (4:0, 9:0, 7:0, 3:3); pkt.:
Marcin Woźniak 9, Bartłomiej Grzegory 5, Maciej Kowalski 3, Paweł Kostrzewski 2, Jakub Jaros 2 i Radosław Robak 2 – Marcin Kowalski 3.

Turniej chłopców zakończył się sukcesem ekipy SP 2.

SP 2 Łowicz – SP Nowe Zduny 42:20 (12:4, 8:4, 14:2, 8:10);
pkt.: Michał Warzywoda 14, Kacper Kłos 13, Dominik Wieczorek
6, Szymon Aniszewski 4, Paweł
Szustak 3 i Mateusz Klimczak 2 –
Bartłomiej Grzegory 6, Adrian Lus
4, Karol Siekiera 2, Jakub Jaros 2,
Paweł Kostrzewski 2, Radosław
Robak 2 i Marcin Woźniak 2.
n SP 2 Łowicz – SP Dzierzgówek 42:16 (16:2, 12:2, 5:6, 9:6);
pkt.: Kacper Kłos 10, Szymon Aniszewski 9, Michał Warzywoda 6,
Mateusz Klimczak 6, Dominik Wieczorek 4, Paweł Szustak 4, Marcin
Wawrzyniecki 2 i Filip Skowron
1 – Bartłomiej Bakalarski 6, Przemysław Czuba 4, Dawid Laska 2,
Michał Obama 2 i Bartosz Pruk 2.
n

Grupa B:
n SP 4 Łowicz – SP Błędów
21:12 (0:2, 15:0, 5:4, 1:6); pkt.:
Damian Kowalski 5, Tomasz Rojek
5, Kacper Rześny 4, Piotr Rześny
4, Patryk Boczek 2 i Norbert Stefaniak 1 – Kamil Furman 4, Dominik
Kotlarski 4, Bartosz Miziołek 2 i
Mateusz Miazek 2.
n SP 4 Łowicz – SP 7 Łowicz
30:12 (6:0, 10:2, 4:4, 10:6);
pkt.: Piotr Rześny 10, Kacper
Płacheta 4, Mateusz Salamon 4,
Kacper Rześny 4, Tomasz Rojek
4, Norbert Stefaniak 2 i Patryk
Boczek 2 – Mariusz Dobrzyń-

ski 6, Adrian Strugacz 4 i Filip
Iwański 2.
n SP 7 Łowicz – SP Błędów
10:19 (2:2, 8:9, 0:4, 0:4); pkt.: Seweryn Słoma 4, Mariusz Dobrzyński 2, Adrian Strugacz 2 i Michał
Rokicki 2 – Dominik Kotlarski 11,
Kamil Furman 4, Michał Czapnik 2
i Bartosz Miziołek 2.
Mecz o 3. miejsce:
n SP Błędów – SP Nowe Zduny 10:16 (0:1, 3:4, 5:4, 2:7); pkt.:
Kamil Furman 3, Dominik Kotlarski 2, Bartosz Miziołek 2, Michał
Matuszewski 2 i Mateusz Miazek
1 – Bartłomiej Grzegory 5, Maciej
Kowalski 4, Paweł Kostrzewski 4
i Jakub Jaros 3.
Mecz o 1. miejsce:
n SP 2 Łowicz – SP 4 Łowicz
40:12 (8:2, 11:6, 14:0, 7:4); pkt.:
Kacper Kłos 10, Dominik Wieczorek 8, Szymon Aniszewski 8, Mateusz Klimczak 7, Michał Warzywoda
4, Eryk Wojda 2 i Bartek Więcek 1
– Alan Tłuczkiewicz 6, Kacper Płacheta 2, Kacper Rześny 2 i Norbert
Stefaniak 2.
1. SP 2 Łowicz

3

6

153:37

2. SP 4 Łowicz

3

5

63:64

3. SP Nowe Zduny

3

5

59:55

4. SP Błędów

3

4

41:47

5. SP 7 Łowicz

2

2

22:49

2

2

19:65

SP Dzierzgówek

RIMS | Minikoszykówka dziewcząt

Drugie miejsce Czwórki
Kutno, 23 marca. W kutnowskiej hali sportowej rozegrane
zostały Rejonowe Igrzyska
Młodzieży Szkolnej w minikoszykówce dziewcząt, a Ziemię
Łowicką reprezentowały uczennice Szkoły Podstawowej nr 4
w Łowiczu. Podopieczne trenera Pawła Dolińskiego wywalczyły ostatecznie II miejsce
ustępując jedynie gospodyniom
tych zawodów.
W zespole reprezentującym
SP 4 Łowicz grały: Katarzyna
Antosik (16. punkty w turnieju), Aleksandra Duranowska
(9), Dagmara Kopeć (6), Paulina Piekacz (6), Maja Raróg (6),
Kamila Morawska (5), Klaudia
Gajda (2), Martyna Zielińska
(2), Monika Jesiotr (2), Aleksandra Rokicka i Adrianna
Franczyk – nauczycielem w-f
jest Paweł Doliński.
p

Mecze półfinałowe:
n SP 4 Łowicz – SP 2 Sk-ce 41:4
(13:2, 10:0, 4:2, 14:0); pkt.: K. Antosik 12, A. Duranowska 7, D. Kopeć
6, P. Piekacz 4, K. Morawska 4,
M. Raróg 4, M. Zielińska 2, K. Gajda 2.
n SP 9 Kutno – SP 1 Rawa Mazowiecka 68:9 (20:2, 18:4, 13:3, 13:0)
Mecz o 3. miejsce:
SP 2 Skierniewice – SP 1 Rawa
Maz.6:24 (4:6, 0:6, 2:4, 0:8)
n

Mecz o 1. miejsce:
n SP 9 Kutno – SP 4 Łowicz
64:13 (24:2, 16:2, 14:5, 10:4); pkt.:
K. Antosik 4, A. Duranowska 2, P.
Piekacz 2, M. Jesiotr 2, M. Raróg 2
i K. Morawska 1.
1. SP 9 Kutno

2

4

132:22

2. SP 4 Łowicz

2

3

54:68

3. SP 1 Rawa Maz.

2

3

33:74

4. SP 2 Skierniewice

2

2

10:65

RIMS | Minikoszykówka chłopców

Porażka z gospodarzami
Żychlin, 24 marca. W Żychlinie rozgrywana byłą rywalizacja
w ramach Rejonowych Igrzysk
Młodzieży Szkolnej w minikoszykówce chłopców, a w zawodach tych II miejsce wywalczyli
reprezentanci powiatu łowickiego. Podopieczni Joanny Kachel
wygrali w eliminacjach z SP 1
Rawa Maz. 29:26, a w finale nie
sprostali gospodarzom z SP 2
Żychlin, przegrywając 49:25.
W wicemistrzowskiej drużynie SP nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu występowali: Mateusz Kacprowski (18.
punktów w turnieju), Szymon
Aniszewski (12), Michał Warzywoda (8), Jakub Zimecki
(7), Dominik Wieczorek (3),
Mateusz Szczepaniak (2), Eryk
Wojda (2), Mateusz Klimczak
(2), Paweł Szustak, Bartłomiej
Więcek, Dawid Jaros, Marcin
Wawrzyniecki i Maciej Płatek
– nauczycielka w-f Joanna Kachel.
p

Mecze półfinałowe:
n SP 2 Łowicz – SP 1 Rawa
Mazowiecka 29:26 (4:6, 9:5, 8:4,
8:10); pkt.: Mateusz Kacprowski
10, Szymon Aniszewski 8, Jakub
Zimecki 7 i Michał Warzywoda 4.
n SP 2 Żychlin – SP 2 Skierniewice
41:7 (8:0, 10:2, 11:3, 12:2)
Mecz o 3. miejsce:
n SP 1 Rawa Mazowiecka – SP
2 Skierniewice 29:23 (2:6, 4:1,
9:14, 6:0)
Mecz o 1. miejsce:
n SP 2 Żychlin – SP 2 Łowicz
49:25 (19:8, 10:4, 16:5, 4:8); pkt.:
Mateusz Kacprowski 8, Szymon
Aniszewski 4, Michał Warzywoda
4, Dominik Wieczorek 3, Mateusz
Szczepaniak 2, Eryk Wojda 2
i Mateusz Klimczak 2.
1. SP 2 Żychlin

2

4

90:32

2. SP 2 Łowicz

2

3

54:74

3. SP 1 Rawa Maz.

2

3

55:46

4. SP 2 Skierniewice

2

2

30:70

Sport

Obrońca tytułu
w „Żak-Cup 2010”

Siatkarki
Asika

dopiero trzeci. str. 37

walczą w finale B. str. 35
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Zabrakło 11 minut
RESOVIA RZESZÓW
PELIKAN ŁOWICZ

ŁOWICKI
INFORMATOR
SPORTOWY

2 (0)
0 (0)

Czwartek, 8 kwietnia:
 10.00 – hala sportowa OSiR
nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II
nr 3; Powiatowa Gimnazjada Szkolna w piłce ręcznej chłopców;

1:0 – Piotr Chlipała (79), 2:0 – Oskar Fryc (90). Resovia: Pietryka – Kozubek, Kusiak, Bogacz, Szkolnik – Zawiślan, Walaszczyk, Domoń (59 Fryc),
Kantor – Bergier (73 Łanucha), Głaz (61 Chlipała). Pelikan: Sabela – Brodecki, Szymura, Krysiński, Marcinkiewicz (32 Gawlik) – Łochowski, Chmiel
(81 Gamla), Mordzakowski, Janczarek – Koźmiński (66 Bryk), Zaremba.
Sędziował: Grzegorz Jabłoński (Kraków). Żółte kartki: Marek Kusiak (7),
Oskar Fryc (4) i Dariusz Kantor (4) – wszyscy Resovia. Widzów: 1000.

Rzeszów, 3 kwietnia. Po
dwóch kolejnych zwycięstwach
łowicki Pelikan udał się na
mecz do Rzeszowa. Biało-zieloni mierzyli się z piątą drużyną
ligi – Resovią. Zdecydowanym
faworytem tego spotkania byli
gospodarze, fani Ptaków po cichu liczyli jednak na zdobycz
punktową, gdyż Pelikan wiosną
prezentuje się naprawdę dobrze.
Przed tym meczem był nie tylko
niepokonany, ale nie stracił również bramki, a tydzień wcześniej
rozbił walczący o awans Świt
Nowy Dwór Mazowiecki 4:0.
Tamtego dnia podopieczni
Piotra Stacha rozegrali bardzo
dobre zawody. W ostatnią sobotę, pomimo tego iż wystąpili
w identycznym zestawieniu, nie
przypominali już tamtej drużyny. Ogólnie rzecz biorąc mecz
w Rzeszowie nie stał na najwyższym poziomie. Na pewno
przyczyniła się do tego murawa,
która była w fatalnym stanie
i nie ułatwiała gry piłkarzom
obu zespołów. Spotkanie było
bardzo wyrównane. Świadczą
o tym statystki. W ciągu 90. min.
Resovia oddała sześć strzałów,
a Pelikan tylko o dwa mniej.
Znacznie gorzej prezentuje się
już statystyka uderzeń celnych.
Marcin Pietryka do interwencji
zmuszony został tylko raz, natomiast Witold Sabela musiał

zatrzymać pięć strzałów zmierzających w światło bramki.
W pierwszej odsłonie meczu
nieznacznie lepiej spisywali się
gospodarze. W 9. minucie piłka
znalazła się nawet w siatce łowiczan po strzale Rafała Zawiślana, ale sędzia odgwizdał spalonego. W kolejnych minutach
na boisku z boiska momentami
wiało nudą. Pelikan najlepszą
okazję stworzył sobie po strzale z rzutu wolnego Damiana
Chmiela. Pietryka odbił po nim
piłkę przed siebie, ale z dobitką
nie zdążył Konrad Koźmiński.
Z kolei z drugiej strony boiska
wysokie umiejętności potwierdził Sabela. Raz golkiper Ptaków fantastycznie wybił piłkę
na rzut rożny po strzale Kamila
Walaszczyka. Później pomógł
mu Piotr Gawlik, który zatrzymał na linii bramkowej „główkę” Marka Kusiaka.
W drugiej połowie Pelikan
tylko raz poważnie zagroził
bramce Pietryki. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego głową
uderzał Krzysztof Brodecki, ale
stoper biało-zielonych nie trafił
w bramkę. Przed dłuższy czas
Resovia nie potrafiła zagrozić
bramce Ptaków. Gdy rzeszowianie doszli już do dogodnej
sytuacji strzeleckiej to fatalnie
pudłowali, jak na przykład Adrian Bergier.

Piątek, 9 kwietnia:
 10.00 – hala sportowa OSiR
nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II
nr 3; Powiatowe IMS w minipiłce
ręcznej dziewcząt;

W końcówce Resovia zdobyła dwa gole.

Gdy zgromadzeni kibice
nerwowo spoglądali na zegarki
i myśleli, że ten mecz zakończy
się podziałem punktów losy spotkania odmienił rezerwowy Piotr
Chlipała. Napastnik gospodarzy
wykorzystał dokładne dośrodkowanie Łanuchy i pewnym strzałem z woleja nie dał szans Sabeli.
Łowiczanie nie mieli już nic do
stracenia i musieli zaatakować.
Jednak nie potrafili sforsować
rzeszowskiej defensywy, a w dodatku w doliczonym czasie gry
nadzieli się na kontratak. Akcję
zainicjował Oskar Fryc, podał do
Dariusza Kantora, który zwiódł
łowickich obrońców i oddał futbolówkę Frycowi. Ten strzałem
z szesnastu metrów pokonał golkipera Ptaków.
– Na takim boisku nie da się
grać w piłkę, więc mieliśmy
dziś rąbankę. Gospodarze lepiej
przystosowali się do anormal-

nych warunków, nie bawili się
w konstruowanie akcji tylko
posyłali długie podania. Przy
straconym golu moi obrońcy
stali jak słupy soli – powiedział
po meczu trener Stach.
Mimo porażki Pelikan utrzymał się na 10. pozycji, bowiem
swój mecz przegrał również
OKS 1945 Olsztyn. Po meczu
z Resovią w obozie Pelikana jest
jedna zła wiadomość. W 32. min.
z powodu kontuzji boisko opuścił
Wojciech Marcinkiewicz. Defensor biało-zielonych nabawił
się urazu kolana i jego występ
w najbliższym meczu ligowym
stoi pod znakiem zapytania.
Najbliższym rywalem Pelikana jest Olimpia Elbląg. Będzie to bardzo ważny mecz dla
obu zespołów. Łowiczanie mają
na koncie o sześć oczek więcej.
Ewentualne zwycięstwo mogłoby znacznie uspokoić nastroje

PROGNOZA POGODY DLA REJONU ŁOWICZA | 8.04.2010 – 14.04.2010
sytuacja synoptyczna
Pogodę kształtować będzie pogodny układ
niżowy. Napływać będzie ciepłe powietrze.

Piłka nożna | II liga

Rotują się

24. kolejka II ligi: Wigry – Jeziorak
1:0, Concordia – Stal Rzeszów 1:2,
Hetman – LKS Nieciecza 0:3 (w.o.),
Olimpia Elbląg – Ruch 1:0, Świt
Nowy Dwór. – Przebój Wolbrom
2:1, Okocimski Brzesko – Start
Otwock 2:2, Sokół – GKS Jastrzębie 0:1, OKS 1945 Olsztyn – Kolejarz Stróże 1:2, Resovia Rzeszów
– Pelikan 2:0.

czwartek–piątek
Słonecznie, zachmurzenie małe, okresami
umiarkowane, bez opadów oraz wiosennie ciepło.
Widzialność dobra, rano zamglenia, lokalnie mgły.
Wiatr wschodni, słaby do umiarkowanego.
Temp. max w dzień: + 14 st. C do + 15 st. C.
Temp. min w nocy: + 5 st. C do + 2 st. C.
Sobota-niedziela
Słonecznie, zachmurzenie małe, okresami
umiarkowane, bez opadów oraz wiosennie ciepło,
tylko noce i poranki chłodne.
Widzialność umiarkowana do dobrej, rano
zamglenia. Wiatr północno-wschodni i północny,
słaby do umiarkowanego.
Temp. max w dzień: + 15 st. C do + 10 st. C.
Temp. min w nocy: + 3 st. C do - 1 st. C.
poniedziałek-środa
Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże z
przelotnymi opadami deszczu.
Widzialność umiarkowana do dobrej, zamglenia,
w opadach słaba.
Wiatr przeważnie zachodni, słaby i umiarkowany.
Temp. max w dzień: + 11 st. C do + 8 st. C.
Temp. min w nocy: + 6 st. C do + 3 st. C.

w Łowiczu. O to nie będzie
jednak łatwo. Elblążanie w tym
roku wygrali wszystkie mecze
i nie stracili jeszcze bramki. Należy jednak pamiętać, że wśród
tych spotkań jest walkower
za mecz z Hetmanem Zamość.
Dotychczasowi rywale Olimpii
robią jednak wrażenie. Piłkarze
z północy Polski na starcie wygrali w stosunku 1:0 na terenie
lidera z Nieczyczy, a ostatnio
osiągnęli taki sam rezultat z Ruchem Wysokie Mazowieckie.
Spotkanie z piłkarzami z Elbląga odbędzie się w Łowiczu.
Będzie to rzadko spotykana dla
Pelikana pora. Mecz rozegrany
zostanie w sobotę o godz. 16:00.
Jest to spowodowane tym, że
w środę podopiecznych trenera Stacha czeka trudny wyjazd
do Brzeska. W ten sposób piłkarze będą mieli więcej czasu
na odpoczynek. 
Mateusz Lis

PROGNOZA BIOMETEOROLOGICZNA
Pogoda korzystnie wpływać będzie
na nasze samopoczucie.
BIURO METEOROLOGICZNE CUMULUS

Sobota, 10 kwietnia:
 10.00 – hala sportowa OSiR
nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2;
turniej półfinałowy wojewódzkiej
ligi minikoszykówki żaczek U-12
o miejsca 1-8; godz. 10.00: Księżak Łowicz – PTK Pabianice, Basket Aleksandrów Łódzki – ŁKS
BW I Łódź, godz. 11.15: mecz pokonanych i zwyciężczyń;
 16.00 – Stadion Miejski w Łowiczu, ul. Starzyńskiego 6/8; mecz
25. kolejki II ligi piłki nożnej – grupa wschodnia: Pelikan Łowicz –
Olimpia Elbląg;
Niedziela, 11 kwietnia:
 10.00 – hala sportowa w Domaniewicach, ul. Główna; eliminacje
okręgowe Mistrzostw Województwa Łódzkiego Zrzeszenia LZS
w piłce siatkowej kobiet z udziałem LUKS Asik;
 11.00 – Stadion Miejski w Łowiczu, ul. Starzyńskiego 6/8; mecz
IV ligi piłki nożnej: Pelikan II Łowicz – Włókniarz Konstantynów
Łódzki;
 18.00 – hala OSiR nr 2, ul. Topolowa 2; mecz 26. kolejki II ligi koszykówki męskiej: Księżak Łowicz
– Doral Zetkama Nysa Kłodzko;
Poniedziałek,12 kwietnia:
 10.00 – hala OSiR nr 1, ul. Jana
Pawła II 3; Powiatowe IMS w minipiłce ręcznej chłopców;
 17.00 – boisko Orlik, ul. Grunwaldzka; mecz klasy okręgowej
piłki nożnej orlików: Pelikan II Łowicz – Widok Skierniewice;
Środa, 14 kwietnia:
 10.00 – boisko Orlik, ul. Bolimowska; Powiatowa Licealiada
Szkolna w piłce nożnej dziewcząt;
 10.00 – boisko Orlik, ul. Grunwaldzka; eliminacje miejskie Orlikowej Ligi Mistrzów w piłce nożnej szkół podstawowych (r. 1997
i młodsi) i gimnazjalnych (r. 1994);
Czwartek, 15 kwietnia:
 14.00 – stadion OSiR w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; Czwartki
Lekkoatletyczne z Orlenem;

1. LKS Nieciecza

22 43 40-16

2. Kolejarz Stróże

22 42 34-21

3. Świt Nowy Dwór

22 42 38-29

4. Resovia Rzeszów

22 41 37-14

Piątek, 16 kwietnia:

5. Start Otwock

22 41 30-20

6. Wigry Suwałki

22 38 33-17

7. Jeziorak Iława

22 38 27-17

8. Okocimski Brzesko

22 36 29-31

 10.00 – hala sportowa OSiR nr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; Rejonowe IMS w minipiłce ręcznej
dziewcząt. 
p

9. Ruch Wysokie Maz.

22 35 34-24

10. Pelikan Łowicz

22 28 27-24

11. OKS 1945 Olsztyn

22 27 29-33

12. Olimpia Elbląg

22 25 34-44

13. Sokół Aleksandrów

22 23 17-26

14. GKS Jastrzębie

22 21 31-41

15. Stal Rzeszów

22 20 23-37

16. Przebój Wolbrom

22 15 26-46

17. Concordia Piotrków

22 14 19-40

18. Hetman Zamość

22 16 20-48

