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Dziś piszemy:
 Mieszkanko

po uważaniu.

Czy dostał je ten,
kto naprawdę najbardziej
potrzebował.
czytaj na str. 5
 Niedługo znaczna

podwyżka

cen wody i ścieków.
czytaj na str. 4
 Pociąg

Warszawa-Berlin

znowu stanie w Łowiczu.
czytaj na str. 3
 Dyrektorka pałacu

w Sannikach

odejdzie ze stanowiska.
czytaj na str. 5
 Sprawa autokomisu

Auto-Bass:

kolejny oskarżony
uciekł za granicę.
czytaj na str. 12
 Gruzińskie dzieci
w pijarskiej szkole
czytaj na str. 7

Poprawią drogę 703
z Łowicza do Bochenia

D

wie odrębne firmy, wybrane
w dwóch różnych przetargach
nieograniczonych, będą
poprawiały nawierzchnię drogi numer
703 od Łowicza w stronę Bielaw.
Zmodernizowany zostanie odcinek
od skrzyżowania z obwodnicą Łowicza
(droga krajowa numer 14) do okolic
Bochenia w gminie Łowicz - łącznie
prawie 7 kilometrów asfaltu. Prace
mają rozpocząć się lada dzień
i powinny zakończyć się w tym roku.
Zarząd Dróg Wojewódzkich nie
zamierza całkowicie zamykać drogi,
ale okresowo będzie wprowadzany
ruch wahadłowy sterowany
sygnalizacją świetlną lub przez
pracowników firm remontowych.
dok. na str. 4

Fot. PAP / Paweł Supernak

Wielka Gala Konkursu SGL Local Press 2008, Sala Kolumnowa Sejmu, 17 października. Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski przed chwilą wręczył nagrodę wydawcom Nowego Łowiczanina Ewie i Wojciechowi Waligórskim. W głębi widoczni dwaj dziennikarze NŁ: Wojciech Czubatka i Marcin Kucharski.

Nowy Łowiczanin
Gazetą Lokalną Roku 2008
Pierwszy tak wielki
konkurs dziennikarski
dla prasy lokalnej
- i od razu wielki
sukces naszego
tygodnika.

D

ziennikarze z dziesięciu pism lokalnych
zostali laureatami pierwszej edycji konkursu „SGL Local Press 2008”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Gazet Lokalnych (SGL). Gazetą Lokalną Roku został
- dzięki większej liczbie nominacji - Nowy
Łowiczanin. Patronat honorowy nad konkursem objął Marszałek Sejmu Bronisław
Komorowski, a uroczysta gala odbyła się
z jego udziałem w Sali Kolumnowej Sejmu
w miniony piątek 17 października.
SGL Local Press 2008 był pierwszym
ogólnopolskim konkursem dla dziennikarzy prasy lokalnej, bez względu na przynależność macierzystej redakcji do SGL.
Do jury wpłynęło sporo ponad 1000 prac
z około stu tytułów z całej Polski. Prace
były oceniane w siedmiu kategoriach dla
tekstów dziennikarskich i w pięciu dla fotografii i ilustracji.
Najwięcej, bo aż 287 tekstów zgłoszono
do kategorii dziennikarstwo śledcze i inter-

wencyjne, 216 - władze lokalne i samorząd
terytorialny, 152 - publicystyka historyczna,
130 - zdrowie, 127 - edukacja, 122 - rolnictwo i ekologia, 117 - przedsiębiorczość
i własność prywatna.
W każdej z kategorii do nagrody nominowano 5 tekstów, wyjątkowo 6 tekstów.
Nasi dziennikarze otrzymali aż 3 nominacje. W kategorii dziennikarstwo śledcze
i interwencyjne nominowany był tekst „Kto
ma zakusy na leśniczówkę” autorstwa
Wojciecha Czubatki i Tomasza Bartosa, opisujący dziwne zdarzenia wokół
leśniczówki Kaczew; w kategorii edukacja
nominację miał tekst Elizy Błaszczyk,
Marcina Kucharskiego i Tomasza
Bartosa „Wyniki kontroli pogrążyły dyrektorkę” ujawniający przyczyny
i kulisy rezygnacji byłej dyrektorki SP 1
w Łowiczu, wreszcie w publicystyce historycznej „Spór gorszący miasto” Marka Wojtylaka.
Już same te nominacje były wielkim sukcesem, a na piątkowej gali okazało się, że
na nich się nie skończyło. „Wyniki kontroli
pogrążyły dyrektorkę” został najlepszym
tekstem wśród traktujących o problemach edukacji.
W pozostałych kategoriach zwyciężyli:
§ dziennikarstwo śledcze i interwencyjne: Jurek Jurecki, Tygodnik Podhalański,
„Szczawnica w Raju”,

§ władze lokalne i samorząd terytorialny:
Mariusz Kutka, Głos Wągrowiecki, „Cuda
niewidy A.D. 2007”,
§ przedsiębiorczość i własność prywatna: Justyna Jarosz, Tygodnik Siedlecki,
„Czarne euro”,
§ zdrowie: Marzena Marcinów, Tygodnik Dzierżoniowski, cykl publikacji „Tygodnik Dzierżoniowski z wizytą na wózku”,
§ rolnictwo i ekologia: Agnieszka Malik, Panorama Opolska, „Cierpienie mięsa”,
§ publicystyka historyczna: Remigiusz
Konieczka, Paweł Lachowicz i Roman Wolek, Pałuki (Żnin), cykl wartościowych publikacji historycznych,
§ życie codzienne (fotografia): Jarosław Babicki, Tygodnik Starachowicki,
„Zgłada”,
§ sport (fotografia): Mariusz Biel, Sztafeta
(Stalowa Wola), „Zamieszanie na murawie”,
§ strona z infografiką: Beata Frąckowiak,
Gazeta Jarocińska, (Jarocin).
Zwycięstwo w każdej z kategorii ma również wymiar finansowy (w kwocie 5000 zł).
Nagrodę specjalną otrzymała Halina
Czarnecka z Mazowieckiego To i Owo
za tekst „Nie poprzestaję na marzeniach”
o przedsiębiorczości.
Jak napisano w komunikacie jury: W wyrównanej stawce większa liczba nominacji w poszczególnych kategoriach i jeden zwycięski tekst zdecydowały o wyborze

tygodnika Nowy Łowiczanin jako Gazety
Lokalnej Roku. To z kolei oznacza nagrodę
w wysokości 10000 zł. Przeznaczymy ją na
sfinansowanie jednego z przedsięwzięć służących rozwojowi gazety.

Kto oceniał
Jury konkursowe pod przewodnictwem
Piotra Najsztuba składało się z czołowych polskich dziennikarzy i redaktorów z Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, Polityki, Tygodnika Powszechnego, Polsat News,
z ekspertów mediowych, przedstawicieli
SGL, Kancelarii Sejmu RP i współpracujących instytucji i firm.
Zdaniem Piotra Najsztuba - Wśród tekstów konkursowych znalazły się prawdziwe
perełki, których nie powstydziłyby się opublikować największe pisma w Polsce. Dlatego SGL zamierza kontynuować konkurs
w przyszłym roku i popularyzować najciekawsze materiały przez strony internetowe
SGL, e-booki i współpracę z mediami ogólnopolskimi, w tym z telewizją.

Jak oceniano
Przede wszystkim jury było zaskoczone
ilością zgłoszeń. W jednym z maili rozsyłanych do gazet, biuro SGL informowało nawet: „Padliśmy ofiarą własnego sukcesu”.
dok. na str. 20
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Były dyrektor muzeum
został uniewinniony
w którym - według oskarżyciela - zawyżone zostały stawki nagród jubileuszowych
i dodatków stażowych w stosunku do tych
wynikających z podanych wyżej aktów
prawnych. Regulamin muzeum powstał co
prawda w oparciu o to rozporządzenie, ale
także w oparciu m.in. o opinię związków
rokuratura oskarżała byłego dyrektora zawodowych i kodeks pracy.
łowickiego muzeum o nadużycia finanBiegły nie widzi
sowe, tj. wypłacanie w latach 2000 - 2007
zawyżonych dodatków stażowych oraz prenieprawidłowości
mii jubileuszowych pracownikom muzeum,
w tym również sobie. Dokładniej chodziło
Ostatniego dnia rozprawy sąd przesłuchał
o niezastosowanie się do rozporządze- biegłego Zenona Skórę z zakresu rachunkonia Ministra Kultury oraz kodeksu pracy wości. W opinii dołączonej do akt sprawy
w sprawie wynagradzania pracowników nie stwierdził on nieprawidłowości jeżeli
zatrudnionych w instytucjach kultury. Mu- chodzi o regulamin wynagradzania pracowzeum od 2000 roku posiada własny re- ników. Obrońca pytał o charakter przepisów
gulamin wynagradzania pracowników, zawartych w rozporządzeniu ministerial-

Walerian W., były dyrektor łowickiego muzeum, nie przekroczył
uprawnień w zarządzaniu placówką
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych - orzekł Sąd Rejonowy w Łowiczu w wyroku z 21 października.

P

nym z 1999 roku. - Pełni ono funkcję norm
minimalnych, które mogą być rozszerzone
na korzyść pracownika jeżeli pozwala na
to sytuacja finansowa jednostki - zeznawał
biegły. Regulamin wynagradzania pracowników muzeum zawierał zapisy z Ponadzakładowego Układu Pracy, nie nastąpiło jednak ich rozszerzenie.

Prokuratura żądała 2 lat
Prokuratura w mowie końcowej wskazała, że w postępowaniu nie ma wątpliwości
co do faktów. Są one bezsporne. Walerian
W. był dyrektorem muzeum i wprowadził
zarządzeniem regulamin wynagradzania
pracowników. Wątpliwości pojawiają się
przy ocenie zgodności tego regulaminu
z obowiązującym prawem. Układ zbiorowy

Poszukują zaginionego Wojciecha Grabowicza
Od kilkunastu dni trwają poszukiwania zaginionego mieszkańca Skaratek w gminie Domaniewice Wojciecha Grabowicza. O zaginięciu
powiadomiła policję 13 października tego roku jego żona. Policja zdecydowała się upublicznić komunikat,
rysopis oraz zdjęcie zaginionego dopiero we wtorek 21 października.

Z

nacznie wcześniej poszukiwania prowadzili policjanci z Sekcji Kryminalnej Komendy Powiatowej Policji
w Łowiczu, miejscowego posterunku policji oraz członkowie rodziny zaginionego.
Z ustaleń wynika, że mężczyzna ten w niedzielę 12 października 2008 roku wyjechał
z domu rowerem typu „damka” w kolorze
granatowym. Do chwili obecnej nie powrócił i nie nawiązał kontaktu z rodziną. Do tej
pory nie zdarzało się, aby opuszczał dom.

Zaginiony: Grabowicz Wojciech, syn
Stanisława i Stanisławy z domu Jóźwicka,
PESEL: 60041112498, zamieszkały w Skaratkach w gminie Domaniewice.
Rysopis: wzrost 176-180 cm, szczupła
budowa ciała, włosy koloru ciemny blond,
krótkie, proste, oczy koloru zielonego, twarz
owalna. W dniu zaginięcia ubrany był
w spodnie z materiału koloru czarnego,
sweter koloru ciemnego bez wzorów, buty
pantofle sznurowane koloru czarnego. Znaki szczególne: brak dwóch paliczków palca
wskazującego prawej ręki
W przypadku uzyskania informacji dotyczącej miejsca pobytu zaginionego należy powiadomić Komendę Powiatową
Policji w Łowiczu pod numerem telefoWojciech Grabowicz
nu: (046) 830-95-00, (046) 830-95-16 lub
Nic nie wskazywało, że nie zamierza wrócić numerem alarmowym 997 albo najbliższą
do domu. Policja oraz rodzina proszą o po- jednostkę policji.
(mak)
moc w ustaleniu jego miejsca pobytu.

Potrącił rowerzystkę Fordem
Do szpitalu w Kutnie została przewieziona 72-letnia rowerzystka,
która została potrącona w środę,
15 października około godziny
16.30 na lokalnej drodze w Jackowicach w gminie Zduny.
ierujący samochodem osobowym marki Ford Escort 29-letni mieszkaniec
K
powiatu łowickiego nie zauważył wyjeżdżającej rowerem z terenu prywatnej po-

sesji rowerzystki - 72-letniej mieszkanki
Warszawy - i potrącił ją.
Prawdopodobnie winę za spowodowanie wypadku będzie ponosiła rowerzystka, która nie patrząc na drogę wyjechała z posesji. Policja ustala jednak
czy prędkość Forda nie była nadmierna. Kierowca tego samochodu był trzeźwy, zaś od rowerzystki pobrana została
krew do badań.
(mak)

P

Komisyjnie sprawdzą osiedla
Komisja składająca się z pracowników Łowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej oraz członków spółdzielczej Rady Nadzorczej przegląda osiedla pod kątem planowania
przyszłorocznych inwestycji oraz
remontów.

N

a przełomie października i listopada
mają zostać wytypowane bloki, które zostaną w przyszłym roku docieplone.
- Wstępnie oceniamy, że będziemy w stanie

D

w przyszłym roku docieplić maksymalnie
cztery budynki - zapowiada prezes spółdzielni Armand Ruta. Nie zdradza na razie, które bloki do docieplenia zaproponuje Radzie Nadzorczej.
Lokatorzy, którzy widzą potrzeby remontów w swoich budynkach lub ich okolicy, proszeni są o zgłaszanie potrzeb w biurze spółdzielni. Każde zgłoszenie będzie
przeanalizowane, ale nie oznacza to, że zostanie zaakceptowane przez zarząd i radę.
(mak)

Gość gościowi złodziejem
Dwaj młodzieńcy w wieku 19 i 20
lat z Łowicza, którzy wynajmowali
pokój hotelowy w nocy z piątku na
sobotę, 17/18 października, w hotelu
przy ulicy Powstańców w Łowiczu,
okradli nocujących tam innych gości hotelowych.

Zawiniły psy,
tej samej nocy zostali jednak zaktóre wybiegły na drogę J eszcze
trzymani przez policję. Okazało się, że

wa wałęsające się wzdłuż drogi
psy spowodowały wypadek,
do którego doszło w ubiegłą
niedzielę 12 października w godzinach
popołudniowych na drodze w Błędowie.
- To nie była nadmierna prędkość i brak
należytej uwagi. Żona chciała uniknąć
wypadku omijając psy - twierdzi mąż
kobiety, która jechała w niedzielę
filmować poprawiny wesela.
Kierująca samochodem osobowym
marki Kia 32-letnia mieszkanka
Łowicza na prostym odcinku drogi,
o rozpoczęciu sezonu grzewczego co- podczas wyprzedzania innego pojazdu
raz częściej strażacy wzywani są do wpadła na pobocze drogi i dachowała
pożarów w kotłowniach lub w ko- w polu. Doznała stłuczenia głowy.
minach. 18 października o północy zapa- Lekarz pogotowia ratunkowego
liły się sadze w kominie domku jednoro- podejrzewał również uraz kręgosłupa,
dzinnego przy ul. Klickiego w Łowiczu. na szczęście okazało się, że
Prawdopodobną przyczyną pożaru był nie- niesłusznie i następnego dnia kobieta
wyczyszczony komin. Akcja gaśnicza pole- wyszła ze szpitala.
gała na wygaszeniu komina oraz wyczysz- Policja prowadzi postępowanie
czeniu go wyciorem. Przed tygodniem, wyjaśniające w tej sprawie. - Szkoda,
14 października odnotowano pożar w że policjanci na miejscu nawet nie
kotłowni domku jednorodzinnego przy zainteresowali się do kogo należą te
ul. Cichej w Łowiczu. Prawdopodobną jego wałęsające się psy - zwraca uwagę
przyczyną było zajęcie się drewna od żaru mąż poszkodowanej.
wydobywającego się z pieca c.o.
(eb) (mak)

Zaczęto grzać - płoną kominy

był zgodny z prawem. Prokuratura zmodyfikowała też zarzut co do kwoty, podtrzymując go w akcie oskarżenia. Zmieniła kwotę
nienależnych wypłat ze 165 tys. zł ujętych
w akcie oskarżenia, na 171.446,25 zł według opinii biegłego.
Prokuratura żądała skazania Waleriana W.
na 2 lata pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 3 lata,
grzywnę w wysokości 100 stawek dziennych, których wartość określono na 100 zł,
zobowiązania oskarżonego do naprawienia szkody oraz orzeczenie środka karnego
w postaci zakazu zajmowania stanowisk
został zawarty w 1997 roku przez pracownii funkcji związanych z gospodarowaniem
ków muzeum, jeszcze wtedy narodowego,
publicznymi pieniędzmi na okres 2 lat.
z Ministrem Kultury. W tym czasie pracownicy łowickiego muzeum byli pracowObrona chciała
nikami państwowymi. Kiedy jednak muzeum zostało przekształcone w 1999 roku
uniewinnienia
w jednostkę samorządową, jego pracowniObrona wnioskowała o uniewinnienie,
cy przestali być stroną międzyzakładowego układu zbiorowego, dlatego też - w oce- podnosząc, że żaden dowód nie może być
nie prokuratury - zaczęło ich obowiązywać interpretowany na niekorzyść oskarżonego.
rozporządzenie ministerialne z 1999 roku. - Wszyscy świadkowie, także pani która przeZ tej przyczyny według oskarżyciela nie prowadzała kontrolę, zeznali, że nie dokonybyło podstaw do odnoszenia się w regula- wali analizy prawa pracy - mówił obrońca.
Jeżeli chodzi o normy prawa pracy to adminie do układu zbiorowego.
Ponadto, według prokuratury opinii bie- wokat podkreślał, że nie można wyrywać
głego nie należy traktować jako opinii co z kontekstu jednego dokumentu, chodzi tu
do prawa. Świadczy ona tylko o tym, że o rozporządzenie z 1999 roku, gdyż sysśrodki finansowe były wypłacane zgodnie tem prawa pracy jest bardzo rozbudowany
z regulaminem, a nie o tym, że regulamin i skomplikowany.
dok. na str. 15

byli już znani policjantom i notowani za podobnego rodzaju przestępstwa.
Oficer dyżurny łowickiej Komendy Powiatowej Policji otrzymał zgłoszenie kradzieży około godziny 2 w nocy. Z infor-

kronika
policyjna

macji wynikało, że w pokoju hotelowym
nocowało dwóch mężczyzn. Nie zamknęli
drzwi do pokoju. Przed drugą jeden z nich
przebudził się i zobaczył postać w przedpokoju. Gdy osoba z przedpokoju zobaczyła, że jeden z mężczyzn obudził się,
uciekła z pokoju i ukryła się w innym pokoju hotelowym. Okazało się, że złodziej
zdążył ukraść pieniądze w kwocie około
300 złotych.
Policja z udziałem hotelowej obsługi
szybko namierzyła sprawców kradzieży.
Skradzione pieniądze zostały znalezione
pod wykładziną.
(mak)

n 20 października na ulicy Świętego
Floriana w Łowiczu patrol policji zauważył
dwóch młodych mężczyzn, którzy na widok
radiowozu zachowywali się podejrzanie. Policjanci wylegitymowali młodzieńców i dokonali kontroli osobistej. W paczce papierosów, którą jeden z nich, 18-letni mieszkaniec
Łowicza, miał w kieszeni, policjanci znaleźli
plastikową torebkę z zielonym suszem. Po
n 17 października około południa zbadaniu narkotestem okazało się, że jest to
w markecie Polo w Łowiczu 13-letni marihuana o łącznej wadze 0,8 grama wraz
mieszkaniec Łowicza próbował dokonać z opakowaniem. Za posiadanie narkotyków
kradzieży pieniędzy z wnętrza automatu grozi 18-latkowi kara do trzech lat więzienia.
wrzutowego służącego do uruchamiania Policjanci ustalają w jaki sposób mężczyzna
dziecięcej zabawki. Został zatrzymany wszedł w posiadanie marihuany.
podczas próby wyłamania zamka kasetki
wszystkie osoby, które mogłyby pomóc
automatu przy wykorzystaniu śruboktrętów. Okazało się, że 13-latek jest już znany w ww. sprawach prosimy o osobisty lub
łowickiej policji i popełniał wcześniej telefoniczny kontakt z Komendą Powiatową
czyny karalne o podobnym charakterze. Policji w Łowiczu.
Kronikę opracowała
Zajmie się nim Sąd Rodzinny i Nieletnich
sierżant Urszula Szymczak
w Łowiczu.
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Policjanci z dziećmi o bezpieczeństwie
Którą stroną jezdni mogą poruszać się piesi gdy nie ma chodników? W jakich miejscach można
przechodzić przez drogę? Co zrobić, gdy zagaduje ktoś obcy? Jak
zareagować, gdy ktoś próbuje się
do dostać do domu podczas nieobecności rodziców? Jakie są numery alarmowe?

N

a te i wiele innych pytań odpowiadali młodzi ludzie ze świetlicy środowiskowej Słonko przy parafii Świętego
Ducha 15 października. Pytającymi byli policjanci z łowickiej Komendy Powiatowej

Policji: st. sierż. Urszula Szymczak oraz
sierż, szt. Sławomir Sobieszek, którzy tak
jak co roku złożyli wizytę w świetlicy. Dzieci odpowiadały wzorowo, same z kolei zadawały dodatkowe pytania. No, bo jak odpowiedzieć gdy pada pytanie co robić gdy
ktoś rozwala siekierą drzwi do mieszkania...
Dzieciom ciężko się pogodzić z radą policjantów, że najlepszą metodą obrony w ich
przypadku jest ucieczka. - Trochę za dużo
filmów oglądacie - powiedział w końcu sierżant Sobieszek.
Po pogadance został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Moja bezpieczna droga”.
Prace, przede wszystkim rysunki, bardzo

spodobały się policjantom, którzy nagrodzili Wojtka Guzka w kategorii klas
I-III szkół podstawowych, Dawida Kacprowskiego w kategorii klas IV - VI oraz
Magdę Kucińską w kategorii gimnazjów.
Dzieci dostały nagrody w postaci świateł do rowerów, książeczek o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, a na zakończenie wszyscy odblaski do plecaków
oraz mocowane do ramion.
(tb)
Znana nam jako rzecznik prasowy
łowickiej komendy, st. sierż. Urszula Szymczak rozdaje upominki dzieciom ze Słonka.

Będzie więcej kontroli prędkości
Wzmożone kontrole prędkości
będą prowadzone na drogach w powiecie łowickim w tygodniu poprzedzającym dzień Wszystkich Świętych. Więcej niż dotychczas patroli
z radarami mierzącymi prędkość
można spodziewać się już od poniedziałku 27 października. Kontrole będą prowadzone głównie na drogach krajowych i wojewódzkich.

S

ekcja Ruchu Drogowego łowickiej
Komendy Powiatowej Policji będzie
również miała do swojej dyspozycji
przenośny fotoradar. Będzie on ustawiany

również na terenie miasta, między innymi
na ulicy Bolimowskiej, Warszawskiej i Jana
Pawła II. Zdjęcia z fotoradaru wykonane
przez łowickich policjantów trafiają do kierowców zwykle po około 2 - 4 tygodniach
od popełnienia wykroczenia.
Również przed dniem Wszystkich Świętych policja wspólnie ze stacją obsługi pojazdów PZMot z ulicy Nadbzurzańskiej
w Łowiczu zamierza zorganizować akcję
bezpłatnych przeglądów samochodów. Za
darmo będzie można sprawdzić działanie
układu hamulcowego, świateł i zbieżność
kół. Jeszcze nie ustalono w jakich dniach
będzie przeprowadzona akcja.
(mak)

Nowa piaskarka na miejskie ulice
Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu, myśląc o zimie, zakupił nową
piaskarkę. Urządzenie kosztowało
33 tys. zł. Jak powiedział nam dyrektor zakładu Cezary Kołodziejski,
piaskarka będzie podpinana pod
ciągnik.

J

est w stanie zabrać 2,5 tony mieszanki
piachu i soli. Maszyna trafiła do zakładu
14 października. Dostawca sprzętu, firma Rolmech, została wybrana w drodze zapytania o cenę, bo na ogłoszonym dwa tygodnie temu przetargu nie było oferentów.

Kołodziejski uważa, że ZUK jest dobrze przygotowany do zimy. Na ulice miasta może wyjechać solarka, która rozrzuca
na ulicę wodny roztwór soli, są dwie piaskarki, które można szybko zamontować
na samochodach ciężarowych, jest jeszcze stara piaskarka ciągnikowa, którą zastąpiła nowa, oprócz tego są dodatkowe
dwa pługi, które można założyć do kopa- Kolizja na skrzyżowaniu Poznańskiej i Armii Krajowej wyglądała poważnie, na szczęście nikt w niej nie ucierpiał.
rek. Dodatkowo, w celu lepszego zabezpieczenia, ZUK zleci, jeśli nie będzie innych
ofert, pracę piaskarki Zakładowi Oczyszczania Miasta. Zakupiono już zapas piachu i soli, które są gotowe do użycia. (tb)

Za dużo zielonego w strzałce

Warszawa - Berlin
z przystankiem w Łowiczu
Nowy rozkład jazdy pociągów PKP
będzie obowiązywał od 14 grudnia.
PKP nie przedstawiła jeszcze zmian
w kursach pociągów podmiejskich
i regionalnych.

Z

uwagi na międzynarodowe procedury ustaleniowe znane są natomiast już
kursy części pociągów międzynarodowych. Wiadomo między innymi, że na
dworcu PKP Łowicz Główny będzie zatrzymywał się pociąg relacji Warszawa

Wschodnia - Berlin. Oficjalne informacje
można znaleźć na stronach internetowych
niemieckich kolei Banh.de.
Pociąg ten będzie wyjeżdżał z Warszawy Wschodniej o godzinie 21.18. Na
dworcu Łowicz Główny zatrzyma się na
zaledwie minutę o godzinie 22.29, by do
Berlina przyjechać kilka minut po godzinie 9. W drodze powrotnej pociąg wyjedzie z Berlina o godzinie 20.48, zatrzyma się
w Łowiczu o godzinie 7.08, a do Warszawy
Wschodniej dojedzie o 8.27.
(mak)

Kolizja na skrzyżowaniu
Poznańskiej i Armii
Krajowej wskazuje
na usterkę sygnalizacji
świetlnej.

D

o potencjalnie groźnej, ale szczęśliwie
zakończonej kolizji doszło w minioną niedzielę 19 października na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Poznańskiej
w Łowiczu.
Około godziny 10 na skrzyżowanie wjechały jednocześnie dwa samochody, jadący
w kierunku Poznania Citroen C3 kierowany przez mieszkankę Wrocławia oraz po-

ruszający się w kierunku centrum Łowicza
Opel Astra za kierownicą, którego siedział
mieszkaniec powiatu łowickiego.
Citroen uderzył w lewy bok Opla na
wysokości przednich drzwi. Przód francuskiego auta został całkiem rozbity. W Oplu
oprócz zniszczeń karoserii, uszkodzone zostało zawieszenie, kierowcę z miejsca kolizji zabrała do szpitala karetka pogotowia.
Po kilkudziesięciu minutach opuścił szpital o własnych siłach. Kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi.
Kolizja spowodowała trwające blisko
trzy godziny utrudnienia w ruchu samochodowym na skrzyżowaniu. Ruchem kierowali policjanci. Jak się od dowiedzieliśmy,
oboje kierowcy tłumaczyli się, że wjechali

Nie tylko chodniki wymagają naprawy
Możliwość poprawy
chodników na ul. Wojska
Polskiego oraz na Ułańskiej
była jednym z tematów
poruszanych na posiedzeniu
Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Łowiczu,
13 października.

R

adny Ryszard Szmajdziński pytał
o chodnik na ul. Wojska Polskiego, który zwłaszcza od strony południowej jest już
w kiepskim stanie. Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej Tadeusz Żaczek i obecna na posiedzeniu wiceprzewodnicząca Rady Miej-

skiej Jolanta Głowacka pytali o chodnik na
Ułańskiej. - Ta ulica jest straszna. Wstyd,
aby takie chodniki były przed szpitalem mówiła Głowacka.
W odpowiedzi na te pytania burmistrz
Krzysztof Kaliński wyjaśniał, że chodnik na
Wojska Polskiego jest częściowo na gruntach Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
i dlatego rozmawiał już na ten temat z prezesem Armandem Rutą, aby miasto przejęło fragment gruntów i poprawiło jego stan.
Zdaniem burmistrza potrzebna jest nie tylko wymiana chodnika, ale też pobudowanie zatoczek parkingowych.
Chodniki na Ułańskiej to z kolei tylko Tak wygląda chodnik na ul. Ułańskiej
jeden z problemów występujących na tej od strony osiedla Kostka.

ulicy, który widać gołym okiem. O innych
problemach, których rozwiązanie wymagać będzie dużych nakładów, mówił Grzegorz Pełka, naczelnik Wydziału Inwestycji
i Remontów Urzędu Miejskiego. Wymienił także zapadającą się na wysokości szpitala kanalizację sanitarną, problem z kanalizacją sanitarną na całym niemal osiedlu
Kostka, potrzebę budowy zatok parkingowych na wysokości „Medyka”. Nakłady
na te prace będą milionowe, a wcześniej
muszą być przygotowane projekty tych
inwestycji. Wszystko wskazuje jednak na
to, że problemy te nie zostaną rozwiązane
w przyszłym roku.
(mwk)

na skrzyżowanie, gdyż u każdego paliło się
zielone światło.
Z początku mogło to wydawać się niedorzeczne. Ale w poniedziałek 20 października zadzwonił do nas jeden z mieszkańców
Łowicza, który przeczytał informację o wypadku na stronie internetowej NŁ. Zwrócił
nam uwagę na to, że jadąc od strony „czerwonej góry” i stając na światłach przed ul.
Poznańską, widzi się mocno zniszczony sygnalizator „strzałki” zezwalającej na skręt
w prawo. „Strzałka” jest starta, w jej miejscu
pojawia się po prostu drugie zielone światło. - To mogło zmylić kierowcę, zgłosiłem tę
sprawę na komendę policji i obiecali się nią
zająć - powiedział nam internauta.
(tb)
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Woda i ścieki - czy pójdą w górę
Rada Miejska na sesji
w przyszłym tygodniu
zadecyduje prawdopodobnie
o podwyżce cen wody
i ścieków. Nie będzie
to mała podwyżka
sięgnie ok. 10 %.

P

rojekt uchwały w tej sprawie jest przedmiotem dyskusji komisji rady. W czasie głosowań nad nią okazuje się jednak, że
zdania radnych są podzielone. M.in. radna
Jolanta Głowacka uważa, że podwyżka jest
zbyt wysoka i dotknie uboższych mieszkańców miasta, i dlatego uważa, że nie powinno
się ich kosztem, za wszelką cenę przeprowadzać wszystkich planowanych inwestycji.
Zakład Usług Komunalnych, który zajmuje się dostarczaniem do domów w Łowiczu wody jak i odbieraniem ścieków, zło-

żył do ratusza wniosek, w którym proponuje
podniesienie od 1 stycznia ceny 1 m3 wody
dostarczanej do gospodarstw domowych
z 2,20 zł na 2,40 zł, ścieków odbieranych
z tychże gospodarstw z 2,51 zł na 2,80 zł,
ścieków przemysłowych z obecnych 5,20
zł na 5,80 zł, ścieków pozostałych z 3,44 zł
na 3,85 zł. Podane ceny nie uwzględniają
podatku VAT, wynoszącego 7%.
Dyrektor ZUK Cezary Kołodziejski uważa, że podwyżka nie jest wysoka. Średnio
rocznie mieszkaniec Łowicza zapłaciłby
6 zł. więcej za wodę i 8 zł więcej za ścieki. Ceny do jakich dąży ZUK, są w porównaniu ze średnią wojewódzką ciągle dużo
niższe, np 1 m3 wody kosztuje już teraz
w województwie średnio - 2,51 zł, ścieków
- 4,35 zł. Średnie krajowe są jeszcze wyższe, woda - 2,79; ścieków 3,6 zł.
Dyrektor powiedział nam, że propozycja
podwyżki cen jest spowodowana wzrostem

kosztów produkcji wody i odbioru ścieków.
Oprócz tego, jeśli zakład chce myśleć o jakichkolwiek inwestycjach, musi mieć na nie
pieniądze. Jeśli nie wpłyną one od mieszkańców miasta w ten sposób, to radni będą
musieli zastanowić się nad większą dotacją
dla ZUK - co oznacza też dofinansowanie
z kieszeni podatnika, tyle że pośrednio.
Planowana na przyszłość jest natomiast
modernizacja ujęcia wody na Blichu, powstanie nowego ujęcia dolnokredowego w czym ZUK musi uczestniczyć finansowo, choć większa część kosztów pokryje
Unia Europejska. Oprócz tego zakład chce
zakupić kamerę do sondowania wnętrza
rur sieci wodociągowej i kanalizacyjnych,
chce także przystąpić do tworzenia projektu modernizacji oczyszczalni miejskiej.
Ostatnia podwyżka, sprzed roku, pozwoliła kupić m. in. wirówkę do odwadniania
osadów w miejskiej oczyszczalni.
(tb)

Odblaski dla rowerzystów

K

amizelki odblaskowe oraz
elementy oświetlenia do rowerów
będą rozdawać w czwartek, 23
października wieczorem policjanci na
drogach naszego powiatu. Gadżety
mają trafić do nieoświetlonych
rowerzystów i pieszych idących po
zmroku nieprawidłową stroną drogi.
Razem z lampką rowerzyści mogą
jednak otrzymać również mandat
karny.

Nowe drogi pod Kiernozią

Tak wyglądają fragmenty sztucznej nawierzchni przed ułożeniem. Na boisku
przy SP 3 jej układanie już zakończono.

Postępują prace przy SP 3
Ułożona została już sztuczna
trawa na głównym, „orlikowskim”
boisku przy Zespole Szkół nr 3
w Łowiczu. Namalowano też już
boiskowe linie.

D

rugie, mniejsze boisko, gotowe jest do
wylewania jednej z warstw sztucznej
masy. Prace potrwać mają do końca miesiąca i jak nam mówi dyrektor szkoły Wacław
Witwicki nabrały ostatnio dużego tempa.
Jeszcze w tym tygodniu trawa miała
być stawiana. Chodzi o stroszenie sztucz-

nych źdźbeł i przesypywanie ich stosownym granulatem. Źdźbła zaraz po ułożeniu
leżą bowiem gładko przy gruncie. Dzięki temu powstanie nawierzchnia taka jak
na OSiR.
Zamontowane są już lampy, prąd został doprowadzony wcześniej. Pod koniec
tego tygodnia miano też rozpocząć prace na
mniejszym boisku, które służyć będzie do
koszykówki, siatkówki i tenisa. Trwają też
prace przy układaniu chodnika z kostki, powstaje ogrodzenie.
(wcz)

15 października zakończyły się,
rozpoczęte we wrześniu, prace przy
przebudowie 1780 metrów drogi
Sokołów Towarzystwo - Teresew.
Zrobiono również 1415 metrów drogi
w Chruślach oraz 1256 metrów
odcinka Stępów - Teresew. Wszystko
to odbyło się w ramach jednego
zamówienia. - Termin zakończenia
prac upłynął właśnie 15 października.
Firma Cezet ze Starachowic zdążyła
więc z oddaniem dróg w ostatniej
chwili - mówi sekretarz gminy Kiernozia
Jarosław Bogucki. Koszt robót wyniósł
919 866, 27 zł.

12 wiat w gminie Łyszkowice

D

wanaście nowych wiat
przystankowych - takich jak
istniejąca już w Gzince - ma
stanąć jeszcze w tym roku w gminie
Łyszkowice. Łączny ich koszt z
zamontowaniem to ok. 40 tys. zł.
Decyzja w których miejscowościach
staną, zapadnie w najbliższych dniach po przeprowadzeniu przez urzędników
wizji lokalnej na drogach gminnych.
Montaż powinien rozpocząć się na
przełomie października i listopada.

Dżemy w tubkach i 100% soki owocowe
Agros Nova wprowadza
do sprzedaży dżemy owocowe
w tubie dla dzieci. Jest to nowy
produkt marki Łowicz. Na półkach
sklepowych są już także soki tego
producenta, marki Fortuna,
w zupełnie nowym opakowaniu.
W odróżnieniu do dotychczasowej
oferty, są to wyłącznie 100% soki.

J

ak zapewnia producent, nowe dżemy dla
dzieci to produkty dobrej jakości, niskosłodzone, bez konserwantów, z wysoką
zawartością witamin C i E. W ofercie dostępne będą trzy smaki: truskawkowy, wi-

młodszych konsumentów. We
śniowy i brzoskwiniowy. Do
wrześniu pojawiły się na rynku
potrzeb małego konsumenta
soki Fortuna w nowych opadostosowana została receptura
kowaniach. Są to wyłącznie
i opakowanie. Owoce są drobno
100% soki - bez dodatku cukru.
przetarte, a gotowy produkt zaDostępne są w 16 smakach:
pakowany jest w plastikowej tupomarańczowym (2 rodzaje),
bie ustawionej na zakrętce, która
jabłkowym, jabłka - antonówumożliwia dzieciom samodzielki, grejpfrutowym (2 rodzaje),
ne przygotowanie kanapki. Siwinogronowym (2 rodzaje),
likonowy zaworek pozwala na
gruszkowym, brzoskwiniołatwe dozowanie i utrzymanie
wym, śliwkowym, ananasoczystości zakrętki.
Etykieta dżemów, barwna Na opakowaniach wym, wiśniowym, bananowym i z czarnej porzeczki.
i wesoła, jednoznacznie wskadżemu widnieją
(mwk)
zuje, że jest to produkt dla naj- roześmiane owoce.

Kierownicy lub ordynatorzy
Zanim w łowickim szpitalu pojawią się kierownicy oddziałów, będzie musiał być zmieniony regulamin porządkowy Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Zmianą taką musi zaakceptować Rada Społeczna ZOZ.

O

planowanych zmianach zastąpienia
funkcji ordynatorów kierownikami
pisaliśmy na łamach NŁ przed tygodniem. Wydawało się wówczas, że decyzja w tej sprawie zapadnie w ciągu kilku
dni. Teraz wiadomo, że może to potrwać
miesiąc dłużej.
W regulaminie istnieje bowiem zapis,
że oddziałami kierują ordynatorzy. Dyrek-

tor szpitala Andrzej Grabowski wystąpi do
Rady Społecznej z wnioskiem o wprowadzenia zapisu mówiącego o ordynatorach
lub kierownikach. Na razie nie jest ustalony
termin spotkania Rady Społecznej, ale można się go spodziewać właśnie za miesiąc.
Obecnie ordynatorów nie mają już 4 oddziały szpitalne, bo skończyły się kadencje
ordynatorów oddziałów: ginekologicznopołożniczego, pediatrycznego, ordynator
oddziału wewnętrznego przeszedł na emeryturę, a na noworodkowym ordynatora nie
ma od czasu wyboru Andrzeja Grabowskiego na dyrektora ZOZ.
Kierownik oddziału ma takie same kompetencje jak ordynator, ale nie trzeba ogłaszać
konkursu na objęcie tego stanowiska. (mwk)

Jutro w Zdunach o ptakach
Jutro, w piątek 24 października
o godz 9.00 w Domu Kultury w Zdunach odbędzie się spotkanie poświęcone ptakom. Poprowadzi je
przyrodnik Adam Tarłowski, prezes
warszawskiego oddziału Towarzystwa Przyrodniczego Bocian.

W

programie jest prelekcja dotycząca ptaków w ogrodzie i budek lęgowych. Będzie można dowiedzieć
się jak wykonać budkę, by zamieszkały

w niej na przykład sikory, gdzie ją powiesić by spokojnie wyprowadziły lęg. Druga
część spotkania będzie poświęcona programowi aktywnej ochrony pustułki na terenie obszaru Natura 2000, mieszczącego się
w granicach powiatu łowickiego. Przyrodnicy biorący udział w spotkaniu zaraz po
jego zakończeniu ruszą w dolinę Bzury, by
powiesić 20 budek dla tego sokoła, co jest
możliwe dzięki finansowemu wsparciu łowickiego starostwa.
(tb)

dok. ze str. 1

Poprawią drogę 703 z Łowicza do Bochenia

M

oże to być uciążliwe dla mieszkańców osiedla Górki oraz okolicznych
wsi na zachód od Łowicza - oraz dla
ruchu tranzytowego.
Modernizacją nawierzchni asfaltowej na
odcinku od wspomnianego skrzyżowania
z „czternastką” do okolic mostku przed wysypiskiem odpadów zajmie się firma Fedro
z Osiecka w woj. mazowieckim. Na tym odcinku asfalt będzie częściowo sfrezowany
i położone będą nowe warstwy ścieralne.
Na kolejnym odcinku, od mostku do okolic Bochenia, wykonaniem nakładki bitumicznej o łącznej grubości 8 cm (warstwa
wiążąca 4 cm i warstwa ścieralna 4cm),

uzupełnieniem poboczy kruszywem lub
mieszanką destruktu i kruszywa, profilowaniem i zagęszczaniem poboczy, renowacją rowów i wycinką zakrzaczenia zajmie
się znana w łowickiem firma CEZET BIS
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych ze Starachowic w woj. świętokrzyskim. Roboty mają kosztować 1.664.794
złotych plus podatek VAT.
Na razie nic nie wiadomo o remoncie dalszego, zdecydowanie gorszego, odcinka tej
drogi: od Chruślina do Bielaw, Oszkowic
i dalej do Piątku. Wiadomo tyle, że przygotowywany jest projekt modernizacji.
(mak)
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Popieram tych co znam
O świeżo wyremontowanym,
dwupokojowym mieszkaniu
na osiedlu Starzyńskiego
w Łowiczu, pisaliśmy niedawno
na łamach NŁ. Napisaliśmy
chyba bardzo przekonująco,
ponieważ jeden z radnych
czytając artykuł wiedział już kto
tam mógłby zamieszkać.

O

d razu pomyślałem o rodzinie L. - mówi
radny Piotr Gołaszewski. Dodaje, że
zna ich od kilku lat. Pan L. przeszedł trzy
udary i potrzebował rehabilitacji, której
udzielał mu właśnie Gołaszewski.

Burzliwe posiedzenie
komisji
Na posiedzeniu komisji mieszkaniowej
i socjalnej Rady Miejskiej w Łowiczu, które odbyło się 21 października, decydowano
o przydzieleniu mieszkania na osiedlu Sta-

rzyńskiego. Dostać je miała któraś rodzina z listy osób oczekujących już od kilku
lat na swoje M. Połączony wniosek radnej
Ewy Zbudniewek i radnego Roberta Wójcika dotyczył rodziny mieszkającej na Czajkach z dwójką dzieci. Natomiast wniosek
radnego Piotra Gołaszewskiego dotyczył
rodziny L. z Bratkowic, która jako ostatnia
jest na liście. Czekała najkrócej z wszystkich rodzin. Poza tym miała mieć zaproponowane mieszkanie na Armii Krajowej.
Wprawdzie z jednym pokojem, ale można
by było go podzielić na dwa pomieszczenia.
Sześcioosobowa rodzina z Bratkowic to rodzice (w tym ojciec po trzech udarach) i syn
z żoną oraz dwójką dzieci, którzy mieszkają
w dwupokojowym mieszkaniu.
Z wywiadem środowiskowym byli u nich
na początku roku radna Marzena Rokicka,
Grzegorz Wojciechowski i Piotr Gołaszewski. - Ja rozmawiałam tylko z żoną chorego
i wiem, że mają ciężko - mówi Rokicka. Nie
poparła żadnego wniosku, bo uważa, że żaden jej nie przekonał. - Nie mogłam podjąć

ostatecznej decyzji, której rodzinie należy się
mieszkanie, dlatego się wstrzymałam od głosu - dodaje Rokicka. Z kolei Wojciechowski poparł wniosek Gołaszewskiego. - Uważam, że im się należy - mówi Wojciechowski
- Więcej na ten temat nie powiem.
Wniosek Gołaszewskiego poparli: radny Krzysztof Zieliński, radny Grzegorz
Wojciechowski, radny Piotr Gołaszewski,
wstrzymała się Marzena Rokicka i Jolanta
Głowacka. Przeciw była radna Ewa Zbudniewek i radny Robert Wójcik. A jakie jest
zdanie Gołaszewskiego?

Według radnego Roberta Wójcika, może
w ogóle radni nie powinni robić wywiadów
środowiskowych, tylko urzędnicy, ci byliby
obiektywni, bo nie zależałoby im na poparciu mieszkańców, czyli wyborców. Jednak
zdaniem dyrektor Wydziału Spraw Lokalowych i Ewidencja Działalności Gospodarczej Aliny Guszlewicz według przepisów
prawnych przyznawanie mieszkań z listy
powinno być poddawane społecznej kontroli, a taką właśnie sprawują radni w komisji mieszkaniowej, bo to oni są przecież
reprezentantami mieszkańców.

Każdy radny kogoś
popiera

Ostateczna decyzja
burmistrza

Poprzednia
właścicielka
zrobiła
z mieszkanka cacko. To był łakomy
Gołaszewski wyraźnie jest zdenerwowa- kąsek.
ny zadawanymi pytaniami. - Ja chciałem
pomóc tej rodzinie, bo ich znam i wiem, że jedyny - mówi Gołaszewski - Jeżeli chotaka pomoc im się należy - tłumaczy rad- dzimy na wywiady do domów tych rodzin,
ny. Na zarzuty, że jest to kumoterstwo czy- pijemy z nimi herbatę, rozmawiamy, to stali popieranie znajomych, mówi: - Każdy ją się naszymi znajomymi, przestajemy być
z radnych kogoś popiera z listy, nie jestem obiektywni.

Sanniki

Nieoczekiwane pożegnanie
z dyrektorką pałacu
W sposób zaskakujący rozpoczął
się niedzielny koncert poetycko-muzyczny w pałacu w Sannikach. Dyrektor placówki Beata Jabłońska
oświadczyła, że wita artystów i publiczność po raz ostatni. Z powodu
braku możliwości dalszej współpracy z obecnymi władzami samorządowymi gminy, zmuszona była złożyć
wymówienie.
ubliczność zareagowała na to bardzo
spontanicznie, wyrażając niezadowolenie z tej decyzji. Z sympatią, ale też z żalem
Beatę Jabłońską żegnała dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i jednocześnie szefowa
sannickiego koła chopinowskiego, Aleksandra Głowacka.
Jak się dowiedzieliśmy, dyrektor pałacu 9 października złożyła wymówienie
w Urzędzie Gminy. Zaproponowała w nim
rozwiązanie umowy na mocy porozumienia
stron z dniem 11 listopada. W czasie trwania
tego wypowiedzenia wykorzystywać będzie
urlop wypoczynkowy. Jeśli Rada Gminy
w porozumieniu z wójtem nie wyrazi zgody na jej odejście, rozwiązanie umowy ma
nastąpić w trybie art. 94.3 kodeksu pracy,
który mówi o mobbingu.
W krótkiej rozmowie z nami Beata Jabłońska nie ukrywa, że powodem jej rezygnacji jest konflikt z wójtem Gabrielem
Wieczorkiem, którego efektem są dwa postępowania prowadzone przez Prokuraturę
Rejonową w Gostyninie. Dotyczą one sposobu przeprowadzenia przetargów na inwestycje na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Sannikach oraz rzekomego
przekroczenia uprawnień przez dyrektorkę
Beatę Jabłońską.
- Nie mam siły i ochoty, aby walczyć.
Mam tylko nadzieję, że prawda ujrzy świa-

W niedzielę śpimy dłużej

T

o warto zapamiętać: w nocy
z soboty na niedzielę 25 na 26
października, zmieniamy czas
z letniego na zimowy. Cofamy wtedy
zegarki z godziny trzeciej na godzinę
drugą. Będzie okazja trochę odespać.
Redakcja

Wyrzuć stary sprzęt elektryczny
W najbliższych dniach i tygodniach Urząd Miejski w Łowiczu organizuje akcję bezpłatnego odbioru
odpadów elektrycznych i elektronicznych w wyznaczonych punktach miasta. Osoby, które chcą z tej
możliwości skorzystać, proszone są
o dostarczenie odpadów do kontenerów przeznaczonych do tej zbiórki w godz. 9-12.

D

o odpadów tych zalicza się sprzęt
AGD i RTV (pralki, lodówki, zmywarki, kuchenki elektryczne, tostery, telewizory, radiomagnetofony, magnetowidy), a także szlifierki, wiertarki, silniki
elektryczne, komputery, monitory, drukarki, piecyki elektryczne. Odbierane nie będą:

P

Komisja wydaje tylko opinię, decyzję
podejmuje burmistrz, dla którego jest ona
pomocna, ale nie wiążąca. Według Guszlewicz burmistrz decyzję powinien podjąć
w ciągu najbliższych dni. Czy zgodzi się
z opinią radnych?
(jr)

meble, drzwi, dywany, wanny, umywalki,
muszle, kuchenki i piecyki gazowe, olejowe i węglowe.
Oto harmonogram akcji: 25 października - os. Bratkowice - parking przy Intermarche oraz przy skrzyżowaniu ul. Łyszkowickiej z Cebrowskiego, 8 listopada
- przy skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej
z Chełmońskiego oraz przy skrzyżowaniu
ul. Grunwaldzkiej z Brzozową, 15 listopada ul. Łęczycka - parking przy pawilonie
PSS Społem, 22 listopada - przy skrzyżowaniu ul. Arkadyjskiej z ul. Żwirki i Wigury
oraz ul. Tkaczew - parking za sklepem Kasia, 29 listopada - ul. św. Floriana - Park
Błonie przy mostku, parking przy krzyżowaniu ul. Starościńskiej z Ułańską, ul. Kaliska - parking przy basenie.
(mwk)

Zgłoś problemy swojej dzielnicy
27 października rozpoczną się
spotkania burmistrza z mieszkańcami Łowicza w sprawie projektu budżetu miasta na 2009 rok.

Aleksandra Głowacka (z lewej) żegna Beatę Jabłońską.
tło dzienne - mówi w odpowiedzi na nasze
pytania dotyczące m. in. niewykorzystanej
dotacji na ogrodzenie.
O różnicy zdań między wójtem a dyrektorką pisaliśmy na naszych łamach w maju
i czerwcu tego roku. Przypomnijmy, że zarzewiem konfliktu była kontrola finansowa,
którą na zlecenie wójta mieli wykonać pracownicy Urzędu Gminy. Jabłońska się na
nią nie zgodziła, uważając, że w ten sposób wójt przekroczył swoje kompetencje.
Dokumenty pałacu zabezpieczono jednak
na polecenie wójta, a dokonała tego kolejna komisja.
Beata Jabłońska była dyrektorem pałacu
w Sannikach od 2005 roku, czyli od momentu powstania odrębnej instytucji kultury
pod nazwą Pałac w Sannikach. Rok wcześniej została pracownikiem Urzędu Gminy, początkowo mając w swoich obowiąz-

kach sprawy ochrony środowiska. Efektem
jej pracy było przygotowanie dokumentacji na remont pałacu, rewitalizację parku,
pozyskanie na tę dokumentację funduszy,
zakup samochodu dla pałacu, prowadzona rewitalizacja parku, budowa stróżówek
i ogrodzenia.
Ta ostatnia inwestycja to kolejna kość
niezgody między wójtem a Beatą Jabłońską. Na sierpniowej sesji Rady Gminy
Sanniki wójt Gabriel Wieczorek mówił,
że projektant lub dyrektor pałacu popełnili błąd przy projektowaniu ogrodzenia,
bo zabrakło 135 metrów bieżących ogrodzenia, aby je zamknąć. Tymczasem Jabłońska mówi, że to nieprawda. Mówi, że
gmina nie wykorzystała 320 tys. zł dotacji
z Ministerstwa Kultury, która przeniesiona
została z roku ubiegłego na ten rok i dlatego
ogrodzenie nie jest skończone.
(mwk)

B

ędą na nich obecni też radni miejscy,
więc warto na spotkanie w swojej
dzielnicy przyjść, aby zgłosić problemy, które są do rozwiązania. Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godz. 18.00.
Oto terminy najbliższych spotkań:
27 października - osiedle Stare Miasto -

w Przedszkolu nr 3 przy ul. 3 Maja, 28 października - osiedla Bratkowice - w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy
ul. Młodzieżowej, 29 października - osiedla Korabka - w Zespole Szkół nr 3 przy
ul. Grunwaldzkiej, 30 października - osiedla Zatorze - w świetlicy ogródków działkowych przy ul. Bolimowskiej.
Terminy kolejnych spotkań, w innych dzielnicach miasta, przypomnimy
w następnym numerze NŁ, za tydzień,
w czwartek 30 października.
(mwk)
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Oni też chcą się bawić
Ponad 60 osób, niepełnosprawnych, członków ich rodzin i opiekunów, bawiło się w niedzielę
19 października w sali widowiskowej tamtejszego Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach na zorganizowanej dla nich imprezie „Dni
których nie znamy”.

Maria Szymańska (z prawej) przyjmuje od burmistrza Krzysztofa Kalińskiego i przewodniczącego Rady Miejskiej Henryka Zasępy podziękowania
za działalność w zarządzie. Pośrodku
obecna przewodnicząca Zofia Kroc.

hcemy sprawić, by osoby niepełnosprawne wyszły tego dnia z czterech
C
ścian swych domów, oderwały się od pra-

cy, jaką wykonują w rodzinnych gospodarstwach, przyszły do nas i przez kilka godzin
doskonale się pobawiły - powiedziała nam
dyrektorka GOK Domaniewicach Barbara
Szymajda. Na widowni, wśród niepełnosprawnych, znaleźli się nie tylko mieszkańcy gminy, ale również pensjonariusze Domu
Opieki Społecznej w Borówku oraz goście
z gmin Łowicz i Bolimów.
Na scenie wystąpił tego wieczoru duet
aktorski Krzysztof Kaczmarek (dyrektor łódzkiego teatru Zwierciadło) oraz
jego córka Agata Kaczmarek, studentka
IV roku Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. Artyści śpiewali
i wymyślali konkursy dla niepełnosprawnych. Wystąpili też Katarzyna Sut z Domaniewic, która zaśpiewała i zagrała na
skrzypcach utwór „Wieczór w filharmonii” oraz formacja taneczna zespołu Kalina. Młodzi ludzi zatańczyli na scenie
m.in. walca, tango i boogie woogie. Niepełnosprawni mieli okazję wystąpić na
scenie, np. oceniając taniec wykonywany
przez młodzież, czy stroje, za co otrzymywali słodkie nagrody. Radość na twarzach
była wielka. Na zakończenie mogli też

Pałac w Sannikach

Dzień Emerytów
ze Starego Miasta

P

onad 60 osób mieszkających
w centrum Łowicza brało udział
15 października
w restauracji „U Błażeja” w Dniu
Emeryta, zorganizowanym przez
Zarząd Osiedla Stare Miasto.
Przed seniorami wystąpił zespół
„Jarzębina” z Zielkowic oraz Eligiusz
Pietrucha, który recytował fragment
„Chłopów” Reymonta oraz opowiadał
zabawne historyjki z życia wzięte.
Przewodnicząca zarządu osiedla
Zofia Kroc witając wszystkich gości
mówiła, że emeryci potrzebni są nie
tylko swoim najbliższym, w rodzinie,
ale też chcą czuć się potrzebni jako
Aktor Krzysztof Kaczmarek z Łodzi (pośrodku) zaprosił do wspólnego śpiewu osoby z widowni.
mieszkańcy dzielnicy i miasta.
Życzyła wszystkim zdrowia
Dyrektor Szymajda powiedziała nam, że i podwyżek emerytur.
zaśpiewać jedną z wybranych przez sie- się zdarza, by syn miał okazję wyjść z
bie piosenek. Spotkanie zakończył słod- domu nie do lekarza, ale by się pobawić taki właśnie jest cel tych spotkań: sprawić, Szczególne podziękowanie za
ki poczęstunek, pączki, ciasta, ciastka, cu- i dobrze poczuć wśród ludzi, akceptują- by niepełnosprawni dobrze się bawili, po- pracę w zarządzie osiedla otrzymała
kierki oraz zimne i ciepłe napoje. Mama cych jego inność. Dlatego jest bardzo za- czuli się akceptowani w obcym środowisku Maria Szymańska, która przez dwie
kadencje była przewodniczącą
niepełnosprawnego syna uczestnicząca dowolona z możliwości, jaką dał mu do- i zauważeni. Bo oni też chcą się bawić.
zarządu, a obecnie jest jego
(tb) członkiem. Za działalność dziękowali
w zabawie powiedziała nam, że rzadko maniewicki GOK.
jej Zofia Kroc i Franciszek Trzoska
oraz burmistrz Krzysztof Kaliński.
Ten ostatni powiedział do emerytów:
- Cieszcie się życiem, przyjaciółmi,
sąsiadami i miejcie jak najmniej
kłopotów. A Marii Szymańskiej
bałowska, publiczność usłyszała Poloneza
i pozostałym osobom życzył „jeszcze
cis-moll op.26 nr 1, mazurki, walce, a na
100 lat życia”.
koniec Scherzo b-moll op.31.
Trwające ponad 2 godziny spotkanie,
z obfitym posiłkiem, zakończyły
Zaraz po koncercie, w sali obok otwarta
biesiadne piosenki.
została wystawa malarska Anety Jaźwiń(mwk)
skiej, wykładowcy Europejskiej Akademii

Spacer po letnich łąkach z Chopinem w tle
Znany aktor Kazimierz Kaczor był
niewątpliwie gwiazdą popołudniowego spotkania ze sztuką w murach
sannickiego pałacu w minioną niedzielę 19 października.

W

ypełniona po brzegi sala koncertowa wysłuchała odczytanych przez
niego fragmentów utworów literackich traktujących o śmierci i pogrzebie Fryderyka Chopina. Tematyka związana była
z przypadającą na 17 października rocznicą
śmierci wielkiego kompozytora.
Aktor na początku spotkania zrobił ukłon
w stronę sanniczan. Jak przyznał, postarał
się odnaleźć jakiś widoczny literacki ślad
pobytu wielkiego kompozytora w Sannikach, który byłby autorstwa Chopina. Takim okazał się list napisany przez Fryderyka do Tytusa Wojciechowskiego, który
odczytał na początku spotkania.
Na fortepianie, budując wspaniały nastrój, zagrała Agnieszka Korbecka-Chra-

Sztuki w Warszawie. Krajobrazy pól, łąk,
śródpolnych zadrzewień, gdzie na pierwszym planie wyeksponowane zostały kwitnące polne kwiaty np. dziewanny lub rozciągnięte pomiędzy roślinami pajęczyny - to aż
zachęcało do spaceru. Artystka. Jak wykonuje prace przy pomocy mieszanej techniki pasteli olejnych i farb akrylowych. Obrazy powstały w czasie wakacyjnych wypraw
w plener w tym roku. Obok nich autorka
pokazała też kilka prac z np. nadmorskimi
krajobrazami. Wszystkie prace powstały na
dużym formacie, ich oglądanie to ogromna
przyjemność. Ci, którzy nie odwiedzili pałacu w ostatnią niedzielę, mogą to zrobić jeszcze do końca października.
Malarka Aneta Jaźwińska przy jednej ze swoich prac prezentowanych na wy(tb) stawie w Sannikach.

Zakładają monitoring
w szkołach

T

rwa zakładanie kamer i monitorów
w szkołach średnich powiatu
łowickiego. Dwie firmy: Brzask
z Dobrego Miasta i Kartel Tech
z Sierpca założą łącznie 36 kamer
oraz 6 monitorów i tyleż rejestratorów
w następujących placówkach:
I Liceum Ogólnokształcące - 2 kamery,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 przy ulicy Podrzecznej - 6 kamer,
ZSP 2 na Blichu - 8 kamer, ZSP 3
przy ul. Powstańców - 6 kamer,
ZSP 4 przy ul. Kaliskiej - 8 kamer
i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
w Kiernozi - 6 kamer. Prace
kosztować będą łącznie 75.539 zł,
z czego 56 tys. zł to pozyskane przez
starostwo pieniądze ministerialne.
(wcz)

Powiatowa Biblioteka Publiczna

Rozstrzygnięcie
konkursu plastycznego

R

ozstrzygnięcie ekologicznego
konkursu plastycznego „Przyroda
mówi” zorganizowane zostanie
w czwartek 23 października o godzinie
13.00. Uroczystość odbędzie się
w siedzibie organizatora konkursu
Powiatowej bibliotece Publicznej
w Łowiczu. W konkursie udział
mogła wziąć młodzież z trzech
zaprzyjaźnionych powiatów:
łowickiego, tatrzańskiego
i kartuskiego, jednak prace - w liczbie
15 - nadesłane zostały tylko z Ziemi
Łowickiej. Czwartkowemu spotkaniu
towarzyszyć będzie wystawa prac
konkursowych.
(wcz)
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Z Gruzji do Łowicza po uśmiech
- To są dzieci wojny. Wyciągnięte wprost z namiotów - mówi ojciec
Józef Joniec - koordynator stowarzyszenia Parafiada, o 50-osobowej
grupie gruzińskich gimnazjalistów,
która we wtorek 21 października odwiedziła łowickie szkoły pijarskie.
- Te dzieci nie uczą się u siebie teraz
w szkołach, gdyż nie ma po temu
warunków. Zdecydowaliśmy się zabrać je na dwa tygodnie do Polski,
także po to, by dać czas rodzicom
na przygotowanie się do zimy - dodaje duchowny.

D

zieci pochodzą z różnych rejonów Gruzji. W ramach prowadzonego przez
Parafiadę i zakon ojców pijarów programu
„Z Gruzji na Mazowsze po uśmiech” do
Polski przyjechało 100 osób. Połowa, która
odwiedziła Łowicz, zakwaterowana została
w ośrodku wypoczynkowym nad zalewem
zegrzyńskim, drugą połowę gości Caritas
diecezji radomskiej. Będą u nas przebywać
od 14 do 27 października.
- Te dzieci przyjechały w naprawdę nędznych ubraniach. W akcji chodzi też o to, aby
je ubrać, odżywić, wyposażyć w pomoce
szkolne. Zaraz na początek kupiliśmy im ciepłą odzież - opowiada ojciec Joniec.
Gruzini odwiedzili Łowicz w ramach trasy chopinowskiej, jadąc do nas z Żelazowej
Woli. Na początek wraz z uczniami szkół pijarskich brawurowo odśpiewali „Gdzie strumyk płynie z wolna”. Następnie spotkali się
z wiceburmistrzem Łowicza Bogusławem
Bończakiem. Zwiedzili miasto i rozegrali
z uczniami szkół pijarskich kilka meczów.

Wspomnienie wojny obecne było jednak
na każdym kroku. Gruzińskie dziewczęta
nie mogły zagrać w koszykówkę z naszymi dziewczynkami, gdyż nie miały sportowego obuwia. Chłopcy co prawda mieli, ale
stwierdzili, że w kosza nie będą grać. Dlaczego? Jak tłumaczyli, u nich jest wojna, nie
mają dostępu do boisk do koszykówki, nie
ćwiczą. Wolą zatem zagrać w piłkę nożną,
do tego nie jest potrzebne specjalne boisko,
można w nią grać gdziekolwiek.
Młodych Gruzinów z którymi rozmawialiśmy wzruszyła gościnność Polaków.
Dziewczynki takie jak Nato Georgishvili podkreślały jak dobrzy i ciepli są ludzie
w naszym kraju.
Także Łowicz zrobił na nich olbrzymie
wrażenie. W niedzielę zwiedzały starówkę
w Warszawie i powiedziały nam, że pelikani
gród podobnie im się kojarzy i również bardzo podoba. Tyle że w odróżnieniu od Warszawy, u nas jest cisza i spokój.
Wychowawczyni Tea Basishvili opowiedziała nam o tym, jak na starówce w Warszawie podszedł do niej mężczyzna i ściskając za rękę powiedział: trzymajcie się!
- Nie zapomnę tych słów do końca życia
- powiedziała nam po rosyjsku. - Gdy to
wszystko się zaczęło, nawet nie pomyśleliśmy, że Polska tak szybko i tak twardo stanie po stronie Gruzji. Za to wam dziękujemy - dodała.
Co zaskoczyło Gruzinów w naszym mieście? - Obecność w wielu miejscach symboli religijnych. - Krzyż - wskazała na jedną ze
ścian w ratuszu prawosławna Tea Basishvili. - U was kochani zawsze religia na pierwszym miejscu - powiedziała z uznaniem.

Do Łowicza po uśmiech - swoich gruzińskich kolegów gościli we wtorek 21 października uczniowie łowickich szkół pijarskich. Wszyscy wspólnie odśpiewali znaną piosenkę „Stokrotka”.
Podczas spaceru po mieści zdziwiło gości natomiast to, że nasi kierowcy respektują
przepisy ruchu drogowego. Jak nam powiedzieli, w Gruzji kierowcy rzadko zatrzymują się przepuszczając pieszych. - Wiele lat

jeszcze potrzeba by to zmienić, ale jesteśmy
już na dobrej drodze - mówili.
- Oczień intieriesna - dziwili się też goście, gdy burmistrz Bończak prezentował
im herb Łowicza. U nich bowiem istnieje

tylko herb Gruzji i żaden więcej. - U nas
też tak będzie - zapewniali. - W naszych
szkołach także są już komputery, wszyscy
staramy się by było jak w Europie. Tylko
Rosja nam to trochę zepsuła.
(wcz)

”
Babcia
Kasi
z Dąbrowy
„
jako gospodyni dla arcybiskupa
Uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Dąbrowie zajęli 16 października II miejsce w rywalizacji szkół rolniczych
towarzyszącej IV Zjazdowi Młodzieży Szkół Rolniczych Archidiecezji
i Województwa Łódzkiego.

D

o Łodzi przybyła ponad 150-osobowa
grupa młodzieży z 15 szkół rolniczych.
Uczniowie złożyli kwiaty pod pomnikiem
papieża Polaka na Placu Katedralnym i modlili się w kaplicy Wyższego Seminarium
Duchownego. Zjazd był jednodniowy, ale
jego program ciekawy.
Uczniom przedstawiono zagadnienia związane z maturą w roku szkolnym
2008/2009 oraz z egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Reprezenta-

Plac zabaw w SP Popów
z końcem października

J

esteśmy już umówieni na montaż
całego placu zabaw w ostatnim
tygodniu października - mówi
dyrektorka Szkoły Podstawowej
w Popowie Grażyna Sobieszek.
Do tej pory uczniowie popowskiej
podstawówki nie mieli konkretnego
miejsca do zabaw, już niedługo się
to zmieni. Na nowym placu zabaw
będzie praktycznie wszystko, o
czym mały uczeń marzy: huśtawki,
drewniane drabinki, duża zjeżdżalnia,
drewniana wieża, lina do wspinania,
wiszący mostek, podwójna huśtawka
czy drewniana siatka służąca do
wspinaczki. Plac zabaw powstanie
na tyłach szkoły. Zakup zestawu
zręcznościowo - gimnastycznego
kosztował szkołę 18 000 zł. - 9 tys. zł
uzyskaliśmy od sponsorów, a drugą
połowę otrzymaliśmy od Urzędu Gminy
Łowicz - wyjaśnia dyrektor Sobieszek.

cje młodzieży zmierzyły się w 6 konkurencjach. Pięć z nich polegało na rozwiązaniu
testu sprawdzającego wiedzę, szósty - na
umiejętności interesującego zaprezentowania kronik szkolnych.
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Dąbrowie dobrze
wypadli w trzech konkurencjach testowych
Polskie rolnictwo w Unii Europejskiej, gdzie
II miejsce zajął Krzysztof Wiliński z klasy
IV Technikum Rolniczego, BHP w rolnictwie indywidualnym - III miejsce Dariusz
Wiesetek z klasy IV Technikum Weterynaryjnego, Wiedza o programie NATURA
2000 - III miejsce Katarzyna Lewandowska
z klasy II Technikum Weterynaryjnego.
Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja szkolnych kronik. Uczniowie ze Zduńskiej Dąbrowy postanowili

przedstawić kroniki szkoły jako zderzenie
świata wspomnień stworzonej na potrzeby konkursu postaci „babci Kasi”, jednej
z pierwszych absolwentek Szkoły Żeńskiej z lat trzydziestych ubiegłego wieku
- i jej prawnuków. Żywa i kolorowa prezentacja zachęciła widzów do obejrzenia
kronik i zainteresowania się historią Zduńskiej Dąbrowy.
Szczególna niespodzianka spotkała biorącego udział w spotkaniu arcybiskupa Władysława Ziółka, któremu to „babcia Kasia”
zaoferowała swoje usługi jako osobista gospodyni, zachwalając swoje umiejętności
nabyte w szkole dla Dąbrowianek.
Zespół Szkół ze Zduńskiej Dąbrowy zajął
w konkursie drugie miejsce, które podzielił
ze szkołą rolniczą z Wolborza. Zwyciężyła
szkoła w Czarnocinie.
(tb)

Komu wierzyć
i dlaczego
Nawet proste czynności życiowe
wymagają wiary. Trzeba wierzyć, że
samochód przepuści nas na pasach,
gdy jego kierowca ma czerwone,
a my zielone światło, trzeba wierzyć,
że w kartoniku kupionym w markecie
jest rzeczywiście syrop do rozcieńczenia, a nie glikol.

I

m większe wyzwanie, tym większa wiara jest potrzebna: skacząc na bungee trzeba mocno wierzyć, że lina nie jest sparciała,
a mocowanie nóg prawidłowe. Tym bardziej
bez wiary nie obędzie się, gdy chodzi o to
jak żyć tu - by osiągnąć wieczne życie tam.
Nie bój się, wierz tylko - tymi słowami
Jezusa zachęcają nastolatków do przyjazdu

na weekend zabawy, skupienia i spotkania
z innym, członkowie katolickiej wspólnoty
Nowa Droga (Chemin Neuf). Weekend, organizowany dla młodzieży w wieku 14-18
lat, już w najbliższą sobotę i niedzielę 25-26
października w Warszawie - Wesołej, Dom
Rekolekcyjny, ul. Skargi 2. Początek o 11.00
w sobotę, koniec w niedzielę o 15.00.
Komu wierzyć i dlaczego? Jak być jednocześnie wierzącym, wolnym i szczęśliwym człowiekiem? - to będzie temat wiodący weekendu. Trzeba wziąć ze sobą Pismo
Św. i jakiś notatnik, ale przyda się też strój
sportowy i instrument muzyczny, jeśli ktoś
na takim gra.
Zgłoszenia: www.14-18.chemin-neuf.
pl lub pod nr tel: (022) 844 93 13. (wal)
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Drugi przetarg na budynek starostwa
Drugi przetarg na sprzedaż
budynku łowickiego
starostwa przy ulicy 3 Maja
7 w Łowiczu planowany jest
na 15 grudnia. W pierwszym
przetargu zorganizowanym
9 października nie było
chętnych na kupno obiektu cena wywoławcza wynosi
1 mln 400 tys zł.

C

hodzi o budynek administracyjny starostwa, w którym znajdowały się wydziały komunikacji, edukacji, centrum promocji
i sala obrad rady powiatu. Stoi on na działce
o powierzchni 0,1769 m2. Jest dwukondygnacyjny o powierzchni użytkowej 616 m2.
Na działce stoi jeszcze garaż o powierzchni użytkowej 66 m2. W miejskim planie za-

gospodarowania przestrzennego budynek
znajduje się na terenach zabudowy mieszkaniowej, usługowej i użyteczności publicznej. Leży w strefie ochronnej konserwatora
zabytków. W drugim przetargu cena wywoławcza pozostanie niezmieniona.
Starostwo powoli opróżnia już obiekt.
Wyprowadzony został z niego na początku
miesiąca wydział komunikacji, który znajduje się obecnie w budynku Powiatowego
Urzędu Pracy, przy ulicy Stanisławskiego,
w sąsiedztwie głównego budynku starostwa. Wydział edukacji trafi do budynku po
III Liceum Ogólnokształcącym, w którym
dziś uczą się tylko dwie klasy maturalne,
klasy młodsze w ramach likwidacji szkoły, uczą się teraz na Blichu. Do budynku
III LO trafi też na chwilę centrum promocji,
które docelowo objąć ma po przebudowie
kamienicę przy Starym Rynku.

Starostwo powoli wyprowadza wydziały z budynku przy ul. 3 Maja.
Obiekt już po raz drugi wystawiony
zostaje na sprzedaż.
Wszystkie te przetasowania wiążą się
z planami starostwa, aby zgromadzić
wszystkie wydziały w jednym miejscu.
W planach jest bowiem budowa za 1,5 mln
zł parterowego budynku lekkiej konstrukcji w sąsiedztwie głównej siedziby przy Sta-

nisławskiego - w miejscu po wyburzonych
barakach. Znalazłyby tam siedzibę wydział
edukacji, a także wydział geodezji i wydział
architektoniczno - budowlany. W swej środkowej części obiekt byłby piętrowy, na piętrze znajdowałaby się bowiem sala obrad
rady powiatu.
Budynek jest jednak na razie w sferze
projektu. Gdzie zatem po sprzedaży nieruchomości przy 3 Maja odbywać się będą
sesje rady powiatu? Starostwo prowadziło
już na ten temat rozmowy z dyrekcją Kolegium Nauczycielskiego, położonego naprzeciw głównej siedziby starostwa i kolegium skłonne jest użyczyć nieodpłatnie na
ten cel jedną z sal. Gdyby ta umowa nie doszła do skutku, powiat ma jeszcze w zanadrzu budynki wszystkich łowickich szkół
średnich. Tam także są potrzebne do organizacji sesji powierzchnie.
(wcz)

Wymiana okien w szpitalu
Nie zakończyła się jeszcze wymiana ponad 50 okien w głównym
budynku łowickiego szpitala, w
tym także okien na sali operacyjnej, co spowalnia, z przyczyn oczywistych prace, a już szykuje się kolejna wymiana - tym razem 36 okien
w budynku administracyjnym.

P

ierwsza inwestycja kosztować będzie
łowickie starostwo 86 tys zł. W ramach
drugiej nie tylko wymienione zostaną okna,
ale także docieplony i zmieniony dach budynku administracyjnego.
Przetarg na tę inwestycję rozstrzygnięto na początku miesiąca. Wpłynęły trzy

Na razie prace zostały wstrzymane, w oczekiwaniu na zamówione oszklone
włazy. Widać, że zakres remontu jest niewielki - poszycie dachu jest w dobrym stanie.

Remont dachu starostwa

Trwa obecnie remont dachu na chologiczno - Pedagogicznej. Koszt robót
głównym budynku łowickiego staro- wyniesie 14 tys zł.
Dach budynku starostwa ma poszycie
stwa powiatowego, przy ulicy Staniz nierdzewnej blachy aluminiowej. Belsławskiego w Łowiczu.
ki są w dobrym stanie. Poszycie musiało
ie są to zbyt duże prace i wkrótce się być jednak w kilku miejscach uzupełniozakończą. Wykonuje je firma Budra, ne. Wykonywane też są nowe obróbki blata sama, która przebudowała nie- charskie: rynny, miejsca przy kominach itp.
dawno część warsztatów przy szkole przy Dodatkowo założone zostaną włazy okien(wcz)
ul. Podrzecznej na siedzibę dla Poradni Psy- ne, których do tej pory nie było.

N

Na dniach rozpocznie się wykonywanie nakładki na ostatniej przewidzianej do wykonania w tym roku drodze powiatowej: Trzcianka - Chlebów.

P

race wykonuje Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjno - Drogowych z Jamna,
które przed dwu tygodniami zakończyło też prace na 500-metrowych odcinkach
następujących dróg w gminie Kiernozia:
Niedzieliska, Wiśniewo i kolejne 500 me-

Jeszcze w październiku
Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjno - Drogowych z Jamna
rozpocznie nawożenie destruktem a więc tym, co zostaje po frezowaniu
starego asfaltu - zaplanowanych
wcześniej odcinków dróg
powiatowych.

N

a razie nawieziony został tylko
jeden - 3,5-kilometrowy odcinek
Zawady - Parma. Prace mogłyby
już ruszyć dalej, jednak firma czeka
na destrukt. Do zrobienia są
następujące drogi: Sypień - 700 m,
Piaski - 700 m, Lisiewice - Guźnia 1300 m, Oszkowice - Wola Gosławska
- 3,5 km. Destrukt zostanie nie tylko
nawieziony, ale także ubity walcem
drogowym, tak iż przypominał
będzie niemal jednolity asfalt.
Ponadto do końca roku wykonana
zostanie podbudowa z tłucznia na
1800-metrowym odcinku drogi Zgoda
- Psary, z myślą o asfalcie w roku
przyszłym.
(wcz)

Sprzedano działkę
przy Niciarnianej

M

imo że 9 października troje
oferentów stanęło do przetargu
na sprzedaż działki budowlanej
przy ulicy Niciarnianej w Łowiczu,
nieruchomość sprzedana została za
jednym tylko postąpieniem. Mowa
o działce należącej do skarbu państwa,
którą wystawiał na sprzedaż starosta
łowicki. Działka nie jest zabudowana,
ma powierzchnię 467 m2. Nabyła ją
osoba prywatna za kwotę 25.250 zł.
(wcz)

ŁSM

Wymieniają skrzynki na Bratkowicach
W drugim tygodniu
października rozpoczęła się
w budynkach na osiedlu
Bratkowice
w Łowiczu wymiana
starych skrzynek
pocztowych na wymagane
prawem „euroskrzynki”.

P

ierwsze nowe „euroskrzynki” zostały
zainstalowane w w bloku nr 21 na tym
osiedlu. W kolejnych dniach skrzynki będą
wymieniane w blokach 22-45. Wymiana
trów w ciągu drogi Kiernozia - Złaków Ko- w całej spółdzielni zakończy się natomiast
ścielny. Na tych odcinkach także wykonano dopiero wiosną przyszłego roku. Będzie
kosztowała łącznie ponad ćwierć miliona
nowe nakładki.
Odcinek Trzcianka - Chlebów ma długość 1300 metrów. Droga jest gruntowa, nawieziona destruktem. Obecnie zaopatrzona
zostanie w nakładkę asfaltową. Droga będzie miała jednak niezmienioną szerokość
- 4 metry. Koszt robót wyniesie 160 tys. zł
i potrwają one do listopada.
(wcz)

Wkrótce asfalt na drodze Trzcianka - Chlebów

oferty. Najtańsza była oferta Zakładu
Ogólnobudowlanego Jana i Jerzego Pogorzelskich ze Skierniewic i wynosiła
134.684,05 zł.
Prace zostaną wkrótce rozpoczęte.
W ich ramach stary stropodach zostanie
zerwany, położna zostanie warstwa termiczna i założony nowy dach. Zlikwidowane zostaną istniejące obecnie luksfery, gdyż przez nie jest zbyt zimno. W ich
miejsce założone zostaną mniejsze okna,
stosowane na klatkach schodowych. Umowa z firmą podpisana została w ubiegłym tygodniu, na wykonanie prac jest
40 dni.
(wcz)

Stary asfalt
na powiatowe drogi

złotych. - Dlatego też wymianę skrzynek
rozłożyliśmy na dwa lata, żeby zbyt boleśnie
nie odczuć jej kosztów - powiedział nam
prezes spółdzielni Armand Ruta.
Wymianę skrzynek wymusza artykuł
37 ustawy z 12 czerwca 2003 roku „Prawo
pocztowe”. Nowe skrzynki mają ułatwić
dostęp alternatywnym operatorom pocztowym oraz zapewnić większą poufność
korespondencji. Ustawa nakłada obowiązek wymiany skrzynek na administratorów
domów wielorodzinnych. W przypadku domów jednorodzinnych nie ma konieczności
wymiany skrzynek.
Czym jest „euroskrzynka”: ma szczelinę,
do której listonosz wrzuca kopertę, a jedynym kluczem dysponuje właściciel, a nie
jak to było do tej pory właściciel i listonosz.

Oprócz właściciela nikt do środka nie zajrzy
i nie będzie w stanie wyjąć listów.
Demontażem starych skrzynek oraz
montowaniem w ich miejsce nowych zajmie się producent „euroskrzynek” z Łodzi.
Umowa podpisana ze spółdzielnią opiewa
na kwotę 260.227 złotych wraz z podatkiem VAT. Firma miała rozpocząć wymianę skrzynek w Łowiczu już w wakacje,
ale z uwagi na ogrom robót w innych miastach termin uległ tak znacznemu przesunięciu.
W tym roku skrzynki będą zainstalowane na osiedlu Bratkowice, Dąbrowskiego,
Kostka i Broniewskiego. W przyszłym roku
na pozostałych osiedlach. Łącznie zamontowanych będzie ponad 4.630 skrzynek.
(mak)
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Klub Seniora
pospieszył z pomocą

S

łowa otuchy i wsparcia oraz pomoc
finansową okazali członkowie
Klubu Seniora
w Łowiczu jednej ze swoich członkiń,
Krystynie Kraft, której mieszkanie na
Nowym Rynku spłonęło
8 października. - Zadzwoniliśmy do
Krysi od razu, aby jak najszybciej
jej pomóc - mówi przewodnicząca
klubu Anna Bieguszewska. - Jestem
bardzo wdzięczna członkom klubu,
bo tak spontanicznie zareagowali
i ze swoich niewielkich emerytur
wsparli koleżankę. A pomoc była i jest
potrzebna, bo większość przedmiotów
znajdujących się w mieszkaniu
spłonęła, a to co ocalało do niczego
się nie nadaje.
Pani Krystyna dziękuje wszystkim
za pomoc i wyrozumiałość. Dziękuje
strażakom, zwłaszcza Marcinowi
Chojeckiemu za uratowanie z pożaru
jej psa. Obecnie pani Krystyna
mieszka u dobrej znajomej, a pod
opieką innej koleżanki, Krystyny
Górskiej, jest jej pies.
(mwk)

Biblioteka w Kiernozi
pełną parą od listopada

P

rzez trwający remont biblioteki, jej
funkcjonowanie jest utrudnione.
Dlatego konkursy i wieczory
poetyckie ruszą dopiero od listopada.
- Biblioteka musi być otwarta przede
wszystkim dla uczniów - mówi
kierownik kiernozkiej biblioteki Zofia
Serwach. - Dlatego mimo remontu
staram się udostępniać nasz
księgozbiór młodzieży. Z tego powodu
przez trzy soboty w październiku
biblioteka była otwarta dla czytelników.
Od listopada biblioteka będzie czynna
od poniedziałku do piątku w godz. 8
- 16, natomiast w pierwszą i trzecią
sobotę miesiąca od 8. do 13.
W tygodniu kiedy przypada pracująca
sobota, w czwartek biblioteka jest
zamknięta.
(jr)

Biskup Dziuba w Bocheniu

S

zkoła Podstawowa w Bocheniu
gościła 17 października biskupa
Andrzeja Dziubę. Dzieci
przygotowały z tej okazji montaż
słowno - muzyczny zawierający
scenki z życia papieża Jana Pawła
II. Po przedstawieniu biskup Dziuba
rozmawiał z dziećmi i z nauczycielami.
Oprócz biskupa, tego dnia szkoła
gościła również proboszcza parafii
Chruślin ks. Jacka Grzywacza
i proboszcza parafii w Złakowie
Kościelnym ks. Piotra Jankowskiego.
Biskupia wizyta przypada
w bocheńskiej szkole raz na pięć lat
w ramach wizytacji parafii Chruślin,
do której należy Bocheń. Poprzednim
razem podstawówka gościła biskupa
Józefa Zawitkowskiego.
(jr)

Kucharek było sześć, ale jedzenia nie brakło
Maciej Kuroń gotował,
Małgorzata Rożniatowska
opowiadała, a wszyscy
próbowali potraw
przygotowanych
przez gospodynie z Sannik,
Aleksandrowa i Barcika.
O sobotnich kulinarnym
spotkaniu w Sannikach
pisze Tomasz Bartos.
oła Gospodyń Wiejskich robią naprawdę cudowną robotę, ratują historię polK
skiej kuchni. Te przepisy przechodzą z po-

kolenia na pokolenie - powiedział w sobotę
18 października na początku spotkania
w remizie OSP w Sannikach znany z telewizyjnych programów kulinarnych kucharz
Maciej Kuroń. Oprócz niego w spotkaniu udział wzięła Małgorzata Rożniatowska, aktorka teatralna i telewizyjna, znana
z roli Elżuni Kleczkowskiej w serialu Złotopolscy . Typowo kulinarne spotkanie było
ostatnim elementem realizowanego przez
trzy Koła Gospodyń Wiejskich z Aleksandrowa, Barcika i Sannik projektu „Integracja pokoleń”. W spotkaniu udział wzięło
ponad sto osób.
Jak wyjaśniła nam Gabriela Molka prezes KGW w Aleksandrowie, program ruszył
w maju tego roku, po tym jak koła po napisaniu wspólnego wniosku uzyskały wsparcie finansowe w wysokości 2 tys. złotych
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Wsparcie uzyskały po raz drugi. Rok temu
koordynowała program Jolanta Żakieta
z Barcika, w tym Molka, w przyszłym roku,
jeśli uda się pozyskać ponownie pieniądze,
koordynacją zajmie się Zofia Zawadzka
z Sannik - panie są prezeskami kół KGW
działających w tych miejscowościach.
Kwota nie była zbyt duża, ale panie znalazły sponsorów, dzięki którym udało się
zrealizować zaplanowane przedsięwzięcia z dużym rozmachem. W działania zaangażowały się całe rodziny, mężowie,
dzieci, czasem nawet znajomi. Dużo pomagała Aleksandra Głowacka, dyrektorka
Gminnego Ośrodka Kultury w Sannikach.
Wspólnie brano udział w Niedzieli Sannickiej, na którą panie z KGW przygotowały
tradycyjne potrawy mięsne i cukiernicze,
podczas ogniska integracyjnego w Aleksandrowie zorganizowano przedstawienie
teatralne dla dzieci i młodzieży, był też wyjazd do Teatru Dramatycznego w Płocku na
spektakl Dzikie Żądze. Sobotnie spotkanie
zakończyło realizację programu i było jego
ukoronowaniem.
Panie stanęły podczas sobotniego spotkania do konkursu kulinarnego. W jury oceniającym znaleźli się zarówno Maciej Kuroń, jak i Małgorzata Rożniatowska. KGW
z Barcika miało za zadanie przygotować
przystawki. Zwyciężyła galantyna w galarecie przygotowana przez Jolantę Żakietę,
drugie miejsce zajęła sałatka warzywna wy-

Jury konkursu kulinarnego w Sannikach, przewodniczył mu kucharz Maciej Kuroń, w ocenie pomagała córka, a także
aktorka Małgorzata Rożniatowska.
konana przez Mariannę Rzepecką, trzecie
szynka w galarecie Beaty Kwiatkowskiej.
Oprócz tego przyznano wyróżnienie za muchomorki z jajka Maryli Balcer.
Panie z KGW w Aleksandrowie otrzymały z kolei zadanie przygotowania potraw
mięsnych. Jury zasmakowało w roladzie panierowanej wykonanej przez Mariannę Bugaj przyznając jej pierwsze miejsce, drugie
otrzymały krokiety przygotowane przez
Iwonę Mańkowską, trzecie ryba Anny Tarczyńskiej, wyróżnienie otrzymał bigos cygański autorstwa Heleny Serwach i Jadwigi Mańkowskiej.
KGW z Sannik walczyło w kategorii słodkich wypieków. Zwyciężyło ciasto
fale Dunaju, wykonane przez Marię Stel-

maszczyk, drugie miejsce zajęło ciastko
z orzechami i kremem Renaty Wasilewskiej, trzecie zaś biszkopt z owocami i kremem Barbary Serwach. Jury przyznało też
dwa wyróżnienia: za rogaliki Bożeny Rzepeckiej i jabłecznik Marii Wydry.
Po konkursie przyszedł czas na potrawę gościa, Macieja Kuronia. On sam niestety nie stanął do pracy, usprawiedliwił się
bólem nogi i zaleceniami lekarza, by unikał długotrwałego jej obciążania. Ograniczył się do wydawania wskazówek paniom
z KGW, które „zatrudnił” do pracy. I choć
było ich sześć, nie sprawdziło się przysłowie „gdzie kucharek sześć, tam nie ma co
jeść”. Widownia przyglądająca się ich pracy otrzymała spore porcje polędwicy z żu-

rawinami z nalewką żurawinową oraz pieczone ziemniaki i surówkę z czerwonych
buraczków w sosie majonezowym autorstwa znanego kucharza. Potrawy były bardzo smaczne. Panie skrzętnie zanotowały
przepisy i dopytywały się Kuronia o szczegóły przyrządzania.
W czasie konkursu, oceny i obrad jury
biorącym udział w spotkaniu przygrywała Kapela Sannicka, umilkła jednak, gdy
w czasie gotowania potraw mistrza kuchni,
aktorka Małgorzata Rożniatowska opowiadała o pracy aktora, przygodach z tym związanych poświęcając sporo czasu na opowieści z planu Złotopolskich, czym nie tylko
panie były bardzo zainteresowane.
(tb)
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Gmina Bielawy

Gmina Kocierzew

Motorola dla OSP w Wiciu

Coraz większy problem z bezpańskimi psami R
- Strach przejść koło tych
psów, a tyle słyszy się
o przypadkach pogryzienia
dzieci - mówi pani Beata
z Waliszewa, gdzie
w ostatnich tygodniach
panoszą się bezpańskie psy.

T

o nie jedyna miejscowość w naszej gminie, gdzie jest taki problem. Mam na
biurku aż 15 wniosków w podobnych sprawach - odpowiada wójt gminy Bielawy Sylwester Kubiński. Często zdarza się - zwłaszcza w okresie wakacji - że przejeżdżając
przez wieś ktoś wypuści psa z samochodu,
aby w ten sposób się go pozbyć. Są to wówczas rasowe psy, zadbane, z obrożą na karku. Zwierzęta nie opuszczają swojego miejsca czekając na właściciela. Po wsiach krążą
jednak także watahy bezpańskich psów, często zdziczałych. Te są o wiele groźniejsze.

ŁSM

Zdarza się, że bardziej wrażliwi na krzywdę czworonogów mieszkańcy danej wioski dokarmiają zwierzęta i tym bardziej nie
chcą one opuścić swojego miejsca pobytu.
Trzykrotnie już Rada Gminy Bielawy
zwiększała w budżecie pulę pieniędzy na
odławianie bezpańskich psów oraz na opłaty
za miejsca w schroniskach dla nich. Na początku roku na ten cel przeznaczonych było
4 tys. zł, zaś obecnie jest to około 10 tys.
zł. Biorąc jednak pod uwagę liczbę wniosków oczekujących na realizację pula zostanie przekroczona. Od 1 października gmina podpisała umowę na odbiór zwierząt ze
schroniskiem w Łowiczu, podlegającym łowickiemu Zakładowi Usług Komunalnych.
Przez ponad miesiąc wójt Kubiński poszukiwał schroniska, które zechciałoby przyjmować psy z terenu gminy. W tym wypadku koszt przetrzymywania psa wynosi 6 zł
za dobę. W październiku gmina dostarczyła do schroniska w Łowiczu 3 bezpańskie

Wyfrezowali stare pnie

licach Parmy i Placencji. - Sygnał
o bezpańskim czworonogu dostaliśmy od
mieszkańców naszych wsi - mówi sekretarz
gminy Łowicz Beata Orzeł. Władze gminy podpisały więc miesiąc temu umowę
z Zakładem Usług Komunalnych
w Łowiczu, żeby można było psa umieścić w łowickim schronisku dla zwierząt,
co kosztowało gminę trzysta złotych.
Zadaniem ZUK było więc schwytanie
psa. Teraz koszt utrzymania pobytu psa
w schronisku to 8,60 zł za dobę. - Pierwszy raz podpisaliśmy umowę z ZUK
w sprawie bezpańskiego kundla - dodaje
Orzeł. - Wcześniej zawsze się ktoś znalazł,
kto chciał zająć się psem, teraz jednak chętnych nie było, dlatego zdecydowaliśmy się
na podpisanie umowy z Zakładem Usług
Nikt nie chciał
Komunalnych.
przygarnąć psa
Skomentuj ten tekst na: www.nowylo- Gmina Domaniewice
Od kilku tygodni bezdomny pies wa- wiczanin.pl
łęsał się po terenie gminy Łowicz, w oko
(eb, jr)
psy. - Wszystkie schroniska są przepełnione
i nie chcą podpisywać kolejnych umów - wyjaśniał. Umowa z niesprawdzonym schroniskiem spod Warszawy została bowiem
rozwiązana w sierpniu. Właściciel nie miał
bowiem żadnego zaplecza do przetrzymywania zwierząt.
Trwają nadal rozmowy z ZUK w Łowiczu na temat odławiania bezpańskich psów,
gdyż ostatnio robiła to firma Herkules zza
Łodzi. - Co prawda złapanie psa kosztowało 150 zł, ale do tego dochodziła opłata za dojazd wynosząca 2,60 zł za kilometr.
A siedziba firmy oddalona jest od Bielawy
100 km - wyjaśnia wójt Kubiński. To zbyt
wysokie koszty dla gminy.

Prace w internacie
specjalnego ośrodka

Ponad 50 starych pni drzew, wyciętych nawet kilka lat temu, na terenach należących do Łowickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, zostało
ostatnio usuniętych.

Dąbrowskiego w pobliżu budynku numer
Ruszyły w ubiegłą środę prace
12 wygospodarowane zostało miejsce par- w budynku internatu Specjalnego
kingowe dla trzech kolejnych samochodów. Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
Na osiedlu Reymonta stare pnie utrudnia- w Łowiczu. Wykonuje je firma Elvis
z Żychlina, która przede wszystkim
przebuduje wszystkie łazienki na
robiliśmy przegląd osiedli pod kąparterze i piętrze.
tem miejsc parkingowych i chodników i okazało się, że w wielu przypadnternat jest budynkiem po byłym przedkach można zorganizować nowe parkingi
szkolu, pobudowanym przed wielu laty
po wycięciu pni starych drzew albo uładla dzieci pracowników „Syntexu”. Potem
twić mieszkańcom parkowanie - powieprzedszkole funkcjonowało jako komunaldział nam prezes spółdzielni Armand Ruta.
ne. Tak czy owak dotychczasowe łazienki
W związku z tym wynajęta została firbyły zbyt małe dla wychowanków ośrodka.
ma, która „wyfrezowała” stare pnie na os.
Przebudowane zatem zostaną ścianki dziaBratkowice, Noakowskiego, Dąbrowskie- W miejscu, gdzie były pnie na Bratko- łowe w toaletach, skute stare płytki, wykugo, Reymonta i Tkaczew w ilości około wicach powstaje zatoka parkingowa. te ościeżnice, wymienione drzwi itd. Na
50 sztuk za kwotę 8,5 tys zł. Pni do wyfrepowierzchni 85 m2 położone zostaną nowe
zowania jest więcej, ale wytypowane zo- ły parkowanie i kierowcy musieli uważać, tynki, na 72 m2 ułożone będą nowe płytki.
stały te, które przeszkadzały najbardziej. żeby nie zawadzić o nie miską olejową. PoKorzystając ze sprzyjającej pogody pra- dobnie było na osiedlu Tkaczew. Kierowcy
cownicy spółdzielczej brygady remonto- parkowali w miejscach po wyciętych drzewo-budowlanej organizują w miejscach po wach, ale był to teren nieutwardzony. Kolejwyfrezowanych pniach nowe miejsca par- ne roboty związane z utwardzaniem nowych
kingowe. Aktualnie powstaje zatoka parkin- miejsc parkingowych mają być prowadzone
Do końca września trzeba było
gowa w pobliżu budynku numer 32 na osie- wiosną przyszłego roku.
składać wnioski o zwrot podat(mak) ku akcyzowego do urzędów gmin
dlu Bratkowice. Po wycięciu pni na osiedlu
z powiatu łowickiego.

Z

adiotelefon przenośmy marki
Motorola GP 340 wartości 1.350 zł
otrzymała jednostka Ochotniczej
Straży Pożarnej w Wiciu. Prezent
zakupiły władze gminy z okazji
jubileuszu 80-lecia, który straż ta
obchodziła we wrześniu. Wręczenie
radiotelefonu prezesowi jednostki
Józefowi Brzozowskiemu odbyło się
w środę 15 października, na sesji
Rady Gminy. Podczas uroczystości
wrześniowej jednostka, podobnie jak
wszystkie inne obchodzące w tym roku
jubileusz, otrzymała czek na 3.000 zł.
Pieniądze te straże mogą wykorzystać
na zakup materiałów lub sprzętu, na
co przedkładają w Urzędzie Gminy
faktury. Będzie to drugi radiotelefon
straży w Wiciu, bo pierwsze tego typu
atestowane urządzenie jednostka
zakupiła w ubiegłym roku. OSP Wicie
jest jednostką należącą do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
(mwk)

I

Na 42 m2 wykonane nowe sufity podwieszane. Ściany zostaną pomalowane.
Zdemontowane także zostanie stara instalacja i urządzenia sanitarne, w ich miejsce założone nowe, dostosowane do wieku
młodzieży. Wymienione będą rury kanalizacyjne i rury centralnego ogrzewania. Instalacje zostaną zrobione w taki sposób, by
w latach kolejnych podjąć na ich bazie dalszą modernizację obiektu.
Robotnicy zmodernizują też instalację
elektryczną. Wymienią wszystkie przewody, gniazdka, wyłączniki, oprawy oświetleniowe i dostosuje instalację do dalszej
modernizacji w roku następnym. Wymienionych też zostanie 38 okien z drewnianych na plastikowe wraz z wymianą parapetów zewnętrznych. Prace zakończą
się do 20 listopada.
(wcz)

Dwie działki
do sprzedania w Reczycach

R

adni Gminy Domaniewice
przeznaczyli 30 września
do sprzedaży dwie działki
odziedziczony przez gminę,
a położone w Reczycach.
We wrześniu ubiegłego roku zmarła
Irena Stajuda, będąca właścicielką
0,8 ha ziemi w Reczycach, nie
pozostawiła testamentu, a nie
miała spadkobierców ustawowych.
Majątek przeszedł więc na Skarb
Państwa. Grunty stały się własnością
gminy na przełomie marca i kwietnia
tego roku.
Gmina liczy, że sprzeda dwie działki
w ciągu wiejskim jeszcze w tym
roku. Działki leżą na przeciwko
siebie po obu stronach drogi.
Jedna z nich ma pow. 0,33 ha i jest
zabudowana. Gmina określiła cenę
wywoławczą 120 tys. zł. Druga
działka niezabudowana ma pow.
0,49 ha i wartość 30 tys. zł. Przetarg
niebawem zostanie ogłoszony.
Działkami interesuje się już trzech
klientów.
(eb)

Kiedy zwrot podatku akcyzowego

D

o wniosku konieczne było dołączenie
m.in. faktury za zużyte litry paliwa
i napisanie w składanych dokumentach jak duże posiada się gospodarstwo. Wnioskodawca otrzyma tylko tyle, ile mu się
należy według wielkości posiadanej ziemi

- tłumaczy sekretarz gminy Łowicz Beata
Orzeł. - Jeśli więc ktoś według faktury zużył więcej, to nie zostanie mu to oddane. Za
1 litr przysługuje zwrot 85 gr.
- Na razie weryfikujemy złożone do nas
wnioski - mówi Beata Orzeł. Również
w innych gminach trwa weryfikacja przysłanych wniosków. W gminie Łowicz złożono ich 500, a np. w Kiernozi - 377. Nie
można jednak określić ile to procent względem ilości gospodarstw w poszczególnych

gminach, m.in. dlatego, że niektórzy rolnicy mają ziemię oddaną w dzierżawę, inni
posiadają dwa gospodarstwa, a złożony
wniosek dotyczy tylko jednego. Dopiero
po weryfikacji, informacja o wstępnym wyliczeniu potrzebnej sumy do zwrotu podatku dla wnioskodawców, zostanie przekazana do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,
który następnie wypłaci gminie pieniądze.
- A wtedy trafią już one w szybkim tempie
na konta rolników - dodaje Orzeł.
(jr)
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Sześć zadań czeka na śmiałków
- Naszym zamiarem jest, by matematyka choć na chwilę wyszła z sal
lekcyjnych i stała się okazją do dobrej i ciekawej zabawy w plenerze mówił w minioną sobotę 18 października na Nowym Rynku nauczyciel
pijarskiego LO i prezes Towarzystwa
Upowszechniania Wiedzy Wektor
Grzegorz Janocha.
hwilę później przy współudziale m.in.
C
burmistrza Łowicza Krzysztofa Kalińskiego oraz ucznia liceum pijarskiego,

Egzamin na patent sternika motorowodnego odbył się na żwirowni pod mistrza szachowego Kacpra Pioruna zoGuźnią.
stała odsłonięta tablica, na której znajduje
się sześć zadań matematycznych dotyczących Nowego Rynku. Nie są one trudne - zapewnia Janocha - ale w ich rozwiązaniu liczy
się pomysłowość. No i działać trzeba w ple10 członków jednostki Ochotniczej
nerze, a ważnym rekwizytem potrzebnym
Straży Pożarnej - Ratownictwo
w obliczeniach może okazać się sznurek...
Wodne w Łowiczu oraz 12 osób
Na rozwiązania zadań Wektor czeka pod
spoza jednostki brało udział w kursie
adresem biuro@wektor.edu.pl, dla zwycięzsternika motorowodnego, który po
ców przewidziane są ciekawe nagrody. Jaraz pierwszy organizowany był
nocha uprzedza jednak, że nie wystarczy
w Łowiczu. 5 października na

22 sterników motorowodnych

żwirowni pod Guźnią wszyscy
uczestnicy kursu pozytywnie zdali
egzamin. Kurs organizowany był
przez OSP-RW przy współpracy
Polskiego Związku Motorowodnego i
Narciarstwa Wodnego
w Warszawie. Część teoretyczna
kursu oraz pisanie testu odbyły się
w bazie jednostki przy ul. Wiejskiej.
Szkolenie praktyczne i egzamin
odbyły się na żwirowni pod Guźnią,
a wykorzystano do niego nową
łódź ratunkową, o którą niedawno
wzbogaciła się jednostka.
Janusz Bilczewski, prezes jednostki
OSP-RW deklaruje, że jeśli tylko
będzie zainteresowanie, to kursy
tego typu będą się odbywały co
roku, najlepiej wiosną, na początku
sezonu wodniackiego. Terminy zajęć
i egzaminów będą zawsze ustalane
ze Związkiem Motorowodnym, który
wyznacza instruktorów do szkolenia
sterników i egzaminatorów, którzy
sprawdzają umiejętności uczestników
kursu.
Osoby, które zdały pomyślnie
egzamin na sternika motorowodnego
w ciągu miesiąca otrzymają patenty.
Uprawniają one do prowadzenia
jachtów motorowodnych z silnikiem
do mocy 60 KW po wodach
śródlądowych oraz po wodach
morskich w strefie 2 mil morskich od
brzegu w porze dziennej.
(mwk)

Jedna z figur prezentowanych przez licealistów z pijarskiej: uczniościan.

rozwiązać zadania, zwycięzcy zostaną poproszeni o przedstawienie wyliczeń. Pomocą w ich rozwiązaniu mają być umieszczone
w kostce oznaczenia, wyznaczające wierzchołki trójkątnego rynku A, B, C. Jak żartuje Janocha, matematyczne oznaczenie rynku uczyniło go już ewenementem na skalę
światową, jest bowiem pierwszym Matematycznym Rynkiem Trójkątnym.
Burmistrz Krzysztof Kaliński dodaje, że
zadania na Nowym Rynku będą rozwiązywać też wspólnie uczniowie w czasie wymiany z miastami partnerskimi. No i może
pojawią się matematycy pasjonaci, którzy na
Nowym Rynku będą chcieli rozwiązywać
zadania, by „zarażać” młodzież matematyką.
W otwarciu Matematycznego Nowego
Rynku wzięła udział młodzież z koła matematycznego pijarskiego LO. Młodzi ludzie
rozdawali trójkątne ciastka, pokroili i rozdali wśród łowiczan trójkątny tort, pokazali figury akrobatyczne inspirowane bryłami
geometrycznymi. Na zakończenie, w nagrodę za swe zaangażowanie, zostali zaproszeni na pizzę, oczywiście trójkątną.
(tb)

”
Muzyka
ocalona
Łowickie
jeszcze w październiku
„

Płyta z archiwalnymi nagraniami
tradycyjnej muzyki regionu łowickiego ze zbiorów fonograficznych
Instytutu Sztuki PAN, „Muzyka ocalona - Łowickie” ukaże się jeszcze
w październiku.

W

poniedziałek 13 października daliśmy
nagrania do tłoczni we Wrocławiu
i teraz w ciągu tych dwóch tygodni
mają przysłać do nas gotowe płyty - mówi
dyrektor Łowickiego Ośrodka Kultury i pomysłodawca projektu Maciej Malangiewicz.

Płyta zawiera 88 utworów, przyśpiewek i pieśni łowickich wykonywanych
przez ludowych śpiewaków pochodzących
z łowickich wsi. Nagrania w ich domach
rejestrowali studenci etnologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach zajęć terenowych w 1952 i 1959 roku.
- Dokładnie pamiętam ten dzień - wspomina córka pani Władysławy Warszawskiej,
Krystyna Żychlińska. - Kiedy do nas przyjechali, mama była jeszcze w polu. Po powrocie poproszono ją o wykonanie kilku piosenek
i przyśpiewek, które zostały nagrane. Na owe

Władysława Skalska ze swoim późniejszym mężem Stanisławem Warszawskim. Zdjęcie zostało zrobione
w latach trzydziestych.

Władysława Warszawska całe swoje
dorosłe życie spędziła w Skubikach.
Pasję do śpiewania przekazała swoim dzieciom i wnukom.

czasy było to wielkie wyróżnienie dla prostej
kobiety ze wsi, jaką była moja mama.
„Muzyka ocalona” to jeden z pięciu
elementów projektu „Upowszechniania
wiedzy o tradycji i dziedzictwie kultury
i twórczości muzycznej Regionu łowickiego” stworzonego przez Malangiewicza.
We wrześniu ukazała się pierwsza płyta ze
Tadeusz Woliński nie pamięta zbyt Tomasz Latoszewski (pierwszy z le- współczesnymi nagraniami „A zagrejta mudobrze swojego dziadka Andrzeja wej) pochodził z Chąśna. Jego grę zykanty - Łowicka muzyka ludowa”. UkaBałtoszewskiego. Miał sześć lat, kie- można usłyszeć na pięciu utworach zało się również wznowienie książki Jaalbumu „Muzyka ocalona - Łowickie”. nusza Kaźmierczaka „Pieśni, przyśpiewki
dy umarł.

ludowe i muzyka instrumentalne w łowickich zespołach pieśni i tańca”. W ramach
projektu przeprowadzone zostały wiosną
tego roku w łowickich szkołach podstawowych warsztaty ludowe. W tym samym
czasie odbyły się także twórcze spotkania
muzyków ludowych z Łowicza i jego okolic. Projekt ŁOK otrzymał dofinansowanie
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 25 tys. zł, co pokrywa
ok. 2/3 całkowitych kosztów jego realizacji,
wynoszących w sumie 34 tys. zł.
(jr)

56129
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Wspomnienia
licealisty (cz.4)

W

prawdzie telewizora w domu
nie mieliśmy, ale i tak niemal
codziennie trafiały się jakieś
atrakcyjne zajęcia, więc z odrabianiem
zadawanych lekcji bywało różnie. Najwięcej czasu zabierały spotkania z kolegami
i sport. Mieliśmy w Kompinie całkiem dobrą
drużynę piłkarską i nie było niemal dnia,
żeby choć trochę piłki nie pokopać, a zimą,
gdy chwycił mróz, poświęcić się doskonaleniu umiejętności łyżwiarskich. Najlepiej
nadawały się do tego soboty. Oczywiście
po południu, bo o wolnych sobotach nikt
wówczas nawet nie myślał. W soboty
było na ogół mniej lekcji, więc wcześniej
wracało się do domu i można było bez
najmniejszych obciążeń oddać się rozmaitym zajęciom. Sobota była jedynym dniem
w tygodniu, kiedy nie trzeba było myśleć,
że następnego dnia znów trzeba wcześnie
się zerwać z łóżka, żeby nie spóźnić się
na pociąg. I kiedy można było rodzicom
powiedzieć: - Przecież jutro jest niedziela!
Ale już w niedzielę mama pilnowała, żebym
choć trochę posiedział przy stole. Na poniedziałek zadania domowe miałem więc
przeważnie odrobione. W tygodniu bywało
z tym różnie. Czasem musiała wystarczyć
przerwa przed konkretną lekcją. Jeśli nie
wymagało to długiej pisaniny albo kreślenia
cyrklem i linijką - udawało się nawet na
przerwach zrobić w trybie super ekspresowym domowe zadania z matematyki
albo fizyki. Zawsze wolałem robić to sam
niż bezmyślnie odpisywać od kogoś,
bo wykonana w ten sposób praca myślowa,
nawet pobieżna, zostawiała w uczniowskiej
mózgownicy jakiś ślad. Nie mówiąc o tym,
że najbardziej wierzyłem jednak sobie
samemu. Gorzej było z językiem polskim,
bo domowych wypracowań w ten sam
sposób napisać się nie dało.
atematyki uczyła nas Zofia Zabostówna. Skrzywdzona przez
naturę swoją posturą, maleńka
i garbata, budziła w nas wszystkich wielki
respekt. Bo też nauczycielką była znakomitą. Oddana swej pracy bez reszty, co
w jej przypadku było jakby oczywiste. Ale ta
„oczywistość” była jednak jej świadomym
wyborem. Na jej lekcjach cicho było, jak
makiem zasiał, bo też chyba wszyscy zdawaliśmy sobie świetnie sprawę z tego, że
komu jak komu, ale jej robić przykrości po

M

prostu nie wypadało. Doskonale orientowała
się, na ile kogo stać i wymagania w stosunku do nas bardzo różnicowała. - Z miasta
ście, a gapa ście - to było jej sztandarowe
powiedzenie, na które kiedyś nieśmiało
odpowiedziałem: - Pani psor, ale ja jestem
ze wsi. - Ty mi tu farmazonów nie wstawiaj zareagowała natychmiast - bo dobrze wiem,
na co cię stać. Leń jesteś i tyle! A w duchu
nie mogłem nie przyznać jej racji.
abostówna najbardziej obsztorcowała mnie jednak już po maturze.
Chodziłem wtedy dumny i blady,
bo dostałem się na studia prawnicze na
Uniwersytecie Warszawskim, co w tamtym
czasie było w Łowiczu ewenementem.
Wtedy obowiązywała bowiem rejonizacja
i jeśli jakiś kierunek studiów był w mieście
wojewódzkim czyli w naszym przypadku
w Łodzi, to nie można było składać egzaminów wstępnych gdzie indziej. I tak dokumenty przesłane byłyby pod „właściwy”
adres. Do Łodzi jednak miałem zawsze
jakąś dziwną niechęć, za to pociągała
mnie Warszawa, więc na parę miesięcy
przed maturą zameldowałem się w domu
rodziców w Sochaczewie, który właśnie
kończyli budować z myślą o emeryturze.
Wracałem któregoś dnia radosny po południu z pracy w banku na Podrzecznej,
gdzie na sierpień i wrzesień zatrudnił mnie
„po znajomości” do stemplowania kwitków
dyrektor Zakrzewski, za co byłem mu
ogromnie wdzięczny, bo mogłem co nieco
zarobić przed wyjazdem do Warszawy
i nagle na Starym Rynku natknąłem się na
Zabostównę. - To na jakie studia poszedłeś?
- zapytała bez ogródek jakby uważając za
pewnik, że musiałem się dostać. - Na prawo
w Warszawie - zameldowałem z niemałą
satysfakcją i wtedy usłyszałem: - Chłopcze,
coś ty najlepszego zrobił! Na jakieś prawo
z twoimi zdolnościami matematycznymi!!!
A ja prawdę powiedziawszy nie wiedziałem,
że uznany zostałem za taki matematyczny
talent, bo nikt mi tego przecież wprost nie
powiedział. Wprawdzie rozwiązanie zadań
z matematyki na maturze zajęło mi mniej niż
godzinę, ale uznałem ten fakt za łut szczęścia. Inaczej mówiąc uważałem, że zadania
akurat mi „podeszły”. W ten właśnie sposób
zakończyłem swoją edukację w zakresie
matematyki, która prawdę powiedziawszy
jakoś mnie nie pociągała.

Z

Najstarsza sprawa prowadzona przez łowicki sąd komplikuje się coraz bardziej

Autokomis Bass:
uciekł drugi oskarżony
Około trzy lata temu do odrębnego
postępowania wyłączony była sprawa Marka K., głównego oskarżonego
w sprawie, w której poszkodowanymi są klienci autokomisu Bass, który działał w Łowiczu w roku 1997.
Przyczyną wyłączenia była ucieczka oskarżonego do Anglii. Na rozprawie 2 października okazało się, że
za przykładem kolegi poszedł drugi
z oskarżonych - Piotr R.
olicja od kilku miesięcy próbowała
ustalić miejsce pobytu oskarżonego
P
Piotra R. w Polsce. Z ustaleń wynika jednak,
że prawdopodobnie przebywa on za granicą. W związku z tym Prokuratura Rejonowa wystąpiła z wnioskiem o zastosowanie
tymczasowego aresztowania i poszukiwanie go listem gończym w wymiarze międzynarodowym, a także wyłącznie sprawy Piotra R. do odrębnego postępowania.
Sąd wydał postanowienie o tymczasowym
aresztowaniu oskarżonego na 3 miesiące od
momentu zatrzymania za notoryczne niestawiennictwo i ukrywanie się przed wymiarem sprawiedliwości. Sąd zdecydował,
że wyłączy sprawę Piotra R. do odrębnego
postępowania z uwagi na długi czas trwania postępowania. To najstarsza sprawa
w łowickim sądzie.
Przypomnijmy, że Sąd Okręgowy
w Skierniewicach przed około 3 laty
uwzględnił apelację oskarżonych ze względów formalnych i przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu w Łowiczu do ponownego
rozpoznania z umożliwieniem poszkodowanym udziału w postępowaniu (brak formalny). Część z nich skorzystała z prawa
do oskarżycielstwa posiłkowego, inni złożyli powództwa cywilne.
Sprawa autokomisu, który miał siedzibę w Łowiczu przy ul. Zamkowej oraz filie

w Skierniewicach i Rawie Mazowieckiej,
ciągnie się już od 1997 roku. Latem tamtego roku okazało się, że spółka jest niewypłacalna, a jej klienci, którzy wstawiali samochody do komisu licząc na ich sprzedanie,
nie otrzymywali pieniędzy długo po terminie, który wynosił 14 dni, a maksymalnie
- zgodnie z umową komisową - mógł być
przedłużony do 21 dni. Przed sądem postawione zostały trzy osoby: Marek K. - szef
firmy w Łowiczu oraz jego współpracownicy - Piotr R. i Sławomir M.

Został tylko jeden
Przed łowickim sądem toczy się w
związku z tym nadal postępowanie już tylko przeciwko jednemu oskarżonemu - Sławomirowi M., który stawił się na rozprawę
2 października. Jest współoskarżony o to, że
w okresie od lutego do czerwca 1997 roku,
jako członek Zarządu SPółki Bas nie prowadząc odpowiedniej dokumentacji (w tym
księgowej) naraził na szkodę w wysokości
259 tys. zł, 33 osoby. Oskarżony nie przyznaje się do winy. Odmówił składania wyjaśnień oraz odpowiadania na ewentualne
pytania. W związku z tym sąd odczytał jego
zeznania z postępowania przygotowawczego oraz z poprzedniego postępowania przed
sądem I instancji.
Sławomir S. rozpoczął pracę w spółce
cywilnej Bas w 1995 roku, kiedy to zajmowała się sprzedażą odzieży używanej.
W 1996 roku odbył kurs agenta ubezpieczeniowego a później, kiedy spółka zmieniła profil działalności, został mianowany
wiceprezesem ds. ubezpieczeń i sprzedaży
ratalnej samochodów.
W spółce cywilnej 30% udziałów posiadał oskarżony Marek K. natomiast 70%
jego ojciec Zygmunt K., który wystawił
synowi pełnomocnictwo na dysponowanie

jego udziałami. Spółka otworzyła kilkanaście oddziałów komisów m.in. w Skierniewicach, Rawie Mazowieckiej, Gostyninie,
Łęczycy, Płocku, Płońsku, Koninie, Gostyninie. Dział sprzedaży ratalnej, którym
zarządzał Sławomir M. współpracował z
łowickimi miejscowymi bankami, a także
z Inwest Bankiem, Dominet Bankiem, BS
w Domaniewicach. Według niego sprzedażą samochodów zajmował się Marek K.
i Piotr R., oni decydowali któremu klientowi trzeba wypłacić pieniądze i w jakiej wysokości. Tylko Marek K. mógł dysponować
pieniędzmi na rachunkach firmowych, a inni
pracownicy mogli tylko realizować wystawione przez niego czeki.
Do stycznia 1997 roku spółka funkcjonowała wzorowo. Do biura w Łowiczu spływały raporty kasowe z podległych oddziałów, a pieniądze dla klientów wypłacane
były terminowo. W umowach komisowych
widniał zapisy, że pieniądze wypłacane są
14 dni od dnia sprzedaży. W ocenie M. sytuacja zaczęła się pogarszać na przełomie
lutego i marca tego roku, czego powodem
była zła polityka sprzedażowa Marka K. Samochody sprzedawane były po niższych cenach niż ustalone z klientami. Marek K. zabierał dzienne utargi z kasy firmy do domu,
ale później pieniądze te nie trafiały na firmowe konta.
W marcu 1997 roku powstała spółka
z. o.o, której jedynym udziałowcem został
Marek K., prezesem Sławomir M. , wiceprezesem Piotr R. Celem jej utworzenia miało
być rozszerzenie usług. Miała ona przejąć
majątek spółki cywilnej oraz jej pracowników. Tak się nie stało. W ocenie oskarżonego Sławomira M. nie rozpoczęła ona
w ogóle działalności. Decyzję o firmowaniu przez sp. z.o.o sprzedaży samochodów
podjął sam Marek K.
dok. na str. 16

13

23.10.2008 r.

Pojechać do Chalonnes
Wyjątkowo liczna,
bo 42-osobowa grupa z gminy
Sanniki odwiedziła we wrześniu
zaprzyjaźnioną francuską
gminę Chalonnes-sur-Loire.
Uczestnicy wyjazdu zgodnie
przyznają, że był on bardzo
udany. Urzekła ich życzliwość
i gościnność Francuzów,
ale też ich dbałość o otoczenie
oraz wysoki poziom życia.

N

ajwiększą grupę w sannickiej delegacji stanowili tancerze z zespołu „Sanniki”, kapela, oprócz nich były radne
Teresa Tyszka i Wanda Milczarek, twórczynie ludowe Grażyna Stańczak i Barbara Wieczorek, członkowie rodzin, które
w Sannikach gościły Francuzów i sanniczanka Martyna Durmaj - jako tłumaczka.
Głównym celem wyjazdu, który trwał
od 16 do 23 września, było Chalonnes,
w którym zespół dał trzy występy - z czego jeden na imprezie „Wieczór Europejski”, dwa pozostałe miały charakter otwarty,
a zespół występował w strojach sannickim
i krakowskim, także wraz z miejscowym
zespołem regionalnym „Sabotier”.
W niedzielę zespół w strojach ludowych obecny był na mszy św. w miejscowym kościele, gdzie na prośbę Francuzów
zaśpiewał „Barkę” - ulubioną pieśń Jana
Pawła II.
Wieczór Europejski to spotkanie z udziałem delegacji innych miejscowości, z którymi francuska gmina współpracuje, a są
to Tacklemburg w Niemczech i Ballinasloe
w Irlandii. Ciekawostką tego spotkania,

Szykują pokoje gościnne
w muzeum

T

rwa adaptacja mieszkania
w łowickim muzeum, zajmowanego
do niedawna przez byłego
dyrektora placówki, na pokoje
gościnne. Mieszkanie miało pow.
70 mkw., znajdowało się na drugim
piętrze budynku administracyjnego.
Powstaną tu 4 pokoje wraz z łazienką
oraz aneksem kuchennym. - Będą
przeznaczone dla gości zapraszanych
przez muzeum, Starostwo Powiatowe
lub ewentualnie Urząd Miejski - mówi
dyrektor muzeum Marzena Kozanecka
- Zwierz. Nie będą to pokoje hotelowe,
gdyż znajdują się wśród pomieszczeń
administracyjnych, nie ma do nich
oddzielnego dojścia. Szacunkowo
remont kosztować będzie około
15 tys. zł, a kolejne kilka tysięcy zł ich
wyposażenie. Pieniądze pochodzić
będą z budżetu muzeum. Prace
prowadzone są przez pracowników
muzeum.
(eb)

Więcej angielskiego
w „Czwórce”

U

czniowie jednej z czwartych
klas Szkoły Podstawowej nr 4
w Łowiczu mają jedną godzinę
jezyka angielskiego dodatkowo.
Poszerzony program prowadzony jest
już od pierwszej klasy. - Opiekunem
w klasach I-III była nauczycielka Edyta
Borecka - Czubak, natomiast program
dla starszych uczniów, w formie
kontynuacji, przygotowała nauczycielka
Marlena Styszko - mówi dyrektor
„Czwórki” Artur Balik.
Na dodatkowych zajęciach
czwartoklasiści zdobywają wiedzę
o kulturze krajów anglojęzycznych.
- Chcemy motywować ich do nauki
samego języka - mówi nauczycielka
klas IV - VI Marlena Styszko.
(jr)

oprócz występów, było międzynarodowe
menu, na które składała się niemiecka przystawka, polskie danie mięsnea, podane po
francusku sery oraz irlandzki deser.
Delegacja polska była też na wycieczce
nad oceanem, zwiedzała plantację winogron i winnicę, gdzie jest wyrabiane wino,
uczyła się brać we francuską grę petanque
(w bule), w drodze powrotnej do Polski
zwiedzała Paryż.
Przez cały czas pobytu w Chalonnes
członkowie delegacji mieszkali u tamtejszych rodzin. Niektórzy Francuzi są tak
gościnni, że przyjmowali u siebie nawet
5 Polaków.
Na zakończenie wyjazdu, Aleksandra
Głowacka - kierownik zespołu i jednocześnie dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Sannikach otrzymała od zespołu kwiaty
i podziękowanie za zorganizowanie wyjazdu. W rozmowie z nami przyznaje, że choć
był to kolejny wyjazd, to nie można unik- Marzena Andrzejczyk, Stella Dupont, Józef Gula, fot. G.Kaczmarek.

nąć emocji związanych z poczuciem odpowiedzialności za całą grupę. Tak naprawdę
dopiero po powrocie do Sannik mogła odetchnąć, że wyjazd się udał i wszyscy wrócili
szczęśliwie do domu.
Pamiątką pobytu we Francji będą upominki, którymi obie strony się obdarowały, 3 artykuły w miejscowej prasie i zdjęcia. Choć w wyjeździe nie brał udziału
wójt gminy Sanniki Gabriel Wieczorek, to
przekazał dla mera i Komitetu Współpracy
Chalonnes list oraz album. Francuzi zostali też obdarowani obrazem Barbary Perlikowskiej z Gostynina, przedstawiającym
pejzaż mazowiecki.
Członkowie zespołu pierwsze wspomnienia snuli już podczas spotkania
w GOK, które odbyło się 3 października.
Na spotkanie przynieśli bowiem zdjęcia
i odbyło się wspólne ich oglądanie.
Współpraca z Chalonnes trwa od 1993
roku, a oficjalne podpisanie umowy współpracy odbyło się w 2001 roku. Wymiana nie
odbywa się co roku. Zespół „Sanniki” był
we Francji po raz czwarty, oprócz tych wyjazdów w latach minionych organizowane
był wyjazd młodzieży oraz przedsiębiorców
wraz z lekarzami, nauczycielami, strażakami czy rolnikami.
(mwk)
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O Maryi i nie tylko
250 osób uczestniczyło w jedena- Dokładnie omówił znaki towarzyszące obstym kongresie Odnowy w Duchu jawieniu Maryi w Lourdes, a były to znaki
Świętym diecezji łowickiej, który od- Ducha Świętego - wiatr, źródło, obłok.
W trakcie mszy świętej, odprawionej
był się 10 i 11 października.
w kaplicy seminaryjnej, bp łowicki Andrzej
yli to członkowie trzech grup Odnowy
działających w Łowiczu: przy katedrze,
przy kościele św. Ducha oraz przy kościele
oo. pijarów - Kana, a także grupy z Bednar,
Boczek Chełmońskich, Skierniewic, Sochaczewa, Kutna, Żyrardowa, Kozłowa Biskupiego, Jaktorowa oraz Głowna.
Pierwszy dzień rozpoczął się eucharystią
w kościele parafialnym w Wiskitkach wygłosił jezuita Jacek Bolewski z Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.
- Do serca trafiły mi słowa ojca Jacka o tym,
że zbyt często nie widzimy dobra w drugim
człowieku. Skupiając się na złu, nie widząc
dobra, dajemy się manipulować Złemu Duchowi - mówi Teresa, jedna z uczestniczek
O. Jacek Bolewski zachęcał do przykongresu. Mówił o modlitwie osobistej i zajęcia postawy kontemplacyjnej w żychęcał do najdoskonalszej formy modlitwy
ciu codziennym.
- kontemplacji.
11 października Kongres kontynuowa- Dziuba mówił o przesłaniu maryjnym karny był w Seminarium Duchownym w Ło- dynała Stefana Wyszyńskiego.
wiczu. O. Bolewski mówił tego dnia o MaNa zakończenie kongresu jego uczestryi, że jest ona obrazem Ducha Świętego. nicy w kilkuosobowych grupkach dzielili

B

się swymi doświadczeniami nt. m.in. modlitw osobistej.
Doświadczenie działania Sucha Św. było
obecne w Kościele od jego zarania. Pierwsze nowożytne grupy odnowy charyzmatycznej w Kościele Katolickim, szczególnie akcentującej znaczenie charyzmatów,
czyli darów Ducha Św. powstały w latach
60. Wcześniej ruch charyzmatyczny był
obecny w kościołach protestanckich. Pierwsze charyzmatyczne grupy modlitewne
w Polsce zaczęły powstawać w 1976 roku.
Obecnie w Polsce jest to jeden z największych ruchów katolickich, liczący kilkadziesiąt tysięcy stałych członków i ok. 200 tys.
sympatyków.
Spotkania otwarte w grupach odnowy odbywają się zwykle co tydzień. Jest
w nich miejsce na żywą, spontaniczną modlitwę wspólnotową, rozmowy w małych
grupach i katechezę. Członkowie Odnowy
prowadzą wiele akcji ewangelizacyjnych,
np. grupa KANA przy kościele oo. pijarów Dla nauczycielki matematyki Agnieszki Znyk bibliotekarstwo stało się prawdziprowadzi obecnie rekolekcje ewangeliza- wym powołaniem.
cyjne w każdy piątek w kaplicy szkolnej
o godz. 18.30.
(eb)

Rusza kolejny etap rekonstrukcji
kościoła w Maurzycach
Muzeum w Łowiczu podpisało
15 października umowę z firmą Budowa z Łowicza na wykonanie trzeciego etapu rekonstrukcji zabytkowego kościoła wraz z dzwonnicą pod
wezwaniem św. Marcina w skansenie w Maurzycach. Budowa jako jedyna przystąpiła do przetargu, oferując kwotę 226 tys. zł.

F

irma ta wykonywała już pierwsze dwa
etapy tej dużej inwestycji tj. demontaż kościoła w Wysokienicach i przewiezienie go do Maurzyc (w 2006 roku)

Nie tylko izba, także
konkurs o Żydach

S

połeczność żydowska na Ziemi
Łowickiej - to konkurs literackoplastyczny zorganizowany przez
Miejską Bibliotekę w nawiązaniu
do projektu utworzenia w łowickim
muzeum Izby Pamięci Łowickich
Żydów. Głównym celem konkursu jest
poszukiwanie śladów pobytu, w latach
1796-1945, społeczności żydowskiej
na Ziemi Łowickiej. W konkursie
mogą wziąć udział uczniowie szkół
podstawowych gimnazjów, szkół
ponadgimnazjalnych oraz wszystkie
osoby zainteresowane tematem.
Organizatorzy oczekują na prace
literackie lub plastyczne. Chodzi tu
o wspomnienia, wywiady, reportaże,
opowiadania i felietony, dotyczące
społeczności żydowskiej w naszym
mieście, jak również fotografie miejsc,
ludzi oraz pamiątki związane
z obecnością Żydów w Łowiczu i jego
okolicy. Do konkursu można zgłaszać
także prace plastyczne o podanej
tematyce. Termin nadsyłania prac
upływa 15 listopada. Szczegółowe
informacje: 046/837-76-03.

Zobaczyć balet
Anna Karenina”
„

Ł

owicki Klub Seniora wybiera się
10 listopada do Teatru Wielkiego
w Warszawie. Klubowicze obejrzą
balet Anna Karenina. W wycieczce
weźmie udział 50 osób. Będzie
to już ostatni w tym roku wyjazd
organizowany przez prężnie działający
klub. Ostatnią tegoroczną imprezą
będzie Wigilia, którą zaplanowano na
19 grudnia w Gimnazjum nr 1.

oraz rekonstrukcję zabytku w Maurzycach
(w 2007 roku). Oba już zrealizowane etapy
inwestycji w skansenie okazały się możliwe
dzięki pozyskaniu przez Muzeum w Łowiczu dotacji z Ministerstwa Kultury i Sztuki w łącznej wysokości 400 tys. zł. Około
50 tys. zł łowicka jednostka kultury musiała zagwarantować ze środków własnych.
200 tys. zł z ministerstwa muzeum pozyskała na tegoroczny etap rekonstrukcji.
Dodatkowo powiat łowicki dofinansował inwestycję kwotą 27.500 zł. Całość
prac związanych z przenoszeniem kościoła i jego montażem a także wyposażeniem,

kosztować będzie okrągły 1 mln zł. Do
15 grudnia dach zostanie przykryty gontem, a także zamontowane zostaną podłogi oraz sufit. W ramach pozyskanych pieniędzy we własnym zakresie pracownicy
muzeum chcą też przenieść z Wysokienic
zabytkową dzwonnicę, stanowiącą jeden
kompleks z kościołem i pochodzącą również z 1758 roku. Muzeum ma doświadczenie w przenoszeniu mniejszych budowli, takich jak chałupy czy stodoły.
Na 2009 rok pozostaną prace konserwatorskie i rekonstrukcja trzech ołtarzy, ambony oraz chrzcielnicy.
(eb)

Dwa konkursy na Święto Jesieni
Do 5 listopada Dom Kultury
w Zdunach czeka na zgłoszenia do
konkursu Jesienne przetwory, który
zostanie rozstrzygnięty w czasie Święta Jesieni 9 listopada. Konkurs jest dostępny dla wszystkich mieszkańców
gm. Zduny i osób z nią związanych.
dwołuje się do jesiennego zwyczaju
przygotowywania przetworów do doO
mowej spiżarni. Uczestnicy mają za zadania przygotować ciekawie ozdobiony słoik,
czy butelkę, na przetwory z warzyw, owo-

ców czy grzybów. Ozdoby mogą być wykonane z dowolnego materiału: serwetek,
kokard, wstążek, fragmentów materiałów.
Ozdobą mogą być także ciekawe nalepki.
Ważne jest, by przy tworzeniu ozdób autor pracy wykorzystał maksymalnie swoje
zdolności manualne.
Przypomnijmy, że drugim konkursem,
który zostanie rozstrzygnięty w czasie Święta Jesieni jest konkurs literacki „Jesienne
fraszki i inne słowne igraszki” na najciekawszą fraszkę o jesieni. W tym przypadku zgłoszenia są przyjmowane do 3 listopada. (tb)

Biblioteka w SP 4 jak nowa
- Bardzo mi się podoba praca
w bibliotece - mówi nauczycielka matematyki Agnieszka Znyk, która zrobiła studia podyplomowe o specjalności bibliotekarstwo w ubiegłym
roku, a od 1 września pracuje w bibliotece w Szkole Podstawowej nr 4
w Łowiczu.

D

o tej pory regały z książkami zasłaniały
okna, a ja chciałam, żeby w bibliotece było więcej słońca - mówi o zmianach, które zaczęła wprowadzać w bibliotece od września. - Dlatego przestawiliśmy
część regałów do drugiego pomieszczenia,
by w pierwszym, bardziej słonecznym, zrobić czytelnię. Nauczycielka dodaje, że zrobiła specjalny kącik z kredkami i mazakami oraz kolorowankami, by dzieci mogły
również w czytelni rysować. W drugim pomieszczeniu - wypożyczalni, są cztery sta-

nowiska komputerowe, podłączone do internetu. Oprócz tego w bibliotece mieści się
urządzenie wielofunkcyjne: drukarka, ksero i skaner. Z multimedialnego kącika skorzystało już, od 1 września, 500 uczniów.
- Drukowałam już naprawdę wiele rzeczy,
od różnych rodzajów grzybów, po zdjęcia
papieża - śmieje się Znyk. - I o to chodzi,
żeby dzieci korzystały jak najwięcej z tego,
co oferuje biblioteka.
Nauczycielka zaznacza, że często, szczególnie ci najmłodsi, przychodzą do biblioteki bardzo przejęci. - Czasami z wrażenia
zapominają swojego imienia i nazwiska, nie
mówiąc już o tym jaką książkę chcieli wypożyczyć - mówi z uśmiechem.
Pani Agnieszka zamierza organizować
dużo konkursów czytelniczych, by w ten
sposób zachęcać uczniów „Czwórki” do
częstego odwiedzania biblioteki.
(jr)
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zostaną w pamięci nie tylko najbliższych

Marianna Bąbrych
Na początku września rodzina
i przyjaciele pożegnali zmarłą po
długiej chorobie mieszkankę Łowicza Mariannę Bąbrych. Osobę, która
w pamięci najbliższych pozostanie
jako przyjacielska, uczynna i dobra.
Jako dobry człowiek, który odszedł
tak wcześnie - mając ledwie 50 lat.
arianna Bąbrych urodziła się 22 sierpM
nia 1958 roku w Łowiczu. Mieszkała
wraz z rodzicami Stanisławą i Stanisławem

Bąbrychami oraz dwoma starszymi braćmi
na osiedlu 15-lecia, obecnym osiedlu Kostka. Jej ojciec był ślusarzem, mama zajmowała się domem i dziećmi. - W tamtych czasach
ojciec dobrze zarabiał, tak że krzywdy nie
mieliśmy - wspomina brat zmarłej Ireneusz
Bąbrych. - W dzieciństwie nigdy nie brakowało nam pomarańczy, bananów, cukierków.
Rodzice starali się nam dogodzić.
Oczkiem w głowie rodziców, rodzynkiem - była rzecz jasna córeczka Marianna.
- Od nas rodzice zawsze wiele wymagali.
Ona miała lżej - opowiada z sympatią brat.
- Na sobotę i niedzielę zawsze lubiliśmy wymykać się do dziadków. Rodzice pozwalali
nam na to pod warunkiem, że uprzednio wysprzątaliśmy całe mieszkanie. Ja i brat ścieraliśmy kurze, wykonywaliśmy całą pracę,
a siostra miała nas za zadanie pilnować dodaje ze śmiechem.
Po ukończeniu Szkoły Podstawowej nr 2,
Marianna Bąbrych podjęła naukę w zawodzie dziewiarz - pończosznik, w szkole zawodowej a następnie w technikum dla pracujących przy Synteksie. - W tamtych czasach
szczególnie liczyły się szkoły uczące konkretnego zawodu - wspomina brat, który także
skończył ową szkołę. - Synteks dopiero powstawał i pilnie potrzebował wykwalifikowanych pracowników. Najpierw przyjeżdżały
osoby z zakładu w Aleksandrowie Łódzkim
by uczyć ludzi pracy na maszynach. Jednak
Synteks ostro wchodził na rynek, stawał się
potentatem w produkcji skarpet i zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników było coraz większe.
W tamtych czasach jeśli ktoś chciał zostać
w Łowiczu, to szedł do szkoły przy Synteksie
- kontynuuje. - Idąc pracować do przetwórni można było trafić na chłodnie lub na produkcję pulpetów. A tutaj miało się konkretny
zawód, a po skończeniu technikum perspektywy na na wyższe stanowisko.
W Synteksie pani Marianna pracowała od 1974 roku do roku 2000, kiedy w ramach zmniejszenia zatrudnienia przeszła na
wcześniejszą emeryturę
W roku 1973 cała rodzina przeprowadziła
się z osiedla 15-lecia do bloku komunalnego

na osiedlu 22 lipca - obecnie Starzyńskiego.
Otrzymali przydział w pierwszym pobudowanym tam bloku, bloki spółdzielcze pobudowane zostały krótko po nim.
Obydwoje rodzice pani Marianny zmarli bardzo wcześnie. Ojciec odszedł w roku
1977, mając zaledwie 45 lat. Mama dwa lata
później, w wieku lat 49. - W kwietniu ojciec
był na moim ślubie i weselu, ale już nie miał
sił by się cieszyć, bawić. Zmarł krótko potem - w czerwcu - opowiada pan Ireneusz.
- Mama pożyła jeszcze na tyle, by ucieszyć
się pierwszą wnuczką. Po śmierci rodziców
zostaliśmy sami. Miało się 20 lat i trzeba się
było w życiu prostować, aby wyjść na człowieka - dodaje.

Pani Marianna została w mieszkaniu po
rodzicach. Było jednak zbyt duże dla somotnej kobiety i zwróciła się do urzędu miejskiego o zamianę na mniejszy lokal. Przez długi
czas nie dysponowano mniejszym mieszkaniem. W końcu w 2004 roku przeprowadziła
się do mieszkanka w klatce obok.
Po przejściu na wcześniejszą emeryturę
podjęła dodatkową pracę w swoim zawodzie. Emerytura wystarczała jej na codzienne życie, natomiast wszystkie zarobione
pieniądze pożytkowała na remont nowego mieszkania. - Szykowała to mieszkanko
z myślą o tym, że w nim pożyje - mówi brat.
Pani Mariannie jednak nigdy nie było dane
nacieszyć się luksusem który kosztował ją
ponad 30 tys. zł.
Przeprowadzka zbiegła się z pierwszymi
kłopotami zdrowotnymi. Wkrótce, w 2005
roku, pani Marianna trafiła do szpitala.
Choroba nie załamała jej. Brat i przyjaciele wspominają, że do końca była dzielna. Nawet w szpitalu zachowała uśmiech
i pogodę ducha. Jeśli dręczyła się stanem
swojego zdrowia, nie dała tego poznać oto-

(1958-2008)
czeniu. Choroba okazała się jednak silniejsza - zmarła 2 września tego roku. Spoczęła
5 września w rodzinnym grobowcu na
cmentarzu Emaus.
Rodzina i przyjaciele wciąż jeszcze nie
mogą się pogodzić z jej śmiercią.
Koleżanka zmarłej - pani Ewa wspomina ją jako bardzo dobrego i życzliwego
człowieka. - Razem chodziłyśmy na rynek
na zakupy, jedna drugiej doradzała. Z nią
te zakupy zawsze były przyjemnością. Wciąż
nie mogę pogodzić się z tym, że jej nie ma,
że odeszła tak nagle. Przecież do końca była
uśmiechnięta, pełna optymizmu.
- Była bardzo mądrą, uczynną osobą, która każdego potrafiła wesprzeć, każdemu doradzić - wspomina zmarłą inna koleżanka
z pracy - pani Wanda. - Odeszła tak nagle.
Już jej nie ma, a człowiekowi brakuje tej oddanej przyjaciołom osoby, która zawsze służyła wsparciem i pomocą. Tym bardziej, że
spotykałyśmy się też po pracy, często dzwoniłyśmy do siebie. Byłyśmy naprawdę blisko.
Teraz, kiedy koleżanki pani Marianny
przejeżdżają obok jej mieszkania, zerkają
w puste okna. Jedna z nich opowiada,
że wciąż ma jej numer w swoim telefonie i ostatnio odruchowo chciała zadzwonić. Przyjaciele wciąż nie mogą uwierzyć,
że już nie ma z nimi tej pełnej życia i ciepła osoby.
O tym jak bliskie kontakty miała zmarła
z koleżankami z pracy, niech świadczy fragment listu, jaki otrzymała niedawno od koleżanki z zagranicy. Pani Marianna, która dla
większości osób była Mariolą, nie odebrała już zawartych w nim życzeń powrotu do
zdrowia, uścisków i całusów: List dotarł do
Łowicza w poniedziałek 8 września, 3 dni
po jej pogrzebie.
Dawna koleżanka z pracy pisze w nim:
„Pragnę z całego serca, aby zdrowie się
poprawiło i żeby Panią nic nie bolało.
W przyszłym roku jak będę w Polsce, chciałabym abyśmy się spotkały przy kawie i nagadały jak zawsze. Mam tyle do opowiadania. Chciałam też powiedzieć, że jest Pani
jedyną osobą do której zadzwoniłam z Edynburga. Pani Mariolu stęskniłam się za Panią
i tak bardzo chciałam napisać, a nie wiedziałam, że jest Pani w szpitalu.”
- Mariola była zawsze bardzo koleżeńska i bardzo mocno związana z rodziną potwierdza brat zmarłej. - Kiedy tylko moja
córka przyjeżdżała do nas do Łowicza, siostra od razu telefonowała, aby odwiedziły ją
z córeczką Oliwią. Pytałem potem wnuczkę:
No jak tam u cioci Marioli?
- Dziadku, fajnie! Nigdy nie było innej odpowiedzi - podkreśla. - Wszystkim nam będzie Marioli bardzo brakować.
(wcz)
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Były dyrektor muzeum został uniewinniony
aś pani, która przeprowadziła kontrolę
Z
sama zeznała, że oparła się tylko na rozporządzeniu, w oderwaniu od zasad prawa

pracy takich jak zasada ochrony praw nabytych. Obrońca zwracał ponadto szczególną
uwagę na to, że rozporządzenie nie wprowadziło norm najwyższych, których nie można
było przekroczyć, lecz ustaliło normy minimalne, które nie mogą być zmieniane na niekorzyść pracownika. Pracodawca mógł więc
przyjąć rozwiązania korzystniejsze.
- Oskarżony w gruncie rzeczy siedzi tutaj
na ławie oskarżonych za to, że prawidłowo
zastosował przepisy prawa pracy, posiłkując
się opinią radcy prawnego, który nie miał
żadnych wątpliwości na temat interpretacji
prawnych przepisu. Oskarżony szukał rozwiązania zgodnego z prawem, gdyż naruszenie uprawnień pracownika poprzez wypłacanie zaniżonego wynagrodzenia to jest
dopiero czyn zabroniony - mówił mecenas.
Obrońca przytoczył ponadto wyrok Sądu
Apelacyjnego z Katowic, który dotyczył co
prawda innej sytuacji faktycznej, ale zwolnił
kierownika zakładu pracy z odpowiedzialności karnej z uwagi na usprawiedliwiony
błąd. Kierownik ów oparł się na błędnej opinii prawnej radcy.

Absurd od początku
W ostatnim słowie Walerian W. wskazał, że zgadza się z opinią swojego obrońcy.
Jednocześnie dodał, że od pierwszego przesłuchania jest on świadom absurdu, w który
został wmanewrowany, jako członek jakiegoś zbiorowego układu dążącego rzekomo
do zawłaszczenia pieniędzy. Wyznał, że ma
głęboki żal do prokuratury, która jako organ
państwowy powinna stać na straży prawa,
a w tym wypadku - według oskarżonego stała się politycznym narzędziem.

Sąd stwierdził
brak winy
Sąd uznał, że były dyrektor nie przekroczył swoich uprawnień. Przewodnicząca podkreślała w ustnym uzasadnieniu, że
czyn z art. 231 par. 1 kk to czyn o charakterze umyślnym, o czym w ogóle w tym
wypadku nie można mówić. Należałoby
bowiem wykazać, że Walerian W. chciał
wyrządzić szkodę muzeum. Podkreśliła
także, że prokurator nie wykazał się jakąkolwiek aktywnością w tym postępowa-

niu, m.in. nie powoływał świadków. Dowody powołane przez obronę lub z urzędu
świadczą o tym, że oskarżony jest niewinny w ocenie sądu.
Dyrektor miał obowiązek ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników muzeum. Regulamin ten zaakceptował radca
prawny starostwa, organu prowadzącego
muzeum. Starostwo zatwierdzało ponadto
co roku plany wydatków muzeum, w tym
również tych przeznaczanych na premie i nagrody. Nigdy nie zgłaszano w tym względzie
uwag. Dodatkowo żadnych nieprawidłowości nie wykazała kontrola przeprowadzana
przez organ prowadzący w 2004 roku. Autorytet osoby, która przeprowadziła kontrolę muzeum w 2007 roku jest zbyt mały, aby
obalić wcześniejsze interpretacje.
Sąd wskazał ponadto, że rozważał po
wniesieniu aktu oskarżenia do sądu rozpatrzenie sprawy na posiedzeniu i umorzenie z
uwagi na brak znamion przestępstwa, jednak
z uwagi na możliwość powołania nowych
dowodów w trakcie postępowania sądowego
zdecydował się przewód rozpocząć.
Wyrok nie jest prawomocny. Walerian W.
nie chciał go komentować.
(eb)

odeszli od nas
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6 października: Beata Andruszkiewicz-Lis, l.44, Głowno; Stanisław Fijałkowski, l.81, Wyskoki; 7 października: Zofia Kaźmierczak, l.78, Sierzchów; Jan
Wiercioch, l.89, Zawady; Kazimierz Krzeszewski, l.63, Ziewanice; 8 października:
Zygmunt Wojewoda, l.80, Walewice; Jadwiga Skoneczna, l.81, Łódź; Zofia Duranowska,
l.75, Janowice; 10 października: Marek Okraska, l.48, Brodne Towarzystwo; Janina
Wójcik, l.72, Głowno; Kazimierz Skruczaj, l.78, Ziemiary; Czesław Kukieła, l.78, Osiny;
12 października: Władysław Smotryk, l.76; Henryk Antosik, l.76; Jan Kędzierski, l.64;
Feliks Mrzygłód, l.98, Głowno; Marian Krakowiak, l.72, Głowno; 13 października:
Anna Kosiorek, l.83; Franciszka Więckowska, l.82; 14 października: Józef Miodek, l.79,
Bednary; Aleksander Siekierski, l.67, Mysłaków; Antonina Szcześniak, l.96, Wola Błędowa;
Janina Janeczek, l.89, Bratoszewice; 15 października: Janina Borkowska, l.83, Bratoszewice; 16 października: Tadeusz Stankiewicz, l.58, Łowicz; Pelagia Pawliczak, l.74, Głowno;
17 października: Tadeusz Dyngus, l.77, Łowicz; Jadwiga Piestrzeniewicz, l.86, Głowno.

Izba pamięci o łowickich Żydach czeka na pamiątki
Burmistrz Łowicza ponawia swój
apel sprzed ponad miesiąca o udostępnienie przez mieszkańców Łowicza i okolic pamiątek po społeczności
żydowskiej zamieszkującej Łowicz.

W

przypadku przedmiotów, chodzi nam
o wypożyczenie ich na okres 5 lat, czyli na czas trwania wystawy. W przypadku zdjęć chodzi o wypożyczenie na okres
tygodnia, w celu dokonania dobrej jakości
skanu komputerowego, by można było je
powiększyć do rozmiarów gwarantujących
lepszą prezentację - powiedział nam Michał
Zalewski z Wydziału Promocji, Sportu i Turystyki łowickiego ratusza. Przedmioty te
można zgłaszać do wydziału, który mieści

się na parterze głównego budynku ratusza.
Zalewski podkreśla, że wszystko zostanie
zwrócone właścicielom.
Na wcześniejszy apel burmistrza niestety nikt nie odpowiedział. Nie oznacza to, że
w ogóle nie ma pamiątek po łowickich Żydach, które mogłyby znaleźć się w izbie, ale
pomoc w tym zakresie łowiczan na pewno
wzbogaciłaby wystawę.
Izba zostanie otwarta 18 grudnia w łowickim muzeum, będzie można tego dnia
wysłuchać prelekcji na temat łowiczan wyznania mojżeszowego i koncertu klezmerskiego. Ratusz rozstrzygnął konkurs na
projekt izby, zwyciężyła koncepcja przedstawiona przez łowiczanina Michała Miziołka zresztą jedyna zgłoszona do konkursu. (tb)

Oni zagrażają naszemu życiu
W okresie od 15 października policja
zatrzymała następujących nietrzeźwych
kierowców i rowerzystów. Wszyscy oni
zostali ukarani w trybie przyspieszonym
w Sądzie Grodzkim w Łowiczu.
§ 15 października o godzinie 20.40
w Boczkach Chełmońskich w gminie
Kocierzew rowerem jechał nietrzeźwy
48-letni mieszkaniec powiatu łowickiego
(0,37 mg/dm3 alkoholu w powietrzu wydychanym z płuc).
§ 16 października o godzinie 17.45 na ulicy Górnej w Łowiczu rowerem nietrzeźwy
jechał 57-letni mieszkaniec Łowicza (1,39
mg/dm3 alkoholu).

§ 18 października o godzinie 11.25 na
ulicy Starościńskiej w Łowiczu rowerem
nietrzeźwy jechał 54-letni mieszkaniec
Łowicza (0,33 mg/dm3 alkoholu).
§ 19 października o godzinie 22.25
na ulicy Zduńskiej w Łowiczu rowerem
nietrzeźwy jechał 17-letni mieszkaniec
Łowicza (0,86 mg/dm3 alkoholu).
§ 20 października o godzinie 0.20 na
ulicy Żwirki i Wigury w Łowiczu rowerem
nietrzeźwy jechał 41-letni mieszkaniec powiatu łowickiego (1,04 mg/dm3 alkoholu).
§ 21 października o godzinie 11.40
w Maurzycach w gminie Zduny ciągnikiem
rolniczym nietrzeźwy jechał 51-letni mieszkaniec Łowicza (0,68 mg/dm3 alkoholu).
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Prawdziwek gigant
z Puszczy Bolimowskiej
Pierwszy w tym roku
wyjazd na grzyby - ot tak
by sprawdzić czy są - okazał
się dla pana Jana Uczciwka
z Łowicza i jego rodziny
niezwykle owocny.

smo o zwołanie do Walnego Zgromadzenia ( tj. Marka K. jedynego udziałowca)
z wnioskiem o odwołanie go z funkcji prezesa. Jednak do tego nie doszło. - Byłem figurantem - podkreślał we wcześniejszych
zeznaniach Sławomir M.

Marek K. uciekał
przez płot

Prawdziwki olbrzymy w rękach Jana
Uczciwka z Łowicza.
by spędzać go na grzybobraniu, ale co roku
stara się wyrwać na nie choć raz. Samodzielnie zebrane grzyby najlepiej bowiem smakują w wigilijnych potrawach np. pierogach
z kapustą czy bigosie, czy też w postaci marynowanych przystawek do dań.
(tb)

Rozbój w pociągu - sprawcy już oskarżeni
Na ławie oskarżonych przed Sądem Rejonowym w Łowiczu zasiądą dwaj sprawcy rozboju w pociągu relacji Łowicz Główny - Warszawa
Wschodnia.

P

rokuratura Rejonowa w Łowiczu
oskarżyła Wojciecha Sz. i Ireneusza W.,
obaj są mieszkańcami powiatu skierniewickiego o to, że 13 czerwca tego roku
w pociągu osobowym jadącym z Łowicza
do Warszawy użyli przemocy wobec pasażera pociągu osobowego, a ponadto grozili
mu wyrzuceniem z pociągu. Poszkodowanemu ukradli pieniądze w kwocie zaledwie 4,20 zł.
Opisywaliśmy na łamach NŁ, że łowiccy policjanci w bezpośrednim pościgu
w okolicach przystanku w Mysłakowie zatrzymali sprawców tego rozboju, do którego doszło około godziny 22. Oskarżeni
byli pod wpływem alkoholu. Ofiarą zajścia
był 20-letni student Politechniki Łódzkiej.

Autokomis Bass:
uciekł drugi oskarżony
ławomir M. nie wyrażał na to zgody
i dlatego też podjął decyzję o odejściu
Sz firmy.
6 maja 1997 roku wystosował pi-

J

ak nam powiedział, trzy godziny zbierania w minioną sobotę 11 października
zaowocowało trzema pełnymi koszami
prawdziwków. Wśród nich jeden olbrzym,
ważący aż 1,7 kilograma, o obwodzie kapelusza 90 cm. Po sprawdzeniu okazało się,
ze grzyb jest zdrowy. Trafił już do marynat
przygotowany na zimę przez żonę.
Pan Jan w rozmowie z nami powiedział,
że nie po raz pierwszy znalazł dużego grzyba, ale ten jest wyjątkowy. Niechętnie zdradził nam, gdzie znalazł grzyba, są to lasy
w okolicy Wólki Łasieckiej w Puszczy Bolimowskiej. Jak powiedział ma upatrzony
jeden zakątek, gdzie co roku jeździ i właściwie tylko tam. Jak dotąd nigdy się na
nim nie zawiódł, zawsze przywozi z tego
miejsca dużo grzybów i to prawie wyłącznie prawdziwki.
Z zawodu jest glazurnikiem, pracuje w
firmie Budowa Janusza Mostowskiego
i jak mówi nie ma zbyt dużo wolnego czasu

dok. ze str. 12

Sąd przesłuchał ponadto kilkunastu
świadków, którymi są osoby poszkodowane
przez spółkę Bass, lub też ich spadkobiorcy.
Pierwszy zeznawał Edward K., rolnik, który do komisu w Łowiczu wstawił
5 kwietnia 1997 roku Volkswagena Passata. Samochód chciał sprzedać za 25 tys. zł.
Przed około 2 tygodnie samochód stał w komisie. Kiedy właściciel chciał auto odebrać
okazało się, że jest nabywca w Płocku, ale
trzeba cenę obniżyć o 2 tys. zł. Właściciel
się na to zgodził. Po jakimś czasie otrzymał
telefon, że jednak do transakcji nie doszło.
Więc ponownie chciał samochód odebrać,
ale wówczas poinformowano go, że został
przeprowadzony do Rawy Mazowieckiej,
nie do Łowicza i tam został już sprzedany.
Pieniędzy ze sprzedaży po upływie przewidzianych umową 2 tygodni nie otrzymał. - Chcieli mi przystawić pieczątkę Sp. z
o.o, jako potwierdzenie sprzedaży auta na
umowie komisowej, ale się na to nie zgodziłem. Powiedziałem, że umowę podpisywałem ze spółką cywilną. Orientuje się w tych
sprawach i wiedziałem o co chodzi - wyjaśnia Edward K. Dlatego też zaczął systematycznie interweniować w tej sprawie w biurze firmy. Tam raz rozmawiał z Piotrem R.,
który wyjaśniał mu, że nie może dokonać
przelewu, gdyż przekształca spółkę. - Niezliczoną ilość razy widziałem się natomiast
z Markiem K. Odwiedzałem go w domu
w Żychlinie, kiedy był już poszukiwany przez
policję oraz pomimo, że uciekał przede mną
przez ogrodzenie - zeznawał w sądzie.

Agresorzy zagrozili mu pobiciem i wyrzuceniem z pociągu. Żądali oddania pieniędzy
i telefonu komórkowego. Po chwili siłą zabrali mu pieniądze. Domagali się też oddania telefonu komórkowego, choć student
utrzymywał, że go nie posiada.
Nie wiadomo jak sytuacja potoczyłaby
się dalej, gdyby sprawcy rozboju nie przestraszyli się idącego w ich kierunku konduktora pociągu. Jeden ze świadków zdarzenia
powiadomił policję. Z pociągu uciekli na
przystanku w Mysłakowie, jednak w jego
pobliżu zostali zatrzymani przez policjantów z Sekcji Prewencji łowickiej KPP i osadzeni w komendzie do wytrzeźwienia. Poszkodowany rozpoznał napastników.
Sprawcy usłyszeli zarzuty rozboju, za co
grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Wobec Wojciecha Sz. Sąd Rejonowy zastosoUciekał też
wał dwumiesięczny areszt tymczasowy, zaś
z piskiem opon
drugi pozostanie pod dozorem policyjnym
po wpłaceniu poręczenia majątkowego.
Zdzisław T. wstawił do komisu w Ra(eb) wie Mazowieckiej Poloneza Caro, który

Oskarżeni za rozbój z nożem
na wniosek prokuratury zastosował środek
zapobiegawczy w postaci tymczasowego
aresztowania na 3 miesiące.
- Czyn ten zakwalifikowany został jako
przestępstwo z art. 280 paragraf 2 kk, czyli
rozbój z użyciem niebezpiecznego przedmiotu (noża), ze spowodowaniem u pokrzywdzonego obrażeń naruszających czynności organizmu na czas nie dłuższy niż 7 dni.
Przy czym wobec Jacka K. zarzucany czyn
miał miejsce w warunkach recydywy - mówi
Prokurator Rejonowy w Łowiczu Marek
Kryszkiewicz.
Zarzucona im zbrodnia zagrożona jest
karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy
do 15 lat, w przypadku recydywy zagrożenie wobec Jacka K. wzrasta przy ustalaniu
górnej granicy kary pozbawienia wolności do 22 lat.
(eb)

Przed Sądem Okręgowym w Skierniewicach rozpocznie się wkrótce
proces, w którym Rejonowa w Łowiczu żądać będzie ukarania 18-letniego Tomasza N., 18-letniego Sebastiana M., 23-letniego Kamila M.
oraz 45-letniego Jacka K. za to, że
13 czerwca tego roku dokonali rozboju na 37-letnim Andrzeju H. w budynku dworca PKP w Łowiczu.
a łamach NŁ informowaliśmy wówczas, że byli oni już wcześniej znani poN
licji, między innymi z wybryków chuligań-

skich. Przypomnijmy przebieg zdarzenia.
Około godziny 0.50 zaczepili oni 37-letniego mężczyznę z gminy Koło, który wysiadł
z pociągu i przebywał na dworcu. Najpierw
pytali o papierosy, potem usiłowali zabrać
mu pieniądze i telefon komórkowy. Potrzebowali pieniędzy, żeby kupić alkohol. Poszkodowany bronił się, ranił osiemnastoletniego napastnika, który z powodu obrażeń
trafił do szpitala z raną kłutą klatki piersiowej i brzucha.
Przypadkowy świadek zdarzenia zawiadomił o zajściu policję, która zatrzymała
agresorów. Zabezpieczone zostały ślady
daktyloskopijne na nożu. Po użyciu wobec

W tym budynku czterej mężczyźni
z Łowicza pobili podróżnego spod
Koła i skradli mu 15 zł na alkohol.
poszkodowanego przemocy czterej sprawcy
skradli mu radio stereofoniczne oraz puszkę piwa łącznie o wartości 15 zł. W toku
śledztwa wobec wszystkich sprawców sąd

został sprzedany 5 kwietnia 1997 roku za
14 tys. zł przez spółkę cywilną, co znajduje odzwierciedlenie w umowie komisowej. Otrzymał 16 kwietnia pismo od prezesa Bass-u Sławomira Markowskiego, że
pieniądze otrzyma w ciągu miesiąca.
W tym samym czasie jego kolega Bogdan K. również wstawił 23 kwietnia Poloneza Caro do komisu w Rawie. Ten pojazd sprzedano na drugi dzień 24 kwietnia
za 12,5 tys. zł.
Razem panowie 12 maja przyjechali do
siedziby firmy w Łowiczu, aby odzyskać
pieniądze. Zastali Marka K. i Piotra R.
Ten ostatni obiecał im, że przywiezie pieniądze 16 maja o godz. 16.00 do komisu
w Rawie. Obietnicy nie dotrzymał. Piotr
R. proponował Bogdanowi K. inny samochód w użytkowanie. Dostał nawet dokumenty i kluczyki do Fiata CC ze Skierniewic. Jednak poszkodowany nie zatrzymał
samochodów, gdyż zdał sobie sprawę, że
nie jest to firmowy pojazd tylko innego
oszukanego przez prezesów człowieka.
- Widziałem Sławomira M. w biurze. Nie
rozmawiałem z nim, bo nie było dostępu
do prezesa. Do kontaktów z niezadowolonymi klientami był Piotr R. - wyjaśniał
Bogdan K. w sądzie.
Obaj świadkowie podjęli jeszcze jedną
próbę odebrania swoich pieniędzy. Chcieli odebrać jednak inne samochody w użytkowanie z komisu we Włocławku. Kiedy stali przed biurem i czekali na Marka
K. ten podjechał Mercedesem 190 wraz z
sekretarką, kiedy zauważył klientów nie
wysiadł, tylko odjechał z piskiem. Panowie gonili go. - Zatrzymał się na parkingu
w ślepej ulicy, kiedy zauważył, że podchodzimy do jego samochodu, gwałtownie wycofał i szybko odjechał do centrum Włocławka - zeznawał Zdzisław T.

Niektórzy
poszkodowani
nie żyją
W miejsce swoich zmarłych mężów,
którzy uczestniczyli w transakcji z przedstawicielami spółki Bass, zeznania przed
sądem złożyły Helena B. oraz Teresa B.
Mąż Heleny B. do komisu w Łęczycy
wstawił Fiata 125p za 3,5 tys. zł. Kiedy na

auto znalazł się klient, proponował nawet
panu B. wycofanie pojazdu z komisu i dokonanie transakcji poza nim. Pan B. chciał
postąpić uczciwie, zgodnie z umową komisową. Jednak pieniędzy za sprzedaż nie
otrzymał. Państwo B. byli nawet w Łowiczu. Po 2 miesiącach od sprzedaży pan B.
zachorował. - Pisaliśmy pisma o wypłatę
należnych nam pieniędzy, bo są potrzebne na leczenie męża, ale nic to nie pomogło - zeznawała Helena B.
Mąż Teresy W. nie żyje od 8 lat. Wdowa
nadal nie odzyskała pieniędzy ze sprzedaży samochodu w komisie w Skierniewicach w maju 1997 roku. Również panu
W. proponowano, aby w rozliczeniu wziął
inny samochód.

O przekrętach
dowiedział się z NŁ
Sławomir Ł. wstawił samochód do autokomisu w Łowiczu stosunkowo późno,
bo 5 maja. 15 maja był w biurze w związku
z propozycją obniżenia ceny, wtedy po raz
ostatni widział swoje auto. Po kilku dniach
z Nowego Łowiczanina (śledzimy sprawę od samego początku tj. od maja 1997
roku) dowiedział się o problemach finansowych spółki Bass i chciał wycofać auto,
ale zostało on już sprzedane. Rozmawiał
na ten temat z Piotrem R. , który wypłacił
mu 3 tys. zł, obiecując że pozostałe prawie 7 tys. zł wypłaci w późniejszym terminie. Widział wówczas w biurze Sławomira M, ale pracownica wytłumaczyła mu,
że nie jest on już udziałowcem.
2 października przed sądem w Łowiczu
zeznawali również: Daniel S., który wstawił w kwietniu do autokomisu w Rawie
Ładę, która została sprzedana za 7,4 tys.
zł, Krzysztof G., który stracił Trabanta za
1,1 tys. zł oddając go do komisu w Łowiczu oraz Kazimierz Jańczyk, który wstawił Fiata 126p do komisu w Łowiczu za
1,9 tys. zł.
Postępowanie w tej sprawie trwa, ale
nie będzie w nim uczestniczył oskarżony Sławomir M., który zrezygnował
z tego prawa, opuszczając salę rozpraw
przed przesłuchaniami pokrzywdzonych
- świadków.
Eliza Błaszczyk
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Drugi Obieg Art Festiwal już od jutra
Jubileuszowy, dziesiąty już festiwal twórczości niezależnej Drugi Obieg Art Festiwal odbędzie się w Łowiczu w najbliższych dniach. Łowickiemu Ośrodkowi Kultury i pomysłodawcy
festiwalu Maciejowi Malangiewiczowi udała
się trudna sztuka propagowania, z powodzeniem, niszowej kultury niezależnej w małym
mieście przez 10 lat.

W

tej edycji DOAF wystąpią: Lao Che, 52 UM,
Izrael. Będzie można również obejrzeć film
o Joe Strummerze, muzyku zespołu „The
Clash”. Pierwszy koncert odbędzie się już jutro, w piątek 24 października o godz. 19.00 w Pracowni
Sztuki Żywej przy ulicy Podrzecznej 20. Na łowickiej scenie wystąpi zespół „Lao che”, który grał już
w Łowiczu w ubiegłym roku w Galerii Browarna. Wtedy wykonywał piosenki z Powstania Warszawskiego,
które ukazały się na drugiej płycie zespołu. Teraz warszawska grupa zaprezentuje głównie utwory pochodzące z trzeciego albumu zespołu, „Gospel”. Członkowie

„Lao che” mówią o swojej ostatniej płycie, że wyraża ona radość z samego dźwięku, rytmu i brzmienia,
a teksty piosenek mają zadanie uwypuklić karykaturalność otaczającej nas rzeczywistości. Bilety na koncert kosztują 20 zł.
Warsztaty Street Art pt. Odlotowo na ludowo odbędą się na terenie garaży na osiedlu Bratkowice w Łowiczu już w sobotę 25 października
o godz. 12.00. Malowanie garaży z wykorzystaniem
elementów folkloru łowickiego oraz współczesnych
ornamentów, ma m.in. przekonać, że ludowość może
być „odlotowa”.
Sześć godzin później stowarzyszenie Pracownia Sztuki Żywej i Łowicki Ośrodek Kultury zapraszają na koncert grupy 52 UM (w roli supportu), w klubie Pracownia o godz. 18.00 oraz głównej gwiazdy wieczoru,
zespołu „Izrael”, o godz. 20.00. Cena biletu na koncert wynosi 25 zł.
Zespół 52UM to luźna formacja polskich muzyków,
której członkowie poszukują różnych inspiracji nie tylko w muzyce, ale także w filmie i teatrze. Z kolei pol-

ski zespół „Izrael” grający muzykę reggae, obchodziłby w tym roku 25-lecie istnienia, gdyby nie przerwa
w działalności grupy w latach 1997 - 2006. Obecnie
muzycy pracują nad pierwszym, po reaktywacji grupy, albumem „Magnetosfera”. Na koncercie usłyszymy najnowsze utwory, jak i te już kultowe, jak „Wolność” czy „Równe prawa”, pochodzące z pierwszych
płyt zespołu.
Na zakończenie Drugiego Obiegu w niedzielę
26 października o godz. 18.00 zostanie wyświetlony w kinie „Fenix” film o muzyku z zespołu „The
Clash” Joe Strummerze, „Joe Strummer - niepisana przyszłość”. Zagrali w nim m.in. Johnny Depp, Jim
Jarmusch i Bono - wokalista irlandzkiej grupy U2. Oczywiście filmowemu obrazowi towarzyszy przez cały czas
muzyka „The Clash”. Cena biletu to jedyne 8 zł.
W Pracowni Sztuki Żywej, w której odbywają się koncerty, jest ograniczona ilość miejsc, dlatego warto się spieszyć z kupnem biletów. Będzie można je nabyć w kasie
ŁOK codziennie od godz. 16.30 do 21.00. O 10-letniej hi- X edycja DOAF to przede wszystkim koncert
storii festiwalu piszemy niżej.
(jr) zespołu „Izrael” i „Lao Che”.

Drugi Obieg - czyli 10 lat
kultury niezależnej w Łowiczu
Pierwsza edycja Drugiego Obiegu
Art Festiwal odbyła się w Łowiczu
10 lat temu, w październiku 1999 r.
Na pomysł jego stworzenia
wpadł, nowy wówczas dyrektor
Łowickiego Ośrodka Kultury,
Maciej Malangiewicz.

F

estiwal z założenia miał prezentować i promować
kulturę niezależną, która zawsze była ignorowana
przez media - mówi Malangiewicz. Dodaje, że teraz to
internet jest miejscem rozpowszechniania kultury niezależnej, a dzięki temu, że dostęp do niego jest coraz szerszy, zyskuje ona sobie wielu widzów. Przez to festiwale, takie jak Drugi Obieg, są już nie jedynym, a jednym
z kilku miejsc prezentowania niezależnej kultury.

Łowickie miejsca festiwalowe
W ramach Drugiego Obiegu odbywały się koncerty, warsztaty, wystawy. Na przestrzeni dziesięciu lat
prezentowane one były w różnych miejscach naszego
miasta: kawiarnia „Dziupla”, kino „Bzura”, „Galeria Robert Paluchowski z teatru realistycznego ze Skierniewic na DOAF w 2000 r.

Browarna”, Stary Rynek, I Liceum Ogólnokształcące,
dziedziniec Łowickiego Ośrodka Kultury, klub Tipes
Topes, sala kinowa, muszla koncertowa oraz klub Pracownia Sztuki Żywej.

Spontaniczne początki
- Kiedy Maciek rzucił pomysł festiwalu, wszyscy zabraliśmy się do jego organizacji z wielkim zapałem
- wspomina początki jeden z organizatorów DOAF,
pracownik ŁOK Zbyszek Stelmaszewski. - Teraz,
z perspektywy tych 10 lat, wydaje mi się, że na początku wybieraliśmy bardziej radykalnych twórców.
Z czasem Drugi Obieg bardzo złagodniał, a szkoda.
- Najbardziej będę pamiętał pierwszą edycję i koncert
Kapeli ze Wsi Warszawa - wspomina Malangiewicz.
- Wtedy to nie był znany zespół i dla nich również ten
koncert był ważny. Zresztą do tej pory wspominają go
bardzo ciepło.
Malangiewicz podkreśla, że w każdej edycji festiwalu prezentowali się również łowiccy artyści. Był to
m.in. Jacek Foks i jego fotograficzne wystawy „20th
Century Fox” w 2001 r., Arek Hablewski „Kobieta x
3”, Zbyszek Stelmaszewski „Tribute to the Residents”
czy występy łowickich zespołów „Drętwe laski” czy
istniejącego nadal, choć w innym składzie, „Bibi Ribozo and the Banditos”.

Subiektywny przewodnik po DOAF
- Do tej pory pamiętam zespół ze Słupska Ewę Braun
- niestety, już nie istnieje - mówi Stelmaszewski. - Dali
naprawdę świetny koncert. Malangiewicz wspomina,
że jeden z zespołów, który był na festiwalu w Łowiczu,
Karpaty Magiczne i Aleksandra Jaromova z Ukrainy,
najpierw dał koncert w Galerii Browarna, a potem nagrał w niej swoją płytę. Według Malangiewicza ciekawym wydarzeniem w historii DOAF był też performance grupy Mały Szu z Warszawy w 2003 r., na którym
pocięto olbrzymie ilości papieru.
- Drugi Obieg nie tylko jest fajny ze względu na dziejące się na nim wydarzenia: koncerty, wystawy, ale również z powodu rozmów jakie można podczas niego przeprowadzić - mówi Malangiewicz.

Internet kultury niezależnej
- Owszem, przez dziesięć lat wiele się zmieniło - przyznaje Malangiewicz. - Dziś artyści mają internet, na
którego stronach mogą się prezentować, ale sądzę, że
festiwale nadal są potrzebne. Bo promowanie kultury
niezależnej nawet tylko w 30-tysięcznym Łowiczu będzie zawsze dla mnie czymś najważniejszym.
Również zdaniem Zbyszka Stelmaszewskiego,
mimo istnienia takich stron internetowych jak myspace, festiwale kultury niezależnej nie powinny zniknąć. - To właśnie m.in. na Drugim Obiegu można coś
ciekawego wyhaczyć, o coś się otrzeć, coś co w internecie mogłoby nam umknąć - mówi.
(jr)
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Warsztaty integracyjne w Bełchowie
Począwszy od października
w filii nieborowskiego
Gminnego Ośrodka Kultury
w Bełchowie Osiedlu,
organizowane będą raz
w miesiącu wspólne
warsztaty integracyjne
uczestników Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Parmie
i dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Dzierzgówku.
Wcześniej spotkania
odbywały się nieregularnie ostatnie miało miejsce
1 października.

Z

WTZ w Parmie współpracujemy od ponad roku - mówi Beata Sawicka z filii
GOK. - Są to nasi przyjaciele, bardzo ciepli,
życzliwi, radośni i gościnni ludzie. Organizujemy razem warsztaty tematyczne, uczestniczymy wspólnie w ważnych dla nas spotkaniach i uroczystościach. Do tej pory były
to warsztaty prowadzone z osobami dorosłymi z bełchowskiego Klubu Seniora „Słoneczko” - dodaje.
Skąd obecny pomysł na integrację dzieci
ze szkoły podstawowej z osobami niepełnosprawnymi? Sawicka mówi, że od pewnego
czasu pracując z dziećmi, instruktorki filii
zauważyły, że tworzą się wśród nich bariery mentalne spowodowane niewiedzą i brakiem doświadczenia w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi. - Taka sytuacja

sprzyja później powstawaniu krzywdzących opinii i przesądów - uważa. - Dlatego
tak ważne jest stworzenie sytuacji sprzyjających integracji, która pozwala na wzajemne poznanie się i przełamanie właśnie tych
barier mentalnych.
Sawicka dodaje, że w opinii wielu dzieci niepełnosprawni zasługują głównie na
współczucie i wymagają pomocy, a to nieprawda. Warsztaty pozwolą dzieciom dostrzec, że poprzez kontakty z podopiecznymi warsztatów terapii zajęciowej, mogą
dużo zyskać, wspólnie wiele się nauczyć
i poznać siebie nawzajem.
- Chcemy, aby dzieci zrozumiały, że łączenie „sprawnych” z niepełnosprawnymi oznacza tworzenie jednego, wspólnego
społeczeństwa, w którym burzą się przeszkody separujące ludzi niepełnosprawnych
od normalnych relacji z ludźmi zdrowymi mówi Sawicka.
W ramach październikowych warsztatów
zorganizowano m.in. konkurs plastyczny
zatytułowany „Nasza złota jesień”, zabawę polegającą na wypiciu 1,5 litra soku na
czas, zabawę której celem było stworzenie
na głowie modela innowacyjnej fryzury, czy
zabawę z tańcem wokół krzeseł.
Innym punktem spotkania były zajęcia folklorystyczne, poprowadzone przez
instruktor Martę Domińczak i Katarzynę
Laskę z bełchowskiej filii gminnej biblioteki. Podczas tych zajęć uczestnicy wykonywali ludowe kwiaty z bibuły: róże
i gwiazdy betlejemskie. Najlepsi otrzymali nagrody.

Szczególnie emocjonująca była zabawa w układanie fryzury na głowie koleżanki. Choć w tym przypadku jak widać
stylista był dość stanowczy w działaniu.
Trwające 3 godziny spotkanie zakończo- Współpraca z osobami niepełnospraw- mińczak. - Ale jest ono warte podjęcia,
nymi to trudne przedsięwzięcie, wyma- ponieważ dzieci są bardzo chętne i otwarte ne zostało poczęstunkiem i wspólną dyskoteką. Kolejne takie już w listopadzie. (wcz)
gające czasu i wysiłku - mówi Marta Do- na relacje z tymi ludźmi.

Coraz większa „Wycinanka

”

Ostatnie organizacyjne spotkanie łowickiego stowarzyszenia „Wycinanka” odbyło się w Łowickim
Ośrodku Kultury 10 października.

N

a spotkaniu ustalono kilka celów, które
członkowie stowarzyszenia chcą zrealizować do końca tego roku: razem
z harcerzami sprzątanie łowickich cmentarzy
i organizacja „Kramiku różności” z własnoręcznie zrobionymi drobiazgami. Pieniądze
ze sprzedaży zasilą konto stowarzyszenia
i tym samym pomogą w realizacji innych
zadań i projektów „Wycinanki”. - Chcemy
również wyjść z inicjatywą stworzenia formacji sportowej dla osób niepełnosprawnych - mówi Dorota Kosińska należąca do
stowarzyszenia. - Dlatego prosimy w tej
sprawie o kontakt pod nr tel. 602 171 317.
Do „Wycinanki” ostatnio dołączyli: Paweł Kucharski, Maria Zielkowska, Grzegorz Smela, Marcin Kowalczyk, Piotr Zabost, Damian Zabost, Mateusz Czubek,

Na piątkowe spotkanie „Wyciananki” przyszło kilkanaście młodych łowiczan,
którzy chcą społecznie działać w naszym i dla naszego miasta.
Dominika Pieścik, Krzysztof Kowalczyk, my osoby, która charytatywnie pomoże nam
Marcin Wysocki i Rafał Włodarczyk.
w kwestiach prawnych związanych z dziaMałgorzata Buczyńska, która prowadzi łalnością stowarzyszenia - dodaje Kosińska.
zajęcia teatralne grupy „Kołowrót” w ŁOK,
We wszystkich sprawach związazgłosiła swoją gotowość do współpracy nych z działalnością „Wycinanki” możw organizacji spotkań w formie bajkoterapii na się kontaktować z Dorotą Kosińską,
dla najmłodszych. - Nadal jednak poszukuje- nr tel. 602 171 317.
(jr)

Bełchów

Kiedy remont dachu szkoły
- Do 15 października
przyjmujemy wnioski
do budżetu, tak więc nad
jego kształtem jeszcze nie
zaczęliśmy pracować
- mówi na temat tego,
czy w przyszłym roku
wykonany zostanie remont
dachu Szkoły Podstawowej
w Bełchowie wicewójt gminy
Nieborów Adam Janiak.

N

a razie w szkole kończony jest remont
jednej z łazienek. Jeden z pracowników
gminnej brygady remontowo - budowlanej
układa tam glazurę i terakotę. Dlaczego
tylko jeden i dlaczego remont wciąż jeszcze trwa? Janiak tłumaczy, że w tym przypadku nie ma żadnego pośpiechu. Przystosowanie tych sanitariatów było nakazane
jakiś czas temu przez Sanepid. Natomiast

w szkole uczy się obecnie niewiele dzieci
i z powodzeniem wystarczają im dwie inne
łazienki. Pracownik po prostu zamknięty
jest w środku pomieszczenia, gdzie sobie
spokojnie pracuje.
Co do dachu szkoły wiadomo od dawna,
iż wymaga on wymiany. Budynek powstał
niedługo po wojnie, na dachu leży papa.
Jeśli przecieka, jest na bieżąco „lakowana” jednak remont nie może być odkładany
w nieskończoność. Ostatnio poważniejsze prace łatające przeprowadzone były na
dachu niegdysiejszej salki gimnastycznej,
obecnie używanej jako świetlica.
- Gruntowny remont jest oczywiście planowany - mówi Janiak - jednak czy na przyszły rok, zobaczymy. W szkole uczy się obecnie niewiele dzieci, w przyszłym roku będzie
jeszcze mniej - ale jednak szkoła istnieje
i trzeba ją remontować. Na pewno dach byłby początkiem większych prac. Kolejnym etapem byłby remont korytarzy - dodaje. (wcz)

20

23.10.2008 r.

dok. ze str. 1 NŁ i 6 WG

Nowy Łowiczanin Gazetą Lokalną Roku 2008
- Byliśmy porażeni ilością artykułów
zgłoszonych do konkursu - potwierdza dziś
Ewa Barlik, dyrektor biura Stowarzyszenia
Gazet Lokalnych. - To pierwszy tego typu
konkurs, w którym nagradzani byli autorzy poszczególnych publikacji i fotografii
- dodaje. Rzeczywiście, bywały dawniej
konkursy dla prasy lokalnej (NŁ często był
nagradzany - patrz ramka), ale oceniano
w nich gazety w oparciu o różne kryteria.
Tym razem jedynym była jakość nadesłanych tekstów, a do konkursu zgłoszono ich
grubo ponad 1000.

Z uwagi na ilość, organizatorzy zdecydowali się przeprowadzić wstępną
selekcję. Jury zostało podzielone na
podzespoły i każdy przeczytał określoną partię nadesłanych tekstów. - Jurorzy
to profesjonaliści, ich oceny były bardzo
zbieżne - dodaje Ewa Barlik. W ostatnim etapie cała komisja oceniała najlepsze publikacje.
Liczba zgłoszeń potwierdziła potrzebę
przeprowadzania konkursów. - Głównym
celem tego typu konkursów jest podnoszenie poziomu dziennikarstwa. Lokalni

Marszałek Bronisław Komorowski do zgromadzonych: - Jesteście najbardziej Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski składa gratulacje wydawcom i dziennikarzom Nowego Łowiczanina.
Fot. Jarek Kąkol, SGL.
niezależnymi dziennikarzami i redaktorami.
prowadziły w ubiegłym roku do rezygnadziennikarze często nie mają się z kim poZa co nagradzano
cji ze stanowiska byłej dyrektor łowickiej
równać, dlatego warto dać im możliwość
Nowy Łowiczanin uznany został za Ga- Szkoły Podstawowej nr 1. Pisali o wczezmierzenia się z podobnymi sobie. Warto
Nowy Łowiczanin od lat należy do czo§ 1996 - nagroda wojewody warszaw- docenić tych najlepszych, żeby wiedzieli, zetę Lokalną Roku 2008, bo miał najwięcej śniejszych podejrzeniach, o tym jak nic jej
łówki polskich gazet lokalnych. Piątkowa skiego dla najlepszej gazety lokalnej na że robią coś dobrego - wyjaśnia ideę kon- nominacji wśród nagrodzonych, a nagro- nie groziło w poprzedniej kadencji samonagroda nie była pierwszą, jaką otrzyma- Mazowszu
dę w jednej kategorii - edukacja - otrzy- rządu, jak przebiegała kontrola, jak w jej
kursu Ewa Barlik
liśmy. Oto ich lista:
§ 1998 - nagroda dla najlepszej gamali Eliza Błaszczyk, Marcin Kucharski wyniku zaczęła znosić do szkoły meble,
§1992 - nagroda II stopnia w II konkursie zety prywatnej na III Płońskich Spotkai Tomasz Bartos, za dopracowany, sięga- którymi wcześniej umeblowała swój dom,
Mało
tej
waty
Instytutu na rzecz Demokracji w Europie niach Mediów Lokalnych (Mazowsze
jący za kulisy opis okoliczności, które do- jak przebiegała kryzysowa rada pedagoWschodniej (IDEE) dla gazet lokalnych. i Mazury)
Przewodniczący jury, znany dzienni§1994 - nagroda II st. w konkursie Prasa
§ 2000 - tytuł Gazety Dziesięciolecia karz Piotr Najsztub, podziela opinię dyLokalna - Demokracja Lokalna - Samorząd w kolejnym konkursie IDEE
rektor Barlik. - Ilość prac, które Państwo
§ 1994 - nagroda I stopnia w III kon§ 2008 - Gazeta Lokalna Roku w Kon- nadesłali, uważając - i słusznie - że pokursie IDEE dla gazet lokalnych
kursie SGL Local Press 2008.
winny pretendować do nagród w swoich
kategoriach, była porażająca. Z tym spotkaliśmy się na początku, a potem okazało się, że przytłaczająca ilość z nich
spełnia też normalne, porządne profesjonalne wymogi warsztatowe - co nas jako
jury ucieszyło.
Najsztub porównał też prace dziennikarzy prasy lokalnej z pracą dziennikarzy
w sejmie. - Wasza jest trudniejsza i sensowniejsza - mówił - ponieważ oni biegają za jakimś politykiem, żeby na dwunastą w Wiadomościach puścić „setkę”,
która będzie albo zabawna, albo obrazoburcza albo bełkotliwa. Natomiast wasza
praca ma dużo większy sens, bo za takimi błyskotkami gonić nie musicie. Ludzie,
którzy was czytają, chcą jasno i prosto po- Za nagrodę dziękuje redaktor naczelny Nowego Łowiczanina Wojciech Walidanych faktów, mało tej waty.
górski. Z lewej dyr. biura SGL Ewa Barlik, pierwszy z prawej Piotr Najsztub.
Nominowani w kategorii dziennikarstwo śledcze i interwencyjne: od lewej Wojciech Czubatka i Tomasz Bartos z NŁ. Pierwszy z prawej zwycięzca tej kategorii Jurek Jurecki z Tygodnika Podhalańskiego.

Nie pierwsza nagroda

Lokalna Polska - różne gazety
N

Fotoreporterzy podczas uroczystości - nie tylko z gazet lokalnych.

owy Łowiczanin rywalizował z różnymi gazetami z całej Polski. Były
wśród nich tytuły małe, jak na przykład dwutygodnik Głos Wolsztyński, który
na początku swej drogi był nawet miesięcznikiem, dominowały tygodniki o zasięgu mniej więcej powiatowym, jak nasz,
teksty nadesłali też w końcu dziennikarze
z niegdysiejszych gazet wojewódzkich wychodzących w kilku powiatach, jak chociażby Tygodnik Siedlecki czy Ziemia
Gorzowska.
W Głosie Wolsztyńskim jego właścicielka Anna Domagalska sama jest - jak mówi
- sterem, żeglarzem i okrętem. W takiej sytuacji tempo pracy musi być właśnie takie
jakie jest: dwutygodniowe. Zatrudnia też
informatyka i drukarza, resztę robi sama.

Gazecie udało się przetrwać na rynku
m.in. dlatego, że Domagalska posiada własną drukarnię - nakład sięga 3 tys. egz.
Na drugim biegunie znajdują się tytuły
w rodzaju Tygodnika Siedleckiego. Gazety, której początki sięgają roku 1980. Był
to wtedy tytuł regionalny wychodzący na
terenie byłego województwa siedleckiego.
Dziś gazeta ukazuje się w sześciu powiatach województwa mazowieckiego: siedleckim, mińskim, garwolińskim, sokołowskim, węgrowskim i łosickim, a także
w powiecie łukowskim, leżącym obecnie
w granicach województwa lubelskiego.
W redakcji Tygodnika Siedleckiego - nie
licząc redaktora naczelnego i jego dwóch
zastępców, pracuje dziesięciu reporterów.
Nakład 28 tys. egz.

Ciekawostką na rynku prasy lokalnej
jest Sztafeta. Jak mówi nam redaktor naczelny Krystyna Światowiec, początki gazety sięgają roku 1951. Wtedy był to tygodnik Socjalistyczne Tempo i wychodził
na terenie huty Stalowa Wola. Gazeta zmieniła nazwę na Sztafeta w roku
1989, a od 1992 roku nie jest już wydawana przez hutę, ale zupełnie nową spółkę. Nakład 9 tys. egz., kolportaż w 4 powiatach.
No i stanęło w szranki wiele „klasycznych” tytułów lokalnych, tygodników powiatowych, bardzo dobrych, docenianych,
jak Tygodnik Podhalański, Gazeta Jarocińska, Przełom, Pałuki i in. Nie okazaliśmy się gorsi.
(wcz)
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Co powiedział marszałek

- W czasach gdy byłem studentem, przeglądałem prasę przedwojenną - wspominał w czasie spotkania
z dziennikarzami marszałek Sejmu
Bronisław Komorowski, który patronował konkursowi Local Press 2008.Pamiętam swoje zdumienie, zdumienie człowieka, który wyrósł w PRL-u,
tym, że były miejscowości, gdzieś
na przykład w północnej Wielkopolsce, gdzie było kilkanaście tytułów,
wydawanych przez organizacje polityczne, stowarzyszenia oraz przez
osoby prywatne. Ja nie rozumiałem,
jak może funkcjonować świat, w którym jest więcej niż pięć tytułów, a na
dodatek żaden z nich nie jest Trybuną Ludu...
Marszałek wskazał, że wynikiem
zmian które zaszły w Polsce po
1989 r. była zmiana mentalności ludzi,
mieszkańców Polski lokalnej. Elementem zmian jest możliwość prowadzenia niezależnej działalności dziennikarskiej.

- Chciałem podziękować, że Państwu się chce - kontynuował, zwracając się do zgromadzonych w Sali
Kolumnowej dziennikarzy. Podkreślał,
że podejmując tematy problematyczne, niekiedy wręcz śledcze, doprowadzają do tego, że władza samorządowa nie jest pozostawiona bez
kontroli. Z drugiej strony swoją pracą
budują poczucie przynależności, tożsamości, związku z przeszłością i teraźniejszością regionu, miasteczka,
czasami wsi.
- Chciałem podziękować także za
to, że Państwo jesteście tak naprawdę najbardziej niezależnymi dziennikarzami i redaktorami - mówił wreszcie. Bo tam, gdzie wchodzi wielki
kapitał, ma on swoje interesy, ma on
czasami swoje poglądy. Prasa lokalna, wydawana niezależnie, nawet
od władzy samorządowej, przez wydawców prywatnych, jest najbardziej
niezależna. Za tą niezależność także
Państwu dziękuję.

giczna i jak ostatecznie dyrektorka zgłosiMariusz Kutka z Głosu Wągrowieckiego
ła rezygnację.
napisał artykuł „Cuda niewidy A. D. 2007”
o najbardziej absurdalnych i zaskakujących
wydarzeniach w samorządzie. Został laureA inni nagrodzeni?
atem w kategorii „Władze lokalne i samoZwycięzca w kategorii dziennikar- rząd terytorialny”.
stwo interwencyjne i śledcze Jurek JurecW kategorii rolnictwo i ekologia najki z Tygodnika Podhalańskiego w arty- lepszy tekst, zatytułowany „Cierpienie
kule „Szczawnica w Raju” chciał ustalić mięsa” napisała Agnieszka Malik z Pakomu państwo przekazało uzdrowisko noramy Opolskiej. Przedstawiła draw Szczawnicy, warte kilka milionów zło- styczne sceny z transportu koni do rzeźtych. Dziennikarskie śledztwo, w którym ni, a także z dużych targowisk. Zwierzęta
autor podróżował nawet do Danii, wyka- nie są tam traktowane jako istoty żywe,
zało jednak, że uzdrowisko wcale nie tra- ale jako mięso. - W wynędzniałych ciafiło w ręce spadkobierców hrabiego Ada- łach rodzi się strach przed wejściem
ma Stadnickiego, lecz do: Moskwy, dalej do samochodu przesiąkniętego słodkado raju podatkowego na wyspie Guernsey, wym zapachem rozkładającej się krwi. Poa nawet do RPA.
ciągają nosem, jakby śmierć miała konZupełnie nieprawdopodobną, ale praw- kretny zapach. Właśnie wtedy najgłośniej
dziwą - co potwierdziła na uroczystości słychać ich płacz - czytamy w artykule.
wręczenia nagród - historię przedstawiła Jednocześnie pokazała ludzi, których
Justyna Janusz z Tygodnika Siedleckiego boli cierpienie zwierząt oraz znęcaw artykule „Czarne Euro”, który zwyciężył w kategorii przedsiębiorczość i własność
prywatna. Dwaj czarni biznesmeni z Gabonu
oszukali bowiem właścicieli zakładu obuwniSGL skupia wydawców pism (główczego z powiatu garwolińskiego. Za kilkaset
nie
płatnych tygodników), ukazująpar obuwia zapłacili czarnymi Euro. Zmiana
kolorystyki banknotów miała być rzekomo za- cych się na terenie jednego lub kilbezpieczeniem przed kradzieżą. Czary-mary ku powiatów (poza największymi 18
z odbarwianiem banknotów, poprzez po- miastami.
Wszystkie pisma w SGL są własypywanie proszkiem, prasowanie, przesnością prywatnych polskich
kładanie prawdziwymi banknotami euro,
przedsiębiorców bądź spółdzielni
zakończyło się ograbieniem Polaków ze
dziennikarskich i pozostają nieza100 tys. euro. Jury dzwoniło do redakcji
leżne od władz samorządowych i
i do prokuratury, aby upewnić się, czy ta
od partii politycznych.
historia nie jest wymyślona!

Ich tekst zwyciężył w kategorii edukacja. Od lewej Tomasz Bartos, Eliza Błaszczyk i Marcin Kucharski. Fot. Jarek Kąkol.
nie się nad nimi. Dorota Szczepanek
i Dominik Nawa założyli przystań Ocalenie,
gdzie opiekują się ponad setką zwierząt. Nie jest to jedyne tego typu miejsce
w Polsce.

Kto fundował nagrody
Pozyskiwanie sponsorów konkursu
przebiegało bez większych zakłóceń. Dyrektor biura SGL sięgnęła po utarte już
kontakty, ale również nawiązała nowe.
Łącznie udało się pozyskać 70.000 zł na
nagrody, a to niebagatelna suma. - Pukaliśmy od drzwi do drzwi. Zachęcaliśmy
poszczególne firmy do objęcia patronatów nad poszczególnymi kategoriami mówi. Tak też się stało. Edukacja Polska
S.A. zainteresowała się kategorią kon- Nominowani w kategorii publicystyka historyczna. Pierwszy z prawej Marek
kursową edukacja, Polpharma - katego- Wojtylak.
rią zdrowie itd.


O Stowarzyszeniu Gazet Lokalnych (SGL)

Do SGL należy obecnie 58 wydawców, będących właścicielami 73 tygodników wychodzących w Polsce.
Ich jednorazowy nakład wynosi ponad 400 tysięcy egzemplarzy. Pisma
z SGL utworzyły porozumienie reklamowe „Tygodnik Lokalny”, które stanowi alternatywę i uzupełnienie dla
prasy ogólnopolskiej i regionalnej.
Łączny nakład pism z logo „Tygodnik
Lokalny” wynosi ok. 700 tys. egz.

Piotr Najsztub do dziennikarzy lokalnych: - Wasza praca ma dużo większy
sens, bo nie musicie gonić za błyskotkami.

Gala odbywała się w Sali Kolumnowej Sejmu.
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Wśród sponsorów znaleźli się: Bank BGŻ jako
uniwersalny bank komercyjny, specjalizującym się
w finansowaniu rolnictwa i gospodarki żywnościowej, agrobiznesu i infrastruktury regionalnej, Edukacja Polska S.A. - największy polski producent i dostawca pomocy dydaktycznych
dla szkół i przedszkoli oraz zabawek edukacyjnych, Ministerstwo Skarbu Państwa; Polska
Konfederacja Pracodawców Prywatnych
„Lewiatan”, organizacja prezentująca poglądy pracodawców na najważniejsze sprawy ekonomiczno-społeczne (w 55 związkach regionalnych
i branżowych Lewiatan skupia ponad 3000 firm zatrudniających ponad 600 tys. osób), Polpharma
S.A. - jedna z największych firm farmaceutycznych w Polsce.

Sponsorzy
o konkursie
Sponsorzy nie tylko dali pieniądze na nagrody.
Mieli także swoich przedstawicieli w jury, obok tak
znanych dziennikarzy jak Piotr Najsztub, Piotr
Pytlakowski z Polityki, Sylwia Szparkowska z Rzeczpospolitej czy Jolanta Góra z Gazety Prawnej.
- Wstępny proces miał charakter preselekcji pod
względem formalnym i merytorycznym - wspomina pracę w jury Aleksandra Myczkowska
z warszawskiej centrali Banku Gospodarki Żywnościowej SA. Każdy z jurorów otrzymał materiały
z konkretnej kategorii. Naszym zadaniem było zapoznanie się z wszystkimi materiałami prasowymi
i wyłonienie tych najlepszych - zarówno pod względem warsztatu dziennikarskiego ,jak i doboru tematu. Swoje typy przekazywaliśmy do przewodniczącego jury, czyli Piotra Najsztuba. Podczas spotkania
jurorów dyskutowaliśmy o wybranych materiałach
i ostatecznie decydowaliśmy, który z nich zasługuje
na zwycięstwo.
Dlaczego bank zdecydował się wspierać konkurs
dla dziennikarzy prasy lokalnej? - Bank BGŻ to zdecydowanie bank lokalny, nie wielkomiejski. W mniejszych miejscowościach mamy placówki, a tam gdzie

nas jeszcze nie ma, w ciągu najbliższych dwóch lat
będziemy otwierać oddziały. Planujemy uruchomić
ich aż 170, co spowoduje że nasza sieć wzrośnie
do ponad 450 placówek. Czytelnikami gazet lokalnych są zatem nasi obecni bądź przyszli klienci - powiedziała nam Myczkowska.
- Braliśmy pod uwagę względy warsztatowe: czy
tekst jest dobry dziennikarsko, napisany, skomponowany, dobry research - potwierdza zasady pracy
jury Krzysztof Jakubiak z Polpharmy. Pierwszy przegląd tekstów dokonany przez panią redaktor
Szparkowską (Rzeczpospolita) pozwolił wybrać pięć
prac nominowanych. Następnie spośród tych pięciu
wybraliśmy laureata. - Wybór laureata został dokonany na podstawie - oprócz warsztatu - nowatorskiego podejścia, społecznej wrażliwości, wagi poruszonego problemu, kreatywnego opisania tematu.
- Edukacji Polskiej od lat przyświeca hasło „Pomagamy zrozumieć”. To hasło bardzo dobrze pasuje do misji i roli prasy lokalnej. To dziennikarze prasy lokalnej są najbliżej ludzi, rozwiązują problemy
spraw codziennych, ale także niecodziennych, bo niecodzienne rzeczy nie dzieją się tylko w Warszawie powiedział w Sejmie przewodniczący Rady Programowej spółki Edukacja Polska Kazimierz
Długosz, absolwent wydziału polonistyki i studiów
podyplomowych w zakresie filozofii kultury i polityki społecznej Polskiej Akademii Nauk. Jest on jednocześnie współtwórcą i prorektorem Wyższej Szkoły
Komunikowania i Mediów Społecznych w Warszawie im. J. Giedroycia, zresztą dziennikarzem.
- To właśnie dziennikarze prasy lokalnej kształtują poczucie obywatelskiej troski dla spraw, które
są najbliżej ludzi, także wychowania i kształcenia
dzieci - kontynuował. Właśnie w tym obowiązku widzimy partnerstwo. Nie będzie ani dobrego biznesu,
ani dobrej gospodarki, ani dobrego i mądrego świata bez mądrej edukacji. Życzę dziennikarzom prasy
lokalnej abyście z wielką uważnością, wrażliwością
i odwagą opisywali barwy świata. Ta odwaga trochę dalej od Warszawy więcej kosztuje, bo nie stoją za Wami ani korporacje wydawnicze ani korporacje prawnicze.
(eb, tb, wcz, mak)

Gratulowali nam:
Joanna Bancerowska, Public Relations Manager, Rzecznik Prasowy Agros Nova Sp. z o.o.: Szanowni Państwo, serdecznie gratuluję całej Redakcji
i Wydawnictwu Nowego Łowiczanina tytułu lokalnej
gazety roku - „Local Press 2008”. Gratuluję też Państwu: Elizie Błaszczyk, Tomaszowi Bartosowi i Marcinowi Kucharskiemu indywidualnej nagrody w kategorii edukacja za tekst „Wyniki kontroli pogrążyły
dyrektorkę”. Na podstawie moich blisko pięcioletnich
kontaktów z redakcją mogę potwierdzić Państwa profesjonalizm. Serdecznie gratuluję i dziękuję za dotychczasową współpracę. Życzę kolejnych nagród
i uznania czytelników w postaci systematycznych zakupów Waszego tygodnika.
*
Krystyna Kanownik, Dyrektor Biura PR Multimedia Polska: Gratulacje! W imieniu całego biura
Public Relations Multimedia Polska chcę pogratulować Państwu zwycięstwa w konkursie „Local Press
2008”! Pracując w firmie prowadzącej działalność na
terenie całego kraju, wiemy jak ważna dla mieszkańców danego regionu jest prasa lokalna. To dla nich
najbardziej wiarygodne i najbliższe źródło informacji
oraz edukacji. Tytuł „Gazety roku” tylko potwierdził
wysoki poziom i profesjonalizm dziennikarski „Nowego Łowiczanina”. Serdeczne gratulacje dla całej Redakcji, a także dla Pani Elizy Błaszczyk oraz Panów
Tomasza Bartosa i Marcina Kucharskiego - autorów
zwycięskiego tekstu w kategorii edukacja.
*
Milena Bakalarz, studentka dziennikarstwa, reporterka-praktykantka w NŁ latem tego roku: Witam
serdecznie, Szczerze gratuluję i składam wyrazy
uznania calej redakcji „Nowego Łowiczanina”, która po raz kolejny udowodniła, że tworzy najlepszy

tygodnik lokalny w Polsce. Jak słusznie powiedział
Piotr Najsztub - „pozbawiona waty” praca dziennikarzy lokalnych ma o wiele większy sens niż pogoń
za tanią sensacją. Serdecznie gratuluję podwójnego wyróżnienia na Local Press 2008 i życzę wielu
dalszych sukcesów.
*
Na naszej stronie www.nowylowiczanin.pl:
Gratulacje! O naszym Łowiczaninie głośno też
w internecie.
Pilaszkow
Gratuluję i życzę spostrzegawczości, pomysłowości, umiejętności łatwego nawiązywania kontaktów
oraz pasji dochodzenia do prawdy. Dziękuję Redakcji NŁ za artykuł Artura Napióry - Na straży władzy
ludowej - KH nr 2 (21), czerwiec 2008 - O powstaniu
i pierwszych kierownikach Urzędu Bezpieczeństwa
Publicznego w Łowiczu - jednej z najbardziej złowrogich instytucji czasów Polski Ludowej oraz za artykuł
Upamiętnić łowickiego Przemyka z dnia 2008.03.13
Marka Wojtylaka i Tomasza Świątkowskiego.
Jan Rylski
Nieźle, nieźle. Gratulacje dla NŁ. Oby tak dalej.
Jaro
Wielkie gratulacje dla zwycięzców i całego zespołu - życzę dalszych sukcesów.
Berta
Gratuluję dziennikarzom NŁ. Mnie jednak najbardziej podobały się poniższe teksty mówiące o pamięci i odpowiedzialności: Nie zakłamywać pamięci z dnia 2008.04.03 (...) Wstyd, że przeciwko usuwaniu
ubeckiej tablicy wypowiada się działacz PSL.
wyborca
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Absultnie auta bezwypadkowe, uszkodzone,
kupię, tel. kom. 0721-569-555.
Każdy uszkodzony, skorodowany
również ciężarowe, tel. kom. 0793306-310.
Kupię wszystkie uszkodzone, stare, skorodowane, tel. kom. 0504-199-580.
Europejska Stacja Demontażu Pojazdów
prowadzi skup pojazdów do złomowania.
Zaświadczenia, tel. kom. 0602-123-360.
Kupię powypadkowe, uszkodzone
i całe, tel. kom. 0601-161-030.
Kupię Polonezy, Łady Samary, 2105, 2107
lub skrzynię V do w/w pojazdów, tel. kom.
0512-476-760.
Kupię samochód Opel Corsa 1,4 lub 1,2,
4-drzwiowy, tel. kom. 0692-615-309.
Kupujemy wszystkie auta, tel. kom.
0509-610-252.
OPEL Corsa, 5-drzwiowy, tel. kom. 0606436-231.
Auta powypadkowe skupujemy, tel.
0605-100-574.
Astra II, 5-drzwiowa, tel. kom. 0798-510737.
Holowanie, pomoc drogowa, 24h,
0608-532-321.
VW Polo, 5-drzwiowe, tel. kom. 0501-203950.
Absolutnie kupię osobowy cały lub
lekko uszkodzony, tel. (0-46) 831-02-44,
0604-706-309.
FIAT Punto II, 5-drzwiowy, tel. kom. 0695502-628.
Absolutnie kupię każde osobowe, również powypadkowe, tel. 0503-366-861.
Auto-skup, tel. 0509-287-040.
Absolutnie kupię każdy samochód
osobowy, tel. 0510-177-138.
DAEWOO Matiz, 1999-2001 rok, tel. 0694216-417.
Powypadkowe kupię, tel. 0669-557167.
RENAULT Clio 5-drzwiowy, tel. 0790250-804.
Uno, 1998-2001 rok, 5-drzwiowy, tel. 0695509-226.

Holowanie, pomoc drogowa, 24h,
0608-532-321.
Części nowe - używane do samochodów francuskich sprzedam,
tel. (042) 678-20-61, tel. kom. 0600366-433.
VW Golf IV TDI 1998 rok, czerwony, tel. kom.
0504-350-641.
SUZUKI Maruti 800 1992 rok tel. (046) 83747-13.
CC 900 1994 rok, tel. kom. 0604-844-505.
CITROEN Berlingo Multispace gaz 2003
rok, pełna opcja bez skóry, tel. kom. 0501542-515.
FORD Fiesta 1989 rok, tel. kom. 0607147-913.
OPEL Vectra 1999 rok, anglik, w całości lub
na części, posiadam 2 szt. z tego roku, tel. kom.
0605-383-820.
Sprzedaż przyczep samochodowych: www.
phuwinar.pl, tel. kom. 0696-287-385, 0608171-821.
Passat combi benzyna gaz, cena do uzgodnienia, biały tel. (042) 719-42-08, tel. kom.
0606-822-286.
MERCEDES 208 dostawczy, pilnie
tel. (042) 719-42-08, tel. kom. 0606-822-286.
VW Golf IV 1,9 TDI 130 KM 2002 r, 150 tys.
km, tel. kom. 0501-639-536.
PEUGEOT 406 combi 1,9 TD, 147 tys km,
klimatyzacja, czujniki parkowania,elektryczne
szyby, tel. kom. 0604-593-185.
FIAT Punto 2005 rok, 1.3 MultiJet Diesel Sport,
full opcja, tel. kom. 0609-688-538.
UNO 1.0 1994 rok, radio, blokada, hak,
tel. (046) 837-72-47.
FIAT Uno 1.4 1997 rok, bordo metalik, stan
dobry, tel. kom. 0691-203-090.

NISSAN Almera 1997 rok, I właściciel, tel.
kom. 0660-783-017.
VW Sharan 1,9 TDI 1999 r, wersja family,
zielony metalik, ABS, klimatyzacja,
poduszki powietrzne, welurowa tapicerka, obrotowe podgrzewane fotele,
lusterka, podgrzewana przednia szyba,
22tys. zł, tel. kom. 0604-675-513.
STAR 200, wywrot 3-stronny, 1989 rok, tel.
kom. 0503-047-710.
FORD Maverick (NISSAN Terrano II), 1994
rok, tel. kom. 0503-047-710.
OPELVectra 1.8 85 kW 1999 rok tel. (046) 83727-05 po 16.00-tej.
Cinquecento 700 1995 rok, tel. kom. 0606123-405.
GOLF III, 1.9 TD 1993/94; POLO 1.6 1994/95,
tel. kom. 0504-019-557.
SKODA Fabia 1.2 2004 rok, 19500 zł, stan
bdb, tel. kom. 0609-500-982.
VW Golf II 1.6 TD XII 1989 rok, 2900
zł, czarny metalik, tel. kom. 0608081-698.
FORD Mondeo combi 2003 rok, 2.0 benzyna,
kupiony w salonie, I właściciel, tel. kom.
0604-437-861.
CITROEN Saxo 1.1 1997 rok, centralny
zamek, autoalarm, immobilizer, alufelgi,
elektryczne szyby, karoseria tuningowana, tel.
kom. 0518-374-188.
OPEL Vectra 1.6 16V 1997 rok, 10500 zł,
benzyna, tel. kom. 0505-184-901.
ŻUK, tel. kom. 0602-187-540.
Peugeot 307 HDI combi 2003 rok, stan bdb,
tanio, tel. (046) 838-36-63, tel. kom. 0667832-717.
OPEL Omega 2.5 6V 1994 rok, benzyna + gaz,
tel. kom. 0792-470-198.
Seicento 2001 rok, 79.000 km, bordo metalik,
tel. kom. 0516-398-658.
Mercedes 190 D 1990 rok, tel. kom. 0697606-992.
SEAT Toledo 1.6 1994 rok, benzyna + gaz, tel.
kom. 0609-687-241.
VW Golf III TDI 1994 rok, tel. kom. 0607813-558.
CITROEN Saxo 1997 rok, zielony metalik,
gaz, tel. (046) 831-62-12, tel. kom. 0798301-745.
PEUGEOT 206 1.6 1999 rok, 90.000 km,
srebrny metalik, tel. kom. 0607-917-130.
RENAULT Kangoo 1.9 D 1999 rok, 8500 zł,
tel. kom. 0696-149-071.
OPEL Vectra 1.7 D 1992 rok, alufelgi, hak,
centralny zamek, 3800 zł, tel. kom. 0664171-783.
CiTROEN Xantia 1.8i 1994 rok, bordo metalik,
alufelgi, komplet kół zimowych, tel. kom.
0697-546-957.
VW Newbeattle, full opcja, pilnie, tel. kom.
0664-185-094.
RENAULT Clio 1.9 D 1994 rok, tel. kom.
0692-119-203.
FORD Fiesta 1.3 1993 rok, 3-drzwiowy,
szyberdach, tel. kom. 0664-673-569,
0784-922-617.
VW Polo 1.9 SDI 1998 rok, Ford Escort, 1.8,
TD, 1996 rok, tel. (046) 837-08-42, tel. kom.
0889-990-384.
VOLVO V40 combi 1.9 TD 1998 rok, 196000
km, el. szyby, lusterka, automatyczna klimatyzacja, hak, tel. kom. 0696-061-809.
OPEL Astra 1.6 1995 rok, benzyna, tel. kom.
0696-864-558.
FORD Transit 2.5 diesel 1993 rok, podwyższony, przedłużony, stan dobry, tel. kom.
0603-225-128.
SEAT Ibiza 1.4 1996/1997 rok, czerwony,
5-drzwiowy, bogate wyposażenie, tel. kom.
0885-708-819, 0889-357-355.
VW LT 2.8 TD 2002 rok, 44000 zł, 250000
km, biały, koła bliźniaki, kabina sypialniana, tel. kom. 0503-388-771, Łódź.
BMW 7 2004 rok, 108.000 zł, czarny metalik,
5- drzwiowy, stan bardzo dobry, tel. kom.
0608-059-817.
RENAULT Laguna 1.9 DCI 2002 rok, pełna
opcja, tel. kom. 0503-327-748.
CITROEN C15 1.8 Diesel 1999/2000 rok, tel.
kom. 0503-327-748.
VW Cady 1.9 Diesel 1999 rok, tel. kom.
0503-327-748.
FIAT Seicento 1999 rok, tel. kom. 0608189-753.
BMW 31819 1999 rok, 25000 zł, 152.000
km, ciemnoczerwony metalik, wspomaganie,
elektryczne szyby, 4 poduszki, ABS, ASC, podgrzewane fotele, tel. kom. 0604-260-859.

Ciągnik siodłowy MAN, 1997 rok oraz naczepa sztywna na poduszkach, 1989 rok, tel. kom.
0607-090-247.
AUDI A4 1.6 + gaz 1997 rok, full opcja, tel.
kom. 0695-331-335.
Opony używane - importer, duży wybór,
tel. kom. 0602-133-182.
Sprzedam 5-letniego HYUNDAIA Getza, tel.
kom. 0693-776-474.
Cinquecento 1995 rok tel. (046) 838-60-95.
ALFA ROMEO 146 Twin Spark 1,4 gaz 1997
r, tel. kom. 0601-978-108.
Golf III 1.8 1997 rok, tel. kom. 0693-538189.
VW Golf IV 1.9 TDI 1999 rok, combi, tel.
kom. 0693-538-189.
MAZDA 323F 1.8 1995 rok, tel. kom. 0693538-189.
OPEL Vectra 1,6 1996 r, roczny gaz, tel. kom.
0609-488-293.
POLONEZ GSI gaz 1998 r, tel. kom. 0505949-957.
AUDI A 4 1,6 1997 rok, model 98 r, pełna elektryka, klimatyzacja, tel. kom. 0880-960-790.
OPEL Astra II 1.7 DTI 2002 rok, combi, tel.
kom. 0509-061-507.
VW Golf IV 1.9 TDI 1999 rok, combi, full
opcja, tel. kom. 0509-061-507.
FIAT 126p 2000 rok, + radio, elektryczne
szyby, tel. kom. 0787-140-860 po 16..
FORD Puma 1.7 16V 2000 rok, czarny metalik,
coupe, klima, 2x Airbag, el. szyby, alufelgi, tel.
kom. 0515-233-300.
MAZDA 626 2.0 DITD 1999 rok, 178000
km, srebrny metalik, klimatyzacja, elektryczne
szyby, lusterka, tel. kom. 0604-637-908.
OPEL Corsa 1997 rok, bezwypadkowy, pierwszy właściciel, tel. kom. 0511-140-585.
FIAT Seicento 1.1 2005 rok, tel. kom. 0511899-595.
OPEL Vectra A 1,8 benzyna + gaz 1991 rok,
2400 zł, tel. kom. 0512-199-706.
POLONEZ Caro benzyna + gaz 1996 r, 1500
zł, tel. kom. 0784-019-040.
HONDA Civic 1,6 ILS 1996 r, liftback, tel.
kom. 0605-620-460.
SKODA Felicia Piscap 1.9D 2000 rok, tel.
kom. 0609-151-231.
OPEL Zafira 1.8 benzyna 2000 rok, bogate
wyposażenie, pilnie, tel. kom. 0793-017-923.
OPEL Omega 2,0 l +gaz 1991 r, tel. kom.
0662-332-287.
VW Passat 1,9 TDI 1997 r, kupiony w
salonie, serwisowany, dzwonić po godz.18,
tel. (046) 833-17-49.
FIAT 125 p gaz, stan bdb, tel. kom. 0503033-954.
FIAT Brava 1.6 16V benzyna+gaz
1996 rok, 104tys km, informacje 0660413-520.
VW Golf II 1.6 diesel 1993 rok tel. (046) 83747-11 po 16.00-tej, tel. kom. 0691-730-148.
OPEL Omega B combi 1994/95 rok, stan techn.
bdb, el. szyby, lusterka, wspomaganie, ABS,
CD radio, tel. kom. 0609-569-917.
VW Polo 1.0 1994 rok, cena do uzgodnienia,
tel. kom. 0693-036-566.
VW Polo Coupe 1.3 gaz 1992 rok, tel. kom.
0783-197-823.
Renault Megane 1,4 1997 r. plus gaz, kupiony
w salonie, garażowany, zieleń tundry, stan bdb,
tel. (042) 719-55-58.
SEAT Alhambra 1.9 TDI 1999 rok, pełna elektryka, książka serwisowa, cena do uzgodnienia,
tel. kom. 0505-708-963.
MERCEDES Benz 1996 rok, 7 miejsc, cena do
uzgodnienia, tel. kom. 0505-708-963.
FIAT Bravo 1.9 105 kM 2000 rok, 10000 zł,
średnie spalanie 5,5 ON, klimatyzacja, ABS,
elektryczne szyby, felgi aluminiowe, stan bdb,
tel. kom. 0502-095-748.

POLONEZ Caro 1.6 1996 rok, tel. kom.
0609-855-336.
Vectra combi 2.0 DTH 1999 rok, 18700 zł,
oprócz skóry, tel. kom. 0502-000-779.
NISSAN Primera combi 2.0 TD 1999 rok, tel.
kom. 0502-615-426.
ALFA ROMEO 146 1995 rok, stan bdb, tel.
kom. 0602-187-540.
OPEL Vectra 2.2 DTI 2000 rok, wersja Edition,
tel. kom. 0513-102-209.
Golf III 1.9 D, tel. kom. 0505-651-180.
OPEL Tigra 1.4 1997 rok, użytkowany przez
kobietę, ABS, klimatyzacja, tel. kom. 0501328-401.
Seicento 2000 rok, tel. kom. 0692-992-123.
HONDA Civic 1.4 1996 rok, srebrny, gaz, tel.
kom. 0506-158-378.
PEUGEOT Partner 2.0 HDI 2003 rok, srebrny,
ABS, poduszki powietrzne, tel. kom. 0505334-013.
FIAT Brava 1.9 JTD 2000 rok, klimatronic,
alufelgi, elektryka, tel. kom. 0506-713-289.
FIAT 126p 1995 rok tel. (046) 838-80-55.
FIAT Brava 1997 rok, elektryka, Fiat Punto
1.1, 1997 rok, VW 1.4, 5-drzwiowy, tel. kom.
0698-816-615.
FORD Mondeo combi 1.8 TD 1995 rok, cena
do uzgodnienia, tel. kom. 0509-192-421.
OPEL Vectra 1.6 16V 1999/2000 rok, 12500 zł
tel. (046) 861-22-97, tel. kom. 0665-407-122.
NISSAN Primera combi 2.0 TD 1998 rok,
11500 zł, biały, pełne wyposażenie, tel. kom.
0793-777-280.
FIAT Punto 1,2 8 V 2003 R, 72 tys. przebiegu,
I właściciel, garażowany, tel. kom. 0668288-195.
OPEL Corsa 1995 r, czerwony, tel. kom.
0661-371-243.
FORD Focus 1.6 2000 rok, 14.500 zł, II
właściciel, salon Polska, książka serwisowa,
wspomaganie kierownicy, el. szyby, elektrycznie podgrzewana przednia szyba, tel. kom.
0602-439-819.
FIAT Uno 1.0 1997 rok tel. (046) 837-90-80
po 17.00-tej.
Mondeo 2 l 2000 rok, 8500 zł, pełna
wersja, tel. kom. 0693-141-019.
VW 1.2 2005 rok, 3-drzwiowy, sprowadzony
z Niemiec, tel. kom. 0663-151-008.
AUDI A4 1.9 TDI 1996 rok, tel. kom. 0604961-560.
OPEL Omega combi 2.0 Diesel 1998 rok,
230.000 km, hak, tel. kom. 0603-417-180.
DAEWOO Matiz Joy 2000 rok, 68.000 km, I
właściciel, tel. kom. 0605-286-268.
TOYOTA 1.3 1992 rok, srebrny metalik,
5-drzwiowa, stan dobry, cena przystępna,
tel. (046) 837-96-77.
BMW Compakt, tel. kom. 0728-492-384.
DAEWOO Tico 1997 rok, 2200 zł, tel. kom.
0696-953-806.
FIAT Siena 1.4 1997 rok, benzyna + gaz, tel.
kom. 0508-168-008.
POLONEZ Caro 1.5 gaz, I właściciel, hak, stan
bdb, tel. kom. 0667-655-963.
AUDI A4 1995 rok, szara perła, ABS, immobilizer, centralny zamek, CC 700, 1997 rok,
chabrowy, stan techniczny dobry, tel. kom.
0669-046-643.
VW Golf IV SDI 2001 rok, 21000 zł, 160.000
km, 5-drzwiowy, centralny zamek, szyby
elektryczne, ABS, 2 poduszki powietrzne,
wspomaganie kierownicy, tel. kom. 0518374-449.
FIAT Punto 1.1 1996 rok, czarny, 5-drzwiowy,
2 poduszki, zadbany, stan dobry, tel. kom.
0791-408-165.
VOLVO S60 2.4 D5 2002 rok, pełna opcja,
skóra, tel. kom. 0603-878-783.
VW Golf III 1.6 1993 rok, stan bdb,
tel. (046) 839-60-21, tel. kom. 0721-136-022.

MITSUBISHI Carisma 1.8 GDI benzyna
2001 rok, klimatyzacja, ABS, wspomaganie,
centralny zamek, sprowadzony z Holandii, tel.
kom. 0508-796-765, 0509-143-286.
SKODA Octavia II 2.0 TDI 190 kM 2006
rok, salonowa, pełne wyposażenie, tel.
kom. 0606-735-365.
FIAT Uno 1996 rok, stan dobry, tel. kom.
0508-182-705.
BMW 520 1991 rok, benzyna + gaz, tel. kom.
0792-951-662.
PEUGEOT 205 1.9 diesel, tel. kom. 0695687-122.
SKODA Favorit LX 1995 rok, tel. kom.
0600-108-089.
Golf IV 1.8 TD 2002 rok, 93.000 km, 3-drzwiowy, elektryczne szyby, centralny zamek, tel.
kom. 0692-728-355, 0607-506-716.
Transit 2.5 TDI 1996 rok, 13400 zł, stan bdb,
tel. kom. 0501-615-395.
RENAULT Megane, 1.6 benzyna, 2001 rok,
pełne wyposażenie, 142.000 km, srebrny
metalik, tel. kom. 0691-705-314.
RENAULT Megane 1.6 benzyna 2003 rok, tel.
kom. 0693-871-171.
CC 900 1996 rok, benzyna + gaz, tel. kom.
0668-407-362.
OPEL Vectra 1.6 16V 1999 rok, benzyna + gaz,
tel. kom. 0664-715-685.
Sprzedam lub zamienię Citroen Berlingo
2000 r., tel. kom. 0601-571-103.
SEAT Cordoba 2001 rok, salonowy, opony
zimowe gratis, tel. kom. 0792-330-111.
Golf IV combi 1.9 1999 rok, tel. kom. 0603879-670.
OPEL Astra 1.6 +gaz 1997 rok, biały, klimatyzacja, tel. kom. 0602-432-368.
VW Transporter 2,5 TDI, 2001 r., biały, przebieg 237 tys. km, blaszak, cena 23.000, tel.
kom. 0696-037-395.
SEAT Ibiza 1993 rok, tel. kom. 0609-541312.
MAZDA 323 S 1992 rok, 5300 zł, elektryczny
szyberdach, szyby, lustra, centralny zamek,
ABS, alufelgi, tel. kom. 0667-286-782.
RENAULT Megane 1.6 RT benzyna, 7 tys.,
zielony metalik, bogate wyposażenie, tel. kom.
0601-166-879.
Żuk 1990 rok, 22000km, cena do uzgodnienia,
tel. kom. 0511-010-677.
OPEL Omega 2,5 V6 gaz sekwencja 1994 rok,
czarny, tel. kom. 0693-025-952.
Punto II 1.9 Diesel 2000/2001 rok, cena do
uzgodnienia 0605-919-629, tel. kom. 0693975-404.
OPEL Corsa 1.4 gaz 1998 rok, stan dbd, bogate
wyposażenie, tel. kom. 0604-132-809.
AUDI A 6 2,5 TDI 1995 r, tel. kom. 0600879-563.
CC 700 1997 r., tel. kom. 0601-171-201,
0697-952-097.
Fiat Uno 0.9 2000 r. pięciodrzwiowy, I właściciel, tel. kom. 0694-621-046.
Cinquecento 700 1997 r., stan bdb,
tel. (046) 874-74-48.
POLONEZ 1987 rok, 35000 km, na chodzie,
tel. (046) 837-28-07.
ŻUK izoterma gaz, tel. kom. 0664-653-934.
OPEL Vectra GT 2.0 1991 r, czerwony, tel.
kom. 0510-051-314.
VW Passat B5 FL 2.3 170 kM 2001 rok,
benzyna,klima, skóra, nawigacja, listwy
chrom, serwisowany, stan bdb, tel. kom.
0607-068-355.
OPEL Omega 2.0 combi gaz 1990 rok, 3500
zł, I właściciel, w kraju 4 lata, tel. kom. 0602531-659.
PEUGEOT 206 SW 2004 rok, tel. kom.
0512-278-726.
VW Golf 1.9 D 1993 rok, tel. kom. 0600830-418.
OPEL Astra Kombi 1.4 wtrysk 90 KM, 155
tys. przebiegu, sprowadzony 7 lat temu z Niemiec, w Polsce -serwisowany, opony zimowe
z felgami, tel. (046) 837-28-46.
Seicento 900 1999 rok, centralny zamek, stan
bdb, tel. kom. 0603-872-897.
CITROEN Saxo 1.6 VTS 2000 rok, 11700
zł, sprowadzony, zarejestrowany, tel. kom.
0604-593-167.
PEUGEOT 206 1999 rok, 13200 zł, sprowadzony, zarejestrowany, tel. kom. 0604593-167.
FIAT Brava 2001 rok, cena do negocjacji,
I właściciel, garażowany, bezwypadkowy,
80000 km, spod kobiecej stopy, wszystko prócz
skóry, tel. kom. 0660-418-080, Głowno.
Seicento 1999 rok, gaz, benzyna, tel. kom.
0663-703-646.
RENAULT Clio 1.2 1997 rok, 6500 zł po
opłatach, tel. kom. 0513-876-844.

SUZUKI Vitara 1.6 KAT 1991 rok, 8700 zł,
sprowadzony, zarejestrowany, tel. kom.
0604-593-167.
MITSUBISHI Carisma 1,8 benzyna 1997 rok,
10500 zł, bogate wyposażenie, po opłatach,
stan bdb, tel. kom. 0513-876-844.
MERCEDES Vito 108D 1998 rok, 15500 zł,
po opłatach, tel. kom. 0513-876-844.
OPEL Corsa 1.0 1998 rok, 7500 zł, po opłatach,
tel. kom. 0513-876-844.
Vectra combi diesel 1997 rok, tel. kom. 0607055-738.
RENAULT Clio I 1.1 1997 rok, granat,
3-drzwiowy, tel. kom. 0887-560-753.
RENAULT Scenic 1.9 TD 1997 rok, tel. kom.
0693-538-189.
MAZDA 323F 1.6 1993 rok, tel. kom. 0693538-189.
SKODA Felicia 1996 rok, stan dobry, tel. kom.
0691-270-855.
NISSAN Almera 1.8 XII 2000 rok, 15900 zł,
złoty, 5-drzwiowy, full opcja, salon, tel. kom.
0668-445-178.
AUDI A4 TDI 150 KM 1999 rok, 22900 zł,
full opcja, sedan, I właściciel, serwis, zarejestrowany, tel. kom. 0668-445-178.
CITROEN Berlingo 1.9 D 2001 rok, 13900
zł, granat, osobowy, zarejestrowany, tel. kom.
0606-395-256.
FIAT Siena 1.2 1999 rok, 6600 zł, bordo, I właściciel, zadbany, tel. kom. 0606-395-256.
Seicento 900 1998 rok, bezwypadkowy,
zadbany, tel. kom. 0668-445-178.
VW Golf II 1.8 GT 1990 rok, benzyna + gaz,
nowa instalacja, tel. kom. 0505-011-516.
Uno 1.0 1997 rok, 5-drzwiowy, tel. kom.
0505-011-516.
POLONEZ 1.5 1991 rok, z gazem, stan dobry,
tel. kom. 0603-383-974.
DAEWOO Lanos 1.4 1999 rok, 5800 zł,
benzyna, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, ABS, szyberdach, 2 poduszki,
tel. (46)830-39-22.
VW Golf II 1.6 gaz 1991 rok, stan dobry, czarny, wspomaganie kierownicy tel. (042) 71955-67.
BMW 330 Diesel M-pakiet 2003 rok, 40800 zł,
120000 km, salon, I właściciel, książka serwisowa, tel. kom. 0600-952-957.
AUDI A4 1.9 TDI 110 KM 1997 rok, tel. kom.
0506-713-289.
Seicento Van gaz 2002 rok, tel. kom. 0602-475061, 0602-475-067.
Astra sedan gaz 1998 rok, tel. kom. 0602-475061, 0602-475-067.
Polo SDI 1996 rok, tel. kom. 0602-475-061,
0602-475-067.
Cinquecento 700 1997 rok, tel. kom. 0697343-849.
HONDA Civic 1.5 1993 rok, gaz, 3-drzwiowy,
tel. kom. 0600-979-087.
RENAULT Megane 1.4 16V 2002 rok, 14900
zł, 5-drzwiowy, bogate wyposażenie, granat,
stan bdb, tel. kom. 0512-354-610.
SKODA Fabia 1.4 2002 rok, 15900 zł, I
właściciel, stan bdb, srebrny metalik, bogate
wyposażenie, tel. kom. 0784-816-212.
OPEL Vectra B 1.8 16V 1998 rok, ABS,
wspomaganie, elektryka, centralny zamek, tel.
kom. 0602-288-075.
OPEL Vectra 1991 rok, 2.0 GT + gaz, czarny,
tanio, tel. kom. 0667-378-861.
FIAT Punto 1995 rok, Citroen Saxo, 2001 rok,
Toyota Yaris, 2001 rok, Ford Focus, 2003 rok,
Fiat Stilo, 2004 rok, Renault Clio, 1991 rok, tel.
kom. 0508-248-212.
FIAT 126p 1996 rok, tel. kom. 0691-138084.
OPEL Astra 1.6 1992 rok, grafit, elektryczne
szyby, szyberdach, tel. kom. 0661-675-470,
0693-036-518.
FIAT Palio Weekend 1.2 gaz 2000 rok,
elektryczne szyby, wspomaganie kierownicy,
centralny zamek, tel. (046) 838-51-25, tel. kom.
0661-675-470, 0693-036-518.
FIAT 126p 1994 rok, 500 zł, tel. kom. 0723500-152.
OPEL Astra 2.0 D 2000 rok, 18300 zł, gotowy
do rejestracji, OPEL Vectra combi 2.0 D 2004
rok, gotowy do rejestracji, 30900 zł, tel. kom.
0691-243-247.
VW Passat combi 1.9 TDI 1999 rok, 21900 zł,
zarejestrowany w kraju, NISSAN Primera 1.6
16V 1998 rok, gotowy do rejestracji, 11900 zł,
tel. kom. 0691-243-247.
RENAULT Laguna 1.8, 8000 zł, tel. kom.
0660-780-742.
RENAULT Megane Classic 1.4 gaz 1997
rok, salon, bezwypadkowy, tel. kom. 0604912-351.
FIAT Brava 1.4 1996 rok, I właściciel, garażowany, tel. kom. 0600-148-643.

punkty przyjmowania ogłoszeń drobnych do „nł”:  Kiosk LOTTO na os. Bratkowice;  sklep p. jankowskiej w jackowicach;
 sklep p. piechowskiej w chruślinie;  sklep p. papiernik w Kompinie, bednarach i Nieborowie;  sklep P. Pacler w Bobrownikach;  sklep P. Motylskiej w Jamnie;  kiosk p. wesołowskiej na rynku kopernika w kiernozi;  Sklep P. Bejdyw Ostrowie;  Sklep p. Goj w parmie;  sklep p. Marczaka
w Krępie i w Domaniewicach;  SklEp P. Kowalczyka przy ul. Głowackiego w łyszkowicach;  Sklep p. Wodzyńskiego w Rogóźnie;  Sklep GS
w Złakowie kościelnym;  sklep p. figata w nieborowie;  sklep p. Szaleniec w zabostowie;  sklep p. sokalskiej w zawadach;  sklep p. tomczak
w brodnym józefów;  sklep p. Foks w Grudzach Starych nr 60;  Sklep P. Gasik w Rybnie na ul. Długiej 2;  sklep p. wierzbickiej w stachlewie;
 sklep p. Topolskiej w kurabce;  sklep p. grefkowicz w huminie;  sklep p. dragańskiej w Kocierzewie Płn.;  sklep „KOS” w Gągolinie Płd.;
 Sklep „U Michała” p. Wrzesińskiego w Osmolinie, ul. Rynek 1;  PPH „Karna” p. Lucyny Siewiera w Bednarach Kolonii;  sklep p. Głowackiego
w Sokołowie 19;  Sklep „ABC...” p. Gortat przy ul. Rynek Kościuszki 17 w Bolimowie;  sklep p. Klimczak w Trzciance 54;  Sklep p. Tomasza Skopa
w Huminie 44B;  sklep p. Zając w Zdunach 142;  Punkt Pocztowy P.Urszuli Orzeszek W Sochaczewie Na Ul. Płockiej 46/48;  Sklep Wielobranżowy P. Małgorzaty Szaga W Sobocie Przy Placu Zawiszy Czarnego 12;  Sklep P. marzeny piecki W Złakowie borowym 139a
punkty przyjmowania ogłoszeń drobnych do „Wieści”:

rynek.
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MERCEDES Sprinter 312 2.9 1995 rok,
podwyższony, przedłużony, tel. kom. 0888895-150.
CITROEN Berlingo 1.9 D, 90000 km, srebrny,
2 alufelgi, klimatyzacja, 2 drzwi suwane, cena
do uzgodnienia, tel. kom. 0663-592-437.
VW Polo 1.0 gaz 1995/1996 rok, 7800 zł,
zielony, 5-drzwiowy, tel. kom. 0601-523-273.
FIAT CC gaz 1996 rok, tel. kom. 0508107-655.
OPEL Astra I 1.4 + gaz 1999 rok, srebrny
metalik, sedan, tel. kom. 0504-221-035.
RENAULT Espace 1995 rok, stan bdb, benzyna, gaz, klimatyzacja, alufelgi, elektryka,
poduszka powietrzna, centralny zamek, tel.
kom. 0698-411-715.
PEUGEOT Partner 1.1 1996 rok, benzyna, gaz,
stan bdb, tel. kom. 0698-411-715.
FIAT Scudo 1.9 D 1996 rok, stan bdb, tel. kom.
0698-411-715.
FIAT Punto II 2000 rok, stan idealny, tel. kom.
0791-342-927.
VW Sharan 1.9 TDI 1997 rok, 19900 zł, bordo
metalik, sprzedam lub zamienię na mniejszy
i tańszy, tel. kom. 0694-216-417.
Astra I 1.4 + gaz 2001 rok, 11700 zł, 5-drzwiowy, I właściciel, tel. kom. 0694-216-417.
OPEL Astra 1.4 1997 rok, bordo metalik,
5-drzwiowy, tel. kom. 0603-588-228.
OPEL Corsa 1.2 16V 1999 rok, bezwypadkowa, tel. kom. 0665-977-562.
Astra I 1.6 1999 rok, zielony metalik, sedan, II
właściciel, tel. (046) 834-81-14.
BMW 530 D 2002 rok, stan idealny, full
opcja, tel. kom. 0788-293-810.
Laguna combi nowy gaz 1996 rok, tel. kom.
0518-967-112.
Matiz Joy 1999 rok, 78.000 km, II właściciel,
garażowany, bardzo dobry, tel. kom. 0607-728653, 0781-952-139.
OPEL Agila 1.2 16V 2000 rok, wspomaganie,
elektryka, salon, tel. kom. 0604-391-711.
FIAT Palio 1.2 XII.1999 rok, srebrny, tel. kom.
0604-391-711.
FORD Mondeo 1.8 TDI 1998 rok, sprowadzony, zarejestrowany, bogate wyposażenie,
tel. kom. 0604-391-711.
RENAULT Clio 1.2 XII.1997 rok, 5-drzwiowy, sprowadzony, zarejestrowany, tel. kom.
0604-391-711.
OPELAstra 1.4 gaz 1998 rok, I właściciel, stan
bdb, tel. kom. 0600-938-371.
LUBLIN III 2.5 l 2000 rok, blaszak, stan bardzo
dobry- sprzedam, tel. kom. 0602-282-415.
ALFA ROMEO 166 2.4 ITD 1999 rok, zadbany, tel. kom. 0698-682-454.
OPEL Vectra combi 2.0 DTI 1998 rok, klimatyzacja, aluminiowe felgi, sprężarka 2- cylindrowa, zbiornik 50l, tel. kom. 0698-645-426.
FIAT Brava 1.6 1996 rok, cena do uzgodnienia,
tel. kom. 0788-017-103.
OPEL Vectra A 1.8 gaz 1992 rok, cena do
uzgodnienia, tel. kom. 0788-017-103.
FORD Transit, 9-osobowy, 1993 rok, tel. kom.
0664-740-997.
OPEL Astra II sedan gaz sekwencja 1999 rok,
13800 zł, pełna opcja, serwisowany, srebrny,
stan techn, idealny, tel. kom. 0503-100-783.
DAEWOO Tico 1999 rok, 95.000 km, stan
bdb, tel. kom. 0507-957-679.
RENAULT Scenic benzyna 2001 rok, 18500,
pełna opcja, salon Polska, I właściciel, tel. kom.
0503-100-783.
TOYOTA Avensis 1998, 12300 zł, klimatyzacja, 2x airbag, wspomaganie kierownicy, pełna
elektryka, tel. kom. 0791-440-007.
VW Polo 1.4 1998, 8700 zł, 5-drzwiowy,
bordo metalik, stan techn. idealny, tel. kom.
0791-440-007.
OPEL Astra 1.7 TD 1996, 7800 zł, zielona
butelka, stan techn. bdb, tel. kom. 0791440-007.
RENAULT Megane 1.9 DTI 1998/99, pełna
opcja, tel. kom. 0604-294-893.
OPELAstra 1992 rok, grafit metalik, przystępna cena, tel. kom. 0605-205-813.
FORD Escotr combi 1.6 16V 1998 rok, bogate wyposażenie, stan bdb, 7300 zł, tel. kom.
0793-043-543.
Seicento Van, biały, gaz, tel. kom. 0662922-870.
LUBLIN 1997 rok, 6-osobowy, tel. kom.
0661-769-718.
AUDI 80 B3, benzyna + gaz, 1992 rok, tel.
kom. 0660-198-882.
RENAULT Scenic 1.6 2003 rok, stan idealny,
I właściciel, tel. kom. 0607-897-057.
FORD Escort Combi 1,8 TD 1997 r, granatowy, klima, sprowadzony, cena 6tys. zł + opłaty
do uzgodnienia, tel. kom. 0504-065-348.
Alufelgi oryginalne Audi 15-stki do A4 lub
A6 z oponami, stan bdb, cena 700 zł, tel. kom.
0504-065-348.
VW Golf IV, 5-drzwiowy, pełna elektryka,
oprócz klimy, komplet kół zimowych, radio
z DVD, tel. kom. 0607-418-736.
Seicento 1998 rok, 5900 zł, srebrny metalik,
tel. kom. 0600-956-147.
HYUNDAI Pony 1.5 GLS 1992 rok, instalacja
gazowa, elektryczne szyby, elektryczny szyberdach, radio, wspomaganie, lakier metalik,
komplet opon zimowych, hak, tel. (046) 83746-11, tel. kom. 0666-980-688.
OPELAstra 3 1,9 CDTI 2006 rok, 34900 zł,
Kombi, tel. kom. 0607-161-984.

23.10.2008 r.
BMW E90 320 Disel 2005 rok, 55900zł,
tel. kom. 0607-161-984.
SKODA Felicia 1.3 benzyna 1999 rok, stan
bdb, koła zimowe tel. (046) 874-76-78 po
16.00.
SKODA 1.3 MPI 1996 rok XII, 5200 zł, 120
tys. km, gaz, bdb, tel. kom. 0502-628-310.
OPEL Astra sedan 1.4 1997/98, salonowy,
stan idealny, zielony metalik, tel. kom. 0606330-976.
OPEL Corsa 1.2 1997/98, salonowy, stan
bdb, 3-drzwiowy, mały przebieg, tel. kom.
0606-330-976.
OPEL Tigra 1.4 16V 1994/95, 7900 zł, stan
techn. idealny, czerwony, tel. kom. 0694288-096.
MITSUBISHI Carisma 1.6 16V 1996/97,
8800 zł, stan idealny, granat metalik, tel. kom.
0694-288-096.
VW Polo 1.0 gaz 1996, 7600 zł, stan bdb, czerwony, 3-drzwiowy, tel. kom. 0694-288-096.
SEAT Ibiza 1.6 1995, 5-drzwiowy, tel. kom.
0782-859-933.
FIAT Uno gaz 1999 rok, tel. kom. 0886218-982.
FIAT Seicento SX 1.1 2001, I właściciel, wspomaganie kierownicy, tel. kom. 0692-489-339.
FIAT Seicento 900 gaz 1999, tel. kom. 0692489-339.
FIAT Uno 900 2000 rok, 5-drzwiowy, tel. kom.
0513-160-551.
FIAT Seicento 900 gaz 2000, złoty metalik,
stan bdb, tel. kom. 0605-535-396.
FIAT Punto 1.2 1997, 5-drzwiowy, stan bdb,
tel. kom. 0600-970-598.
OPEL Astra 1.4 1996, stan bdb, tel. kom.
0501-818-524.
Seicento 1.1 2000, 1x airbag, centralny zamek,
el. szyby, stan bdb, tel. kom. 0503-779-159.
DAEWOO Lanos 1.5 gaz 1999, centralny
zamek, wspomaganie, el. szyby, alarm, stan
bdb, tel. kom. 0793-577-918.
RENAULT Megane Classic 1.6 gaz 1998/99,
bogate wyposażenie, stan bdb, tel. kom.
0600-970-598.
TOYOTA Carina E 1.6 1996, I właściciel, stan
bdb, tel. kom. 0501-818-524.
Astra combi 1.6 gaz 1995, bogate wyposażenie,
stan bdb, tel. kom. 0793-577-918.
Seicento 900 gaz 2000, stan bdb, igła, tel. kom.
0510-306-890.
DAEWOO Tico 1997, stan bdb, tel. kom.
0793-390-074.
AUDI A6 1999 rok, 19400 zł, zielony, tel. kom.
0501-213-067.
Astra II sedan 2002, 17800 zł, klimatyzacja,
tel. kom. 0501-213-067.
OPEL Corsa C 2001, 10400 zł, 3-drzwiowy,
tel. kom. 0501-213-067.
OPEL Astra II combi TD 1999, 13400 zł, tel.
kom. 0501-213-067.
OPEL Omega sedan 1998, 10400 zł, tel. kom.
0501-213-067.
FORD Mondeo combi 1,8 TDI 1998 rok,
srebrny metalik, tanio, tel. (046) 838-89-08,
tel. kom. 0692-298-575.
FORD Focus 1.6 TDCI 2007 rok, tel. kom.
0604-905-486.
KIA Carens 1.6 2005/2006 rok, gwarancja do
lutego 2009, pilnie, tel. kom. 0608-421-005.
DAEWOO Nexia 1.5, benzyna + gaz, 1996
rok, pilnie, tel. kom. 0608-421-005.
Opel Kadet 1.6, 1986 rok, disel, tel. kom.
0604-251-385.
OPEL Vectra C 2005 rok, full opcja, skóra,
42000 zł, tel. kom. 0500-651-244.
DAEWOO Matiz 1999 rok, 6000 zł, zielony,
II właściciel, tel. kom. 0500-150-224.
AUDI 80 B3, uszkodzony, tel. kom. 0604130-256.
CC 900 1998 rok, 3200 zł, tel. kom. 0692666-745.
VW Polo 1.4 8V 1998 rok, gaz sekwencja
prawie nowa, tel. kom. 0608-570-034.
Matiz Life 2000 rok, złoty metalik, gaz, tel.
kom. 0605-233-823.
Fiat Siena, 2000 rok, 1.2 + gaz, 8500 zł, elektryczne szyby, tel. kom. 0512-476-760.
ROVER 1.4 tel. (046) 837-92-90.
HONDA Civic 2.0 TDI 1998rok, pełne wyposażenie, tel. kom. 0502-482-511.
RENAULT Megane 1,4 gaz 1998 rok, ABS,
poduszka, wspomaganie, alarm, centralny
zamek, salonowy, bezwypadkowy, stan bdb,
8400 zł, tel. kom. 0662-075-765.
FORD Fiesta 1.3 1997 rok, srebrny, 5-drzwiowy, wspomaganie, alufelgi, el. szyby, centralny
zamek, cena do uzg., tel. kom. 0604-610-577.
NISSAN Micra 1.3 1993 rok, zielony metalik,
5-drzwiowy, wspomaganie, ABS, el. szyby,
centralny zamek, cena do uzg., tel. kom.
0604-610-577.
FIAT Seicento 900 1998 rok, gaz, el. szyby,
poduszka, centralny zamek, pilot, tylne szyby
uchylne, hak, niebieski metalik, stan bdb,
5900zł do uzg., tel. kom. 0502-679-946.
OPEL Corsa 1.0 12V 1999 rok, 8500 zł, tel.
kom. 0693-542-137.
SEAT Ibiza 1.9 TDI 2001 rok, 14500 zł, tel.
kom. 0693-542-137.
BMW E36 320 Vana XI.1995 rok, czarny,
bogate wyposażenie, bezwypadkowy, stan
idealny, tel. kom. 0888-654-439.
PEUGEOT 406 1999rok 2,0 benzyna, I właściciel, szary metalik, 142000 km, 13,600zł, tel.
kom. 0604-564-269.

Palio Weekend 1,2 benzyna gaz 2003 rok,
I właściciel, niebieski metalik, 112000 km,
12600zł, tel. kom. 0604-564-269.
NISSAN Almera 1.4 gaz 1998 rok, 8900 zł, tel.
kom. 0509-180-489.
OPEL Corsa 1.2 1997/98 rok, 6700 zł,
5-drzwiowy, tel. kom. 0509-180-489.
ALFA ROMEO 156 1.8 2000 rok, 11500 zł,
full opcja, tel. kom. 0509-180-489.
RENAULT Megane 1,9 dci sedan 2000 rok
diesel, 162,000 km, srebrny metalik, 2 poduszki, wspomaganie, ABS, centralny zamek, klimatyzacja, stan bdb, I właściciel, serwisowany,
14,800 zł, tel. kom. 0604-136-566.
FIAT Punto 1.2 8V 2003 rok, niebieski metalik,
107,000km, bezwypadkowy, ABS, wspomaganie, 5-drzwiowy, 2 poduszki, centralny,
serwisowany, I właściciel, 12700zł, tel. kom.
0604-136-566.
DAEWOO Nubira 1,6 16V 2000rok, gaz,
120,000 km, bezwypadkowy, klimatyzacja,
2 poduszki, centralny, serwisowany, ABS,
wspomaganie, złoty metalik, stan idealny,
11700 zł, tel. kom. 0604-136-566.
FIAT Punto 1,2 8V gaz 2004rok, czerwony,
3-drzwiowy, I właściciel, ABS, 2 poduszki, wspomaganie, centralny, 109,000km,
serwisowany, stan bdb, 13800zł, tel. kom.
0604-136-566.
VOLVO S60 2.4T 2001 rok, 27500 zł, salon,
srebrny, tel. kom. 0694-036-487.
FIAT Siena 1.2 2000 rok, 7700 zł, zielony, tel.
kom. 0694-036-487.
OPEL Astra II 1.4 1999 rok, 15700 zł, salon,
ciemnozielony, stan bdb, tel. kom. 0694036-487.
OPEL Astra II 1.6 2001 rok, 15700 zł, salon,
granat, ładny, tel. kom. 0694-036-487.
OPEL Astra Classic 1.4 gaz 1999 rok, 15700
zł, zadbany, zielony metalik, tel. kom. 0694036-487.
OPEL Astra II gaz 1998 rok, 10500 zł,
3-drzwiowy, srebrny, tel. kom. 0606-205639.
FIAT Punto III 2003 rok, 11500 zł, 5-drzwiowy,
czerwony, tel. kom. 0606-205-639.
MERCEDES C180 gaz 1998 rok, 12800
zł, klimatyzacja, 2 poduszki, tel. kom. 0606205-639.
FORD Mondeo 2.0 TDCI 2002 rok, 18900
zł, klimatronik, 8 poduszek, tel. kom. 0606205-639.
FIAT Punto II 2002 rok, czerwony, gaz, poduszka, 5-drzwiowy, tel. kom. 0604-641-610.
VW Passat B4 1994 rok, gaz, klimatyzacja,
2 poduszki, elektryka, 6400zł, tel. kom.
0604-641-610.
HONDA Civic 1.4 1997 rok, salon, zielony
metalik, tel. kom. 0600-394-592.
OPEL Vectra 1.6 16V benzyna gaz 1998
rok, salon, niebieski metalik, tel. kom. 0600394-592.
OPEL Astra II 1.6 1999 rok, combi, 10500 zł,
tel. kom. 0604-843-149, 0692-694-065.
FIAT Seicento 900SX 1998 rok, tel. kom.
0604-843-149, 0692-694-065.
FIAT CC benzyna gaz XII.1997 rok, stan bdb,
3300 zł do uzg., tel. kom. 0888-596-487.
DAEWOO Tico 1998 rok, I właściciel, bordowy, cena do uzg., tel. kom. 0509-443-110.
OPEL Astra I 1.6 8V1998 rok, granatowy
metalik, sedan, gaz, ABS, 2 poduszki, wspomaganie, tel. kom. 0888-044-711.
WV Golf III 1,6 1997rok, bordowy, ABS,
poduszka, 5-drzwiowy, wspomaganie, stan
bdb, tel. kom. 0880-948-646.
FIAT Punto 1.1 gaz 1998 rok, tel. kom. 0516755-800.
OPEL Astra II combi 2,0 DTL, czarna perła,
full opcja, stan bdb, tel. kom. 0880-948-646.
RENAULT Laguna II 1.9 DCI 2003 rok, Audi
A4, 1.6 + gaz, 1997 rok, Nissan Almera 1.4,
1996 rok, tel. kom. 0695-671-050.
Seicento 2001 rok, tel. kom. 0609-842-765.
DAEWOO Lanos 1.5 8V XII 1998 rok, 4700 zł
do negocjacji, tel. kom. 0692-416-292.
POLONEZ 1600 gaz 1992 rok, hak, stan dobry,
tel. kom. 0661-915-008.
OPEL Astra II 1.7 DTI 2000 rok, 17000 km,
srebrny, 4-drzwiowa, sedan, stan bdb, sprowadzona, cena do uzgodnienia, tel. (046) 862-5803, tel. kom. 0602-531-991.
AUDI 80 B4 benzyna gaz 1994 rok, hak, tel.
kom. 0505-900-370.
FORD Escort 1.8 TD, tel. kom. 0601-153-564,
0605-424-396.
FIAT 126p 1999 rok, 60000 km, w oryginale,
granatowy, bezwypadkowy, tel. kom. 0665929-849.
OPEL Vectra 1.6 1996 rok, benzyna,
tel. (046) 837-08-42, tel. kom. 0889-990-384.
MERCEDES S320 2001 rok, VW Passat 2001
rok, OPEL Frontiera 2003 rok, tel. kom. 0510158-924, 0509-500-995.
Samochód do przewozu zwierząt STAR
1142 1995 rok, MERCEDES 312 2000
rok, RENAULT Master 1999 rok, tel. kom.
0510-158-924.
SUZUKI Swift 1998 rok, tel. kom. 0512813-700.
CC 700 1995 rok, 2300 zł, stan dobry, tel. kom.
0694-203-920, Stryków.
MAZDA 626 + gaz 1995 rok tel. (046) 83963-24, tel. kom. 0600-763-979.
SKODA Fabia 1.4 gaz 2000 rok, 15500
zł, 100% bezwypadkowy, tel. kom. 0507105-983.

FIAT Punto 1.2 2001 rok tel. (046) 862-58-03,
tel. kom. 0691-114-101.
RENAULT Megane 1.4 16V 2000 rok, 12500
zł, 5-drzwiowy, bezwypadkowy, tel. kom.
0509-061-804.
FORD Focus 1.6 16V 2000 rok, 15900 zł,
5-drzwiowy, absolutnie bezwypadkowy, salon
Polska, tel. kom. 0692-896-772.
FORD Mondeo 2.0 gaz 1997 rok, automat,
poobijany, tel. kom. 0793-698-333.
MAZDA 323F Diesel 2000 rok, 150.000 km,
tel. kom. 0696-425-214.
NISSAN Primera 1.6 16V benzyna gaz 1992
rok, pełna elektryka, szyberdach, tel. kom.
0604-257-648.
RENAULT Laguna 1.8 1995 rok, wspomaganie, centralny, alufelgi, elektryka, tel. kom.
0608-845-436.
FIAT 126 EL 1997 rok, stan bdb, tel. kom.
0608-845-436.
VW T-4 1.9 diesel 1993 rok, 6-osobowy, tanio,
tel. kom. 0608-845-436.
VW Passat sedan 1.9 TDI 1999 rok, tel. kom.
0695-413-291.
Palio Weekend 2000 rok, tel. kom. 0662173-679.
Lanos 1999 rok, gaz, tel. kom. 0662-173-679.
FIAT Punto 1.1 1995 rok, 127.000 km, grafit
metalik, cena do negocjacji, tel. kom. 0669034-191.
SEAT Cordoba 1.9 TD 1994 rok, lekki tuning,
tel. kom. 0603-230-568.
FIAT Punto 1994 rok, bordo metalik, 3-drzwiowy, szyberdach, skrzynia 6-biegowa, tel. kom.
0667-113-929.
VOLVO S60 2.0 TS 2002r bogate wyposażenie anglik, tanio sprzedam. Tel. kom.
0504-187-193.
DAEWOO Matiz Life 1999 r., zielony,
alarm, centr. zamek, stan super. Tel. kom.
0609-024-387.
POLONEZ Atu rok prod. 1997 instalacja
gazowa, dobry stan sprzedam. Cena 1300 zł do
uzgodnienia. tel. kom. 0601-685-505.
Sprzedam Tarpana. Tel. kom. 0512-335-503.
ALFA ROMEO 155, 1992 rok, poj.1.8,
stan bardzo dobry, bogate wyposażenie, tel.
0602-859-741.
Astra I 1.4 gaz, 2001 rok, 5-drzwiowy,
I właściciel, 11700 zł, sprzedam lub zamienię
na tańszy, tel. 0694-216-417.
Astra I 1.6, 1999 rok, zielony metalik, sedan,
9700 zł, tel. (0-46) 834-81-14.
AUDI A4 1.9TDI, 1996 rok, 190000km, klimatronik, elektryka, zieleń, tel. 0781-780-968.
AUDI A6 2.5TDI V6, 150KM, 1999 rok,
full opcja + skóra, srebrny metalik, xenony,
Combi, I właściciel, cena do negocjacji, tel.
0505-172-825.
AUDI A6 2.5TDI, 1999 rok, cena 21800 zł,
BMW 530D, 1998 rok, tel. 0661-280-215.
BMW 525 E39 2.5TDS, 1996 rok, śliczny,
klimatronik, sprawdzony, tel. 0506-108-519.
BMW E39 520 1996/97 rok, m-pakiet, cena
do uzgodnienia, tel. 0798-726-887.
CC 700, 1997 rok, tel. 0664-680-063.
Cinquecento 700, 1994 rok, benzyna, gaz, stan
bardzo dobry, tel. 0510-183-922.
CITROEN Berlingo 1.6HDI, 2008 rok, 6500km,
czarny, zarejestrowany, tel. 0506-201-955.
CITROEN C 15, 2000 rok, tel. 0609837-100.
DAEWOO Matiz Joy, 1999 rok, II właściciel,
garażowany, tel. 0781-952-139, 0609-437864.
DAEWOO Nexia 1.5/8 B + gaz, 1996 rok, hak,
I właściciel, tel. 0722-961-002.
FIAT 125p 1983 rok, stan dobry cena
do negocjacji, tel. (046) 855-45-37.
FIAT 126p, 1995 rok, czerwony, 1000zł, tel.
0510-520-756 wieczorem.
FIAT Brava 1.2 16V, 1999 rok, 5 drzwi, bogate
wyposażenie, zadbany, metalik, c. 8500 zł, tel.
0791-502-677.
FIAT Brava 1.2 16V, 1999 rok, 9000 zł,
zielony, 187000 km, stan bdb., centralny
zamek, 1×poduszka, elektryczne szyby. Tel.
044/714-12-95.
FIAT Brava, 1997 rok, Suzuki Baleno, 1995
rok, OPEL Calibra, 1994 rok, ceny do uzgodnienia, tel. 0788-293-830.
FIAT Doblo 1.2, 2004 rok, biały, dostawczy +
komplet opon zimowych, tel. 0668-924-706.
FIAT Ducato max 2.8D, 1998 rok, tel. 0512012-048.

FORD Escort 1.3i, 1998 rok, bordo metalik,
cena do uzgodnienia, stan bardzo dobry. Oryginalny lakier, bezwypadkowy. W rozliczeniu
mogę przyjąć Matiz, Seicento. Tel.046/831-0244, 0604-706-309.
FORD Escort 1.6 16V, 1996 rok, benzyna,
bogata wersja z klimatyzacja, garażowany, stan
bardzo dobry, tel. 0783-686-737.
FORD Escort 1.6 16V, z uszkodzonym
przodem w całości lub na części, tel. 0609766-272.
FORD Escort 1.8D, 1996 rok, tel. 0605823-920.
FORD Escort Combi 1.8TD, 1998 rok, tel.
0512-012-048.
FORD Focus 1.8D, 2001 rok, stan idealny,
srebrny metalik, tel. 0506-746-326.
FORD Focus 1.8TDCI, 2002 rok, combi,
po opłatach, tel. 0601-698-938.
FORD Mondeo 2.0 Tddi, 2001 rok, srebrny,
combi, klimatronik, 6xp.p., elektryka, hak, tel.
0606-108-993.
FORD Mondeo 2001 rok, 2.0 diesel, stan
bardzo dobry, tel. 0503-098-747.
FORD Mondeo Combi 1.8 benzyna, 1994 rok,
zadbany, sprzedam lub zamienię na mniejszy,
tel. 0514-980-477.
FORD Scorpio 1997 rok, 2.0, składak, tel.
0608-473-501.
Golf IV 1.9TDI, 1999 rok, czarny, tel. 0792014-240.
HONDA Civic, 1995 rok, tel. 0509-287-040.
HONDA Civic, 1999 rok, klimatyzacja, zadbany, tel. 0607-475-075.
Iveco 3510, 1996 rok, kontener, winda 4.80 m,
tel. 0512-012-048.
Kredyt samochodowy na oświadczenie, tel. kom. 0509-513-594.
LTZ z przednim napędem 55 KM, 2000 rok,
2400 Mtg, cena 36000 złotych, możliwość
zakupu z pługiem do śniegu, tel. kom. 0603112-242.
Lublin, 1998 rok, blaszak, I właściciel, tel.
kom. 0691-370-350.
Matis 2002 rok, tel. 0664-168-634.
Mazda 323F 1.5, 1995 rok, tel. kom. 0509287-040.
Mazda 323F 2.0TD, 2000 rok, tel. kom.
0512-012-048.

Autolaweta 5t, tel. kom. 0505-309-335.
Złomowanie pojazdów. Skup aut. Możliwość
odbioru w godz. 7.00 - 22.00, tel. kom. 0602123-360.
Alufelgi 15” do Merca sprzedam, tel. kom.
0880-307-100.
Sprzedam kompletne koła zimowe 145x70x13,
tel. kom. 0513-473-662.
Sprzedam silnik SW 400, 2000 zł, tel. kom.
0501-809-106.
Sprzedam silnik i części do Poloneza, tel. kom.
0501-809-106.
Diagnostyka komputerowa samochodów azjatyckich, koreańskich
i zachodnich. Dzierzgów 88, tel. kom.
0501-431-992.
Sprzedam opony Continental 295/80/22,5, oś
ciągnąca, tel. kom. 0509-934-160.
Tanio ładne alufelgi 15” do Mercedesa, tel.
kom. 0889-538-503.
Sprzedam stelaż z plandeką do Stara 2000, tel.
kom. 0603-945-944.
Sprzedam silnik Diesel 1.6 do Golfa II, koła
letnie i zimowe do Golfa, Audi, Opla, tel. kom.
0513-876-844.
Wynajem przyczepek, Łowicz, tel. kom.
0661-853-627.
Wynajmę przyczepkę do przewozu 2 motocykli lub Quada, tel. kom. 0661-853-627.
Kosmetyka wnętrza auta, tanio, tel. kom.
0661-853-627.
Sprzedam przyczepkę samochodową, niezarejestrowaną, tel. kom. 0508-160-198.
Części Seicento, silnik, drzwi + inne, tel. kom.
0662-922-870.
Sprzedam opony rosyjskie 12,4 R28 2 szt.,
opony Kormoran 1200 R20 4 szt., tel. kom.
0505-056-670.
Sprzedam 4 koła zimowe, kompletne, 175x70,
R14 po 1 sezonie, tel. (046) 838-98-93.
Sprzedam felgi R13, tel. kom. 0668-751-098.
Stalówki 15-ki BMW3 4szt tanio, tel. kom.
0606-216-775.

FIAT Ducato Max, 2001 rok, Diesel, tel.
0662-049-603.
FIAT Seicento 1.1 + gaz, 2000 rok, 5700zł, tel.
0515-747-596.

FIAT Seicento 1.1, 2004 rok, tel. 0500-262560.
FIAT Seicento 1.1, gaz, 2002 rok, kolor czerwony, cena 7600 zł. Możliwa zamiana (Matiz
lub Cinqucento), tel. 0604-706-309.
FIAT Seicento, 1999 rok, MERCEDES 409
ciężarowy, 1977 rok, tel. (0-46) 833-94-01.
FIAT Siena 1.6 16V, gaz, 1997 rok, centralny
zamek, alarm, wspomaganie, tel. 0889994-992.
FORD 2.5 Diesel, na części, tel. 0603-864790.

Garaż na ul. Swoboda, Głowno, tel. kom.
0510-165-472.

Sprzedam garaż, Bratkowice, tel. kom. 0603192-372.
Sprzedam garaż blaszak, nowy 3x5, tel. kom.
0603-741-496.
Sprzedam garaż na os. Bratkowice, tel. kom.
0609-409-521.

Do wynajęcia garaż, os. Dąbrowskiego, tel.
kom. 0501-508-747.
Wynajmę garaże na samochody oraz motocykle. Tanio!, tel. kom. 0501-074-060.
Poszukuje garażu w pobliżu PKP Łowicz, tel.
kom. 0608-082-662.

Kupię kawalerkę, tel. kom. 0792-420888.
Dom jednorodzinny o powierzchni do 150
mkw., z działką, Skierniewice bądź okolice,
tel. 0695-596-001.
KUPIĘ GRUNT, DZIAŁKĘ, GOSPODARSTWO ROLNE, tel. (046) 855-16-53 PO
17.00, tel. kom. 0606-142-434.
Gospodarstwo rolne w gminie Wiskitki, tel.
0695-199-618.
Dom lub gospodarstwo rolne w okolicach Skierniewic, tel. 0602-779-602.
Kupię dom z działką, siedlisko, ziemię rolną,
tel. 0694-996-457.
Mieszkanie, może być do remontu
w centrum Skierniewic, tel. kom. 0602779-602.
Kupię działkę budowlaną uzbrojoną lub siedlisko, najchętniej do rozbiórki, na terenie gmin
Biała Rawska, Sadkowice lub Regnów, tel.
kom. 0886-407-405, 0504-468-428.
Ziemię lub gospodarstwo rolne, tel.
(046) 855-16-53 po 17.00, 0606-142-434, .

Sprzedam mieszkania w Łowiczu, ul. Podrzeczna 14, tel. kom. 0508-174-797.
Działka 4600, tel. kom. 0502-163-313.
Wulkanizacja, budynki, tel. kom. 0502163-313.
M-3, 48 mkw., III piętro, os. Bratkowice, tel.
kom. 0511-899-595.
Mieszkanie 58 mkw., parter, os. Starzyńskiego,
tel. (046) 837-83-30, tel. kom. 0507-072-005.
Działki budowlane w tym leśne w centrum
Domaniewic, wokół las i rzeczka, tel. kom.
0606-193-215.
Sprzedam działkę rolno-budowlaną o powierzchni 1,40
ha, Strzelcew, tel. kom. 0668183-877.
Mieszkanie 75 mkw., cegła, wysoki standard,
tel. kom. 0695-631-319.
Sprzedam działkę budowlaną 7000 mkw. pod
Łowiczem, tel. kom. 0609-688-498 po 16..
Działka 2450 mkw., Łowicz, ul. Filtrowa
10, tel. kom. 0505-733-920 po 20.00.
Sprzedam działkę rolną 1,33 ha, Gągolin
Zachodni, tel. (046) 838-44-48, tel. kom.
0508-170-099.
Mieszkanie 48 mkw., os. Noakowskiego, tel.
kom. 0609-373-941.

FIAT Seicento 1.1, 2002 rok, srebrny, tel.
0501-624-790.
FIAT Seicento 1.1, 2003 rok, niebieski, tel.
0518-116-022.

Simson skuter, 1300 zł, tel. kom. 0501-809106.
Sprzedam motorower Simson, stan dobry, tel.
kom. 0505-996-655.
Sprzedam skuter Manta 50, 4- miesięczny, tel.
kom. 0693-064-352.
Simson S51, 1984 rok, stan dobry,
tel. (042) 719-63-03.
WSK 125, zadbana, tel. kom. 0889-908-027.
Kawasaki ZX10R Ninja 1000 l, 185 kM, 2004
rok, tel. kom. 0600-428-743.

Działka rolno -budowlana, okolice Głowna, tel.
kom. 0503-482-141.
Skutery, quady, crossy, części, akcesoria motocyklowe, sprzedaż - serwis,
MR MOTORS, Wyskoki 10 k/Głowna,
tel. (042) 710-76-11, tel. kom. 0513185-357.
Sprzedam Kawasaki EN 500czoper 1991 rok,
tel. kom. 0600-331-916.
Panonia 1962 rok, Iż 1963 rok, WSK trójkołowiec, Komar, sprężarka, wciagarka, silniki, tel.
kom. 0516-907-429.
Suzuki RF900CC, 142 kM, 1995 rok,
2 miesiące w kraju, po przeglądzie zerowym,
stan bdb, 8500 zł do negocjacji, tel. kom.
0519-868-770.

Sprzedam dom jednorodzinny
w centrum Łowicza, wysoki standard,
320 mkw., działka 1100 mkw., cena do
uzgodnienia, tel. kom. 0660-493-591.
Nieruchomość budowlano-rolna 1,24 ha
z zabudowaniami, łąka 0,27 ha. Mysłaków, tel.
kom. 0605-308-551.
Sprzedam 3,70 ha Brodne i 4ha Chruśle, tel.
kom. 0662-182-714.
Nieborów piękna działka budowlana
uzbrojona, tel. kom. 0660-394-450.
Mieszkanie 104 mkw., Swoboda 17/19
osiedle pod Kurantem, Głowno, tel. kom.
0501-476-095.
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Dom 130 mkw. z dwoma garażami, Głowno,
stan bdb, tel. kom. 0608-623-656.
Sprzedam działkę budowlaną ok. 3000 mkw.
blisko Łowicza, tel. kom. 0505-551-480.
Do sprzedania działka niezabudowana przy
ul. Katarzynów w Łowiczu, tel. kom. 0501074-060.
Działka rolno-budowlana w okolicy Łowicza
o pow. ok. 1 ha. Wiadomość: Wygoda 8.
Działka rekreacyjna Dąbkowice, media i ogrodzenie, 40.000 zł, tel. kom. 0697-733-360.
Kawalerka 27 mkw., Stary Rynek, 110.000 zł,
tel. kom. 0697-733-360.
Działka budowlana, 2900 mkw., w miejscowości Dębowa Góra, powiat kutnowski, tel.
kom. 0665-220-393.
Mieszkanie 37,8 mkw., os. Noakowskiego,
III piętro, tel. kom. 0602-813-720.
Działka budowlana w atrakcyjnej okolicy pod
Łowiczem, tel. kom. 0691-730-117.
Pilnie sprzedam działkę zabudowaną o pow.
800 mkw. w miejscowości Wicie, tel. kom.
0668-505-389.
Sprzedam działkę budowlaną 1700 mkw.
lub 2000 mkw., okolice Łowicza, tel. kom.
0886-440-852.
Trzy pokoje + kuchnia, 48 mkw. ul. Kopernika,
Głowno, tel. kom. 0504-775-656.
M-3, 47,8 mkw., do wprowadzenia, Noakowskiego, tel. kom. 0695-761-341.
Sprzedam 4 ha, Zosinów, tel. kom. 0661066-963.
Ładna działka o powierzchni 5600 mkw. lub
dwie mniejsze, 7 km od Łowicza, tel. kom.
0502-789-030 po 15.00-tej.
Sprzedam mieszkanie własnościowe 49 mkw.,
parter. Łowicz Przedmieście, tel. kom. 0502127-525.
Mieszkanie 60 mkw., os. Bratkowice, tel. kom.
0605-562-651.
Sprzedam działkę budowlaną, Nieborów, tel.
kom. 0505-413-209.
Działki usługowe,mieszkaniowe
przy ul. Warszawskiej, Bolimowskiej,
4200 mkw., tel. (046) 837-47-42, tel. kom.
0602-603-393.
Działka o powierzchni 0.2452 ha w miejscowości Błędów, tel. kom. 0662-204-810.
Sprzedam mieszkanie 38,5 mkw., os. Broniewskiego, II piętro, tel. kom. 0661-848-497.
Sprzedam mieszkanie 75 mkw., cegła, os.
Dąbrowskiego, tel. kom. 0600-875-309.
Sprzedam mieszkanie 65 mkw., cegła, Dąbrowskiego, tel. kom. 0606-497-075.

Sprzedam tanio 10.000 zł lokal na targowicy
w Łowiczu o pow. 30 mkw. na działalność gospodarczo-handlową, tel. kom. 0609-502-572.
Nowe mieszkania na sprzedaż, Bratoszewice, tel. kom. 0602-241-247
0503-388-771.
Sprzedam dom jednorodzinny o pow. 136 mkw.,
ocieplony, działka 559 mkw. w Łowiczu przy
ul. Południowej 6, cena do uzgodnienia, tel.
kom. 0602-579-054.
Sprzedam 1,1ha ziemi rolnej, wszystkie media koło Sochaczewa, tel. kom. 0602-519-741.
Sprzedam lub wynajmę 51 mkw., Łowicz
Kostka 20, po remoncie CO+CW, nieumeblowane, tel. kom. 0500-081-902.
Łowicz,działka 1044 mkw., dom parterowy,
murowany 133 mkw. mieszkalny docelowo
do remontu,garaż, budynek gospodarczy po
warsztacie ceramicznym, tel. kom. 0508-148246, 0602-260-119.
Okazja: nowe mieszkanie dwupoziomowe 130 mkw., 350.000 zł, Bratoszewice,
tel. kom. 0602-241-247 0503-388-771.
Sprzedam działki budowlane od 5 arów wzwyż
i rolno budowlane w Zielkowicach II, tel. kom.
0600-291-131.
Sprzedam działki budowlane w Nieborowie,
tel. kom. 0607-328-032.
Sprzedam małe mieszkanie w centrum Warszawy, tel. kom. 0601-396-062.
Działka rolno-budowlana, 2400 mkw. z drewnianym domem, tel. kom. 0607-328-007.
M-4, os. Starzyńskiego, tel. kom. 0668502-827.
Sprzedam lub wydzierżawię kiosk handlowy,
tel. kom. 0605-849-555.
Sprzedam działkę 10700 mkw. między
ul. Poznańską i Sochaczewską z dwoma wjazdami, tel. kom. 0501-044-546.
M-4, 64 mkw., II piętro, Łowicz, tel. kom.
0506-891-289.
Sprzedam lub wydzierżawię ziemię 2,42 ha w
Chąśnie II, tel. (042) 257-30-38.
Mieszkanie 90 mkw., cegła, 4 pokoje + kuchnia, stan dobry, tel. kom. 0791-759-519.
Sprzedam działkę budowlaną obok dworca
PKP w Bednarach, tel. (046) 838-62-52.
Sprzedam, zamienię pół bliźniaka przy dworcu
PKP, Łowicz, ul. Bolesława Chrobrego 26,
tel. (046) 837-39-30.
Sprzedam 2 ha ziemi w Sypniu, tel. kom.
0608-654-992.
Sprzedam mieszkania os. Kostka 44 mkw.
i Stary Rynek 46 mkw., tel. kom. 0605-422-652.

Działka budowlana 1000 mkw. (25 x 40 m.),
Zielkowice, tel. kom. 0603-755-728.
Budowlana 4200 mkw., Kalenice 15,
tel. (046) 838-33-44.
Sprzedam działkę rolno-budowlaną o powierzchni 1 ha we wsi Sromów, tel. (046) 83844-70.
Sprzedam mieszkanie 68 mkw., I piętro + garaż, Łowicz (Blich), tel. kom. 0693-036-664.
Gospodarstwo z zabudowaniami przy trasie
nr 14, Głowno, tel. kom. 0504-763-605,
0725-287-601.
M-3, 39 mkw., os. Starzyńskiego bl. 1,
parter, po remoncie, tel. kom. 0606130-919.
Działka budowlana 2920 mkw. w Bednarach,
tel. kom. 0694-032-420.
Sprzedam działkę 1300 mkw, Głowno, tel.
kom. 0512-586-517.
Działka budowlana w Łowiczu, tel. kom.
0602-505-653.
Duży dom murowany na os. Górki, tel. kom.
0506-442-911.
Sprzedam 2,40 ha, Chąśno, tel. kom.
0508-281-219.
Okolice Nieborowa 6,5 ha, 5 zł/mkw., tel. kom.
0603-878-783.
Atrakcyjna działka budowlana
2600 mkw., Stryków, media w działce,
ogrodzona, tel. kom. 0504-216-208.
Sprzedam 54 mkw., os. Bratkowice, tel. kom.
0603-192-372.
Teren inwestycyjny 1,8 ha, Głowno, ewentualnie wynajmę, tel. kom. 0691-521-076.
Teren inwestycyjny 1,43 ha, Łódź, Duńska, tel.
kom. 0691-521-076.
Działka budowlana, Głowno Zabrzeźnia, tel. kom. 0500-206-560.
Sprzedam domek drewniany na działce 0,44
ha, Marianka koło Niedźwiady, tel. (046) 83899-36.
M-3, 48 mkw., IV piętro, wyremontowane, os.
Dąbrowskiego, tel. kom. 0694-750-724.
Mieszkanie 80 mkw., I piętro, os.
Sikorskiego bl. 15, Głowno, tel. kom.
0504-216-208.
Sprzedam lub wynajmę firmie mieszkanie
50 mkw., po remoncie, os. Starzyńskiego bl. 6,
I piętro, tel. kom. 0518-584-550.
Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 50 mkw., w
centrum Łowicza, na os. Tkaczew, bloki cegła,
wysoki standard, kuchnia w zabudowie, tel.
kom. 0604-625-490.

Mieszkanie 38 mkw., os. Noakowskiego, tel.
kom. 0697-689-874.
Siedlisko1,34haTeresingm.Dmosin,120.000zł,
tel. kom. 0609-532-010.
M-5, cztery pokoje, III piętro, parkiet, Łodź
Śródmieście przy Palmiarni, 300.000 zł, tel.
kom. 0609-532-010.
Sprzedam mieszkanie 48 mkw. w Zgierzu, tel.
kom. 0724-098-717.
Działka budowlano- rolna nad Bzurą w miejscowości Patoki, tel. kom. 0665-072-555.
Działka 2700 mkw., k. Nieborowa, tel. kom.
0693-755-084.
M-4, os. Bratkowice, I piętro, 220000 zł lub zamienię na mniejsze, tel. kom. 0606-319-335.
Działka rolno-budowlana 2300 mkw., przy trasie Warszawa-Poznań, 5 km od Łowicza (kier.
Warszawa), tel. kom. 0667-361-509.
Sprzedam mieszkanie 60 mkw. na os. Dąbrowskiego lub zamienię na mniejsze, tel. kom.
0517-719-072.
Sprzedam ziemię 1,6 ha dobrej klasy w miejscowości Ostrowiec, 10 km od Łowicza, tel.
kom. 0505-406-307.
Mieszkanie 49 mkw., I piętro, Łowicz Przedmieście, 145.000 zł, tel. kom. 0601-862-917.
Działka budowlana 8000 mkw. pod Łowiczem,
tel. kom. 0665-489-308.
Dom w Łowiczu, tel. kom. 0513-891-862.
Działka budowlana z domem do remontu, 1650
mkw., Łowicz, tel. kom. 0692-417-459.
Działka rekreacyjno-budowlana z lasem
w Guźni, tel. kom. 0505-083-574.
Gospodarstwo rolne 9,68 ha z budynkami, ziemia dobrej klasy, szerokość 60 m, 850.000 zł,
Sromów 42, gm. Kocierzew Południowy, tel.
kom. 0697-634-075.
Sprzedam działkę rolną położoną w Kęszycach, gm. Bolimów, powierzchnia ok. 1 ha,
tel. kom. 0508-317-905.
Dom w Bednarach, tel. kom. 0782-860-011.
Działka 2500 mkw., Łowicz, tel. kom. 0662279-490.
Dom w stanie surowym 110 mkw., letniak,
altanka, działka 4000 mkw., wszystkie media,
tel. kom. 0728-336-003, 0697-937-106.
Dwie działki rolno-budowlane: 1ha położona
przy lesie w Janowie, gm. Młodzieszyn, okolice ronda, druga 0,5ha 4km od Sochaczewa
(prąd, woda), tel. kom. 0660-763-634.
Działka z budynkami, wieś Marywil (gm.
Bielawy), tel. kom. 0502-240-358.
Atrakcyjne mieszkanie 50 mkw. (cegła), os.
Dąbrowskiego, tel. kom. 0608-675-250.
Domek letniskowy wym. 4,8 m x 2,5 m, tel.
kom. 0660-448-694.
Działka budowlana nieuzbrojona 1 ha, Dobra
Nowiny, tel. kom. 0721-134-385.
Kolonia Niesułków 1500 mkw., ogrodzona,
przy lesie, media, tel. kom. 0791-068-153.
Pilnie sprzedam mieszkanie 50 mkw., Głowno,
Huta Józefów, tel. kom. 0695-312-120.
Sprzedam 1400 mkw. działka z lasem blisko
Łowicza, tel. kom. 0669-150-609.

Mieszkanie 65,5 mkw., w bloku na ul. Kwiatowej, tel. kom. 0791-966-342.
M-3, Bratkowice, cegła, tel. (046) 837-07-06.
Mieszkanie 35 mkw., Dąbrowskiego sprzedam
lub zamienię na większe (najlepiej na Dąbrowskiego), tel. kom. 0667-353-857.
Mieszkanie 74,5 mkw., cegła, os. Dąbrowskiego, tel. kom. 0668-534-199.
M-3, 50 mkw., Czajki, Łowicz, tel. kom.
0601-978-108.
Sprzedam tanio działki budowlane w Serokach k. Łowicza, o powierzchni 4400 mkw.,
4500 mkw. Szerokość każdej działki - 30 m.
Polecam, tel. kom. 0721-551-548.
3 działki o pow. 16576 mkw., 6294 mkw.,
487 mkw., Dąbrowice Zapady. W tej chwili
zalesiona samosiewkami, 7 zł/mkw., tel. kom.
0607-100-289.
2,16 ha budowlano-rolna, 7,5 zł/mkw., Raducz;
budowlane 30 zł/mkw., Żelazna, tel. kom.
0603-099-410.
Restauracja „W pół drogi” z placem
6000 mkw., Zawady, gm. Kowiesy, trasa
katowicka, tel. kom. 0603-099-410.
M-3, 40 mkw., Widok, tel. kom. 0501-141-777.
1,5 ha ziemi przy autostradzie, Nieborów, tel.
0510-044-615.
Sprzedam dom piętrowy wraz z budynkiem gospodarczym- Koluszki. Tel. 044-714-10-66.
Segment nowy 130 mkw., tel. 0696-207-476.
52 mkw., centrum, cegła, IV piętro, tanio, tel.
kom. 0504-164-240.
Działka rekreacyjna 600 mkw., w ogródkach
„Konwalia”, tel. kom. 0783-019-899.
Mieszkanie 40 mkw., Widok 1998 rok,
189000 zł, tel. kom. 0606-658-866.
Działka 700 mkw., w Skierniewicach
przy ul. Piłsudskiego, dom 200 mkw.,
pod działalność gospodarczą, tel. kom.
0502-593-907.
Budowlana z laskiem, blisko zalewu Boguszyce k. Rawy Maz, tel. kom. 0792-729-555.
58 mkw., w Skierniewicach, tel. kom. 0607383-456.
48 mkw., Skierniewice, Widok, tanio, tel. kom.
0507-039-484.
Mieszkanie na Widoku, 48 mkw., II piętro, tel.
kom. 0604-237-687.
Mieszkanie czteropokojowe, I piętro, osiedle
Widok, 58 mkw., tel. (0-46) 833-51-64 od godz.
20-tej, tel. kom. 0792-229-280.
Atrakcyjne mieszkanie 50 mkw., cegła,
Łowicz, osiedle Dąbrowskiego, tel. kom.
0608-675-250.
Mieszkanie 39 mkw., ul. Kopernika, I piętro,
tel. kom. 0663-167-170, tel. (046) 833-46-58.
Okolice Nieborowa 6,5ha, 5 zł/mkw., tel. kom.
0603-878-783.
Działki budowlane 663 mkw. i 600 mkw.,
Rawa Mazowiecka, osiedle Tatar 3, tel. kom.
0609-533-803.
Ziemia 2 ha, plantacja porzeczki czarnej, gmina
Nowy Kawęczyn, tel. kom. 0609-533-803.

1,65 ha zalesione świerkiem, 6 zł/mkw.,
Trzcianna, tel. kom. 0605-881-845.
Dom z działką. Franciszków, gm. Wiskitki, tel.
kom. 0513-057-810.
Działka budowlana 1423 mkw., okolice Skierniewic, tel. kom. 0605-257-524.
Działka budowlana, miejscowość Dzierzgówek,
koło szkoły, 55 arów, tel. kom. 0693-625-267.
Ziemia orna 3,30 klasy V i VI przyległą do
nowo powstającego zjazdu trasy A2, tel. kom.
0693-625-267.
39 mkw., 2002 rok, balkon, dwie antresole,
niski czynsz, tel. kom. 0609-582-428.
Działkę budowlaną w Skierniewicach, ul.
Waryńskiego, tel. kom. 0601-868-958.
3-pokojowe w blokach + 5,5 ara ogrodzona
działka rekreacyjna, Nowy Dwór-Parcela, tel.
kom. 0519-192-847.
Mieszkanie, ul. Jagiellońska 3/27B, Skierniewice, 47 mkw., III piętro poddasze, tel. kom.
0601-770-886.
Działka pod inwestycję 2,26 ha, tel. kom.
0697-613-734.
Działka 4300 mkw., w Lipcach Reymontowskich, tel. (0-46) 831-62-25.
48 mkw., Skierniewice, Widok, tel. kom.
0666-506-410.
Dom 200 mkw., stan surowy otwarty, ul.
Mazowiecka w Skierniewicach, 480.000 zł,
tel. kom. 0668-362-294.
Atrakcyjne działki budowlane w Nieborowie, tel. kom. 0601-679-901.
Działka rolno-budowlana 1.04 ha, Stachlew, tel. kom. 0606-421-927.
Apartament w bloku na os. Widok,
7 pokoi, 2 łazienki, 212 mkw, tel. kom.
0601-699-379.
Działki budowlane, Strobów, tel. kom. 0501020-993.
M-4 w Żyrardowie, II piętro, środkowe, tel.
kom. 0660-373-970.
M-4, 62 mkw., nowe dwupoziomowe, Żyrardów, ul. Spółdzielcza, tel. kom. 0793-344-332.
Dom w Żyrardowie, tel. kom. 0510-258-882.
Działkę rolno-budowlaną, graniczącą
z lasem, szerokość 120 m, Miedniewice, tel.
kom. 0721-017-684.
M-3 I piętro, 47,5 mkw. 175000 złotych, tel.
kom. 0792-113-276.
Sprzedam działkę budowlaną 4000 mkw.
w Smardzewicach (Zalew Sulejowski),
z dostępem do rzeki Pilicy. Piekna, spokojna
i bezpieczna okolica. tel. kom. 0606-790-244.
Sprzedam działkę budowlaną 3126 mkw.
z siedliskiem w Bronisławowie nad Zalewem
Sulejowskim, malownicza okolica, marina
jachtowa. Działka doskonała na hotel lub pensjonat ! Możliwość zakupu części tj.700 mkw.,
1400 mkw., tel. kom. 0606-790-244.
Działka leśna 11,7ha, na części możliwa
zabudowa, okolice Rawy Mazowieckiej, tel.
kom. 0602-368-804.
Gospodarstwo w Regnowie 4,26ha, tel.
kom.0665-045-551.
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Ogród83ary,Trębaczew,tel.kom.0603-864-790.
Hektarowa działka budowlano - rolna, przy trasie Rawa - Skierniewice w Kurzeszynie, woda,
kanalizacja, prąd, tel. (0-46) 814-11-28.
Działka przy trasie szybkiego ruchu, tel. (0-46)
814-11-28.
Działka budowlana 0,45ha Pasieka Wałowska,
tel. kom. 0504-565-294.
Działka 0,54ha z domem, kolonia Stolniki, tel.
kom. 0792-247-972.
Działki budowlane w Kurzeszynie, woda,
energia, kanalizacja, działki po ok. 2100 mkw.,
tel. kom. 0609-880-035.
Działka budowlana, uzbrojona o pow. 7300
mkw., w Rawie Mazowieckiej, obok ul. Aleksandrówka, tel.kom. 0507-075-188.
Dom bliźniak do remontu ul. Wiśniowa, Rawa
Mazowiecka, 350000 zł, tel. (044) 724-13-82,
tel. kom. 0724-022-579.
Gospodarstwo sadownicze 7ha, gmina Biała
Rawska, tel. kom. 0604-150-798.
Działka 4ha sad, gmina Biała Rawska, tel. kom.
0604-150-798.
Dom z działką nad zalewem koło Rawy Mazowieckiej, tel. kom. 0660-735-928.
Mieszkanie 33,3 mkw., w Rawie Mazowieckiej, ul. Katowicka, tel. kom. 0509-337-028.

Do wynajęcia hala 250 mkw. z wiatą 300 mkw.
na działce 4500 mkw. w centrum Łowicza przy
trasie głównej z wjazdem dla samochodów
ciężarowych, tel. kom. 0606-494-778.
Lokalu na ul. Zduńskiej poszukuję, tel. kom.
0600-612-011.
Noclegi, Głowno, tel. (046) 874-64-68.
Firma sprzeda lub wynajmie wolno stojący
lokal o łącznej powierzchni 105 mkw. na gabinety, biura, usługi itp. w Łowiczu. Faktura Vat,
tel. kom. 0605-283-903, 0695-973-618.
Tanie kwatery pracownicze, Głowno, tel. kom.
0698-783-854.
Poszukuję lokalu do wynajęcia. Powierzchnia
ok. 200 mkw. Najlepiej na osiedlu, tel. kom.
0691-121-018.
Lokal do wynajęcia, biurowo-usługowy w
centrum Łowicza, 40 mkw., Zduńska 49, tel.
kom. 0608-369-852.
Udostępnię powierzchnię magazynową 400 mkw., okolice Łowicza, tel. kom. 0602216-854.
Pomieszczenie biurowe w centrum do
wynajęcia, tel. kom. 0602-192-463.
Poszukuje mieszkania do wynajęcia w Łowiczu, tel. kom. 0502-251-751.
Przyjmę na stancję, tel. (046) 837-57-77.
Do wynajęcia lokal sklepowy w centrum Łowicza, od 100 do 200 mkw., dwie duże wystawy,
tel. kom. 0602-118-332.
Do wynajęcia lokal sklepowy w centrum
Łowicza, 130 mkw., dwie duże wystawy, tel.
kom. 0602-118-332.
Wydzierżawię 17 ha ziemi ornej, Biała gm.
Zgierz, tel. kom. 0694-853-105.
Wynajmę 30 miejsc noclegowych
również dla studentów zaocznych,
tel. (046) 837-99-16, tel. kom. 0512098-358.
Do wynajęcia budynek 1- rodzinny w Łowiczu
firmie lub jednej- dwóm rodzinom z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej,
tel. (046) 837-33-20, tel. kom. 0602-878-908.
Wynajmę stodołę na magazyn, tel. kom.
0605-092-849.
Szukam pokoju do wynajęcia, tel. kom.
0604-261-878.
Pokój do wynajęcia, tel. kom. 0692-813-618.
Do wynajęcia powierzchnia biurowa 600 mkw.
i hala 1500 mkw., Głowno, Sikorskiego, tel.
kom. 0691-521-076.
Małżeństwo z dzieckiem poszukuje mieszkania
do wynajęcia w Łowiczu, tel. kom. 0668-012523 po 18.00.
Dom jednorodzinny - noclegi, kwatery
pracownicze - bdb. warunki, tel. kom. 0601692-822.
Do wynajęcia M-3, pow. 39 mkw., I piętro, os.
Starzyńskiego, tel. kom. 0604-192-784.
Do wynajęcia samodzielny domek: 2 pokoje +
kuchnia, tel. kom. 0793-605-066.
Wynajmę lokal na biuro lub inną działalność,
ul. Zduńska 42 (I piętro 75 mkw.), tel. kom.
0660-230-318.
Przyjmę uczennicę na stancję, tel. kom.
0660-523-726.
Wynajmę mieszkanie M-3, Łowicz, Bratkowice, tel. kom. 0506-671-384.
Poszukuję mieszkania do wynajęcia, Stryków,
tel. kom. 0517-318-885.
Noclegi - pokoje do wynajęcia, Łowicz,
tel. kom. 0508-718-509, 0508-358-988.
Sala do wynajęcia, Łowicz - imprezy okolicznościowe, tel. kom. 0508-718-509, 0508358-988.
Poszukuję mieszkania do wynajęcia, Głowno,
tel. kom. 0792-961-839.
Wynajmę w Łowiczu dom szeregowy z garażem 100 mkw. Tel. kom. 0507-095-207.
Do wynajęcia dom 140 mkw., w Skierniewicach, tel. 0600-511-812.
Do wynajęcia na działalność gospodarczą:
Kamion k. Skierniewic, działka 3200 mkw.,
ogrodzona z budynkiem 150 mkw. - media;
Zglinna Mała, gmina Nowy Kawęczyn, lokal
100 mkw. (oprócz sprzedaży art. spożywczych),
tel. (0-46) 831-81-13, 0606-341-950.
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Pilnie poszukuję do wynajęcia kawalerki/
małego mieszkania w Skierniewicach, tel.
kom. 0693-366-078.
Kawalerka dla 1 osoby, najlepiej z okolic
Skierniewic, do wynajęcia - os. Widok, tel.
kom. 0691-621-062.
Do wynajęcia lokal handlowy 50 mkw., Al.
Niepodległości, róg Cichej obok marketu metalowego, Skierniewice, tel. kom. 0608-525-251.
Pokoje z łazienkami dla pracowników, tel.
kom. 0694-856-544.
Wynajem kwater, tel. kom. 0512-451-576.
Kwatery pracownicze, tel. kom. 0507-333-144.
Kwatery pracownicze, Mszczonów - okolice,
trasa grójecka, tel. kom. 0600-202-248.
Pokoje do wynajęcia, gospodarstwo agroturystyczne, pokoje 1-4 osobowe, tel. kom.
0694-996-457.
Noclegi, Rawa, tel. kom. 0509-440-390.
Lokal do wynajęcia na sklep lub usługi, Rawa
Mazowiecka, tel. kom. 0888-838-108.
Do wynajęcia kawalerka umeblowana, Skierniewice, tel. kom. 0667-478-718.
Poszukuję mieszkania do wynajęcia Rawa lub
Skierniewice, tel. kom. 0691-773-958.

Zamienię bloki na domek, tel. kom. 0608321-288.
Sprzedam M-4, Kopernika, Głowno lub zamienię na mniejsze, tel. kom. 0516-385-473,
0606-993-080.

Kupię złom, tel. kom. 0504-350-641.
Topole kupię, tel. kom. 0506-202-161.
Przyjmę gruz, ziemię, tel. (046) 838-12-23.
Stare telewizory, popsute, stare pralki, stare
silniki, stary sprzęt gospodarstwa domowego
+ stare meble, banknoty, inne starocie, stroje,
skrzynie łowickie, tel. kom. 0516-907-429.
Sezonowane bale brzozowe, tel. kom. 0600376-825.
„Kręcone” schody, tel. kom. 0609-865-960.
Przyjmę ziemię z wykopów, Głowno, tel. kom.
0669-410-073.
Kupię ładowarkę czołową- „Fadroma”, tel.
kom. 0602-617-895.
Staroużyteczną siatkę i słupki ogrodzeniowe,
tel. (042) 657-41-03.
Przyjmę każdą ilość ziemi z wykopów, oprócz
gruzu, tel. (046) 838-57-39.
Olcha, topola, dąb na pniu, tel. kom. 0507585-243.
Skup makulatury 0.10 zł/1kg, pn.-pt.
9.00-16.00, Bumi, Skierniewice, ul. Graniczna 52, tel. (0-46) 835-90-83.

Produkcja i sprzedaż płytka chodnikowa
ozdobna od 25x25 do 55x55, daszek słupka,
płytka elewacyjna, daszek dwuspadowy,
tel. (046) 838-92-14, tel. kom. 0604-413-669.
Krawężnik ozdobny - Palisada, rynienki
spustowe, kręgi - przepusty, układanie kostki,
kostka brukowa, kostka Eko - kocie łby,
tel. (046) 838-92-14, tel. kom. 0604-413-669.
Sprzedam drewno opałowe, kominkowe, tel.
kom. 0501-658-261.
Sprzedam stoły ogrodowe, huśtawki drewniane, tel. kom. 0501-658-261.
Sprzedaż ziemi czarnej, piasku i kruszyw, tel. kom. 0693-565-564.
Sprzedam oryginalną suknię ślubną rozm.
36-38 oraz dekorację na samochód, tel. kom.
0502-037-951.
Rusztowania warszawskie, betoniarki, części
zamienne, naprawa, tel. kom. 0510-124-700.
Sprzedam krokwie, łaty itp. topolowe, 550 zł/
m3, tel. kom. 0506-202-161.
Segment pokojowy, tel. kom. 0691-224-672.
Komputer - tanio, tel. kom. 0500-204-559.
Sprzedam dębowy zestaw ogrodowy: huśtawkę, stół, ławy, fotele, tel. kom. 0889-601-888.
Roczna lodówka na gwarancji, dwuosobowa,
nowa sofa, tel. kom. 0697-240-488.
Sprzedam rębak do gałęzi, spalinowy, tel. kom.
0601-358-325.
Segment pokojowy, tanio, tel. (046) 83731-60.
Sprzęt dyskotekowy, nagłośnienie i oświetlenie, tel. kom. 0691-704-920 po 17.00.
Radio samochodowe JVC KD - AVX 33
EXAD Bluetooth, wejście USB, odtwarzacz
DVD, DIVX, tel. kom. 0501-639-536.
Wózek dziecięcy 1,5-roczny, Głowno, tel. kom.
0604-661-282.
Komplet wypoczynkowy skórzany, tel. kom.
0501-508-747.
Duży wełniany dywan, tel. kom. 0668-486-221.
Sprzedam worki 50 kg, np. do eko-groszku,
ziemniaków, tel. kom. 0697-650-819.
Sprzedam Grundig 21’’, tel. kom. 0608-189-585.
Paletopojemniki, zbiorniki 1000l, tel. kom.
0601-558-669.
Przyczepa kempingowa angielska dł. 5 m, szt.
2, wiertarka stołowa 380 V, tel. (046) 837-2705 po 16.00.

Sprzedam 2 krajalnice sklepowe, tel. kom.
0504-350-641.
Pianino firmy Kushe, tel. kom. 0503073-579.
Owerlok, tel. kom. 0505-065-040.
Suknia ślubna, rozmiar 38, tanio, tel. kom.
0785-480-506.
Sprzedam grzejniki żeliwne, tel. kom. 0692556-557.
Skrzypce, harmonia 3-rzędowa, guzikowa,
80 basów, tel. (046) 831-62-12, tel. kom.
0798-301-745.
Dużą kanapę narożną sprzedam, tel. kom.
0664-183-326.
Sprzedaż brykietu drzewnego, tel. kom.
0601-052-050.
Stół do pinponga Kettler, tel. kom. 0608354-272.
Parkiety drewniane, okna jednoramowe oferuje producent ZUPH Drewnos, Popów 146
k. Łowicza, tel. (046) 830-33-55, tel. kom.
0602-587-434.
Sprzedam 2-igłówkę, overlock, stebnówkę,
nóż taśmowy, tel. kom. 0506-362-919 po
20.00-tej.
Wiertarka stołowa, silniki elektryczne, pompa
wodna, tel. (042) 719-59-36.
Topole, Kębliny, tel. kom. 0608-641-030.
Sprzedam overlock trzynitkowy i stebnówkę,
tel. kom. 0604-417-260.
Sprzedam zamrażarkę 4-szufladową „Polar”,
niedrogo, tel. (046) 837-51-88.
Sprzedam lodówkę mało używaną Elektrolux,
450 zł, tel. kom. 0695-922-630.
Grubościówka 90, żeliwna, tanio, tel. kom.
0502-261-898.
Textima, overlock, tel. kom. 0513-207-147.
Sprzedam 16 m ogrodzenia: brama+ płot, tel.
kom. 0606-967-890.
Przewód 380V (siła) 70 m podwójnie zbrojony
nowy, tel. kom. 0695-965-853.
Amplituner kina domowego Panasonic
SA-HE70, kolumny Voice Kraft 7500 mocy
240 Watt, trzydrożne kolumny Aiwa NSFNS50661104540 cena do uzgodnienia,
e-mail: dominodomino@o2.pl, tel. kom.
0661-104-540 Głowno.
Tanio sprzedam regał młodzieżowy z biurkiem,
wersalkę i pralkę, tel. (046) 837-71-50, tel. kom.
0508-191-623.
Sprzedam agregat prądotwórczy
12 kW, zbiorniki aluminiowe 2000l
i felgi stalowe do Vito, tel. kom. 0502271-951.
Tanio łóżeczko dziecięce z wyposażeniem
prawie nieużywane, pościel gratis, tel. kom.
0501-248-864.
Migomat i spawarka, tel. kom. 0504-221009.
Ławeczka, gryf, tel. kom. 0788-983-023.
Sprzedam meble młodzieżowe 3m, tel. kom.
0602-220-189.
Sprzedam dwa fotele + wersalka, cena 300zł,
tel. kom. 0609-843-639.
Okna, drzwi PCV, używane i nowe, metalowe,
gospodarcze, różne. Niskie ceny, tel. kom.
0602-617-895 w piątek.
Sprzedam drewno kominkowe, rozpałkowe,
budę dla psa, toaletę drewnianą, stoły ogrodowe, ławki, huśtawki, tel. kom. 0501-658-261.
Stębnówki: Tekstima, Juka, łańcuszek Juka, tel.
kom. 0517-222-245.
Zamrażarka Zanussi 400l, tel. kom. 0604127-134.
Wózek Quinny Buzz, spacerowy i głęboki,
fotelik samochodowy (0-13kg), krzesełko do
karmienia Chicco, huśtawka Graco, tel. kom.
0723-395-604.
Sprzedam telewizor, kino domowe, nagrywarkę DVD, tel. kom. 0668-227-207.
Witryna chłodnicza, tel. kom. 0509-934-160.
Spawarka170 A, wiertarka stołowa, agregat
2000 W, palniki, reduktory do spawania i cięcia,
tel. kom. 0602-366-564.
Budy dla psów, huśtawka ogrodowa, tel. kom.
0697-094-841.
Wyposażenie sklepu spożywczego, tel. kom.
0501-087-692.
Drewno opałowe na pniu, tel. kom. 0607809-220.
Agregat prądotwórczy Honda, nowy, tel. kom.
0600-068-542.
Chłodziarko-zamrażalkę Elektrolux na gwarancji, tel. kom. 0667-566-961.
Sprzedam konstrukcję tunelu foliowego 30x7,
tel. kom. 0604-149-279.
Sprzedam wózek dziecięcy 3-funkcyjny
z nosidełkiem do samochodu, tel. kom. 0605422-652.
Sprzedaż drewna kominkowego i opałowego, tel. kom. 0792-027-388.
Sprzedam łóżko piętrowe, cena 300zł, tel. kom.
0661-371-243.
Huśtawki ogrodowe, stoły ogrodowe, budy dla
psów, tel. kom. 0502-981-959.
Agregat prądotwórczy 9,5 kW, tel. kom.
0667-468-883.
Maszyny szwalnicze, Głowno, tel. kom.
0660-989-008.
Sprzedam Playstation 2, tel. kom. 0692905-183.
Sprzedam obciążenie do siłowni 4 zł/kg, tel.
kom. 0888-431-443.
Lady, regały sklepowe sprzedam, tel. kom.
0608-328-145.

Sprzedam meble, tel. kom. 0502-461-079.
Tanio sprzedam ławostół + 2 fotele, tel. kom.
0600-852-174 po 15.00-tej.
Kora sosnowa dekoracyjna, kamień ozdobny
piaskowiec, tel. kom. 0508-261-276.
Wypoczynek elegancki, czarna skóra (3 + 2 + 1),
tel. kom. 0501-768-558.
Podkłady kolejowe opałowe, tel. kom. 0691521-076.
Futro - nowe, kurtka 3/4, kozy, rozmiar L, tel.
kom. 0604-176-603.
Cegła klinkierowa Carahari 400 szt, cegła
kratówka 200 szt, styropian 12 Austrotherm
4,5m3, wyłaz dachowy, tel. kom. 0669269-945.
Nowy wózek inwalidzki, tanio, tel. kom.
0609-317-929.
Zamrażarka skrzyniowa, tanio, tel. (046) 83867-11.
Wypoczynek, stan idealny, tel. kom.
0609-224-612.
Sprzedam używana kostkę brukową grubości
8 cm., tel. kom. 0695-774-319.
Przewód spawalniczy do spawarki, tel. kom.
0888-822-173.
Piec c.o. żeliwny Kamino, używany 450 zł, tel.
kom. 0694-335-495.
Sprzedam skrzynki plastikowe nowe, polskie
15kg, 6,50zł, tel. kom. 0500-385-907.
Sprężarka nowa 3 kW, 50l, cena 800 zł, tel.
kom. 0500-385-907.
Liczarka do banknotów, krzesła biurowe
- granat 4 szt, segregatory 50szt, aparat fotograficzny Canon Powershot S 3IS, tel. kom.
0502-402-211.
Wózek dziecięcy 2-funkcyjny, tel. kom.
0664-019-611.
Ceglany gruz oddam bezpłatnie okolice Nieborowa, tel. kom. 0502-291-340.
Kamienie budowlane 2500 zł, tel. kom.
0887-464-327.
Aparaty słuchowe, tel. kom. 0514-223-761.
Ława, szafa pod zabudowę, szafka łazienkowa
180x60x32, tel. kom. 0692-668-928.
Suknia ślubna rozm. 36, biała z 50 cm trenem,
tel. kom. 0605-730-267.
Laktator elektryczny, tel. kom. 0608-588320.
Likwidacja szwalni - sprzedaż maszyn, tel.
kom. 0517-222-245.
Kuchnia węglowa z piekarnikiem,
tel. (046) 837-43-74.
Sprzedam deski budowlane 3 -4 m3, tel. kom.
0603-741-496.
Betoniarka nowa b/silnika, 1200 zł, tel. kom.
0603-072-751.
Zbiorniki plastikowe 1000 l na palecie, tel.
kom. 0697-677-530.
Stemple budowlane, tel. kom. 0692-375-100,
0600-150-162.
Nowy telewizor 21”, tanio, tel. kom. 0785622-468.
Tunele foliowe 6x30 m, tzw. małe pod kapustę
itp., 7 szt., tel. kom. 0793-777-170.
Sprzedam wózek widłowy elektryczny,
tel. kom. 0508-160-198.
Agregat prądotwórczy 230/380 V, 7 kW, silnik
Honda 11 KM, 1590 zł, tel. (046) 838-35-38,
tel. kom. 0502-403-938.
Maszt flagowy ze stopu AL, 8 m wysokości - pilnie, drzwi PCV białe AL „80”,
tel. kom. 0602-370-470.
Samsung Z-170, tel. kom. 0508-163-511.
Sprzedam myjkę ciśnieniową Karcher M55,
stan bdb, wkład kominowy (komplet), tel. kom.
0601-546-395.
Wypoczynek narożnikowy, tanio+ 2 fotele, tel.
kom. 0668-162-199.
Dęby 3 szt., tel. (046) 838-80-55.
Las, gmina Domaniewice, tel. kom.
0504-859-306.
Sprzedam piec węglowo-miałowy, nowy, tel.
kom. 0509-723-225.
Sprzedam szafkę narożną wraz ze zlewem
Blanko, 2 szafki kuchenne 40 i 60, tel. kom.
0698-645-426.
Sprzedam pustaki, tel. (046) 838-73-09.
Kuchnia gazowa Amica nowa, 500 zł,
tel. kom. 0602-276-728.
Sprzedam kabinę prysznicową z pełnym wyposażeniem oraz ogrzewacz wody przepływowy
Siemens 18 kW, tel. kom. 0887-671-807.
Oddam gruz, tel. (046) 838-61-96.
Sprzedam piłę ramową do metalu, tel. kom.
0605-370-015.
Gitarę elektryczną. Okazja, tel. kom.
0604-787-864.
Pustaki szare i stemple budowlane, tel. kom.
0503-482-141.
Betoniarka 350 l, tel. (046) 874-76-78 po
16.00.
Stemple budowlane 3,3 m, tel. kom. 0601157-630.

Koparka JCB 3CX, 1987 rok, stan dobry, tel.
kom. 0603-591-544.
Frezarka pozioma 6P12, 1972 rok, tel. kom.
0506-806-825.
Sprzedam drut ocynk. śr. 2,5 około 150 kg, tel.
kom. 0695-922-630.
Telefon Sony Ericson W880i (nowy), ława ze
szklanym blatem, tel. kom. 0697-689-833.
Sprzedam trajzegi z silnikiem 3-fazy i 1-faza,
tel. kom. 0503-830-451.
Lewar do wędlin, tel. kom. 0660-448-694.
Pojemniki plastikowe 1000 l, tel. kom. 0660448-694.
Maszyna do sprzątania liści, tel. kom. 0660448-694.
Szafa metalowa na dokumenty, czarne szafki,
biurko, tel. kom. 0604-156-487.
Naczynia stołowe, sztućce Gerlach, tel. kom.
0604-156-487.
Oddam gruz za darmo, tel. (042) 719-62-85.
Stemple budowlane tanio, tel. kom. 0697053-039.
Skrzynki jedynki do owoców używane, tel.
kom. 0605-426-231.
Stół bilardowy mało używany, wiertarka udarowa Makita nowa, tel. kom. 0668-391-919.
Jodła kaukaska, świerk srebrny, choinki, tel.
kom. 0506-072-063.
Namiot foliowy wymiar 7×30, przęsła zbrojone, cena do uzgodnienia, tel. kom. 0509-373322, tel. (046) 831-23-05.
Wózekdladziecka,tanio,tel.kom.0605-197-330.
Quad na pedały, firmy Snoby, cena 300 zł, tel.
kom. 0697-725-858.
Drzewo kominkowe, dąb, tel. (0-46) 83273-78.
Keyboard duży, cena 100 zł, tel. kom. 0601296-640.
Drukarka Lexmark 730 Color na gwarancji,
stan b. dobry, tanio, tel. kom. 0607-068-355.
Naczepa firanka - sprzedam lub zamienię, tel.
kom. 0509-920-555.
Brykiet z trocin, tel. kom. 0509-920-555
Ekogroszek, miał węglowy, tel. kom. 0509920-555.
Stębnówka przemysłowa, tel. kom. 0604172-076.
Blacha 5mm, gładka sprzedam z odzysku na
pół ceny, tel. kom. 0691-846-117.
Sadzonki iglaków, tel. kom. 0608-334-526.
Piec gazowy dwufunkcyjny, używany, tel.
kom. 0664-736-407 po 15-tej.
Wielofunkcyjny, nowy wózek dziecięcy Gracco, cena 900 zł, tel. kom. 0608-268-313.
Drewno opałowe, sztachety i deski, tel. kom.
0507-927-200.
Brama 3,50 m + furtka 1m nowa oraz gniotownik do zboża, tel. kom. 0691-318-175.
Likwidacja szwalni, wyprzedaż maszyn, tel.
kom. 0692-125-138.
Ruszta piecowe, tel. (046) 832-17-60.
Sprzedam cement - 360zł netto, tel.
kom. 0600-803-514.
Piach, żwir, ziemia, gruz, tel. kom. 0602-520-195.
Mikrofalówka Panasonic, tel. kom. 0509620-300.
Duży namiot harcerski, tel. kom. 0509-620-300.
Akomax - piece. Tanie ogrzewanie zasyp miałem, co 7 dni, tel. kom. 0665-678-529.
Duży kiosk handlowy 3,5 x 4,7 m,
witryny aluminiowe, rolety, tel. kom.
0509-620-300.
Dmuchawy, sterowniki do kotłów, tel. kom.
0601-070-363.
Piec centralne ogrzewanie, EKO KSW5, tel.
(046) 854-72- 56.
Maszty reklamowe, 12-metrowe z tworzywa
sztucznego, tel. (046) 856-82-93.
Pilnie sprzedam kiosk typu Ruch, 10 mkw.
w Żyrardowie do przeniesienia, tel. kom. 0604770-616, 0604-770-482.
Odsprzedam granulat styropianu, tel. kom.
0664-966-270.
Piaskowiec ozdobny, transport, tanio, tel. kom.
0501-587-247.
Regał, kolor Orzech, tel. kom. 0696-442-923.
Telefon komórkowy SPV E610, nowy, 2 lata
gwarancji, tel. kom. 0508-837-212.
Drewno kominkowe - opałowe, tel. kom.
0669-366-178.

Piec C.O. używany, tel. kom. 0601-615-639.

Przyjmę pracowników do baru w Krępie, mile
widziane doświadczenie w gastronomii, tel.
kom. 509700345.
Mężczyźni do pracy w magazynie, Stryków,
godziny nocne, od 1.400 netto, tel. kom.
0508-040-104.
Zatrudnię szwaczki - spodnie, tkanina, Głowno,
tel. kom. 0791-020-673.
Przyjmę krawcową do szycia firan lambrekinów w Warszawie, tel. (022) 423-81-29, tel.
kom. 0604-467-856.
Oriflame, tel. kom. 0695-851-241.
Zatrudnimy szwaczki. Dobre zarobki, praca do
16.00, tel. kom. 0606-958-480.

Sprzedam beczki plastikowe 1000 l, 150 zł/szt.,
tel. kom. 0602-692-121.

Zatrudnimy szwaczki. Dobre zarobki, praca do
16.00, tel. kom. 0665-431-100.

Okna plastikowe z demontażu 60x130,
165x145, tel. kom. 0602-489-317.
Grzejniki aluminiowe, używane, tel. kom.
0609-219-294.
Laptop Asus, nowy, 2 lata gwarancji, cena do
negocjacji, tel. kom. 0603-523-979.
Maszyny stolarskie, tel. kom. 0664-933-551.

Zatrudnimy szwaczki, prasowaczki oraz na guzikarkę i dziurkarkę, tel. kom. 0601-635-056.
Zatrudnię dziewiarza z możliwością przyuczenia, tel. kom. 0603-627-246.
Zatrudnię hafciarza z możliwością przyuczenia, tel. kom. 0609-100-100.
Zatrudnię do rozładunku owoców oraz wózkowych, tel. kom. 0608-333-014.
Przyjmę pracownika do zakładu wulkanizacyjnego, Głowno, tel. kom. 0698-783-854.
Zatrudnię do pracy w sklepie spożywczym,
Łowicz, tel. kom. 0512-088-422.
Biuro nieruchomości zatrudni
Panią (30 -45 lat) w charakterze
agenta nieruchomości. Wysokie
zarobki, samochód służbowy.
Skierniewice, Al. Niepodległości 14, tel. kom. 0509-745-155.
Przyjmę do pracy w gastronomii, Restauracja
Cafe Brama, Łowicz, tel. kom. 0668-262741.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E kraj i zagranica,
tel. kom. 0608-059-817.
Zlecę pomalowanie pomieszczeń
w piekarni 500 mkw. oraz położenie płytek ok. 50 mkw, tel. kom. 0603-610-512.
Szwaczki, tel. kom. 0609-251-040.
Przyjmę pracownika do wykończenia wnętrz,
tel. kom. 0605-562-651.
Praca przy zbiorze jabłek, okolice Łowicza,
Kiernozi, tel. kom. 0603-558-551.
Pracownik budowlany, tel. kom. 0605-636228.
Firma zatrudni przedstawiciela handlowego
z doświadczeniem, tel. (046) 838-44-68 od
10.00 do 16.00.
Zatrudnię kierowcę kat. C z doświadczeniem,
tel. kom. 0606-457-050.
Zatrudnię mechanika do samochodów ciężarowych, tel. kom. 0608-059-817.
Zatrudnię kierowcę C + E do pracy w gospodarstwie sadowniczym.
Możliwość zakwaterowania, tel. kom.
0505-068-787.
Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego w Łyszkowicach, tel. kom. 0503-327-748.
Praca w Oriflame, tel. kom. 0604-286-349.
Zatrudnię murarzy do stawiania budynków
w stanie surowym, tel. kom. 0666-049-802.
Zatrudnię mechanika, blacharza samochodowego, tel. kom. 0600-352-099.
Oriflame. Możliwość dorobienia. Dorabianie
dla każdego w firmie kosmetycznej. Ciekawe
możliwości, tel. (046) 838-35-03, tel. kom.
0508-362-833.
Zatrudnię fryzjera/kę może być bez
doświadczenia, tel. kom. 0691-807608 po 18.
Zatrudnię osoby do zbioru kapusty, tel.
kom. 0503-681-612.
Przyjmę do zbioru kapusty, tel. kom.
0609-165-855.
Zatrudnię kierowcę kat. C. Dobre zarobki, tel.
kom. 0604-237-423.
Zatrudnię do sprzątania mieszkania w Łowiczu, tel. kom. 0604-284-833 po 16.00-tej.
Zatrudnię tynkarza lub osobę do przyuczenia,
tel. kom. 0504-180-468.
Zatrudnię mężczyznę do 25 lat do
hurtowni BHP, Łowicz, prawo jazdy B,
tel. kom. 0602-390-809.
Zatrudnię tynkarzy, murarzy, osoby do dociepleń, gipsiarzy - fachowców, tel. kom.
0502-312-887.
Zatrudnię piekarza ciastowego, tel.
kom. 0603-610-512.
Od zaraz kierowca C + E jazda na tarczki, tel.
kom. 0609-999-685.
Pracownika gospodarczego zatrudnię, Głowno,
tel. kom. 0660-989-008.
Zatrudnię kierowcę do rozwożenia pizzy. Posiadamy samochód, tel. kom. 0660-733-348.
Zatrudnię szwaczki, również emerytki- szycie biustonoszy, tel. kom.
0603-653-012.
Zatrudnię kierowcę C+E, transport międzynarodowy, tel. kom. 0604-461-507.
Zatrudnię młodą, operatywną dziewczynę do
pracy w pizzeri, tel. kom. 0695-364-144.
Zatrudnię bukieciarkę - florystkę
z doświadczeniem, tel. kom. 0509854-421.
Zatrudnię kierowcę C + E, tel. kom. 0605094-166.
Zatrudnię kierowcę kat. B, tel. kom. 0502080-984.
Zatrudnię kierowcę kat. C, tel. kom. 0601297-797.
Zatrudnię sprzedawcę, panele podłogowe drzwi, wymagane prawo jazdy
kat. B, tel. kom. 0668-422-789.
Poszukujemy osób do wykładania towaru i na
kasy- przyuczenie, tel. kom. 0503-141-236.
Zatrudnię osobę na stanowisko mechanik -wulkanizator w Bratoszewicach, tel. (042) 719-6308, tel. kom. 0505-151-701.
Zatrudnię główną księgową na 1/2 etatu
(pełna księgowość), tel. (046) 837-65-63
w godz. 7.00-15.00.
Dynamicznie rozwijająca się firma zatrudni
10 osób, bezpłatne szkolenia, możliwość
rozwoju, również dla studentów, tel. kom.
0515-236-056.
Firma zatrudni: doświadczonych mechaników maszyn dziewiarskich, kierownika produkcji z dobrą znajomością
języka angielskiego, administratora
obiektu, tel. kom. 0608-427-671.
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Commercial Union zatrudni osoby na stanowisko asystenta Otwartego Funduszu Emerytalnego (także studentów), bezpłatne szkolenie,
tel. kom. 0515-236-056.
Firma Admar zatrudni murarzy, tynkarzy,
malarzy i pracowników do ociepleń budynków,
tel. kom. 0513-823-750.
Zatrudnię szwaczki, możliwość przyuczenia - dzianina, praca całoroczna,
rejestracja, tel. kom. 0603-107-489,
0781-315-399.
Zatrudnię pracownika do biura, tel. kom.
0602-527-481.
Potrzebuję opiekunki dla starszej pani, Łowicz,
tel. (046) 837-37-50.
Zatrudnię mężczyznę do pracy informatyczno-handlowej w przychodni, tel. kom.
0505-099-355.
Zatrudnimy kierowcę kat. C+E z doświadczeniem mile widziana znajomość języka obcego, tel. kom. 0660493-661.
Sukces finansowy zależy od Ciebie, tel. kom.
0603-330-995 tylko od 15.00-17.00.
Zatrudnię fryzjerkę, tel. kom. 0661-755-653.
Zatrudnię księgową z doświadczeniem w prowadzeniu Podatkowej
Księgi Przychodów i Rozchodów oraz
Ewidencji Podatku Vat, tel. (046) 83745-96.
Zatrudnię kierowcę kat. C + E, teren
kraj, tel. kom. 0607-403-256.
Kierowca C+E, kraj, tel. kom. 0601-180-303.
Zatrudnię do pracy w firmie transportowej
osoby ze znajomością jęz. angielskiego lub
niemieckiego, tel. kom. 0667-817-773, 0667817-776.
Przyjmę osobę- pomoc w nauce, tel. kom.
0601-439-657.
Przyjmę do składania pantofli emeryta, rencistę, tel. kom. 0501-657-004.
Zatrudnię szwaczkę (bielizna dziecięca), stała
praca, Stryków, zapewniamy dowóz z Głowna
i okolic, tel. kom. 0607-677-855.
Zatrudnię pracownika na budowę, tel. kom.
0697-908-289.
Zatrudnię kierowcę C+E na terenie kraju, tel.
kom. 0600-346-932.
Kierowca C + E, tel. kom. 0609-999-685.
Zatrudnię kierowcę C+E w transporcie
międzynarodowym (z kartą), tel. kom.
0509-659-963.
Kucharka, tel. kom. 0609-999-685.
Kasjer, tel. kom. 0609-999-685.
Zatrudnię młodych pracowników do układani
kostki brukowej, tel. kom. 0697-778-557.
Agencja ochrony zatrudni na terenie Brzozowa
koło Bielaw emerytów, rencistów, tel. kom.
0605-998-279.
Zatrudnimy młode osoby do pracy
w sklepie odzieżowym Frog w Łowiczu. CV ze zdjęciem prosimy składać
w sklepie Frog, ul. Koński Targ 9 lub
na frogmakow@wp.pl, tel. kom. 0513144-873.
Przyjmę do pracy na stanowisk pracownik
fizyczny. Kontakt: Firma DAB ul. Świerczewskiego 1A, pok. 203 Sochaczew.
Nowo powstała firma z Głowna zatrudni magazyniera-dostawcę. CV należy wysłać na adres
mk@lamatesina.pl - oddzwonimy.
Kulturalną, niepalącą do prowadzenia domu
i opieki nad starszą osobą. Mieszkanie,
wynagrodzenie do uzgodnienia, tel. (0-42)
648-40-89.
Firma dziewiarska w Łowiczu zatrudni
osoby do formowania skarpet, tel. kom.
0609-135-492.
Zatrudnię kierowcę do jazdy ciągnikiem
siodłowym po Polsce i krajach UE, tel. kom.
0663-799-901.
Axell zatrudni osoby do pracy w magazynie,
tel. kom. 0512-379-855, 0515-069-112.
Piekarnia w Kowiesach zatrudni piekarzy.
Pracowników fizycznych bez doświadczenia,
przyuczamy do zawodu. Bardzo dobre warunki
finansowe, a także pełne świadczenia, tel. kom.
0601-286-785.
Piekarnia w Kowiesach zatrudni kierowcę
kat. B. Bardzo dobre warunki finansowe,
a także pełne świadczenia, tel. kom. 0601-286785, 0667-397-007.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E z doświadczeniem, kraj- tel. 0505-132-156, zagranica, tel.
kom. 0609-494-282.
Klinika rehabilitacyjna Nowy Dwór zatrudni na
stanowisko; fizjoterapeuty oraz recepcjonistki,
tel. (0-46) 831-44-95.
Zatrudnię pizzermena, niekoniecznie z doświadczeniem, Skierniewice, tel. kom. 0516391-763.
Zatrudnię kierowcę na ciągnik siodłowy, tel.
(0-46) 831-62-96.
Na kasę z przyuczeniem lub wykładanie
towaru, tel. 0503-141-236.
Do prac remontowych zatrudnię, tel. kom.
0608-334-526.
Zatrudnię pracownika na stacji paliw,
tel. kom. kom. 0787-825-400.
Zatrudnię szwaczki, chałupniczki, tel. kom.
0784-531-010.
Zatrudnię w sklepie spożywczym w Bolimowie, tel. kom.0604-786-275.
Firma Pedbruk zatrudni brukarzy,
operatora spycha i hydraulików do
budowy kanalizacji deszczowej, tel.
0606-940-523.

Zatrudnię instruktora nauki jazdy kat. B,
Głowno, tel. 0509-061-808.
PUHM U-CAR Sp. z o.o. w Skierniewicach poszukuje elektryka-elektronika
samochodowego. Kontakt: tel. kom.
0509-118-333.
Zatrudnię przedstawicieli ubezpieczeniowo-finansowych. CV na e-mail: rekrutacja.
ingnn@wp.pl
Zatrudnię pracowników do prac wykończeniowych, tel. kom. 0602-779-602.
Zatrudnię pracownika w gospodarstwie
rolnym, możliwość kwaterunku, tel. kom.
0606-875-821.
Zatrudnię elektryka, tel. 0602-779-602.
Agencja Pracy Tymczasowej Randstad poszukuje dla swojego klienta TCL w Żyrardowie
osób na stanowisko: operator linii produkcyjnej. Wymagania: motywacja do pracy, zaangażowanie, odpowiedzialność. Praca w systemie
3 zmianowym. Osoby zainteresowane prosimy
o kontakt pod nr tel. kom. 0601-788-744 lub
854-02-42.
Firma budowlana zatrudni inżyniera
o specjalności roboty drogowe lub
ogólnobudowlane na terenie całego
kraju, tel. (0-46) 833-98-28 wew. 18.
Oriflame, tel. kom. 0695-851-241.
Szwaczki, Żyrardów, 8 godzin, 1 zmiana, wysokie zarobki, tel. kom. 0664-727-734.
Firma zatrudni kierownika robót drogowych, tel. (0-46) 833-98-28 wew.11.
Murarzy z doświadczeniem od zaraz na
stałe, zarobki powyżej 5000 złotych, tel. kom.
0608-224-789.
Restauracja McDonald’s w Żyrardowie
zatrudni osoby chętne do pracy, tel.
(046) 854-80-30.
Zatrudnię sprzedawcę sklep spożywczy, tel.
kom. 0509-034-505.
Zatrudnię kierowcę, kelnerko -barmankę, pizzermana, pomoc kuchnia, tel.
kom. 0604-183-003.
Fryzjerkę zatrudnię, Żyrardów, tel. kom.
0601-716-473.
Szwaczki, prasowaczkę, osiem godzin, jedna
zmiana, wysokie zarobki, tel. kom. 0602218-065.
Firma zatrudni absolwentów szkół wyższych o kierunku ogólnobudowlanym
i drogowym, tel. (0-46) 833-98-28 wew.
11, 0601-298-842.
Do wykończeń i remontów, Skierniewice
i okolice, tel. kom. 0510-861-820.
Firma Hydro-Kal Bis Puszcza Mariańska zatrudni: tokarzy, ślusarzy, mechaników, operatora tokarki CNC. Kontakt:
(0-46) 831-81-16, 0503-050-650.
Mężczyznę lub kobietę do pracy w stajni,
praca przy koniach z zamieszkaniem, tel. kom.
0603-112-231.
Mężczyznę do pracy przy koniach. Praca stała z
zamieszkaniem, tel. kom. 0603-112-231.
Pracownika na skup złomu w Mszczonowie,
tel. kom. 0792-854-519.
Zatrudnię dekarzy, murarzy, cieśli, docieplenia
budynków, okolice Rawy Mazowieckiej, tel.
kom. 0503-535-827.
Do montażu schodów, Rawa Mazowiecka, tel.
kom. 0601-335-424.
Zatrudnię do rwania jabłek, Grzymkowice, tel.
(0-46) 815-95-04, tel. kom. 0504-559-488.
Zatrudnię kierowcę C+E, tel. kom. 0501404-620.
Zatrudnię kierowcę C+E, tel. kom. 0601335-648.
Zatrudnię murarzy i pomocników, zakwaterowanie, dzwonić po 20.00, tel. kom.
0513-017-574.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, tel. kom. 0602521-415.
Do hurtowni z okolic Rawy Mazowieckiej, tel.
kom. 0785-113-833.

Kierowca kat. B, C podejmie pracę dorywczą,
tel. kom. 0660-448-694.
Pięćdziesięcioletnia ekspedientka: uczciwa,
komunikatywna, dyspozycyjna, tel. kom.
0668-773-204.
Dwie młode studentki (zaoczne) podejmą
pracę biurową. Prosimy o kontakt, tel. kom.
0886-637-367.
Operator koparko-ładowarki podejmie pracę,
tel. kom. 0609-184-043.
Kierowca kat. B lub operator wózków widłowych lub praca na produkcji, tel. kom.
0667-257-117.
Rencista podejmie pracę, tel. kom. 0698023-262.

Wideofilmowanie i fotografowanie, profesjonalnie, tanio, tel. kom. 0600-447-843.
Foto-Video „Kroton”, tel. (046) 837-47-48, tel.
kom. 0504-057-550.
Studio Foto Wideo MOVIE, www.movie.
net.pl.
Studio Wideo „Kadr”, tel. kom. 0607-916001.
Wideofilmowanie i fotografia ślubna, chrzciny,
komunie, studniówki, montaż cyfrowy, tel.
kom. 0500-397-604.
Cyfrowe wideofilmowanie, fotografowanie, pełna obróbka komputerowa,
DVD, tel. (046) 837-94-85, tel. kom.
0608-484-079.
Wideofilmowanie cyfrowe, obróbka komputerowa- tanio, tel. kom. 0606-852-557.
Wesela, profesjonalnie, tanio, DVD,
tel. (046) 837-52-23, tel. kom. 0606-312-048.
Videofilmowanie, atrakcyjne animacje komputerowe, DVD, foto. Profesjonalnie, tanio,
tel. (046) 837-79-81, tel. kom. 0606-302-466.
Cyfrowe wideofilmowanie, fotografowanie, pełna obróbka komputerowa,
tel. (046) 837-94-85, tel. kom. 0608484-079.
Fotografowanie, tel. kom. 0506-109-908.
Wideofilmowanie „Kasia”, solidnie, tanio
+ zdjęcia, tel. (046) 837-87-68, tel. kom.
0602-633-407.
Cyfrowe wideofilmowanie, przystępne ceny,
tel. kom. 0603-451-221.
Fotografia ślubna, chrzty, komunie. AUTO do
ślubu - TOYOTA Rav4 2008 rok, złota. www.
twojefotovideo.com tel. kom. 0505-42-97-42.
Foto-video usługi, tel. kom. 0516-965-367.
Wideofilmowanie, tel. kom. 0696-011-351.
Wideofilmowanie, profesjonalnie, tanio, tel.
kom. 0608-244-400.
Foto-Wideo „Clip” wideofilmowanie, fotografowanie cyfrowe, obróbka komputerowa,
przegrywanie z VHS na DVD, profesjonalnie,
tel. kom. 0606-218-624.
Profesjonalne wideofilmowanie. Przystępne
ceny, tel. kom. 0605-157-248.
Fotografia ślubna, plenery, reportaże, chrzty,
komunie, tel. kom. 0509-652-759, www.
tomaszewskifoto.pl.

Remonty kompleksowe mieszkań, tel. kom.
0668-262-745.
Hydrauliczne, tel. (046) 837-19-29, tel.
kom. 0506-064-122.
Dachy, pokrycia dachowe, konstrukcje, obróbki, tel. kom. 0609-846-316.
Układanie kostki brukowej i prace ogólnobudowlane, tel. kom. 0508-286-519.
Tynki gipsowe agregatem - solidnie, tel. kom.
0502-370-226, 0506-053-376.
Brukarstwo, tel. kom. 0600-265-234.

Szukam pracy na stałe, tel. kom. 0782-933874.
Zaopiekuję się dzieckiem, tel. kom. 0696268-325.
Samodzielny cieśla z uprawnieniami przyjmie
pracę: szalunki, dachy. Zakwaterowanie +
wyżywienie, tel. kom. 0692-865-265.
Podejmę pracę 4 dni w tygodniu (spawanie,
układanie paneli i inne), tel. kom. 0507209-008.
Szwalnia przyjmie przeszycia, tel. (042) 71936-93 po 20.00, tel. kom. 0508-718-574.
Bukieciarka - uczciwa, dyspozycyjna, tel. kom.
0501-761-418.
Zaopiekuje się dzieckiem lub starszą osoba, tel.
kom. 0692-813-618.
Poszukuję pracy od listopada, prawo jazdy kat.
B, C, E, tel. kom. 0667-246-283.
Zaopiekuję się dzieckiem lub osobą starszą, tel.
kom. 0666-713-903.
Mężczyzna poszukuje pracy, lat 39, po technikum spożywczym, prawo jazdy kat. B, tel.
kom. 0500-761-142.
Kierowca z kat. B, doświadczony, poszukuje
pracy, tel. kom. 0509-340-023.
Dwudziestoczteroletnia podejmie pracę, tel.
kom. 0516-979-615.
Szuka pracy kierowca C + E z doświadczeniem, tel. kom. 0723-224-697.
Podejmę pracę jako kierowca kat. B, C, E,
T i operator wózka widłowego, tel. kom.
0788-803-014.

Brukarstwo, tel. kom. 0606-774-310.
Wylewki betonowe agregatem zacieranie
mechaniczne, tel. kom. 0665-038-853.
Rusztowania, wynajem, montaż, sprzedaż, tel. kom. 0604-826-447.
Wylewki betonowe agregatem, zacieranie
mechaniczne, tel. kom. 0600-872-737 0668327-588.
Układanie parkietu, mozaiki, cyklinowanie,
tel. (046) 837-42-55, tel. kom. 0501-180-959.
Koparko -ładowarka, koparka, transport piasku 20 t, rozbiórki -faktury
VAT, Głowno i okolice, tel. kom. 0602445-248.
Usługi remontowe, gipsowanie, malowanie,
glazura, rachunki, tel. kom. 0602-383-118.
Układanie parkietów, cyklinowanie, tel.
kom. 0666-088-518.
Tynki maszynowe, elewacje, docieplanie,
solidnie, tel. kom. 0501-931-961.
Malowanie, gładź, płyty karton/gips, glazura, adaptacja poddaszy, panele, elewacja
budynków, tel. (046) 837-62-71, tel. kom.
0668-026-851.
Tynki wewnętrzne, zewnętrzne, tel.
kom. 0502-939-374.
Producent! Siatki, słupki, bramy, balustrady,
usługa montażu, tel. kom. 0500-371-161.
Tynkowanie i murarstwo, tel. kom. 0668489-577.
Hydraulika, tel. kom. 0608-263-951.

Usługi w zakresie układania paneli podłogowych, ściennych, gipsowanie, malowanie,
glazura, terakota, tel. kom. 0608-410-972.
Cyklinowanie, układanie parkietu, tel. kom.
0668-750-437.
Gładź, płyta g/k, malowanie, panele
ścienne, podłogowe, glazura, terakota,
tel. kom. 0502-939-374.
Przecieranie drewna u klienta, tel. kom.
0506-202-161.
Wyrób i montaż schodów z drewna oraz inne
usługi stolarskie, tel. kom. 0663-766-557.
Usługi koparko-ładowarką, tel. kom.
0692-488-093.
Dachy kompleksowo, tel. kom. 0790-403-988,
0508-213-801.
Układanie glazury, terakoty, gładzie gipsowe,
malowanie, tel. kom. 0609-569-365.
USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ,
ŁYŻKI 30, 50, 70, 150 CM, tel. kom.
0696-691-596.
P.U.H. HEN-POL świadczy usługi w zakresie:
cyklinowania, lakierowania parkietów, tel.
kom. 0607-090-260.
Kominki - budowa, montaż, ogrzewanie
domów, tel. (046) 837-44-35, tel. kom.
0600-294-318.
Malowanie, tapetowanie, gładź, płyty g/k,
panele podłogowe, tel. (046) 837-32-41 po
21.00, tel. kom. 0608-685-867.
Cyklinowanie bezpyłowe nowymi maszynami
220 V, układanie parkietu, mozaiki, tel. kom.
0697-892-966.
Glazura, terakota, gładzie, malowanie wnętrz,
płyta k/g - prace remontowe wykonam, tel.
kom. 0516-153-870.
Glazura, terakota, tel. kom. 0696-171-899.
Tynki - wolne terminy, tel. kom. 0503-077863.
Wykonam niewielkie remonty - gips płyta K/G,
malowanie, panele, tel. kom. 0787-170-813.
Gładź, malowanie, tapetowanie, montaż drzwi,
tel. kom. 0660-742-978.
Sprzedaż więźby dachowej w cenie 700 zł
na zamówienie oraz wszelkiej kantowizny
budowlanej, suszenie, impregnacja drewna,
Bełchów Osiedle, tel. kom. 0698-628-834.
Murowanie domów jednorodzinnych
i pomieszczeń gospodarczych, tel.
kom. 0886-370-335.
Docieplanie poddaszy, gipsy, sufity podwieszane. Elbo s.c., tel. kom. 0502-228-972;
0604-645-981.
Remonty kompleksowo, tel. kom.
0600-614-490.
Tynki gipsowe oraz cementowo-wapienne
agregatem, prace wykończeniowe, tel. kom.
0502-228-972; 0604-645-981.
Malowanie, gipsowanie, glazurnictwo, płyty
G/K, stiuki weneckie, tynki dekoracyjne,
wykończenie wnętrz. Firma Ścianka, tel. kom.
0516-107-876.
Usługi stolarsko-remontowe, schody,
podłogi, cyklinowanie, zabudowy k/g,
tel. kom. 0607-789-345.
Poddasza, zabudowy k/g, gładź, malowanie,
panele podłogowe, docieplenie, tel. kom.
0697-638-898.
Glazura, płyty gipsowe, roboty budowlane, tel. kom. 0513-449-413.
Bramy i ogrodzenia. Sprzedaż i montaż,
tel. kom. 0501-247-193, 0509-732-602.
Ogrodzenia, bramy, balustrady. Produkcja, montaż, tel. kom. 0501-677-275,
0506-771-822.
Vertal - żaluzje poziome, pionowe. Rolety
materiałowe i antywłamaniowe. Siatki przeciw
owadom. Produkcja, montaż, tel. kom. 0602736-692 0512-342-751.
Płytki, gipsy, ocieplenia, terakota, sufity
podwieszane, malowanie, tel. kom. 0787349-127.
Bramy przesuwne, ogrodzenia, balustrady,
siatka ogrodzeniowa + montaż, tel. kom.
0503-572-046.
Docieplanie budynków, poddaszy, kompleksowe remonty mieszkań, tel. kom. 0605233-844.
Kostka brukowa i wylewki półsuche, tel. kom.
0605-636-228.
Układanie paneli ściennych i podłogowych, tel.
kom. 0507-209-008.
Gipsy, malowanie, sufity podwieszane, panele,
glazura - solidnie, tel. kom. 0608-372-976.
Tynki gipsowe, wapienno-cementowe, tel.
kom. 0500-037-006.
Kominki budowa, serwis, wkłady wodne, tradycyjne elektryczne. Ekspozycja
ul. Tkaczew 7A, tel. kom. 0607-090-243
0602-282-415.
Kominy kwasowe - sprzedaż i montaż, tel.
kom. 0602-282-415.
Kominki z płaszczem wodnym. Profesjonalny
montaż,, tel. kom. 0608-101-676.
Remonty, profesjonalnie, tel. kom.
0691-774-281.
Kominy-montaż wkładów kominowych ze
stali kwasoodpornej i żaroodpornej, wykonanie elementów nietypowych, tel. kom.
0608-101-676.
Kominki- profesjonalny montaż, obudowy
marmur, piaskowiec, granit, rozprowadzenie
gorącego powietrza po całym domu, tel. kom.
0608-101-676.
Układanie glazury i terakoty, modernizacje
łazienek, solidnie, tel. kom. 0602-648-497.
Kompleksowe wykańczanie wnętrz,
docieplanie budynków. Wolne terminy,
tel. kom. 0607-328-032.

„Elektryk”, tanio, tel. kom. 0605-274-529.
Docieplenie budynków, gładzie, malowanie, płyty k/g, panele podłogowe
i ścienne, glazura, terakota, tel. kom.
0607-343-338.
Glazura, terakota, gładź, wykończenia wnętrz,
tel. kom. 0668-821-932.
Glazura, terakota, panele ścienne i podłogowe,
zabudowa poddaszy, karton/gips, tel. kom.
0602-717-207.
Dachy. Konstrukcje i pokrycia, materiały. Faktura Vat. Wolne terminy 2009 rok,
tel. kom. 0661-240-469, 0507-056-578.
Malowanie, gipsowanie, panele podłogowe,
elewacje zewnętrzne. Wolne terminy, tel. kom.
0608-861-026.
Montaż płyt k/g, terakota, glazura, malowanie,
tel. kom. 0605-385-489.
GŁADZIE, MALOWANIE, MONTAŻ
PŁYT K/G, tel. kom. 0691-734-544.
Usługi blacharsko-dekarskie, tel. kom. 0606663-868.
Zlecę rozbiórkę budynku, Głowno Plac
Wolności 15, tel. (042) 710-88-55, tel. kom.
0502-352-687.
Malowanie, gładź, tel. kom. 0793-577-337
0668-026-851.
Usługi minikoparką - wykopy pod fundamenty,
przyłącza wewnątrz zabudowań, w ogrodach,
tel. kom. 0501-074-060.
Wypożyczalnia maszyn i narzędzi budowlanych. Centrum Budowlane, ul. Łęczycka 64,
Łowicz, tel. kom. 0501-074-060.
Rusztowania warszawskie. sprzedaż, wynajem,
tel. kom. 0501-074-060.
Usługi remontowe Krisew, malowanie,
płyty k/g, gładzie, sufity podwieszanie,
adaptacja poddaszy, panele, glazura,
terakora, tel. kom. 0693-824-684.
Docieplanie budynków, malowanie, gipsy,
glazura, terakota, tel. kom. 0513-823-750.
Projektowanie budynków mieszkalnych,
gospodarczych, rozbudowy, nadzór, wyceny,
kosztorysy, tel. (046) 837-78-38, tel. kom.
0502-086-592.
Malowanie, gipsowanie, glazura, terakota,
montaż drzwi, zabudowy płyta K/G, tel. kom.
0694-804-958.
Malowanie, gipsowanie, glazura, terakota,
panele, itp., tel. kom. 0508-313-799.
Gipsy, malowanie, panele podłogowe,
dachy - szybko, solidnie, tanio, tel. kom.
0664-712-854.
Prace wykończeniowe, płytki, panele, malowanie, gipsowanie, tel. kom. 0663-062-415.
Kominy kwasoodporne, wkłady, sprzedaż, montaż, tel. kom. 0501-489-029.
Remonty kompleksowo, tel. kom. 0602-513558, 0608-810-953.
Gładź gipsowa, malowanie - wolne terminy,
montaż drzwi, bram garażowych, okien PCV
i innych, tel. kom. 0602-370-470.
Usługi remontowo-stolarskie, tel. kom.
0783-487-655.
Uslugi ogólnobudowlane, wykonywanie budynków jednorodzinnych,
gospodarczych, docieplenia i wykończenia wnętrz, tel. kom. 0723-461-270.
Tynki, wylewki, malowanie z klinkieru, tel.
kom. 0692-382-852.
Usługi remontowo-budowlane. Najniższe ceny, tel. kom. 0691-671-337.
Malowanie, gipsowanie, płyta karton/gips,
panele podłogowe, glazura, terakota, tel. kom.
0668-462-197.
Wykańczanie wnętrz, tel. kom. 0782-860011.
Remonty adaptacje, tel. kom. 0607196-356.
Układanie glazury, terakoty, malowanie,
gładzie gipsowe, panele, tel. kom. 0698930-923.
Dachy krycie, tel. kom. 0505-676-175.
Gładzie gipsowe, zabudowy, sufity podwieszane, malowanie, panele, glazura, tel. kom.
0500-041-271.
Glazura, terakota, gładzie, malowanie, panele,
itp., tel. kom. 0508-313-799.
Sufity podwieszane, gipsowanie, malowanie,
tel. kom. 0511-337-768.
Malowanie, panele, płyty k/g, dociepelnia,
wylewki, tanio, tel. 0668-125-151.
Solidnie, remonty, glazura, terakota, tel.
0503-879-604.
Ciesielstwo, dekarstwo, każde pokrycie, tel.
0728-825-854.
Schody z drewna, montaż, tel. 0693-470-248.
Glazura, terakota, gipsowanie, schody z kamienia, tel. 0785-803-030.
Dachy, montaż wszelkiego rodzaju pokrycia
dachowe, tel. 0607-610-786.
Układanie glazury, terakoty, tel. 0512-532811.
Posadzki cementowe i tynki gipsowe agregatem, tel. 0509-655-320, 0604-409-034.
Murowanie budynków mieszkalnych i gospodarczych, tel. 0661-251-301.
Wykończenia remontów budowlanych, gładź,
malowanie, tapetowanie, tel. 0602-690-043.
Tynki, wylewki maszynowe, tel. 0515-924658.
Tynki gipsowe z agregatu, gładzie gipsowe,
tel. 0695-601-328.
Wylewki, posadzki betonowe, maszynowo,
tel. 0606-986-179.

Budowa domów jednorodzinnych oraz prace
wykończeniowe, tel. kom. 0603-624-879.
Wykończenia mieszkań pod klucz, tel. kom.
0603-624-879, 0603-615-269.
Glazura, terakota, gres, wykończenia od A do
Z, tel. kom. 0506-797-020.
Tynki tradycyjne profesjonalne, tynkowanie
agregatem ze szlichtą kwarcową. Ar-Pol, tel.
kom. 0503-401-678.
Usługi koparko- ładowarką, tel. kom. 0887064-503.
Cyklinowanie bezpyłowe, układanie podłóg,
parkietów, tel. kom. 0507-048-205.
Wykopy mini koparką pod fundamenty,
ogrodzenia. Montaż instalacji wod.kan., przydomowych oczyszczalni
ścieków, tel. kom. 0693-413-492.
Usługi budowlane i remontowe, gładź,
glazura, terakota, malowanie, zabudowa z płyty KG, tel. kom. 0602-779-602.
Pokrycia dachowe, sprzedaż i krycie,
tel. kom. 0505-038-785.
Posadzki Mixokretem, tel. kom. 0691689-925.
Posadzki cementowe i tynki gipsowe agregatem, tel. kom. 0509-655-320, 0604-409-034.
Malowanie, tapety natryskowe hiszpańskie,
tynki japońskie, sztukaterie gipsowe, panele,
wykładziny, tel. kom. 0607-420-412.
Krycie dachów, konkurencyjne ceny
materiałów, tel. kom. 0608-224-789.
Kominki, parapety, schody, itp., gres, granit,
marmur, tel. kom. 0506-797-020.
Kompleksowe budowy od podstaw. Pokrycia dachowe, tel. kom. 0608-224-789.
Wylewki betonowe agregatem, zacieranie
mechaniczne, tel. kom. 0665-038-853.
Wylewki betonowe agregatem, zacieranie
mechaniczne, tel. kom. 0600-872-737, 0668327-588.
Balustrady i poręcze ze stali nierdzewnej, tel.
kom. 0606-213-359, 0665-372-715.
Dachy - montaż, tel. kom. 0604-962-499.
Pokrycia dachowe, tel. kom. 0691-922-227.
Docieplenie stropodachów, sufitów podwieszanych, ścian i podłóg granulatem styropianu
lub wełny mineralnej, 1 mkw. od 9 zł, tel. (044)
714-27-94, tel. kom. 0664-966-270.
Wylewki betonowe posadzek mixokretem, tel.
kom. 0669-112-265.
Dachy montaż, tel. kom. 0607-335-663.
Tynkigipsowe,agregaty,tel.kom.0669-201-962.
Dachy - tanio i profesjonalnie, montaż więźby
dachowej i pokryć dachowych, tel. kom.
0721-224-112.
Roboty budowlane, tanio i solidnie, tel. kom.
0783-662-142.

Anteny - montaż, instalacje, tel. kom. 0601306-566.
Usługi hydrauliczne, tel. kom. 0508-862-015.
Instalacje elektryczne, przyłącza, Łowicz
i okolice, tel. kom. 0600-764-110.
Instalacje elektryczne nowe, również przeróbki,
tel. kom. 0880-850-697.
Usługi hydrauliczne, pełen zakres.
Zduny 9, tel. (046) 838-75-53, tel. kom.
0601-379-355.
Przyłącza, elektroinstalacje, pomiary, odgromówka, automatyka budynkowa EIB, KNX,
wideo-domofony, RTV-Sat, bramonapędy,
systemy alarmowe, monitoring wizyjny CCTV,
kontrola dostępu, uprawnienia, VAT, tel. kom.
0601-303-858.
Montaż, naprawa domofonów, wideofonów,
bramofonów, tel. kom. 0602-633-407.
Instalacja anten satelitarnych i naziemnych, tel.
kom. 0602-633-407.
Hydrauliczne instalacje grzewcze i sanitarne
kompleksowo. Montaż kotłowni, ogrzewania
podłowego, tel. kom. 0608-390-429.
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Usługi hydrauliczne, tel. kom. 0691-991-000.
Hydraulika, tel. kom. 0691-774-281.
Usługi hydrauliczne, tel. kom. 0604-342-084.
Elektryk, instalacje elektryczne, tel. kom.
0501-129-686.
Pogotowie Hydrauliczne, tel. kom.
0600-614-490.
Hurtownia hydrauliczna (najtaniej w regjonie) w Centrum Budowlanym, Łowicz, ul.
Łęczycka 64.
Serwis hydrauliczny, tel. kom. 0785989-913.
Automatyka przemysłowa - naprawa sterowania maszyn. Kupię styczniki SLA i inne, tel.
kom. 0691-219-981.
Instalacje hydrauliczne, tel. kom. 0726116-126.
Usługi hydrauliczne, tel. kom. 0603-917-448.
Usługi elektryczne, montaż instalacji
i urządzeń elektrycznych, alarmy, domofony, prace kontrolno-pomiarowe,
tel. kom. 0602-779-602.
HYDROINSTAL, instalacje wodno-kanalizacyjne, nowoczesne kotłownie, instalacje i urządzenia gazowe, kolektory
słoneczne, tel. kom. 0782-948-952.
Usługi hydrauliczne, tel. kom. 0509-898-559.
Hydrauliczne, tel. kom. 0784-717-544.

Zespół muzyczny „Rewers”. Wesela, bale.
Wieloletnie doświadczenie, tel. kom. 0605911-766.
Komputery - opieka serwisowa, pomoc
techniczna, sieci komputerowe, instalacje neostrady, składanie komputerów,
części i podzespoły komputerowe, tel.
kom. 0696-803-050.
Meble pod wymiar: kuchenne, biurowe, szafy
z drzwiami przesuwnymi, solidnie, raty, tel.
kom. 0501-707-657.
Usługi transportowe - Renault Master, faktury
VAT, tel. kom. 0607-406-024.
Śluby limuzyną, tel. kom. 0604-344-609.
Zespół, wesela, tel. kom. 0696-315-910.
Masz problem z komputerem - zadzwoń.
Fachowo, szybko, tanio, z dojazdem do klienta,
tel. kom. 0504-070-837.
Przeprowadzki, transport VW T4, tel. kom.
0607-889-775.
Zespół na wesele, www.navel.110mb.com, tel.
kom. 0721-113-812.
Zespół muzyczny - wystawne wesela,
prestiżowe imprezy. Na żywo!, tel. kom.
0608-433-199.
Zespół muzyczny - wesela, tel. kom. 0693-543604, 0698-068-388.
Dj, wodzirej www.djbizzy.110mb.com, tel.
kom. 0697-574-161.
Śluby VW Passat 2004 r. srebrny z udekorowaniem, tel. kom. 0500-371-161.
Zabytkowym autem do ślubu. Wolne
terminy. Atrakcyjne ceny. Zdjęcia http://
utnij.eu/auto, tel. kom. 0604-131-581.
Zespół muzyczny, tel. kom. 0692-584-020.
Przecieranie drewna u klienta, tel. kom.
0506-202-161.
Śluby BMW 530D, Volvo XC90, najnowsze modele, tel. kom. 0509-454-734.
Zespól- wesela, bale, tel. kom. 0606-632-267.
Usługi transportowe - Bus, tel. kom. 0889779-227.
Wynajem limuzyn i Aut retro, tel. kom.
0605-305-579.
Medycyna naturalna, tel. kom. 0791-189485.
Lincoln limuzyna - śluby, tel. (042) 71923-43.
Zespół muzyczny Mexx - bale, wesela, zabawy,
tel. kom. 0507-792-106.
Zespół muzyczny, wieloletnie doświadczenie,
tel. kom. 0606-908-346.
Malowanie obór, dezynsekcja (muchy, wołek zbożowy), deratyzacja, dezynfekcja,
tel. (044) 725-02-95, tel. kom. 0504-171-191.
Dekoracja kościołów, sal weselnych i innych,
tel. (046) 837-95-67, tel. kom. 0512-250-166.
Zespół muzyczny (skrzypce, akordeon, stroje
łowickie) - wesela, doświadczenie, tel. kom.
0698-085-068.
Pranie dywanów, wykładzin, tapicerka meblowa, samochodowa, Głowno i okolice,
tel. (042) 719-15-31, tel. kom. 0887-797-225.
Samochód Kamaz: źwir, piasek, pospółka,
tel. (046) 837-06-19, tel. kom. 0602-471-796.
Zespół muzyczny, tel. kom. 0783-883-449.
Dekoracja sal weselnych, tel. kom. 0784-487536, 0513-748-813.
Zespół muzyczny „Diament” - wesela,
bale, imprezy okolicznościowe, tel.
kom. 0695-761-385, 0661-937-393.
Skrzypce - profesjonalna oprawa ślubów, tel. kom. 0660-684-032.
Usługi transportowe, piach, podsypka, źwir,
cement, wapno, otręby, tel. (046) 838-88-46,
tel. kom. 0605-523-886.
Akordeonista, tel. kom. 0503-112-384.
Masaże lecznicze, tel. kom. 0664-011476 po 16.00.
Jaguar, śluby, imprezy. Tanio, wolne terminy,
tel. kom. 0601-792-179.
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Usługi koparko-ładowarką, tel. kom. 0609661-559, 0880-442-001.
Dekoracja sal weselnych, pokrowce, obrusy,
tel. kom. 0693-776-474.
Usługi transportowe Bus do 3,5 t, kontener
+ winda, tel. kom. 0505-083-574.
Przeprowadzki, towary różne, kontener
20 m3. Faktury, sprawnie i tanio, tel. kom.
0664-013-145.
Przyjmę reklamę na duży samochód dostawczy
5 tys. km/mies., tel. kom. 0664-013-145.
Zawiozę do ślubu BMW 7 i Opel Omega C,
tel. kom. 0500-081-901.
Pranie dywanów, tapicerek samochodowych
itp., tel. kom. 0793-399-396.
Informatyk, tel. kom. 0605-274-529.
Kucharz, imprezy okolicznościowe, tel. kom.
0505-140-392.
Zespół muzyczny For-Rent, tel. kom. 0607777-304 0509-766-163.
Samochód chłodnia do wynajęcia, tel. kom.
0660-989-008.
OFE - najniższa opłata na rynku. Sprawdź
ile możesz zaoszczędzić, tel. kom. 0605208-654.
Podciśnieniowe pranie dywanów, wykładzin
i tapicerek u klienta, tel. (046) 837-73-07, tel.
kom. 0694-876-103.
Usługi transportowe Fiat Ducato, tel.
kom. 0788-769-879.
Dorabianie kluczy różnych, również nawiercanych i Gerda „rurka”. Czerwony kiosk, przy bl.
24, Bratkowice, tel. kom. 0606-319-335.
Śluby Jaguar Sovereign 20-letni, tel.
kom. 0603-107-489.
Gabinet Naturalnej Medycyny, tel. kom.
0791-189-485.
BUS 9 OSÓB, ŁOWICZ, tel. kom.
0505-500-338.
Chrysler 300 Hemi limuzyna nowy model - śluby, tel. kom. 0728-348-420.
Odnowię - pomaluję meble, tanio, tel. kom.
0661-853-627.
Podkuwanie koni, tel. kom. 0511-301-054.
Kapela, tel. kom. 0692-101-989.
Saxofonista, tel. kom. 0692-101-989.
Audi A8, A6 zawiozę do ślubu, tel. kom.
0503-977-175.
DJ. Profesjonalne prowadzenie imprez okolicznościowych, wesela, 18-stki, dyskoteki
szkolne, itp., tel. kom. 0692-345-655.
Tania dekoracja sal weselnych, tel. kom.
0608-362-345.
Ścinka drzew w miejscach trudno dostępnych, tel. kom. 0604-622-534.
Naprawa komputerów z dojazdem do domu,
tel. kom. 0694-130-410.
Podkuwanie koni, tel. kom. 0511-301-054.
Bramy, balustrady, ogrodzenia, konstrukcje
stalowe, tel. kom. 0602-246-353.
Usługi koparko-ładowarką - łyżki 30, 43, 75,
łyżka skarpowa, tel. kom. 0697-337-473.
Zespół, wesela, bale, tel. kom. 0606-632-267.
Projektowanie domów jednorodzinnych, budynków użyteczności publicznych, budynków
gospodarczych, rozbudowy, nadbudowy, tel.
kom. 0515-759-111.
Profesjonalne strony www i serwisy
internetowe. Konkurencyjne ceny, tel.
kom. 0501-431-986.
Vertal - żaluzje, rolety, wertikale, produkcja,
montaż, tel. kom. 0602-736-692, 0512-342-751.
Usługi transportowe przeprowadzki, tanio, tel.
kom. 0502-045-123.
Naprawa pomp wodnych hydroforowych
i grawitacyjnych, tel. (046) 832-17-60.
Wypożyczę tanio stół wiejski kryty słomą,
beczki dębowe z kranikiem, tel. kom. 0889994-992.
Pranie dywanów i tapicerek samochodowych, tel. kom. 0601-385-824.
Kominki, parapety, blaty kuchenne itp. Granit,
marmur, tel. kom. 0506-797-020.
Układanie kostki brukowej i granitowej,
www.magbud.cba.pl, tel. kom. 0660306-446.
Usługi koparko-ładowarką, tel. kom. 0602129-834.
Wywrotka: piach, żwir, gruz, ziemia, inne, tel.
kom. 0602-520-195.
AUDI A6-śluby, tel. kom. 0697-725-858.
Cyklinowanie, układanie parkietów, tel. kom.
0666-088-518.
Cyklinowanie, montaż parkietów i schodów.
Możliwość kupna towaru, faktury VAT, tel.
(046) 830-22-54, tel. kom. 0502-321-194.
Ogrodnicze, tel. (046) 833-74-31, tel. kom.
0504-688-169.
AGD - serwis, tel. (046) 832-27-61, (046)83362-00.
Regeneracja kartridży, naprawa drukarek u klienta, tel. kom. 0509-620-300
w godz. 8:00-20:00.
Wypożyczę stół wiejski + akcesoria, tel. kom.
0513-149-250.
Przeprowadzki, tel. kom. 0605-303-836.
Zespół DJ, tel. kom. 0516-900-901.
Do ślubu nowym Mercedesem E, tel.
kom. 0792-455-236.
Roboty ziemne, tel. kom. 0507-157-756.
Transport, przeprowadzki, tanio, tel. kom.
0790-019-829.
Ogrody, projekt, wykonanie, pielęgnacja, tel.
kom. 0790-019-829.

Wypożyczalnia busów, przyczep, lawet MULMAR, tel. kom. 0602-749-718.
Kłopoty z dłużnikiem? Profesjonalna pomoc prawna - skutecznie. Biuro Finansowe „A-LEX”, tel. kom. 0608-224-789.
BUS 9-osobowy, tel. kom. 0506-138-206.
Dekoracja sal weselnych, tel. kom. 0509614-224.
Od projektu do druku - wizytówki, kalendarze,
ulotki itd, tel. kom. 0506-138-206.
Karcher - pranie dywanów i mebli tapicerskich,
tel. kom. 0506-138-206.
DJ - imprezy, tel. kom. 0791-038-759.
Zespół Muzyczny SEBII, imprezy, www.sebii.
pl, tel. kom. 0503-580-514.
Wesela, przyjęcia i imprezy okolicznościowe,
tel. kom. 0603-045-110.
Profesjonalne pranie dywanów i tapicerki,
Rawa i okolice, tel. kom. 0508-265-167.

Samotny, blisko 50-tki, szczupły, bez zobowiązań, z temperamentem, bez nałogów,
niekarany, opiekuńczy, pozna niekaraną, bez
nałogów, szczupłą, wierną, może być dużo
młodsza, tel. kom. 0664-745-567 tylko sms
bez nr zastrzeżonych.
Wszystkich samotnych zapraszamy do placówki „Przystań Samotnych Serc” - usługi
matrymonialne, Sochaczew, czynne: wtorek,
czwartek, sobota w godz. 10.00-17.00, tel.
kom. 0518-997-388.
Pan 41 lat pozna panią, tel. kom. 0691-809-835.
Wdowiec 58 lat pozna panią do towarzystwa
lub na stałe, tel. kom. 0793-501-460.
Mam 66 lat, poszukuję pani niskiego wzrostu,
tel. kom. 0784-788-651.
Kawaler 48 lat bez nałogów, z własnym mieszkaniem pozna Panią, może być z dzieckiem,
chętnie z prawem jazdy, tel. 0691-701-398.

Komputeropisanie - tanio, szybko i solidnie
- Łowicz, tel. (046) 837-78-71, tel. kom.
0602-277-013.
Komputeropisanie, tel. kom. 0608-189-387.

Język rosyjski - tłumaczenie, korepetycje,
tel. (046) 837-31-83, tel. kom. 0693-398-514.
Matematyka, tel. (046) 837-53-15.
Chemia, biologia, tel. (046) 837-61-22, tel.
kom. 0508-186-335, Łowicz.
Matematyka, tel. (046) 837-85-96.
Angielski - mgr filologii ang., nauczyciel,
korepetycje, tel. kom. 0501-475-100.
Język angielski - korepetycje, tel. kom. 0698514-448.
Matematyka gimnazjum, średnie, wyższe, Łowicz. Pomoc przy pisaniu prac licencjackich,
magisterskich itp., tel. kom. 0660-781-884.
Angielski- magister anglistyki. Wszystkie poziomy. Przygotowanie do egzaminów. Tłumaczenia, tel. (046) 837-87-89,
tel. kom. 0602-715-933.
Prezentacja maturalna, pomoc, tel. kom.
0608-433-138.
Polski, korepetycje,prezentacje maturalne,
multimedialne, wypracowania. Fachowo, tel.
kom. 0504-086-942, 0603-246-033.
Kursy: j. angielski, niemiecki, Stryków, tel.
kom. 0696-751-596.
Matematyka - tanio, tel. kom. 0601-303-279.
Angielski - matura, egzamin gimnazjalny, korepetycje, nauczyciel, tel. kom. 0502-268-619.
Nauczyciel j. niemieckiego udzieli korepetycji,
przygotuje do matury, wszystkie poziomy,
tanio i profesjonalnie. Łowicz, tel. kom.
0691-715-557.
Matematyka - korepetycje (doświadczenie),
tel. (046) 837-01-80.
Matematyka - tanio, tel. kom. 0608-189-387.
Język polski, język angielski - korepetycje, wypracowania, tanio, tel. kom. 0607-328-038.
Prezentacje maturalne, doświadczenie,
tel. kom. 0600-626-712.
Chemia, tel. kom. 0601-613-963.
Korepetycje - język polski: szkoła podstawowa, gimnazjum (nauczyciel), tel. kom.
0516-151-696.
Matematyka dla studentów, licealistów, gimnazjalistów, tel. kom. 0792-245-010.
Skrzypce - nauka gry na instrumencie
w zakresie szkoły muzycznej I stopnia,
tel. kom. 0660-684-032.
Korepetycje z języka niemieckiego, student
germanistyki, Łowicz, 15 zł/h, tel. kom.
0602-399-307.
Język polski, korepetycje w domu ucznia, tel.
kom. 0509-766-108.
Prezentacje maturalne, doświadczenie, dojeżdżam, tel. kom. 0509-766-108.
Język angielski - korepetycje, tanio, tel. kom.
0723-521-093.
Korepetycje - język angielski, tel. (046) 83795-02, tel. kom. 0885-917-296.
Studentka 3-go roku filologii angielskiej
z doświadczeniem udzieli korepetycji z języka
angielskiego, tel. kom. 0669-275-339.

Angielski korepetycje, tel. kom. 0693-332008.
Angielski korepetycje, tel. kom. 0508-046468.
Centrum Języków Obcych Clever: angielski, niemiecki. Wszystkie grupy wiekowe,
przygotowanie do egzaminów (np. matura,
gimnazjum). Atrakcyjne ceny, tel. kom. 0505806-570, 0663-457-098.
Angielski korepetycje, wszystkie poziomy.
Zduny, tel. kom. 0667-566-265.
Korepetycje - matematyka, tel. kom. 0503052-922.
Pisanie prac, tel. kom. 0507-602-368.
Korepetycje jęz. angielski na poziomie podstawówki, tel. kom. 0509-086-181.
Studentka III roku niemieckiego udzieli
korepetycji, okazja, doświadczenie, również
pedagogiczne (dzieci, egzamin gimnazjalny,
przygotowanie do matury), tel. kom. 0508503-203 po 15.00-tej.
Prezentacje maturalne, niedrogo i solidnie, tel.
kom. 0509-766-108.
Język angielski korepetycje - studentka filologi,
Zduny, tel. kom. 0889-842-738.
Korepetycje: jęz. angielski tel. 0691-171-202,
jęz. francuski tel. 0506-707-187.
Korepetycje: jęz. angielski, tel. kom. 0500173-474.
Korepetycje: fizyka, matematyka w domu
ucznia, tel. kom. 0792-961-839.
Angielski uAnglika, konwersacje, przygotowanie do egzaminów, tel. kom. 0668-362-294.
Angielski, tanio, tel. kom. 0607-160-766.
Matematyka, korepetycje, tel. kom. 0693366-068.
Korepetycje. Język angielski, tel. kom.
0517-908-594.
Angielski: ogólny, biznesowy: indywidualnie
i dwuosobowo; doświadczenie w pracy
z firmami, tel. kom. 0501-389-382.
Chemia, fizyka, matematyka, tel. kom. 0698402-521.

Kupię pszenżyto, jęczmień, pszenicę paszową.
Duże ilości, odbiór własnym transportem,
tel. kom. 0692-292-969.

Kupię knurka, tel. kom. 0605-591-610.
Kupie byczki mięsne 150-250 kg, tel. kom.
0602-211-613.
Firma kupi bydło rzeźne, tel. kom.
0504-270-890.
Prosiaki, byczki, tel. kom. 0603-609-674.
Kupię kaczki rosołowe, tel. kom. 0888300-626.

Kupię każdy ciągnik i maszyny rolnicze, tel. kom. 0608-354-272.
Ciągnik 914, 1014 lub 1224, tel. kom. 0510281-982.
Kupię kosiarkę listwową „Osę”, zgrabiarkę 4,
glebogryzarkę, tel. kom. 0502-939-200.

WYTŁOKI Z JABŁEK - PRZYWÓZ, tel.
kom. 0605-255-914.
Obornik koński sprzedam, Stadnina Koni
Gozdów, tel. kom. 0608-284-758.
Wysłodki buraczane, wytłoki jabłkowe
z dowozem, tel. kom. 0695-608-762.
Kwota mleczna 8300 kg, tel. kom. 0608254-009.
Sprzedam siano i słomę w dużych belach,
tel. (046) 838-71-71.
Sprzedaż otrąb oraz wymiana na
zboże, tel. (042) 719-20-01, tel. kom.
0501-713-862.
Sprzedam słomę i siano w kostkach, Zielkowice II 104, tel. kom. 0502-778-128.
Pszenżyto i pszenica siewna oraz paszowa, tel.
kom. 0504-475-567.
Wysłodki buraczane z dowozem, tel.
kom. 0605-255-914.
Sprzedam 2 t jęczmienia i 15 t żyta, Złota gm.
Rybno, tel. kom. 0601-529-317.
Wytłoki z jabłek, przywóz, tel. kom.
0604-463-486.
Sprzedam ziarno kukurydzy mokrej 15t, tel.
kom. 0602-709-962.
Sprzedam sadzonki truskawek odmiany Elsanta, tel. kom. 0721-109-048.
Sprzedam czosnek zimowy do sadzenia, tel.
kom. 0506-552-043.
Pszenżyto, żyto, tel. kom. 0728-468-577.
Sprzedam burak pastewny, tel. (046) 838-1148 po 19.00-tej.
Ubezpieczenia rolnicze dotowane, tel.
kom. 0601-961-781.

Sadzonki truskawek, różne odmiany, tel. kom.
0514-407-949.
Pszenżyto i jęczmień, tel. (024) 277-92-53.
Sprzedam kukurydzę suchą, tel. kom. 0600964-326.
Sprzedam żyto, tel. kom. 0512-544-156.
Sprzedam kukurydzę i pszenżyto, tel. kom.
0515-182-587.
Sprzedam mieszankę zbożową i sprasowaną
na słomę, tel. kom. 0509-065-711.
Słoma belowana 120x120, tel. kom. 0606324-970.
Sprzedam pszenżyto, mieszankę, żyto i owies,
tel. kom. 0887-630-510.
Sprzedam owies, pszenżyto, tel. kom. 0694081-525.
Sprzedam 3 t buraku pastewnego, 1 t czerwonego, tel. kom. 0667-286-776.
Sadzeniaki ziemniaka oferuje Firma Nasienna
Granum Sp.j. Łowicz, ul. Katarzynów 46,
tel. (046) 837-23-05.
Jęczmień, pszenica, tel. kom. 0667-459-967.
Sprzedam marchew odpadową, tel. (046) 83895-02.
Sprzedam czosnek do sadzenia, tel.
kom. 0604-262-184.
Sprzedam zboże, tel. (046) 839-13-52.
Mieszanka zbożowa, żyto, pszenżyto, tel. kom.
0693-922-742.
Owies z domieszką jęczmienia i pszenicy, tel.
kom. 0693-922-742.
Sprzedam pszenżyto i słomę w kostkach, tel.
kom. 0698-038-765.
Sprzedam dużą ilość cebuli, tel. kom. 0721335-315.
Sprzedam pszenicę 550 zł/t, tel. kom. 0697677-530.
Sprzedam buraczek ćwikłowy duży, tel. kom.
0696-852-727.
Sprzedam siano belowane, okolice Łowicza,
tel. kom. 0606-370-008.
Sprzedam ziemniaki jadalne Irga i burak podstawowy, tel. kom. 0602-339-665.
Sprzedam burak pastewny, tel. kom. 0694157-417.
Sprzedam 10 t cebuli - gruba, dosuszona,
tel. (024) 277-94-30.
Sprzedam 3 t owsa, 3 t pszenżyta, tel. kom.
0503-124-344.
Mieszanka zbożowa, tel. kom. 0664-732718.
Duża ilość sianokiszonki, tel. kom. 0602522-478.
Ziemniaki Bryza, Satina, Denar, tel. kom.
0791-187-027.
Ziemniaki jadalne: Bryza i Santa, tel. kom.
0601-454-893.
Mieszanka zbożowa, tel. kom. 0601-454893.
Zboże żyto z pszenżytem ok. 7 t, tel. (046) 86160-35.
Sprzedam por i cebulę, tel. (046) 838-35-65.
Sprzedam żyto, tel. (046) 838-78-46.
Sprzedam żyto paszowe, tel. (046) 83922-83.
Sadzonki truskawek, tel. kom. 0518-024-505.
Pszenżyto- sprzedam, tel. kom. 0664-723996.
Pszenżyto, tel. kom. 0500-255-144.
Wiśnia „łutówka”, tel. kom. 0692-101-989.
Ziemniaki jadalne Satina, tel. kom. 0697746-859.
Sprzedam zboże paszowe i kwotę mleczną
23300, tel. (046) 838-51-54.
Żyto, jęczmień, kukurydza, sianokiszonka, tel.
kom. 0506-115-015.
Obornik bydlęcy, duża ilość,
tel. (046) 838-79-56.
Słoma żytnia ze stodoły w małych kostkach,
wieś Wygoda 31.
Sprzedam pszenżyto i pszenicę, tel. kom.
0723-517-852.
Przywóz młóta browarnianego, tel. kom. 0605-255-914.
Zboże paszowe, tel. (046) 839-63-24, tel. kom.
0600-763-979.
Sprzedam czosnek do sadzenia, tel. kom.
0604-262-184.
Sprzedam czosnek do sadzenia, tel. kom.
0604-262-184.
Wapno defekacyjne, tel. kom. 0502384-747.
Słoma w belkach, tel. kom. 0506072-063.
Drzewka brzoskwiń i wiśni, tel. (046) 833-6306, tel. kom. 0504-307-428.
Pilnie sprzedam sadzonkę agrestu, cena do
uzgodnienia, tel. kom. 0667-133-823.
Sadzonki agrestu, tel. (046) 833-05-13 po
18-tej.
Agrest-sadzonki, tel. (046) 833-34-74.
Odpady marchwi, możliwość dowozu, tel.
(046) 831-34-53, wieczorem.
Sadzonka agrestu, tel. (046) 833-05-13 po
18-tej.
Sadzonka truskawki i porzeczki czarnej, tel.
(046) 833-05-35.
Owies, pszenica, jęczmień, pszenżyto
(w dużej ilości), tel. kom. 0693-841-304.
Ziemniaki paszowe, wysłodki suche, tanio, tel.
(046) 856-81-71, tel. kom. 0661-552-898.
Żyto 1,5 t, cena 400zł i słomę 300 belek, małe
kostki, tel. 0609-180-798.

Sadzonka truskawki i porzeczki, tel. kom.
0665-517-443.
Owies, tel. kom. 0792-247-972.
Owies, 7 ton, cena do uzgodnienia, tel. kom.
0781-944-793.
Marchew, tel. kom. 0601-942-571.
Słoma i siano, tel. kom. 0696-067-889.
Sprzedam 3 tony żyta, tel. kom. 0500-469-023.
Tanio sprzedam słomę w kostkach, okolice
Regnów/Cielądz, tel. kom. 0605-372-529.
Sprzedam sadzonkę truskawek, tel. kom.
0508-153-792.
Sadzonka truskawki Hanoya, tel. kom. 0503877-209.
Sadzonka czarnej porzeczki, tel. kom. 0663317-764.

Loszki, knury hodowlane, wolne od Aujeszkyego i innych chorób, wraz z transportem,
tel. (052) 381-44-50, tel. kom. 0608-591-474.
Jałówka wysokocielna, tel. (046) 838-76-14.
Jałówka na wycieleniu, Nieborów 72.
Dwie krowy na wycieleniu, kwota mleczna.
Likwidacja, tel. (046) 838-89-79.
Jałówka na wycieleniu, tel. kom. 0502155-162.
Sprzedam 3 jałówki wysokocielne, termin
wycielenia 4 XI, 3 XII, 9 XII, tel. kom. 0793755-321.
Jałówka na ocieleniu, słoma, siano, mieszanka zbożowa. Likwidacja. Dzierzgów 54,
tel. (046) 838-67-08.
Byczki o różnej wadze sprzedam, tel. kom.
0697-298-966.
Krowy, likwidacja stada, tel. kom. 0728468-577.
Sprzedam wysokocielną jałówkę, byczki do
300 kg, tel. (046) 838-11-90.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu 27.11.,
tel. (046) 838-18-03.
Jałówka po wycieleniu, krowa na wycieleniu, młody knur hodowlany, wieś Urzecze,
tel. (046) 838-81-34.
Sprzedam jałówkę 6-miesięczną, tel. kom.
0512-544-156.
Sprzedam jałówkę wysokocielną, tel. kom.
0607-172-809.
Sprzedam jałówkę na ocieleniu, tel. (046) 83837-60.
Sprzedam jałówkę hodowlaną (obora pod
oceną), wycielenie początek listopada, tel. kom.
0609-192-308.
Jałówka wysokocielna, Zielkowice I nr 19.
Dwie jałówki wysokocielne, termin połowa
listopada, dojarka przewodowa Westfalia
ze zbiornikiem 400 l, tel. kom. 0665-340-488.
Jałówka wysokocielna, tel. kom. 0793-051461.
Jałówkę na wycieleniu, Stare Grudze, tel. kom.
0697-646-058.
Dwutygodniowego buhajka Simentala, matka
import, po buhaju Weinoldzie, tel. kom. 0608431-725 po 20.
Jałówka wysokocielna, krowa, tel. kom.
0609-310-713.
Jałówka 97% HF, wyd. matki 7400 kg mleka,
4,35% tł., 3,4%bł., wycielenie 23.10.2008, tel.
kom. 0501-104-739.
Jałówka na wycieleniu, Jacochów 10.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu, termin
16.11.2008, tel. (024) 277-90-23 wieczorem.
Sprzedam 9-miesięczne cieliczki, tel. (046) 83875-20.
Sprzedam jałówki wysokocielne, tel. (024) 23652-58 po 20.00.
Kaczki czarnino-rosołowe, jałówka HF wysokocielna, termin wycielenia XII, tel. kom.
0507-699-568.
Jałówka na wycieleniu, termin 30.X., Parma
34, tel. kom. 0668-331-746.
Krowa 10 lat, cielna 5 miesięcy, tel. (046) 83889-04 po 19.00-tej.
Jałowka, termin wycielenia 16.XI, tel. kom.
0697-505-770.
Jałówka na wycieleniu, tel. (046) 835-23-35.
Krowa po wycieleniu, Jacochów 69,
tel. (046) 835-20-24 po 20-tej.
Sprzedam jałówkę wysokocielną, termin listopad, tel. (024) 383-11-94, tel.
kom. 0600-892-834.
Sprzedam jałówkę wysokocielną,
tel. (046) 839-13-48.
Sprzedam jałówki na wycieleniu, tel. (046) 83827-40.
Sprzedam jałówkę na ocieleniu, tel. kom.
0667-667-087.
Krowa na ocieleniu, tel. kom. 0721-174-680.
Jałówka cielna, Jamno 73a, tel. kom. 0605159-165.
Jałówka wysokocielna, tel. kom. 0669-870572.
Byczek ok. 300 kg, tel. kom. 0601-615-639.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu, tel. kom.
0605-159-165.
Jałówka cielna, tel. (046) 838-13-85.
Jałówka na wycieleniu, tel. kom. 0691-534526.
Dwie jałówki 200 kg, tel. kom. 0782-933875.
Krowa po wycieleniu z trzecim cielakiem,
wieś Wygoda 31.
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Jałówka na wycieleniu koniec października,
tel. kom. 0603-061-820.
Owce i barany sprzedam, tel. kom.
0509-217-640.
Sprzedam cieliczkę o wadze 80 kg, tel. kom.
0888-822-173.
Jałówka wysokocielna, tel. (046) 831-10-27,
tel. kom. 0601-751-027.
Jałówka, termin wycielenia 5 listopada, Wola
Makowska, tel. kom. 0514-873-511.
Jałówka cielna, tel. kom. 0507-731-265.
Jałówka na ocieleniu, termin 2 listopada, tel.
(046) 835-39-69.
Źrebak i krowa zacielona, tel. kom. 0721108-001.
Klacz 2-letnia z wpisem do Głównej Księgi
i z bardzo dobrym pochodzeniem, tel. kom.
0508-485-491.

Silniki C-330, C-360, MF, Leyland kompleksowy remont, 12 miesięcy
gwarancji, tel. kom. 0506-140-584.
Sprzedam ciągnik T-25 Władimiriec 1987
rok, opryskiwacz bez atestu, tel. kom. 0669346-302.
Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna 1998
rok, stan bdb, mało używany, garażowany, tel.
kom. 0509-232-201.
Agregaty uprawowe, talerzówki, pługi, kabiny,
opryskiwacze, kultywatory, wały strunowe,
żmijki, tury, kosiarki, rozsiewacze nawozów,
karuzele, brony polowe, rozrzutniki, tel. kom.
0608-684-292.
Części do zachodnich maszyn rolniczych, tel. (046) 838-17-19, tel. kom.
0609-788-373.
C-330, tel. kom. 0604-844-505.
Przetrzasaczo-zgrabiarka pięciogwiazdowa,
tel. kom. 0508-255-580.
Roztrząsacz obornika 1-osiowy, śrutownik
bijakowy, tel. kom. 0602-216-854.
Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy, tel.
kom. 0608-738-088.
Prasa zwijająca Deutz-Farm, walcowa
120x120, kombajn buraczany 1-rzędowy Stoll,
stan bdb, tel. kom. 0696-058-703.
Kopaczkę, rozrzutnik, tel. kom. 0514-539036.
Prasa kostkująca Z-224 z podajnikiem belek,
tel. (046) 838-98-70.
Siewnik 17 rurek, opony 16,9x 34, tel. kom.
0601-348-897.
Sprzedam zgrabiarkę karuzelową STOLL, tel.
kom. 0501-104-739.
Rozrzutnik Tandem 6 t, 4 lata, drabinka do
prasy, tel. (046) 838-49-92.
Prasa Claas 46, 120x120, stan dobry,
tel. (046) 837-08-07.
Rozrzutnik 2-osiowy do remontu, Bizon
Record, 1989 rok, stan dobry, tel. kom. 0501247-193.
C-360, stan bdb, agregat uprawowy Grudziądz
3,8 m, tel. kom. 0600-335-473.
Rozrzutnik 1 i 2- osiowy 1991 rok, tel. kom.
0792-025-205.
Przyczepa wywrotka Sanok D-45S, stan dobry,
tel. (046) 830-04-32.
Sprzedam siewnik Poznaniak, stan bdb - likwidacja gospodarstwa, tel. kom. 0889-013-143.
Sprzedam kombajn zbożowy Z-56, 1978 rok,
tel. (046) 839-21-92.
Zetor 5340 z ładowaczem 3-sekcyjnym,
1995 rok, tel. kom. 0602-249-820.
Claas Dominator 85, kombajn Karlik, waga
300 kg, tel. kom. 0694-543-780.
Ciągnik C-4011 przerobiony na C-360, stan
bdb, tel. kom. 0605-661-371.
Sprzedam prasę kostkującą Welger,
tel. (046) 837-14-61.
Sprzedam ciągniki rolnicze różne, Biała
k. Zgierza, tel. kom. 0501-363-951.
Sprzedam rozrzutnik, siewnik, glebogryzarkę,
ciągnik, tel. kom. 0887-380-863.
Sprzedam agregat uprawowy 3,60m uprawowy, hydraulicznie składany, 2005 rok,
tel. (046) 838-23-30, tel. kom. 0669-419-317.
Widlak akumulatorowy i gazowy, tel. kom.
0669-046-694.
Sprzedam rozrzutnik 2- osiowy, orkan, wagę
1t, zgrabiarkę do zielonek, siewnik do zboża
Saksonia i agregat uprawowy 3,8m i 4,2m, tel.
kom. 0660-593-920.

Ursus C360- sprzedam, tel. kom. 0502453-671.
Kombajn zbożowy CLAAS DOMINATOR
66, tel. kom. 0510-420-824.
Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy, dzwonić po
20.00, tel. (046) 838-40-77.
Beczka asenizacyjna, poj. 4500l, tel. kom.
0698-356-221.
MTZ Pronar 82TSA, 2002 rok, Zetor Frontera
9641, 2004 rok, tel. kom. 0501-504-723.
Zetor 5340, 1998 rok, Zetor 5340, 2004 rok,
tel. kom. 0500-222-737.
Ursus 3512 lub Ursus C-330, tel. kom. 0501630-255.
Zetor 4340, Zetor 3320, 1997 rok, tel. kom.
0501-504-723.
Zetor 5245, Zetor 7745, 1989 rok, tel. kom.
0500-222-737.
John Deere 6200, 90 kM, przyczepa 4 t, wywrot, przyczepa 6 t, sztywna, opryskiwacz Hardi, 1500 l, prasa Z-224/1, prasa rolująca Claas
Roland, 2002 rok, tel. kom. 0501-504-723.
Nowe ciągniki Belarus. Raty, gwarancja. Cena 60000 zł, tel. kom. 0501504-723.
Pług 2-skibowy, kosiarka rotacyjna, rozrzutnik
1-osiowy, tel. (046) 838-12-30.
Sprzedam przyczepę 3,5 t niską wywrotkę.
Kocierzew Płd. 15.
Sprzedam wycinak do kiszonek, cena do
uzgodnienia, tel. (024) 277-90-76.
Wszelkie maszyny rolnicze z zachodu,
tel. kom. 0602-798-304, 0606-206-957,
0880-855-578.
Ursus 4512, 1989 rok, w oryginale, bardzo
dobry, tel. (024) 277-72-47, tel. kom. 0605158-374.
Przyczepka wywrotka 1-osiowa, tel. kom.
0502-453-671.
Sieczkarnia Fortschritt z 3 hederami, 1988 rok,
tel. kom. 0694-146-962.
Talerzówka do C-360, przyczepa, tel. kom.
0692-617-239.
Sprzedam 2 przyczepy, tel. kom. 0692-617239.
Ciągnik C-330, 1989 rok, tel. (024) 27796-33.
Nowy podbieracz do Bizona 56, tregry 14
(długości 8 m), tel. (046) 838-70-28, tel. kom.
0783-668-532.
Waga stacjonarna 1 t do bydła, silnik C-360-3P,
tel. kom. 0693-830-160.
Rozdrabniacz bijakowy z wydmuchem, tel.
kom. 0515-709-048.
C-330, tel. kom. 0505-651-180.
Obcinarka do cebuli, obsypnik kopców,
rozsiewacz RCW3, cedzarka do warzyw 2 i
4-rzędowa, kosiarko-rozdrabniacz 3 m, tel.
kom. 0692-630-295.
Ciągnik C-360, 1980 rok, Tur do ciągnika
C-360, tel. kom. 0515-938-370.
Sprzedam rozrzutnik 1-osiowy, tel. kom.
0510-289-791.
Sprzedam Ursus 1224 lub zamienię, tel. kom.
0663-994-140.
Zgrabiarka Fella Tandem, tel. kom. 0511345-546.
Przetrząsarka Fella hydrauliczna, tel. kom.
0511-345-546.
Rozsiewacz Amazone hydrauliczny, tel. kom.
0511-345-546.
Pług 4-skibowy grudziądzki, nowe deski,
lemiesze, tel. kom. 0515-291-421.
Prasę kostkującą Claas sprzedam, tel. kom.
0885-616-368.
Kombajn Anna, 1992 rok, szeroka listwa,
tel. (024) 260-77-82.
Opryskiwacz 600l, 1400 zł, tel. kom. 0781941-297.
Słoma z pszenżyta w belach, tel. kom. 0781941-297.
Przyczepa samozbierająca jugosłowiańska Sip,
tel. kom. 0697-714-837.
Ursus 3512, 1995 rok, prasa Sipma Z-224/1,
tel. kom. 0604-213-682.
Głębosz 3 łapy, tel. (024) 282-14-48.
Przyczepa rolnicza D-45, wywrotka, tel. kom.
0502-163-377.
Siewnik nawozowy Sulky 800 kg, sadzarka
do ziemniaków, redło do ziemniaków, siewnik
nawozowy Lejek, pompa szambiarka, tel. kom.
0600-415-353.
Dwukółka ciągnikowa, 650 zł, tel. kom.
0660-750-259.
Prasa rolująca Blanchot-Welger BL-250, tel.
kom. 0887-619-061.
C-360 12.500 zł, tel. kom. 0501-615-395.
C-330, stan bdb, 18800 zł, tel. kom. 0505140-388.
Kombajn ziemniaczany i kopaczka do ziemniaków, tel. kom. 0600-594-230.
Ciągnik Ursus 3515, 1996 rok, tel. kom.
0601-343-854.

Prasa rolująca John Deere 550, szeroki podbierak 180 cm, tel. kom. 0509-011-888.
Prasa kostkująca Z-224, stan bdb, prasa rolująca Grenland, baloty 120x120,
sznurek, rotor, noże, stan bdb, tel. kom.
0721-469-563.
Ciągnik C-360, pług 3 -skibowy, agregat przedsiewny, gruber po żniwny, kosiarka rotacyjna,
waga do żywca, śrutownik bijakowy zgrabiarka do siana, tel. kom. 0602-473-422.
Sprzedam rozsiewacz nawozu 2- talerzowy,
800kg, agregat uprawowy 3,6m, pług 5- skibowy, sadzarka do ziemniaków, przyczepa
samozbierająca „jugosławianka”, tel. kom.
0602-211-613.
Ursus 2812, tel. kom. 0692-387-028.
Sprzedam ciągnik Ursus C360, rok
1978 i rozrzutnik 2-osiowy, rok 1984,
tel. kom. 0885-842-963.
Sprzedam ciągnik Uniwersal U-453 1997
rok, na chodzie, I właściciel, tel. kom. 0782173-387.
Rozrzutnik dwuosiowy 4 tony, 7,5 tys. zł., tel.
kom. 0668-204-936.
Cyklop polski, z kabiną, tel. kom. 0668355-034.
Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy fabryczny
i wielorak, tel. kom. 0667-950-022.
Agregat nowy podorywkowy na 7 graczek 3m,
talerze, wałek, tel. kom. 0604-353-632.
Prądnica ciągnikowa 20 kW, tel. kom. 0691033-754.
Bizon Z-56, rozrzutnik, tel. kom. 0880090-717.
MF 255, 1993 rok z kabiną komfortową,
tylko 1900 Mtg, rozrzutnik obornika 2-osiowy,
stan idealny, prasa Z-224/2 Sipma, tel. kom.
0692-601-689.
Kabina do C-330 i do MF 255, tel. kom.
0692-601-689.
Zetor 10540, 1998 rok, pług o0brotowy
4-skibowy Rabewerk, prasa rolująca Deutz
Fahr Vicon, 2002 rok, bogate wyposażenie,
tel. kom. 0608-420-169.
Beczka asenizacyjna HTS Fortschnit, 8000 l
(plastik), sprowadzona z Niemiec, tel. kom.
0692-601-689.
Sprzedam ciągnik Władimirec T25A, po remoncie kapitalnym, tel. kom. 0698-038-765.
Zetor 5211, 1988 rok, na wspomaganiu, stan
bdb, tel. kom. 0692-601-689.
MTZ 80 z Turem, 1990 rok, tel. kom. 0782647-708.
C-330, 1975 rok, po kapitalnym w 2008, tel.
kom. 0503-499-047.
Sprzedam suszarnię do zboża i kukurydzy typu
Bin podłogowa + dmuchawa, tel. (046) 86192-40.
Sprzedam kombajn ziemniaczany Bolko,
prasę kostkującą Z-224, ładowacz czołowy
3-sekcyjny do Zetora, dmuchawę pionową do
siana, tel. kom. 0661-323-863.
Sprzedam ciągnik Ursus C-385, zarejestrowany, tel. kom. 0609-297-633.
Przyczepa ogrodnicza, pompa do nalewania
paliwa elektryczna, piła spalinowa do drewna,
tel. kom. 0697-343-849.
Siewnik zbożowy Fiona, stan bdb, 2100 zł, gruber 9 łap, 3000 zł, tel. kom. 0663-647-066.
C-330, 1992 rok (składak), stan idealny,
19000 zł, tel. (042) 719-63-03, tel. kom.
0605-920-882.
Kabiny C-330, C-360, Tury C-330, C-360,
tel. kom. 0608-684-292.
Sprzedam maszt widlaka, tel. kom. 0510254-444.
Kombajn ziemniaczany Bolko, agregat bronowy, brony lekkie 6, obsypnik ziemniaczany
3- i 5-redełkowy, sadzarka czeska, tel. kom.
0793-777-170.
Rozrzutnik obornika dwuosiowy 4 t, siewnik
Poznaniak do zboża, tel. kom. 0793-777-170.
Ursus C-3603P, 1988 rok, oryginał, tel. kom.
0791-979-071.
Prasa Sipma Z-224/1, 1994 rok, stan bdb, tel.
kom. 0608-106-614.
MTZ Pronar 82SA, 2006 rok, I właściciel,
prasa rolująca Sipma Z-569/1, 2002 rok lub
Warfama Z-543, 2000 rok, stan idealny, tel.
kom. 0666-936-403.
Ursus 914, 2000 rok, I właściciel, 900 Mth, tel.
kom. 0608-354-272.
Ursus C-360, 1982 rok lub C-360, 1978 rok,
prasa Sipma Z-2224/1, 1992 rok - 10.000 zł,
Orkan 2, kabina C-360 lub C-330, tel. kom.
0607-809-288.
Przyczepa D-47, wywrot, 1984 rok, tel. kom.
0607-809-288.
Kosiarka rotacyjna, opryskiwacz 400 l, tel.
kom. 0607-809-288.
Beczka asenizacyjna hydrauliczna, tel.
kom. 0601-272-521.
Rozrzutniki tandem 6 t, talerzówki, agregaty,
kabiny, tury, tel. (046) 837-53-86.

Sprzedam pług 3-, 4-skibowy, grabiarka 5,
siewnik Poznaniak mało używany, tel. kom.
0607-813-558.
Gniotownik Sipma H-733, mieszalnik 1,2 t, jak
nowe, tel. kom. 0603-609-674.
Siewnik 17 rurek z bronami zagarniającymi,
tel. kom. 0697-270-723.
Dwukółka ciągnikowa, tel. kom. 0503-124344.
Pługi Kverneland zagonowe i obrotowe, tel. kom. 0601-272-521.
Wycinaki do kiszonek mieczowe, tel. kom.
0601-272-521.
Ciągnik z Turem po remoncie, tel. kom.
0880-622-387.
Ferguson przedni napęd, 1983 rok, tel. kom.
0500-158-710.
Sprzedam agregat uprawowy, szerokość robocza 3 m, tel. kom. 0501-850-017.
Sprzedam Ursus 3512, 1993 rok, komfortowa
kabina, szerokie ogumienie, stan bdb, tel. kom.
0604-898-691.
Sprzedam kombajn Anna, tel. kom. 0693552-221.
Sprzedam bębny hamulcowe ciągnikowe
C-3603P, tel. kom. 0601-965-191.
Sprzedam przystawkę pługa 1 skiby, tel. kom.
0601-965-191.
Nowe odkładnie pługa niskiego produkcji Unii
Grudziądz P-401, tel. kom. 0601-965-191.
Ursus C-3603P bez możliwości rejestracji, tel.
kom. 0604-778-092.
Siewnik zbożowy konny przerobiony na 26
rurek, tel. (042) 719-61-37.
Beczka asenizacyjna ocynkowana 3000 l,
gruber 2 m, 2,2 m, rozrzutnik 10 t, tel. kom.
0601-297-783.
Ciągnik Massey Ferguson 225, 1990 rok, 3400
Mtg, kabina, I właściciel, stan bdb, 30000 zł do
negocjacji, tel. kom. 0507-053-839.
Ursus 5714, 2003 rok, stan bdb, tel. kom.
0697-070-124.
Agregat uprawowy szer. 3,60 m, stan bdb, tel.
kom. 0697-070-124.
Przyczepa samozbierająca Jugosłowianka 3,
tel. kom. 0792-249-946.
Kombajn Bizon Z056 z sieczkarnią, 1985
rok, stan bdb, cena do uzgodnienia, tel. kom.
0693-286-047.
Dwukółka rolnicza, nowa, tel. (046) 86113-14.
Koparka ciągnikowa, tel. kom. 0506-115015.
Przyczepa samozbierająca TO-72, kombajn
Bizon ZO50, tel. kom. 0605-997-370.
Rozrzutnik obornika jednoosiowy 4t radziecki,
stan dobry, 1990 rok, tel. kom. 0606-490951.
C-3603P, 1985 rok, oryginał, C-330, 1988 rok,
rozrzutnik 2-osiowy, pług 2-skibowy, sadzarka,
kopaczka konna, tel. kom. 0608-128-670.
Tury nowe do Ursusów: 330/360, 3512/2812,
MF 255/235, T-25. Ceny od 3800 zł. Możliwość transportu, tel. kom. 0608-128-670.
Betoniarko-mieszalniki uruchamiane elektrycznie lub hydraulicznie. Pojemność od 400
do 1000 l, tel. kom. 0608-128-670.
Tur Hydramet 3 sekcje, udźwig do 900 kg,
łyżka, widły, tel. kom. 0608-128-670.
Beczkowóz Meprozet 3000 l, 1995 rok, tel.
kom. 0604-213-682.
Renault 103.14, 4x4, 1987 rok, 105 kM, wybieraki do kiszonki, Tur do ciągnika, podnośnik
widłowy do ciągnika, John Deere 2040S, 1987
rok, 4x4, tel. kom. 0600-428-743.
JCB 525-58, 1995 rok, wysięk ramienia 5 m,
do 2000 kg udźwigu, ładowarka czołowa THW
Berobau, 1990 rok, tel. kom. 0600-428-743.
Kompresor 300 l 2-tłokowy, montażownica do
kół Corghi, tel. kom. 0600-428-743.
Beczki asenizacyjne 3000 l, 5000 l, 7000 l,
przetrząsarko-zgrabiarka Zweegers PZFLEVO 480, kosiarka rotacyjna Multi-Crimper
z przetrząsaczem, przetrząsarko-zgrabiarka
6-gwiazdowa, hydraulicznie składana, tel. kom.
0600-428-743.
Cyklop wielofunkcyjny, pełnoobrotowy,
sprowadzony, 2 łyżki do kopania, 1 łyżka do
ładowania, tel. kom. 0600-428-743.
T-25, 1985 rok, tel. kom. 0691-090-215.
Sprzedam ładowacz Cyklop, ciągnik C-360
z turem, kosiarkę rotacyjną czeską,
zgrabiarkę 7, tel. kom. 0606-882-785.
Ładowacz Cyklop, 1990 rok, tur do 912, 914,
na joystick samopoziomujący, siewnik zbożowy 4 m Amazone, tel. kom. 0600-822-089.
Ursus 1014 z Turem, 1990 rok, rozrzutnik
2-osiowy na resorze, 1989 rok, tel. kom.
0600-822-089.
Ursus 1224, 1990 rok, tel. kom. 0603-061820.
Pług zagonowy Overum 3, tel. kom. 0601663-385.
Sprzedam beczkowóz ocynkowany 4200 l,
3600 l, tel. kom. 0506-829-897.
Kopaczka 2-rzędowa, stan bdb, tel. kom.
0502-939-200.
Rozrzutnik obornika 1-osiowy, 1995 rok, tel.
kom. 0502-939-200.
Glebogryzarka 1,60 m Grudziądz, tel. kom.
0502-939-200.
Śrutownik Bąk 7,5 kW, tel. kom. 0502939-200.
C-330, 1971 rok z kabiną, tel. kom. 0502939-200.
Pług 3, kultywator 2,70 „Grudziądz”, tel. kom.
0880-353-819.

Przetrząsaczo-zgrabiarka 5-gwiazdowa, tel.
kom. 0502-939-200.
T-25, 1979/1980 rok, w oryginale, stan bdb, tel.
kom. 0608-128-670.
Ładowacz zawieszany na tył, widły + łyżka,
tel. kom. 0507-194-817.
Siewnik Isaria 3 m, pługi 3-4skib. obrac.
Krone, beczka asenizac. 4000 l, zgrabiarka
Pottinger, rozsiewacze nawozu. Tel. kom.
0509-542-220.
Sprzedam Ursus C-335 z turem, rok prod.1985,
1600 mth, sprawny w 100%, stan b. dobry. tel.
kom. 0880-307-462.
Ciągnik Zetor 5340, Rewers 1996 rok, tel.
(0-46) 813-75-00, 0661-970-417.
Wycinak do kiszonki „Von Lengerich”
hydrauliczny, podwójne noże, windowy, tel.
0608-263-145.
Śrutownik bijakowy z podajnikiem, tel.
0608-263-145.
Pług 3-skibowy obrotowy- hydrauliczny (skiby
do remontu) „Nemeyer”, tel. 0608-263-145.
Opryskiwacz, rozsiewacz Kos, przyczepka
jednoosiowa, tel. 0600-362-614.
Zetor po kapitalnym remoncie - super stan, tel.
0506-609-999.
Wózki widłowe elektryczne i spalinowe: Still
2003 rok, Clerk 3t, Bułgar 1.6t, Toyota 6FG
1.5t, 1999 rok, GPW 2007 2.5t, Kalmar 8t
udźwigu, Jungheinrich 2003 rok, wysokość
składowania i inne, tel. 0518-729-605.
Koparko-spycharka Białoruś, 1986 rok, C330
bez prawa rejestracji, tel. 0518-729-605.
Kombajny zbożowe John Deere 935, 965,
Ferguson 430 i 307, tel. 0518-729-605.
Prasa rolująca, stan bardzo dobry, 1998 rok,
ciągnik MTZ, tel. 0661-280-215.
Ciągnik C330, cena do uzgodnienia, tel. (0-46)
835-31-59.
Dwukółka ciągnikowa, tel. 0663-613-456.
Opryskiwacze 400l-600l, nowe, tel. 0507264-408.
Śrutownik bijakowy 11KW, tel. 0602-377578.
Ciągnik C-360, 1983 rok, siewkę konną,
pług dwuskibowy, brony 5, kultywator, tel.
0608-473-501.
Naprawa pomp wtryskowych i wtryskiwaczy,
dojazd do klienta, naprawa ciągników rolniczych, tel. 0514-444-133.
Opryskiwacz ślęza na kołach, tel. 0661427-465.
C-360, C-330 z turem, kombajn zbożowy,
kabina + sieczkarnia, taśmociąg, przyczepka
platforma 2-osiowa niedroga, sortownik do
ziemniaków, likwidacja gospodarstwa, tel.
0887-214-988.
Przetrząsacz do siana, taśmociąg stan idealny,
likwidacja gospodarstwa, tel. 0887-214-988.
Kosiarka rotacyjna polska, mało używana,
Słoneczko do siana bdb, tel. 0887-214-988.
Prasa Z240, cyklop, tel. 0663-467-555.
Agregat HONDA 9,5KW, nowy, tel. 0667585-602.
Opryskiwacz polowy 400l, pług 5-skibowy
podorywkowy Grudziądz, tel. 0697-025-388.
Kombajn zbożowy International 923 z sieczkarnią, heder 3,60, tel. 0609-441-515.
Glebogryzałka, tel. 0669-366-178.
Prasa Simpa Z224, 2003 rok, z drabinką, tel.
0697-705-345.

Sprzedam tunel foliowy 7x30, zbiornik metalowy 25 m3, tel. kom. 0669-096-414.
Sadzonki aronii 2-letnie, wegetatywne,
tel. kom. 0605-090-155.
Bądź niezależny produkuj swój opał. Sam zrobisz brykiet opałowy ze słomy i siana. Sprzedaż
serwis. Brykieciarki - lokalny dystrybutor. PHU
Domitech Łowicz ul. Łęczycka 64, tel. kom.
0501-074-060.
Silnik C328 używany, kompresor dwucylindrowy trzyfazowy, piłę do cięcia metalu,
dźwignik - podnośnik samochodowy typ SDD215, udźwig 2,5 tony., tel. (042) 719-26-70, tel.
kom. 0691-863-492.
Sprzedam kwotę mleczną 8576 kg, tel. kom.
0502-498-990.
Kwota mleczna 3000 l, tel. kom. 0885-369083.
Sprzedam 11 tys. litrów kwoty mlecznej,
tel. (022) 725-07-24 wieczorem.
Sprzedam niedrogo kwotę mleczna 5000l,
tel. (046) 838-59-44 dzwonić po 20.
Sprzedam obornik, Małszyce 14, tel. kom.
0606-281-707 po 20.00-tej.
Agregat prądotwórczy Honda, nowy, tel. kom.
0600-068-542.
Sprzedam kwotę mleczną, tel. kom. 0607172-809.
Kabina Sokółka, 1300 zł, tel. (024) 23623-16.
Sprzedam kwotę mleczną 5000kg, tel. kom.
0782-173-387.
Sprzedam skrzynki plastikowe nowe, polskie
15kg, 6,50zł, tel. kom. 0500-385-907.
Sprzedam obornik, Skaratki, tel. kom. 0608588-320.
Sprzedam bryczkę i siodełko do kucy, tel. kom.
0691-270-855.
Tunele foliowe 6x30 m, tzw. małe pod kapustę
itp., 7 szt., tel. kom. 0793-777-170.
Waga inwentarska 1 t, tel. kom. 0602-522478.

Sprzedam 2 opony do MTZ 15,5x38, 120x18
szt., tel. (024) 285-42-23.
Sprzedam chłodzialnik do mleka 350 l,
tel. (046) 838-75-23 po 18.00-tej.
Sprzedam dojarkę z bańkami, tel. kom. 0667667-087.
Sprzedam kwotę mleczną 32000 kg, tel. kom.
0667-667-087.
Kwota mleczna, tel. (046) 838-09-27.
Sprzedam obornik gęsi, tel. kom. 0512476-760.
Obornik, Jesionka, tel. kom. 0694-808-441.
Skrzynki jedynki, używane, tel. kom. 0607181-912.
Ziemniaki paszowe 6 t, taśmociąg 6m aluminiowy elektro bęben, ładowacz Skrzat na
kołach, kompletny osprzęt, tel. kom. 0601370-988.

Claas Jaguar, koszenie kukurydzy
+ transport i ubijanie, tel. kom. 0691376-515.
Cięcie poplonów, odwóz, tel. kom. 0604463-486.

Przechodnia weterynaryjna Tomvet, Łowicz ul.
Chełmońskiego 31. Specjalista chorób psów
i kotów. USG, Rentgen, EKG, badania labolatoryjne na miejscu, wizyty domowe. www.
tomvet.lowicz.pl, tel. (046) 837-35-24.
Szczenięta beagle, tel. kom. 0606-752-762.
Pekińczyki, tel. (024) 252-19-95.
Ładny york (średni) - krycie, tel. kom. 0693093-705, 0519-540-807.
Husky szczeniaki sprzedam, tel. kom. 0692522-467, 0669-960-685.
Sprzedam szczeniaki - owczarki niemieckie,
tel. kom. 0604-448-293.
Syberian haski - krycie, tel. kom. 0694514-370.
Jamniki, tel. (046) 838-95-40.
Haski szczenięta, tel. kom. 0605-996-313.
Buldożek francuski marengo i beżowe - szczenięta, tel. kom. 0502-512-939.
Owczarek niemiecki długowłosy, po szkoleniu, agresywny - krycie, szczenięta, tel. kom.
0505-639-859.
Sprzedam suczkę york 2-letnią, tel. (046) 83771-18.
Sprzedam małe bernardyny, tel. kom. 0695088-064, 0506-840-650.
Świnki wietlamskie, tel. kom. 0721-431-696.
Yorki, tel. kom. 0511-337-768.
Pawie, bażanty, kaczki ozdobne, tel. kom.
0501-330-068.
Westy - szczenięta, po rodowodowych rodzicach, tel. kom. 0698-612-234.
Śliczne jamniczki 7-tygodniowe, zaszczepione
i odrobaczywione, tel. kom. 0886-440-852.
Yorki - sprzedam, tel. kom. 0668-156-494.
Yorki - krycie, tel. kom. 0668-156-494.
Oddam szczeniaki po małej suczce, śliczne,
tel. (046) 837-56-22, (46) 837-52-48.
Sprzedam 2 klacze zimnokrwiste z pochodzeniem, tel. kom. 0501-399-487.
Sprzedam szczenięta owczarka niemieckiego,
Boksera, Buldoga francuskiego i Pekińczyki,
tel. kom. 0662-235-933.
Szczeniaki amstaf, tel. kom. 0668-002-182.
Sprzedam owczarki niemieckie 6-tygodniowe,
tel. (046) 837-07-40 do godz. 17, tel. kom.
0601-790-933.
Westy - sprzedam, tel. kom. 0668-156-494.
Jamnik brązowy, krótkowłosy, 8-tygodniowy,
odrobaczony, bardzo ładny, tel. (046) 837-8491, tel. kom. 0510-413-232 po 14.30.
Sprzedam kuce, tel. kom. 0691-270-855.
Sprzedam szczeniaka rasy Akita, cały biały,
pełne szczepienia, tel. kom. 0721-335-315.
Sprzedam owczarki niemieckie 10-tygodniowe
mocnej budowy, tel. kom. 0668-478-617.
Yorki szczenięta 6-tygodniowe, tel. kom.
0609-664-702.
Alaskan malamute szczenięta, tel. kom.
0887-341-475.
Dwa miodowe pieski rasy Bokser 9-tygodniowe, tel. (046) 838-62-65.
Podkuwanie koni, tel. kom. 0511301-054.
Oddam w dobre ręce sukę 1,5-roczną owczarek
podhalański, tel. (042) 719-61-60.
Pawie, ozdobne bażanty 8 gatunków, gęsi 3
gatunki, kury araukany, białoczuby, tel. kom.
0603-226-494.
Klacz zimnokrwista 5 lat, źrebna 8 miesięcy,
tel. (042) 710-92-45, tel. kom. 0607-644-677.
Sprzedam 2 kucyki, tel. (046) 839-65-70.
Yorki, szczenięta, tel. kom. 0515-494-004.
3-miesięczne szczeniaki rotweilera, tel. kom.
0502-408-632.
Klacz źrebna ze źrebakiem 5 lat i 2 kozy, tel.
kom. 0667-199-340.
Kucyki, tel. kom. 0506-609-999.
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Haft uspokaja,
nawet młodych
Aż 23 uczniów gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
z powiatu łowickiego zgłosiło
swój udział w III edycji Konkursu Haftu Tradycyjnego, organizowanego przez Gminną
Radę Kobiet Gminy Łowicz
oraz Stowarzyszenie Twórców
Ludowych.
podobna jak w ubiegłym roku
- mówi jedna z organizatorek BeIatalość
Rokicka. - To oznacza, że w na-

w Popowie oraz III miejsce Dominika Stańczyk z ZSP nr 2 w Łowiczu;
w hafcie krzyżykowym - I miejsce
Justyna Wróbel z gimnazjum w
Popowie, II miejsce Agata Miazek
z ZSP w Kocierzewie oraz III miejsce Wioletta Kosmala ze Szkoły
Podstawowej w Kocierzewie.
Większość uczestników zamiłowanie do haftu ma w genach. - Tym
zajmowała się moja mama i babcia, a ja też, choć późno, bo zaczęłam dopiero dwa lata temu, lubię haftować - mówi dziewiętnastoletnia
Agnieszka Gładka. - To mnie uspokaja i relaksuje. Kiedy jestem czymś
wzburzona, zaczynam haftować,
a wtedy złość powoli mija. Oprócz
haftu, dużo robi łowickich wycina-

szym regionie jest dużo haftującej
młodzieży, jak na erę powszechnej
komputeryzacji.
Zasady konkursu pozwalają na
uczestnictwo w każdej edycji. Dzięki temu możemy zaobserwować postępy niektórych z uczestniAgnieszce Gładkiej za I miejsce w kategorii haft koralikowy, naków i zobaczyć coraz lepsze prace
grodę wręcza sekretarz gminy Łowicz Beata Orzeł.
- dodaje Rokicka.
- Zachowujcie dyplomy ze wszystnek. - Brałam już udział w warsz- jej szkoły czyli łowickiego „Ekonokich konkursów, bo mam nadzietatach ludowych, które miały miej- mika”. - Ale uczenie kogoś nie jest
ję, że wiele z was zajmie się haftem
sce w Poznaniu i Płocku - dodaje wcale takie łatwe, szczególnie gdy ta
już zawodowo, a wtedy, by należeć
Agnieszka. Prowadziła również za- osoba nigdy wcześniej tego nie robido naszego stowarzyszenia trzejęcia w wycinance dla uczniów swo- ła - śmieje się dziewiętnastolatka.
ba będzie wykazać się zdobytymi
Również w rodzinie siedemnanagrodami i wyróżnieniami - móstoletniej Katarzyny Madanowwiła na ogłoszeniu wyników konskiej, uczennicy łowickiego „Ekokursu twórczyni ludowa Anna Stanomika”, haft przekazywany był
niszewska.
od pokoleń. Nauczyła się haftować
W ramach trzech kategorii naw wieku 12 lat, a jej pierwsza pragrody otrzymali: w hafcie płaskim
ca to wielkanocny zając w pisance.
- I miejsce Weronika Kołodziejczyk
- Lubię haftować, bo wtedy mogę
z ZSP w Kocierzewie, II miejsce
się wyciszyć, uciec myślami gdzie
Karolina Zagórska oraz III miejsce
indziej - mówi Kasia.
Ewelina Grzywacz z gimnazjum
Nagrody w konkursie były barw Kompinie; w hafcie koralikowym
dzo cenne. Zwycięzcy otrzymali
- I miejsce Agnieszka Gładka z ZSP
aparaty cyfrowe, a za dalsze miejnr 4 w Łowiczu, II miejsce Małgo- Prace wykonane haftem koralikowym dominowały podczas sca były mp 3 i kalkulatory.
rzata Wyszogrodzka z gimnazjum III edycji konkursu.
(jr)

90 osób walczy “O pióro Pelikana”
Z uwagi na duże zainteresowanie konkursem zorganizowanym przez Bibliotekę Miejską w Łowiczu pod hasłem
„O pióro Pelikana”, nie zostanie on rozstrzygnięty w listopadzie, jak wcześniej zapowiadaliśmy, lecz w grudniu.

M

arkowe pióro z wygrawerowanym napisem „Pióro Pelikana - Łowicz 2008” będzie
nagrodą główną w Łowickim Przeglądzie Twórczości Literackiej po
raz pierwszy organizowanym przez
Miejską Bibliotekę w Łowiczu, Łowicki Ośrodek Kultury i Łowickie
Warsztaty Literackie.
- Komisja musi zapoznać się ze
wszystkimi pracami i je ocenić. Na-

desłanych zostało dużo form literackich, nie tylko poezji - mówi dyrektor biblioteki Magdalena Pakulska.
Jeden autor mógł zgłosić do przeglądu trzy utwory (wiersze, małe
formy literackie - nowela, esej, reportaż itp.). Mógł być to dowolny zestaw gatunków literackich
w trzech egzemplarzach. Prace nadesłało 90 autorów.
Konkurs to tylko pierwszy etap
przeglądu, drugim będzie prezentacja wskazanych przez komisję tekstów przed juty i publicznością. Jury
oceni formę prezentacji, styl, poprawność języka polskiego, ogólne
wrażenie artystyczne wystąpienia
i wśród zwycięzców rozdysponuje
nagrody pieniężne. Przewidziano
także nagrodę publiczności. (eb)

200 prac na wakacyjny konkurs
Ogromnym zainteresowaniem cieszył się konkurs plastyczny zatytułowany „Wakacyjne spotkania z przyrodą”,
ogłoszony na początku lipca przez Bibliotekę Miejską
w Łowiczu.

W

kategorii prac fotograficznych wpłynęło 80 zgłoszeń,
zaś w kategorii plastycznej, jeszcze więcej, bo aż 120.
- Nie spodziewaliśmy się aż tak
dużego zainteresowania. Liczyliśmy na kilkadziesiąt prac. Chcieliśmy uwrażliwić naszych czytelni-

ków na piękno przyrody, zwrócić
uwagę na zagrożenia i niekorzystne zmiany środowiska - mówi
dyrektor biblioteki Magdalena
Pakulska. Patronat nad konkursem objął burmistrz Łowicza.
Konkurs skierowany był do osób
w dowolnym wieku i tak został
odebrany. Autorzy nadesłanych
prac są w bardzo różnym wieku.
Prace były przyjmowane do
30 września, a rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na listopad. Pytania dotyczące konkursu można kierować do pracowników biblioteki pod
numer tel. (0-46) 837-76-03. (eb)

Jubileuszowy Slam w listopadzie

J

uż 40. edycja Turnieju Prezentacji Poetycko - Muzycznych, czyli Slamu odbędzie
się w czwartek 6 listopada o godz.
19.00 w Pracowni Sztuki Żywej
w Łowiczu. Przed kilku laty Slam
odbywał się w kawiarni Tygielek,
nie zmienił się natomiast organizator, którym są Łowickie Warsztaty Literackie. Na Slam przyjść

może każdy, kto chce zaprezentować swoje wiersze lub napisane
przez siebie piosenki. Zdarzali się
już twórcy także spoza lokalnego
środowiska.
Na zwycięzców listopadowego
Slamu, wybranych przez zgromadzoną w Pracowni publiczność, czekają nagrody książkowe.
(jr)
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INFORMATOR
Łowicki
Telefony:
Taxi osobowe:
046-837-34-01; 046-91-91;  046-837-35-28
InterTaxi 0603-06-18-18
Powiatowy Urząd Pracy 046-837-04-20; 046-837-03-73
Biuro Rady Miejskiej 046-830-91-06, 046-830-91-11
Urząd Miejski: Sekretariat 046-830-91-51
Awarie oświetlenia ulicznego 046-830-91-45 do 47;
0601-051-619 czynny całą dobę;
046-862-16-63 od 7.00 do 15.00,  
046-862-16-63 po 15.00 automatyczna sekretarka
Urząd Skarbowy: centrala 046-837-43-58,
046-837-32-38, 046-837-65-59;
sekretariat 046-837-80-28;
ZUS 046-830-17-12
Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek”
Łowicz, ul. św. Floriana 7 (muszla na Błoniach),
tel. 046-837-66-92, czynny codziennie (oprócz sobót
w godz. 16.00 - 20.00.
Punkt pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie (siedziba, Stowarzyszenie „Nadzieja” ul. Podrzeczna 3a, tel. (0-46)
830-03-63, czynny: w godz. 16.00-19.00.
Samopomocowa Grupa Abstynencka „Nie ma mocnych” w Zdunach (siedziba GOK Zduny) - czw.
godz. 18.00.
Gminna Grupa Abstynencka w Bielawach - spotkania
w czwartki w godz. 10.00-11.00. Po informacje
można dzwonić w czwartek do Urzędu Gminy
w Bielawach w godz. 8.00-10.00.
Punkt konsultacyjny przy Grupie Wsparcia „Przeminęło
z wiatrem” (problem przemocy) w Domaniewicach,
czynny: pt. 16.00-18.00, tel. 046-838-33-11.

Pogotowia:
Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997
Telefon informacyjno-problemowy:
- Poradnia Leczenia Uzależnień 046-837-37-07
- Poradnia Zdrowia Psychicznego 046-837-33-07
Policyjny telefon zaufania 046-837-80-00
Pogotowie energetyki cieplnej 046-837-59-16
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 046-837-35-32
Pogotowie energetyczne 046-837-36-05
Zakład pogrzebowy:
046-837-53-85, 046-837-07-10,
046-837-20-22, 046-837-26-74.
Gaz butlowy:  046-837-16-16, 046-837-66-08,
046-837-41-02, 046-837-30-30, 046-837-20-37,
046-837-47-77, 046-837-44-44, 046-837-84-40;
Warsztat konserwatorski ŁSM 046-837-65-58

INFORMATOR
głowieński
i Strykowski
Telefony w Głownie:
Filia Powiatowego Urzędu Pracy 042-719-20-76
Urząd Miejski:  042-719-11-51, 042-719-11-29
Urząd Gminy Głowno 042-719-12-91
Taxi osobowe 042-719-10-14 Telefony w Strykowie:
Filia Pow. Urzędu Pracy 042-719-84-22
Urząd Miasta-Gminy Stryków 042-719-80-02
KRUS 042-719-95-15
Taxi osobowe 042-719-81-35

Informacje w Głownie:
Informacja: PKS  042-631-97-06
Naprawa telefonów 96-96
Naprawa telefonów publicznych 980

Pogotowia w Głownie:
Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy
Policja 042-719-20-20; 997 alarmowy
Straż pożarna 042-719-10-08; 998 alarmowy
Zakład pogrzebowy 042-719-14-40, 042-719-30-24
Pogotowie energetyczne 042-719-10-60
Lecznica dla zwierząt:  
ul. Łowicka 62, tel. 042-719-14-40
ul. Sowińskiego 3, tel. 887 - 894-942

Telefony w Strykowie:
Filia Powiatowego Urzędu Pracy 042-719-84-22
Urząd Miasta-Gminy Stryków 042-719-80-02

Lecznice dla zwierząt:
ul. Starościńska 5
ul. Chełmońskiego 31
ul. Krakowska 28
Łyszkowice
Bielawy

tel. 046-837-52-48
tel. 046-837-35-24
tel. 046-830-22-86
tel. 046-838-87-19
tel. 046-839-20-95

Informacje:
Informacja PKP  046-837-63-11
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

Apteki:
Łowicz - apteki całodobowe:
 Słoneczko - Stanisławskiego, tel. 046-830-22-02
 Medest IV - 3 Maja, tel. 046-837-31-11
Bełchów, Przemysłowa 2: pn.-pt. 8.00-16.30,
sob. 8.00-13.00
Bolimów, Rynek Kościuszki
czynna: pn.-wt. pt. 9.00-16.00; czw. 10.00-17.00
Bielawy: pn.-pt. 8.00-15.00
Chąśno:
czynna:  pn.-pt. 9.00-14.00, 16.00-18.00,
sb. 8.00-12.00
Domaniewice, Główna: czynna: pn.- pt. 9.00-16.00,
sb. 9.00-12.00
Kiernozia, Rynek Kopernika 12
czynna: pn.-pt. 8.00-16.00, sb. 8.00-13.00
Łyszkowice: czynna: pn.- pt. 9.00-16.00, sb. 10.00-14.00
Kiernozia, ul. T. Kościuszki 6,
czynna: pn.-pt. 8.00-17.00
Kocierzew: pn.-pt. 8.00-15.00
Sobota: pn.-pt. 8.30-15.00
Nieborów: czynna: pn.-pt. 7.30-15.30, sb. 9.00-12.00
Zduny: pn.-pt. 8.00-17.00, sb. 8.00-12.00

Dyżury przychodni:
 Pogotowie ratunkowe - tel. 999
 Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska ul. Ułańska  28,
tel. 046-837-56-24,
- czynna: w dni robocze w godz.18.00-8.00, soboty,
niedziele i święta od 8.00 (przez 24 h).
 Poradnia Leczenia Uzależnień,
ul. Kaliska 6, tel. 046-837-37-07

Msze święte
w niedziele i święta:

Z

mieni się proboszcz parafii św. Kazimierza w Łyszkowicach. Dotychczasowy, ks. Robert Kwatek, przechodzi do
parafii św. Wojciecha w Białej Rawskiej,
na jego miejsce przychodzi ks. Jerzy Modelewski - dotychczasowy proboszcz parafii
św. Wojciecha w Głogowcu. Z Łyszkowic
do Białej Rawskiej odchodzi też wikariusz
ks. Kamil Goc.
Z parafii św. Jakuba Apostoła w Głownie odchodzi wikariusz ks. Sławomir Bogdanowicz - zostanie proboszczem kościo-

Wystawy:
 „Spacery nieborowskie”- wystawa ręcznie pisanych
i wyprodukowanych książek autorstwa Anny Marii
Bauer,czynna w Domku Ogrodnika w Nieborowie.
Zwiedzanie w weekendy oraz w tygodniu po uprzednim zgłoszeniu do pracowników muzeum.
 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 pięcia osób.
 „Impresje” - wystawa fotografii Janusza Moniatowicza, Muzeum w Łowiczu, czynna do końca
października.
 Prace Stanisława Noakowskiego - wystawa czynna
do 31 października, Muzeum w Łowiczu.
 „Powrót do przeszłości” - wystawa prac malarskich Moniki Rosiak, Gminna Biblioteka Publiczna
w Bielawach, czynna do 15 listopada.

Kino Fenix

ul. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01
Czwartek-sobota, 23-25 października:
 Kino nieczynne
Niedziela, 26 października:
 godz. 18.00 - „Joe Strummer - Niepisana Przyszłość” - Urodził się jako John Mellor, potem dał się
poznać jako ikona kontrkultury - Joe Strummer. Reżyser
odsłania mity, którymi owiana jest biografia frontmena
odkrywczej grupy The Clash. Za sprawą serii wywiadów z samym Strummerem i wspomnień tych, którzy
znali go najlepiej, buduje wizerunek skomplikowanego
człowieka, za sprawą muzyki wyrażał siebie.
Poniedziałek - środa, 27-29 października:
 Kino nieczynne

Inne:
Piątek-niedziela, 24-26 października:
 Drugi Obieg Art Festiwal, edycja X; koncerty,
warsztaty, filmy; więcej na str. 17

 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;

Niedziela, 26 października:
 godz. 16.00 - spotkanie z fotografem Januszem
Moniatowiczem, Muzeum w Łowiczu, wstęp wolny

KRUS 042-719-95-15
Taxi osobowe 042-719-81-35

w Strykowie:
- ul. Kościuszki 27, tel. 042-719-80-34
- NZOZ Medico, ul. Targowa 16, tel. 042-719-92-30.

Pogotowia w Strykowie:
Policja 042-719-80-07; 997 alarmowy
Straż pożarna 042-719-82-95; 998 alarmowy
Zakład pogrzebowy 042-719-86-16
Zakład energetyczny 042-719-80-10
Lecznica dla zwierząt 042-719-80-24

Dyżury przychodni:
w Głownie:
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. 8.00-15.00
- 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. 13.00-16.00
- naczyń obwodowych: pn. 13.00-14.00
- dermatolog: wt. 8.00-12.00; śr. 13.00-15.00;
       czw. 8.00-12.00
- urolog: śr. 11.00-13.00
- laryngolog: pon. 8.00-14.00; śr. 8.00-12.00;
   czw. 13.00-18.00
- reumatolog: czw. 8.00-14.00
- 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
- diabetolog: wt., czw. 11.00-13.00
- stomatolog: pn. 8.00-18.25, wt.,śr. 8.00-15.35;
  czw., pt. 8.00-15.35
-  ortodonta: pn. 11.00-18.25; wt., śr. 11.00-18.00

Zmiany w parafiach
Kolejne w tym roku zmiany
personalne dokonują się
obecnie w parafiach diecezji
łowickiej. Publikujemy z nich te,
które dotyczą Łowicza,
Głowna i najbliższej okolicy.

 	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, 20.00;
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, 17.00, 18.30;
 Kościół św. Leonarda: 11.30.

ła   Świętych Apostołów Piotra i Pawła
w Skułach. Jego miejsce w Głownie obejmie
ks. Dariusz Lichan, pełniący dotąd posługę
w parafii św. Wojciecha w Białej Rawskiej.
Nowymi wikariuszami w parafii katedralnej w Łowiczu zostali ks. Marcin Koralewski - pracujący dotąd w parafii Wniebowzięcia Matki Bożej w Krośniewicach
oraz ks. Dariusz Bujak - wikariusz z parafii św. Jakuba w Skierniewicach.
Zmienia się także wikariusz w parafii
św. Wawrzyńca w Kocierzewie. Ks. Marek
Kania odchodzi z niej do parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Sochaczewie.
W jego miejsce przychodzi ks. Tomasz
Sikorski z parafii św. Bartłomieja w Rybnie.  
(mwk)

Apteki:
Dyżury nocne aptek w Głownie:
czw. 23.10. ul. Łowicka 38
tel. 042-719-21-31
pt. 24.10. ul. Łowicka 38
tel. 042-719-21-31
sob. 25.10. ul. Łowicka 38
tel. 042-719-21-31
ndz. 26.10. ul. Pl. Wolności 4/5 tel. 042-710-89-60
pn. 27.10. ul. Pl. Wolności 4/5 tel. 042-710-89-60
wt. 28.10. ul. Pl. Wolności 4/5 tel. 042-710-89-60
śr. 29.10. ul. Pl. Wolności 4/5 tel. 042-710-89-60
Apteki pełnią dyżury w godz.: 19-8.00 dnia następnego; w soboty i niedziele: w godz. 8-8.00 dnia
następnego.
Dyżury nocne aptek w Strykowie:
ndz. 26.10. ul. Kolejowa 11, tel. 042-719-82-71
Apteki pełnią dyżur w godz. 9.00-14.00
Apteka w Bratoszewicach:
tel. 042-719-89-68, czynna: pn.-pt. 8.00-13.00;
Apteka w Dobrej:
tel. 042-710-98-00;  czynna: pn.-pt. 8.00-15.00, sob. 9.00-14.00

Wystawy:
 „Sokotra. Wyspa smoczej krwi” - wystawa
fotogramów Jacka Herman - Iżyckiego, Muzeum
Regionalne przy Łowickiej 74 w Głownie, czynna
do końca października.
 Prace plastyczne Magdaleny Kubiak i Emilii Kotlarek - wystawa czynna w Urzędzie Gminy Dmosin
do końca października.
 Prace poświecone pamięci papieża Polaka Jana
Pawła II,  wystawa czynna w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Dmosinie do końca października,

„

Świadectwo” już wkrótce

F

ilm Pawła Pitery „Świadectwo”,
opowiadający o życiu papieża Jana
Pawła II oczami jego wieloletniego
przyjaciela, kardynała Stanisława
Dziwisza, będzie można zobaczyć w
łowickim kinie Fenix już od przyszłego
piątku 31 października, a więc zaledwie
w dwa tygodnie po premierze.
W piątek 31 października pierwsze
seanse odbędą się o godz. 16 i 18.
Później od niedzieli 2 listopada do
czwartku 6 listopada, „Świadectwo”
będzie wyświetlane dwa razy przed
południem dla uczniów łowickich szkół,
a dla wszystkich trzy razy popołudniu, o
godz. 16,18. i 20. Natomiast od 7 do 12
listopada, projekcje będą pokazywane
tylko w godzinach przedpołudniowych,
dla szkół. Od 13 do 20 listopada - tak
samo jak w pierwszym tygodniu. Cena
biletu to 10 i 12 zł.
(jr)

Rolnik Sprzedaje
(ceny z dnia 20.10.2008 r.)
Żywiec wieprzowy:
 Kiernozia: 4,00 zł/kg+VAT
 Mastki: 4,10 zł/kg+VAT
 Różyce: 4,10 zł/kg+VAT
 Skowroda Płd.: 4,00 zł/kg+VAT
 Wicie: 4,20 zł/kg+VAT
 Domaniewice: 4,10 zł/kg+VAT
 Karnków: 4,00 zł/kg+VAT
 Ziewanice: 4,10 zł/kg+VAT
Żywiec wołowy:
 Kiernozia:
krowy 3,00-3,70 zł/kg+VAT;
byki 4,50-4,80 zł/kg+VAT;
jałówki 3,00-3,80 zł/kg+VAT;
 Mastki: krowy 3,50 zł/kg+VAT;
byki 4,80 zł/kg+VAT;
jałówki 3,90 zł/kg+VAT;
 Różyce:
krowy 3,60 zł/kg+VAT;
byki 4,80 zł/kg+VAT;
jałówki 4,00 zł/kg+VAT;
 Skowroda Płd.: krowy 4,00 zł/kg+VAT;
byki 5,00 zł/kg+VAT;
jałówki 4,00 zł/kg+VAT.
 Domaniewice: krowy 3,60 zł/kg+VAT;
byki 4,80 zł/kg+VAT;
jałówki 4,00 zł/kg+VAT.

 skarb Rolnika 

REDAGOWANY PRZY WSPóŁPRACY Z Wojewódzkim
ODR Bratoszewice - Rejon Łowicz
NOTOWANIA Z TARGOWISKA W ŁOWICZU
z dnia 17.10.2008 r.

buraczek czerwony
cebula
czosnek
jabłka
jaja wiejskie
jaja fermowe
kapusta młoda
kapusta kiszona
kapusta pekińska
marchew
miód
papryka
pieczarki
pietruszka
pomidory gruntowe
pomidory szklarniowe
por
ogórki szklarniowe
seler
włoszczyzna
koper
rzodkiewka
kalafior krajowy
ziemniaki
kalarepa
fasola strąki zielona
fasola strąki żółta
brokuły
śliwka
cukinia
kabaczek

kg
kg
szt.
kg
15 szt.
15 szt.
szt.
kg
szt.
kg
0,9 litra
kg
kg
kg
kg
kg
szt.
kg
kg
pęczek
pęczek
pęczek
szt.
kg
szt.
kg
kg
szt.
kg
szt.
szt.

1,00
1,00-1,50
1,00-2,00
1,00-2,00
5,00-6,00
4,00-6,00
1,00-2,00
2,50-3,00
2,50-3,50
1,50
22,00
2,50-3,50
4,50-6,00
2,50-3,50
1,00-1,50
2,50-4,00
1,00-1,50
2,50-3,00
2,00-3,00
2,00-2,50
0,80-1,00
1,00
2,00-3,00
0,70-1,00
2,00-3,00
3,00-4,00
3,00-4,00
2,00-3,00
1,50-2,00
1,00-2,00
2,00

KRONIKA
WYpadków
miłosnych
urodzi³y siê:
córeczki
-

państwu Krauze z Łowicza
państwu Olejniczak z Łowicza
państwu Olkom z Łowicza
państwu Grochockim z Lenartowa

SYNKOWIE

- państwu Ścigałom z Niespuszy
- państwu Śmiałkom z Dzierzgówka
- państwu Kopaniom z Łyszkowic

ślubowali sobie:

- Grażyna Jasińska z Arkadii
i Krzysztof Tarkowski z Szymanowic
- Monika Kaźmierczak z Bednar Kol.
i Damian Maciągowski z Bednar
- Ewa Myczka z Mysłakowa
i Jarosław Plichta z Łowicza
- Aleksandra Kępka z Łowicza
i Marcin Szparaga z Radomia
- Renata Wojtysiak z  Zawad
i Waldemar Szufliński z Kocierzewa
- Anna Kuśmierek z Albinowa  
i Michał Rynkiewicz z Długiej Wsi
- Aldona Nowicka z Łowicza
i Marcin Flis z Bochenia
- Anna Strugińska z Dąbkowic
i Sylwester Chmielewski z Rogóźna
- Magdalena Mucha z Łowicza
i Radowan Joksimović z Warszawy
- Aleksandra Dylik i Wojciech Olczak
oboje z Kiernozi
- Aleksandra Kasprzak
i Marcin Skomiał oboje z Łowicza
- Karina Sędkowska
i Karol Staszewski oboje z Łowicza
- Wioletta Kuśmierek z Kamienia
i Dariusz Rutkowski z Zagórza
- Anna Kmieć z Głowna
i Bartosz Karpiński z Łodzi

OFERTY PRACY

Powiatowy Urząd pracy w Łowiczu
(stan na 20.10.2008 r.)

oferty NIESUBSYDIOWANE:

 robotnik budowlany do prac wykończeniowych
 monter elementów AGD  pakowacz  ślusarz  spawacz  monter konstrukcji stalowych
monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 sprzedawca  operator wózka widłowego  ładowacz - rozładunek owoców i warzyw  nauczyciel
przedmiotów zawodowych budowlanych  fryzjer
 nauczyciel wychowania przedszkolnego  tokarz
 mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych  specjalista ds. ubezpieczeń społecznych  sprzedawca-diagnosta akumulatorów
 montażysta okien  przedstawiciel handlowy
 mechanik samochodowy  magazynier
PUP nie udziela żadnych informacji telefonicznie.
Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty.
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Piłka nożna - 10. kolejka wojewódzkiej ligi juniorów starszych

Kolejny dobry mecz „Balików

 PELIKAN Łowicz - WIDZEW Łódź
1:1 (0:1)
1:1 - Wojciech Kuc (56).
Pelikan: Rusek - Szczypiński, Domińczak, Wawrzyn, Mitrowski - Bończak
(73 Krzeszewski), Jarosz, D. Sut, Marcinowski (64 Plichta) - Kuc (85 P. Sut), Wójcik.
Łowicz, 18 października. Juniorzy
starsi łowickiego Pelikana grają ostatnio jak
z nut. Po serii trzech zwycięstw nadszedł
sprawdzian formy z łódzkim Widzewem,
który zaliczany jest do czołówki w województwie łódzkim. Łodzianie musieli zadowolić się tylko jednym punktem wywiezionym ze Starzyńskiego. Dla Pelikana ten
wynik to na pewno sukces, natomiast Widzew był zaskoczony tym rezultatem.
Podopieczni trenera A. Balika w pierwszych minutach meczu byli lekko zaskoczeni i dali się zdominować przez rywala. Jednak po chwili nasi juniorzy podjęli walkę
na całym boisku i zaczęło wszystko wyglądać dobrze. Jednak w 9. minucie spotkania
przewaga gości została udokumentowana
zdobyciem bramki. Przy mocnym strzale w „okienko” J. Rusek nie miał szans.
Ale biało-zieloni nie załamali się i walczyli dalej bardzo ambitnie. Mecz był szybki
i coraz bardziej zacięty. Akcje przenosiły
się z jednej bramki pod drugą. W 25. minucie bardzo dobrą akcję przeprowadził
W. Kuc, który otrzymał dokładne podanie
z głębi pola, ale znakomicie w sytuacji „sam
na sam” interweniował golkiper gości. Widzew też miał swoją drugą okazję, ale Rusek w ładnym stylu obronił groźny strzał.
Szansa na remis była w 29. minucie kiedy
to bardzo ładnym strzałem z rzutu wolnego
popisał się filar defensywy R. Domińczak,
ale piłka uderzona z 25. metrów wylądowała na bocznej siatce.
Druga połowa rozpoczęła się od ataku gości. Pelikan wytrzymał jednak napór Widze-

Piłka nożna - 11. kolejka Łódzkiej Ligi Oldbojów

”

Juniorzy starsi Pelikana tym razem zremisowali z Widzewem 1:1.
wa. Decydujący moment meczu był w 56.
minucie, kiedy piłkę otrzymał P. Bończak
i pociągnął z piłką do linii końcowej boiska.
Tam znakomicie wrzucił z prawej strony piłkę w pole karne, a nabiegający Kuc strzelił
precyzyjnie z woleja w dolny lewy róg bramki Widzewa. Widzew rzucił się do zdobycia
zwycięskiej bramki, ale o mały włos Pelikan
cieszył by się z drugiej. D. Sut przeprowadził bardzo ładną akcję. W swoim stylu wymanewrował obrońcę, wbiegł w pole karne
i strzelił, lecz ponownie bramkarz Widzewa
odbił piłkę. Do końca trwała bardzo twarda
walka z obu stron i mecz ostatecznie zakończył się cennym remisem Pelikana.
Po zakończeniu spotkania trener Balik był
bardzo zadowolony i tak podsumował wy-

stęp swoich podopiecznych: Mecz trzymał
w napięciu do ostatnich minut. Nerwowo był
w 83. minucie, kiedy Sut wybił piłkę głową
z linii bramkowej, po uderzeniu Widzewiaka. Po ostatnim gwizdku odetchnęliśmy
z ulgą. To był kolejny bardzo dobry występ
całego zespołu. Należy pochwalić zawodników za walkę i nieustępliwość oraz bardzo
rozsądną grę. Nasz dorobek na końcówce
rundy jesiennej jest optymistyczny.
W ten weekend Pelikan zagra na wyjeździe z Łodzianką. Teoretycznie łowiczanie,
zajmujący siódme miejsce w tabeli powinni powalczyć w Łodzi o trzy punkty z rywalem, który na razie jest dopiero na jedenastym miejscu.
Zbigniew Łaziński

Piłka nożna - 11. kolejka wojewódzkiej ligi juniorów młodszych

Zabrak³o kilku minut

 PELIKAN Łowicz - WIDZEW
Łódź 1:4 (1:1)
0:1 - Konrad Grenda (3).
Pelikan: Pawluk - Wójcik, Janik, Czubak - Pomianowski, W. Rokicki, Ł.Kosiorek (55 Oniszk), Karmelita (70 Pisarkiewicz), Czerbniak (60 Sumiński) - Grenda,
D. Kosiorek.
Łowicz, 18 października. Juniorzy młodsi łowickiego Pelikana w minioną sobotę podejmowali łódzki Widzew.
Oczywiście faworytem meczów byli goście, którzy zajmują czwarte miejsce w tabeli, ale podopieczni trenera J. Rachubińskiego nie mieli zamiaru poddać się
w tym spotkaniu bez gry. Wyszli na boisko
z wolą zwycięstwa i szybko to pokazali.
Nasi juniorzy, którzy w tabeli ligi wojewódzkiej są na siódmym miejscu szybko

mogli cieszyć się z niespodziewanego prowadzenia. Już w 3. minucie bardzo przytomnie zachował się K. Grenda, który zaatakował obrońcę. Odebrał piłkę i zagrał ja do
wracającego do gry po kontuzji D. Kosiorka. „Kosior” przeszedł z piłką kilka metrów,
wyszedł „sam na sam” i wyłożył piłkę Grendzie, który z pewnością zdobył gola do pustej
bramki. Starta bramki bardzo gości zdenerwowała i zaczęli mocno atakować. Pelikan
został zepchnięty do defensywy i miał problemy aby wyjść z połowy. W końcu łodzianie po rzucie różnym zdobyli wyrównanie
i od tego momentu spotkanie miało wyrównany przebieg. Do przerwy łowiczanie mieli jeszcze trzy dobre okazje, ale nasi napastnicy i J. Czerbniak nie trafili do siatki.
Druga połowa rozpoczęła się obiecująco.
Łukasz Kosiorek miał przed sobą tylko

Piłka nożna - wojewódzkie ligi młodzieżowe

Siódme miejsca juniorów
 LIGA JUNIORÓW STARSZYCH:
11. kolejka: Łodzianka Łódź - MULKS
Łask 1:1, Pelikan Łowicz - Widzew Łódź
1:1, Mechanik Radomsko - Concordia Piotrków Trybunalski, Górnik Łęczyca - WKS
Wieluń, Mazovia Rawa Mazowiecka - GKS
Bełchatów, ŁKS Łódź - UKS SMS Łódź
4:2, Ceramika Opoczno - Pogoń-Ekolog
Zduńska Wola 2:1.
1. GKS Bełchatów
10 27 34-6
2. UKS SMS Łódź
10 25 55-10
3. ŁKS Łódź
10 25 37-5
4. Widzew Łódź
10 22 34-11
5. Ceramika Opoczno
10 18 19-14
6. Mechanik Radomsko
10 17 23-15
7. Pelikan Łowicz
10 16 18-27
8. Pogoń-Ekolog Z. Wola
10 15 15-20
9. WKS Wieluń
10 12 29-30
10. MULKS Łask
10 10 16-36

11. Łodzianka Łódź
10 9 9-25
12. Mazovia Rawa Maz.
10 2 7-28
13. Górnik Łęczyca
10 2 2-37
14. Concordia Piotrków
10 1 8-43
 LIGA JUNIORÓW MŁODSZYCH:
11. kolejka: Metalowiec Łódź - LUKS
Bałucz 1:4, Pelikan Łowicz - Widzew Łódź
1:4, Włókniarz Pabianice - LKS Czarnocin
5:1, MKP Zgierz - WKS Wieluń 0:0, Orzeł
Łódź - GKS Bełchatów 2:16, ŁKS Łódź UKS SMS Łódź 0:1, Ceramika Opoczno Warta Sieradz 0:5.
1. UKS SMS Łódź
11 33 81-0
2. GKS Bełchatów
11 27 50-15
3. ŁKS Łódź
11 26 40-3
4. Widzew Łódź
11 21 27-16
5. WKS Wieluń
11 17 20-17
6. LUKS Bałucz
11 15 14-17
7. Pelikan Łowicz
11 15 14-30

23.10.2008 r.

bramkarza i trafił właśnie w niego. Później
goście maja przewagę i wykorzystują ewidentny błąd obrońców, zdobywając prowadzenie. Łodzianie mieli jeszcze dwie
sytuacje, ale najważniejszy moment tego
spotkania był w 68. minucie. Po zagraniu
gości z w polu karnym sędzia podyktował
„jedenastkę” dla Pelikana. Do piłki podszedł
Grenda, ale bramkarz wyczuł jego intencję
i to szybko się zemściło. Po kilku minutach
łowiczanie stracili kolejne dwa gole i statecznie przegrali z Widzewem 1:4.
W najbliższą sobotę o godz. 15.00 juniorzy młodsi Pelikana zagrają w Łodzi
z Metalowcem i miejmy nadzieję, że przywiozą trzy punkty, ponieważ rywal nie należy do elity. Obecnie zajmuje przedostatnie
miejsce w tabeli.
Zbigniew Łaziński

8. Ceramika Opoczno
11 13 14-21
9. Włókniarz Pabianice
11 13 21-26
10. Warta Sieradz
11 10 19-28
11. MKP Zgierz
10 9 10-36
12. Orzeł Łódź
11 7 16-68
13. Metalowiec Łódź
10 7 16-39
14. LKS Czarnocin
11 6 9-35
 LIGA MICHAŁOWICZA:
9. kolejka: ChKS - GKS 0:2, Trójka Włókniarz 2:2, Widzew - SAS Vis 4:0, Start
- ŁKS Łódź 0:3, Pelikan - UKS SMS 0:7,
Pilica - WKS.
(p)
1. UKS SMS Łódź
9 27 46-6
2. Widzew Łódź
9 22 39-6
3. GKS Bełchatów
9 18 32-20
4. ŁKS Łódź
9 16 16-7
5. Trójka Tomaszów
9 15 31-8
6. WKS Wieluń
8 13 22-18
7. Włókniarz Pabianice
9
9 14-21
8. ChKS Łódź
9
9 16-27
9. Pelikan Łowicz
9
8 18-27
10. Pilica Przedbórz
7
6 8-26
10. Vis 2007 Sk-ce
8
4 5-16
12. Start Złaków Bor.
9
0 7-72

Pelikan liderem rozgrywek
Rzgów, 14 października. Łowicki Pelikan wykorzystał dwa potknięcia Widzewa/
Energetyka, który niespodziewanie przegrał
z ŁKS Łódź i Włókniarzem Zgierz. Łowiczanie po zwycięstwie w Rzgowie z Zawiszą zostali liderami rozgrywek Łódzkiej
Ligi Oldbojów.
W kolejnym spotkaniu „Starsi Panowie”
z Łowicza zmierzą się w Parzęczewie z miejscowym Oldbojem.
11. kolejka ŁLO:
 ZAWISZA Rzgów - PELIKAN Łowicz 2:5; br.: Sumera i Rechciński - Piotr
Zapisek 2, Mariusz Dymek, Mariusz Więcek i Waldemar Szaleniec.
Pelikan: Stanisław Kosmowski - Marek
Borkowski, Witold Kunikowski, Waldemar
Szaleniec, Sławomir Bryła - Mariusz Więcek, Jan Kowalczyk, Mariusz Dymek, Jacek
Haczykowski - Piotr Zapisek, Grzegorz Durka. Na zmianę wchodził: Jarosław Znyk.
 WIDZEW/ENERGETYK Łódź WŁÓKNIARZ Zgierz 2:3; br.: Tomasz
Kmiecik i Karpiński - Konrad Rudnicki,
Nowacki i Różycki.
 OLDBOY Parzęczew - ŁODZIANKA Łódź 3:1; br.: Pajor, Krysztofiak
i Ferszt.
 LKS Różyca - JAGIELONIA Tuszyn 4:1; br.: Waleski 2 i Sasin 2 - Pomykała.
 ORLIK Sobień - NER Poddębice
0:1; br.: Szczęsny 1.
 WŁÓKNIARZ Aleksandrów Łódzki - ŁKS Łódź 1:6; br.: Pomorski - Zielke
3, Tomasz Kłos 2 i Dudek.
 START Brzeziny - TRZY KORONY Pabianice przełożono.

Zaległy mecz 7. kolejki ŁLO:
 ŁODZIANKA Łódź - WŁÓKNIARZ Zgierz 2:4; br.: Nita i Bojanowski
- Krzysztof Kuchciak 2 i Różycki 2.
Zaległe mecze 10. kolejki ŁLO:
 ŁKS Łódź - WIDZEW/ENERGETYK Łódź 7:1; br.: Tomasz Kłos 2, Cieślak, Walas, Wojtczyk, Zielke i Dudek Stokowiec.
 WŁÓKNIARZ Zgierz - ORLIK
Sobień 0:0
1. Pelikan Łowicz (2)
10 23 42-18
2. Widzew-Energetyk Łódź (1) 10 22 43-23
3. Oldboy Parzęczew (3)
10 21 27-18
4. Ner Poddębice (4)
11 21 30-23
5. Włókniarz Zgierz (8)
8 17 23-10
6. Trzy Korony Pabianice (5) 10 16 19-21
7. Orlik Sobień (7)
11 14 18-18
8. Zawisza Rzgów (6)
10 14 25-27
9. ŁKS Łódź (12)
8 11 23-13
10. Łodzianka Łódź (9)
9 10 23-26
11. Jagiellonia Tuszyn (10)
10 9 9-23
11. Start Brzeziny (11)
10 7 15-20
13. LKS Różyca (14)
10 6 12-45
14. Włókniarz Aleksandrów (13) 11 5 14-34
Królem strzelców nadal Boczkowski
(Ner), który zdobył szesnaście goli, 15. razy
trafił Rafał Pawlak (Widzew-Energetyk),
a 14 - Grzegorz Durka (Pelikan). Ponadto w łowickiej drużynie strzelali: 7 - Marcin Borcuch, 4 - Mariusz Więcek,
3 - Piotr Zapisek, po 2: Zbigniew
Czerbniak, Mariusz Dymek i Bogdan
Jóźwiak, a po 1: Piotr Paliwoda, Bogdan Pisz, Jarosław Rachubiński i Robert Wojtasiak.
Paweł A. Doliński

Piłka nożna - Amatorska Liga Szóstek „Chicken Gold”

Dru¿yna-A znów wysoko
Tydzień wcześniej osiemnaście goli - tym
razem jedenaście. Liderująca w II edycji
Amatorskiej Ligi Szóstek „Chicken Gold”
w piłce nożnej ekipa łowickiej Drużyny-A
podtrzymała strzelecką passę, tym razem nie
dając szans zespołowi Dmosina. Najskuteczniejszym tym razem okazał się Paweł
Kutkowski, który zdobył aż cztery gole.
5. kolejka I ligi:
 DMOSIN - DRUŻYNA-A Łowicz
4:11 (1:5); br.: Dominik Bajon dwie, Adam
Białek i Mariusz Budziarski - Paweł Kutkowski cztery, Piotr Gawlik trzy, Krzysztof
Skowroński, Andrzej Osowski, Patryk Demidowicz i Tomasz Rembowski.
 PRO-FART Głowno - MICHTRANS Głowno 2:6 (0:1); br.: Grzegorz
Piela i Łukasz Kluska - Tomasz Lenart 2,
Dominik Wiśniewski po 2, Damian Bednarski i Szymon Kowalczyk.
 AUTO-MARK Łódź - NOŻOWNICY Z GUBAŁÓWKI Głowno 2:3 (1:1);

br.: Dominik Kimel i Dariusz Zawistowski
- Rafał Mostowski, Łukasz Nagański i Przemysław Gibała.
 TOMBUD Zgierz - J&K COSMOS
Łódź 7:3 (3:1); br.: Łukasz Grodzki 3, Marcin Perczyński 2, Jacek Cholewa i Mariusz
Zimoń - Marek Wiosna, Maciej Bielecki
i Karol Rosiak.
 UD PIÓRKOWSCY Wola Cyrusowa - JAN-MAL Brzeziny przełożono.
1. Drużyna-A Łowicz (1)
5 15 46-16
2. Mich-Trans Głowno (2)
5 12 28-19
3. Tombud Zgierz (3)
5 12 30-26
4. UD Piórkowscy Wola (4) 4 7 20-15
5. Pro-Fart Łódź (5)
5 6 16-16
6. Nożownicy Głowno (8)
5 6 20-22
7. Jan-Mal Brzeziny (6)
4 4 14-24
8. Dmosin (7)
5 4 19-39
9. J&K Cosmos Łódź (9)
5 3 16-23
10. Auto-Mark Łódź (10)
5 1 10-18
(p)

Piłka nożna - 8. i 9. kolejka ligi Michałowicza

Na razie nisko w tabeli

 WKS Wieluń - PELIKAN Łowicz
1:1 (1:0)
1:1 - Adam Salamon (75).
Pelikan: Trupinda - Rybus, Bryła, Koza Sikora, Kaczor, Pochwała, Bogus, Salamon
- Gawryjałek, Sołtysiak.
Wieluń, 11 października. Młodzi piłkarze z rocznika 1994 rywalizujący w lidze
wojewódzkiej Michałowicza w wyjazdowym meczu w Wieluniu zremisowali 1:1
i był to sprawiedliwy wynik. Podopieczni
trenera Roberta Wilka do przerwy przegrywali 0:1, ale remis w 75. minucie uratował Adam Salamon.
Ten sam zawodnik miał jeszcze przed zakończeniem spotkania sytuację, która mogła dać zwycięstwo, remis nie skrzywdził
tu żadnej z ekip.
 PELIKAN Łowicz - UKS SMS
Łódź 0:7 (0:2)
Pelikan: Znajewski - Rybus, Bryła (64
Wyszogrodzki), Koza - Sikora (58 Goszczycki), Kaczor (46 Lepieszka), Pochwała (70 Łukawski), Bogus (46 Tkacz), Sala-

mon (52 Skoneczny - Gawryjałek, Sołtysiak
(43 Durka).
Wygoda, 19 października. W pojedynku z czołową ekipą rozgrywek SMS
Łódź młodzi piłkarze z rocznika 1994 nie
mieli dużych szans. Zespół trenera Roberta
Wilka do przerwy walczył ambitnie i próbował dotrzymać kroku łodzianom. Jednak
Pelikan został „napoczęty” w 25. minucie.
Bramkę na 0:2 łowiczanie stracili tuz przed
przerwą. Łowicki szkoleniowiec zdawał sobie sprawę, że ten mecz nie jest do wygrania
i dał szansę zawodnikom mniej grającym w
pozostałych meczach. Po tych zmianach w
składzie SMS miał już znaczną przewagę,
ale rozmiar porażki nie ma tu dużego znaczenia. Łowiczanie mieli dwie okazje do zdobycia honorowej bramki. W poprzeczkę trafił Adrian Wyszogrodzki, a obok słupka
strzelił Patryk Gawryjałek.
W sobotę o godz. 11.00 Pelikan zagra na wyjeździe z łódzkim ŁKS, który zajmuje wysokie czwarte miejsce w lidze.
(zł)

23.10.2008 r.
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Piłka siatkowa - 1.i 2. kolejka Amatorskich Mistrzostw Łowicza

Jedna liga - lecz dwie grupy
Łowicz, 10 i 17 października. W piątek, dwa tygodnie temu, już po raz dziesiąty ruszyły Amatorskie Mistrzostwa Łowicza
w piłce siatkowej. Organizatorzy zmuszeni
byli to reorganizacji rozgrywek. Do pierwszej ligi zgłosiły się tylko cztery „stare” ekipy, dlatego nie powstała ekstraklasa. Wszystkie drużyny grają w jednej dużej lidze.
Z rywalizacji 19 ekip wyłoniona zostanie
finałowa 10., z której trzeba będzie wybrać
mistrza Łowicza.
Już po pierwszej kolejce widać, że najpoważniejszymi kandydatami do tytułu mistrzowskiego będzie ekipa LZS Retki, która
w pierwszym pojedynku zdecydowanie pokonała Skierniewicki Węgiel 3:0. Na pewno
groźny będzie HKS Orzeł. Młodzi zawodnicy rywalizują obecnie w wojewódzkiej lidze kadetów i to doświadczenie będzie procentować. Jednak po dwóch kolejkach na
prowadzeniu są ekipy łowickich szkół ponadgimnazjalnych. W grupie A liderem jest
II LO Łowicz i to jest dobry początek podopiecznych Zofii Kucharskiej. Jednak
w grupie, patrząc na ubiegłe lata, widzimy,
że najmocniejszą ekipą może być TKKF BS

Głowno. W grupie B liderem jest ekipa ZSP
nr1 z Łowicza. Podrzeczna zaczęła zmagania w lidze od dwóch pewnych zwycięstw,
pokonując w 2. kolejce HKS Orzeł, który
w 1. kolejce pauzował.
Kolejne zmagania siatkarzy już jutro od
godziny 16.00 w hali OSiR nr 2 przy ul. Topolowej 2.
1. kolejka AMŁ - grupa A:
AGATATEAM Łowicz - UKS EKONOMIK Łowicz 2:3 (22:25, 25:12, 25:18,
20:25, 13:15)
 LZS Retki II - UKS KORABKA
Łowicz 2:3 (17:25, 20:25, 25:18, 25:21,
8:15)
 BAD BOYS Zduny - ZSP NR 2
BLICH Łowicz 3:0 (25:23, 25:18, 25:17)
 II LO Łowicz - PIJARSKA Łowicz
3:0 (25:22, 25:21, 25:22)
Pauza: TKKF BANK SPÓŁDZIELCZY Głowno.
2. kolejka AMŁ - grupa A:
 ZSP NR 2 BLICH Łowicz - II LO
Łowicz 0:3 (22:25,
 UKS KORABKA Łowicz - BAD
BOYSZduny3:1(25:13,23:25,25:19,25:11)

 UKS EKONOMIK Łowicz LZS II Retki 3:2 (26:24, 18:25, 27:25,
23:25,18:16)
 TKKF BANK SPÓŁDZIELCZY
Głowno - AGATA TEAM Łowicz 3:0
(25:17, 25:23, 25:23)
Pauza: PIJARSKA Łowicz TKKF
BANK SPÓŁDZIELCZY Głowno.
1. II LO Łowicz
2 6 6:0
2. UKS Korabka Łowicz
2 5 6:3
3. UKS Ekonomik Łowicz
2 4 6:4
4. TKKF BS Głowno
1 3 3:0
5. Bad Boys Zduny
2 3 4:3
6. ZSP nr 2 Blich Łowicz
2 3 3:3
7. LZS II Retki
2 2 4:6
8. Agata Team Łowicz
2 1 2:6
9. Pijarska Łowicz
1 0 0:3
1. kolejka AMŁ - grupa B:
 ZSP NR 1 ŁOWICZ - TKKF KSIĘŻAK Łowicz 3:1 (26:24, 20:25, 25:16,
25:16)
 KIA MOTORS ZATORZE Łowicz
- ESSATO TEAM Łowicz 3:0 (25:17,
25:14, 25:20)
 BS TKKF 45 Głowno - RUDE
BOYS JAMAJCA Łowicz 3:0 (25:14,
25:15, 25:21)
 GIMNAZJUM NR 3 Łowicz HKS ORZEŁ Łowicz 0:3 (14:25, 18:25,
24:26)
 LZS Retki - SKIERNIEWICKI
WĘGIEL Skierniewice 3:0 (25:15, 25:14,
25:20)
2. kolejka AMŁ - grupa B:
 HKS ORZEŁ Łowicz - ZSP NR 1
Łowicz 0:3 (20:25, 19:25, 23:25)
 SKIERNIEWICKI WĘGIEL Skierniewice - TKKF KSIĘŻAK Łowicz 3:0
(25:22, 25:17, 25:16)
 ESSATO TEAM Łowicz - GIMNAZJUM NR 3 Łowicz 3:0 (25:12, 25:18,
25:14)
 LZS Retki - BS TKKF 45 Głowno
3:2 (20:25, 20:25, 25:22, 25:16, 15:11)
 RUDE BOYS JAMAICA Łowicz
- KIA MOTORS ZATORZE Łowicz
3:1 (30:28, 25:11, 21:25, 25:21)
1. ZSP nr 1 Łowicz
2 6 6:1
2. LZS Retki
2 5 6:2
3. BS TKKF 45 Głowno
2 4 5:3
4. KIA Motors Zatorze
2 3 4:3
5. Skierniewicki Węgiel
2 3 3:3
6. HKS Orzeł Łowicz
2 3 3:3
7. Essato Team Łowicz
2 3 3:3
8. Rude Boys Jamaica
2 3 3:4
9. TKKF Księżak Łowicz
2 0 1:6
10. Gimnazjum nr 3 Łowicz 2 0 0:6
Tegoroczne Amatorskie Mistrzostwa Łowicza rozgrywane są w nowej formule.
Zbigniew Łaziński

Tenis ziemny - 1. i 2. kolejka Łowickiej Halowej Amatorskiej Ligi Tenisowej

Tenisiœci przeszli na halê
Łowicz, 5 i 12 października. Już od
początku października rozpoczęła się w tym
roku na kortach hali sportowej OSiR nr 2
VII edycja Łowickiej HALT-y, czyli Halowej Amatorskiej Ligi Tenisowej. O tytuł
amatorskiego mistrza Łowicza rywalizować będzie 24. zawodników, którzy w fazie eliminacyjnej zagrają w dwóch grupach.
W drugiej rundzie o miano mistrza Łowicza
zagra finałowa dwunastka. Awans do tej grupy wywalczy sześciu najlepszych tenisistów
z grupy A i B. Zatem przed zawodnikami 22.
kolejki tenisowych zmagań.
Po pierwszych kolejkach widać, że faworyci nie będą zawodzić. W grupie A na prowadzeniu już znajduje się tenisista z Głowna
- Zbigniew Rojek, a tuż za nim Daniel
Grzywacz, a na trzecim miejscu plasuje
się Paweł Kuza, który od zakończenia poprzednich rozgrywek nie rozegrał żadnego
pojedynku, a teraz prezentuje świetną formę.
W grupie B liderem jest już Paweł Rojek,
który rozegrał do tej pory już trzy spotkania. Przypomnijmy, że jest on obrońcą mistrzowskiego tytułu.
 GRUPA A:
1. kolejka: Zbigniew Gajewski - Zbigniew Rojek 0:2 (1:6, 3:6), Piotr Czerwiński -Daniel Grzywacz 0:2 (3:6, 4:6), Pa-

weł Kuza - Jarosław Krzeszewski 2:0 (6:4,
7:6), Paweł Kowalski - Mariusz Czułek 0:2
(4:6, 4:6). Awansem mecze 6. kolejki: Zbigniew Rojek - Krzysztof Kuciński 2:0 (7:5,
6:4), Zbigniew Gajewski - Paweł Kowalski
0:2 (1:6, 1:6).
2. kolejka: Jarosław Krzeszewski Krzysztof Kuciński 2:0 (6:4, 6:4), Mariusz
Czułek - Paweł Kuza 1:2 (6:7, 6:4, 3:6), Daniel Grzywacz - Jacek Okoński 2:0 (6:3, 7:5),
Zbigniew Rojek - Piotr Czerwiński 2:0 (6:0,
6:0), Jarosław Woźniak - Krzysztof Kuciński 2:1 (6:2, 4:6, 6:3).
1. Zbigniew Rojek
3 3 6:0
2. Daniel Grzywacz
2 2 4:0
3. Paweł Kuza
2 2 4:1
4. Mariusz Czułek
3 2 5:2
5. Jarosław Krzeszewski
3 2 4:2
6. Jarosław Woźniak
1 1 2:1
7. Paweł Kowalski
3 1 2:4
8. Krzysztof Kuciński
3 0 1:6
9. Jacek Okoński
1 0 0:2
10. Piotr Czerwiński
2 0 0:4
11. Grzegorz Urbanik
0 0 0:0
12. Zbigniew Gajewski
3 0 0:6
 GRUPA B:
1. kolejka B: Zdzisław Chmielewski Paweł Zybała 2:0 (6:4, 6:1), Arkadiusz Janik - Paweł Rojek 0:2 (6:7, 1:6), Marek

Niewiadomski - Grzegorz Gawroński 0:2
(1:6, 2:6).
2. kolejka: Paweł Rojek - Marek Niewiadomski 2:0 (7:6, 6:0), Grzegorz Kordialik Arkadiusz Janik 1:2 (6:4, 4:6, 4:6), Paweł
Zybała - Robert Markowski 0:2 (2:6, 1:6),
Zdzisław Chmielewski - Andrzej Bucki 2:0
(6:0, 6:1), Jan Kuś - Grzegorz Gawroński
0:2 (0:6, 1:6). Awansem mecz 3. kolejki: Radosław Kucharski - Jan Kuś 2:0 (7:6, 6:2).
Awansem mecz 5. kolejki: Paweł Rojek Grzegorz Kordialik 2:0 (6:3, 7:5). Awansem
mecz 7. kolejki: Robert Markowski - Jan
Kuś 2:0 (6:1, 6:2). Awansem mecz
11. kolejki: Igor Kucharski - Andrzej Bucki 2:0 (6:1, 6:0).
Zbigniew Łaziński
1. Paweł Rojek
3 3 6:0
2. Igor Kucharski
2 2 4:0
3. Grzegorz Gawroński
2 2 4:0
4. Zdzisław Chmielewski
2 2 4:0
5. Robert Markowski
3 2 4:2
6. Radosław Kucharski
1 1 2:0
7. Arkadiusz Janik
2 1 2:3
8. Grzegorz Kordialik
2 1 1:4
9. Marek Niewiadomski
2 0 0:4
Paweł Zybała
2 0 0:4
Andrzej Bucki
2 0 0:4
12. Jan Kuś
3 0 0:6
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£owiczanie znów biegali
Największym pechowcem okazał się
Witold Goszczycki (Polbank Warszawa),
który przed dwoma tygodniami w Warszawie uzyskał rezultat 3:55,12. Witek tym
razem dobrze biegł do 21. kilometra, a potem zaczęły się kłopoty zdrowotne i ostatecznie uzyskał czas 4:23,52 h i zajął 1743.
miejsce. To był już szósty maraton Goszczyckiego.
Drugi z łowickich biegaczy był Jacek
Rembowski, w Maratonie Warszawskim
miał dobry czas 3:46,06 h. Niestety okazało się, że dwa tygodnie to za mało czasu
na odpoczynek. Jackowi biegło się ciężko
i stąd gorszy rezultat - 4:02,04 h, co dało
mu 1242. miejsce w klasyfikacji generalnej, a 29. wśród zawodników powyżej 60.
lat. Nasz weteran zaliczył już 26. maraton.

Warto podkreślić, że w ubiegłym roku przebiegł ich aż osiem.
Na debiut w maratonie w Poznaniu zdecydował się Zbigniew Łaziński (LKS
Victoria Zabostów), który był bardzo zadowolony ze swojego występu. Bardzo bałem
się tych zawodów. Wszyscy straszyli mnie,
że to trudna trasa i można przeliczyć się z
siłami. W sumie przygotowywałem się tylko dwa miesiące, bo wcześniej miałem kontuzję, a potem wakacje. Ale okazało się, że
przygotowania były solidne. Biegło mi się
bardzo dobrze, ale ostatnie pięć kilometrów
to prawdziwa „droga przez mękę”. Ale na
mecie radość była ogromna i satysfakcja, że
udało mi się wreszcie zrealizować moje marzenie. To mój pierwszy raz, ale na pewno
nie ostatni - powiedział łowiczanin.
(p)

Piłka nożna - 16. kolejka II ligi, grupa wschodnia

Niewykorzystana szansa
 GÓRNIK Wieliczka - PELIKAN
Łowicz 1:1 (0:0)
1:0 - Arkadiusz Kubik (70 karny), 1:1 Piotr Grzelczak (76).
Górnik: Sotnicki - Wacek, Policht, Świstak, Kubik - Niemczyk (46. Gruszka), Wtorek, Budniak, Wojcieszyński (61, Nowak) Kisiel, Jarosz (76. Sendorek).
Pelikan: Ludwikowski - Bojaruniec,
Czerbniak, Michalski, Kozubek - Cichoń
(85 Gawlik), Stefańczyk, Styszko, Wilk,
Grzelczak - Kowalczyk (63 Stencel).
Sędziował: Tomasz Garbowski (Kluczbork). Żółte kartki: Daniel Policht (3)
i Maciej Kisiel (2) - obaj Górnik. Widzów: 200.
Wieliczka, 19 października. Piłkarze
Pelikana w swoim ósmym meczu wyjazdowym w nowej II lidze wywalczyli szósty
remis (ponadto raz wygrali i raz przegrali).
Drużyna, którą prowadzi od trzech tygodni
trener Bogdan Jóźwiak znów pierwszej
połowie zaprezentowała się bardzo efektownie, ale z upływem czasu tak dobrze
już nie było. Zresztą zespół ustawiony był
podobnie jak za czasów trenera Bogdana
Pisza z jednym napastnikiem. - To bardzo

ofensywny system - zapewniają były i obecny sternik zespołu z Łowicza. Gramy z wysoko ustawionymi skrajnymi pomocnikami,
którzy grają praktycznie jako skrzydłowi stwierdził po meczu Jóźwiak.
Niestety grzech główny, który od jakiegoś czasu trapi łowiczan pozostał - nadal seryjnie łowiczanie marnują swoje strzeleckie
szanse. W Wieliczce wynik spotkania powinien otworzyć w 7. minucie Przemysław
Michalski, ale piłka po jego strzale trafiła
jedynie w poprzeczkę. Później golkipera
Górnika nie potrafili pokonać Radek Kowalczyk i dwukrotnie Piotr Grzelczak.
Po przerwie mecz wyrównał się, a w 70.
minucie Tomasz Styszko sprokurował
rzut karny. Całe szczęście, że zimną krew,
po niefortunnej interwencji bramkarza Górnika, wykazał Grzelczak, który doprowadził
tym samym do remisu. Chwilę później biało-zieloni powinni prowadzić, ale kolejnej
okazji nie wykorzystał tym razem Cezary
Stefańczyk, a w doliczonym czasie gry
szalę zwycięstwa mógł przechylić na stronę gospodarzy Kamil Sendorek, ale piłka
o centymetry minęła łowicki słupek.
Paweł A. Doliński

Piłka siatkowa - 3. kolejka wojewódzkiej ligi kadetów

Orze³ dosta³ lekcję
 WIFAMA II Łódź - HKS ORZEŁ
Łowicz 3:0 (25:8, 25:6, 25:8)
Orzeł: Damian Bąba, Michał Gudaj, Adrian Walczak, Maciej Pochwała, Rafał Rogowski i Kacper Dur oraz Michał Bińczak
i Eryk Golan.
Łódź, 18 października. Po niespodziance, jaką sprawili młodzi siatkarze z Łowicza, odnosząc pierwsze historyczne zwycięstwo w meczu ligowym w rozgrywkach
wojewódzkiej ligi piłki siatkowej kadetów,
przyszła kolej na bolesną porażkę. Harcerski Klub Sportowy Orzeł pojechał do Łodzi, gdzie zmierzył się z Wifamą II, ale jak
się okazało to w rzeczywistości był pierwszy zespół, który prezentuje bardzo wysoki poziom.
Podopieczni trenera Romana Styczyńskiego dostali mocną lekcje dobrej
gry w siatkówkę. Przegrali bardzo wyraźnie 3:0, a cały mecz trwał tylko 45. minut.
Mecz rozgrywany był na bardzo małej salce,
do czego nie są przyzwyczajeni nasi siatkarze. Sala była niska i trudno było się z tym
oswoić. Miejscowi grali bardzo szybka siatkówkę i nasi mniej doświadczeni zawodnicy nie mogli sobie poradzić z tym trudnym
rywale, Ale pamiętajmy, że łowiczanie dopiero zaczynają grać w siatkówkę i takie mecze pozwolą zobaczyć ile brakuje im jeszcze do dobrego poziomu. Zatem nie ma się
co załamywać.
3. kolejka (18 października): Wifama
II Łódź - HKS Orzeł Łowicz 3:0, Skra I
Bełchatów - Bzura Ozorków 3:1, Juvenia

Rawa Mazowiecka - Lechia II Tomaszów
Mazowiecki 3:0.
1. Skra I Bełchatów
3 9 9:1
2. Wifama II Łódź
2 6 6:0
3. Bzura Ozorków
2 3 4:3
4. Juvenia Rawa Maz.
3 3 4:6
5. HKS Orzeł Łowicz
3 3 3:7
6. Lechia II Tomaszów Maz. 3 0 0:9
Zbigniew Łaziński, p

Tenis stołowy - GPŁAiW

Placek trzeci
Łódź, 19 października. Bardzo dobrze w II turnieju Grand Prix Łodzi Amatorów i Weteranów w tenisie stołowym
zaprezentowali się zawodnicy UKS Bednary. Wśród osiemdziesięciu siedmiu zawodników trzecie miejsce zajął Krzysztof Placek.
Klasyfikacja GPŁAiW: 1. Marek Stępień (Łódź), 2. Waldemar Uściński (Kutno), 3. Krzysztof Placek (UKS Bednary),
4. Leszek Kalina (UKS Bednary), 7-8. Jakub Placek (UKS Bednary), 9-12. Przemysław Myczka (UKS Bednary) i Mateusz Rudak (Księżak Łowicz), 17-24.
Paweł Wójcik (Księżak Łowicz), 33-40.
Łukasz Bakalarski (UKS Bednary), Zdzisław Orzechowski (Łowicz) i Damian
Winnicki (Księżak Łowicz), 65-80: Tadeusz Pytkowski (Księżak Łowicz).
(p)
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Koszykówka - 3. kolejka wojewódzkiej ligi kadetów U-16

Lider poza zasiêgiem

Jednym z „filarów” Księżaka jest Blanka Sokół.

Koszykówka - 3. i 4. kolejka II ligi kobiet

Znowu pora¿ki debiutantek
3. kolejka II ligi kobiet:
 KSIĘŻAK Łowicz - WIDZEW Łódź
58:85 (14:28, 15:21, 17:18, 12:18)
Księżak: Milena Mitek 12 (1x3), Karolina
Pierzchała 12 (1x3), Blanka Sokół 12, Magdalena Jagura 9 i Agnieszka Wójcik 7 oraz
Zimna Monika 4, Paulina Hemka 2, Nadia
Rachubińska i Paulina Kafarska.
Najwięcej dla Widzewa: Aleksandra
Śmiałek 20, Anna Oszczyk 15 i Linda
Ogansour 14.
Łowicz, 15 października. Debiutująca w rozgrywkach II ligi koszykówki kobiet drużyna łowickiego Księżaka w swoim
drugim meczu wystąpiła znów przed własną
publicznością, a rywalkami były koszykarki
Widzewa. Liderką łódzkiej drużyny jest wychowanka Księżaka - Aleksandra Śmiałek. Rosła zawodniczka, która od trzech lat
reprezentuje czerwono-biało-czerwone barwy, królowała na obu tablicach i została jednocześnie najskuteczniejszą zawodniczką
środowego meczu.
Łowiczanki rozpoczęły od prowadzenia 2:0, ale później swoją przewagę zaczęły budować rywalki. Po pierwszej kwarcie
prowadziły one już 28:14, a w 13. minucie
było już 37:15. Dwudziestopunktowa przewaga utrzymała się do przerwy, a na początku trzeciej kwarty najpierw dziesięć kolej-

nych punktów zdobyły przyjezdne, a po
czasie o jaki poprosił trener Paweł Doliński - dziesięcioma kolejnymi punktami odpowiedziały zawodniczki Księżaka. - W tym
fragmencie funkcjonowała w końcu kontra
- po meczu podsumowywał łowicki szkoleniowiec. Przegraliśmy po raz drugi w sezonie, ale niestety zagraliśmy znacznie słabiej
niż w meczu z Jordanem. Musimy wyciągnąć
wnioski i gramy dalej…
4. kolejka II ligi kobiet:
 MKS Kutno - KSIĘŻAK Łowicz
92:61 (26:15, 16:14, 26:9, 24:23)
Księżak: K. Pierzchała 23, B.Sokół
15, Milena Mitek 7, Magdalena Jagura 6
i Agnieszka Wójcik 2 oraz Paulina Hemka
4, Maja Podrażka 2, Zimna Monika 2, Paulina Guzek i Nadia Rachubińska.
Najwięcej dla MKS: Magdalena Grzelak
21, Anna Koziczak 20 i Lucyna Sawicka 17.
Łowicz, 19 października. Granie co
trzy dni niestety nie wpływa zbyt dobrze na
młody zespół z Łowicza. Zanim koszykarki Księżaka zdążyły odpocząć po meczu
z Widzewem musiały na parkiecie w Kutnie
zmierzył się z miejscowym MKS.
Niestety znów łowiczanki przystąpiły
do meczu nie do końca skoncentrowane
i stąd prowadzenie rywalek 6:0, 10:3 i 17:5.
Po pierwszej kwarcie kutnianki prowadziły

już jedenastoma punktami. Druga miała już
bardziej wyrównany przebieg, a podopieczne trenera Pawła Dolińskiego zbliżyły się
nawet na sześć „oczek” (33:27 i 35:29). Niestety w tej fazie meczu cztery faul na koncie
miała już Agnieszka Wójcik i po chwili
strata znowu zaczęła się powiększać. Najsłabiej było w trzeciej odsłonie - przegranej aż
26:9 i ostatecznie skończyło się 31. punktami przewagi dla rywalek.
3. kolejka II ligi kobiet: Księżak Łowicz
- Widzew Łódź 58:85, Jordan Łódź - MKS
Kutno 80:87, PTK Pabianice - Mag-Rys
Zgierz 106:57. Pauza: ŁKS Łódź. 4. kolejka II ligi kobiet: MKS Kutno - Księżak Łowicz 92:61, Widzew Łódź - PTK Pabianice
92:74, Mag-Rys Zgierz - ŁKS Łódź 56:78.
Pauza: Jordan Łódź.
1. PTK Pabianice
4 7 362:283
2. Widzew Łódź
4 7 287:244
3. MKS Kutno
4 6 294:307
4. ŁKS Łódź
3 5 219:176
5. Jordan Łódź
3 4 257:265
6. Mag-Rys Zgierz
3 4 166:227
7. Księżak Łowicz
3 3 199:282
W kolejnym meczu w niedzielę 26 października Księżak zagra w Łowiczu z ŁKS
Łódź (godz. 9.45), a w środę 29 października
„Centerki” zmierzą się w Pabianicach z PTK.
(d)

Koszykówka - 2. kolejka wojewódzkiej ligi młodzików U-13

Drugie zwyciêstwo w lidze
 KSIĘŻAK Łowicz - MSZS Kutno
54:20 (6:3, 16:5, 14:4, 18:8)
Księżak: Mateusz Gładki 35, Jakub Organiściak 9, Wiktor Wawrzyńczak 8, Kamil
Lesiak 7, Kacper Kłos 6, Adam Zwoliński
4, Mateusz Dobrzyński 4, Krzysztof Rondoś 3, Paweł Szustak 2, Damian Kowalski
2 i Bartosz Bończak.
Skierniewice, 11 października. W 2.
kolejce wojewódzkiej ligi koszykówki młodzików łowicki Księżak rozegrał swoje spotkanie we własnej hali przy ul. Topolowej 2.
Przypomnijmy, że podopieczni trenera Piotra Rutkowskiego rozpoczęli sezon od

zwycięstwa w meczu derbowym w Skierniewicach. Teraz przyszła kolej na kolejnego rywala, Łowiczanie podejmowali u siebie
zespół z Kutna. Okazało się, że nasi zawodnicy są bardziej zaawansowanie technicznie
i nie mieli najmniejszego problemu w odniesieniu drugiego zwycięstwa w lidze.
W pierwszej kwarcie łowiczanie, ze
względu na przepisy gry, zmuszeni byli do
gry bez lidera ekipy Księżaka - Mateusza
Gładkiego. W tym okresie gry nie było łatwo i dużo rzutów nie mogło znaleźć drogi
do kosza. Bardzo dobrze spisywał się Paweł Szustak, który dobrze prowadził grę

i obsługiwał kolegów. Trener Rutkowski
podkreślał, że widać duże postępy w grze
całej ekipy. W meczu z Kutnem, oprócz
wyróżniającego się Gładkiego, widoczni
byli Wiktor Wawrzyńczak i Jakub Organiściak.
2. kolejka ligi młodzików U-13: Ósemka Skierniewice - Wiking Tomaszów 46:80,
Księżak Łowicz - MSZS Kutno 54:20.
1. Księżak Łowicz
2 4 134:66
2. Wiking Tomaszów
1 2 80:26
3. Ósemka Skierniewice
2 2 72:160
4. MSZS Kutno
1 1 20:54
Zbigniew Łaziński

 UMKS KSIĘŻAK Łowicz - ŁKS
Łódź 28:127 (6:34, 3:30, 11:37, 8:36)
Księżak: Mateusz Wasiak 10, Łukasz
Wójcik 8, Antoni Nowak 3, Mateusz Anyszka 2 i Kajetan Mosiński oraz Łukasz Łaziński 2, Piotr Ptasiński 2, Mateusz Sobolewski
1, Maciej Szkup i Błażej Kosiorek.
Najwięcej dla ŁKS: Aleksander Leńczuk
28, Michał Michalak 23, Maciej Kucharek
17 i Sebastian Kowalczyk 15.
Łowicz, 14 października. Kadeci
Księżaka dostali mocną lekcje koszykówki
od łódzkiego ŁKS, który w roczniku 1993
wymieniany jest wśród trenerów nawet
na kandydata mistrza Polski w kadetach.
W łódzkim zespole gra większość zawodników z kadry wojewódzkiej rocznika 1993.
W tym sezonie szeregi łódzkiego zespołu
zasilił najlepszy zawodnik Księżaka - Maciej Kucharek, który gra na zasadzie wypożyczenia.
Trener Zbigniew Łaziński wiedział, że
będzie to mecz do jednego kosza. W zespole
pojawiły się kłopoty kadrowe i łowiczanie
praktycznie większość meczu grali młodszym rocznikiem 1994. Na parkiecie zabrakło rozgrywających Piotra Pawłowskiego i Macieja Kopra, a z gorączką zagrać
musiał Antoni Nowak, który jednak spisał
się dużo słabiej niż normalnie i zdobył tylko trzy punkty.
Łodzianie już od pierwszych minut narzucili swoje tempo i szybko zdobyli ogrom-

ną przewagę. Kiedy wyczuli, że łowiczanie nie mają rozgrywającego zaczęli bronić
agresywnie na całym boisku i nasi młodsi
zawodnicy nie potrafili sobie poradzić z ta
obroną. Goście z łatwością odbierali łowiczanom piłkę i szybko zdobywali „łatwe”
punkty spod kosza.
W łowickim zespole warto wyróżnić
za grę Łukasza Wójcika, który odważnie walczył ze starszymi rywalami z ŁKS
i zdobył osiem punktów. Łukasz jest najbardziej solidnym zawodnikiem jeśli chodzi o frekwencję na treningach i to procentuje na boisku.
3. kolejka wojewódzkiej ligi kadetów
U-16: Księżak Łowicz - ŁKS I Łódź
28:127, Start I Łódź - Salos Łódź 11:23,
Jordan Łódź - Ósemka Skierniewice 52:80,
PKK 99 Pabianice - UMKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski 48:78, Junak Radomsko ŁKS II Łódź 68:53. Pauza: Start II Łódź.
1. ŁKS I Łódź
3 6 347:100
2. UMKS Piotrcovia
3 6 236:118
3. PKK 99 Pabianice
3 5 180:158
4. Start I Łódź
2 4 225:94
5. Ósemka Skierniewice
3 4 175:202
6. ŁKS II Łódź
3 4 159:193
7. Salos Łódź
3 4 105:206
8. Junak Radomsko
3 4 144:266
9. Księżak Łowicz
3 4 128:255
10. Jordan Łódź
2 2
90:132
11. Start II Łódź
2 2 114:179
(zł, p)

Kadeci Księżaka nie sprostali ekipie ŁKS I Łódź.

Koszykówka - 3. kolejka ligi młodziczek U-14

Wiêkszoœæ m³odsza

 KSIĘŻAK Łowicz - BASKET I
Aleksandrów Łódzki 17:89 (3:23, 6:18,
4:18, 4:30)
Księżak: W. Rondoś 3, J. Mikulska 2, E.
Siekiera, I. Płacheta i K. Baczyńska oraz
A. Wojda 6, P. Wielemborek 4, O. Wiechno 2, E. Stawicka, M. Gabrysiak i N. Mostowska.
Najwięcej dla Basketu I: K. Woźniak 16,
M. Borowska 12 i N. Zientkiewicz 12.
Łowicz, 19 października. W drugim meczu sezonu w rozgrywkach wojewódzkiej ligi koszykówki młodziczek U-14
ekipa łowickiego Księżaka zmierzyła się
z Basketem I Aleksandrów Łódzki. Jest to
zespół z rocznika 1995 i stąd spora przewaga w umiejętnościach w porównaniu z drużyną prowadzoną przez trenerkę Karolinę
Pierzchałę. Większość łowiczanek jest
o rok młodsza…
2. kolejka wojewódzkie ligi młodziczek
- grupa B: MKS Kutno - Mag-Rys Zgierz
47:57, Basket I Aleksandrów Łódzki - ŁKS
Łódź 59:61. Pauza: Basket II Aleksandrów Łódzki i Księżak Łowicz. 3. kolejka wojewódzkie ligi młodziczek - grupa B:
ŁKS Łódź - Basket II Aleksandrów Łódzki
125:14, Księżak Łowicz - Basket I Alek-

Starsze rywalki okazały się za silne.
sandrów Łódzki 17:89. Pauza: Mag-Rys
Zgierz i MKS Kutno.
1. Basket I Aleksandrów
3 5 232:96
2. ŁKS Łódź
2 4 186:73
3. MKS Kutno
2 3 130:97
4. Mag-Rys Zgierz
1 2 57:47
5. Księżak Łowicz
2 2 57:172
6. Basket I Aleksandrów
2 1 32:209
(p)
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Piłka nożna - 10. kolejka ligi okręgowej seniorów

 WIDOK Skierniewice - BIAŁKA
Biała Rawska 13:0 (4:0); br.: Dominik
Czeczko 3 (1, 46 i 48), Jacek Budek 2 (6
i 33), Dariusz Skoczylas 2 (8 i 47), Jarosław Medwid (50), Maciej Zbrożek (56),
Kamil Lewandowski (60), Piotr Wysocki
(65 karny), Daniel Wieczorek (73) i Adrian
Najczuk (85).
 JUVENIA Wysokienice - CZARNI Bednary 7:0 (4:0); br.: Michał Perek 3 (7, 19 i 78), Paweł Kowalczyk 2 (13
i 36), Sylwester Kowalczyk (65) i Arkadiusz Rosa (82).
1. Mazovia Rawa Maz. (1) 10 25 42-10
2. Widok Skierniewice (2)
10 21 41-9
3. Pogoń Bełchów (3)
9 20 23-7
4. Macovia Maków (4)
9 16 19-14
5. Jutrzenka Drzewce (5)
10 16 18-17
6. Korona Wejsce (6)
10 15 16-19
7. Juvenia Wysokienice (7) 10 14 23-16

8. Orzeł Nieborów (8)
9 13 25-22
9. Manchatan Nowy Kaw. (11) 9 13 18-23
10. Białka Biała Rawska (9) 10 12 20-28
11. Olimpia Chąśno (10)
10 10 17-25
12. Czarni Bednary (12)
9 7 13-27
13. Kopernik Kiernozia (13) 10 6 12-42
14. Laktoza Łyszkowice (14) 9 4 10-28
W weekend 25-26 października odbędzie
się 11. kolejka skierniewickiej klasy okręgowej seniorów, a zagrają wówczas: sobota
- godz. 12.00: Mazovia Rawa Mazowiecka - Juvenia Wysokienice, niedziela - godz.
11.00: Jutrzenka Drzewce - Macovia Maków, Kopernik Kiernozia - Korona Wejsce, godz. 14.00: Olimpia Chąśno - Orzeł
Nieborów, Manchatan Nowy Kawęczyn
- Pogoń Bełchów, Białka Biała Rawska Laktoza Łyszkowice i Czarni Bednary Widok Skierniewice.
Paweł A. Doliński

W Bielawach znowu siatka
ny Bielawy - Grom Walewice 2:3 (25:21,
14:25, 19:25, 25:14, 10:15). Pauza: Destroyers Bielawy. 2. kolejka: Dark Angels - UKS
Bzura Sobota 0:3 (14:25, 18:25, 22:25),
Destroyers Bielawy - Cygany Bielawy 0:3
(24:26, 16:25, 21:25). Pauza: Grom Walewice. Mecz: Oldboy Bielawy - Green Stel
Borów przełożono.
1. UKS Bzura Sobota
2 4 6-3
2. Cygany Bielawy
2 4 6-3
3. Oldboy Bielawy
1 3 3-1
4. Green Steel Borów
1 2 3-2
5. Grom Walewice
1 2 3-2

Piłka nożna - 16. kolejka II ligi

A t³ok nadal potê¿ny
 OKS 1945 Olsztyn - HETMAN
 STAL Poniatowa - WIGRY SuZamość 2:0 (1:0); br.: G. Lech (43) i G. wałki 0:2 (0:1); br.: M. Rogoziński (17)
Piesio (90).
i K. Drągowski (70).
 CONCORDIA Piotrków Trybunal OKOCIMSKI Brzesko - PRZEBÓJ
ski - SOKÓŁ Aleksandrów Łódzki 0:0
Wolbrom 1:1 (1:0); br.: Marcin Kajca (36)
 START Otwock - ŁKS Łomża 0:0 - Jarosław Rak (55 karny).
 JEZIORAK Iława - KSZO Ostro RUCH Wysokie Mazowieckie wiec Świętokrzyski 1:3 (0:3); br.: T. Se- SANDECJA Nowy Sącz 2:1 (1:1); br.: M.
dlewski (62) - A. Frańczak (8), Ł. Matusz- Twardowski 2 (33 i 90) - K. Piosik (8).
czyk (32 karny) i M. Sikora (45).
 GÓRNIK Wieliczka - PELIKAN
 PONIDZIE NIDA Pińczów - KO- Łowicz 1:1 (0:0); br.: A. Kubik (70 karny)
LEJARZ Stróże 1:1 (1:1); br.: S. Kłos (7) - P. Grzelczak (76).
- M. Gryźlak (34).
(p)
1. Kolejarz Stróże (1)
16 29 23-15
8-5-3
7 17 15-5
9 12 8-10
2. Start Otwock (2)
16 29 23-17
8-5-3
9 18 8-3
7 11 15-14
3. KSZO Ostrowiec Św. (7)
16 28 23-13
7-7-2
7 15 14-6
9 13 9-7
4. Sokół Aleksandrów (3)
16 28 16-12
8-4-4
8 17 10-4
8 11 6-8
5. Pelikan Łowicz (4)
16 27 16-13
7-6-3
8 18 9-5
8 9 7-8
6. Ruch Wysokie Maz. (9)
16 26 25-14
8-2-6
8 19 17-6
8 7 8-8
7. Przebój Wolbrom (5)
16 26 30-21
7-5-4
7 16 20-9
9 10 9-13
8. Wigry Suwałki (10)
16 26 24-17
7-5-4
7 13 8-3
9 13 16-14
9. Górnik Wieliczka (8)
16 25 23-14
7-4-5
8 14 16-8
8 11 7-6
10. Sandecja Nowy Sącz (6)
16 25 23-16
7-4-5
7 15 14-5
9 10 9-11
11. OKS 1945 Olsztyn (11)
16 25 26-21
7-4-5
8 15 13-7
8 10 13-14
12. Concordia Piotrków (13)
16 19 19-21
5-4-7
9 15 13-10 7 4 6-11
13. Hetman Zamość (12)
16 18 14-17
5-3-8
7 10 10-7
9 8 4-10
14. Jeziorak Iława (14)
16 18 18-23
5-3-8
9 12 8-11 7 6 10-12
15. Okocimski Brzesko (15)
16 15 20-26
3-6-7
10 13 17-14 6 2 3-12
16. Ponidzie Nida Pińczów (17) 16 11 11-36
3-2-11
9 11 8-12 7 0 3-24
16. Stal Poniatowa (16)
16 10 14-26
2-4-10
8 5 8-14 8 4 6-12
18. ŁKS Łomża (18)
16 9 7-33
2-3-11
8 8 6-12 8 1 1-21

Zapraszamy na 17. kolejkę II ligi

Ostatni mecz I rundy

Przed nami ostatni mecz I rundy we
wschodniej grupie II ligi. W Łowiczu Pelikan podejmuje w niedzielę 26 października
o godz. 11.15 drużynę Okocimskiego Brzesko, która zdobyła jak dotąd piętnaście punktów i zajmuje zarazem piętnaste miejsce.
17. kolejka II ligi (sobota - niedziela – 2526 października 2008 roku): SOKÓŁ Aleksandrów Łódzki - OKS 1945 Olsztyn (S
- 13.00), SANDECJA Nowy Sącz - CONCORDIA Piotrków Trybunalski (S - 13.00),

WIGRY Suwałki - GÓRNIK Wieliczka (S
- 13.00), ŁKS Łomża - PONIDZIE NIDA
Pińczów (S - 13.00), PRZEBÓJ Wolbrom RUCH Wysokie Mazowieckie (S - 14.00),
KSZO Ostrowiec Świętokrzyski - START
Otwock (S - 17.00), PELIKAN Łowicz
- OKOCIMSKI Brzesko (N - 11.15),
HETMAN Zamość - JEZIORAK Iława (N
- 13.00) i KOLEJARZ Stróże - STAL Poniatowa (N - 14.00),
(p)
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W koñcu trzy punkty

Piłka siatkowa - 1. i 2. kolejka VI edycji BLS

Bielawy, 18-19 listopada. W weekend rozpoczęła się VI edycja Bielawskiej
Ligi Siatkówki. Tytułu broni Grom Walewice, a zawody rozgrywają się w gminnej hali sportowej przy gimnazjum w Bielawach. Rozgrywki odbędą się systemem
mecz i rewanż. Organizatorem Bielawskiej
Ligi Siatkówki są Referat Kultury i Sportu
Urzędu Gminy Bielawy.
1. kolejka: Green Steel Borów - UKS
Bzura Sobota 3:2 (18:25, 22:25, 25:16,
25:21, 15:6), Oldboy Bielawy - Dark Angels 3:1 (25:11, 20:25, 25:15, 25:15), Cyga-

SPORT

Piłka nożna - 10. kolejka skierniewickiej klasy A

Pogoñ odprawi³a Olimpiê
 POGOŃ Bełchów - OLIMPIA Chąśno 5:0 (0:0); br.: Gędek (47), Tomasz Małkus 2 (55 i 58), Cezary Kindel (70) i Filipek (80).
 LAKTOZA Łyszkowice - MANCHATAN Nowy Kawęczyn 0:3 (0:2); br.:
Krzysztof Jaroń (10), Łukasz Góral (25)
i Jarosław Kotarski (70).
 KORONA Wejsce - JUTRZENKA
Drzewce 3:1 (1:0); br.: Marcin Wróbel (33),
Konrad Małkowski (81) i Krzysztof Papuga
(88) - Radosław Lipiński (78).
 ORZEŁ Nieborów - KOPERNIK
Kiernozia 4:1 (2:0); br.: Łukasz Dudziński
(10), Bogdan Plichta (27), Paweł Jóźwiak
(72) i Krzysztof Ambroziak (84) - Damian
Michalak (78).
 MACOVIA Maków - MAZOVIA
Rawa Mazowiecka 1:2 (0:0); br.: Leszek
Markowicz (65) - Karaś (55) i Kosela (90).

SPORT 

6. Destroyers Bielawy
1 0 0-3
7. Dark Angels
2 0 1-6
W sobotę 25 października rozegrana zostanie 3. kolejka: godz. 16.00: UKS Bzura
Sobota - Destroyers Bielawy, Dark Angels Cygany Bielawy, godz. 17.00: Grom Walewice - Oldboy Bielawy. Pauza: Green Steel
Borów. Następnego dnia odbędzie się 4. kolejka: godz. 13.00: Grom Walewice - UKS
Bzura Sobota, Oldboy Bielawy - Destroyers
Bielawy, godz. 14.00: Green Steel Borów Cygany Bielawy. Pauza: Dark Angels.
(p)

 START Złaków Borowy LKS Grabice 2:0 (1:0); br.: Wojciech Kośmider 2.
Start: Wieteska Gorzkowski, Bogusz,
Wojciech Workowski, Witkowski (60 Nalewajczyk) - Wojtysiak, Wesołowski, Majer, Przemysław Workowski - Więcek, Kośmider.
Złaków Kościelny, 19 października. Start w końcu sięgnął po komplet trzech
punktów, a autorem obu bramek był Wojciech Kośmider.
10. kolejka klasy A: Vagat Domaniewice - Sokół Regnów 2:6, GKS Głuchów
- Orlęta Cielądz 0:4, Sierakowianka Sierakowice - GLKS Wołucza 4:1, Jutrzenka Mokra Prawa - Sobpol Konopnica 5:2,
Start Złaków Borowy - LKS Grabice
2:0, Sorento-Zadębie Skierniewice - Victoria Chrząszczew 4:0, Fenix Boczki - Pogoń Godzianów 1:2.
1. Sorento-Zadębie Sk-ce (1) 10 27 36-9
2. Sokół Regnów (2)
10 23 36-10
3. Sierakowianka (4)
10 21 39-18
4. Orlęta Cielądz (5)
10 20 32-13
5. GLKS Wołucza (3)
10 19 27-22
6. Pogoń Godzianów (6)
10 17 23-19
7. Jutrzenka Mokra Prawa (7) 10 17 24-17
8. Fenix Boczki (8)
10 13 17-25
9. LKS Grabice (9)
10 10 15-22
10. GKS Głuchów (10)
10 8 5-28
11. Vagat Domaniewice (11)
10 7 13-26
12. Sobpol Konopnica (12)
10 7 13-30
13. Victoria Chrząszczew (13) 10 6 13-28
14. Start Złaków Borowy (14) 10 6 13-39
Mecze 10. kolejki klasy A zaplanowano
na weekend 25-26 października, a zagrają
wówczas: sobota - godz. 14.00: Sokół Regnów - Sorento-Zadębie Skierniewice, niedziela - godzina 11.00: Victoria Chrząszczew - Fenix Boczki, godzina 11.30: Pogoń
Godzianów - Sierakowianka Sierakowice,

godzina 14.00: Orlęta Cielądz - Jutrzenka Mokra Prawa, GLKS Wołucza - GKS
Głuchów, LKS Grabice - Vagat Domaniewice i Sobpol Konopnica - Start Złaków Borowy.
Paweł A. Doliński

Piłka nożna - klasa B

Walkower?

W meczu 9. kolejki Naprzód - Victoria
Bielawy, który zakończył się remisem 1:1
(br.: Marcin Płacheta) do weryfikacji nie
przyszedł jeden z piłkarzy z Bielaw i tutaj
prawdopodobny jest walkower.
Remisem 3:3 (3:1) zakończył się natomiast mecz Rawki Bolimów i Daru Placencja, a bramki w zespole prezesa Dariusza
Szymanika zdobyli: Paweł Trałut, Robert Chojnowski i Łukasz Janicki.
 Skierniewicka Klasa B - grupa I:
9. kolejka: RTS Gągolin - Victoria Zabostów Duży 1:4, Zryw Wygoda - Olimpia
Niedźwiada 4:0, Rawka Bolimów - Dar Placencja 3:3, Naprzód Jamno - Victoria Bielawy 1:1, Zjednoczenie Bobrowniki Dzierzgów - Rawka Skierniewice 8:1.
1. Zryw Wygoda (1)
8 20 24-11
2. Dar Placencja (2)
9 18 22-14
3. Victoria Bielawy (4)
8 14 20-13
4. Victoria Zabostów (5)
8 14 16-12
5. Zjednoczenie B./Dz. (7)
8 14 23-17
6. Rawka Bolimów (6)
8 12 16-14
7. Naprzód Jamno (3)
9 11 20-17
8. Olimpia Niedźwiada (8)
8 7 11-16
9. RTS Gągolin (9)
9 4 10-27
10. Rawka Skierniewice (10) 9 3 11-32
Paweł A. Doliński

Piłka nożna - 15. kolejka IV ligi

Ale to by³a wpadka
 WŁÓKNIARZ Zelów - ASTRA
Zduny 3:0 (1:0); br.: Marcin Przybył 2 (4
i 58) i Jacek Berensztajn (65).
Astra: Szymon Pietrzak - Rutkowski, Modliński, Surma (75 Ochmański), Owczarek (85 Węgierek) - Dominik Wiśniewski,
Błaszczyk, Grzegory (70 Wolski), Skoneczny (55 Jankowski) - Legęncki, Masłowski.
Zelów, 18 października. Już w 4. minucie gospodarze objęli prowadzenie, ale
później, pomimo przewagi, gracze Włókniarza nie stworzyli praktycznie groźniejszych
akcji pod bramką Astry. Po przerwie znowu
przyspieszyli i w przeciągu kilku minut zdobyli dwie kolejne bramki.
 POGOŃ-EKOLOG Zduńska Wola
- PELIKAN II Łowicz 7:1 (1:1); br.: Grzegorz Kaleta 2 (19 i 61), Konrad Jerzak (62),
Marcin Matysiak (65), Marcin Konieczny
(73), Łukasz Szczepański (81) i Krzysztof
Jaworski (87) - Dominik Myczka (9).
Pelikan II: Kocemba - Demidowicz, Górski (55 Szakiel), Plichta, Walczak - Myczka,
Cipiński, Kaźmierczak, Zimecki (68 Zwierz)
- Kutkowski, Rembowski.
Zduńska Wola, 18 października. Łowiczanie co prawda szybko objęli prowadze1. Włókniarz Zelów (1)
2. Pogoń-Ekolog Zd. Wola (3)
3. Ceramika Opoczno (4)
4. KS Paradyż (2)
5. Gal-Gaz Galewice (5)
6. Zjednoczeni Stryków (7)
7. Zawisza Rzgów (6)
8. Kolejarz Łódź (11)
9. Zawisza Pajęczno (9)
10. Pelikan II Łowicz (8)
11. Czarni Rząśnia (10)
12. Vis 2007 Skierniewice (12)
13. Pogoń Łask Kolumna (14)
14. Pilica Przedbórz (13)
15. UKS SMS II Łódź (15)
16. Orzeł Parzęczew (16)
17. MKP Zgierz (17)
18. Astra Zduny (18)

15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
14
15
13
15
15
15
15
15

36
33
31
31
28
25
24
22
21
21
20
19
17
15
14
10
9
6

Astra nadal zajmuje ostatnie miejsce. Z liderem z Zelowa także się nie udało.

nie, ale w drugiej części gospodarze zapew UKS SMS II Łódź - PILICA Przednili sobie wysokie zwycięstwo.
bórz 2:0 (0:0); br.: Cezary Książek (73)
 POGOŃ Łask Kolumna - GAL- i Tomasz Syska (84).
GAZ Galewice 2:0 (1:0); br.: Robert Obo KS Paradyż - SAS VIS 2007 Skierrowski (4) i Grzegorz Gorący (67).
niewice 2:3 (1:1); br.: Mariusz Koćmin (11)
i Dariusz Szymanek (60) - Łukasz Winciorek
46-13
11-3-1 7 19 24-7
8 17 22-6
2 (10 i 48) i Konrad Kowalczyk (56).
40-21
11-0-4 7 21 26-3
8 12 14-18
 ZJEDNOCZENI Stryków - ZAWI31-20
10-1-4 8 19 20-7
7 12 11-13 SZA Pajęczno 3:2 (0:0); br.: Wiktor Wi45-19
10-1-4 8 21 32-9
7 13 13-10 śniewski (56), Rafał Mordon (65) i Tomasz
30-24
9-1-5
8 19 19-10
7 9 11-14 Lenart (73 karny) - Adrian Płuciennik (50)
33-20
7-4-4
7 12 17-9
8 13 16-11 i Ariel Okrzesik (85).
36-20
7-3-5
7 15 20-7
8 9 16-13
 ORZEŁ Parzęczew - KOLEJARZ
27-28
7-1-7
8 15 15-11
7 7 12-17 Łódź 1:6 (0:4); br.: Grzegorz Mędra (79) 21-20
6-3-6
9 15 14-9
6 9 7-11 Michał Marciniak (9), Jacek Bernat 2 (10
24-24
6-3-5
7 16 18-7
7 5 6-17 i 26), Grzegorz Grodzki (14), Paweł Drech20-25
6-2-6
7 10 8-11
7 10 12-14 sler (69) i Bogusław Saganowski (86).
28-47
6-1-8
7 12 16-20
8 7 12-27
 MKP Zgierz - ZAWISZA Rzgów 1:1
13-27
5-2-6
7 11 8-11
6 6 5-16 (1:1); br.: Marek Czapliński (37) - Jarosław
16-20
4-3-8
7 11 8-6
8 4 8-14 Soszyński (42)
15-23
4-2-9
7 9 9-10
8 5 6-13
 CZARNI Rząśnia - CERAMIKA
13-36
3-1-11 7 6 6-14
8 4 7-22 Opoczno 1:2 (1:0); br.: Marcin Piórkowski
8-24
2-3-10 7 8 5-9
8 1 3-15 (13) - Przemysław Bińkowski 2 (61 i 80).
9-44
2-0-13 8 3 5-25
7 3 4-19
(p)
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Łowicki informator sportowy
Czwartek, 23 października:
 9.00 - hala sportowa OSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; Powiatowa Licealiada Szkolna w koszykówce dziewcząt;
Piątek, 24 października:
 16.00-20.00 - hala sportowa OSiR
nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecze I
i II grupy Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce siatkowej;
18.30 - hala sportowa OSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; zebranie organizacyjne ŁoLiF-u, czyli Łowickiej Ligi Futsalu;
Niedziela, 26 października:
 9.45 - hala sportowa OSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; mecz II ligi koszykówki kobiet: Księżak Łowicz - ŁKS Łódź;
 11.00 - stadion Astry w Zdunach; 16.
kolejka IV ligi piłki nożnej: Astra Zduny
- Pogoń-Ekolog Zduńska Wola;
 11.15 - stadion Pelikana w Łowiczu,
ul. Starzyńskiego 6/8; 17. kolejka II ligi
piłki nożnej: Pelikan Łowicz - Okocimski Brzesko;
 12.00 - hala sportowa OSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; mecz wojewódz-

Łowiccy kibice mogli być zadowoleni tylko z ostatniej kwarty meczu z Turem.

Koszykówka - 4. kolejka II ligi męskiej

Jeszcze nie tym razem
wanie słabsi i nie potrafili sprostać skuteczniejszym gościom.
Zespół trenera Cezarego Włuczyńskiego dobrze spisywał się do 8. minuty,
remisując 13:13, po dobrych akcjach Rafała Mroza, Bartka Włuczyńskiego
i Kacpra Kromera. Niestety, to był ostatni dobry moment tego pojedynku. Od 9. minuty na parkiecie inicjatywę przejęli przyjezdni, którzy błyskawicznie odskoczyli na
dziesięć punktów i po pierwszej kwarcie
wygrywali 23:13. W drugiej odsłonie Tur
pokazał, że jest zespołem dużo mocniejszym. Systematycznie powiększał przewagę, a nasi zawodnicy mieli ogromne kłopoty w akcjach ofensywnych. Nieskutecznie
grali wysocy zawodnicy i to odbiło się na
rezultacie. Do przerwy Księżacy przegrywali już 27:50.
Goście mając przewagę ponad trzydzieści punktów grali na luzie i byli spokojni
o końcowy wynik. Jednak na koniec pojawił się optymistyczny akcent. Na parkiecie
zabrakło starszych zawodników, a pojawili się młodzi koszykarze, którzy chcieli się
pokazać i powalczyć ambitnie o zmniejsze-

Koszykówka - 4. kolejka II ligi męskiej

Trzy jeszcze nie wygra³y?
Już tylko trzy drużyny nie wygrały w tym
sezonie w grupie A II ligi męskiej, a w gronie
tym znajduje się łowicki Księżak. Czy serię
czterech porażek uda się łowiczanom przerwać w meczu z Bonduelle?
4. kolejka II ligi męskiej: Księżak Łowicz - Tur Bielsk Podlaski 75:86, UKS Łęczyce - AZS UWM Olsztyn 71:79, AZS PW
Warszawa - Bonduelle Gniewkowo 56:50,
SIDEn Toruń - CWKS Legia Warszawa
81:52, ŻTS Nowy Dwór Gdański - Astoria
Bydgoszcz 77:81, Norgips Piaseczno - AZS
WSGK Kutno 72:78, Rosa-Sport Radom OSSM PZKosz Sopot 74:66.

1. SIDEn Toruń
4 8 346:246
2. Astoria Bydgoszcz
4 8 357:296
3. AZS PW Warszawa
4 8 347:311
4. ŻTS Nowy Dwór Gd.
4 7 342:288
5. Rosa-Sport Radom
4 7 310:275
6. UKS Łęczyce
4 6 320:311
7. AZS WSGK Kutno
4 6 316:317
8. AZS UWM Olsztyn
4 6 313:326
9. Norgips Piaseczno
4 5 339:330
10. Bonduelle Gniewkowo 4 5 290:302
11. Tur Bielsk Podlaski
4 5 313:367
12. Księżak Łowicz
4 4 274:338
13. OSSM PZKosz Sopot
3 3 207:279
14. Legia Warszawa
3 3 181:269
W meczach 5. kolejki, która rozegrana zostanie w weekend 25-26 października zagrają: Bonduelle Gniewkowo Księżak Łowicz, OSSM PZKosz Sopot
- Norgips Piaseczno, AZS Kutno - ŻTS
Nowy Dwór Gdański, Astoria Bydgoszcz
- SIDEn Toruń, Legia Warszawa - AZS
PW Warszawa, Tur Bielsk Podlaski - UKS
Łęczyce i AZS UWM Olsztyn - RosaSport Radom.
(p)

nie strat. Zaczęli agresywnie bronić i przez
pięć minut udało się im odrobić szesnaście
punktów, nie tracąc żadnego.
Cieszy na pewno powrót do dobrej formy
naszego rozgrywającego - Włuczyńskiego, który zdobył 18. punktów i z „evalem”
15 załapał się do „piątki meczu”. Najbardziej wartościowym graczem w tym spotkaniu był Kromer, który miał „eval” - 25
i oczywiście też został wpisany do „piątki meczu”.
Po tej porażce trener Włuczyński przyznał, że patrząc na grę swojej ekipy widzi,
że konieczne są zmiany w składzie. Miejmy nadzieję, że na parkiecie częściej będą
pojawiali się młodsi gracze, którzy powoli zdobywają doświadczenie i pokazują, że
można na nich liczyć.
25 października 2008 roku o godz.18.00
Księżak zagra na wyjeździe z Bonduelle
Gniewkowo, które zajmuje dziesiąte miejsce z jednym zwycięstwem na koncie. Łowiczanie jak na razie, razem z OSMM Sopot
i Legią Warszawa, pozostają bez zwycięstwa w II lidze.
Zbigniew Łaziński

9. Poznań Maraton

£owiczanie znów biegali
Poznań, 12 października. Dwa tygodnie po Maratonie Warszawskim biegacze
mieli kolejne święto biegania. W Poznaniu
już po raz dziewiąty rozgrywano maraton,
który ma aspirację być największą imprezą
biegową w Polsce. W tym roku do zawodów
zapisało się ponad trzy i pół tysiąca zawodników. W biegu wystartowało blisko 3000
biegaczy, pozostali rywalizowali na trasie
półmaratonu na rolkach i na wózkach. Start
odbywał się tradycyjnie na Malcie, a zawodnicy mieli do przebiegnięcia dwie pętle po
ulicach stolicy Wielkopolski.
Trasa w Poznaniu uważana jest za trudną,
ponieważ jest tam dużo podbiegów, które dla
rekreacyjnych maratończyków są zabójcze.
Szczególnie ostry podbieg na 35. kilometrze,
gdzie człowiek już nie może nawet myśleć,
a tu trzeba jeszcze podbiegać.
W tym momencie dużo zawodników musiało przechodzić do chodu. Jednak na wzgórzu do walki zachęcała kapela grająca ostrego rocka i to uskrzydlało biegaczy. Pierwsza
trójka to byli biegacze z Kenii, którzy zameldowali się w rekordowym czasie. Zwycięzcą został Mathew Kosgei, który dobiegł
do mety z czasem 2:13,44 h. Za zwycięstwo

Zbigniew Łaziński.
zainkasował 10.000 zł i dodatkowo za pobicie rekordu trasy samochód Chevrolet Aveo.
Oczywiście zupełnie inne cele mieli nasi maratończycy z Łowicza. O godzinie 4.30 do Poznania wyruszyło trzech
zawodników, którzy o godz. 10.00 stanęli na starcie na Malcie.
dok. na str. 37

Prognoza pogody dla rejonu Łowicza w dniach od 23 do 29 października
Przysłowie ludowe o pogodzie:

„Gdy październik mroźny, styczeń jest niegroźny”.

n SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
Pogodę kształtować będą wyże znad Bałkanów.
Napływać będzie wilgotna masa powietrza z zachodu.
n Czwartek:
Zachmurzenie duże z opadami deszczu.
Widzialność: dobra.
Wiatr: południowo-zachodni i zachodni,
słaby do umiarkowanego.
Temp. max w dzień: + 11 ºC do + 10 ºC.
Temp. min w nocy: + 6 ºC do + 4 ºC.
n Piątek - Niedziela:
Zachmurzenie umiarkowane,
wzrastające do dużego z opadami deszczu.
Widzialność: umiarkowana i dobra,
w czasie opadów słabsza.
Wiatr: południowo-zachodni i zachodni,
słaby do umiarkowanego.
Temp. max w dzień: + 10 ºC do + 8 ºC.
Temp. min w nocy: + 5 ºC do + 3 ºC.
n Poniedziałek - Środa:
Pochmurno z opadami deszczu.
Widzialność: umiarkowana i dobra. Podczas opadów słabsza.
Wiatr: zachodni, umiarkowany.
Temp. max w dzień: + 8 ºC do + 5 ºC.
Temp. min w nocy: + 4 ºC do + 2 ºC.

n Prognoza
biometeorologiczna:
Warunki biometeorologiczne
niekorzystne. Dobra
sprawność psychofizyczna.

Biuro Meteorologiczne „Cumulus”.

 KSIĘŻAK Łowicz - TUR Bielsk
Podlaski 75:86 (13:23, 14:27, 17:21, 31:15)
Księżak: Kacper Kromer 27 (1x3), Bartosz Włuczyński18 (2x3), Adrian El-Ward
6, Rafał Mróz 6 i Robert Kucharek oraz
Przemysław Grabowski 10 (2x3), Jakub
Pietrzko 4, Michał Banasiak 2, Bartosz
Pełka 4, Grzegorz Łaszkiewicz i Michał
Snochowski.
Tur: Łukasz Kuczyński 28 (2x3), Kamil Sulima 11 (3x3), Janusz Mysłowiecki
10, Łukasz Kiluk 8 (2x3), Adrian Stolarz 8,
Rafał Bochenek 6, Łukasz Kaczanowski 6,
Kordian Jóźwiuk 4, Marcin Kazimierczyk
3 (1x3), Marcin Balicki 2, Andrzej Sinielnikow i Grzegorz Jankowski.
Łowicz, 18 października. Nadal bez
zwycięstwa są koszykarze łowickiego Księżaka, grający w grupie A II ligi koszykówki
męskiej. Po trzech porażkach kibice liczyli, że we własnej hali wreszcie uda się odnieść zwycięstwo. W pojedynku 4. kolejki
zmierzyły się ze sobą dwa zespoły, które miały na koncie po trzy porażki. Stawką meczu było znów pierwsze zwycięstwo
w II lidze. Jednak łowiczanie byli zdecydo-

kiej ligi koszykówki kadetów U-16: Księżak Łowicz - PKK 99 Pabianice;
 15.00 - stadion Pelikana w Łowiczu, ul.
Starzyńskiego 6/8; 16. kolejka IV ligi piłki
nożnej: Pelikan II Łowicz - MKP Zgierz;
 15.00-20.00 - hala sportowa OSiR
nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; rozgrywki Łowickiej HALT-y, czyli Halowej Amatorskiej Lidze Tenisowej;
Poniedziałek, 27 października:
 10.00 - Pływalnia Miejska w Łowiczu, ul. Kaliska; Powiatowa Gimnazjada
Szkolna w sztafetach pływackich 10x25
m dziewcząt i chłopców;
Wtorek, 28 października:
 10.00 - Pływalnia Miejska w Łowiczu, ul. Kaliska; Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolna w sztafetach pływackich
8x25 m dziewcząt i chłopców;
Czwartek, 30 października:
 10.00 - Pływalnia Miejska w Łowiczu,
ul. Kaliska; Powiatowa Licealiada Szkolna
w sztafetach pływackich 10x50 m dziewcząt i chłopców.
(p)

