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Kontrowersje wśród osób 
starających się o pracę 
w łowickim starostwie 
wywołało zatrudnienie 
w nim 4 osób, które ... już 
tam pracowały w ramach 
prac interwencyjnych. 
Zgodnie z przepisami 
ogłoszono wprawdzie 
konkurs, kandydatów 
wyłoniono, choć jako 
warunek określono w nim 
roczny staż pracy 
w administracji samorządowej. 
Czy konkurs wygrały osoby, 
które miały go wygrać? 

iestety na razie nie udało się nam tego 
dociec. O konkurs pytaliśmy wpraw

dzie sekretarz.a Józefa Muchę, na nasze 
pytania jednak nie odpowiedział. Mało tego 
- rozmowa z.akończyła się nagle, gdy rzucił 
słuchawką. Dotyczyła ona zatrudnienia 
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w starostwie czterech osób na stanowiskach 
młodszych referentów. W pewnym mo
mencie rozmowy zdenerwowany sekre
tarz powiedział: -Ale co chcecie napisać? 
Ja nie będę uczestniczył w tworzeniu wa
szej gazety! 

Z adaliśmy tylko jedno pytanie -Re osób 
zgłosiło się na ogl&ZOny nabór? - Od

powiedzi nie uzyskaliśmy. Mucha powie
dział, że nie pamięta i ochnówił sprawdze
nia tego w dokumentach. Tego samego dnia, 
17 stycznia złożyliśmy pismo z pytaniami, 
które chcieliśmy zadać telefonicznie. Dla
czego temat ten tak drażni sekretarza? 
W powiecie pehń on przeciei: fimkcję szefa 
wydziału organizacyjnego zajmującego się 
zatrudnianiem nowych pracowników. Gdy 
starostwoogłosiłopodkoniecubiegłego roku 
nabór na czteiy wołile stanowiska, zatrud
nienie na nich, od poniedziałku 16 stycznia, 
znalazły cztery osoby, które już w staro
stwie pracowały, nie na etatach, lecz w ra
mach robót interwencyjnych. Wtedy skie
rowanie otrzymały z Powiatowego Urządu 
Pracy. 

Nieprzypadkowy wydaje się fakt, że 
Joanna Idzikowska zatrudniona w wydzia-

Włamał się po mięso i, wędlinę 
Wyroby mięsne i wędliniarskie 

o łącznej wartości około 1.500 zł na 
szkodę Andrzeja G. z powiatu zgier
skiego usiłował ukraść ze sklepu 
„Rzeźnik" na Bartkowicach dobrze 
znany policji między innymi z innych 
włamań i rabunków, 54-letni Ry
szard N. z Łowicza. 

W nocy z 14 na 15 stycznia wybił on 
szybę w oknie wystawowym tegoż 

sklepu. Gdy był wewnątrz, nie zdawał so
bie sprawy z tego, że zainstalowany 
w obiekcie monitoring.zaalarmował agen
cj'ę ochrony mienia Gladiator, która na
tychmiast powiadomiła policję. Patrol po
licyjny dojechał na Bratkowice o godz. 
2.20. W tym momencie Ryszard N. był 
wewnątrz sklepu a przygotowany do wy-

niesienia łup miał już spakowany do to
reb. 

Rzecznik Komendy Powiatowej Policji 
w Łowiczu Leszek Okoń mówi, że włamy
wacz ten znany jest policji od lat, był on 
wielokrotnie karany za włamania i rabunki. 
W zakładach karnych odsiedział ponad 20 
lat W chwili usiłowania kradzieży w skle
pie ,,Rzeźnik'' był pod wpływem alkoholu -
miał 0,95 mg/dm3 alkoholu w wydychanym 
powiettzu; czyli ponad 2 promile. 

W związku z tym, że pod koniec ubiegłe
go roku Ryszard N. skorzystał z warunko
wego zwolnienia z zakładu karnego, Sąd 
Rejonowy w Łowiczu na wniosek tutejszej 
Prokuratury Rejonowej zastosował wobec 
włamywacza areszt tymczasowy na 3 mie
siące. 

(mwk) 

Zast9pca i naczelnik mianowan·-· 
N a stanowisko zastępcy komendanta a na stanowisko jego zastępcy - Mariusz 

łowickiej Komendy Powiatowej Poli- Boczek. ·Do tej pory pełnili oni powyż
cji z dniem 16 stycznia mianowany został sze funkcje przez okres sześciu miesięcy 
dotychczas pehńący te obowiązki z tytułu jako p.o. - „pełniący obowiązki". Fak
powierzenia Andrzej Rokicki. Oprócz tego tycznie więc w komendzie kadrowo nic 
mianowani zostali: na stanowisko naczel- się nie zmieniło. 
nika Sekcji Prewencji KPP- Leszek Okoń (mak) 
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le promocji i pehńąca fimkcję rzecznika pra
sowego starostwa, jest członkiem Polskiego 
Stronnictwa Ludowego. Ugrupowania, któ
rego członkami jest znaczna cZJ# powiato
wych urzędników, ze starostą Cezarym 
Dzierżkiem i sekretarzem Józefem Muchą 
na czele. Pozostałe zatrudnione w UlZ<(dzie 
powiatowym osoby pracowały w nim już 
wcześniej: Beaqt Prus-Miterka w wydziale 
organizacyjnym, Justyna Kosmowska 
w wydziale finansowym i Katarzyna Chra
pulska w wydziale edukacji. 

ublicznie ogłaszany nabór to obowią
zek wynikający z nowelizacji ustawy 

o pracownikach samorządowych, obowią
zującej od połowy ubiegłego roku. Zgodnie 
z nim PUP, jako podległy starostwu, nie 
może kierować do tego urzędu bezrobot
nych na odbycie robót interwencyjnych czy 
stażu. 

Mimo to zatrudniono osoby, które 
wielu Judzi ocenia jako wybrane. Swojej 
opinii nie ukrywa np. Michał Zalewski 
z Forum Młodych Łowiczan, który sam 
niegdyś odbywał staż w łowickim staro
stwie. 

dok na str. 3 

Odpowiedzą za pobicie 
ze skutkiem śmiertelnym 

29 grudnia do Sądu Rejonowego 
w Łowiczu wpłynął akt oskarżenia 
przeciwko mieszkańcom powiatu 
łowickiego: 47-letniemu Sławomi
rowi A., 23-letniemu Arturowi 8., 48-
letniemu Kazimierzowi B. oraz 28-
letniemu Krzysztofowi B. 

Z o~ oni oskarżeni o to, że 14 sierp
nia ubiegłego roku, podczas festynu 
w Bielawach, działając wspólnie 

i w porozumieniu, wzięli udział w pobiciu 
.Krzysztofa R, Mariusza S. i Tomasza M. 
U dwóch pierwszych ofiar spowodowali 
niezbyt gro:źne obrażenia ciała naruszające 
czynności lllll7.ądów ciała poniżej 7 dni, na
rażając ich na bezpośrednie niebezpieczeń
stwo wystąpienia skutków ciężkich obra
żeń. Tomaszowi M., mieszkańcowi Lodzi, 
zadali uderzenie w głowę, w wyniku które
go upadł i uderzył o asfaltowe podłoże 
i zmarł na miejscu. 

Oskarżeni nie byli wcześniej karani. Tnej 
z nich działali pod wpływem alkoholu. Sła
womir A początkowo był aresztowany, ale 
pod koniec śle.dztwa sąd uchyli ten środek 
zapobiegawczy. W stosunku do pozosta
łych oskarż.onych zastosowane wstały do
zory policyjne i poręczenia majątkowe. 
Wszystkim grozi kara pozbawienia wolno
ści od roku do lOlat. (eh) . 

Odlicz sobie VAT 

W następnym numerze NŁ, 
26 stycznia, zamieścimy 
obszerną wkładkę, infor

mującą o tym, co i jak zrobić, by od
zyskać część pieniędzy zapłaconych 
za mateńaly budowlane, nabyte już 
po wejściu w życie podwyższone
go do 22% VAT-u. Pieniądze są do 
wzięcia, trzeba tylko po nie sięgnąć 
- my w tym pomożemy. 
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Mechanik przespał poiar 
17 stycznia podczas gdy ogień 

trawił halę suszami młyna przy uli
cy Nadbzurzańskiej w Łowiczu, na 
zapleczu budynku spał mechanik. 
Nie ·usłyszał tego, że pożar wy
buchł, ani interweniujących na sy
gnale straźaków. O jego obecno
ści w pomieszczeniu socjalnym 
nie wiedział nikt z zakładu „Agro
korn". 

P rzyczyną powstania ognia mogło być 
iskrzenie lub zatarcie silnika wentyla

tora w jednej z komór suszarnianych. Ogień 
pojawił się około godz. 1.20 w nocy. Obiekt 
objęty jest monitoringiem prz.ez firmę „Gla
diator''. Ochroniarze zareagowali po tym, 
jak ,,zaświeciła się czujka", myśleli, że cho
dzi o włamanie. Po przyjei:dzie na miejsce 
okazało się, że w budynku przy Nadbzu-
17.ańskiej wybuchł pożar. Na miejsce przy
było prawie pół setki strażaków. Ogień roz
przestrzeniał się z hali suszarni w kierunku 
podręcznego magazynu oraz pomieszcze-

nia socjalnego, w którym spał mechanik. 
Aby opanować żywioł strażacy rozcięli bla
szany dach i dzięki użyciu podnośnika stru
mienie wody puścili z góry. Dzięki zastoso
waniu dużych ilości wody w pierwszej fa
zie pożaru został on szybko opanowanY. 
i nie rozprzestrzenił się. Po opanowaniu sy
tuacji strażacy wraz z kierownikiem zakła
du weszli do środka i sprawdzali poszcze
gólne pomieszczenia. Wówczas dopiero 
natknęli się na śpiącego w pomieszczeniu 
socjalnym mechanika. Bywa on wzywany 
oo firmy, gdy konieczna jest naprawa sprzę
tu i zdarz.a się, że tam nocuje. Twardo spał 
podczas akcji gaśniczej. - Kiedy się obudził 
nie wiedział co się dzieje- mówi Cezary Kry
siak z KP PSP w Łowiczu. Mechanik - na 
szczęście -nie doznał żadnych obrażeń pod
czas pożaru. 

Straty oszacowano na 50 tys. zł. Spaliło 
się ocieplenie dachu, rury doprowadzające 
ciepłe powietrze i ~iowo szafa suszar
niana Udało się natomiast uratować mienie 
wartości 250 tys. zł. (eh) 

Śnieg przykrył częściowo zniszczony przez płomienie dach hali suszar
ni młynu na Nadbzurzańskiej. 

Bajor full 
Zabrakło biletów na koncert Michała Bajora 

J uż w pierwszej połowie stycznia za- zatorów. -Rzeczywiście, nie spodziewaliśmy 
brakło biletów na zapowiadany na nie- się takiego dużego zainteresowania, pomi
dzielę 29 stycznia, na godzinę 18.00, mo dostawiania foteli miejsc zabraklo ... -

koncert Michała Bajora, który ma odbyć się dowiedzieliśmy się w LOK 
w Łowickim Ośrodku Kultury. Ośrodek PodczaskoncertuMichałaBajorapt ,,30/ 
sprzedał prawie 150 biletów - wszystkie 30 - największe przeboje", artysta wykona 
rozeszły się Jeszcze w przedsprzedaży, 30 najpopularniejszych piosenek, które po
w cenie 16 złotych, Po 1 O stycznia bilety wstały na przełomie tnech dekad jego pra
miały komować 20 złotych za sztukę, jed- · cy artystycznej. Niewykluczone jest, że ar
nak już ich nie było. Zainteresowanie kon- tysta zostanie zaproszony do Łowicza po 
~ -~ ~Jo~)Vl)iei: organi- IejZkolejp.)"i ~ • <(mak) 
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ZA EXTAS~ PRZED SĄDEM-
28-letni Robert K. z Łodzi oraz 

27-letni Karol N. z Łowicza odpo
wiedzą przed Sądem Rejonowym 
w Łowiczu za posiadanie oraz 
handlowanie tabletkami extasy. 

30 grudnia ubiegłego roku Prokuratura 
Rejonowa w Łowiczu skierowała przeciw-

, ko nim akt oskarżenia do tutejszego sądu 
m.ir).. o to, rew okresie od grudnia2004 roku 
do lutego 2005 roku, działając wspólnie 
i w porozumieniu, wprowadzili do obrotu 
w Łowiczu znaczną ilość środków psycho
tropowych wpostaciampułekextasyw licz
bie 5 tys. sztuk o wadz.e O, 1 grama każ.da 
Akt oskarżenia obejmuje także to, re w tym 
samym czasie próbowali wprowadzić do 

obrotu znaczną ilość substancji psychotro
powych w postaci proszku extasy w ilości 
419 gram (4.190 ampułek), przy czym czyn 
ten udaremnili im policjanci 71Komendy Po
wiatowej Policji w Łowiczu. z.a czyn z art. 
56 ust 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 
o przeciwdziałaniu narkomanii grozi im kara 
pozbawienia wolności do 1 O łat oraz obliga
tol)'.jnie kara grzywny. 
~ed prawie rokiem pisaliśmy na ła

mach NL o zatizymaniu Roberta K. i Ka
rola N. dnia 16 lutego ubiegłego roku za 
posiadanie ponad czterystu gram narko
tyku syntetycznego - extasy - w formie 
proszku, oraz około 5 tysięcy 0,1-gra
mowych ampułek. Łowiccy policjanci 
znaleźli je ukryte w kurniku w Bąkowie 

. . 

Spaliła sit podłoga 
Nieprawidłowe usytuowanie ka

flowego pieca w jednym z miesz
kań w komunalnej kamienicy przy 
ul. Bielawskiej 3 było przyczyną 
pożaru podłogi, który wybuchł 14 
stycznia o godzinie 13.25. 

P iec stał bezpośrednio na drewnianym 
parkiecie, nie był oddzielony od 

łatwopalnego materiału żadnym zabez
pieczeniem. - Przypuszczamy, że w ciągu 
kilkudziesięciu lat użytkowania zabytko
wego pieca wypaliła się podmurówko. 
W popielniku była duża warstwa popiołu, 
po wybraniu którego nie było widać izo
lacji tylko podłogę - mówi dyrektor Za
kładu Gospodarki Mieszkaniowej, An
drzej Masztanowicz. żar prawdopodob-

nie dostał się pod parkiet, gdyż po przy
byciu na miejsce strażaków z Komendy 
Powiatowej PSP w Łowiczu właśnie 
z tego miejsca wydostawał się dym. Spa
lił się 1 m2 podłogi oraz okopciły się dwa 
pomieszczenia Przybyli na miejsce pąi
cownicy ZGM wraz z kominiarzem ro
zebrali wadliwy, prawdopodobnie jesz
cze przedwojenny piec, który nie nada
wał się"do dalszego użytkowania. W po
mieszczeniu nie ma innej instalacji grzew
czej. Piec kaflowy ma być odbudowany 
przez zduna z Kutna, z którym ZGM 
współpracuje. Koszt postawienia nowe
go ~esie około 2,5 tys. zł. W między
czasie lokatorzy będą musieli dogrzewać 
się piecykiem elektrycznym. 

(eb) 

Potrqcil rowe,1ystę na Podgrodziu 
R owerzysta potrącony został w czwar- szeństwa przejazdu rowerzyście Andrze

tek 12 stycznia o godz. 6.40 na jowi S. W wyniku wypadku rowerzysta 
skrzyżowaniu ulic Długiej i Podgrodzie do:roał złamania prawego obojczyka i zo
w Łowiczu. Volkswagen Golf kierowany stał przewieziony do szpitala w Łowi
przez 28-letniego Zbigniewa R. z Łowi- czu. Obaj uczestnicy tego wypadku byli 
cza wyjeżdżając z ul. Długiej, która jest trzeźwi. 

podporządkowana, nie ustąpił pierw- (mwk) 

kronika .~ 
policyjna· · 

• 11 stycznia z kurtki pozostawionej 
w szatni bali OSiR m 2 przy ul Topolowej 
w Łowiczu nieznani sprawcy ukradli telefon 
komórkowy Nokia 6610 wartości 350 zł na 
S7kodę Zbigniewa F. 

• 11 stycznia o godz. 16.20 na ul. Klic
kiego w Łowiczu z niezamkniętego Fiata 
126p nieznani sprawcy ukradli torebkę. Było 
tam prawo jazdy, dowód rejestracY.iny sa
mochodu i dowód osobisty na szkodę Ry
sz.arcla T. z Łowicz.a. 

• 11 stycznia policja zatrzymała do kon
troli 24-letniego Marcina W. ze Skiernie
wic, który kierował Volkswagenem Jetta 
mając 0,42 mg/dm3 alkoholu w wydycha
nym powietrzu. Kierowca nie stosował się 
też do wyroku Sądu Rejonowego w Skiernie
wicach, który zakazał mu prowadzenia po
jazdów mechanicznych. 

• 12 stycznia o godz. I na poboczu trasy 
m 2 w Niedźwiadzie w gminie Łowicz trzech 
nieznanych sprawców z saszetki pozosta
wionej w kabinie ciężarowego Mercedesa 
ukradło 800 USD i 790·euro na S7kodę oby
watela Białorusi Wiktora K. W momencie 
zdarzenia kierowca wlewał paliwo z kanistra 
do baku Mercedesa. 

• 12 stycznia KPP w Łowiczu przyjęła 
zgło=nie oszustwa, do którego doszło mię
dzy 28 sierpnia 2005 roku a 12 stycznia 
2006 roku. W tym czasie za pośrednictwem 
giełdy internetowej allegro Dariusz H. z Po
lic wyłudził od Wojciecha R z Łowicza kwo
tę 224 zł tytułem zakupu telefonu komór
kowego Samsung. Telefonu łowiczanin do
tąd nie otrzymał. 

• 13 stycznia łowicka policja przyjęła z.gło
sz.enie kradzieży bramy, wartości I .OOO zł, na 
S7kodę Kazimierza W., prowadzącej na pose
sję przy ul Radzieckiej w Łowiczu, które mo
gło mieć miejsce w okresie od godz. 20.30 
dnia 12 stycznia a godz. 12.30 dnia 13 stycz
nia. W wyniku penetracji terenu policjanci 
odnaleźli bramę w niewielkiej odległości od tej 
posesji. 

• 16 stycznia policja przyjęła zgłoszenie 
o kradzieży dokonanej między 30 grudnia 2005 
roku a 16 stycznia 2006 roku w Placencji 
w gminie Łowicz. Nieznani sprawcy ukradli 
tam 4 łupki ze śrubami służ.ące do łączenia 
szyn, wartości 260 zł na S7kodę PKP Sekcja 
Eksploatacji Łowicz. 

• 16 stycznia około godz. 11.40 na ul. 
Armii Krajowej w Łowiczu nieznani sprawcy 
po oberwaniu kłódki dostali się do komórki, 
z której skradli około 500 kg węgla na S7kodę 
Adama Z. 

• 16 stycznia o godz. 14.30 na ul. Po
wstańców w Łowiczu nieznani sprawcy ukra
dli prawo jazdy oraz telefon komórkowy 
Nokia wartości 200 zł, na S7kodę Jacka H. 

·• 16 stycznia o godz. 16.20 na ul. Bonifra
terskiej w Łowiczu dwóch 16-latk.ów z Łowi
cza - Tomasz W. i Michał W. wyrwali z ręki 
14-letniego Damiana R. telefon marki Sony 
Ericsson, o wartości 800 zł, na S7kodę Marle
ny R 

• 16 stycznia o godz. 18.30 na ul. Ułań
skiej w Łowiczu nieznany sprawca ukradł 
z lokalu mieszkalnego legitymację studencką, 
dowód osobisty, prawo jamy i 150 zł na S7ko
dę Michała F. z Piotrkowa-Trybunalskiego. 

• 17 stycznia około godz. l na ul. Zduń
slciej w Łowiczu po wyflunaniu drzwi włamano 
się do wnętrza sklepu obuwniczego ,,Ambra". 
Sprawcy przygotowali do wyniesienia 3 worlci 
obuwia, na szkOdę Waldemara Ż. Kradzieży 
tej jednak nie dokonali. Tego samego dnia 
policja ustaliła, że sprawcami byli 16-letni To
masz W. i 16-le~ Michał W. 

Górnym w gminie Zduny oraz w miesz
kaniu młodego mężczyzny w Łodzi. Nar
kotyki znajdowały się w szczelnie wy
dawałoby się zakrytych słojach, tzw. 
„Wekach", wyczuł je mimo to specjalnie 
przeszkolony policyjny pies. W związ
ku z tym Karol N. z Łowicza oraz Robert 
K. z Łodzi, dziś już oskarżeni, zostali 
Wtedy tymczasowo aresztowani. W toku 
śledztwa potwierdziły się zarzuty, re roz
prowadzali oni narkotyki w pubach, re
stauracjach i wśród znajomych na terenie 
powiatu łowickiego. Jedna działka takie
go narkotyku o wadze około O, 1 grama 
kosztuje, według policyjnego rozeznania, 
u narkotykowego dealera około 12 zł. 

(eb) 

Wypadek no skrzyżowaniu 
55-letnia kobieta doznała obrażeń w wy

niku wypadku drogowego, do którego do
szło w sobotę 14 stycznia na przebudowy
wanym pod koniec ubiegłego roku skrzyżo
waniu ulic Topolowej, Ułańskiej i Starościń
skiej w Łowiczu. 

64-letni Jan S. z Łowicza, kierując Fiatem 
Ducato na skrzyżowaniu tym nie ustąpił 
pierwsz.eństwa prr.ejaz.du Fiatowi Uno, któ
rym kierował 46-letni Jan L. z Łowicza. 
Poszkodowana w wyniku wypadku Danu
ta K. była pasaż.erką Rata Uno. Przybyła 
ma miejsce wypadku policja stwierdziła, re 
jej uczestnicy byli trzeźwi (mwk) 

Cinqucenlo wymusiło 
pierwszeństwo 

W piątek, 13 stycznia o godz. 6.50 na 
ul. Bolimowskiej w Łowiczu kie
rująca Fiatem Cinquecento 49-let

nia Hanna Ż. nie ustąpiła pierwszeństwa 
przejazdu rowerzystce, 33-letniej Marze
nie P. Ranna w wyniku wypadku rowe
rzystka przewieziona została do łowickiego 
sipitala z podejrzeniem naderwania więza
dełbaikowych i wslrn\&rieniemmózgu. Obie 
uczestniczki tego wypadku były trzeźwe. 

(mwk) 

• 17 stycznia o godz. 16.30 w .zakładzie 
Karnym w Łowiczu, podczas kontroli oso
bowej skazanych powracających ze space
ru, ujawniono u osadzonego Artura C. zwi
tek z folii, w którym znajdowało się 0,12 g 
białego proszku. Badanie narkotestem wy
kazało, że była to amfetamina. 

• 17 stycznia o godz. 17.40 w aptece 
pizy ul 3 Maja w Łowiczu nietpally spraw
ca wykorzystując chwilową nieuwagę pra
cownika i ulcradł z niezamknietej szuflady 
1.835 zł na S7kodę Anny J. i Krzysztofa S. 

• Od 11 do 16 stycznia policja zalIZy
mała jednego nietneźwego rowerzystę i sze
ściu nietrzciwych kierujących pojazdami me
chanicmyrni. 11 stycznia w Bielawach za
trzymano 64-letniego Stanisława P., który 
jechał rowerem mając 0,39 mg/dm3 alkoho
lu w wydy<;hanym powietrzu, tego samego 
dnia, o godz. 14.30, w Złakowie Borowym 
w gminie Zduny zatrzymano 26-letniego 
Tomasza S., który kierował Fiatem 126p 
mając 0,48 mg/dm3

• 13 stycznia, o godz. 
19.50,..w Helinie w gminie Bielawy zatrzy
mano 43-letniego Tadeusza S., który kiero
wał Mercedesem mając 0,36 mg/dm3• 

15 stycznia, o godz. 4.05, na trasie m 2 
w Mamzycach w gminie .Zcluny :zatrzymano 
22-letniego Adriana G., który siedział za kie
rownicą Fiata 126p mając 0,28 mg/dm3. 

Tego samego dnia, o godz. 23.30, w Róży
cach w gminie Kocierzew zatrzymany zo
stał l 9-letni Robert Z, ze Skierniewic, który 
kierował Volkswagenem Golfem mając 
0,69 mg/dm3. 16 stycznia na trasie m 2 

w Zdunach zatIZymano 53-letniego Wie
sława P. z Warszawy, który kierował Merce
desem mając 0,32 mg/dm3

• 

Wszystkie osoby, które mogłyby pomóc 
w ww. spmwach prosimy o osobisty lub tele
foniczny kontakt z Komendą Powiatową 
Policji w Łowiczu. 
Kroni~ opracował nadkom. Leszek Okoń, 

Sekcja Prewencji KPP w Łowiczu 
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Za szybko· zmienił pas ruchu 
D o stłuczki trzech samcihodówy oso

bowych doszło w poniedziałek 
16 stycznia w Alejach Sienkiewicza w Ło
wiczu. Kierowca pieiwsz.ego z aut musiał 
zahamować, gdyż jadący przed nim kiero
wacanaglezmieniłpas ruchu. Hamować mu
siały też raptownie dwa kolejne auta, doszło 
do zderzenia Na szcz.ęście nic grożnego się 
nie stało - najbardziej ucierpiał przód Opla, 
który jechał ostatni. W przypadku dwóch 
pozostałych aut pobieżne oględziny wyka
zały tylko otarcia. 

Odpowie za pobicie syna 
16 grudnia do Sądu Rejonowego 

w Łowiczu wpłynął akt oskarżenia 
z tutejszej prokuratury przeciwko 
23-letniemu Rafałowi G. z Łowicza, 
który brutalnie pobił swego 4,5-let
niego syna. 

O skarżony nadal przebywa w areszcie. 
l'rokuratura zarzuca mu czyn z art. 

207 paragraf2 kk i art. 157 paragraf2 kk 
w związku z art. 11 paragraf2 kk, tj. to, re 
w okresie od grudnia 2003 roku do lipca 
2005 znęcał się fizycznie i psychicznie ze 
szczególnym okrucieństwem nad swoim 
4,5-letnim synem. 

Oskarżony został zatrzymany przez ło
wickąpolicję 30 lipca. Pobite dziecko z ob
rażeniami głowy trafiło najpierw do szpitala 
w Łowiczu a potem do jednego z łódzkich 
szpitali. W toku śledztwa ustalono, że 

w domu dochodziło już wcześniej do awan
tur i interwencji policj~jednak żadna z nich 
nie zakończyła się wsz.częciem postępowa
nia karnego. Policja wstępnie przedstawiła 
mu zarzut US2kodzenia ciała dziecka, ale po 
pm:słuchaniu między innylni matki chłop
ca i osób z najbliższego otoczenia, z.arzut 
został zmieniony na znęcanie się nad dziec
kiem ze szczególnym okrucieństwem. 
Chłopiec był bity rękoma, rzucany na 
meble i na ziemię, oraz bity metalową 
patelnią. Oskarżonemu grozi za to nawet 
do dziesięciu lat więzienia. W chwili za
trzymania Rafał G. był pijany. - Najczę

ściej dziecko było bite, gdy ojciec był pod 
Mplywem alkoholu. W postępowaniu matki 
dziecka nie było znamion czynu zabro
nionego - mówi prokurator rejonowy 
Marek Kryszkiewicz. 

(eb) 

Przyznał się do dania łapówki 
Stanisław G. oskarżony o wręcze

nie łapówki dwóm funkcjonariuszom 
policji przyznał się 15 grudnia przed 
Sądem Rejonowym w Łowiczu do 
zarzucanego mu czynu. 

alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli 
około 1;2 promila Oskarżenie obejmuje tak
że udzielenie korzyści majątkowej dwóm 
policjantom, którzy zatrzymali go do kon
troli. Łapówka wynosiła 9 tys. zł i miała 

• skłonić funkcjonariuszy do odstąpienia od 

P rokuraturaRejonowawŁowiczuoskar- czynności służbowych. Stanisławowi G. 
żyła go o to, że 9 lipca 2005 roku grozi za wręcz.enie łapówki kara pozbawie

prowadziłsarro:łńłcxrl:x:N;ymarlci Fiat 126p nia woloości od roku do 1 O lat 
w stanie nietrzeźwośc~ mając 0,59 mwdm3 (eb) 

Bielawy 

_Myśliwy czy szaleniec? 
Z głoszenie o nietypowym i potencjal

nie bardzo groźnym zdarzeniu odebrali 
w poniedziałek 16 stycznia o godz. 5.30 

. fimkcjonariusze KPP w Łowiczu. 30-letni 
Jacek M. z Bielaw zgłosił, re odnalazł 
w swoim domu ślad~ z broni palnej. 
z jego relacji wynikało, re minionej nocy 
między godz. O.OO a 0.30 niemany sprawca 
dwa razy wystrzelił z broni palntj w pobli
żu jego domlL Przybyli na miejsce policjanci 
znaleźli jeden pocisk wewnątn budynku. 

Pocisk ten wpadł przez podwójne okno do 
pomieszczenia, w którym - na szcz.ęście -
nikt nie przebywał. 

Policja oddala odnalezioną kulę do bada
nia balistycmego, które wskaż.e z jakiego 
rodzaju broni padły strzały. Zabezpieczono 
też sztucer należący do myśliwego z Bie
law. Wynik badania potwierdzający lub za
przeczający tym ustaleniom :znany będzie 
w ciągu miesiąca 

(mwk) 

Co z pamiątkami po starym moście? 
Już trzecie pismo do Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto
strad w Łodzi w sprawie wyznacze
nia miejsca na stare elementy mo
stu wyszło w ostablim czasie z Urzę
du Miasta w Łowiczu. -Jeśli do wio
sny nie będzie decyzji Generalnej 
Dyrekcji w tej sprawie, zabytkowe 
elementy mostu umocują pracow-. 
nicy Zakładu Usług Komunalnych -
mówi wicebunnistrz Paweł Bejda. 

B yuchronić starą konstrukcję (której bu
dowę rozpoczęto w 1927 roku), od 
całkowitego zapomnienia, radny Da

ńusz Mroczek zaproponował, by· uchronić 
przed zniszczeniem choćby najbardziej cha
rakterystyczne elementy budowli. Kjlka 
miesięcy temu ze strony wykonawców 
i ratusza padła obietnica, że dwa filary 
z napisem ,,Most Warśzawski" i dwa słupy 
z datą oddania do użytku mostu 1929, które 

znajdowały się od strony Warszawy, a tak
re słupy z datą 1941, w którym to roku 
Niemcy odbudowali przęsło od strony Ło
wicza po tym jak Polacy zburzyli je wy
cofując się z miasta w 1939 roku, zostaną 
oddzielone od rozbieranej konstrukcji 
i złożone na placu budowy. Wykonawca 
przekazał te elementy do ratusza i czeka 
na decyzję co z nimi zrobić. Zostały one 
zabezpieczone na terenie Zakładu Usług 
Komunalnych. 

Początkowo mówiło się, re elementy te 
zostaną umieszcz.óne W7.dłuż ul. Warszaw
skiej w widocznym miejscu przed wjaz.dem 
na nowy most Nim się to jednak stanie -
jako re nie było to uwzględnione w projek
cie inwestycji - pomysły te muszą być za
akceptowane pod względem bezpieczeń
stwaruchu drogowegopu.ezinwestora, czyli 
GDDKiA w Łodzi w porozumieniu z pro
jektantem 

(eb) 
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SOKIE PROGI 
M lino to :zatruchriono osoby, które wie- przy zatrUdnieniu jest zazwyczaj brany pod 

le osób ocenia jako wybrane. Swojej uwagę. gdy zatrudnia się kogoś na stanowi
opinii nie ukrywa np. Michał Zalewski sko kierownicze, lub gdy zatrudnienie ma 
z Forum Młodych Łowiczan, który sam nie- miejsce w ministerstwach - mówi Zalewski. 
gdyś odbywał staż w łowickim starostwie. By zdobyć zaświadczenie o niekaralności 
Mówi wprost, że nabór był fikcją i został trzeba pojechać po nie do Łodzi lub Warsza
zorganizowany tylko by spełnić formalno- wy i :zapłacić :za nie 50 zł. Jak sprawdzili
ści. Zatrudniono osoby, które wybrano na śmy w innych urzędach jako regułę stosuje 
te stanowiska jeszcze przed konkursem. się pisemne oświadczenie kandydata o nie
Zwrócił też uwagę na fakt, że zrobiono karalności, dopiero gdy :zapada decyzja 
wszystko, by ograniczyć ilość osób kon- o zatrudnieniu dostarcza się dokument 
kursem zainteresowanych. Ogłoszenie z rejestru. - Objęcie wszystkich ubiegają
o naborze uka:zało się wyłącznie na inteme- cych się o pracę w starostwie wymogiem 
towej stronie Biuletynu Informacji Publicz- przedłożenia takiego zaświadczenia jest 
nej i tablicy starostwa i zrezygnowano niezrozumiałe. Byłoby to zasadne, gdyby 
z umieszczenia go w prasie. Nabórprzepro- chodziło np. o osobę, która ma być za
wadzono w bardzo krótkim czasie - od 14 trudniona w wydziale .finansowym, bo ma 
grudnia do 31 grudnia W regulaminienaboru styczność z pieniędzmi - mówi Zalewski. 
znalazł się zapis konieczności posiadania Sprawa zatruchrienia w starostwie będzie 
przynajmniej tocznego stażu pracy w ad- na pewno jednym z tematów posiedze
ministracji samorządowej oraz dołączenie nia zarządu Forum. Możliwe, że organi
z.iiświadczenia o niekaralności z Krajowego zacja będzie chciała w jakiś sposób za
Rejestru Sądowego. - To dziwne, stoż pracy protestować woł?ec takich praktyk. 

Wiosną na sali gimnastycznej w Mastkach zostanie wykonana elewacja 
a przed szkołą parking z betonowej kostki. 

Sala w Mastkach przed terminem? 
Zaawansowanie prac przy budo

wie sali gimnastycznej przy Szko
le Podstawowej w Mastkach osią
gnęło już około 70%. 

T ym samym_ wykonawca, łowicka firma 
Ek.opiec, znacząco wyprzedziła harmo

nogram prac. Bardzo możliwe, że roboty 
budowlane zakończą sięjeszcze przed wa-

~cjami, choć, zgodnie z umową, firma ma 
czas do końca sierpnia. W tej chwili budy
nek jest przykryty dachem, ma wstawione 
okna a w środku tynki, instalacje centralne
go ogrzewania i elektryczną. Do wykonania 
pomstały posadzki, ułożenie glazury, ma
lowanie. Wiosną ułożenie kostki i tynków 
zewnętrznych. Koszt budowy sali wynie
sie 680 tys. zł. (tb) 

Koncert karnawałowy w Sannikach 
U sta milcz.ą, dusza śpiewa - przeboje mezzosopran i Krzysztof Marciniak - te

operetkowe, operowe i musicalowe - nor, akompaniował na fortepianie będzie 
taki tytuł nosić będzie kolejny koncert Jarosław Domagała. Bilety na koncert 
w pałacu w Sannikach, który odbędzie się w cenie 3 zł - dzieci i młodzież, 8 złotych 
w najbliższą sobotę 21 stycznia o godz. 15. dorośli będą dostępne w kasie przed kon
Przed publicznością wystąpi dwoje solistów certem. 
Teatru Wielkiego w Łodzi: Anna Jeremus - (tb) 

Mimo- dużych wymagań o stanowisko 
ubiegało się kilkunastu kandydatów. Udało 
nam się dotrzeć do młodej dziewczyny, 
świeżo po studiach, która na kilka tygodni 
przed ogłoszeniem naboru starała się o pracę 
w starostwie - Już w listopadzie powszech
nie wiadomo było, że będzie organizowany 
nabór na te stanowiska. Byłam w urzędzie 
i pytałam się o zatrudnienie: dano mi do zro
zumienia, że nie mam najmniejszej szansy. 
dlatego nawet nie składałam podania. Mam 
ukończone studia z bardzo dobrymi wyni
kami w kierunku, który idealnie pasuje do 
pracy w samorządzie - powiedziała nam. 
Było dla niej jasne, że postawiono wymaga
nia pod kątem konkretnych osób. - Od po
czątku było wiadomo, kto zajmie te wolne 
etaty- mówi z przekonaniem. 

Otwarcie hali w Bolimowie zgromadziło wielu gości. 

• 
S prawa zatruchrienia w powiecie będzie 

też tematem dzisiejszego posiedzenia 
Komisji Rewizyjnej-Rady Powiatu. Jej prze
wodniC7.ący Kazimierz Rak w poniedziałek 
16 stycznia pytał starostę Cezarego Dzierż
ka o tę sprawę oczelatjąc wyczerpującej od
powiedzi. - Będziemy d1eieli dowiedzieć si{ 
ile wpłynęło kandydatur, z kim rozmawiano 
i jakimi priorytetami kierowano się przy wy
borze pracowników- powiedział nam. Rad
ni znajdujący. się w opozycji wobec staro
sty w momencie .ogłaszania naboru głośno 
mówili, że wymogi, które są stawiane kan
dydatom wyraźnie wskazują, że jest on ro
biony z myślą o konkretnych osobach, któ
re w starostwie pracowały po skierowaniu 
z PUP. Wszystko przemawia za tym, że 
mieli rację. Tomasz Bartos 

Sala iak marzenie 
Otwarcie hali w Bolimowie 

Dziesięciu lat i prawie 2,5 milio
na złotych potrzeba było, aby po
wstała okazała hala sportowa 
w Bolimowie. Odbiór techniczny 
obiektu odbył się 12 grudnia, nato
miast w czwartek 12 stycznia -
uroczyste otwarcie. Rozpoczęło 
się mszą świętą celebrowaną 
przez biskupa ordynariusza diece
zji łowickiej Andrzeja Dziubę 
w nowo wybudowanej hali. Biskup 
poświęcił cały obiekt oraz krzyż, 
który zawisł we wnętrzu. 

Nie współpracował z SB G minaBołimówprzejęłabudowęhali 

R 
sportowej w 2000 roku, jednak hi-

adny Powiatowy Kazimierz Rak storia tej inwestytji jest 0 wiele dłuż-
otrzymał pod koniec ubiegłego roku s:zaiobfitujewwielezwrotówakcji. W 1995 
pismo z łódzkiego oddziału Instytu- roku gmina użyczyła ówczesnemu kurato

tu Pamięci Narodowej, w którym zaświad- rium oświatY w Skierniewicach teren pod 
c:zasię, żenie był współpracownikiem Służb budowę hali sportowej położony w są,5iedz
Bezpieczeństwa W piśmie z IPN, które Rak twie kompleksu szkół - dziś mieści się tam 
przeka:zał ~· ~y m.in., że je~o dane · bolimowska podstawówka gimnazjum 
osobowe ,,me są tożsame z danymi osobo- ·szkoła śrechri J · 1999 ' ku, Ii od 
wymi, które znajdują się w katalogu funk- 1 . . a uz ~ , . ro czy 
cjonariuszy, współpracowników i kandy- chwili JJ?Wstarua po~ató~, ~westy~ępro
datów na współpracowników organów bez- "'.'~jednak_ poWiat skienueWJcki. Cho
pieczeństwa państwa". c1~ pro';~dził to chyba zł~ słow~, gdyż 

Rak wystąpił do IPN z wnioskiem o wy- opi~osc w ~ ~ględzi~ ~udziła ~ro
danie zaświadczenia, aby zakończyć spe- testy ! oburzeme m1eszka~cow grmny. 
kulacje dotyczące jego rzekomej współpra- W ~on~~ roku 2?<JO decyZją ~ gnuny 
cy z SB. Pojawiły się one po ujawnieniu Bolimow mwestyCja została przejęta Wte
w Internecie tzw. listy Wildsteina, na której dy surowe mury przykryła zakupionymi 
jest jego imię i nazwisko. Teraz jest oczywi- płytami dachowymi gminna sekcja obsługi 
ste, że chodzi o inną osobę. - Jako radny zabezpieczając obiekt przed niszczeniem. 
i społecznik musiałem rozwiać plotki r~e- W tamtym czasie gmina nie miała pieniędzy 
wane o mojej współpracy z SB. Terazwszyst- na kontynuowanie budowy - !!wała jeszcze 
ko jest jasne - powiedział nam Rak. budowa kanaµzacji w Bolimowie. . 

Radny planuje ponadto wystąpić do IPN Budowa ruszyła dzięki pomocy łódz.kie-
o wyjaśnienie, czy był inwigilowany przez go Urzędu Marszałkowskiego i ówczesnej 
służby bezpieczeństwa i jeśli tak - o status rnars:załels dziś poseł Krystyny Ozgi. Prze
osoby pokrzywdzonej. (tb) ka:zana zostaje na ten cel dotacja w wysoko-

ści 600 tysięcy złotych. Kolejne pienią
dze - 860 tysięcy złotych, gmina pozy
skuje m.in. z unijnego programu Rozwo
ju Regionalnego. 

( 

ały obiekt ma 1.239 m2 powierzchni 
użytkowej, w tym sama sala to 526 
m2. Posiada ona duże zaplecze z wi

downią z ponad 400 miejscami i wyłożony 
kostką brukową parking. Oddana została 
w zarządzanie Gimnazjum w Bolimowie, 
jednak wykorzystywana ma być przez całą 
społeczność gminy. Przy kiepskiej pogo
dzie organizowane mogą też 1am być różne 
gminne imprezy. 
- - Na nic zda się doskonalenie .fizyczne, 

jeśli nie będzie współistnieć z doskonaleniem 
duchowym: Jeśli zabraknie pełnego uczenia 
i wychowania - mówił podczas mszy bi
skup Andrzej Dziuba, zwracając uwagę na 
to, że najważniejsze jest uczenie młodych 
ludzi umiejętnego korzystania z wolności, 
ale także poszanowania dla wolności innych 
ludzi. - Bo nie ma wolności, która nie do
strzegalabydrugiego człowieka-powiedział. 

Agata Chojecka z klasy Il gimnazjum 
i Izabela Owc:zarek z klasy Il b są bardzo 
:zadowolone z tego, że odbywać mają :zaję
cia wychowania fizycznego na nowej, prze
stronnej sali. Jak mówią, dotychczasowa, 
dużo mniejs:za sala przy szkole ~wo
wej była tak „obłożona", że nie zawsze uda
wało się podczas wf grać w gry zespołowe. 
Teraz będzie inaczej. -Będziemy mogli grać 
w [Jełnych drożynach, organizować zawody 
- cieszll się dziewczęta. Zwracają też uwagę -
na oddzielne i przestronne s:zatnie. Czy coś 
im się w nowej hali nie podoba? - W tym 
momencie wszystkim jesteśmy oczarowane. 
Także kolorem ścian i dużą liczbą miejsc na 
widowni -mówią uczennice. 

(wcz) 

Aby byli jedno 
Modlitwa o jedność chrześcijan już od dziś Potrqcq Nowakowi 1 diety 

Inne zdanie w tym temacie miał Olęcki, Już dziś, tj. w czwartek, 19 stycz- wana na czwartek .19 stycznia w gmachu glojęzycznych w Warszawie. Mówić hę- ' Radny powiatowy z PSL Julian 
Nowak decyzją przewodniczącego 
Rady Powiatu Stanisława Olęckie
go 9 stycznia otrzyma w styczniu 
dietę pomniejszoną o 30%. 

do którego w piątek, 6 gruchria zwrócił się nia, dzień później niż w Warszawie Wyższego-Seminarium Duchownego w LQ- dzie o ekumenizmie w 40 lat po Soborze 

P rzypomnijmy, że radny 20 grudnia 
spóżniłsię na posiedzenie komisji zdro.. 

wia a jednak pobrał :za to posiedzenie pełną 
dietę. W poprzechrirn numerze NŁ tłuma
czył nam, że spędził tego chria z przewodni
czącym komisji Wiesławem Adachem dwie 
godziny, w czasie których omawiali wspól
nie sprawy poruszane na komisji. Z tego też 
powodu uważa, że spełnił przyńajmniej 
c:;;ęść warunków, by otrzymać dietę za 
uckstniczenie w posiedzeniu komisji. 

i innych dużych miastach, ·..,ozpocz. wiczu. O godzinie 18.45 odprawione tam Watykańskim II. 
Nowak o rozsądzenie czy przysługuje mu 
dieta w pełnym wymiarze 933 złotych. nie się w Łowiczu Tydzień Po- zostanie nabożeństwo ekumeniczne, które- Modlitwie 0 jedność chrześcijan po-
- Radny choć podpisał listę. t.o jednak nie wszechnej Modlitwy o Jedność mu przewodniczyć będzie biskup ordyna- święcone będą też Msze św., które od-
bral udziału w glosowaniach w czasie komi- Chl'Ześcijan. riusz łowicki Andrzej Dziuba, a homilię prawione zostaną w niedzielę 22 stycz-
s}z: stąfidecyzja 0 potrąceniu za nieobecność wygłosi ks. Lech Tranda z Kościoła Ewan- nia o godz. 10.00 w kościele św. Leonar-
- powiedział nam przewodniczący rady, po- c hrześcijan innych wyznań jest gelicko-Reformowanego (kalwińskiego). Na da i o godz. 12.00 w katedrze, także ho-
wołując się przy tym na zapisy zawarte u nas bardzo niewielu: kilkoro ma- nabożeństwo zaproszeni są wszyscy wie- milia podczas nich ma być poświęcona 
w uchwale regulującej wysokości diet i po- riawitów, kilkoro protestantów n:ący, organi:zatorzy apelują o liczne uczest- sprawie jedności . 
trącenia z tytułu nieobecności na posiedze- z KościołaEwangelicko,Augsbtuskiego-ale nictwo. Ponadto codzienne wieczorne Msze Św. 
niach rady oraz komiSJ·i. to nie zwalnia z obowiązku modlitwy Także wszyscy zaproszeni są na wy- w katedrze oraz w kościele Matki Bożej 

o J.edność, bo podziały ws'ród chrześc1iian kł d k ' Komisja rewizyjna na posiedzeniu , a , tory poprzedzi to nabożeństwo. Nieustającej Pomocy na Korabce w Łowi-
w poniedziałek 16 stycznia nie zajęła się są największą przeszkodą w głoszeniu O godzinie 17.15 wygłosi go augustianin, czu będą w tygQdniu od 19 do 26 stycznia 

·tematem gruchriowej diety Nowaka. Przyję- Ewangelii. , o: W~~ław Da~~owski, ~~dowca Pa- odprawiane według czytań przygotowa
Ąa do wiadomoś,ci p~ę Ol~l<ie&,o. , •. Głq"'.'9ym ~le~en~em obch~ow tego p1~~eJ Akadę!;1111 '!'fX?lowc.zp.~j w .~P- nych przez Episkopat na ten s:;;c:z;ególny 
" " '-• < o'-' ,1 ..Jl - ' u >I "- (to) " ~~Hłbę<Ei~6g(}tnlłllgUł'80jlH!.apl~-~~ --~diiitiłl.- "" - ._"" • - - - - ...... ~ 
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Ściana· stoi, sklep 
- Ludzie czekają na otwar

cie tego sklepu i dziwią się, 
że tak długo to trwa. Po osie
dlu poszła już fama, że będzie 
można w nim kupić wyroby 
mięsne po konkurencyjnej 
cenie - mówi nam pani Maria 
z osiedla Konopnickiej o skle
pie mięsnym Rzeźnik, w któ
rym mają być sprzedawane 
produkty zakładów mięsnych 
w Jeźowie. Sklep powstał 
w połowie ubiegłego roku 
wśród pawilonów handlo
wych przy ulicy Bolimow
skiej, do chwili obecnej jest 
jednak zamknięty. 

S przedaż w pawilonie nie z.osta
ła uruchomiona od razu z po

wodu protestu sąsiada Zygmunta 
Zajdlewicza, który RQinformował 
Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego o nieprawidłowo
ściach w realizacji pawilonu. Cho
dziło mu min. o niezachowanie od
ległości pomiędzy ścianą szczyto
wą nowego obiektu a tylną ścianą 
pawilonów przy ulicy Bolimow
skiej, w których między innymi 
swój sklep spożywczy posiada 
Zajdlewicz. 

W wyniku zgłoszenia, 14 lipca 
2005 roku inspektor Zofia Więcław 
w towarzystwie przedstawicieli 
Łowickiej Spółdzielni Mieszkanio
wej oraz właściciela budowanego 
sklepu Andrzeja Szuneita i Zygmun
ta Zajdlewicza przeprowadziła oglę
dziny obiektu. Dokonano pomiarów 
i okaz.ało się, że południowa ściana 
budynku została wybudowana fuk
tycznieza blisko granicy działki znaj-

Zamknięty jeszcze sklep Rzeźnik na osiedlu Marii Konopnic
kiej - z prawej strony widać ścianę ognioodporną, którą musiał 
wybudować właściciel. 

dującej się pomiędzy pawilonem 
a sklepami na Bolimowskiej. z.amiast 
przepisowej odległości 3 metrów, 
które ujęto w planie budowy, budy
nek był o 75 cm bliżej. Inspektor 
wobec takiego stanu rza:zy wydał 
postanowienie o wstrzymaniu prac 
budowlanych pawilonu. 

S zunert odwoł3ł się od decyzji, 
sprawa trafiła do Wojewódzkie

go Inspektora Budowlanego, ten za
lecił inspektorowi· w Łowiczu prze.. 
prowadzenie ponownej kontroli sta
nu zaawansowania prac wewnątrz 
wybudowanego pawilonu. W cza
sie kontroli w lipcu Zofia Więcław 
chciała wejść do jego wnętrza, ale 
właściciel nie mógł jej wpuścić, bo 
nie posiadał kluczy. Tłumaczył, że 
przekaz.al je wykonawcy prac wy-

kończeniowych, który, mimo.tele
fonów jakie wykonywał do niego 
właścicie~ nie dojechał na miejsce 
kontroli. Oprócz tego Szunert dołą
czył do dokumentów oświadczenie 
geodety, który przyznał się do błę
du, jakim było nieprawidłowe wy
tyczenie w terenie fundamentów pa
wilonu. 

7 wrn:śnia skontrolowano pawi
lon w środku. Jak powiedziała nam 
inspektor Zofia Więcław, okazało się 
że prace wykończeniowe zostały 
praktycznie zakończone. Wobec 
tego podjęła nową decyzję, zobo
wiązała właściciela pawilonu, by 
w porozumieniu z rzeczoznawcą do 
spraw przeciwpożarowych wybu
dował od strony południowej do
datkową ścianę ognioodporną. Oka-

Koleiki w „Jeżowie" na Bratkowicach 
O dponadrokutikisklepzmię

scm i wędlinami działa na 
osiedlu Bratkowice, przy 

jednej z osiedlowych ulic odchodz.ą
c,ych od Topolowej, w szczycie blo
ku N' l. Aby zrobić tu zakupy 
w obotnie przedpołudnie trzeba 
nirraz stanąć w kilkumetrowej ko
ltjce, a obsłużonym zostanie się po 

, kilkudziesi~'iuminutach. Wtymsa
mym czasie oddalone o kilka me
trów podobnej wielkoŚl..'i i zpodob
nych asortymentem sklepy świecą 
pustkami. Zaopatrują się tu nie tyl
ko mieszkańcy Bratkowic, również 
innych rejonów miasta. Dlaczego 

tak się dzieje, czyżbyśmy z.at.ę,5kni
li za staniem w kolejkach? 

- Wędlinękupujętylkotutąj. Wiem, 
że je~t świe-'...a i dobra w smaku. Kieł
basa wiej~kit ma na prawdę swojski 
a me papierowv \-mak W,,Jeżowie '· 
kupuję cie11kqfdelbasę w cenie 8 zł 
za kilogram pod=is. gdy w innych 
sklepach mięsnych za ten sam gat11-
11ekzapłacę co najmniej 3-4 zł więcej 
na kilogrmnie; Podobnie jest rów
nież z innymi gatunkami wędlin -
mówi Weronika Kucharska. 

- "Ul schab na rynku zapłaciła
bym 14 zł za kilogram, a tura} tylko 
1 O zł za kilogram. Biorę pod 111.mgę 

także estetykę miejsca, w którym 
mi{so jest .\przedawane. Szpika 111-
taj pi{hli.epachniea po trzech dniach 
trzymania w lodótvce nie rohi się 
zielona. Kupuję też wędzoną slom
nę dla męża, ~órą się ostatnio zaja
da a taki.e resztki wędlin dla psa, 
które są l1· hardzo przy:~tępnej cenie 
- thunaczy Wanda l.ając. 

Nie tylko znacznie niższ.e ceny 
przyciągąią klientów do ,Jeżowa", 
ale także jakość produkowanych 
w tej finniewędlin oraz mięs. Opła
ca się s1BnąĆ w kolejce, aby później 
zajadać się smaczną wędliną i m1ę
sem. (eb) 

Angielski globtroter wrócił do domu 
Mark Cundy z Southend

On-Sea pod Londynem, 
o którym niemal dokładnie 
rok temu pisaliśmy na ła
mach Nowego Łowiczanina, 
zakończył samotną podróź 
dookoła świata. 

w;
szędziegdziedotarłpro
pagował konieczność 
wspomagania fundacji 

działających na rzecz osób chorych 
na raka 

30 grudnia 2004 rolw 38-letni 
Mark odwiedził redakcję Nowego 
Łowiczanina. Opowiadał nam, dla
czego zdecydował się na tę podróż. 
W dO'\ć krótkim odstępie czasu na 
raka ztmui jego wujek i niespełna 
30-letni kuzyn. Wtedy Mark, nie 
mający rodziny, postanowił zająć 
się Nl.)'lllŚ więce.j, niż tylko pracą 
zawodową. Polska znalazła się na· 

Mark Cundy 

trasie jego podróży wiodącej z Wiel
kiej Brytanii przez Francję, Belgię, 
Holandię, Niemcy, Polskę, Litwę, 
Łotwę, Rosję, Japonię, Australię 
i Stany Zjednoczone. Właśnie z USA 
17 grudnia 2005 roku wrócił samo
lotem do Londynu. W drodze był 
od 29 pażdziemika 2004 roku. Obli
cza, że pieszo pokonał 5.500 mil 
(około 8.851 km) na trzech konty
nentach. 

Prz.eszedł szmat Europy. Z Mo
skwy pociągiem dojechał do Wła
dywostoku, a dalej samolotem 
cm Japonii, potem do Australii i na 
zachodnie wybrzeże USA, gdzie 
pieszo pokonywał kolejne mile. 

Nie zbierał datków na żadną kon
kretną fundację, lecz wszystkim 
podawał adres swojej strony inter
' netowej (www.worldwalker.co.uk), 
na której umieszczono linki do ta
kich fundacji. Dzięki tej stronie wie
my też, że łącznie 7 .888 osób dekla
rowało gotowość goszczenia pod..:' 
różnika w swoim domu. 

Na stronie Marka Cmidy znależ
hśmy też wycinki prasowe z jego 
podróży, a wśród nich datowany na 
6 stycznia 2Q05 materiał z_Nowego 
Łowiczanina pt. ,,Dookoła świata 
w walce z rakiem". Życzyliśmy mu 
wtedy powodzenia, teraz możemy 
<iodać: Gratulacje, Mark (mwk) 

ruszy 
zało się, że jeśli mają być spełnione 
wymogi określone w takich sytu
acjach przepisami przeciwpożaro
wymi ściana musi wytrzymać tem
peraturę ponad 800'C w czasie 60 
minut - Właściciel po uzgodnieniu 
z rzeczoznawcą wykonał projekt 
i zrealwwał dodatkową ścianę, któ
ra została posadowiona na oddzje~
nym fandamencie. 'Zostały spełnione 
więc wszystkie postawioneprwi nim 
wymagania - powiedział~ nam Zo
fia Więcław. 

19.01.2006 r. ROW) WWICZANIN 

D latego 30 grudnia, po zatwier
dzeniu wykonania dodatkowej 

ściany, z.ostała wydana kolejna de
cyzja - tym razem już o dopuszcze
niu pawilonu do użytkowania An
drzej Szunertodebrał decyzję w dniu 
wydania, 14 stycznia nabrała ona 
mocy prawnej. W rozmowie z nami 
powiedział, że pawilon rozpocznie 
sprzedaż od l lutego. - Powiem 
szczerze, że gdym wiedział, jak dużo 
problem/Jw wyniknie z wybudowa
nia tego pawilonu, zwł.aszczaze stro
ny sąsiada, pana 'Zajdlewicza, to 
bym się tam nie pchał ~ mówi nam 
Szunert. Z kolei Zajdlewicznajwięk
sze pretensje mado Łowickiej Spół
dzielni Mieszkaniowej, że odrzuciła 
jego wcześniejszą prośbę doty07.ą
cą rozbudowy sklepu na działce, na 
której teraz stoi pawilon Szunerta 

W czasie rozdawania paczek. Obok Mikołaja stoi Mur Michalak, 
wieloletni prezes Forum a obecnie jego honorowy czJonek. 

Choinko dla Jasio i. Małgosi 
iok zwykle udano 

C hciałem tu zarobić, przy okazji 
dać pracę kil/at osobom, to thy

ba dobrze? A teraz mam opóźnienie 
w uruclwmieniu sklepu, śtratyz tego 
powodu i nadsz.arpnięte n~ po 
wymianach zdań z sąriadem - ko
mentajenamSzwxrt Wtejchwilijego 
sklep posiada trzy ściany ognioodpor
neodstronypołudniowej, dwiepierw
sze były przewid:nane w k005truktji 
pawilonu, trzecią musiał po decyzji 
inspekt.ora nadzoru budowlanego ck>
datkowo wybudować, na szczęście, 
l1lf koozt geodety, który popełnił bląd 
-Ja jestem terazdobrzez.abezpieczony 
przed ogniem, ale pawilony, w któ
rych sklep ma pan7.ajdlewicz, są li!)" 
konanezdrewnaiwąlpięczysąognio

odpome - zauważa właściciel pawi
lrnu miQlllego. (tb) 

Ponad sto dzieci z Łowicza 
bawiło się w piątek, 13 grud
nia na „Choince dla Jasia 
i Małgosi" zorganizowanej 
juź po raz czwarty przez Fo
rum Młodych Łowiczan, jed
ną z pręźniej działających 
miejskich organizacji spo
łecznych. 

Z abawę zorganizowano na sali 
gimnastycznej Szkoły Podsta 
wowej-nr I. Do organizacji 

zabawy przyłączyła się także Ko
menda Hufca ZHP w Łowiczu, Sa
morząd Uczniowski ,,Jedynki" oraz 
nauczyciele tej szkoły. Dzieci na 
choinkę zostały zaproszone przez 
pedagogów szkolnych łowickich 
podstawówek. Przygotowany dla 
nich program obejmował, jak zwy
kle, wiele atrakcji. Były liczne kon
kursy, w których uczestniczyły pra
wic wszystkie dzieci i żadne z nich 
nie odeszło bez nagrody. Pierwsze 
miejsca premiowane były aparata
mi fotograficznymi i grami planszo
wymi. Ci, którym nie dopisało 
szcZl(ŚCie, otrzymali na pocieszenie 

maskotki i albumy na zdjęcia Naj
więcej pracy wymagało zadanie, 
w którym przy pomocy kolorowej 
bibuły, kleju i nożyczek miały ubrać 
w odpowiedni strój Świętego Mi
kołaja Oprócz tego były pl~, któ
re poprowadzili łowiccy harcerze 
z 31 TePeDeHa i 92 Łowickiej Dru
żyny Starszoharcerskiej ,,Silva" oraz 
piosenki śpiewane przez Olę Jawor
ską. ~ie zabrakło słodkiego poczę
stunku. Soki, pączki, ciasta i jabłka 
organizatorzy otrzymali od hojnych 
sponsorów. Całość. prowadzili: Te
resa Sokalska-Lebioda i Michał 
Anysz.ewski, oboje z Forum 

Dwie długie kolejki dzieci ustawi
ły się po świąteczno-noworoczne 
prezenty do przebranych w stroje 
Mikołajów, w których role wcielili 
się członkowie FMŁ: Krzysztof 
Olko i Czarek Kwiatkowski. 
W paczkach były słodycze, skarpe
ty, plecaki, piórniki, segregatory 
i inne szkolne akcesoria. Dzieci wy
chodziły z zabawy choinkowej bar
dzo zadowolone, uginając się pod 
ciężarem paczek. 

(th) 

-- REKLAMA - -

l.awicz, Nadbzurzańska41, tel. 0·46.:837·88·13 

POLECA: 
•!• glazurę, terakotę, kleje, fugi 
•!• sanitarne: 

GRUPA PARAD 

wanny, zlewy, baterie itp. 
•!• płyty gipsowe, profile, gipsy, gładzie 
•!• system dociepleń 

Atlas, Ceresit, Kreisel 
•!• styropian, wełny, folie . 
•!• cement, wapno 
•!• farby, tynki - gotowe i z mieszalnika IAUTIC:HNIK 

Zapraszamy w godz. 7.00·18.00, soboty 7.00·16.00~ 
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GAZ CZEKA NA CH~TNYCH Oby się dotarli . . . . , . . 
nim stopn1e1q sn1eg1 Wykonaniem skomplikowane

go przecisku poci korytem rzeki 
Zwierzyniec i ulicą Arkadyjską, ro
botnicy finny JT Zakład Budowu 
Gazociągów z WarsZAJ.wy rozpo
częliw w czwartek 12 stycznia dal
szy ciąg prac przy budowie sieci 
gazociągowej na terenie Łowicza. 

K ierownikskierniewickiego~zlecenicxlawcy prac czyli Polskiego Gór
nictwa Naftowego i Gawwnictwa SA Da
riusz Koprowski powiedział nam, re w tej 
chwili sieć doprowadzona jest do firmy Bra
cia Urbanek, która jak nam w niej powie
dziano posiada gotową instalację, by już sko
rzystać z gazu i czeka na podłączenie. Sieć 
doprowadzona jest też do Zakładu Karnego 
i wyprowadzona w pobliże budowanego 
blokukomunalnego na Czajkach. 

Dariusz Koprowski powiedział nam, re kontaktować się bezpośrednio z nim (Za
łowickamleczamiazostaniepodlą;znnadosieci kład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowi
do końca kwietnia i termin ten zosłllnie do- czu przy ul. Annii Krajowej) otrzymają od 
trzymany, chyba re warunki atmosferyczne niego pełną informację na temat warunków 
pokrzyżują te plany. Dopiero po jtj nagazo- podłączenia oraz druki wniosku o podłącze
waniu ~e można rozpocząć przyłączanie nie do sieci. Zygmunt mówi, re do chwili 
indywidualnych odbiorców do istniejącej sie- obecnej wnioski złożyło kilkunastu indywi
ci. Zainteresowanie jest duże, otnymujemy dualnych odbiorców, przede wszystkim 
S[XJro pytań o warunki i ceny, splywqjąjui; tak- z okolic ul. Włókienniczej. - Teraz wnioski 
i,e pierwsze wnioski - mówi nam Koprowski. skladać już mogą mieszkańcy osiedla Lotni-

Robotnicy w Warszawskiej firmy w czasie rozpoczęcia prac przy wykony
waniu przeciska pod ul. Arkadyjską i rzeczką Zielkówką. 

ków, ulicy Bolimowskiej, osiedla Konopnic
kiej, ulicy Na.dbzurz.ańskiej, Armii Krajowej 
i Chełmońskiego-powiedział nam Zygmunt 

Nie robią nic ponad wskazane mi
nimum, bardziej efektywni byli więź
niowie, któlZ}' również pracowali bez 
dozoru. Dotrą się z czasem i zaczną 
pracować - mówi naczelnik Wydzia
łu Spraw Komunalnych Urzędu Miej
skiego, Paweł Gawroński. Również 
w ratuszu zaobserwowano nikłą wy
dajność-pracy zatrudnionych w pro
gramie ,,zima". 

J ak dowiadujemy się w UI7.ędzie Miej
skim jest to załoga pracująca bez stałego 

dozoru. Wyrywkowo ich kontrolą zajmuje 
się brygadzista z Zakładu Usług Komunal
nych, inspektor z wydziału Spraw Komu
nalnych U rzędu Miejskiego w Łowiczu bądź 
jego naczelnik Paweł Gawroński. 

Na miejskich ulicach tuż po Nowym Roku 
pojawiła się grupa dwudziestu mężczyzn 
w pomarańczowych odblaskow'ych kami
zelkach, zajmująca się głównie odśnieżaniem 
chodników. Wbrew pozorom nie jest to eki
pa pracowników Zakładu Usług Komunal
nych, lecz załoga zatrudniona przez Miej
ski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach 
programu,,Zima" realizowanego we współ
pracy z Powiatowym Urzędem Pracy. 
Ostatni z wymienionych urzędów skiero
wał osoby długotrwale bezrobotne, znajdu
jące się w rejestrze poszukujących· pracy, do 
odbycia prac publicznych w MOPS. Ośro
dek pomocy typował osoby, które warto 
byłoby zatrudnić w ramach tych prac, a które 
w minionym roku objął pomocą 

D wudziestu mężczyzn ma podpisane 
umowy o pracę na 4-6 tygodni. Będą 

w tym czasie walczyć ze skutkami zimy 
w mieście, wspomagając w tym zakresie 
ZUK. Wynagrodzenie niewiele ponad naj
niższą krajową, która wynosi obecnie 899 
brutto, w całości sfinansuje PUP. MOPS 

Ekipę odśnieżającą miasto widać 
z daleka. Niestety częściej podczas 
odpoczynku niż pracy. 

pokrył koszty przeszkolenia w zakresie 
bhp, przeprowadzenia badań lekarskich oraz 
zadbał o narzędzia pracy, na co wydał około 
3.000zl 

Z daleka widać, że są to osoby długo
trwale poszukujące pracy i w związku 

z tym odwykłe od niej. Sami siebie żartobli
wie nazywają leserami. Kopanie tuneli 
w zamarzniętym śniegu i lodzie nie jest more 
wymarzonym zajęciem, ale jak każde inne 
powinno być wykonane należycie. W pią
tek. 13 stycznia sześć osób wykopało za
ledwie 30 m chodnika wzdłuż budynku 
dawnego kina „Bzura". W poniedziełek, 
16 stycznia zostali podzieleni na dwie gru
py. Jedna grupa udrażniała chodnik w re
jonie kościoła św. Ducha, następnie ul. 
Długą, Bonifraterską, Przyrynek oraz 
Nowy Rynek. Druga brygada pra00wała na 
ulicach: Sikorskiego, Starzyńskiego i Kali
skiej oraz przy Alejach Sienkiewicza. Ob
serwując z redakcyjnych okien postępy prac 
dało się wychwycić, re co najmniej połowę· 
czasu pracownicy spędzili na rozmowach 
lub paleniu papierosów. 

(eb) 

Przecisk pod Zielkówką i Arkadyjską to 
jeden z trudniejszych etapów obecnie budo
wanej nitki sieci gazowniczej, która połączy 
stację redukcyjną w Zielkowicach z Okrę
gową Spó.ltlzielnią Mleczarską. Nitka ta bę
dzie miała ponad 4 kilometry długości i jak 
po\\-ieclział nam kierownik prac Andrzej 
Gromek, jest już znacznymi fragmentami 
ułożona w ziemi. Oprócz czwartkowego 
przecisku pod Arkadyjską wcześniej wy
konano trzy inne przeciski: pod nasypem 
kolejowym przy ulicy Arkadyjskiej, pod 
rzeką Bzurą na wysokości Mostu War
szawskiego i pod ulicą Warszawską. Rury 
ułożono już w ulicy Żwirki i Wigury, od 
skrzyżowania z Arkadyjską do skrzyżo
wania z Bolimowską, od apteki przy ul. 
Bolimowskiej, przez osiedle Marii Ko
nopnickiej (prawdopodobnie z podłącze
niem do sieci znajdującej się tam kotłowni 
Zakładu Energetyki Cieplnej) do ul. Nabzu
rzańskiej. Dalej sieć zostanie poprowadzo
na wzdłuż ulicy Nadbzurzańskiej, potem· 
ul. Chełmońskiego do mleczami. Po 15 mar
ca fuma ułoży brakujący jeszcze odcinek 
wzdłuż ul. Bolimowskiej. Oprócz tego 
firmie do wykonania pozostały jeszcze 
dwa kilkudziesięciometrowe fragmenty 
sieci, jeden od skrzyżowania z ul. Żwirki 
i Wigury do przecisku pod Arkadyjską 
oraz od przecisku pod torami d9 Stacji re
dukcyjnej. 

Nie dotyczą one wyłącznie terenu przylegają
cego do już wybudowanej sieci, ale także in
nych części miasta, gdzie gaz jeszcze nie do
tarł, jak na -przykład śródmieścia, tu wniosek 
złożyła np. parafia katedralna. Koprowski na 
obecną chwilę nie jest w stanie określić, w którą 
c;zJef,ć miasta po zakończeniu prac sieć zosta
nie poprowadzona. Braną najczęściej pod 
uwagę możliwością jest jednak jej budowa 
wulicy Kararzynów, wstronęłowickiegosipi
tala, z możliwościąpodłączenia Agros Nova, 
która wstępnie wyraziła zainteresowanie, choć 
w ubiegłym roku decyzję tę zawiesila. 

W pierwszej kolejności podłączane ~ 
domy, które znajdują się bezpośrednio przy 
µkładanej sieci, rozgałęzienia w są5iednie ulice 
~wykonywane tam, gdzie będzie zainte
resowanie podłączeniem się do sieci właści
cieli kiłku~i. Dlategowtakich sytuatjach 
dobrze jest składać wniosek w porozumieniu 
z są<;iadami. Obniży to koszty inwestycji. 

--------------------- REKLAMA -

Z ajmujący się tematem sieci gazowej 
w mieście inż. Andrztj Zygmunt po

wiedział nam, re odbiorcy indywidualni za
interesowani podłączeniem się do sieci mogą 

Nie będzie wyiazdów parafialnych z lowicza 

N ie będzie w tym roku planowanego 
w pierwszym tygodniu ferii wyjazdu 
dla młodzieży na kolonie w okolice 

Krynicy Górskiej organizowanego przez 
parafię na Korabce w Łowiczu. Jak powie
dział nam wikariusz ks. Bogdah Skóra, zgło
siły się zaledwie cztery osoby, podczas gdy 
minimalna ilość to IO. W okresie ferii parafia 
zaprasza za to dzieci codziennie w dni robo
cze w godzinach 11-15 na zajęcia świetlicy 
integracyjnej, w planach m.in. zajęcia pla
styczne, rekreacyjne i sportowe, oprócz tego 
w tych samych godzinach otwarta będzie 

133la komputerowa a takre sala rekreacyjna 
ze stołem do tenisa stołowego. Proboszcz 
parafii ks. Wiesław Frelek powiedział nam, 
w młodzi mieszkańcy parafii mogą spodzie
wać się takre innych atrakcj~jak chociażby 
kuligu, to jednak zależy od warunków po
godowych. 

Z organizacji wyjazdu zimowego zrezy
gnowała w tym rok.11 takre Parafia Chrystu
sa Dobrego PasteITĄ tu przyczyną okazał 
się termin feri~ które w tym roku są dość 
wcześnie, co koliduje z odbywąpymi na tere
nie parafii wizytami duszpasterskimi. (tb) 

D o wniosku należy dołączyć dokument 
potwierdzający tytuł prawny do obiek

tu lub nieruchomości (w przypadku współ
własności - zgodę współwłaścicieli) i mapę 
~czą terenu do celów projektowych 
z zaznaczonym miejscem odbioru gazu. Na 
podstawie tych dokumentów, jeśli istnieją 
techniczne i ek~nomiczne warunki dostar
czenia gazu, Gazownia Łódzka określa 
w ciągu 3Q·dni warunki przyłączenia, które 
są ważne przez dwa lata. Potem w kolejno
ści podpisywana jest umowa przyłączenio
wa, w której określa się m.in. termin realiza
cji przyłączenia i miejsce przyłączerńa in
stalacji gazowej budynku do sieci gazowej. 
Od momentu podpisania tego dokumentu 
gazownia zajmuje się sprawami projekto
wymi przyłącza i jego wykonaniem. Insta
lację gazową w domu odbiorca wykonuje na 
własny koszt, po czym musi zostać doko
nany jej odbiór techniczny zatwierdzający 
jej sprawność. Dopiero wtedy podpisywa
na jest umowa na sprzedaż gazu. (tb) 

~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ REKLAMA ~ 

FABRYKA 
OKIEN 

Łowicz, ul. Kaliska 103, 
tel. (046) 837 32 79 

fax 837 47 98 ~----~ 
sib@winkhaus.com.pl; http://www.sib.winkhaus.pl 

GOTÓWKA EKSPRESOWO. SKUP ZŁOMU 
KREDYTY• konsolidacyjny 

- na spłatę innycfi zobowiązań 
. - na dowolny cel 

D b K d •gotówkowy 

orw~n ~YRuMrK~ov~ UBEZPIECZENIA : ~~~u~!~acyjne 
INTERPROGRES Plac Przyrynek 10, tel. (0-46) 837-87-81, czynne: pon.-pt. w godz. 9°0-11°0 

PPHU „MEBEL PROJEKT" 
PRODUCENT MEBLI KUCHENNYCH, BIUROWYCH, 
SZAF WNĘKOWYCH itp. 
ŁOWICZ, UL. NAPOLEOŃSKA 12, tel. (046) 837-35-18 
(wjazd od ul. Klickiego, za stacją CPN) 

Czynne w godz. 9 - 17, sobota 9 - 14 
KOMPUTEROWE PROJEKTOWANLE I ARANŻACJE WNĘTRZ 
NA MIEJSCU STOLARNIA, SPRZEDAŻ PŁYT I BLATÓW, 
W OFERCIE DUŻY WYBÓR MATERACÓW 

PROJEKT I WYCENA - BEZPLATNfE 

- stalowego 
- żeliwnego 
- kolorowego 
KONKURENCYJNE CENY 

I l J /f1 ŁOWICZ 
1v 1 V ARMII KRAJOWEJ 14 

o 502 328 818 R·145 

Łowicz, ul. Małszyce 9, tel. (046) 837-83-71 . 



6 

Gmina Kiernozia 

CZY REGULAMI SPRAWI, . , 
ZE B~DZIE CZYSCIEJ? 

Radni gminy Kiernozia jednogło
śnie przyjęli na sesji 30 grudnia 
ubiegłego roku - Regulamin utrzy
mania czystości i porządku na te
renie gminy Kiernozia. 

egulamin jest bardzo obszernym do
kumentem, bo w dziesięciu rozdzia

łach, na 12 stronach sz.czegółowo określa 
wymagatja dotyczące czystości i porządku 
na terenie nieruchomości. Wyszczególnia też 
rodzaje i objętość pojemników do zbierania 
odpadów komunalnych i nieczystości płyn
nych na terenie nieruchomości oraz na dro
gach publicznych, częstotliwość i sposób 
pozbywania się odpadów i nieczystości 
z terenu nieruchomości oraz terenów prze
znaczonych dó użytku publicznego, poziom 
odpadów komunalnych ulegających biode
gradacji dopuszczonych do składowania na 
składowiskach, obowiązki osób utrzymują
cych zwierzęta domowe, a także np. wy
magania przy utrzymywaniu zwierząt go
spodarskich na terenach wyłączonych z pro
dukcji rolniczej. 

Przed głosowaniem uchwały w tej spra
wie radny Grzegorz Balcerski miał wątpli
wości, czy nie będzie on dokumentem nie 
mającym odzwierciedlenia w praktyce. -
ljJlko ze śmieciami jest porządek, bo mamy 
pojemniki. Wszędzie, gdzie nie S]XJjrzymy jest 
bałagan - umiedbane posesje niezamiesz
kałe, dawne szkoły, na drogach brak prze
pustów - kto to wszystko będzie sprzątał? 
Sekretarz gminy Jarosław Bogucki odpowie
dział, że regulamin przyjmuje się właśnie po 
to, aby nie sankcjonować istniejącego stanu 
mxzy. Ponadto posiadanie go jest obowiąz
kiem gminy. 

Ponieważ nie sposób w tym miejscu przy
toczyć ten dokument w całości, podamy 
kilka przykładów zaczerpniętych z tego 
dokumentu, a obrazających jego rangę. Wła
ściciele nieruchomości oraz najemcy (wła
ściciele) lokali zapewniają utrzymanie czy
stości i porządku na terenie nieruchomości, 

między innymi sprzatając niezwłocznie po - prawa. Z góry można powiedzieć, że te 
opadach błoto i śnieg z podwóizy, przejść, 
bram oraz posypując chodnik piaskiem. 
Mają'też obowiązek wyposażyć nierucho
mość w odpowiednie pojemniki, podłączyć 
do sieci kanalizacyjnej czy usuwać z terenu 
nieruchomości wraki samochodów. Więk
szość tych punktów zdaje się współgrać ze 
zdro"YYffi rozsądkiem. 

punktu regulaminu pozostaną martwe. 
Trudno też uwierzyć, że niezabudowane 

nieruchomości utrzymywane będą w stanie 
wolnym od zachwasz.czenia, a odłogowane 
użytki rolne -w stanie czarnego ugoru - co 
też nakazuje regulamin. 

Wczytując się w dokument trudno mieć 
nadzieję, że przestrzeganie regulaminu ~ 

/ 

Elementy betonowe i stalowe przy basenie przeciwpożarowym w Kiernozi 
przygotowano pod kątem planowanego zasypania go. Ich widok kłóci się 
jednak z przyjętym własnie regulaminem. 

' 

rudne do respektowania, nie biorące pod 
uwagę polskich realiów, mogąsięjed

nak okazać inne punkty regulaminlL Wy
mienić tu można np. zapisy określające wa
runki przeprowadzania drobnych napraw 
poza warsztatami samochodowym jak np. 
wymianę kół, świec zapłonowych, żarówek, 
uzupełnianie płynów, regulacje pojazdów sa
mochodowych, a także mycie samochodu 
poza. myjnią. Bo wprawdzie jest ono do
zwolone, ale pod warunkiem odprowadze
nia powstających ścieków do kanalizacji sa
nitarnej lub gromadz.enia ich w sposób umoż
liwiający ich ~ęciezgodnie z przepisami 

dzie dla mieszkańców gminny w całości 
możliwe. Ale może dzięki niemu będzie choć 
trochę czyściej? To pewnie bardziej zależeć 
będzie od ewentualnych kar nakładanych na 
tych, którzy nie będą tych zapisów prze
strzegać. (mwk) 

Dotacie mogq być takie dla amazonek 

R adaMiejskauchwaliła29 grudnia2005 
program współpracy miasta z orga
nizacjami pozarządowymi. Taki pro

gram uchwalany jest na rok. W stosunku do 
programu z roku ul:iiegłego różnica polega na 
tym, że sferę zadań publicmych, które mia
sto może zlecić takim organizacjom, rozsze
rzono o działania na rzecz poprawy. stanu 
zdrowia mieszkańców, między innymi 
w zakresie leczenia chorób nowotworowych. 
W realiach łowickich oznacza to, że o po
moc publiczną będą mogły się ubiegać m.in. 
kobiety z klubu amazonek - po amputacji 
piersi, prowadzące działalność samopomo
cową i profilaktyczną, 

Poprzednio już, w ubiegłych latach, do 
sfery działań, które można zlecić, wpisa
no: udzielanie pomocy i profilaktyki al
koholowej, prowadzenie świetlic środo
wiskowych, upowszechnianie kultury fi
zycznej i sportu, wspieranie kultury, 
ochronę tradycji i in. 

Pieniądze na realizację zadań publicz
nych, czy to zlecanych, czy po prostu 
prowadzonych przez różne organizacje, 
przyznawane są w drodze konkursów 
ofert o dotacje lub zakupu przez miasto 
potrzebnych usług (np. prowadzenia ak-
cji edukacyjnych itp.). · 

(wal) 
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Łyszkowicka no razie 
bez chod.ników i progów 

W projekcie budżetu Łowicza na 
nadchodzący rok, wicedyrektor Za
kładu Usług Komunalnych Tadeusz 
Dutkiewicz, mieszkający przy ul. Łysz
kowickiej w Łowiczu, nie znalazł pla
nu budowy na niej chodników. 

W nioskował w związku z tym~ na 
spotkaniu z mieszkańcami osiedla 
,,Przedinieście" pod koniec listopa

da, o przekazanie kilkudziesięciu tysięcy 
złotych na ten cel. Wiceburmistrza Macieja 
Mońkę, obecnego na spotkaniu, nie przeko
nały argumenty tego typu, że mieszkańcy 
Łyszkowickiej wykonali nawierzchnię 
w czynie społecznym, tj. zrobili składkę. -
Oczekujemy, że miasto nagrodzi inicjatywę 
społeczną i pobuduje nam clwdniki - mówił 
Dutkiewicz. - Ulica ta jest wyłożona kostką 
i piesi żd4.po utwankonęj nawierzchni - od
powiadał Mońka - Teraz nie ma możliwo
ści wykonania tej inwestycji. Wnioski. o dofi
nansowanie budowy dróg z Unii EW"Opej
ski.ej były przygotowywane dużo wcześniej. 
Wiceburmistrz nie negował potrzeby wy
budowaniachodnika na Łyszkowickiej- tym 
bardziej, że mieszkańcy zapłacili za budo-

Gmina Łowicz 

wę ulicy -ale stwierdził, że raczej nie będzie 
to inwestycja 2006 r. 

Dutkiewicz dopominał się ponadto o za
montowanie na Łyszkowickiej progów 
zwalniających, na wzór tych z ulicy Kli
meckiego. - Ustawiony jest znak ogranicza
jący prędkość do 30 km/h, ale rzadko kto go 
przestrzega. Młodzi ludzie tutaj chyba ćwi
czą jazdę samochodem, a/bo_popisują się 
przed znąjomymi - mówił. Na 800-metro
wym odcinku prostej drogi młodzieńcy czę
sto urządzają sobie wyścigi. Trzy sztuki 
przykręcanych do nawierzchni progów Dy
rektor Dutkiewicz widziałby na Łyszkowic
kiej, pomiędzy Klimeckiego a Radziecką. 

Wiceburmistrz Mońka również do tego 
pomysłu odniósł się sceptycznie. -Możemy 
montować progi zwalniające niemal na każ
dej ulicy. ale czy przez ki.lkuszaleńców ogra
niczenia mają odczuwać też inni przestrze
gający przepisów mchu drogowego? - py
tał. - Wtaki.warnnkachkomfortjazdyznacz
nie spada. Tadeusz Dutkiewicz zaapelował 
ostatecznie do łowickiej policji o wzmożo.. 
ne kontrole patroli drogówki w rejonie ulicy 
Łyszkowickiej. 

(eb) 

Mieiskim autobusem na wieś 
W tym roku także mieszkańcy nie

których wsi położonych w beąx>
średnim sąsiedz.twie Łowicza, będą 

mogli do nich dojeżdżać autobusami komuni
kacji miejskiej. Rada Miejska w Łowiczu 
przyjęla29 grudnia uchwalę w spravJiewspół
dzialania w tym zakresie z gminą Łowicz. 
Chodzi o linie MZK nr 2 - obsłuży ona Ja
strzę_bią, Pilaszków, Dąbkowice, Urbańszczy
mę, Wygodę, Zawady, Malszyce, Klewków; 
nr 3 - Niectźwiadl(, nr 5 - Jamno. 

Gmina udzieli miastu na ten cel dotacji 
w wysokoici 150 tysięcy złotych, które będą 

przekazywane na rachunek miasta w. czterech 
transzach: na kooiec stycznia, kwidnia, lipca 
ipa7.dziemika.Pi~tebędąna&ępnieroz
liczane w qiarciu o ilość przejechanych kilo
metrów i cenę tzw. „wozokilometra". 

Gmina Łowicz ma podj~ uchwałę w tej 
sprawie na najbliż.szej sesji Rady Gminy. 
Nie ma natomiast potJzeby nowego poro
zumienia w analogicznej sprawie utrzyma
nia linii MZK w gminie Łyszkowice. Auto
bus MZK obsługuje tam Seligów, Bobiecko 
i Seroki, a zaWllI1a umowa jest wieloletnia 

(wal) 

Działki no drogę za stadionem Obecność sołtysów .na sesji może być pomocna, bo zawsze podejmowane są decyzje ważne dla mieszkańców. 
Na pierwszym planie (z prawej) sołtys Osmólska Marta Traczyk i Osmolina Maria Ciesielska-Bryk. 

Gmina Sanniki Ratusz w Łowiczu porozumiał się 
z małżeństwem Agnieszki i Marka 
Krajewskich w sprawie zamiany dzia
łek będących icłi własnością na dział
kę miejską. 

wi, będzie wkrótce stawiał duży obiekt han
dlowy, dysponował wraz z małżonką także 
mniejszymi działkami, przyległymi do bo
iska od jego południowej strony. Leżały one 
na trasie planowanej ulicy. Właściciele zde
cydowali się przekazać je miastu, w zamian 

I as I ys I 18 
Z amiana, na którą zgodę Wyraziła Rada za inną działkę, o takiej samej powierzchni, 

Miejska, przyjmując odpowiednią położoną również na tych łąkach, ale bliżej 
uchwałę 29 grudnia ub. roku, ułatwia ulicy Kaliskiej, między wspomnianąplano

wybudowanie drogi przez htki na tyłach sta- waną ulicą a kanałem Kostka. Działka ta jest 
dionu Pelikana, mającą być przedłużeniem w planie przestrzennego zagospodarowa
ul. Broniewskiego aż do ul. Kaliskiej.Marek nia przeznaczona w części pod tereny 
Krajewski, który na działce, na której obec- obiektów produkcyjnych, usługowych 
nie znajduje się treningowe boisko Pelikana, i magazyny. 
.użyczane1p~ ni~oi.ni~tp,iec.J41ubo- „ 1 f ·1r \I ..... .„ 

ietę w postaci wolnego od podatku mie
sięcznego ryczałtu wynoszącego 

50 zł otrzymywać będą od tego roku soł
tysi z gminy Sanniki. Stosowną uchwałę 
w tej sprawie podjęła Rada Gminy na se
sji 29 grudnia ub. roku. Dotychczas soł
tysom w tej gminie wypłacano dietę 
wówczas, gdy byli obecni na sesji Rady 
Gminy, na którą zostali zaprpszeni. D~e-, 

ta była w takiej samej wysokości, jaką 
otrzymują radni, obecnie wynosi ona 
100 zł. Jednak sołtysów nie zapraszano 
na większość sesji, lecz tylko 3 lub 4 razy 
w roku. O pozostałych sesjach tylko ich 
powiadamiano. Sołtys oczywiście - po
dobnie jak każdy mieszkaniec gminy -
mógł w niej uczestniczyć, jednak nie 
otrzymywał za to diety. . " 

Dieta wypłacana będzie kwartalnie i ma 
być rekompensatą za koszty rozmów tele
fonicznych lub koszty dojazdu do Urzędu 
Gminy, m.in. na sesję. Czy po wprowadze
niu stałej diety sołtysi częściej przyjeżdżać 
będą na sesje? To się okaże, niektórzy z nich 
deklarują, że będą się starali być częściej obec
ni, aby być na bieżąco w sprawach dotyczą-

cy<:,h rY· , .. , „ .,, .• " fm:Vk) 
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' WYMRAZA I RZUCA 
je m.in. stworzenie w budynku mieszkań 
o wyższym niż obecnie standardzie. W trak
cie pizygotowania jest projekt remontu ka
mienicy. 

O wymontowanych oknach na pierw
szym piętrze mówi zaś, ~ poprze<hll loka
torzy stłukli szyby i stan okien stwarzał 
zagrożenie dla osób idących chodnikiem. 
Mówi, że dotychczas ich nie wstawił, bo ... 
nie ma na to pieniędzy. Na remont kapitalny 
zaś ma? Twierdzi, że bę_dzie musiał zacią
gnąć kredyt. 

. 
Nabywca kamienicy przy 
Zduńskiej 38 w Łowiczu 
za wszelką cenę chce się 
pozbyć lokatorów. 
Najpierw wyrzucił okna 
w pustych już 
mieszkaniach, przez 
co w zamieszkałych 
jeszcze lokalach dotkliwie 
czuje się dzisiejsze mrozy. 
A przed świętami Bożego 
Narodzenia dał im 
wymówienie. 

J adwigai.zdzisławG.ótrzymalijeniecały tydzień przed Bożym Narodz.eniem. 
- Taki prezent pod choinkę zrobił nam wła
ściciel budynJal Mariusz P. - opowiada pani 
G. Właściciel kamienicy wypowiedział 
umowę najmu lokatorom powołując się na 
konieczność pu,eprowadrenia kapitalnego 
remontu budynku. Wskaz.al w piśmie do 
lokatorów, że przyczyną wypowiedz.enia 
jest decyzja nr 127/05 Powiatowego Inspek
tora Nadz.oru Budowlanego w Łowiczu, na
kazująca m.in. opróżnienie trzech lokali 
mieszkalnych we wskaz,anej kamienicy. 
Mariusz P. na końcu dodał - powołując się 
na rut 32 ustawy o ochronie praw lokato
rów - że z.apewnienie najemcy lokalu za
miennego spoczywa na gminie. 

LokatoIZY nie pozostali bierni. 21 grud
nia napisali skargi do Prokuratury Rejono
wej w Łowiczu oraz do Nadz.oru Budowla
nego w Łodzi. Kwestionują w tych pismach 
zasadność wydania decyzji o zagrożeniu 
budowlanym,·które rzekomo stwarza ka
mienica PIZY ul. z.duńskiej 38. Wątpliwym 
wydaje im się fakt, aby gmach wybudowa
ny w latach 60. XX wieku nadawał się do 
rozbiórki. - Mwy z cegły wspierają się na 
solidnych fandamentach, każda kondygna
cja sklepiona jest na tregrach, co nie grozi 
i.adnymz:agrożeniem. Pokrycie dachowe jest 
dwuspadowe, kryte grubą blachą, nie ma 
żadnych dziur poza antenowymi. Mwy bu
dynku nie mają widocznych~- czyta-

, my w skargach państwa G. 

Dewastacia 
na własne iyczenie 

Podkre.51ali ponadto, że zawilgocenie i za
gizybienie ścian i sufitów w mieszkaniach 
powstało po tym, jak właściciel wystawił 
I 4 października 2004 roku okna na piętrze 
budynku (pisaliśmy o tym wówczas w NŁ). 
Państwo G. mieszkający na parterze mają 
ogrzewanie kuchenne, dzięki któremu są 
w stanie ogrzać tylko jedno pomiesz.c=ie
kuchnię. W pokoju poł<>Wnym naprz.eciw
ko kuchni temperatura w dzień wynosi oko
ło 13"C, w nocy spada nawet do 7"C. Trud
no się dziwić - na dworze kilka stopni mro
zu, a kondygnacja wyżej nie ma okien. - To 
są nieludzkie warunki, żeby drugą zimę 
mieszkać z oknami wystawionymi nad gkr 
wą - dodaje .zdzisław G. 

Właściciel kamienicy od ubiegłego roku 
planuje przeprowadzić kapitalny remont 
kamienicy.Byłotopowodem500/opoclwyż
ki czynszu lokatorom w od stycznia ubie
głego roku. Oburzeni państwo G., jedyni 
lokatoizy regularnie opłacający czynsz, skie
rowali sprawę do sądu ponieważ uważali, 
że czynsz jest za wysoki w stosunku do 
standardu i powierzchni lokalu (42 m2), 

zwłaszcza, że sami ponoszą koszty zwią
zane z utrzymaniem mieszkania We wrze
śniu 2005 roku sprawa zakończyła się w 
~epierwszaj instancjikorzystniedlanich, 
ale właściciel odwołał się od wyroku. 

pastępującą utratę stabilności elementów 
konstrukcyjnych budynku grożącą bezpo
śm:lnim zawaleniem i nakazał właścicielo
wi: opro:żnienie trzech lokali mieszkalnych, 
umieszczenie na kamienicy zawiadomienia 
o stanie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi 
i mienia oraz zakazie użytkowania, nie
zwłocme wykonanie doraźnych ~i~ 
czeń i usunięcie zagroż.enia, a także zabez
piecz.enie budynku przed dostępem osób 
postronnych. 

Decyzja ta trafiła również do burmistI7a 
Łowicza, któiy jest zobowiązany do zapew
nienia lokatorom zamiennych mieszkań. 

Okna bez szyb zimą to widok co najmniej zadziwiający. 

Nadzór budowlany 
potwierdza konieczność 

remontu 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budow

lanego w Łowiczu Zofia Wi((Cław w odpo
wiedzi na skargi Zdzisława G. do niej kiero
wane, wyjaśniła,,że służby jej podległe do
konały oględzin kamienicy, na wniosek wła
ściciela Mariusza P., 10 października 2005 
roku. Został wówczas potwierrlzony zły 
stan techniczny budynku, a opisany w oce
nie stanu technicznego. Wynikałozniejmin., 
że kamienica stwarza zagrożenię dla zdro
wia i życia ludzi, a z uwagi na duży sto
pień zniszczenia elementów kon
strukcyjnych, w celu zachowania walo
rów techniczno-użytkowych należy jak 
najszybciej pu,eprowadzić jego remont ka
pitalny. Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego w Łowiczu wziął pod uwagę 

Jednocz.eśl;lie PINB poinformował .zdzisła
wa G., że wydana przez niego decyzja stała 
się ostateczna 4 grudnia, w związku z czym 
podlega wykonaniu. Lokatorzy mimo 
wszystko wystosowali skargę 22 grudnia 
do Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego, któiy zaż.ądał wy
jaśnień od Mariusza P. 

Nie chcą opuścić 
nswoiego domun 

Lokatorzy mieszkania PIZY Zduńskiej 
przypuszczają, że właściciel daje im tym 
samym do zrozumienia, że chce budynek 
wyremontować dla swoich potrzeb, wi((C 
lepiej byłoby, aby się wyprowadzili. Dla
czego wi((C tego nie zrobią? 

- Dbamy, placirny, zainwestowaliśmy -
mówią państwo Jadwiga i Zdzisław G. 
Mieszkają w tym miejscu od 8 lat, wówczas 

była to kamienica komunalna. Pięć lat temu 
została sprzedana prywatnemu właścicie
lowi. Mieszkanie wyremontowali, w 1998 
roku spłacili do ZGM zadłużenie po po
przednich lokatorach, które wynosiło 2.285 
zł. Wyremontowali łazienkę, założyli cen
tralne ogrzewanie z kuchni węglowej, wy
mienili instalację elektryczną, tynki, okna 
i podłogi. W sumie zainwestowali około 
20 tys. zł. Uważają, że są lokatorami nie
uciążliwymi, płacą na czas i .właścic~el nie 
ma powodów, żeby się ich pozbyć. 

Nie stać ich nazakup mieszkania, bo pani 
Jadwiga ma niską rentę chorobową, pracuje 

tylko pan .zdzisław. Pieniądze, jakie zain
westowali, są dla nich niemałe i dlatego nie 
chcą teraz mieszkania zostawić. W kamieni
cy tej oprócz nich tylko jeden lokator płaci, 
pozostali mają nakaz eksmisji za to, że czyn
szu nie płacą. 

Racia właściciela 
Mariusz P. w rozmowie z Nowym Ło

wiczaninem deklaruje, że jak najszybciej 
chciałby rozpocząć kapitalny remont bu
dynku - najlepiej już wiosną tegQ roku. -
Przecież w tym budynku nie ma żadnej 
sprawnej instalacji: ani elektrycznej, ani 
wodnej, ani kominołvej. Kapitalny rl!17J0nt 
jest niezbędny, ale nie mogę go przeprowa
dzić, gdy w budynku są lokatorzy - powie
dział w rozmowie z NŁ Mariusz P. Z koń
cem kwietnia upływa trzymiesi((Czny ter
min wypowiedz.enia najmu lokalu państwu 
G. Gdy już ich nie bę_dzie Mariusz P. planu-

PRZEDSIĘBIORSTWO 
KOMUNIKACJI 
SAMOCl10DOWEJ 

- W wypowiedzeniu~ najmu wytłu
maczyłem lokatorom, że otrzymają lokal 
zamienny z zasobów miejskich. Nie mają się 
wi{c czyni martwić - dodaje właściciel ka
mienicy. 

Rz.eczywiście, w sytuacj~ gdy budynek 
wymaga kapitalnego remontu, z konieczno
ścią wyprowadzenia lokatorów re względu 
na zagrożenie budowlane, Uaąd Miasta jest 
zobowiązany przyznać lokatorom lokal 
zastępczy, pozaistniej!pllistąoczekującyćh. 
Łowickimagistratnieodżegnujesięodtego. 
- Na chwilę obecną nie mamy lokalu za
miennego dia państwa G., dorównującego 
standardlf!" lokalowi, który mają opuścić 
w ciągu trzech miesięcy. Będziemy starali się 
znaleźć taki lokal w najbliższym czasie -
mówi naczelnik Wydziału Spraw Lokalo
wych Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Ali
na Guszlewicz. .zdzisław G. podczas roz
mowy z burmistrzem Ryszardem Budzał
kiem 9 stycznia zastrzegł, że nie chce lokalu 
PIZY ul. Armii Krajowej. - Chcielibyśmy do
stać pokój z kuchnią, niewielkim korytarzem 
oraz łazienką, o powierzchni do 40 m1. Naj
lepiej, gdyby zwolnił się jakiś lokal na Sta
rzyńskiego w pierwszym bloku, albo na 
os. Kostka. Nie chcielibyśmy, aby było to 
mieszkanie gdzieś wysoko- maizy sobie pani 
Jadwiga, która ma pierwszą grupę niepełno
sprawności i problemy z chodzeniem. 

W razie gdyby IokatoIZY prywatnej ka
mienicy odmówili przyjęcia mieszkania speł
niającego warunki lokalu zamiermego, wła
ściciel będzie mógł pozwać ich do sądu. Je
żeli miasto proponowałoby lokal o nieco 
niższym standardzie, jego przyjęcie zależa
ło bę_dzie od dobrej woli państwa G. - Gdy
byśmy tyiklJ dostali coś przyzwoitego, od razu 
się przeniesiemy, żeby tylko skończyły się 
nasze problemy i nemy- mówi pani Jadwi
ga Pocieszające jest dla nich to, że są obecnie 
pierwsi na liście oczekujących na przydział 
mieszkania komunalnego, w ich pizypadku 
zamiennego. 

Eliza Blas=yk 

Mak> jest w ŁO'MczlJ przyklad6w sen
sownego zagospodarowania ~ no
wydt wlaścicieli b)fych kamienic komu
nalnych .. Najczęściej tytko dół zostaje za
adaptoWanyna sklep, góra straszy ciem
nymi oknami. W ten sposób nasze cen
trum staje się wieczorami ooraz bardziej 
martwe i ponure. Mariusz P. zapowiada, 
że urządzi na górze mieszkania o W'f
ższym standardzie. Zobaczymy. 

Warto też byleby przyjrzeć się, jaki bę
dzie ostatecznie zakres remontu, który 
wlaśclciel przeprowadzi. Nadzór Bticfow. 
lany straszy niemal katastrofą budowla
ną. Co zostanie z tych strachóW, gdy już 
wlaśclciel pozbędzie się ostatnich lokato
r(N{? Nie tylko zdaniem państwa G. bu
dynek przy Z.duńskiej 38 należy do lepiej 
zachowanych przy tej ulicy. Przykra l po
dejrzana sprawa. 

Wojciech Waligórski 

PRZEDSIĘBIORSTWO 
KOMUNIKACJI 
SAMOCHODOWEJ 

w Skierniewicach Sp. z o.o 

PLACÓWKA TERENOWA W ł.OWICZU 
m. Koziołki 40, tel. (046) 874-71·70 wew. 11~ m. Koziołki 40, tel. 0603-443-140 w Skierniewicach Sp. z o.o 

PLACÓWKA TERENOWA W ŁOWICZU 
Łowicz, ul. Armii Krajowej 49, tel. (046) 837-38~13 ZATRUDNI ZATRUDNI 

INFORMATYKA TECHNOLOGA ŻVWNOŚCI 

Łowicz, ul. Armii Krajowej 49 
tel. (046) 837-38-13 
POLECA USWGI: 
o przewozy osobowe 

APELUJE DO SUMIENIA OSOBY, 
która w nocy z dnia 30/31 grudnia 2005 r. 

z wyższym wykształceniem ze znajomością zagadnień 
przetwórstwa mięsnego 

(produkcja karmy dla zwierząt) 
WYMAGANE: Y- wyższe wykształcenie s 

• krajowe i zagraniczne 
o przewozy okolicznościowe i zorganizowane 

PRZYWŁASZCZYŁA 
SOBIE KOMPUTER 

z bardzo dobrą znajomością 
programu symfonia 

(handel, FK, kadry i place) ~ 
Mile widziana znajomość języka angielskiego 

Y- znajomość tworzenia receptur wyrobów ~ 
Y- doświadczenie na stanowisku technologa handlowca 

o naprawy autobusów i pojazdów ciężarowych 
o sprzedaż części zamiennych 
0 sprzedaż oleju napędowego i silnikowego 

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELAMY ~ 
dyspozytor całodobowo tel. (046) 637-38-13 fax (046) 637-36-57 

(o niskiej wartości) 
z kasy biletowej dworca PKS w Łowiczu 

O ZWROT WW. RZECZY 
z uwagi na trudności wynikające przy sprzedaży 

biletów miesięcznych • brak bazy danych ~ 
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Szkolenia chemizacyjne 
dla rolników 

Japończycy nie od dzisiaj interesowali się Łowiczem. To zdjęcie wykonane zostało podczas procesji Bożego 

Od wejścia Polski do Unii 
Europejskiej rolnicy, którzy 
nie mają ukończonych 
kursów uprawniających do 
wykon}twania zabiegów 
ochrony roślin oraz 
kupowania toksycznych 
środków ochrony roślin, nie 
mogą tego robić. 

O SrodekDoradztwa Rolnicrego w Ło
wiczu przyjmuje zapisy chętnych 
do ucrestnictwa w kursach chemi

zacyjnych na bieżąco. Najbliższy odbędzie 
się, gdy uzbiera się grupa 30 rolników. Koszt 
udział w szkoleniu wynosi 50 zł od osoby. 
Zapisy przyjmowane są w ODR lub u spe
cjalistów zurz.ędów gmin. Szkolenia organi
zowane są w zależności od potrzeb, wy
starczy, aby zebrała się grupa około30 rolni
ków z danej gminy i zgłosiła chęć wzięcia 
w nim udziału. 

W ubiegłym roku Ośrodek Doradztwa 
Rolnicrego w Łowiczu przeszkolił w tym 

Ciała na Starym Rynku w Łowiczu w 2004 roku. B · I 

zakresie 270 rolników, dwa'lata temu - po
nad tysiąc rolników z powiatu łowickiego. 
Na terenie powiatu łowickiego jest około 
8 tysięcy gospodarstw rolnych, a przeszko
lonych rolników 1270. Rolnicy z gmin, 
w których są trudne warunki gospodarowa
nia, tj. ginmy Łowicz i Domaniewice, po
winni mieć aktualne kursy chemizacyjne, 
gdyż wymagane są przy składaniu wnio
sków o dofinansowanie z uwagi na nieko
rzystne warunki gospodarowania. Warto 
dodać, że kurs ten trreba powtarzać co pięć 
lat, bo traci ważność. W razie kontroli In
spekcji Ochrony Roślin creka kara grzyw

ny. 
Szkolenia z zakresu przepisów dotyczą

cych ochrony roślin, techniki tego typu za
biegów oraz zasad ochrony, trwają 2 dni 
i obejmują 14 godzin wykładów teoretycz
nych oraz zajęć praktycznych. Kończą się 
egzaminem testowym, na podstawie które
go wydawane jest świadectwo uprawniają
ce do stosowania tego typu zabiegów w go
spodarstwach rolnych oraz sadowniczych. 

(eb) 

1eawy 

tOWICZ PROMOWANY w TOKIO Eksmisja nie była potrzebna 
Materiał tekstowo-zdjęciowy 

o Ziemi Łowickiej i samym Łowi
czu znalazł się na stronie interne
towej biura Polskiej Organizacji 
Turystycznej w Tokio www.polancl
kanko.org, którego tokijskim dy
rektorem jest Jarosław Waczyń
ski. 

M ateriały informacyjne i fotograficzne 
re sztandarowych łowickich uroczy-

stości i imprez dostarczało zarówno miasto, 
jak i powiat Na japońskich stronach POT, 
poza licznymi zdjęciami ilustrującymi ło
wickie uroczystości Bożego Ciała, Spotka
nia Folklorystyczne, r:zy chociażby Biesia
dy Łowickiej, znajduje się też opis Łowi
cza w języku japońskim, włącznie z na
zwą Łowicz, herb miasta, charaktery
styczne łowickie wycinanki, kodry 
i gwiozdy. Tekst jest uzupełniony licz
nymi zdjęciami. Są też adresy łowickich 

hoteli. Po wejściu na stronę www.poland
kanko.org po prawej stronie są zamiesz
czone cztery banery, odpowiadające po
szczególnym świętom i Łowiczowi, po 
otwarcill których ukazują się zdjęcia 
i tekst. 

We-mailu do rz.ecznika Ratusza Roberta 
Stępniewskiego dyrektor biura zapewnia, że 
japońskie biura podróży już zainteresowa
ły się miastem. Pierwszym wymiernym te
stem zainteresowania mają być najbliższe 
obchody Bożego Ciała w Łowiczu, które 
japońscy turyści upodobali sobie w sposób 
szczególny. (mak) 

Gmina Bielawy 

Zgodnie z worą radnych gminy 
Bielawy, wójt Sylwester Kubiński 
miał wszcząć postępowanie 

w sprawie eksmisji lokatorów 
mieszkania komunalnego w Bie
lawach już na początku 2005 roku. 

P od koniec minionego roku, zdając re
aliz.ację radnym z działań w celu wy
muszenia spłaty zadłużenia sięgają

cego w szr:zytowym momencie około 14,5 
tys. zł, wójt powiedział, że przyniosły one 
zamierzony skutek Eksmisja nie będzie ko
nieczna. 

Mieszkanie w domu nauczyciela sprzedan.e 
Łowicz - nazwa miasta napisana w języku japońskim. R obert i.Maj~ Popławscy, wła_ścici~le 

Przychodni Weterynaryjnej, ktora 
działa w Bielawach od ubiegłego roku, 

zamierzają zamieszkać w tej miejscowości. 
12 stycznia kupili w przetargu mieszkanie Gmina Zduny 

Proiekt na wodociąg Szymanowice-Maurzyce ;~:Ul;p:!e28t~~~:i:c! 
gość wodociągów gmina Zduny wymienia , cza została ustało~ na ~2.457 z:l· ~kal zo
już trzeci rok Przypomnijmy, że były to stał spmxlany po jednej „przebitce wyno
sieci: Jackowice - Łażniki, Jackowice-ZA!u- szącej 300 zł. 
ny-Szymanowice-Maurzyce oraz w ubie-
głym roku w Złakowie Borowym. W tym 

Gmina sprzedała trzypokojowy lokal 
wraz z kuchnią i łazienką o powierzchni 
około 54 m2. Mieszkanie opuściła niedaw
no nauczycielka, która przeprowadziła się 
do wybudowanego domu jednorodzinnego. 
Lokal znajduje się w bloku, w którym miesz
ka łącznie ośmiu lokatorów, są to głównie 
nauczyciele. Mieszkanie ma instalację c.o 
i c.w„ wymienione okna i założone parkiety. 

(eh) 

Gmina Bielawy 

25 kwietnia ub. roku wójt Kubiński 
wysłał do zalegających w opłatach czyn
szowych lokatorów pismo wzywające 
do jego opuszczenia, inne do sądu 
o nadanie nakazowi zapłaty tytuł wy
konalności. List nie został odebrany. Po
nownie pismo o tej samej treści wysła
ne zostało z datą 20 czerwca i znowu 
nikt go nie odebrał. , 

W lipcu wójt Kubiński postanowił za
trudnić lokatorkę w ramach prac inter
wencyjnych, aby z przysługującego jej 
wynagrodzenia potrącać opłaty czyn
szowe. Dzięki temu do końca roku uda
ło się odzyskać 4.150 zł. Obecnie loka
torzy płacą też regularnie czynsz bieżą
cy. - Liczę, że w niedługim czasie rodzi
na ta spłaci zaległości w naturze, lj. na
prawiając maszyny i samochody będące 
własnością gminy. W ten sposób odpra
cuje swój dług w formie bezgotówkowej " 
- mówi wójt Kubiński. Lokator od nie
dawna prowadzi działalność gospodar
czą w postaci mechaniki pojazdowej. 

Radni czuli się usatysfakcjonowani 
takim obrotem sprawy. Lokatorzy nie 
zostali wyrzuceni z mieszkania, a dług 
wobec gminy stopniowo się zmniejsza. 

(eb) 

33 600 złotych zapłaci gmina Zduny fir
mie Usługi WodnO-Melioracyjne Jana.Krze
szowskiego w Łowiczu za projekt sieci 
wodociągowej Strugienice - Maurzyce, 
która będzie budowana w tym roku. Projekt 
zakłada budowę nowej sieci w miejsce sta
rej, wykonanej z rur re szkodliwego dla zdro
wia ązbestobetonu. l!t\Vestycja będzie finan
sowana w części z pożyczki zaciągniętej 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Śro
dowiska w Łodzi. 

ostatnim przypadku prace na długości ok. 8 
kilometrów kosztowały 513 859 zł, podczas 
gdy najdroższa oferta opiewała na 1,4 mln zł. 

Tyle także przewiduje się zgodnie z kosz
torysem w przyszłorocznych wydatkach 
na wodociąg Strugienice-Maurzyce, jednak 
wójt Jarosław Kwiatkowski, liczy że w prze
targu ponownie uda się cenę obniżyć. (tb) 

Chcq więcei rowów i walów 
Projektowanyodcinekwodociągumamieć 

długość około 8 kilometrów. Taką też cRu-

Szkolenia dla rolników 

- Planowaliśmy, że w minionym 
t;oku udrożnimy nieco ponad 
30 km rowów melioracyjnych, 
a zdołaliśmy zrobić tylko nieco po
nad 12 km - mówił radny gminy 
Bielawy Paweł Rogalski na ostat
niej sesji, 30 grudnia ub. roku. 

Wójt gminy Bielawy wyjaśniał, że plan 
nie został wykonany, gdyż brygada pracow
ników gospodarczych Urzędu Gminy 
w Bielawach około trzech miesięcy praco
wała przy regulacji rzeki Mrogi wzdłuż tra
sy nr 307 w .stronę Piątku od mostu za Bie
lawami do mostu na Bielawską Wieś. Ure-

Dziś, 19 stycznia specjaliści 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Łowiczu poprowadzą dwa szko
lenia dla rolników. 

23 stycziria w Gminnym Ośrodku Kultu- gulowano brzegi na cRugości około 1 km. 

ry w z.dunach o godzinie 1 O wykład na temat orównał następnie, które fragmenty Decyzję o usypaniu wałów powzięto, gdyż 
„Wpływ żywienia krów mlecznych na roz- rowów nie zostały jeszcze oczysz- Mroga wylewa raz na trzy lata i powstają 
ród bydła" poprowadzi dr Jacek Kozłowski. czone, Wskazywał, że nie zawsre koparka wówczas poważne straty właśnie w tym 

Takie same szkolenia prz...'fJTOWadzi on po- będąca własnością gminy mogła od razu miejscu. W tymroku również rz.eka wylała, 

P ierwsre, które rozpocznie się o godzi- nadto 25 stycznia o godzinie 1 O w Urz.ępzie przystąpić do pracy na wsi, gdyż nie był a wójt Sylwester Kubiński chciał zabezpie

nie 10 w Szkole Podstawowej w Ka- Gminy' w Kocierzewie, 26 stycznia również przestrzegany ustalony na.początku roku czyć mieszkańców Bielawy przc::d kolejną 
lenicach, bęc!zie na temat funduszy o godzinie 10 w Urz.ępzie Gminy Łowicz. harmonogram prac. Wskazywano ponad- powodzią. 

strukturalnych Unii Europejskiej wykorzy- 27 stycznia o godzinie 11 w gospodar- to, aby wzorem 2005 roku prace przy · Bardzo płytka w tym miejscu rzeka 

stywanych na inwestycje w gospodarstwa stwie Mariana.Bolkowskiego w Złakowie udrażnianiu rowów, nie były wstrzymy- została pogłębiona przy pomocy kopar

rolnych. O godzinie 12.00 rozpocznie się Borowym firma Metal-Fach (producent wane na okres żniw. Harmonogram prac ki będącej własnością gminy. Dno zostało 

wykład na temat funduszy strukturalnych wozów paszowych) przeprowadzi pokaz należytakułożyć,abywokresieżniwpra- oczyszczone z różnego typu odpadów, 

pozyskiwanych na zalesianie gruntów rol- nowoczesnych metod sporządzania i zada- · ce były prowadrone na terenach, na któ- a także powalonych konarów drzew. Wy-

"'dych. „ • ~. :;. · : ·. "'~ ; ": „ • ~" ~~ęo ... • ' • • "-' • - '·' (ł!fJ): ·'fych :zboia nie i'osnli „ ' ' cięto lcrmwy i drzewa porastające 'Stto-

me brzegi, które zostały wzmocnione pia
chem i gruzem. Poszerzone zostało też 
koryto rzeki. Duże ilości gruzu pozy
skano z połamanych płyt chodnikowych 
i krawężników wymienianych w centrum 
Bielaw. Regulacja kilometrowego odcin
ka rzeki kosztowała gminę kilkaset zło
tych miesięcznie, a były to głównie koszty 
paliwa. -

- Taki.e wa(y powinny być poprawadz.o... 
nedaltj,gdyżwrazielwlejn.tjpowodziwoda 

rozleje się tuż za nimi, czyli na polach rolni
ków z Walewski.ej Wsi - martwi się sołtys 
Walewskiej Ws~ JórefBrytkowski. Przy
pomniał on, że podczas ostatniej powodzi 
woda wyżłobiła na polach rowy o głęboko
ści około 4 m Budowie wałów przyświe
cała intencja ochrony zabudowań, nie zaś 
pól. Obwałowanie całej rzeki to zbyt duży 
koszt dla gminy. - , ... „ 
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CENTRUM NIEBOROWA 
ZMIENIA SWOJE OBLICZE 

bót wykonywanych we własnym zakresie: 
kapitalny remont Kaffenhaus: nowa instala
cja elektryczna, kominy, dach, obróbki bla
charskie, rynny, drzwi wejściowe, ubytki w 
elewacji, tynki, poprawione też zostaną 
schody, uporządkowany ogródek; zagospo
darowanie skweru przy mleczami -niewiel
ki trójkąt ziemi, gdzie będzie trawnik, ła
weczki, pobudowanie ścieżki rowerowej nad 
uroczysko Siwica - od drogi na Chyleniec. 

Prace zmieniające oblicze 
centrum Nieborowa ruszyć 
mają pełną parą już od 
kwietnia. O tym, jak wielkie 
będą to zmiany niech 
świadczy fakt, iż na inwestycję 
zaplanowano w przyjętym 
niedawno budżecie na 2006 
rok aż 991.900 zł. 

yeliminowało to z puli inwestycji 
wszelkie działania na gminnych dro

gach,jednakradagminy Nieborówje.5tzgod
na - oblicz.e stolicy gminy musi się wreszcie 
zmienić. Tym bardziej, że je.51: okazja, aby 
z wydatków odzyskać 450 tysięcy złotych. 
Nowa kostka chodnikowa wraz z kraw((i:
nikami, więcej ciągów pieszych, estetyczne 
ławki i kosz.e na śmieci, stylowe bańerki, 
trawniki i krz.ewy oz.dobne, a może także 
stylowe uliczne latarnie - tak już wkrótce 
wyg~ ma dzięki temucentnun Nieboro
wa 

Już dziś wiadomo, że gminny wniosek 
o dotatję na to przedsięwzięcie z unijnego 
programu pod nazwą ,;Rozwój Obszarów 
Wiejskicti na rok 2004 - 2006. Odnowa wsi 
oraz Zl!Chowanie i ochrona dziedzictwa kul
turowego'', został rozpatrzony pozytyw
nie. We wtorek 10 stycznia wójt Andrzej 
Werle podpisał w Uizędzie Marszałkow
skim w Łodzi umowę i na dniach ogłoszony 
z.ostanie pr.zetarg na realizację inwestycji. 

Nie może dziwić to, iż wniosek gminy 
Nieborów zyskał akceptację, gdyż unijny 

program skierowany jest do takich właśnie 
miejscowości. Nieborów leży nieopodal 
Puszczy Bolimowskiej, w każ.de weekendy 
iniety&oodwiedzajągoprawdziwetłumy 
turystów, na swoim terenie posiada wiele 
zabytków: pałac i park Radziwiłłów, ko
ściół, spichlerz, zajazd, wreszcie wiele przy
drożnych kaplicz.ek 

W ramach planowanych prac teren przy 
pałacu Radziwiłłów, a także Aleja Legionów 
przybiorą wygląd, który porównać można 
z parkiem w Alejach Sienkiewicza w Łowi
czu. l.amiast spękanych płyt chodnikowych 
pojawi się kostka W niektórych miejscach, 
gdzie dotąd nie było ciągów pieszych, kost
ka ułożona będzie po raz pierwszy. Usta
wione też zostaną ławki, podobne do tych 
w Alejach Sienkiewicza, podobne kosz.e, 
pojawią się trawniki i nasadzenia krz.ewów 
oz.dobnych. Jak mówi wójt Andrzej Werle, 
marzyły mu się także stylowe uliczne lam
py - takie jakie świecą w centnun Łowicza, 
jednak podniosłoby to koszty inwestycji, 
a przecież jest już dobre oświetlenie na słu
pach. -Moi,e w przyszłości -mówi lakonicz
nie. 

Nowe, wyłoż.one kostką chodniki popro
wadzone zostaną wzdłuż parlru Radziwił
łów do drogi na Chyleniec, a także do ko
ścioła w Nieborowie. Władz.om gminy'm:Zf> 
gólniezależyna jego wyeksponowaniu, gdyż 
do tej pory zabytek ów cz~to pomijany 
był pu.ez turystów, na co wpływ mógł mieć 
też fakt, iż nie prowadził do niego żaden 
chodnik i turyści musieliby iść pobocz.em 
uc~ej prz.ecież drogi. W przyszłości 
pizebudowany ma zostać także przysta-

Teraz na poboczu drogi prowadzącej do nieborowskiego kościoła leży 
śnieg. Wkrótce ma być tam poprowadzony ciąg pieszy z kostki. 

nek autobusowy. Nowy chodnik poprowa
dzony z.ostanie też od urzędu gminy, aż do 
Susz Paszu. 

hocb;iik poprowadzony zostanie także 
do samej szkoły podstawowej 

i przedszkola w Nieborowie, jednak odbędzie 
się to jui poza omawianą inwestycją. ·Pier
wolnie gminachcialacoprawda wlączyćwnią 
chodnik do szkoły, jednak o ile w przypadku 
zabytkowego kościoła nie było z tym problt>
mu, o tyle jak się okazało, szkoła nie mieści się 
w zakresie programu pomocowego. 

Wniosek złoż.ony został już wakacje, jed
nak akceptację uzyskał niedawno. Nawet 

gdyby stało się to wcześniej, gmina niemo
głaby ruszyć z inwestycją prr.ed zimą. Na
leżało najpierw zakończyć bowiem ukła
danie na tym terenie wodociągu. Była to 
wymiana rur z azbestowych na pcv, a sieć ta 
w głównej mierz.e prowadzi pod chodnika
rm. 

To jednak nie koniec zmian, jakie zajdą 
już wkrótce w Nieborowie. Przyjęty 
w kwietniu ubiegłego roku Plan Rozwoju 
Miejscowości Nieborów (jego spoa.ądze
nie było jednym z podstawowych wymo
gów, które należało spełnić, chcąc ubiegać się 
o pieniądze), zawiera też wykaz innych ro-

J ak już wspomnieliśmy, przebudowany 
ma też zostać nieborowski przystanek 

autobusowy, który połączony zostanie chod
nikiem z campingi em i boiskiem sportowym, 
gdzie odbywają się gminne imprezy. Wybu
dowane zostaną też dwie drogi asfultowe 
w Nieborowie Zachodnim, w Alei Legio
nów skręt za kościołem i droga naprzeciw 
zjazdu w stronę Piask. Program sporządzo
ny został przy współudziale mieszkańców 
Nieborowa i przyjęty prz.ez nich jednogło
śnie na wiejskim zebraniu w kwietniu ubie
głego roku. 

Wtedy też akceptację społeczności vj
skała prośba władz gminy o dbałość o este
tyczny wygląd swoich posesji. Nic nie po
mogą bowiem piękne ławki i oz.dobne krze
wy, jeśli zza rogu wyzierał będzie odrapany 
dom albo bałagan na podwórzu. Mieszkań
cy Nieborowa zobowiązali się, że ich pose
sje wyglądać będą czySto i schludnie, # 
w ramach własnych możliwości odnowią 
na przykład przynajmniej elewacje swoich 
domów. 

Podpisana pu.ez wójta umowa zawiera 
ściśle określone ramy czasowe, w jakich roz
poczęta i zakończona ma zostać inwesty
cja. Jej początek to kwiecień, natomiast za
kończona i rozliczona ma zostać do 30 listo
pada. Po tej dacie należy spodziewać się 
kontroli z Urzędu Marszałkowskiego i jeśli 
WSZ)'S!ko będzie w porządku, gmina otrzy
ma zwrot części kosztów z poniesionych 
nakładów. Zwrotu nie należy sięjednak spo
dziewać w tym roku. Najprawdopodobniej 
gmina otrzyma pieniądze w roku 2007. 

(wcz) 

NIEDZIELNY 

Mamy wiernych Czytelników 
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Na pierwszy rzut oka widać, że zabawa na choince w Bocheniu była przednia. 

SP Bocheń 

Rodzice dzieciom · 
Zgodnie z tradycją Szkoły Pod

stawowej w Bocheniu rodzice 
uczących się tu dzieci przygotowa
li 14 stycznia dla swoich pociech 
bal karnawałowy. 

Najmłodsre dzieci z klasy I i II wystawi
ły przed publicznościąjasełka zatytułowa
ne ,,Betlejemska dobranocka", zaś ich starsi 
koledzy z klasy m - program artystyczny 
,,Jak karnawał to karnawał". Po przedsta-

SP Dzierzgówek 

wieniach do szkoły pizyszedł, spóźniony 
co prawda, św. Mikołaj z workiem pelnym 
prerentów. Dzięki pozyskanym sponsorom, 
w paczkach znalazły się słodycre, maskot
ki oraz skarpetki. Wspólna zabawa z Miko
łajem największą radość sprawiła najmłod
szym dzieciom Wbalu przebierańców wzię
ło udział około 150 osób. Do tańca przygry
wał na keyboardzie zaprzyjaźniony reszko
łą muzyk z Łowicza. Rodzice zadbali tal<Że 
o poczęstunek dla swoich pociech. (eb) 

Rozstrzygnięto konkurs no nojłolhliejszy karmnik 
Trzynaście prac wpłynęło na or

ganizowany w Szkole Podstawo
wej w Dzierzgówku konkurs na 
najładniejszy karmnik. Trzy z nich 
zostały nagrodzone. 

K onkurs organizowany jest od lat 
i uczniowie wiedz.ą, ż.e często wygry
wają w nim karmniki sporządzone 

z naturalnych materiałów, wielokroć ~wet 
odpadów, na pizykład skrawków drewna 
z tartaku. Brana jest te'i: pcxł uwagę pomy
słowość twórców - na pizykład w ubiegłym 
roku z.obaczyć można było między innymi 
kar:mnik w kształcie wielkiego grzyba. 
W tym roku podczas rozstrzygnięcia, jakie 

miało miejsce 6 stycznia, nagrodz.eni zostali: 
Mateusz Zwierzchowski z klasy la, Daniel 
Stefuński z klasy IVb i Karolina Wojenka 
z klasy IVa Zwycięzcy otizymali plecaki 
z zawartością: pizyborami szkolnymi oraz 
różnymi gadi.etami związanymi z ochroną 
przyrody. Reszta uczestników otizymała 
drobne upominki i słodycre. 

Po pizyznaniu nagród karmniki zawisnąć 
mają na ch7.ewach, a uczniowie dbać będą 
o 'to, aby zawsre znalazło się w nich coś do 
jedz.enia. Rozstrzygnięcie konkmsu popu.e
dził apel poświęcony ochronie przyrody 
i dokarmianiu ptaków. Celem konkursu jest 
bowiempropagowaniezimowegodokarmia
nia naszych slazycllatych przyjaciół. (wcz) 

Boi dla rodnych i sołtysów -

R adm oraz sołtysi z gminy Bielawy ctnalanianar=gminyWc111o,2rlaniempr21> 
pu.ed zakoócreniem kadencji zami~ ~RaiyGminyF.dwardaOą:lzyń
rzajązintegrow.ićsięnaOOlukamawak>- skiego,spolkaćsięrowarzysko. W~chęt

wymOczywroetrlzjałwOOJu~zapelrą ni powinni zapisywać się na listę dostępną 
~ Po czterech latach wspólnego wsdaetariacielh2ąluGminy. (eb) 
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GminaDomani~wice • Wrzos zaśpiewa kolędy w Złakowie 
Zapłacą za 1edno dziecko zespół"' kaln Seni . ró . w dzi . ś .... „. octz.12 Op , vvo y o w 17.0S, a- ma po mszy wi..,~J o g . rocz 

J ednogłośnie Rada Miejska w Łowiczu łający od kilku lat przy Gminnym tego prowadzone są rozmowy z innymi pa-
pcxłjęła uchwały w sprawie Ośrodku Kultwy w Zdunach, pizygotował rafiami o możliwości wyst.ępu, min. w jed-
współdziałania z ościennymi gminami z o~i świąt Bożego N~a program nej re świątyń łowickicp. . 

wiejskimi w celu zapewnia wychowania złowny z popularnych kolęd 1 pastorałek Pracę nad pizygotowamem repertuaru 
przedszkolnego dzieciom mieszkającym Członkowie zespołu zaprezentowali go prowadzi z emerytami instruktorka Ewa 
poza miastem. Gminy Łyszkowice w czasie niedzielnych mszy świętych 1 oraz Szcześniak Zespół w trakcie kilku lat istnie-
Łowicz, Kocierzew Południowy, Thnosin ~ styczni_a w k~iele w Zdunach. Na ~ nia zdob~ł dużą pop~arność ,~ terenie nie 
oraz Domaniewice udzieliły miastu dotacji J~ me koma:. Wrms ~prezentuje ~~o gmmy, wy~ując naroznego ~-
na zapewnienie opieki w prredszkolach S~OJ p~ram kąl~ ~ w Złako- JU ~~h, na ktorych prezentował p10-
dla łącznie 24 dzia:i, najwięcej z gminy wie Kosc1elnym w niedzielę 22 stycz- senki b1es1adne. (tb) 
Łowicz. 
Podobne uchwały pcxłjęli radni 
gmin wiejskich, godząc się na udzielenie 
dotacji. M.in. radni gminy 
Domaniewice, na sesji w dniu 
30 grudnia zdtx:ydowali, ż.e będą 
refundować pobyt w prredszkolu 
integracyjnym w Łowiczu 
sreściolatkowi z Domaniewic. 
Gmina udzieliła już dotacji 
na ten cel w okresie od września 
do grudnia 2005 roku, obecnie radni 
praedłużyli finansowanie wychowania 
prredszkolnego od stycznia ' 
do czerwca 2006 roktL Za kolejnych 
sreść miesięcy gmina zapłaci 
miastu 3.060 zł. Miesięczny koszt 
utrzymania dzia:ka w prredszkolu 
wynosi 510 zł. Co prawda chętnych do 
refundacji było dwóch, ale wójt Mirosław 
Gnegorz Redzisz zaproponował zwrot 
kosztów dla dzia:ka niepehlosprawnego. 
Klasy rerowe funkcjonują PIZY 
domaniewickich podstawówkach, 
a pięciolatki nie zostały jeszcre objęte 
obowiązkiem edukacyjnym. Pomysł ten 
radni poparli jednogłośnie. 
Gmina Łowicz udzieliła dotacji 
na cały rok 2006 w kwocie 102.000 zł, 
gminy Łyszkowice, Łowicz, 
Kocierzew Południowy oraz Dmosin 
po 3.060 zł za pierwsze pólrocre 
tegoroktL 
(eb) 

Zielkowice 

Dwieście osób podzieliło się opłatkiem 
J uż po raz tx7.eci w Zielkowicach odby

ło się spotkanie opłatkowe dla wszyst
kich mieszkańców wsi. 15 stycznia w domu 
ludowym zebrało się około dwustu doro
słych osób. Pizygotowaniami do spotkania 
zajęło się Koło Gospodyń Wiejskich, Rada 
Sołecka oraz OSP. Swoje umiejętności za
prezentowały tizy grupy działającego tu 

dziecięcego respołu folklorystycznego ,,Ja
rzębina". Odwołane zostały, planowane 
wćz.eśniej, JaseJ\Gl z powodu choroby akto
rów. Po występach przełamano się opłat
kiem. Podczas degustacji potraw pizygoto
wanych przez panie z KGW prowadzono 
wesołe towaizyskie ·rozmowy oraz śpie
wano kolędy. (eb) 

Dzieci z zespołu .Jarzębina" z Zielkowic w minioną niedzielę występowały 
w macierzystej wiosce przed rodzicami, sąsiadami i znajomymi. 

Gmina Bielawy , . 

Spieszq się 1 wnioskiem o dofinansowanie 
Do 20 stycznia firma Atexim 

z Łodzi ma przygotować projekt 
modernizacji boiska przy zespo
le szkół w Bielawach. 

W ójt gminy Sylwester Kubiński za
mieraa wystąpić o dofinansowanie 

tej inwestycji z funduszu spokcmego Unii 
F.uropejskiej w mrnadl rewilali2acji wsi i od
lnb\ydziedzictwakulturalll:go. Tmninskłjt
dania wnialkówupływa 23 ~-Musi
myzdąż)i-mówi ~Kubi'Bd. 

Projekt przewiduje rozbudowę budynku so
cjalnego, wktórymmapowstaćdodatkowo 
szatnia, natryski oraz magazyn. Będzie to 
zapleci.e dla zawodników z prawdziwego 
zrlanenia Od podstaw wybudowane w
stanie nowe ogrod2enie boiska z prętów 
metalowych. Prz.ebudowane wstaną po
nadto trybuny na około 250 osób, przy 
czym liczba miejsc nie zostanie zwięk
srona. Jeżeli wystarczyłoby pieniędzy, 
nad trybunami powstałoby zadaszenie. 
Planowana jest o<lludowamis-zx:zooCj pły-

ty boiska oraz bidni. Powstaną tal<Że uną
dreniado lekkiej atletyki, tj. miejsce do rzu
tu kulą oraz skoku w dat Gmina planuje 
takżeurząlz.ićobokboisko treningowe, J>ro.! 
wadzone były już wstqxie rozmowy zwllt 
:zane z odkupieniem działki na ten cel od 
prywatnego właściciela. 

Kosztorys inwestycyjny opiewa na 
100 tys. zł, z ~ z funduszy unijnych 
gmina może pozyskać 80%. 20 tys. zł hę, 
chiemusiala wyłożyćześrodkówwłlw:lycli. 

(eh) 

PROD\/ąNJ OKIEN I DRZWI 
""MEX Z PCV I ·-ALUMINIUM 

montaż · tra n sport · serwis "'~-ri 

FIAT Idea 1,416 V Dynamie 

FIAT Cin uecento 700 3 1997 

FIAT Panda 1,1 Active 5 2005 
FIAT Seicento 1,1 3 2003 
UWAGI: autoalann, centralny zamek zdalnie sterowany, szyby sterow..ie elek!rycznie, immobilizer 

stalowy metalik 

czerwony 113 ooo 4600 

żółty 7800 27000 

granat metalik 67000 15400 

Okna o nietypowych wymiarach bez dopłat! ~-

Ma u rzyce 48 te1. (0-46} a39.11-34, 0-601 -261 -211 
tel. kom. 0-502-670-409 R-9 

W związku z przygotowywanymi w roku bieżącym obchodami 

100-lecia OKRĘGOWEJ SPÓŁDZIELNI 
MLECZARSKIEJ W ŁOWICZU 

celem upamiętnienia wszystkich ważnych etapów i wydarzeń, 
zwracamy się z prośbą do wszystkich członków i byłych członków Spółdzielni, 

jak również czytelników - sympatyków naszej Spółdzielni, 
posiadających w swoich domach lub zbiorach dokumenty, wycinki z gazet, fotografie itp. 

na temat .Spółdzielczości Mleczarskiej na Ziemi Łowickiej w latach 1906-2006 
o udostępnienie ich dla potrzeb przygotowywanej monografii i wystawy. 

Prosimy o kontakt z Działem Skupu nr tel. (046) 830-36-41 
lub Działem Samorządu - Monika Zabost nr tel. (046) 830-36-06 R-175 

FIAT Seicento 900 UWAGl:immobilizer 3 1999 granat metalik 103 ooo 9900 

FIAT Siena 1,4 EL 4 1997 zielony metalik 108 OOO 9 700 
UWAGI: ceobalny zamek. wspomaganie kierownicy 

FIAT Stilo 1,9 JTD Dynamie 5 2002 niebieski metalik 54 OOO 37 OOO 
UWAGI: aluminiowe felgi, centralny zamek zdalnie sterowany, immobilizer, klimatyzacja manualna, komputer pokładowy, 
lusterlta sterowane elek!rycznie, luslerb podgrzewane elektrycznie, poduszka powiebzna'2, radioodtwarzacz kasetowy, reflektory 
przeciwmgielne, szyby atemiczne, szyby sterowane elektryczne, tapicerlta welurowa, wspomaganie kiel'OWnicy, zimowe koła 

CITROEN BX 1,4 5 1985 zielony metalik 189 ooo 
POLONEZ Atu 1,6 4 1996 zielony metalik 96000 

TOYOTA Corolla 1,3 3 1993 błękit metalik 267 ooo 

3400 

3 900 

4500 

VW Passat Vańant 1,8 GT 5 1990 wiśnia metalik 237 OOO 7 500 
UWAGI: instalacja gazowa, hak holowniczy, szyby atenniczne, SI:fby sterowane elekt!ycznie, lu'Merka slerowane elektrycznie, fotele podgrzewane 

FSO POLONEZ Truck 1,6 2+1 2000 czerwony 150 OOO 10 900 z VAT 
- 1.000 kg ladowności, długa skrzynia ladunkowa 

IVECO Cargo 75 E 14 - kontener -3.500 kg ładowności 2+1 1998 biały 511 OOO 29 800 z VAT 

./ Przyjmujemy samochody używane w rozliczeniu, ·przy wymianie na samochód nowy lub używany. 
./ Przyjmujemy samochody używane do komisu ./ Odkupujemy samochody używane 

Informacje: tel. O 601 283 421, 046 837 95 16, 046 837 37 1 O 
ZAPRASZAMY: pn.·pt. w godz. 8·17; sb. w godz. 8-13 

POLMOBLICH, Łowicz, ul. Blich 34 ~ 
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GOK Nieborów 

Pokonkursowa wystawa 
do końca stycznia 

Kolorowe szopki bożona
rodzeniowe, świąteczne kar
ty i stroiki - efekt pracy dzieci 

- i młodzieży szkolnej z terenu 
całego powiatu łowickiego 
i z Bolimowa, oglądać moż
na do końca stycznia w Gmin
nym Ośrodku Kultury w Nie
borowie. 

W ystawa jest efektem corocz
nego Powiatowego Konkur

su Plastycznego pod nazwą ,,Kolo
rowo i świątecznie", organirowane
go pnez nieborowski GOK i łowic-
kie starostwo. ' 

W tym roku była to już siódma 
edycja konkursu. Adresowany jest 
ondodzieciimłodzieżywwiekuod 

6 do 20 lat Napłynęło 146 prac -
szopek, stroików i kart świątecz
nych z 12 placówek: SP Bednary, 
Bobrowniki, Bełchów, Bocheń, 
Mysłaków, Dzierzgówek, Boli
mów, Gminnej Biblioteki Publicz
nej w Bocheniu, filii GOK w Bo
brownikach, GOK Domaniewice 
i Nieborów oraz z Gimnazjum 
w Dzierzgówku. 

Nadesłane prace ocenione z.osta
ły przez komisję, w skład której 
wchodzili plastycy Anna Mania
kowska, Zofia Solak i Małgorzata 
Burzykowska. Pod uwagę brana 
była pomysłowość twórców (na 
przykład do stworzenia jednej z szo
pek wykorzystana została plastik:o
wa donica), estetyka wykonania, 
wkład pracy, w końcu ogólny wy-

Takie m.in. szopki oglądać 
można do końca miesiąca 
w GOK w Nieborowie. 

raz plaśtyczny. Komisja zdecydo
wała nagrodzić i wyróżnić48 uczest
ników konkursu. W kategorii karta 
świąteczna -klasy O nagrody otrzy
mały Daria Strzelczyk i Wiktońa 
Magierska - łat 6, z SP Mysłaków. 
Grupa I - IlI, siedmiolatkowie: Do
minika Kowalską z SP Bełchów, 
Mikołaj Szymański i Sebastian Le
siak z SP Bobrowniki, Katarzyna 
Mikulska, Izabela Życka, Krystian 
Sobczak i D9minik Skowroński z 
SP Bełchów, oraz dziew,ięciolatko
wie Anna Czerwiec z GOK Doma
niewice, Oliwia Wysota z GBP Bo
cheń i Adrian Sut z SP Bocheń. 

G rupa N - VI, dziesięciolatko
wie Joanna Bartnik z SP 

Dzierzgówek, Kinga Kubeł z Filii 
GOK w Bobrownikach, Magdalena 
Krokocka z SP Dzierzgówek, Do
minika Kowalczyk i Agata Witkow-

ska z GOK Domaniewice, Natalia 
Salamon z Filii GOK w Bobrowni

. kach oraz dwunastolatki Klaudia Ci
cha! i Kinga Mycka z SP Bednary. 

Gimnazjum: Martyna Ciesielska -
13 łat z GBP w Bocheniu i cztemasto... 
latki Aleksandra Czyhl i Natalia Ku
rat z Gimnazjum w Dzi~wku. 

W kategorii stroiki świąteczne, 
w grupie klas I - ID nagrody 

otrzymały dwie dziewięciolatki: 
Sandra Wilkoszewska i Monika 
Małecka z SP Bolimów. Grupa N -
VI: MagdalenaBejda-lat 11 i Moni
ka Ciesielska lat 10 z SP Bocheń, 
Patryk Boguś i Marta Hyziak - łat 
12 z SP Bolimów, Kataizyna Am
broziak - lat 12 z GOK Nieborów. 

Grupa gimnazjum: Katarzyna 
Pająk - lat 15 z Gimnazjum 
w Dzierzgówku. Grupa liceum: 
Magdalena Nowicka- lat 16 z GOK 
Nieborów 

W kategorii szopka wśród 
uczniów klas I - ID nagrodę przy
znano Błażejowi Wolniewskiernu -
lat 9 z SP Bolimów. Grupa N - VI: 
Katarzyna Salamon - lat 11 z SP Beł
chów i Marta Majewska - lat 10 
z Filii GOK Bobrowniki. Z grupy 
gimnazjum nagrodzono trzynasto
latków z Gimnazjum w Dzierzgów- . 
ku: Magdalenę Kubel, Annę Kozioł 
i Macieja Bieńka 

Zwycięzcy uhonorowani zostali 
nagrodami ksią?:kowymi ufimdowa
nymi pnez starostwo i GOK Nie
borów. Wystawę prac oglądać moż
na do końca stycznia. (wcz) 

Plon wizyt duszpasterskich w porafioch w Łowiczu APo/icjak • 
PARAFIAKATEDRALNA norodzinnych powstałe na placu pa- nty orupcy1ny 
• Czwartek, 19 stycznia od pieskiej celebry. 

1 
f . .

1 godz. 16_- ulice: ~ńska, Wyszo- • Poniedziałek, 23 styczn~a ~ te e on I e-mm 
grodzka 1 Wyzwołema. godz. 14.30 - ul. Powstancow 

• Piątek, 20 stycznia od godz. (domy jednorodzinne i bloki) 
16 - ulice: Żwirki i Wigury, Po- • wtorek, 24 stycznia od godz. 
przeczna. 14.30 - ul. Katarzynów. 

• Sobota, 21 stycznia od godz. • Środa, 25 stycznia od godz. 
10- ulice: Bajana, Skalskiego, War- 14.30 - ulice: Wygoda i Zgoda. 

- chałowskiego, Skarżyńskiego, lka- PARAFIA MATKI SOŹEJ 
ra, Dedala, Ari<adyjska. NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 

PARAFIA$!ŃIĘTEGoDUCH4 •Czwartek, 19stycznia od godz. 
• Czwartek, 19 stycznia od godz. 15 - ul. Bołtucia (z przerwą na mszę 

16 - os. Dąbrowskiego bloki nr 5, 7, świętą). 

8, 9. • Piątek, 20 stycznia, od godz. 
• Piajek 20 stycznia od godz. 16 - 18 - ul. Dębowa. 

os. Dąbru.vskiego bloki nr 10, 12, 13. •Sobota 21 stycznia, od godz. 9 
• Sobota, 21 stycznia od godz. 9 - ul. Grabowa. 

poh.Jdniowa strona os. Górki, od uli- • Poniedziałek, 23 stycznia od 
cy Młyńskiej do ul. Piątkowskiej godz. 15 - ul. Bortnowskiego, od 
(włącznie) oraz ul. Graniczna (cała). godz. 18 - ul. Kutrzeby. 

PARAFIA CHRYSTUSA • wtorek, 24, stycznia od godz. 
DOBREGOPASTERZA 15 - ul. Korczaka, od godz. 18 -

• Czwartek, 19 stycznia od godz. ul. Lokalna 
14.30 - ul. Kaliska (domy jednoro- • Środa, 25 stycznia od godz. 
dzinne i bloki). 15 - ul. Przelotna i Zagrodowa od 

• Piątek, 20 stycznia od godz. początku do nr 18, od godz. 18- ul. 
14.30- ul. Czajki (domy jednorodzin- Listopadowa i Jordana. 
ne i bloki). • Czwartek, 26 stycznia od godz. 

•Sobota, 21 stycznia od godz. 9 15 - ul. Zagrodowa od nr 19 do 31, 
- wsie: Wygoda i Urbańszczyzna, a od godz. 18-od numeru 31do19. 

od godz. 15~30 osiedle domów jed- (tb) 

Zebrali pieniądze by dać dzieciom radość 
330 złotych zebrali uczniowie sowymi. W tym roku imprez.a od

II Liceum Ogólnokształcącegoprzy będzie się 2 lutego w restauracji 
ul. Ułańskiej - członkowie szkolne- ,,Szkiełka" w Łowiczu. Współorga
gokołaPolskiegoCzerwonegoKrzy- nizatorem jest także samorząd 
ża w czasie kwesty przeprowadzo- uczniowski liceum oraz zarząd po
nej w piątek, 6 stycznia na ulicach wiatowy PCK. Dla dzieci przy
Łowicza_ Pieniądze zostaną wyko- gotowane zostaną zabawy tanecz
rzystane na sfinansowanie organizo- ne, konkursy, za zebrane w kweście 
wanej po raz kolejny zabawy cho- pieniądze poczęstunek oraz paczki 
~owej dla dziec( z rodziti bo~ką- . 77 ~łoc;l}'.szarU. i 9rqbn~ ].lpOrnin
j~ch"'si~ ntnf. z~bf~ tiitJi! -~- ,._"\,~4; .~.ę.< . .... _-ę _~ (WJ) 

T elefon zaufania oraz e-mail, 
na które można inf01mować 
o przestępstwach 

korupcyjnych, uruchomiony 
został w Wydziale do Walki 
z Korupcją w łódzkiej Komendzie 
Wojewódzkitj Policji: 
042-659-55-44, e-mail: 
korupcja@lodzka.policjagov.pl 
Informacje o telefonie ie-mailu 
antykorupcyjnym 
rozpowszechniane są między 
innymi poprzez wywieszki 
w poczekalniach w komendach 
powiatowych w całym 
województwie łódzkim. 
Wąrto ZWrócić uwagę 

że osoby, które wręczyły 
korzyść maj!ltkową 
lub osobistą i zawiadomiły 
o tym fakcie organ 
powołany do ścigania 
przestępstw, nie podlegają karze .. 
Precyzuje to artykuł 229 
paragraf 6 Kodeksu Karnego. 
Policjanci z Łodzi proszą 
o kontakt wszystkie osoby, 
które mają informacje na temat 
konkretnych przypadków 
korupcji w życiu publicznym. 
Każda informacja jest wnikliwie 

' sprawdzona. 
Według słownika języka polskiego 
PWN, korupcja, w znaczeniu 
klasycznym oznacza 
przyjmowanie lub żądanie 
przez urzędnika instytucji 
państwowej 

i samoI7.ądowej korzyści 
majątkowej albo osobistej 
w zamian za wykonanie czynności 
slużbowej lub naruązenie prawa. 
-1'/n'!Sk) ~· -~ - ~ "-~ -· ·- -

Gimnazjum w Kocierzewie 

Nie tylko 
wesele łowickie 

Przedstawienie .Wesele 
łowickie" w wykonaniu 
gimnazjalistów 

z Kocierzewa będzie jedną 
z atrakcji uroczystego 
podsumowania projektu „Hej, 
Łowickie jakie cudne .. .", które 
odbędzie się w niedzielę, 
22 stycznia ·w Gimnazjum 
w Kocierzewie. Projekt 
realizowany od września do 
grudnia, adresowany był do 
uczniów klas I tej szkoly, a jego 
celem było poznawanie 
i kultywowanie tradycji Ziemi 
Łowickiej. W czasie jego 
trwania zorganizowano cykl 
wyci_eczek do muzeów, 
z którymi nawiązano kontakt. 
Nie mniejszą atrakcją był cykl 
warsztatów z udziałem 
t>NórOOw ludowych -
rzeźbiarskich, wikliniarskich, 
kulinarnych, hafciarst>Na, 
tkactwa i wycinankarstwa oraz 
tańca i śpiewu z udziałem 
czlonków zespołu .Boczki 
Chełmońskie". 

Efekty warsztatów, tj. 
umiejętności zdobyte przez 
uczniów, będzie można 
zobaczyć właśnie podc.zas 
podsumowania. 
Projekt jest współfinansowany 
przez Polsko-Amerykańską 
Fundację Wolności, w ramach 
programu Równać szanse 
2005. 
(mwk) 

11 

Szyba nie rozsypała się w drobny mak, ale otwór umożliwił 
kradzież dwóch telefonów. 

Do Kolportera po dwie komórki · 
Antywłamaniowa szyba 

z wybitym w środku otwo
rem, w witrynie punktu pra
sowego „Kolporter" przy uli
cy Zduńskiej w Łowiczu, stra
szyła przechodniów od sa
mego rana w czwartek 
12 stycznia. 

P rzestępcomnieudałosięjejpo
tłuc na tyle, żeby dostać się 
do środka, jednak zdołali wy

bić na tyle duży otwór, żeby móc 
wyjąć z wnętrza lokalu dwa, pozo
stawione pnez pracownika, telefo
ny komórkowe. Policja otrzymała 
zgłoszenie włamania około godziny 
5.45 w nocy. Tymczasem według 
mężczyzny mieszkającego w ka
mienicy nieopodal, z którym roz
mawialiśmy w czwartkowe przed
południe, do włamania mogło dojść 

już f>omiędzy godziną drugą a trze
cią w nocy. Mężczyzna ten twier
dzi, że słyszał w nocy kilka, praw
dopodobnie sześć - ale tego nie jest 
pewien, głuchych l!derzeń. Nie za
interesował sięjednak tym, gdyż był 
za bardzo zaspany i nie uznał tego 
za coś podejrzanego i godnego uwa
gi. Dopiero gdy następnego dnia 
zobaczył wybitą szybę w punkcie 
,,Kolportera" skojarzył fakty. Nic 
więcej jednak nie miał do powiedze
nia w tym temacie. 

Nieznani sprawcy, którzy potłuc 
kii szybę w witrynie, ukradli 
z wnętrza sklepu dwa telefony 
komórkowe, na szkodę Jana B., 
pozostawione niedaleko od szy
by. Czy jeszcze coś zginęło, miało 
okazać się dopiero po przeprowa
dzeniu remanentu. 

(mak) 

DOBRZE Cl SIĘ WYDAJE 

8 

MODELE PEUGEOT Z 2001 ROKU 

oszczęoZASZ NAWET ZŁ 
Peugeot 208 Happy 30 1,4 (78 KMJ 
2 poduszki powietrzne, wspomagani• kierownicy, hnmoblll11r. 

Peugeot 307 XS 1,6 (11 O KM) . 
8 podu~zek powietrznych, komputer pokładowy wpom19anlt kltrownlcy, 
ABS, centralny zam•k Raloodtwarzaez CD, elektryczni• sterowane szyby 
I lusterka, lmmobUIHr. 

-~ Peugeot 407 ST Komfort 1,8 (116 KMJ 
~ 7 podu1Hk powletr.z. AB , P, kllmatyzaeja automatyczna dwustrefowa, 
~E - centralny zamek, tlektrycznl ster. nyby przód I tył, elektr. lusterka, radio CD 
8 czujnik zmierzchu I deszczu 
il! 

! 

~GARAGE® Łódź ul. Strykowska 131 
Salon (42) 617 07 20 Serwis (42) 617 07 17 
Części (42) 617 07 18 Fax (42) 617 07 21 Od 1981 roku robimy swoje. 

' -~~- - - -..:.- . .p-fOfesj&namie.·- .:.---~ --- _ . .:.._ ..:.Www..gpggmga..~Qe01;.p!. ·-~ · 
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A t . k . 1Cazrszro'~~ Wojewódzki konkurs 
US riac ie MllCLAS 1. . ' 0 tradycjach · 

d • SPOZA \" . ga anie KADRU Wielkanocnych 

G oniło mnie na początku roku tro
chę po Europie, więc się za
niedba/em w sprawach krajo

wych. Ale, gdy od czasu do czasu czy
tam albo słyszę o politycznych przepy
chankach, to zaczynam być zdegusto
wany. Zapewne nie tylko ja. I czasem 
zaczynam mieć też wątpliwości, czy 
ważniejS<;e dla polityków są sprawy kraju 
i narodu, czy własne ambicje i ambicyjki. 
W historii niejednokrotnie tak bywało, 
że urażony honor i duma jaśnie pana 
ważniejsze były niż interes ogółu. Dlate
go nie daj Boże, by wczesną wiosną cze
kały nas nowe wybory do Sejmu i Sena
tu. Jestem pewien, że znaczna część 
ludzi powie wtedy: dość! i wybory 
po prostu zignoruje. A rządzić z nadania 
dwudziestu albo trzydziestu procent oby
wateli to dla ludzi prawdziwego honoru 
dopiero powinien być dyshonor! Trudność 
dla przeciętnego płatnika do budżetu 
{z którego całkiem dobrze żyją politycy) 
polega też na tym, że tak na dobrą spra
wę nie zawsze wiadomo, kto ma rację. 
Prawdomówność i szczerość nie są bo
wiem najmocniejszymi stronami ludzi pu
blicznych. Gdy słucha się jednej strony, 
trudno nie uznać jef argumentów. Gdy 
wysłucha się strony przeciwnej - zjawi
sko się powtarza. Konia z rzędem temu, 
kto bezstronnie i uczciwie, a ponad 
wszystko sprawiedliwie może ustalić, 
z czyjej winy nie powstała koalicja PiS-u 
z PO. I pewnie nie powstanie. 

O 
sobiście byłbym bardziej skło
nny wierzyć Jarosławowi Ka
czyńskiemu niż Donaldowi 

Tuskowi, który - jak donoszą mi znajomi 
z parlamentu, i to z opcji Tuskowej - ze 
swoją zapiekłością i frustracją po prze
granych wyborach od początku nie miał 
zamiaru bawić się w jakiekolwiek koalicje. 
Dlatego ze zdumieniem czytam w niektó
rych gazetach czy na stronach interneto
wych, że wszystkiemu winien PiS i .ka
czory", jak przeciwnicy braci Kaczyńskich 
mało elegancko ich określają. Polityka po
woduje jednak zbyt wiele namiętności nie 

tylko u samych polityków, ale też u zwo
lenników takiej czy innej opcji i czasem ci 
znawcy politycznych salonów zachowują 
się jak najbardziej fanatyczni sportowi kibi
ce. Na własne życzenie odbierają sobie 
rozum. Przynajmniej w wyrażaniu poglą
dów na temat strony przeciwnej. 

Jw:sporcie, z którym jestem zwią
zany zawodowo, głównym 
tematem są oczywiście zbli-

żające się zimowe igrzyska olimpijskie. 
Właśnie wróciłem mocno przeziębiony 
z Austrii, a przeziębienie wzięło się głów
nie z tego, że w hotelu, w którym nas za. 
kwaterowano, oszczędzano na ogrzewa
niu. W Austrii byłem na mistrzostwach 
świata w narciarskich lotach i były to piąte 
z rzędu takie zawody, które komentowa
łem dla TVP. Jak wszystkie dotyc;hczaso
we mistrzostwa na skoczniach zwanych 
- z racji swej wielkości - mamucimi i te wy
padły dla nas fatalnie. Dalekie miejsca Ma
łysza i drużyny jakoś nie nastrajają przed 
igrzyskami optymistycznie, a - jak to w ta
kich sytuacjach - zaczynają się też nie
snaski, głównie między trenerami i dzienni
karzami. Austriacki trener naszych skocz
ków, mało odporny na krytykę, powiedział 
nawet, że w gazetach pisze się bzdury, 
ponieważ dziennikarze nie znają za do
brze języków obcych i żle tłumaczą to, 
co on mówi. Dla mnie to istna paranoja. Toż 
to jak się Austriak zatrudniał trzy lata temu 
jako gastarbeiter w Polsce za całkiem niezłą 
{nawet na warunki austriackie} pensję pię
ciu tysięcy euro, powinien natychmiast 
zabrać się solidnie za naukę polskiego. 
żadnemu z Polaków nie przyjdzie chyba 
do głowy, jadąc do roboty gdziekolwiek 
za granicę, by tam rozmawiać z miejsoo

Do 3 lutego przesyłać można 
do Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
w Bolimowie prace na 
Wojewódzki Konkurs Plastyczny 
pod nazwą „ Tradycje 
wielkanocne w mojej rodzinie. n 

W skład komitetu organizacyjnego 
konkursu wchodzą Krystyna 
Ozga - poseł na Sejm, Ryszard 

Bogusz - prezydent miasta 
Skjerniewice, Mańan Stasiak 
- starosta skierniewicki i Andrzej Jagura 
- wójt gminy Bolimów. 
Honorow)' patronat nad konkursem 
objął Ordynańusz Diecezji Łowickiej, 
biskup Andrzej Dziuba. 
Konkurs, w którym należy wykonać 
ilustrację plastyczną, która 
przedstawiać będzie własną rodzinę 

-0raz obyczaje związane 
ze Świętami Wielkanocnymi, które się 
wspólnie kultywuje, adreoowany jest 
do dzieci i młodzieży z terenu 
województwa łódzkiego w wieku lat 
7 - 19. Ocena prac odbędzie się 
w trzech grupach wiekowych: od 7 do 
10 lat, od 11do15 lat i od 16 do 19 lat. 
Prace należy wykonać techniką 
malarską, w formacie A2, czyli 50 x 70 
centymetrów. Każda z prac winna 
zostać podpisana z tyłu imieniem 
i nazwiskiem autora, powinna zawierać 
jego wiek, nazwę i adres placówki, 
numer telefonu i faksu, imię i nazwisko 
nauczyciela, bądź instruktora, tytuł 

wymi w naszym pięknym języku, chociaż pracy. 
w Jackowie, słynnej polskiej dzielnicy Chi- Prace nadsyłać należy na adres ZSP 
cago, nawet Murzyni nauczyli się polskie- w Bolimowie, ulica Sokołowska 24, 
go, chcąc z naszymi ludżmi z Sokółki czy 99 - 4 I 7 Bolimów. Otwarcie wystawy 
Nowego Targu robić interesy. Ale Jacko- pokonkursowej i wręczenie nagród 
wo to bardziej Polska niż USA, tyle że zorganizowane zostanie w ZSP 
w ameryka~ej _wersji. Zaś co ~o tre!1e- Bolimów 3 marca o godzinie 11 .00. 
ra, t? te~ JUZ wiaoornc:i, skąd si~ wzięło I Wystawa czynna będzie do 14 marca. 
powiedzenie o austriackim gadaniu. . (wcz) 
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GOK Zduny czeka 
• • na wspomn1en1a 

- Czekamy na wspomnienia do
tyczące wydarzeń z XX wieku, ja
kie miały miejsce na terenie gmi
ny Zduny- powiedziała nam dyrek
tor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Zdunach Halina Anyszka o kon
kursie literackim „By czas nie za
ćmił i niepamięć.„ - wspomnienia 
ludzi stąd", który ogłosił w ostat
nich dniach GOK. 

K onkurs ma na celu przybliżenie miesz
kańcom gminy z.cluny historii terenu, 

na którym mieszkają i osób, które były bo
haterami ciekawych wydarzeń, na tle ruchów 
społecznych i politycznych ubiegłego wie
ku. Fakt, że konkurs nie stawia ograniczeń 
mówiących, że autorem prac może być wy
łącznie mieszkaniec gminy, zdaniem dyrek
torki GOK powinien sprawić, że napłynie 
}Vięcej ciekawych wspomnień. 

Każ.dy z uczestników konkursu może 
zgłosić tylko jednąpracę, której objętość nie 
może przekroczyć I O stron maszynopisu 
łub czytelnego rękopisu. Mile widziane bę
dzie przekazanie pracy zapisanej dodatko-

wo na dyskietce łub płycie CD. Wsporrmie
nia nadsyłane na konkurs niekoniecznie 
muszą opowiadać o losie ich autorów. Mogą 
to być wsporrmienia, relacje dziadków, są
siadów, znajomych, przypadkowo spotka
nych osób - zasłyszane, zapamiętane i spi
sane. Warunkiem konieczRym jest auten
tyzm opisywanych zdarzeń. Forma literac
ka wspomnień może być dowolna, przyj
mowane będą tylko prace wcześniej niepu
blikowane. Organizatorzyzachęcajądowzbo
gacenia wspomnień zdj~iami i dokumenta
mi, które - zgodnie z życzeniem - zobowią
zują się zwrócić. 

Tennin składania prac upływa z dniem 
15rnarca,jegouroczysterozstrzygni~iena
stąpi w maju. Autorzy najlepszych i najcie7 

kawszych wspomnień zostaną nagrodzeni, 
dodatkowo ich prace zostaną opublikowa
ne w całości łub w obszernych fragmentąch 
w pokonkursowym wydawnictwie, jakie 
ukaże się staranjem GOK 

Więcej informacji na temat konkursu moż
na uzyskać pod numerem telefonu GOK 
046 838-76-08 lub bezpośrednio w GOK 

(tb) 

Tańczący chłopcy pilnie poszukiwani 
S zukamy chloJXÓW, którzy chdelihy l'l)!

stępować w zespole, najlepiej spośród 
starszej młodzieży. która ma już doświad
czenie w tańcu ludowym - powiedziała nam 
preżes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi 
Urzecze ,,Łowiczanie" Teresa Wojda. 

Z czynnego udziału w pracy z.espołu 21e

zygnowało w ubiegłym roku kilka osób, 
przede wszystkim ze względu na naukę 
i podjęte studia. Na ich miejsce przyszło 
kilka nowych, ale w większości są to dziew
częta, chlopców brak, co odbija się na ilości 
par tanecznych. z.espół w tej chwili tworzy 
35 osób-łącznie z twórcami ludowymi, któ
rzy oprócz prezentacji swych wyrobów 
biorą czynny udział w występach na scenie. 
Teresa Wojda mówi, że zespół jest otwarty 

na wszystkich młodych panów, przyjmie 
nawet pi~iu, oprócz tego jest też miejsce na 
przynajmniej dwie dziewczyny. Jedyny 
warunek przyjęcia do zespołu to chęć uczest
niczenia w występach przed publicznością 
i „wyczucie" folkloru. W zamian ,,Łowicza
nie" oferują możliwość wyjaz.dów na kon
certy nie tylko na Ziemi L-Owickiej, ale także 
w różne zakątki Polski. A dla tych, któl)'ffi 
sZC1.ególnie miły jest rodzimy folklor, ofe
ruje kontakt z doświadczonymi twórczy
niami ludowymi i możliwość bezpośredniej 
nauki u nich rękodzieła łowickiego, jak np. 
wycinankarstwo czy bibułkarstwo. Zainte
resowani mogą zgłaszać się pod numer tele
fonu billill stowarzyszenia - 046 837 78 56. 

• • 
# 

(tb) 

JE~ELI CHCESZ UKqŃCZYĆ SZKOŁĘ, „ 
ZJ)OBYC DODATKOWE KWALIFIKACJE LUB ZAWOD 

to ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu ul. Blich 10 (szkoła na Blichu) zaprasza wszystkich chętnych zaprasza ABSOLWENl'OW 
do zdawania egzaminów eksternistycznych, których zdanie daje świadectwo ukończenia 
1. Technikum ROiniczym • (kWallflkacje rolnicze) W NASTĘPUJĄCYCH TYPACH SZKÓŁ 
2. Technikum Zawodowym - technik: mechanizacji rolnictwa, agrobiznesu. informatyk, handlowiec , 

ekonomista, organizaq1 usług gastronomicznych, żywienia i gospodarstwa domowego, technologii żywności. 
3. Uceum OgólnoksztelCłlCJBl 
4. Szkołach policealnych - technik: rolnik, informatyk, agrobiznesu, mechanizacji rołnict'tya. 
5. Szkołach.zasadniczych w zawodach: sprzedawca, kucharz malej gastronomii, rolnik, 

mechanik - operator maszyn i pojazdów rolniczych, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego~ 
SESJA EGZAMINACYJNA ODBĘDZIE SIĘ W MARCU 2006 r. 

Informacji udziela sekretariat szkoły tel. (046) 837-37-05 w godz. od 8.00-15.30 
lub znajdziesz je na stronie www.zsp21owicz.pl e-mail:bllch@zsp21owicz.pl R-s 

Dobry Kredyt 
OTWARTE CE N TRUM K R E D YTO W E 

KREDYT GOTÓWKOWY 
* Proste i szybkie procedury 
* Wysokie kwoty bez zabezpieczeń 
* Stała miesięczna rata 
* Możliwość wcześniejszej spłaty 

kredytu bez dodatkowych opłat 
* Dogodna forma wypłaty 

KREDYT KONSOUDACY JNY 
* Łączenie wszystkich 

kredytów w jeden 
* Jedna, niższa rata - zamiast wielu 
* Pozbycie się zbędnych zobowiązań 
* Dodatkowa gotówka 

3 X O zł • O zł opłat wstępnych; O zł za rozpatrzenia wniosku; O zł za wydanie karty 

ŁOWICZ, ul. Mostowa 28, tef. (046) 830-04-49, 0608-088-513 
GŁOWNO, ul. Sikorskiego 45/49, tel. (042) 719-2044 

KARTA KREDYTOWA 
* Możliwość otrzymania 

bezpłatnie karty ~ 
kredytowej VISA" Electron 

ŁOWICKA SPÓlDZIELNIA MIESZKANIOWA 
w Łowiczu 

ogłasza przetarg ofertowy 
NA DOCIEPLENIE 

BUDYNKÓW MIESZKALNYCH 
os. Tkaczew 4, 7, 8; os. Dąbrowskiego 20, 21 

os. Bratkowice 5, 7 w Łowiczu 
./Termin składania ofert do dnia 13.02.2006 r. 

do godz. 10.00. 
./ Warunki przetargowe i zakres realizacji robót 

do odbioru przez zainteresowanych w biurze ŁSM, 
~ ul. Starzyńskiego 1 w Łowiczu, w godz. 9.00-14.00. 

ril®CilCD[b ~ 
NAWOZY 

azotowe, potasowe, fosforowe, 
wieloskładnikowe, specjalne 

Najlepsze ceny 
Możliwość dowozu 

99-400 Łowicz, Jastrzębia· 95 
(0-46) 837-15-89, (0-46) 837-14-10 ;f 

na ZJAZD z okazji 
1.00„teeia SZKOŁY 
który odbędzie się 30 września 2006 r. 

wpisowe 50 zł, bal Absolweuti,w 100 zł 

Zgłąszenia wraz z potwierdzonym dowodem wpłaty, przyjmowane są 
do końca maja 2006 r. Konto: Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu 

39928800010000063520000010 „Zjazd Absolwentów" 
Adres szkoły: 99-400 Łowicz, ul. Kaliska 5a, tel.: (046) 837-49-49, www.zsp4.lowicz.pl ~ 

SALETRA 
SALETRZAK 
MOCZNIK 
• nawozy inne t:' 
• węgiel "~"'~o 
• miał "~o · ~ 
•koks s'"-i.t:11 
•groszek EKO "t.~ 
Klimkiewicz, Kaźmierski 
Łowicz, ul. Łęczycka 114 
Tel. (0-46) 837-11-72 R-120 
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GABINET SPECJALISTYCZNY 
~ p;·arska 3 
dr hab. n. med., SPECJALISTA ENDOKRYNOLOG 

Katarzyna Wiliezyk - co dru~ wtorek 
w godz. 14-16 (zapisy tel. 83 -36-56) 

SPECJALISTA CHORÓB PŁUC, ALERGOLOG, PEDIATRA 
Bożena Kucińska- czwartki w godz. 11-15.30 

SPECJALISTA LARYNGOLOG 
Agnieszka Pietraszko - środy w godz. 16-17 

PSYCHIATRA 
Elżbieta Bolanowska - środy w godz. 13-16 

SPECJALISTA NEUROLOG (umowa z NFZ) 
WHold W~ycb - codziennie w godz. 8-10. 

(10-12 116-17. - ul. Krakowska 4), tel. 0603-099-810 

SPECJALISTA ORTOPEDA - TRAUMATOLOG 
Janusz Dubas - czwartki w godz. 16-18 

SPECJALISTA UROLOG 
Andrzej Menduś - poniedziałki w godz. 16-18 

dr n. med., KARDIOLOG, SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 
Janusz Kajdos - co drut wtorek w godz. 16-18 

(zapisy tel. 7-36-56) 
SPECJALISTA DERMATOLOG 

Zbigniew Wroniecki- poniedziałki w e_odz. 15-16, 
piątki w godz. 11-12, 0602-27 728 

dr it. med., SPECJALISTA CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ 
Adam Rogowsld-Tylman- piątki w godz. 16-19 

(wtorki w godz. 16-19 w gabinecie przy ul. Długiej 18a) 

Dodatkowe informacje pod nr tel. 837·36-56 ~ 

Krzysztof Ciesielski 
specjalista chirurg 

Stryków, ul. Warszawska 94 
CZYNNE: poniedziałek, środa, piątek- 16.00-18.00 
POZOSTAŁE DNI PO UZGODNIENIU TEL.EFON/ClNYM 

tel. (042) 719-88-49, kom. 0607-340-904 

• ZABIEGI CHIRURGICZNE • WIZYTY DOMOWE 
• ESPERAL • OBDUKCJE SĄDOWE 

• DRUKI L4 • BADANIA SPORTOWCÓW 

USG• • tarczycy• sutków •jamy brzusznej • nerek 
• • pęcherza moczowego • prostaty • ciąży 

• narządów rodnych • dziecięcego stawu biodrowego ; 

Gabiriet Lekarski 

WIEStAWBIELECKI 
lekarz chorób wewnętrznych 

tel. O 603 890 697, tel. domowy 837 62 52 
PRZYJMUJE: 
• ZDUNY 46A (biurowiec GS-u) . 
środa i sobota 8°0 • 13°0 

• ŁOWICZ, Stary Rynek 8 (uzgadniać telefonicznie) 

WIZYTY DOMOWE, RECEPTY NA LEKI· ULGOWE ~ 

, 
DANUTA GRYCZYNSKA 

czwartek 13.00 - 14.30 
Ł-0wicz, ul. Długa 14 

Tel. 0-601-260-660, 837-45-41 ~ 

DRMEDSLAWOMIR 
KACZOR 

- specjalista reOD1atołog, internista 
PRZYJMUJE: 
pn. 15.00-17.00 
śr. 15.00-17.00 
pt. 13.00-15.00 
oraz po uzgodnieniu 
telefonicznym 

Łowicz, Topolowa· 30 
tel. (046) 837-07-70 
0-506-01-00-05::: 

ci: 

> q; CHOROBY KRĘOOSŁUPA; GŁOWY, 
U>~ KRĄżENIA I UKŁADU NERWOWEGO 
- Hl Oddział Neurochirurgii 
Q. ~ Szpital Wojewódzki w Zgierzu 

( g dr med. ANDRZEJ STAWOWY 
N cri PRZY JM UJE: czwartki w godz. 16.0!r18.00 

.... ŁOWICZ, os. Noakowskiego 3/39 R-32 

( . ~· 

DYPLOMOWflnY MISTRZ 

OPTYK 
Krzysztof Szymczak 

DUi STfltYCH KLIEłtTÓW - Rfl8flT 50/o 
Łowicz, ul. KURKOWA 3 

(vis a vis DOM ROLNICZY, obok LOTTO) 
ZAP-RASZAMY R-29 

GABINET LEKARSKI 
lek. med. 

'Leszek Sob~ński 
SPECJALISTA POŁOŻNICTWA 

I GINEKOLOGII 
Głowno, ul. Sikorskiego bi. 27 m 12 

tel. gabinetu: (042) 710-72-67 
tel. domowy: (042) 719-11-67 

---
PRZYJMUJE: 

pon., śr., pt.: 11-13; 16-18, sob. 11-13 

Specjalistyczny Gabinet Chorób Wewnętrznych 

BARBARA 
FMC-BffiI,ECliA. 

Przyjęcia: 
• poniedziałek. środa, piątek: 900-1 ZOO i 1530-1700 

• wtorek, czwartek: 900-1200 

BADANIE KIEROWCÓW 
Porady w domu chorego 

ul. Powstańców 2A, tel. 837-54-76 ~ 

Dr nauk medycznych 

JOLANTA 
PIETRZAK 

specjalista laryngolog 
badanie audiometryczne słuchu 

Przyjmuje w soboty: 11.00-12.00 Łowicz, ul. 3 Maja 6 
15.00-17.00 Łowicz, os. Tkaczew bi. 7/12 

Tel. 837-62-82, 837-84-68, 0-601-84-84-20 ~,o 

MAŁGORZATA KULCZVCl<A·DŁUGOSZ 
specjalista ortodoncji 

APARATY STAŁE 
I ZDEJMOWANE 
ŁOWICZ, os. Kostka bi. 1 (obok apteki) 

GŁOWNO, ul. Wyspiańskiego 6a 
Wizyty po uzgodnieniu telefonicznym 

tel. (042) 719-43-42, 0508-213-771 

GABINET LARYNGOLOGICZNY 
. dr n.med. , 

Magdalena Korczyńska 

Łowicz, Plac Koński Targ 7 
wtorki 1430-1600, tel. 0-608-239-777 ~ 

GABINET CHORÓB SKÓRY 

DERMATOLOG 
Lek. spec. ZBIGNIEW WRONIECKI 

Łowicz, os. Noakowskiego 1/39 
wtorki, piątki 1600 -1800 

Głowno, ul. Wysflańskiego 8 Iza Szpitalem! 
poniedziałki 900-11 00

, czwartki 1500-1700 

Tel. 0-602-276-728 

• PIOTR CZYZ 
przyjmuje w ś~ody 15.30·18.00, 

Łowicz, os. Kostka bi . 1 (obok apteki) 
tel. 0-601-20-60-40 w go'!z. 12.00-15.00 

IWONA OLEJNIK 
specjalista pediatra 

PIOTR OLEJNIK 
specjalista chorób wewnętrznych 

USG EKG 
GŁOWNO, UL. KILIŃSKIEGO 25 

(RÓG PIĄTKOWSKIEJ) 
TEL. 042 7 ·107 -400 R·170 

>~ CHOROBY SERCA, 
U>~ TĘTNIC I ŻYŁ Q: ~ Specjalista Kardiochirurg 

(~ ~!u~~lin~~!2~~!!~!~~!a 
N Qi PRZYJMUJE:· środy w godz. 16.00-18.00 

.... ŁOWICZ, os. Noakowskiego 3/39 R-33 

Gabinet Lekarski 
lekarz medycyny 

ALEKSANDER JANOWICZ 
Matszyce 16, 99-400 Łowicz, tel. 838-99-70 

(dojazd: autobus nr 3) Przyjmuje: 8.00-10.00i18.00·19.00 
LECZĘ DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH 
MASAż LECZNICZV, RELAKSUJĄCY : 

NA BÓLE KRĘGOSŁUPA, NÓG, BÓLE GŁOWY< 

:0RTOOONCJA KONSULTACJ[i 
lfK. STOM. 'łtOll\OWSKI PAm I 

w gabinecie dr Martyniaka 
wicz, ul. 3 Maja 2111, tel. (0-46) 837-44-12,; 
01-707-969, 0602-243-836 w godz. 14-16 · 

PROMOCJA: 
NAWOZY 

Zapewniamy transport HDS 
• ceramika budowlana • cement • wapno 

• materiały hydrauliczne • piece c.o. 
• farby • gipsy • kleje • węgiel • nawozy 

BIURO I MAGAZYN: Stryków, ul. Rolnicza 6A 
tel. (0421719-93-63, fax (042) 719·93·64 

NOWO OTWAR'TY MAGAZYN: Głowno, ul. Kolejowa 5 
tel. (042) 719-49·60, (042) 719-49-89 .,, 

www.wimax.com.pl biuro@wimax.com.pl ~ 

SPRZEDA% OTRĄB 
JAMNO 16, MŁYN SOBOCKA WIEŚ 

tel. 046 838-90-12, 0603-061-839 

LOSZKI, KNURY 
HODOWLANE T 
wybitne parametry rRAHGS_!1/,s 
profilaktyka zdrowotna """ . ~ 
tel. (0-52) 327-00-61, 0-600-034-806 rr. 

DO WYNAJĘCIA 
MAGAZYN· 

900 m2 w Sochaczewie 
w dobrym punkcie miasta, korzystne warunki 

Tel. 503-95·88·50 R-12a 

POŚREDNICTWO 
W SPRZEDAŻY • KUPNA UŻYWANYCH 
kopaiek, kopalłlo ·ładowarek, ciągników I akcesoriów 
do ciągników, kombajnów, samojezdnych wozów paszowych, 
maszyn do obsługi Inwentarza iywego, ciężarówek, 
samochódów dostawczych i innych maszyn. 
Zapewniona profesjonalność, umowa pośrednictwa, M 

s-'zy'-bk_a_re_al_lza__,cj"-a _na_te_re_nl_e _Po'-ls_kl_i k_ra-'-Jó_w_u __ nn_. __ ;ł 
PHU Domltech, tel.Jfax (046) 837-61-09 lub 0501-074-060 

REKLAMA 13 

Firma Hazbi zatrudni: 

Asystenta Działu 
Marketingu/PR 

Wymagania: 
- wyk$ztałcenie min. średnie, 
- znajomość pakietu MS Office 

(Excel, Word, PP), 
- znajomość programów graficznych 

(Corel Draw, PaintShopPro ), 
- umiejętność korzystania 

z zasobów internetu, 
- umiejętność obsługi sprzętu 

biurowego (faks, drukarki, ksero, 
skaner, aparat cyfrowy) 

- prawo jazdy kategorii B 
- minimum podstawowa znajomość 
języka angielskiego, 

- dyspozycyjność, 
- kreatywność i zaangażowanie. 

Pracownika biurowego 
Działu Sprzedaży 

Wymagania: 
- wykształcenie min. średnie, 
- umiejętność obsługi komputera 

i urządzeń biurowych 
(faks, ksero, drukarka), 

- dyspozycyjność 
(praca dwuzmianowa), 

- prawo jazdy kat. B, 
- pracowitość i sumienność. 

CV wraz z listem motywacyjnym 
prosimy kierować na email 

irena.walasinska@hazbi.com.pl lub 
osobiście/listownie do siedziby firmy 
ul. Armii Krajowej 98a/1 OO Łowicz 

R-109 

Firma zatrudni osobę na stanowisko: · 

REPREZENTANTA 
Siedleckiego Centrum Edukacyjnego 

NA REGION CENTRALNY 
WYMAGANIA: 

• komunikatywność, • wysoka kultura osobista, • elokwentja, 
• minimum średnie, • umiejętność organizatji czasu pracy, 

• zdyscyplinowanie, • identyfikatja z finną, • uczciwość, • lojalność, 
• prawo jazdy kat. B, • własny samochód, • obsługa komputera. 

OFE RUJ EM Y: 
• niezależne stanowisko pracy, • etat+ premie, 

• pracę w stabilnej finnie, • możliwość awansu i powstania biura 
regionalnego, • refundację kosztów eksploatatji samochodu, 

• twórczą praca dla osób przedsiębior~ch. 

Tylko poważne i niebanalne zgłoszenia. 
- ZASKOCZ NAS autopr•zentacją! 

Usty motywacyjne i CV proszę przysyłać na adres biura: 
Siedleckie Centrum Edukacyjne S.C 

ul. Błonie 14148, 08-11 O Siedlce 
e-mail: centrum.edukacyjne@neostrada.pl 

tel.lfax: (0-25) 644-93-11 R-64 

[t!k]~~~~~J~~~~IA 
= OFERUJE PAŃSTWU 
~ • studnie kanalizacyjne: 
~ - szczelńe łączone na uszczelkę 

- łączone na zaprawę 
c:=:i:==rJ • stropy teriva 
~· •kręgi, przepusty 
~ •kostkę brukową 
~ •bloczki betonowe 
IJ ____ j,I •pustaki zasypowe 

•nadproża 

O •galanterię betonową 
99-400 Łowicz, ul. Kaliska 103, 

tel. (046) 837 32 79, 837 41 38, fax 837 47 98 
e-mail: SIB@winkhaus.com.pl; 

internet: http://www.winkhaus.com.pUsib 
Zapraszamy w godz. 7.00-17.00 ~ 

LICEUM 
Ogólnokształcące 

dla młodzieży i dorosłych 
./ wieczorowe ./ zaoczne 

Ł~szkowice, ul. Księstwa Łowickiego 11 
Tel. (0-46) 838-87-18 

Budynek Szkoły Podstawowej ~ 
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Inspekcja Handlowa 

Huśtawko PANI TWARDOWSKA I tOWICKI CHtOP 
nre dla cięższych 

D ziecięcą huśtawkę - deskę ze sznur- - Poziom był bardzo wysoki, 
kami oraz zaczepem - postanowili zresztą nie tylko moim zdaniem, 
wycofać ze sprzedaży ze sklepów ale także zdaniem jurorów - mówi 

zzabawkaminatereniecałegokrajuinspek- o I Edycji Miejskiego Konkursu 
torzy skierniewickiej delegatury łódzkiej Recytatorskiego „Obchodzimy 
Inspekcji Handlowej. Wadliwa zabawka 870-lecie Łowicza" zorganizowa
została znaleziona podczas rutynowej nego 5 stycznia, pomysłodawczyni 
kontroli sklepu z zabawkami w Łowiczu przedsięwzięcia Melania Wiśniew
w grudniu ubiegłego roku. - Sklepy w tym ska-Bombała. 
przypadku niczemu nie są winne. Nie spo-
sób sprawdzać na miejscu wszystkie za- p rzedewszystkimpodkreślićtrzebabar
bawki sprowadzane do sprzedaży. Uru- d:zozróżnicowanyiwymagającyreper
chomiliśmy procedury przeciwko produ- tum; ą również to, że niektórzy z uczniów 
centowi i to jego zobowiązujemy do wyco- wykonywali swoje własne wiersze. Widać, że 
fania za.bąwki ze sklepów - powiedział nam w mej młodzieży tkwi duży potencjał, że 
dyrektor skierniewickiej inspekcji Ryszard potrafi nie tylko świetnie operować żywym · 
Szmajdziński. Producentem zabawki jest słowem, ale także realizuje się we własnej 
przedsiębiorstwo-z Węgrowa. twórczości - dodaje nauczycielka języka 

Co zakwestionowali kontrolerzy? Po polskiego i instruktorka teatralna z łowickiej 
odpakowaniu zabawki oraz bliższemu Szkoły Podstawowej m 4. 
przyjrzeniu sięjej, stwierdzono, że sznur- Pomysł na adresowany do uCzniów klas 
ki do niej dołączone są zbyt cienkie i mi er- N - VI szkół łowickich konkurs zrodził się 
nej jakości. Istniało więc niebezpieczeń- w głowie pani Melanii. Co roku organizuje 
stwo, że pękną gdy usiądzie na huśtawce ona w SP 4 szkolne konkursy recytatorskie 
cięższe dziecko. Oprócz tego służąca do i przy tej okazji częstokroć słyszała uwagi 
siedzenia deska nie była dostatecznie do- uczniów, że nie chcieliby kończyć swojej 
kładnie oheblowana. . przygody z recytacją na poziomie szkoły, 

Inspektorzy wystąpili już do produ- ale skonfrontować się z uczniami z innych 
centa huśtawki o wycofanie wadliwych łowickich, czy nawet powiatowych placó
towarów ze sprzedaży oraz o naprawie- wek. c ijjiszłam naprzeciw oćzekiwaniom 
nie usterek i ponowne Wystąpienie młodych ludzi - opowiada nauczycielka. -
o przyznanie znaku CE, poświadczają- Co prawda pierwotnie myślałam o konkur
cego przejście niezbędnych kontroli. Jeśli sie teatralf!)l111,jednak na początek postano
producent nie zastosuje się do zaleceń in- wiłam zacząć od czegoś łatwiejszego -doda
spekcji handlowej, wystąpi ona na drogę je, nie wykluczając zaistnienia w przyszlo
sądową. ści także konkursu teatralnego. Swoim po-

(mak) mysłem zainteresowała dyrekcję szkoły, 

Zestaw ,AutochOdzik'; który wykorzystuje przedszkole Wiosenka na Górkach. 

Przedszkole Wiosenka 

By dzieci wiedziały, że m uszq uważać 
Rozbudowany program eduka

cji komunikacyjnej będzie wpro
wadzony w Przedszkolu Wiosen
ka na Górkach w Łowiczu. 

P oczyniono już ku temu pierwsze kro
ki - przedszkole pozyskało ,,Auto
chodzik'' - zestaw edukac)'.jny skła

dający się z ponad stu elementów do wyko
rzy'stywania przez wszystkie przedszkol
ne grupy wiekowe. Zajęcia pokazowe 
1 grudnia ub. roku poprowadziła nauczy
cielka z przedszkola Beata Gawrońska. ,,Au
tochodzik" jest zestawem składającym się 
z mini samochodów, znaków drogowych, 
strzałek, pachołków, przejść dla pie
szych, krawężników, sygnalizacji świetl
nej itp. Pozwala na symulację sytuacji 
drogowych, które zdarzają się w życiu 
codziennym. Zdaniem producenta „Au
tochodzika" oraz twórców programu edu
kacji komunikac)'.jnej, pozwala on na bu
dowanie świadomości zagrożeÓ związa-

' .... ~ ... ,._ 

nych z ruchem drogowym oraz uczy wła
ściwych reakcji na nie. 

Oprócz dzieci i zaproszonych na spo
tkanie rodziców, w zajęciach wzięła udział 
wizytator ze skierniewickiej delegatury Ku
ratorium Oświaty Bożena Soroka, były też 
dyrektorki innych przedszkoli z Łowicza 
oraz Słll;womir Sobieszek z Sekcji Ruchu 
Drogowego łowickiej Komendy Powiato
wej Policji. Oprócz pokazu zajęć z ,,Auto
chodzikiem" rodzice mieli możliwość wy
słuchania krótkiej pogadanki na temat spo
sobów pokazywania ich pociechom zasaq 
bezpiecznego poruszania się po drogach. 
Prelegentem był jeden z pomysłodawców 
oraz jednocześnie sponsorów zakupu 
„Autochodzika" (kosztuje około 4 tys. 
złotych) dla przedszkola Wiosenka -
Krzysztof Bandos z Ośrodka Szkolenia 
Kierowców Rondo w Łowiczu. Jest to 
jedyne przedszkole w Łowiczu posiada
jące ten_prograrn edukacyjny. 

(mak) 

Pierwszy miejski konkurs recytatorski 

Jedna z czterech reprezentantek SP 2: Justyna Rogala z VI b. 

a także koleżankę jJolonistkę Edytę Knerę 
i razem udały się do Urzędu Miejskiego. 
Tam wiceburmistrz Maciej Mońka zasuge
rował, aby konkurs stał się czę,ścią przypa
dających 870-leciaLowicza. 

sce przyznano ex aequo 
Kindze Pachowskiej z SP 
4 za wiersze Zbigniewa 
Kostrzewy „Zabawa 
w pediatrę'' i Jana Brze
chwy ,,Na straganie", oraz W konkursowe szranki stanęły 24 osoby 

z łowickich szkół podstawowych m 1, 2 , 3, 
4, 7 i pijarskiej. Wcześniejsze eliminacje 
szkolne wyłoniły po 4 osoby z każdej pla
cówki, które w czwartek 5 stycznia spotka
ły się w finale w budynku „Czwórki". Po
nieważ konkurs związ.any był z jubileuszem 
Łowicza, uczniowie obok dowolnego wier
sza, wyrecytować musieli także utwór na
wiązujący do naszego miasta, czy też autor
stwa łowickiego poety. Wielu uczestników 
recytowało tego dnia wiersze poety lekarza 
Zbigniewa Kostrzewy. Sam autor był zresztą 

Karolowi Gromkowi ze Konkursowe jury, od lewej Jacek Rybus, Wojciech 
szkoły pijarskiej za wier- Miedzianowski i Ewa Stępniewska. 

gościem honorowym konkursu. 

M imo iż poziom wydawał się wyrów
nany, chyba wszyscy zebrani za

uważyli, że najlepiej prezentuje się Marty" 
na Sznajder z SP 2. Jury, w skład którego 
wchodzili Wojciech Miedzianowski z bie
lawskiego referatu kultury, poeta Jacek Ry
bus i naucżycielka Ewa Stępniewska, rów
nież było tego zdania i przyznało Martynie 
pierwsze miejsce. Dziewczyna recytowała 
wierszAdamaMickiewicza,,Pani Twardow
ska", oraz „Chłop łowicki" autorstwa innej 
uczennicy Pauliny Kamińskiej. Drugie miej-

sze Zbigniewa Kostrze-
wy ,,Do matki", oraz Ewy Szelburg z.arem
biny ,,Listdokolegi". Trzecie miejsce zajęły 
uczennice SP 4 Anna Grażka (Z. Kostrze
wa ,,Dziadek do orzechów'', i ,,Kaczka- tłu
maczka" nieznanego autora) oraz Marcelina 
Kciuk (Danuta Gellner- ,,Skansen w Łowi
czu", l Krasicki - „Czapla, ryby i rak''). 

Przyznano też pięć wyróżnień dla Joan
ny Cieślak z SP 1, Anny Muchy z SP 2, 
Aleksandra Lesiaka i Anny Bobowskiej 
z SP 3 - jedna z tych, która wystąpiła 
z własnym wierszem i otrzymała spetjalną 
książkową nagrodę wręczoną przez Jacka 
Rybusa - oraz Jarosława Golisa z SP 7. 

Recytacją swoich wierszy - m.in. świeżo 
powstałego utworu o Papieżu Janie Pawle 
II - uświetnił konkurs Zbigniew Kostrzewa 
Ofiarował on też szkolnej bibliotece kilka
naście tomików własnego autorstwa. Od 
uczniów i nauczycieli otrzymał oprawioną 
dedykację i kwiaty. Konkursowi towarzy
szyły też wystawki książek, m.in. wypo-

życzonych z miejskiej biblioteki wszyst
kich publikacji z seńi Pierwsze wzloty, 
W przygotowanie konkursu zaangażowali 
się uczniowie z kółka ieatralnegopani Mela
nii, przygotowali łowicką dekorację, a konc 
feransjerką zajęli się PatrycjaPodriiżka zkJa-

l
VIa i Piotr Gnat z Vc. 
aureaci pierwszych trzech miejsc otrzy
mali wydawnictwaalblllllOwe: encyklo

pedie, słowniki itp„ osoby wyróżnione do
stały książki i dyplomy. Każdy z uczestni
ków i opiekunów otrzymał dyplom. Na
grody pochodziły m.in. od łowickich księ
garzy - nauczycielkom udało .się uzbierać aż 
40 wydawnictw książkowych. Dla wszyst
kich uczestników zorganizowano też słodki 
poczęstunek. 

Jak zapowiada pomysłodawczyni, kon
kurs kontynuowany będzie w przyszłości. 
Być może w przyszłym roku zorganizo
wany zostanie w LOK 

(wcz) 

Bolimowski Park Krajobrazowy 

Konkurs piosenkarski 
Konkurs piosenkarski z okazji 

Dnia Ziemi 2006 organizuje jak co 
roku Bolimowski· Park Krajobra
zowy, wraz z Miejskim Ośrodkiem 
Kultury w Skierniewicach oraz 
skierniewicką S;:kołą Muzyczną. 

S tartować w nich mogą uczniowie 
klas IV - VI z terenu powiatów 
skierniewickiego, łowickiego i raw- . 

skiego oraz z gmin Wiskitki i Puszcza Ma
riańska - z obszaru Bolimowskiego Parku 
Krajobrazowego i okolic. Konkurs organi
zowany jest przy finansowej pomocy Wo
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środo
wisk.i i Gospodarki Wodnej w Lodzi, oraz 
łowickiego i skierniewickiego starostwa 
Uczcić on ma nie tylko tegoroczny Dzień 

"· 

Ziemi ale także XX-lecie istnienia Bolimow
skiego Parku Krajobrazowego. 

Konkurs odbędzie się w Miejskim Ośrod
ku Kultury (kino ,,Polonez'') w Skierniewi
cach 11 maja. Mogą wziąć w nim udział 
dzieci ze szkół podstawowych, uczestnicy 
domów kultury, świetlic, podopieczni sto
warzyszeń, fundacji itp. 

Uczestnicy będą musieli wykonać uło
żone przez siebie piosenki. Ich tematyka 
może być następująca: walory przyrodni
cze Bolimowskiego Parku Krajoprazowe
go, współczesne problemy ekologiczne, 
ochrona przyrody, postawa młodego oby
watela Europy wobec środowiska i inne 
związane z tematyką przyrodniczą. 

Warunkiem udziału jest zgłoszenie się 
do skierniewickiego Mjejskiego Ośrodka ... 

·"' t\ 

Kultury w terminie do 24 lutego. Tam 
też otrzymać można kartę zgłoszenia, 

którą winno się dostarczyć z powrotem 
do 14 kwietnia. 

Z danej placówki zgłosić można jed
ną osobę lub jeden zespół o dowolnym 
składzie (nie więcej niż 10 osób). Utwór 
wykonany ma zostać z własnym pół
playbackiem lub z własnym akompa
niamentem. Nie może on przekraczać 
5 minut. 

W ocenie jurorów brane będą pod 
uwagę: ogólny wyraz artystyczny, do
bór repertuaru, interpretacja, warunki 
głosowe, kostiumy i rewizyty. W trak
cie obrad jury przewidziana jest projek
cja filmu „Tajemnice oceanu". 

(wcz) 
,• ł' 'I ~ 
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ZOSTANĄ W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH 

STEFAN _BORKOWSKI (1955-2005> 
U rodził się 22 sieipnia 1955 r. w Głow

nie w rodzinie rolnicz.ej. W wieku 7lat 
rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej 
w Bratoszewicach. Już jako młody chłopak 
bardzo lubił grać w piłkę. Brał udział w róż
nych zawodach i turniejach. Po ukończ.eniu 
szkoły podstawowej rozpoczął naukę i pracę 
w przyzakładowej szkole zawodowej 
w Zgierzu. Tam też kontynuował pracę po 
ukończ.eniu szkoły. W okresie tym poznał 
swą pizyszłą żonę Teresę. Ożenił się z nią 
po odbyciu trzyletniej służby wojskowej 
w Marynarce Wojennej w Świnoujściu, 
4 lutego 1978 r. Marzył o synu. Wkrótce te 
marzenia spełniły się. Urodził mu się syn 
Piotr. Ku uciesze taty, od najmłodszych lat 
Piotr interesował się piłką nożną. Do chwili 
obecnej jest zaangażowany w tę dyscyplinę 
sportową. Tata zaraził go piłką nożną, i to 
on był jego pierwszym nauczycielem. 

W okresie pracy w nieistniejącej już dziś 
spółdzielni pracy ,,Strykowianka" w Stry
kowie, Stefan Borkowski rozpoczął jedno
cześnie naukę w średnim studium zaocz
nym dla pracujących na kierunku społecz-

Dzierzgówek 

no-prawnym. Po szkole tej podjął pracęjako 
komendant wartowni Służby Ochrony Ko
lei w Łodzi. W 1990r. przeniósłsiędopracy 
w łódzkiej Straży Miejskiej. Jako strażnik 
miejski pracował do roku 2002. W 1985 r. 
urodził mu się drugi syn Tomasz. Tak on,jak 
i jego starszy brat, zapamiętali ojca jako czło
wieka, który uczył ich szacunku do ludzi 
i podkreślał, że tylko poprzez pracę można 
w życiu wiele osiągnąć. 
Odkąd syn pana- Stefana - Piotr, zaczął 

grać w piłkę nożną w zespole Sokół Popów, 
on sam bardzo zaangażował się w pracę dla 
zespołu. Został kierownikiem drużyny. Jego 
marzeniem było, by Sokół awansował do 
wyższej grupy rozgrywkowej. Bardzo ce
niłem jego zaangażowanie w pracę klubu -
wspomina dziś były już prezes Sokoła Po
pów Marek Jóźwiak. -Rok temu, gdy zrezy
gnowałem z prezesury w klubie zapropono
wałem, by Stefan został kierownikiem dru
żyny. Wulzialem w nim człowieka, który oto
czy opieką ten zespól i pomaże mojemu na
stępcy - bodaj najmłodszemu prezesowi 
w Polsce- 21-letniemuHuhertowi Pakule. 

Zabawa i pieniqdze dla domu dziecka · 
Kwotę 400 złotych zebrano pod

czas balu noworocznego w Szko
le Podstawowej w Dzierzgówku 
w gminie Nieborów, zorganizowa
nego w sobotę 14 stycznia. 

P ieniądze wspomogą dzieci z Domu 
Dziecka w Strobowie. -Po feriach zde

cydujemy, czy pomoc trafi do tej placówki 
w fonnie pieniężnej, czy też zakupimy i prze
każemy najpotrzebniejsze rzeczy- mówi dy
rektor SP Dzierzgówek Bolesław Kowal
ski. 

Kwota zebrana została podczas loterii 
fantowej, do której fantami były maskotki, 
zabawki, przybory szkolne przyniesione 
przez uczniów, a także kalendarze i cztery 
tornistry w tym dwa z wyposażeniem. 

Trzydzieści maskotek pozyskanych od 
sponsora posłużyło na nagrody dla UCT.eSt
ników balu. Przeprowadzono konkursy tań-

GOKZduny 

Od południa na balu bawili się naj
młodsi uczniowie SP Dzierzgówek. 
Jednym z konkursów był ten na naj
ładniej przebraną parę. 

" ca na gazecie, tańca na wytrzymałość, kon-
kurs na najlepiej przebranąparę. 

Bawiono się od południa prawie do rana, 
gdyż od 20.30 bal organizowany był dla ro
dziców. (wcz) 

l Papuzińskq przy szarlotce 
W najbliższy poniedziałek, 23 sty

cznia, o godz. 10.30 w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Zdunach odbę
dzie się spotkanie „Szarlotka na 
Dzień Babci". 

G ościemspecjalnymbędzieautoikaksią~k dla dzieci Joanna Papuzińska. 
Wśród najbardziej znanych tytułów jest 
trzyczęściowa opowieść dla najmłod
szych: ,,A gdzie ja się biedniuteńki po
dzieję", ,,Rokiś wraca", ,,Rokiś i kraina 
dachów". 

W cz.asie spotkania autorka będzie opo-
wiadać o swojej pracy naukowej związanej 
z literaturą i o bohaterach swoich książek. 
Jej obecność będzie też okazją do otrzyma
nia autografu. Można przyjść z książkami, 
które posiada się w Jirywatnych bibliotecz
kach, oprócz tego będzie możliwość naby~ 
cia ich na miejscu w atrak:CY.ieych cenach. 

Uczestnicy spotkania zasiądą przy stoli
kach, na których nie zabraknie tytułowej 
~. którą wbowiąuiły się zrobić se
niorki z gmń;ly Zduny. Będzie także kawa, 
herbata o.raz inne napoje. (tb) 

Kamieniami w pociqg 
Trzech nastolatków rzucających 

kamieniami w pociąg towarowy pod 
wiaduktem kolejowym na ul. Po
znańskiej zatrzymali w poniedzia
łek 16 stycznia około godz. 20 poli
cjanci z KPP w Łowiczu. 

R zecznik łowickiej policji Leszek Okoń 
mówi, że nastolatkowie zostali zatrzy

mani w wyniku pościgu. Policja pojechała 
w pobliże ul. Legionów na Korabce po przy
jęciu zgłoszenia, że ktoś kręci się w pobliżu 
torów i układa na nich kamienie. Jak mówi 
Okoń, przypadki rzucania kamieniami 
w pociągi osobowe i towarowe zdarzały się 
już wcześniej, lecz zwykle nieznani byli ich 
sprawcy. Działo się tak dlatego, że maszy-

nista pociągu lub inny kolejarz nie od razu 
to zauważył, dopiero po jakimś czasie spo
strzegł skutki tego. Nie oznacza to jednak, 
że sprawcami innych czynów tego typu byli 
ci sami chłopcy. 

Tym razem celem nastolatków był po
ciąg jadący z Kutna do Łowicza. Sprawcy 
zostali ustaleni, byli to: 15-letni Bartłomiej 
S. z Łowicz.a, który miał O, 14 mgldm3 alko
holu w wydychanym powietrzu, 15-letni 
Adrian T. z Łowicza, który również miał 
0,14mgldm3 alkoholu i 17-letniMichałM. 
z Łowicz.a, który był trzeźwy. 

-Nieletni przyznali się do tego czynu, spra
;wa p1Zekazana została do zespołu do spraw 
nieletnich - mówi Lesz.ek Okoń. 

(mwk) 

Marek Jóźwiak wspomina ogromne za
sługi Stefana Borkowskiego dla pozyski
wania do klubu nowych zawodników. -
Jego staraniem w Sokole Popów grają 
byli zawodnicy drugiego zespołu 4jedno
czonych Stryków - zespołu, który rozpadł 
się. Cieszyłby się, bo teraz jego zespól jest 
liderem i ma szansę awansować do ~
ższej grupy - dodaje Marek Jóźwiak. ili
wsze wrażenie robiło na mnie to, że jego 
cała rodzina żyła sportem. Jego żona była 
najwierniejszym kibicem i kompanem do 
wspólnego oglądania syna grającego na 
boisku. 

Stefan był człowiekiem pogodnym, łatwo 
nawiązywał kontakty, był komunikatywny, 
uśmiechnięty, cenił zdanie innych-wspomi
na. - Nie spodziewaliśmy się, że choroba tak 
szybko go złamie. Jeszcze pod koniec sierp
nia był z nami na towarzyskim meczu. Mial 
plony. .. Nie ziścił ich już. Odsz.edł w wieku 
50 lat, 6 pażdziemika 2005 r. Stracili go nie 
tylko ukochani bliscy, ale i drużyna, której 
był tak oddany. 

' (rpm) 

Feryine woioie 

M inistranci oraz młodzież skupiona 
w Oazie działającej przy parafii 
w Domaniewicach w dniach 

22-29 stycznia WY.iadą do Murzasichla, nie
opodal Zakopanego. Tygodniowy WY.iazd 
dofinansowała parafia oraz Caritas. Organi
zatorem W)'.jazdu jest proboszcz parafii ks. 
Sławomir Sobierajski. 

Uczniowie Zespołu SzkółwWalisze
wie Starym są od 16 stycznia na zimowi
sku w Zawoi. Wyjazd dofinansował KURS. 
Każde dziecko zapłaciło za dziesięciodnio
wy pobyt w górach 220 zł, podczas gdy 
rzeczywisty koszt pobytu to 820 zł. Trzy
dzieścioro dzieci bliżej po:zna sylwetkę pa
trona szkoły Jana Pawła Il, gdyż podczas 
zimowiska grupa zwiedzi Wadowice oraz 
Zakopane. Ponadto uczniowie będą w Mu
zeum Przyroclniczym, obejrząpokażratow
nictwa WOPR i pokaz rękodzielnictwa 
w ramach poznawania folkloru babiogórskie
go. Nie zabraknie też kuligu i piecz.eniakieł
basek nad ognisk:iem. (eb) 

O Boleslowie Lament-w radiu i tv 

W najbliższą niedzielę 22 stycznia jed
nocześnie w telewizji Trwam oraz 
w Radiu Maryja odbędzie się pro

gram poświęconej 1 OO-leciu założenia przez 
łowiczankę błogoslawionąBoleslawęLament 

Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej 
Rodziny. Program zostanie wyemitowany 
w godzinach 13.30-15. Oprócz tego w na
stępną niedzielę 29 stycznia o godz. 11 tak
że w telewizji Trwam i Radiu Maryja odbę
dzie się transmisja mszy świętej poświęco
nej błogosławionej w(J(). roc:znicęjej śmierci. 

(tb) 

Kręgielnia w Skierniewicach 

W ferie toniei 

D la osób, które wybierają się podczas 
ferii do C--entrum Sportu i Rekreacji 
„Classic" w Skierniewicach mamy 

dobrą wiadomość. W tym czasie dla dzieci 
i młodzieży obowiązują specjalne, promo
cyjne ceny - 2 zł za jedną grę od osoby. Pizy
pomnijmy, że kręgielnia znajduje się przy ul. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12 a czyn
na jest codziennie od go<!z. 15. (mwk) 

Drogo w Teresewie plonowano 

W materiale zamieszczonym w po
przednim NŁ na temat projektu 
budżetu gminy Kiernozia na 2006 rok 

wymienilam nzz:wy solectw, w których planu
je się budowę chóg (lipnie 14,3 km). Są to: 
Lasocin, 2'.arniary, Wola Stępowska, Kiernozia 
iNiedzieliska. Omyłkowo pominęłam Teresew, 
za co osoby zainteresowana przepraszam. 

Mirosława Wolska-Kobierecka 
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t ODESZLI OD NAS (6 -15.01.2006 r.) 
7 stycznia: Henryka Borkowska, I. 62, Natolin; Władysław Koprowski, 

I. 69; Józef Wieczorek, I. 51, Łowicz; Władysław Gasiński, I. 74, Bolimów; 
8 stycznia: Danuta Tybuś, I. 49; Józef Miśkiewicz, I. 56, Stryków; Ireneusz Czyżew
ski, I. 32, Stryków; Krzysztof Domagalski, I. 48, Głowno; 9 stycznia: Roz.alia Lenart, 
I. 86, Kadzielin; Jan Koza, I. 85, Łowicz; 11 stycznia: Janina Dłużniewska, I. 79, 
Łowicz; Kazimierz Marciniak, I. 80, Łowicz; Henryk Jabłoński, I. 51, Stryków; 
12 stycznia: Albina Zwolińska, I. 71, Bolimów; 13 stycznia: Halina Pięta, I. 76; 
15 stycznia: Zofia Kabat, I. 96, Dąbrówka; Mańanna Rożniata, I. 91, Popów. 

Pani HANNIE WIELICZKO 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

R-181 

M~!A 
składają 

Zarząd Powiatu Łowickiego 
Koleżanki i Koledzy 

ze Starostwa Powiatowego w Łowiczu 

Wyrazy głębokiego współczucia dla Rodziny zmarłego 

ś.P. ZYGMUNTA 
WIELICZKO 

byłego pracownika Urzędu Miejskiego w Łowiczu 
składają 

Burmistrz Łowicza 

R-179 

R-148 

R·163 

oraz pracownicy Urzędu Miejskiego 

Wyrazy wspQłczucia 
dla Pani Seleny Wieliczko-Konarskiej 

z powodu śmierci 

OJCA 
składają 

dyrektor i pracownicy Zakładu Obsługi Przedszkoli Miejskich w Łowiczu 
oraz dyrektor i pracownicy Przedszkola nr 1 w Łowiczu 

Wyrazy współczucia 

dla Pani BOŻENY PŁUSKI 
z powodu śmierci 

MATKI 
składają 

dyrektor i pracownicy 
Zakładu Obsługi Przedszkoli Miejskich w Łowiczu 

oraz dyrektorzy i pracownicy przedszkoli 

W PIERWSZĄ BOLESNĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI 
naszej ukochanej żony, mamy, babci 

ś.P. WANDY DZl~GIELEWSKIEJ 
w Bazylice Mniejszej w Łowiczu 

w środę 25 stycznia 2006 r. o godz. 18.00 
zostanie odprawiona msza święta 
w intencji naszej drogiej zmarłej. 

O CZVM ZAWIADAMIAJĄ WSZVSTKICH ŻVCZLIWYCH JEJ PĄMIĘCI 
R.184 

mąż, córki z rodzinami 

-------~------------ REKLAMA -

H. SKRZJDLEWSKA 
IA 3 ;i i1 i i :t!i • ł!i :t•tiA I E'1•1!I.X•il 

GŁOWNO, ul. Łowicka 7111 tel. (0-42) 710-71-90, 719-30-24 (czynne całą dobę) 
ZGLERZ, u!. Parzęczewska 6, tel. (0-42) 717-00.()0 (czynny całą dobę) 

ŁÓDZ, tel. (0-42) 672-33-33, 672-30-27 (czynne całą dobę) 

• ZAŁATWIAMY FORMALNOŚCI W ZUS 
• WYPŁACAMY ZASIŁEK ZUS 
•KREMACJE 
• przewóz osób zmarłych do chłodni 
• przewozy międzynarodowe 
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Ponad tysiąc zloty kosztuje jedną osobę udział 
w studniówce. Wplata na organizację imprezy, 
kupno garnituru lub sukienki, butów, dodatków, 
jak np. kolczyków czy naszyjnika, wreszcie 
zrobienie fryzury i paznokci, makijaż, wizyta 
w solarium - wszystko to było niemałym wydatkiem 
dla każdego uczestnika jednej z pięciu studniówek, 
jakie odbywały się w naszym powiecie w ciągu 
minionego weekendu. Niemałego wysiłku wymaga 
też od uczniów przystrojenie sali i nauka 
skomplikowanych figur poloneza. A kiedy na drugi 
dzień wywietrzejąjuż z głowy balowe szaleństwa, 
czeka ich pracochłonne sprzątanie 
i świadomość, że ero matury zostało ledwie sto dni. 

agdalena Żelazkiewicz z II 
Liceum Ogólnokształcące

go w Łowiczu, jest osobą, której 
uroda nie wymaga wielkiego po
prawiania, a jednak tak ona, jak 
i wszystkie chyba jej koleżanki 
w sobotę na kilka godzin przed 
studniówką odwiedziły salony ko
smetyczne. Nic zatem dziwnego, 

że w łowickich salonach na tę so
botę zapisywać trzeba się było już 
dwa, a nawet trzy miesiące wcze
śniej. - Od chwili otwarcia co pół 
godziny mamy klientki, które przy
gotowują się do studniówki - mówi 
Izabela Haczykowska z łowickie
go Studia Urody Oliwia. - Zarów
no uczennice, jak i nauczycielki -
dodaje. Najczęściej panie robią so
bie „full serwice": fryzurę, maki
jaż, paznokcie, solarium Tego dnia 
mogą zresztą liczyć na zniżkę -
wszystkie te zabiegi wykonywa
ne były 20 - 30 procent taniej. -
Podstawąjest solarium - opowia
dają nam uczennice z ,,Medyka". 
- Nawet jeśli jakaś dziewczyna robi 
sobie paznokcie czy makijaż 
w domu, to solarium zaliczyć musi 
obowiązkowo . Także panowie 
chcą zaprezentować na studniów
ce egzotyczną opaleniznę. Czy 
wszyscy? Jednemu z naszych 
rozmówców wizytę w solarium 
odradziły koleżanki. - To dla mnie 
trochę śmieszne, aby chłopak cho
dził do solarium - mówi inny 
uczeń. Jakub Papuga. 

Panowie za to chętniej korzy
stają z usług fryzjera. -Każdy chce 
się przecież wyróżniać i być orygi
nalny - mówi Michał Balcer z Ze
społu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 4 mając na myśli finezyjną fry~ 
zurę układaną za pomocą żelu. 

zeSlli·n.m1 
Sama fryzura to jednak nie 

wszystko. Dobry garnitur kosz
tuje przeciętnie od 300 do 600 zło
tych. Jak słyszymy od uczniów 
„Ekonomika" Michała Balcera, 
Bartłomieja Wróblewskiego, Kry
stiana Kosteckiego i Michała Ma
terki, wybór garnituru jest bardzo 
ważny, gdyż są modele, które 
mężczyznę wyszczuplają, są i ta
kie, które sprawiają, że sylwetka 

wygląda niczym u .atlety. Szczy
tem dobrego smaku są garnitury 
dwukolorowe, na przykład ciem

19.01.2006 r. 

liekniecz•le 
zbalom••i 

ny garnitur, w którym przeplata- Zanim jednak nadejdzie dzień 
ją się niemal niewidocznie dla oka balu i zanim przywdzieje się wy
paski czarny i grafitowy. Do tego niarzoną kreację, trzeba przygo
koszula, ze spinkami przy man- tować salę. Spośród szkół organi
kietach i buty, koniecznie z zawi- zujących studniówki w ten week
niętymi noskami. Szczytem awan- end, tylko „Ekonomik" wynajął 
gardy jest natomiast surdut za- salę OSiR, reszta: ,,Medyk", szko
miast garnituru - do tego na przy- ła na Blichu, szkoły w Zdunach 
kład koszula w kolorze kości sło- i Zduńskiej Dąbrowie, organizo
niowej, srebrne spinki i złoty kra- wały bale w swoich murach. Po
wat. mysły na wystrój sal były różne, 

Przynajmniej 20 procent dziew- np. w „Medyku" sala przystrojo
cząt szyje balowe kreacje u kraw- na była w stylu lat sześćdziesią
cowych, reszta kupuje. - Jest ta- tych, w ,,Ekonomiku" wyglądała 
niej i można lepiej dopasować strój niczym wyspa piratów, w Zespo
do swojej figury - mówią nam na le Szkół Ponadgimnazjalnych 
temat szytych kreacji dziewczęta w Zduńskiej Dąbrowie przygoto
z ,,Ekonomika". Magdalena Jóź- wana została oszczędnie (w kolo
wiak z II LO chciała mieć nato- rach granatowym i srebrnym), acz 

·miast kreację w stylu lat sześć- z wielkim smakiem. W ostatniej 
dziesiątych, która korespondować chWili zrezygnowano nawet z za
będzie z nawiązującą do tego okre- wieszenia balonów. 
su dekoracją balowej sali. - Zoba- Ile pracy to kosztowało wiedzą 
czyłam tę sukienkę w filmje Dirty tylko uczniowie. - Jak mogłabym 
Dancing i tylko krawcowa mogła nie pójść do salonu urody zrobić 
mi uszyć taką samą - mówi. sobie paznokcie. Po całotygodnio-

N aj lepszym natomiast mo- łl'.Y11I wieszaniu dekoracji paznok
mentem na kupno studniówko- cie mam w strasznym stanie -
wej kreacji w sklepie jest gru- mówiła nam w piątek przed stud
dzień, czas przedsylwestrowy, niówkąjedna z uczennic ,,Medy
kiedy wszystkie panie szukają ka". W ,,Ekonomiku" przez wiele 
wymyślnych kreacji, w których dni malowano na szarym papie
pożegnają stary rok. Katarzyna rze niemal naturalnej wielkości pi
Baranowska, Wioletta Wolanow- racki statek, który ozdobił jedną 
ska, Joanna Paradowska i Mariola ze ścian sali balowej, kilkanaście 
Skóra z „Ekonomika" mówią osób zajmowało się dmuchaniem 
zgodnie, że wcześniejsze biega- . balonów, na rusztowaniach wspi
nie po sklepach nie ma sensu - nano się nieraz pod sam sufit hali, 
niczego ciekawego się nie znaj- aby zawiesić jakieś element deko
dzie, albo trafi się na rzeczy racji. z pomocą rodziców prze
z poprzedniego sezonu. wieziono ze szkoły na OSiR kil-

W studniówkowych kreacjach kadziesiąt ławek i krzesełek, któ
przeważająkolory czarne, choć jak re po imprezie odwieźć trzeba 
mówi Magdalena Żelazkiewicz było z powrotem. 
w tym sezonie najmodniejsze ko- -Koncepcjęwystrojuzlatsześć
lory to brązowy i złoty. W śród dziesiątych łl'.)l71lyśliłyśmy podczas 
uczennic znaleźć też można- spaceru - opowiadają z kolei 
dziewczęta w sukniach w kolorze uczennice II LO. Pomysłodaw
niebieskim czy różowym. - To nie czyni Ola Cebula mówi, że chcia
jest jakieś wielkie przełamywanie ła, aby było oryginalnie - inaczej 
konwenansów - mówi na ten te- niż w każdej ze szkół. - Ponadto 
mat Katarzyna Baranowska nasi-rodzice i grono pedagogicz
z ,,Ekonomika". - One przełama- ne dobrze będą się czuli w deko
ne zostały już dobre kilka lat temu racjach ~ujących do ich mło
i dziś nauczyciele nie patrzą krzy- dości - słyszymy od uczniów. Ze 
wo na dziewczynę w różowej su- strychów i starych szaf na świa
kience. Bardziej szokuje duży de- tło dzienne wyjrzały zatem ana
kolt czy odkryte plecy - dodaje. logowe płyty, na ścianach zawi-

Sama sukienka to jednak nie sły dekoracje nawiązujące do fe
wszystko, często dochodzi jesz- stiwalu w Woodstock, pojawiły 
cze kupno szala, butów, wreszcie się wizerunki Beatlesów, Janis Jo
dodatków: kolczyków, bransolet~ plin, Johna Lenona, był Cadillac, 
ki, naszyjnika. Wielokrotnie te • szafa grająca i Marlin Monroe. 
dodatki przekraczają nawet koszt W każdej ze szkół prace przy 
samej sukienki. dekoracjach trwały już od ponie-
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działku, nieraz nawet do północy, 

a w międzyczasie uczniowie do
skonalić musieli jeszcze polo
neza tradycyjnie tańczonego na 

samym początku studniówki. 
Dużym problemem było zgroma

dzenie na próbach osób towarzy
szących. - Często są to studenci, 
osoby pracujące, czy uczniowie 
z innych szkól- opowiadają uczen
nice. Próby zatem odbywały się 
także w weekendy, a zdarzyło się 

nawet, że uczniowie II LO mieli 
próbę poloneza w seminarium du
chownym, bo podczas przerwy 

świątecznej ich szkoła była za
mknięta. - Ćwiczymy od listopa
da, dwa razy w tygodniu i nadal 
nam nie wychodzi. Przynajmniej 
będzie zabawnie - żartowali 

uczniowie ,,Medyka" podczas na
szej piątkowej rozmowy. W dniu 

premiery jednak wszystko wyszło 
im idealnie i wcześniejsze słowa 
były chyba tylko przejawem 
skromności. Także w Zduńskiej 
Dąbrowie polonez wypadł bardzo 
dobrze, zresztą mieliśmy okazji( 
zaobserwować to podcza5 przed
finałowej próby, nauczycielki 
przygotowujące uczniów pode
szły do sprawy bardzo poważnie 
- zwracano uwagę na najdrobniej
sze szczegóły, na przykład zbyt 
nisko trzymaną różę, czy na to, 
aby uczniowie podczas tańca nie 
żuli gumy. ......... , 

-;.t„ ...... 
Od kilku lat studniówkową no

wością są odbywające się w nie
dzielę poprawiny. O ile podczas 
studniówki zazwyczaj na scenie 
gra zespół muzyczny, o tyle 
w poprawiny wszyscy tańczą 
przy sprzęcie grającym. Tak pierw

szego, jak i drugiego dnia wszyscy 
bawili się świetnie - i uczniowie, 

Tak /X)dczas poprawin, jak i studniówki ~chowawcy często pory

Studniówki zaczynały się ~kle o godzinie 18. Oczywiście na początku był polonez. Tańczą wani byli w tany prz.ez swoich uczniów. Poprawiny w li LO, wraz 
uczniowie z ZSP w Zduńskiej Dąbrowie. z uczennicą tańczy wychowawca klasy 11/b Piotr Jędracha. 

i nauczyciele, często zresztą ra
zem. Na przykład w szkole na 
Blichu utwory skoczne, nowocze
sne przeplatane były tańcami tra
dycyjnymi, z którymi młodzież, 

co mieliśmy okazję zaobserwować 
radziła sobie bardzo dobrze. 

W niedzielę-podczas poprawin 
w II LO uczniowie ubrani byli już 

bardziej na luzie. Kameralna at
mosfera była okazją, by podzię
kować nauczycielom za pomoc 
w organizowaniu studniówki i za 
lata wspólnej pracy, była też oka
zją do pozowanych zdjęć z ulu

bioną panią profespr. 
Po całonocnej, sobotniej impre

zie przy stołach nie panowała już 
może aż taka wesołość, jednak na 
parkiecie wszyscy - i wychowaw
cy, i uczniowie szybko się roz
kręcali. - Moda na postudniówko-

we poprawiny trwa od jakichś 
trzech lat - mówi opiekunka sa
morządu szkolnego w II LO 
Agnieszka Pawłowska-Kalinow
ska. - Od momentu kiedy przygo
towaniem dań zajmują się firmy 
kateringowe. Dziś, kiedy potraw 
nie przygotowują rodzice, zapła
cone porcje trzeba po prostu zjeść 
i okazją do tego są właśnie popra

winy. - Wie pan, jedzonka sporo 
zostaje - potwierdza jedna z uczen
nic. 

Przeciętnie poprawiny trwały 
w niedzielę do godziny 22.00. 
Podczas studniówek bawiono się 
nawet do 5 rano. Uczniowie nie 
mogli jednak odpocząć w ponie
działek po weekendowym szaleń
stwie. Trzeba było bowiem, 
zmywszy żel i brokat z włosów, 
zabrać się za uprzątanie sal. No 
i chyba pqmyśleć o zbliżającej się 
wielkimi krokami maturze. - Stud
niówkę ma się tylko raz w życiu -
mówiło wielu z naszych rozmów
ców. Maturę też wypadałoby zda
-wać raz w życiu. Raz a dobrze -
jak głosi inne porzekadło. 

Wojciech Czubatka Jak widać studniówka w szkole na Blichu prz.ebiegała w szampańskich nastrojach. 

Poprawiny w nMedykun: mimo że drugiego dnia już prz.y mag- · 
Poprawiny w li LO, na zdjęciu 
w tańcu z uczniem wychowaw-
czyni, Anna taczek. , ~ netJ}fonie i tak ba~no.sfę„$wief!lie. _ Ppp!avviny w .,Medylcu"-jak wiq{lć,~ ną IU?ię i w rnnięj_.~nych strojach. 

'' . ,. 
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SAMOCHODOWE 
Mazda 626 GF 2.0 + gaz, 1998 rok; srebrny 
metalik, pełna opcja, 4 poduszki powietrzne, 
hak - sprzedam. Tel. 0600-298-202. 

Opel Vectra combi 2.0 DTL, 1999 rok, Starman - chłodnia 1998 rok, 
czarny, bogate wyposażenie - sprze- motocykl Honda 650 - sprz.edam 
dam. Tel. ~77. 046/838-59-68. Tel. 0504-475-567. 

Lakiery samochodowe, mateńały lakiernicze 
- auta osobowe, dostawcze, ciężarowe. 
Tel. 0512-391-051. 

ABC kupię osobowy, cały, uszkodzo
ny. Tel. 046/831-85-71, 0501"'581.SOO. 

Skoda Favorit, gaz, 1995 rok, idealna, czer
wona, 4800 zł-sprz.edam Tel 0603-512-417. 

Opel Corsa I.O, 1998 rok, czerwony, 
stan idealny, Zlltejestrowany - sprzedam tanio. 

_ Tel. 046/837-88-12. 

Daewoo Lanos 1.5, 1999 rok, stall idealny, 
=jestrowany - sprzedam tanio. 
Tel. 046/837-88-12. 

Robur - sprzedam niedrogo. 
Tel. 046/838-27-22. 

Sprn.diun Peugeot 206 HD!, 2000 rok. 
Tel. 0602-709-962. 

VW Passat, 1996 rok, granatowy, kraj, I 

16000 zł - sprz.edam Tel. 0889-344-873. 

Polonez Truck 1.6 gaz, 1997 rok - sprzedam 
Tel. 0601-303-279. 

CC 700 +gaz, 1998 rok, zielony 
metalik, powypadkowy - sprzedam. 
Tel. 0693-697-977. 

Łada, benzyna+ gaz, 1989 rok - sprz.edam. 
Strzelcew 52, tel 0698-238-725. 

Ford Escort 1.6, 1990 rok - pilnie spu.edam 
Tel. 0693-538-189. 

Silnik Leyland 4-cylindrowy, cena do uzgod
nienia - sprz.edam. Tel. 0692-861-782. 

Al/TO.SKUP, WSZVSTKIE MARKI, 
NAJLEPSZE CENY. TEL 0506-174-076. 

Mercedes 608 O, 1980 rok - sprz.edam 
Tel. 0692-101-989. 

Ford &cort 1.4, 1991 rok, szyberdach, 
centralny zamek, alufelgi - spizedam. 
Tel. 0660-294-203. 

Renault Clio, 1994 rok, clobiy wyposażony 
- sprzedam. Tel. 0608-442-467. 

Spr7.edam alufelgi 5-ramienne, 15", 4 x I OO 
- Opel, Volkswagen. Tel. 0604-825-723. 

Honda Civic 1.4 iS, 1998 rok - sprzedam. 
Ford Escort CL.X 1.6, 1992 rok - sprzedam. Tel. 0602-640-627. 
Tel. 0501-270-197. 

Ford Transit, po wypadku - tanio sprz.edam 
Tel. 0601-323-559. 

- ~-----
VW Polo 1.4, 1998 rok, 82 tys. km, 
3 drzwi, czerwony - spn:edam. 
Tel. 046/837-73-61 po 17.00. 

Opel Astra 1.6 gaz, 1994 rok, biały, 
3-<lrzwiowy, cena do uzgodnienia - sprzedam 
Tel. 0600-741-147. 

Części: Astra 1.4,)d i 1.6, 5d; CC 700 
- sprzedam Tel. 0604-569-679. 

Kupię każdy samochód do kasacji {wydam 
zaświadcwtie) lub w komis do sprzedania 
Tel. 0605-695-882. 

Kupię każdy samochód do kasacji (wydam 
zaświadcwtie) lub inne powypadkowe. 
Tel. 0504-199-580. 

Części - Ducato, Ford, llyWldai,Rcnault 11 
D, Polonez, 125p, 126p, Łada 2107, 
Ford Mondeo (blacharskie) 
sprzedam. Tel. 0504-199-580. 

Łada 2107, stan dobry, OC - sprzedam 

N"issan Micra, 1984 rok, nowy gaz 
- sprzedam. Tel. 0505--065-046. 

Polonez Caro Plus, Xll 1997 rok, 
I właściciel, aulo gaz, centralny zamek, 
bezwypadkowy, opony zima/lato na felgach, 
4300 zł - sprzedam. Tel. 0604-452-398. 

Toyota Yaris I.O, XI 2001, 68 tys. km, 
cena do uzgodnienia - sprzedam. 
Tel. 0509-891-135, 046/838-26-40. 

Citroen BX, 1990 rok; 126 e~ 1996 rok 
-sprzedam. Tel. 0602-615-126. 

Ford Fiesta I.I, 1992193 rok, stan dobiy 
- spn:edam. Tel. 0503-784-240. 

Seicento 900, 2000 rok - sprzedam. 
Tel. 046/837-65-14. 

Mercedes Vito 108 COi, 1999 rok, niebieski, 
3-0SObowy, do połowy przeszklony, 
salonowy - spr.axlam. Tel. 0608-420-169. 

Omega C combi 2.5 TOS, 2000 rok, 
biała, bogate wypos32.anie, =jestrowana 
w kraju, 29000 zł - sprzedam. 
Tel. 0692-601-689. 

Tel. 046/838-51-94, 0693-814-288 po 15.00. 
Opel Vectra 1.6 +gaz, 1991 rok, 2500 zł 

Sprzedam części do Forda Mondeo, 1993 - -sprzedam. Tel. 0506-086-371. 
2000 rok Tel 0509-791-220, 0501-040-690. Maluch, XI 1999 rok -sprzedam. 

Seicento ?OO, 1998 rok, gaz - spn:edam. 
Tel. 0668-199-742. 

Skoda Favorit, gaz, 1991 rok-sprzedam. 
Kra=w Wielki 16, tel. 0504-226-974. 

Toyota Tezre4 1988 rok, gaz - sprz.edam 
Tel. 0606-710-189. 

Renault 19 l.7zgazcm, 1990rok,standobry 
-sprz.edam. Tel. 0693-322-719. 

Mitsubishi 9aJant 1.8 GLSi Sedan, 1990 rok, 
"'-wspomaganie, elektryka, 4500 zł do uzgod

nienia - sprz.edam. Gmina Dmosin. 
Tel. 0507-892-376, 046/874-75-17. 

Honda Civic, 1990 rok - sprzedam. 
Tel. 0602-647-607. 

BMW 525 24V, sekwencja gaz, 1990 rok 
- sprzedam Tel. 0604-100-375. 

Renault Clio, z gazem, 1993 rok, Zlltejcstro
wany, lekko uszkodz.onl( - 'Sprzedam. 
Tel. 0600-370-514. 

Opel Calibra 1992 rok, gaz - tanio sprzedam. 
Tel. 0503-141-414. 

Renault 19 Chamada, 1991 rok - sprzedam 
na części lub w całości. Tel. 046/863-60-14. 

Ford Transit Max 2.5 O, 1992 rok-sprzedam 
Tel. 0606-428-162. 

Fiat l 25p, 1990 rok, stan dobiy. 
Tel. 024!277-95-95 wieczorem 

Audi 80 B4 2.0 benzyna + gaz, stan dobiy 
- sprzedam. Tel. 0500-582-298, . 
046/838-06-84. 

Żuk, 1988 rok - sprzedam 
""".._:z:,,j,. 046/838-16-66. 

Absolutnie kupię każdy osobowy cały, 
uszkodzony lub zniszczony. 
Tel. 0505-S45-772. 

Seat lbi2a 1.6 + gaz, 2000 rok, kupiony 
w salonie, serwisowany, bogate 
wyposażenie - sprzedam. Tel. 0698-085--068. 

Fiat 126 El, 1995 rok -sprzedam. 
- .:rei. 0509-099-954. 

Opel Vectra, gaz, 1991 rok, hatchback 
- sprLedam. Tel. 0606-463-540. 

Tel. 0604-526-273. 

Cinquecento, 1997/1998 rok - sprzedam. 
Tel. 0503--067-846. 

Żule, 1982 rok - sprzedam. 
Tel. 046/837-14-27. 

Fiat 126p, 1990 rok - sprzedam. 
Tel. 046/838-71-64. 

Peugeot 306 1.9 D Sedan, 1995 rok 
- sprzedam. Tel. 0501-230-900. 

VW Passat IDI 115 kM, 2000 rok, sześć 
biegów, bogate wyposażenie, sprowadzony 
-sprzedam. Tel 0691-582-662. 

Całe I uszkodzone k11pię, Głowno. 
Tel. 0606-238-179. 

Suzuki Super Cany, 970 cm', 1994 rok 
- spn:edam. Tel. 042!119-27-88 . 

Fiat 126p, 1991 rok - sprzedam. 
Tel. 0693-566-219. 

Volkswagen Passat combi, 1991 rok; Matiz 
Joy, 1999 rok; Punto I.I SX, 1996 rok; Punto 
I.I SX, 1994 rok - sprzedam, mo'Lliwość 
zamiany. Tel. 042!119-20-77, 0604-392-876. 

Passat 1.8, 1989 rok, stan idealny, 
alufelgi - sprzedam lub zamienię na busa 
Tel. 0511-740-971. 

Skoda Felicia 1.3 combi, 2000/200 I rok, 
cena 11500zł-sprzedam. Tel. 0501-591-261. 

Kla Sportage 2.0 TOI 4x4, 199912000 rok, 
cena30000zł-sprzedam. Tel. 0501-591-261. 

Fiat 125p - sprzedam. Tel. 0509-435-262. 

Fiat Uno, 1994 rok, gaz - sprzedam 
Tel. 0609-359-433. 

Cinquecento kupię. Tel. 0500-420-702-

Tico kupię. Tel. 0500420-702. 

Łada 2107, 1500, 1991 rok, żuk, 11IB,1991 
rok, plandeka- sprz.edam. Tel. 0887-491-188. 

Opel Vectra, 1993 rok, na części lub w całości 
- sprzedam Tel. 0506-119-917. 

Ford Transit 2.5 O, 1995 rok, krótki podwyż
szany - sprzedam. Tel. 0503-528-645. 

Żuk Al I skrzyniowy, 1991 rok, 1000 zł 
VW Golf lll, 1994 rok, bordowy metalik, _ sprzedam Tel. 046/838-63-46. 
5-drzwiowy, szyber-dach, elektiyka lusterek, 
9400 zł - sprzedam. Tel. 0502-259-435. 

Honda Civic 1.5 Sport Coupe, 1996 rok, 
uszkodzona, elcktiyczny szyber-dach, 
wspomaganie. Tel. 0602-694-782. 

Seat Ibiza, l.3, 1995 rok, gaz - spn:edam. 
Tel. 046/83a-62-43, 0605--067~14. 

Fiat Brava, 1.6, 16 V, gaz - sprzedam. 
Tel. 0606-680-306. 
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Punto, 1.2, 1998 rok, czerwony, 3-<lrzwiowy, Opel Astra n 2.0 TOL comb~ 1999 rok, Fiat Uno 1.4, 1997 rok, 5 drzwi, 4500 zł Mercedes 308, 1994 rok, wywrotka 
benzyna+ gaz, 7800zł,Astracombi, 1.4,2000 bogate wyposażenie - sprzedam - spn:edam. Tel. 0504-129-814. Tel. 0608-634-384. 
rok, szary metalik, 11200 zł, Cinquecento 900, Tel. <J6!i0-934-4 l 6. 

Ford &cort combi 'f.8 TO, 1997 rok, granat, \blkswagen Golf 3, 1.6, 1993 rok, 1996 rok, 4600 zł, Cinquecento 700, ł995 
VW - sprz.edam na części. klimatyzacja, ABS, wspomaganie, centralny stan bardzo dobiy. Tel. 046/831-39-34. rok, 3800 zł - sprzedam. 
Tel. 0668-167-315. zamek, el. szyby, 2x poduszka, I 0800 zł Tel. 046/863-06-10, 0694-547-204. 

- sprzedam. Tel. 0607-273-734. Fiat Brawa 1.2 B+G, 1999 rok, 
Fiat 1500 po kapitalnym, nowe ogumienie Kupię osobowe - cale, rozbite, 12.700 zł - sprzedarn. Tel. 0602-685-613. 

skorodowane. Tel. 0601-391-405. Polonez Caro, 1993 rok - sprzedam - spn:edam. Tel. 046/838-62-12. 
Tel. 0512-199-7~. 

Mondeo 1.8 + gaz, 1994 rok, 7800 zł 
Sprzedam alufelgi 195x65. Tel.0887-477-155. -sprz.edam. Tel. 046'839-04-89, 0604-233-371. Fiat CC 700, 1998-rok, I właściciel, r&Wwy 

Audi 84, 1993 rok - sprzedam. metalik, przebieg 57 tys. garaż.owany, 4600 zł VW Polo 2000/200 I rok, 1.4 I 6V, swa per-
Tel. 0502-096-425. Eskort 1.6, 1998 rok, 9.300 zł. 

- sprzedam Tel. 0600-226-519. la, 5-drzwiowy, stan idealny, garażowany, Tel. 046/839-04-89, 0604-233-371. 
Daewoo Espero 1.8 cat, 1999 rok, centralny 

właściciel niepalący, opony zimowe nowe Seicento, 2001 rok, błękitny roetaLik 
Fiat 126 p, 1990 rok. Tel. 0667-961-003. i alufelgi + opony lelllie - sprz.edam - sprz.edam. Tel. 0607-504-067. zamek, irrunobiłi=, autoalann, wspomaganie 

Tel. 046/838-17-76, 0501-541-206. BMW318i, E36, benzyna+gaz, wkole ABS, kierownicy, elektrycme szłby i lusterka, in- 126p, 1997 rok - spn:edam. 
stalacja gazowa, I właściciel, srebrny metalik, Ford Escort Bolero 2 combi 1.6 I 6V, 1999 Tel. 0607-504-067. wspomaganie centralny 23roek, alann, szyber-
8300 zł - sprzedam. Tel 046/863-34-24, rok, granatowy, I właściciel, serwisowany, dach, cena 9500 zł, 199.2 rok -sprzedam. 
0694-633-656. garaż.owany, oiyginalny przebieg 55 tys. km, Mercedes 123 200 D, 1978 rok, Tel. 0660-766-888. 

„weteran sws", stan dobiy - sprzedam. 
seicento 2001 rok, zielooy metalik, gaz, 9600 cena 17200 zł. Tel "5o6-995-253. 

Tel. 0604-970-429. BMW, E36, 318 ~ 1992 rok, uszkodz.ony 
Żł, idealny - sprzedam Tel. 0888-261-433. Kupię każdy samochód. prawy pr7.Ód, 3.000 zł - sprzedam cały 

Tel. 0605-843-751. Opel Astra l.8 16V combi, 1994 rok, lub w częściach. Tel. 0603-195-176. 
Opel Astra Sedan, 1999 rok, wiśniowy stan idealny - sprzedam. Tel 0509-424-432. 

Passat 1.9 TOI, X 1997 rok-sprzedam. metalik, bezwypadkowy, 13200 zł - sprzedam. Toyota Corolla, 1999 rok, biała+ gaz-sp=-
Tel. 0501-213--067. dam. Tel. 046/838-67-75, 0504-169-288. Alufelgi0215"zoponami 195/50-sprzedam. Tel. 0602-657-581. 

Tel. 0609-135-463. 
Opel Astra 1.4+ gaz, 1995 rok, 5 - drzwiowy, Opel Astra combi, 2001 rok, zielony metalik Polonez Caro, gaz, 1995 rok, 2300 zł 

idealny, 12400 zł - sprzedam. -sprz.edam Tel. 0603-741-485. Ford Escort 1.3i, XII 1991 rok - sprzedam. fiolet metalik, c. zamek w kierownicy, airbag, 
Tel 0888-261-433. Tel. ().696-417-148 po 17.00. 6900 zł - spu.edam Tel. 0509-837-633. 

Fiat Uno I.O, 1992 rok, biały, po remoncie 
Nissan NX 100, 1993 rok, zdejmowany dach Cinquecento, 1995 rok - spn:edam. Volvo 960, 2.5, 199,5 rok, gaz, pełny opcja, blacharskim, 5-drzwiowy, stan bdb, 3400 zł 

idealny, 14800 zł - sprzedam. - spn:edam. Tel. 0608-409-744. - sprzedam. Tel. 0602-123-360. Tel. 0691-295-051, 046/833-07-98. 
Tel. 0888-261-433. 

Cinquecento 700, 1995 rok, czerwony, Seicento, 2000 rok - spn:edam. Opel Omega B Combi, 1996 rok, 2000 m 
Mercedes 140, 3.5 TO, 1993 rok, pełna opcja, bez śladów korozji, stan bdb, 3700 zł 

Tel. 0509-038-645. sześciennych, bogate wyposażenie 
idealny, 28500 zł - spn:edam. - sprz.edam Tel. 0500-026-841. VW Golf 1.6 m, 1987 rok, biały, 

-sprzedam. Tel. 0504-531-593. 
Tel. 0888-261-433. 

Kola zimowe 145n0/13 i letnie 165/65/14 3-<lrzwiowy, 5000 zł - sprzedam. VW Golfll, 1.6 TO, 1992 rok, 
Opel Vectra, 1.7 ml sed;in, 1996 rok, - sprz.edam. Tel. 0608-409-744. Tel. oiios-516-735, 046/838-90-26 po 16.00. granatowy metalik, 4500 zł - sprzedam. 

Tel. 0695-745-543. bezwypadkowy, 13200 zł - sprzedam. 
Tico, 1998 rok, I 05 tys. km, ciemnozielony Opel Cahbta, benzyna, 1991 rok, czerwony 

Tel. 0888-261-433. 
-sprzedam. Tel. 0693-157-108. - sprzedam. Tel. 046/838-95-40. Ford Fiesta 1.8 D, 1996 rok, granatowy, 

Daewoo Tico, 1998/ 1999 rok, I właściciel, Renault Megane Scenic 2.ll benzyna + gaz, 4500 zł - sprzedam. Tel. 0694-745-543. 
zielonymetalik-sprz.edam Tel 0502-507-768. Opel Kadett 1. 7 D, 1989 rok, bak, po remon-

1997 rok, 17000 zł - sprzedam lub zamienię. BMW 318 i, 1995 rok, W17.0SOwy metalik, cie silnika, lekko uszkodzony, 1700 zł 
Polonez Caro plus, 1997 rok, srebrny metalik - sprzedam Tel. 0609-524-829. Tel. 0608-637-072. c. zamek, alarm, el. szyby, lusterka, alufelgi, 

13500 zł - spn:edam. Tel. 0694-745-543. - sprz.edam Tel. 0604-884-494. Xsara combi 1.6, silnik elektiyczny 5 kW, XI Polonez, gaz, 1996 rok - tanio sprzedam. 
Fiat Patio, 12, 1999 rok, instalacja gazowa Tel. 0668-189-441. 1998/1999 rok-~ Tel 046'837-10-49. Daewoo Lanos, l .5 + gaz, 1999 rok, bezwy-

padkowy, 10900 zł - sprzedam, możliwość - sprzedam. Tel. 0602-494-810. 
Kuplę absolutnie każdy samochód Opony używane - importer. 

zamiany na Tico, Cinquecento. 
Lanos 1.5, l 6V, 1999 rok, instalacja gazowa cały, uszkodzony lub skorodowany. Tel. 0602-133-182, 046/837.0'NIO. 

Tel. 046/8)5-33-08. 
- spn:edam. Tel. 0602-494-810. Tel. 0668421-165. Ford Escort combi 1.8 D, 1992 rok, stan bdb 

Renault 19, 1994 rok,.5500 zł - sprzedam. 
Lanos 1.6, 16V, 1998 rok instalacja gazowa Seat Ibiza 1400, 2001 rok, salonowy - spn:edam. Tel. 0886-315-636. 

Tel. 046/831-11-36. 
- sprz.edam Tel. 0602-494-810. - sprzedam. Tel. 0503-168-408. CC po wypadku- sprzedam Tel. 088-609-809. 

Punto 12, 2003 rok, 5-dizwiowy, 
Skoda Favorit, 1991 rok, benzyna+ gaz, Opel Astra 1400, 2000rok,1 właściciel Citroen BX 1.4, 1985 rok - sprzedam. - sprzedam. Tel. 0600-944-728. 
S1an dobry - sprzedam. Tel. 0605-535-396. - sprzedam. Tel. 0668-421-165. Tel. 046/837-15-26. 

Opel Vectra 2.0, Xll 1999 rok, pełne wyposa-
Fiat 126 EL, I 996rok. stan dobry-sprzedam. Aat Pallo 12 + gaz, 1999 rok Opel Vectra, 1998 rok, wersja angielska, żcnie, salonowa, serwisowana - sprzedam 
Tel. 0501-818-524. - sprzedam. Tel. 0668-421-165. pełne wyposażenie oprócz skóry, 7500 zł lub zamienię na tańszy. Tel. 0501-715-609. 
Opel Vectra, 1.6, 1991 rok, benzyna + gaz, Opel Astra 1.4, gaz, 1997 rok, 3-<lrzwiowy, - sprzedam. Tel. 0602-288-075. 

Ford Escort 1.6, 1998 rok, 9500 zł 
do poprawek lakierniczych - sprzedam. salon - sprzedam Tel. 046/838c84-42. Sprzedam części do Poloneza, - sprzedam Tel. 0604-233-371. 
Tel. 0605-535-396. 

Mondeo, 1994 rok (chzwi, maski, reflektoiy) Fiata Tipo 1.6 O, Peugeota 405 1.8, 
Qpcl Corsa, 5-<lizwiowy, zadbany - kupię. 

Żuk, 1985 rok, skrzynia stan clobiy --sprzedam. Tel. 0504-199-580. 1990 rok. Tel. 0605-617-841. 
Tel. 0606-436-231. 

-sprz.edam Tel. 0691-499-866. 
Fiat Punto 1.2, gaz, 1994 rok, zielony, hak, Kupię każde auto do 1000 zł. 

Cinquecento 900, 1996-1998 rok - kupię. 
Fiat Punto, 5-drzwiowy, 1997 rok, zielony centralny zamek, elektiy=ie szyby, 7300 zł Tel. 0697-677 -630 

Tel. 0608-108-139. 
metalik, elcktiycme szyby, centralny zamek, - sprzedam. Tel. 0663-469-910. Cinquecento, 1996 rok - sprzedam. 

Cordoba, 1999-200 I rok - kupię. autoalann - sprz.edam Tel. 046/863-28-48. 
126p, 1996 rok, 400 zł; Skoda Favorit, Tel. 046/814-59-30. 

Tel. 0695-502-628. 
Daewoo Lanos, 1.5, l 6V, 1999 rok, zielony 1991 rok + gaz, 800 zł - sprzedam. Fiat I 26p, I 995rok - sprzedam. 

Punto, 5-drzwiowe, bezwypadkowe - kupię. metalik, gaz, wspomaganie, stan bdb Tel. 0509-428-521. Tel. 0693-609-563. 
Tel. 0606-472-251. - sprz.edam Tel. 0606-490-951. 

Alfa Romeo 146 HiOO, 1995 rok - !ar\io Seicento 900, bl<;kitny metalik, 1998 rok, gaz 
Opel Astra, 1998-2001 rok: kupię. Fiat Siena, 1.6, l 6V, 1998 rok, srebrny meta- sprzedam. Tel. 0602-187-540, 0668-359-180. 4 miesięczny - sprzedam Tel. 0502-156-468. 
Tel. 0695-509-226. lik, gaz, elcktiyczne szyby, centralny zamek, Fiat l 26p, 1996 rok, stan dobry - spn:edam. wspomaganie, stan bdb - sprzedam. Peugot comb4 1993 rok, benzyna + gaz 
Seicento, bezwypadkowe - kupię. Tel. 0505-728-221. - sprzedam. Tel. 046/815-45-39. Tel. 0606-490-951. Tel. 0694-216-417. 

Bus Merrecles 207, 2400 D, 1981 rok, 
Honda Civic, 1995 rok, gaz, bogate wyposa- Polonez 1500, 1987 rok, stan dobiy 

Renault Oio, 1999-2002 rok - kupię. 
stan dobiy - sprzedam. Tel. 0603-898-480. 

żenie, 9000 zł - sprzedarn. Tel. 0605-680-709. - sprz.edam. Tel. 046/815-78-14. 
Tel. 046/834-81-14. 

Peugeot 206, 2002 rok, I właściciel, 
Daewoo Lanos 1.5 I 6V, gaz, 1999 rok, Polonez Caro Plus 1.6, niebieski 1998 rok, 

Seat Ibiza, 2000-2003 - kupię. I właściciel, metatik, idealny - spn:edam. Rawa - sprzedam. Tel. 0512-140-873. salon Polska, stan bdb, bezwypadkowy, Tel. 0606-395-256. Tel. 0692-829-882. 
serwisowany - sprzedam. Tel. 0603-898-480. Golfll, 1.6 diesel, 1989 rok - sprzedam. 

Cinquecento 900, 1998 rok, '600 zł, Daewoo Matiz, 200 I rok, 36 tys. km, Tel. 046/815-23-28. Fiat Cinquecento 700, 1997 rok, I właściciel czerwony - sprzedam. Tel. 046/834-81-13. I właściciel, metalik, idealny - sprzedam. 
- sprzedam Tel. 0509-156-794. Tel. 0606-395-256. CC 700, 1993 rok, z gazem na gwarancji, 

Lanos 1.5 + gaz, 2000 rok, 5 - drzwiowy, 
Fiat Seicento 900, 1999 rok gaz - sprzedam. 

cena 3200 zł, ok Rawy Mazowieckiej 
zielony metalik, 10700 zł - sprzedam Seicento 900 SX, 1999 rok, metalik, I właści- - sprz.edam Tel. 0603-538-903. Tel. 046/838-06-24. cie~ zadbany - spn:edam. Tel. 0606-395-256. lub :zamienię na tańszy. Tel. 0509-369-540. 

Fiata 126 p, 1992 rok- sprzedam. Skoda Felicia, 1.3, 200012001 rok, Polonez, gaz, 1996 rok - sprzedam. Tel. 046/815-60-84. Toyota Corolla 1.6, 1997 rok, salonowa, 
1 właściciel, przebieg 33 tys. km, Tel. 0889-125-892. U- właścicie4 bezwypadkowa - spn:edam. 
srebrny metalik, bezwypadkowy - sprzedam. Opel Astra combi 1.6, I 6Y, 1997 rok, prze- Tel. 0601-385-894, 046/835-32-63. 
Tel. 0600-394-592. Opel Astra 1.4 16V combi, 2001 rok, bieg 158000, czeiwień malina, ABS, 2x air 

Skoda Felicia 1.3, 2001 rok, bezwypadkowa 19200 zł - sprL.edam. Tel. 0506-173-283. bag, halogeny, c. zamek, klimatyz.acja, e. szy-
- spn:edam. Tel. 0603-588-228. Passat combi 1.9 TOI, 2000 rok - sprzedam. by, lusterkll. Tel. 0880-211-799. Fiat Uno 1.4, 1995 rok, 5-<lrzwiowy, 4800 zł Tel.,0692-124-434. 
Fiat 126 p, 1999 rok - sprzedam. -sprzedam Tel. 0601-804-616. Fiat 126 p, I 996 rok, garaż.owany, stan 
Tel. 046/832-87-70, 0603-666-854. Opel Astra 1.4 benzyna, gaz, 1994 rok, bardzo dobry - spn:edam. Tel 046/833-35-00. Renault 19 1.4+ gaz, 1993 rok, 5800 zł elcktiyczne szyby, radio, 175 tys. km 
Żuk izotennicmy z agregatem chłodniczym-- sprzedam Tel. 0600-818-296. -sprzedam. Tel. 0601-804-616. Opel Vectra 1.7 TO, 1996 rok -sprzedam. 
sprzedam. Tel 046/831-40-28. Tel. 0608-634-384. 

Ford Transit 2.5 D, 1989 rok, Opel Astra 1.4 + gaz, 1997 rok, Sedan, 
T4 WV, 1.9 ID!, 1998 rok, długi, 6 miejsc, 3--0SObowy, niski, kródó, zarejestrowany 10800 zł - sprzedam. Tel. 0601-804-616. Seat Ibi2a 1.9 D, 1994 rok - sprzedam. 
przeszklony, ciemne szyby lub Transit2.0 ID!, jako ciężarowy, do niedużego remontu, Opel Corsa 12, 1996 rok, 8800 zł-sprzedam. 

Tel. 0608-634-384. 
2003 rok pełna opcja - sprzedam. 

3000 zł - sprzedam. Tel. 0601-804-616. Renault Scenic 1.6 +gaz, 1998/1999 rok Tel. 046/815-60-26, 0600-555-558. 
Tel. 0692-461-536. 

~oo Tico, 2000 rok, 5800 zł - sprzedam. 
- sprzedam. Tel 0608-634-384. 

Opel Kadet 1.4 i, 1991 rok, 5-drzwiowy, 
Wartbwg 1.3 combi - sprzedam w całości Tel. 0601-804-616. Ford Tranzit 2.5 D, 1992 rok, 6-osobowy uszkodzony, cena I 500zł - sprzedam. 
lub na części. Tel. 046/838-79-56. 

Nubira Il Sedan 1.6 I 6V + gaz, 2000 rok, 
+ skrzynia Tel. 0608-634-384. Tel. 0601-499-995. 

Volvo 340 GL I. 7 benzyna, gaz, bordowy, 11500 zł - sprzedam. Volkswagen LT, 2.4 ID, 1994 rok, Polonez Truck, 1995 rok, burty alwniniowe 
1988/1993 rok - sprz.edam. Tel. 0660-934-416. Tel. 0601-204-034. skrzyniowy. Tel. 0608-634-384. 250 cm - sprzedarn. Tel. 0693-665-550. 

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH oo „NŁ": • KWIACIARNIA „IKEBANA" NA NAROŻNIKU NOWEGO RYNKU l UL.KOZIEJ; 
• KWIACIARNIA „EGZOTYCZNA" NA UL. STANISŁAWSKIEGO 6; • KIOSK OS. DĄBROWSKIEGO 24 - RAMPA; • KIOSK LOTTO NA OS. BRATKOWICE; •FIRMA. 
,BOOEX" NA UL. MOSTOWEJ 5; • SKLEP P. KRYNICKIEGO NA UL. ŁĘCZVCKIEJ; • SKLEP P. JANKOWSKIEJ W JA.CKOWICACH; • 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. ŁAZIKOWSKIEJ NA RYNKU KOPERNIKA W KIERNOZI; •SKLEP P. BEJ DY W OSTROWIE;• SKLEP P. GOJ W PARMIE;• SKLEf' P. MARCZAKA W KRĘPIE 
I W DOMANIEWICACH; • SKLEP P.KOWALCZVKA PRZY UL. GŁOWACKIEGO W ŁYSZKOWICACH; • SKLEP P. WODZVŃSKIEGO W ROGÓŻNIE; • 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. SZYMAŃSKIEJ W WEJSCACH; • 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. RYBUSIEWICZA W ZDUNACH; •SKLEP SPOŻVWCZY W SANNIKACH, UL WARSZAWSKA 165; • SKLEP P. DRAGAŃSKIEJ W KOCIERZEWIE Pt.N. I RO.t.YCACH 
PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „WIEŚCI": • KWIACIARNIA DOBEJA w GŁOWNIE, UL. WOJSKA POLSKIEGO 24; 
•SKLEP SPOŻVWCZO•Ml'ĘSNY W GŁOWNIE, UL SIKORSKIEGO 4; •SKLEP WIELOBRANżOWYW GŁOWNIE, UL. HUTA JÓZEFÓW BL. 3; • KIOSK PRZEMYSŁOWY 
W STRYKOWIE PLAC ŁIJKASIŃSKIEGO 2; • SKLEP Z ART. SPOZVWCZO·PR.żEMYSŁOWYMJ W STRYKOWIE, STARY RYNEK. 

. 

; 
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Men:edes 409 bus, silnik po kapitalnym 
remoncie - sprzedam. Tel. 0665-163-690. 

Tarpan Diesel 239, stan bardw dobry 
- sprzedam. Tel. 0505-693-252. 

Opel Vectra 1.6, 16V +gaz,2ÓOOrok,srebmy 
metalik - sprzedam. Tel. 0697-725-858. 

Absolutnie cały, uszkodzony, 
osobowy - kupię. Tel. 046/831-85-71, 
0501-581-006. 

Pasat, 1983 rok, B+ G - sprzedam. 
Tel. 0604-608-072. 

Opel Vectra 1.6, B+G, 1992 rok, WK, CZ, 
AF, hak, radio - sprzedam, możliwość 
zamiany. Tel. 0695-737-962. 

Fiat 126 p, 1992 rok - sprzedam, tanio. 
Tel. 046/831-11-74, 046/831-15-25. 

Ford Transit 2.5 diesel, 1996 rok - sprz.edam. 
Tel. 0604-158-528. 

Skupuję samochody powypadkowe. 
Tel. 0605-10~4. 

Naprawa automatycznych skrzyń biegów, 
Puszcza Mariańska, ul. Akacjowa 86, wszyst
kie marki. Tel. 046/831-84-39, 0501461-936. 

Kupię każde auto uszkodzone powyżej 
1990 roku. Tel.0602-685-613. 

Sprzedam przycz.epkę 125 X 230. 
Tel. 0692-309-453. 

MOTOROWE 

Sprzedam motocykl WSK, 1967 rok, 
mało używany. Tel. 046/838-47-11. 

Sprzedam skuter marki Quest, 2004 rok. 
Tel. 0507-693-211. 

Sprzedam E1Z 250 na chodzie stan dobry, 
bez papierów i ładowania cena 400 zł. 
Tel. 0511-449-288. 

Sprzedam WSK 125 stan bardw dobry, 
brak 3 biegu cena 350 zł. Tel. 0888-285-186. 

GARAŻE 
Spmxlam garaż, ul. Kwiatowa. 
Tel. 046/838-18-28, 046/830-05-50. 

Wyn.ajmę garaż na os. Bratkowice. 
Tel. 0663-491-13 l. 

Do wynajęcia garaż. murowany, ul. Wygoda 
przy hali OSiR Tel. 046/837-51-02. 

Garaż, przy ul. Bolimowksiej - sprzedam, 
wynajmę. Tel. 0668-314-253. 

Sprzedam garaż mwuwany na os. Tkac=v. 
Tel. 0606-671-069. 

Sprzedam garaż murowany 
na os. Szarych Szeregów. 
Tel. 0608-391-498, 0665-437-008. 

Wolny garaż. os. Broniewskiego. 
Tel. 0692-101-989. 

Sprzedam garaż przy ul. Kwiatowej. 
Tel. 046/837-47-94. 

Sprzedam garaż. os. Szarych Szeregów. 
Tel. 0606-764-495. 

Wynajmę garaż na ulicy Budowlanej 1. 
Tel. 046/832-26-03. 

NIERUCHOMOŚCI 
-SPRZEDAŻ 

Mieszkanie 83;35 mkw., cegła, ul. Bolimow
sk~ +garaż. Tel. 046/837-49-29 po 18.00. 

Sprzedam dwie przylegle działki budowlane 
w Głownie. Tel. 042/719-35-79. 

Uzbrojone działki budowlane w Głownie 
przy ul. Jablońskiego i Cebertowicza. 
Tel. 0421719-10-55 po 18.00. 

Mieszkanie 3-pokojowe, pow. 60,33 mkw., 
lll piętro, os. Bratkowice. 
Tel. 046/837-76-94. 

Bliźniak, Głowno. Tel. 042171-92-771. 

Mieszkanie 32 mkw. Tul. 0241235-10-48. 

0-1ialka budowlana 0,82 ha, Łowicz. 
Tel. 0605-562-651. 

Micszkapie 75 mkw. ul. Bolimowska. 
Tel. 0508-096-941. 

Budynki na działce 6000 mkw. w Łowiczu, 
ul. Łódzka 6 i 8. Tel. 0508-324-558. 

Dzialka 6,5 tys. mkw. + domek murowany 
w Bednarach. Tel. 0609-320-388. 

Mieszkanie 84 mkw., cegła, ul. Bolimowska 
Tel. 0668-314-253. 

lokal na sklep spożywczy, • 
os. Dąbrowskiego. Tel. 0693-126-258. 

Sprzedam M-4 i garaż na os. Bratkowice. 
Tel. 0698-618-921 po 17.00. 

/.-----
Zamienię M-3 spóldzielcz.e, parter, 
os. Kopernika, Głowno, na malekomunalne 
(niekoniecznie w blokach). 
Tel. 0421655-56-60 po 18.00. 

Sprzedam dom, budynek gospodarczy 
+ garaż. 200 mkw., wszystkie media, 
centrum Głowna. Tel. 0606-790-472. 

OG~OS~ENIA ~ROB'.NE • OGŁOSZENIA DROBNE 
~ „_ . •"-"" - ·----~--.! ~ . ~, ~ -~ - -:.... '-.- . ' 

Okazja! Mieszkanie M-2 35 mkw., c.o., 
IV piętro, os. Kostka, 35.000 zł. 

Sprzedam segment powiem:hnia użytkowa, Do wynajęcia lokal na magazyn lub działal-

240 mkw. Skierniewice. Tel. 0603-808-300. ność 15 x 5 x 3, we, siła. Tel. 046/837-68-90. 

Tel. 0512-255-421, 0221838-78-51. 
Mieszkanie w centrum Skierniewic, 

Dzialka budowlana w Łowiczu, 3000 mkw., 45,60 mkw. (poddasL.e). Tel. 0504-520.152. 

infrastruktura, bliskość bandlu, usług, dwor-
ców (kolejowego, autobusowego). Zaintere- Działkę z fundamentami, ok. Widoku. 

sowanemu inwestorowi wyślę ofertę z doku- Tel. 0461833'-74-27. 

meotacją. Tel. 022/633-6946. Sprz.edasm M4, 60 mkw. w Skiemiewicacb. 

l ,30 ha ziemi ill klasy, możliwość zabudowy, Tel. 046/833-78-55. 

dostęp do rzeki, Domaniewice. Dzialka budowlana 21 OO m, Winna Góra 

Tel. 0508-174-717. -sprzedam. Tel. 046/831-54-90. 

Gospodarstwo rolne 7,75 ha, budynek miesz
kalny i gospodarczy, Klotyldów, gm. Bedl
no, przy trasie Po:znań-Warszawa. 
Tel. 0221631-81-55, 0421633-23-0l. 

3 ba ziemi w Janinowie k. Bielaw. 
Tel. 0605-889-175. 

Sprzedam lub wydzierżawię magazyny 
i biuro, pow. 300 mkw. przy trasie Warszawa 
- Pornań. Tel. 0502-323-404. 

Dom piętrowy z działką. ul. Warszawska. 
Tel. 046/837-09-12·. 

Sprzedam M-5, 75,5 mkw. Tel. 0668-157-179. 

Działki budowlano-inwestycyjne w Biela
wach. Tel. 046/838-25-93, 0604-235-514. 

Mieszkanie 72 mkw., IV piętro, środkowe, 
os. Bratkowice. Tel. 046/837-55-42. 

Sprzedam działkę budowlaną 
w centrum Łowicza, przy ul. Bielawskiej. 

Mężczyzna, poszukuje niedrogiego mieszka
nia, pokoju na Widoku. Tel. 0694-205-336. 

Sprz.edam mieszkanie 65 mkw. 
osiedle Przydworcowe przy ul. Sobieskiego 
- cegła,! piętro. Tel. 0887-787-692. 

Kupię działkę budowlaną 

na ul. Waryńskiego. Tel. 0501-042-860. 

Działkę budowlaną o pow. 5800 mkw. 
w miejscowości Marchaty cena 2.50 mkw. 
Tel. 0660-416-423. 

Spl7.edam 4 ha ogrodu w miejscowości Narty 
cena 150 tys. zł. Tel. 0660-416-423. 

Dom Skierniewice 240 mkw., 
dzialka I 030 mkw., 6 pokoi, 2 kuchnie, 
garaż. wszystkie media. 
Tel. 046/833-53-23, 0501-581-930. 

Sprzedam dom w Skierniewicach. 
Tel. 046/833-03-60, 0602-639-865. 

Tel. 046/861-26-62. Dom, osiedle Północna - sprzedam. 

Sprzedam lub zamienię mieszkanie 83 mkw., Tel. 0606-990-597. 

cegła- na mniejsze na os. Tka=w, Bolimow• Sprzedam segment powiem:hnia użytkowa, 

ska. Tel. 0604-172-273. 240 mkw. Skierniewice. Tel. 0603-808-300. 

Sprzedam M-3, os. Konopnickiej, 4 piętro. 
Tel. 046/837-83-66. 

Sprn:dam tanio kiosk na targowicy. 
Tel. 046/830-20-84. 

Sprzedam pół bli7niaka, Łowicz. 
Tel. 0608-359-373. 

50 mkw., c.o., Il piętro, os. Kostka. 
Tel. 0607-328-007. 

Mini gospodaJStwo 1,10 ha w tym 30 arów 
rolno-budowlanych, bez zabudowy. 
Klewków, tel. 0604-970-429. 

86 mkw., os. M. Konopnickiej. 
Tel. 046/837-46-11 po l,5.00. 

Spmxlam działkę 1,20 ha (=r. 50 m), media. 
Jastrzębia. Tel. 046/837-07-47. 

Sprzedam działki budowlane przy trasie 
Dmosin-Kołacin Tel. 0509-171-283. 

Siirzedam działkę 3000 mkW., 
obręb Wyskoki. Tel. 0885-126-665. 

Sprzedam dom parterowy, stan surowy, dział
ka 920 mkw., Bełchów. Tel. 0880-280-797. 

Sprn:dam gospodaJStwo, budynek mieszkal
ny i inwentuskie, 3 ha ziemi, 4 km od Gąbina. 
Topólno 21, przy trasie Płock-Warszawa. 
Tel. 0241277-28-86. 

Sprzedam mieszkanie własnościowe 46 mkw. 
Tel. 0888-362-985. 

Sprzedam działkę budowlaną I OOO nlkw., 
światło, woda, ogrodz.ona, mały domek drew
niany, 7 km od Łowicza 
Tel. 0501-068-291, 046/837-67-50. 

Sprzedam mieszkanie 25 mkw., Il piętro, 
os. Broniewskiego I/ I l. 
Tel. 0507-071-041, 022/785-31-55. 

Mieszkanie 43 mkw. Tel. 0660-469-758. 

Sprzedam dom w Mysłakowie, 120 mkw. 
z poddaszem, dzialka 29 arów, budynek go
spodarczy. Tel. 0604-087-618. 

33 mkw., 2 pokoje z kuchnią ziimienię 
na domek lub większe mieszkanie. 
Tel. 0608-409-694. 

Mieszkanie 32 mkw., os. Starzyńskiego 6fl I . 
Tel. 0831355-46-6 l. 

Dzialka 0,4 ha, przy ul. od Sochaczewskiej 
do P0711ańskiej. Tel. 0511-122-479. 

M-3 w Łowiczu. Tel. 0604-175-920. 

Mieszkanie 60 mkw., os. Bratkowice. 
Tel. 0603-099-826. 

Dom usługowo-mieszkalny + dom stan suro
wy, w centrum Białej Rawskiej - sprz.edam, 
cena 280.000 zł. Tel. 0504-907-382. 

Dzialka o pow. 2.6 ha, media, 5 km od Rawy 
Mazowieckiej. Tel. 0661-248-259. 

NIERUCHOMOŚCI 
-KUPNO 

Dzialka w Bolimowie nad zalewem. 
Tel. 0694-272-724. 

Kupię kawalerkę w centrum Łowicza 
Tel. 0607-343-342. 

Kupię ziemię: Popów, Strzelcew, 
Łaguszew, Goleńsko lub okolice. 
Teł. 0601-257--098. 

Pilnie zamienię mieszkanie 39 mkw., 
stan bdb w Żychlinie na podobne 
w Łowiczu. Tel 0661-848-452. 

Kupię duży dom w Łowiczu, 
w stanie surowym. Tel. 0509-351-118. 

Kupię mieszkanie w Łowiczu, I-II piętro, 
powyżej 45 mkw. Tel. 0605-578-488. 

Kawalerka Tel 0692-IOI-989. 

Kupię lub wynajmę M-2 lub M-3 w Głownie. 
Tel. 0509-700-328. 

Dom, segment, duże mieszkanie 
w Skianiewicacb. Tel. 046/833-78-55. 

Kupię gospodarstwo rolne do l O ba 
z domem i budynkami gospodarczymi. 
Tel. 0504-531-593. 

NIERUCHOMOŚCI 
-WYNAJEM 

Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe, 
os. Starzyńskiego. Tel. 046/837-66-24. 

Do wynajęcia mieszkanie w centrum. 
Tel. 0889-969-89 l. 

Wynajmę lokal w centrum Łowicza, 
ok. 60 - 90 mkw. Tel. 0601-928-141. 

Do wynajęcia pomieszczenia 
1000 mkw„ przy trasie nr 2, Łowicz. 
Tel. 0607-168-196. 

Poszukuję kawalerki w Łowiczu . 
(1-Vlll 2006). Tel. 046/837-31-52. 

Poszukuję lokalu w Skierniewicach, . 
Rawie Mazowieckiej. Tel. 0508-909-732. 

Do wynajęcia lokal w centrum 
Dom 115 mkw., działka 2200 mkw. w Mysia- Łowicza _ na gabinety lekarskie. 
kowie (wieś) - tanio. Tel. 0509-838-356. Tel. 0602-574-891. 

l ,96 ba ziemi z lasem, z możliwością zabudo
wy, gn;. Bielawy. Tel 0504-181-667. 

72 mkw., IV piętro, środkowe, os. Bratkowi
ce. Tel. 046/837-72-11. 

Do wynajęcia lokal, pow. I OO mkw., 
przy hurtowni hydrauliC2llej w Mysiakowie 
k. Łowicza. Tel. 0501-074-060. 

Budynki na działce 6000 mkw. w Łowicza, 
ul. Łódzka 6 i 8. Tel. 0508-324-558. 2 ba ziemi przy trasie Warsz.ąwa-Poznań · 

(połowa odrolniona). Tel. 0508-953-694. Stancja dla pani. Łowicz, os. Starzyńskiego 

Sprzedam Działkę z budynkiem o pow. 2500 / 4143. Tel. 046/837-42-76. 

mkw. w Rawie Mazowieckiej przy ul. Msz
czonowskiej l9b, Księga Wieczysta 962, 
zamienię się na bloki. Tel. 0691-385-572. 

Sprzedam Tanio działkę w Cielądzu 3,13 ha 
2,45 las. Tel. 0661-452-303. 

Sprzedam dom 4-letni z działką l 200 mkw. 
w Rawie Mazowieckiej na os. Tatar, Tanio!!! 
Tel. 060 l-366-072. 

Działkę budowlaną 925 mkw., 
wszystkie media, Skierniewice, ul. Widok l 3. 
Tel. 0889-950-912. 

} 

Górne piętro budynku, osobne wejście 
- dla firm lub osób pl)'Watoych, trasa Łódź 

- Łowicz (Krępa) lub sprzedam. 

Sklep z UŻywaną odzieżą w dobrym punkcie, 
z wyposażeniem -- odstąpię. 

Tel. 0604-918-381. 

Wynajmę siedlisko na wsi z możliwością 
sprzedaży. Tel. 0500-041-366. 

Przyjmę na stancję. Tel. 0663-721-390. 

Pokój wolny. Tel. 0692-101-989. 

Sprzedam lub wynajmę sklep na os. Bratko
wice. Tel. 046/837-68-90. 

Zamienię M-3 w blokach spółdzielczych, 
Kopernika (Głowno), parter na spółdzielczą 
kawalerkę. Tel. 0421655-56-60 po 18.00. 

Wynajmę kwatery pracownicz.e (Głowno). 
Tel. 0602-630-316. 

Do wynajęcia pól domu na wsi, 
5 km od Głowna. Tel. 0421710-82-26. 

Dom do wynajęcia w Strykowie. 
Tel. 0602-802-205, 0421214-01-65. 

Lokal pod działalność, 40 mkw. 
Tel. 046/837-10-69. 

Wynajmę lokal w Łowiczu, min. 50 mkw., 
centrum lub okolice, z możliwością dojazdu 
dużym samochodem dostawczym. 
Tel. 0609-457-800. 

Lokal do wynajęcia o pow. 44 mkw. 
w centrum Łowicza. Tel. 046/837-12-14, 
0663-065-733. 

Wynajmę lokal 45 mkw., ul. Długa. 
Tel. 0660-699-025. . 

Przyjmą młodą dziewczynę na mieszkanie 
w Warszawie. Tel. 046/837-57-13. 

Lokal do wynajęcia w centrum Łowicza 
Tel. 0887-602-88 l. 

Lokal do wynajęcia ok. I OO mkw., 
ul. 3 Maja 15 (na przeciwko Dworca PKS). 
Tel. 0606-613-642. 

Wynajmę budynek inwentarski i budynki 
magazynowe. Tel. 0667-ll8-194. 

Poszukuję mieszkania - 2 pokoje lub 
domku w Łowiczu. Tel. 0665-195-306. 

Wynajmę mieszkanie dla studentów lub mło
dym osobom pracującym. Tel. 0500-231-554. 

Lokal na dzialalność 35 mkw. 
Rawa Mazowiecka - wynajmę. 

_ Tel. 046/814-22-93, 0502-955-459. 

Do wynajęcia lokal na działalność 120 mkw. 
w Mszczonowie. Tel. 0603-060-331. 

Finna Handlowa poszukuje do wynajęcia 
lokalu w centrum Rawy Mazowieckiej. 
Tel. 0604-272-140. 

KUPNO - RÓŻNE 
Kuplę złom (wszystko). 
Tel. 0504-350-641. 

Skupujemy używany sprzęt rehabilitacyjno
treoingowy. Tel. 046/862-18-12, 
0509-867-229-. 

Lada chłodnicza dl. I m. Tel. 0508-324-558. 

Skup złomu: metale koloro-. maku
latura, folia biała I kolorowa, butelki 
po napÓjach (PET). sbyków, ul. Ozor
kowska 10. Możliwość własnego trans
portu. demontaż konstrukcji stalo
wym Tel. 0606-238-181. 

Kupię monety srebrne 10-, 20-złotowe 
oraz monety 2-złotowe okoli=ościowe 
z lat 1995-2002. Tel. 0695-727-589. 

Kupię monitor do komputera. 
Tel. 0693-064-349. 

Kupię zbiornik na olej opalowy do I OOO l. 
Tel. 046/837-12-14, 0663-065-733. 

Tunele foliowe. Tel. 0501-601-271. 

SPRZEDAŻ - RÓŻNE 
Tanie, ekonomiC2lle piece c.o., węglowe 
oraz miałowe ze sterowaniem poleca 
producent Skierniewice. Tel. 0501-627469. 

-Nowe i używane komputery, monitory, lapto-
py, notebooki - po konkurencyjnych cenach. 
Na indywidualne zamówienia. Duże 
doświadczenie. Gwarancja finnowa i serwis, 
FVAT. Tel 0601-946-286. 

Sprzedaż jabłek. Głowno. 

Tel. 042!719-35-79. 

I OO m przewodu 4-żylowego gumowego; 
dwa silniki do motorówki 19 i 25 MK. 
Tel. 0601-297-775. 

Okno drewniane Wołomin, białe, 

wym. 250xl45. ' fol. 0692487-627. 

Zbiornik na olej opalowy l OOO I. 
Tel. 050 l-014-057. 

Betoniarka 2501. Tel. 0601-303-279. 

Zestaw komputerowy - 200 zł. 

Tel. 0500-204-559. 

Wibyna chłodnicza z nadmuchem. 
Tel. 0508-324-558. 

Kuchnia elektryczna z piekarnikiem, 
pralka automatyczna - tanio 
sprzedam. Tel. 0604-582-243. 

SpiW.arka l 60 l. Tel. 0608-591-942. 

Mikroskop 2-okularowy, nowy. 
Tel. 046/837-61-28. 

Bale topolowe 7,5 m. 
Tel. 046/838-68-92, 0668-392-918. 

Serdeczne 
Podzi kowa 
Firmie Pana Andrzeja Gajdy 
z Domaniewic 
„U Pana Tadeusza" 
za sponsoring i zorganizowanie przyfecia 
z okazji uroczystego otwarcia dwóch pracowni 
w ZSP nr 4 im. Wl. Grabskiego w Łowiczu 

Sprężyny sportowe do Audi B3 sprzedam. 
Tel. 0660-903-063. 

Przyczepę HL wywrot 8 t 
Tel. 0601-169-682, 042/719-58-14. 

Sklep Głowno, ul. Wojska Polskiego 50 ofe
ruje używane: komputery, monitory, telewi
wry, AGD, autoradia. Tel. 0880-032-933. 

Sprzedam telefon komódcowy w Plusie 
-Sagem. Tel. 0661-709-045. 

Sprzedam piec c.o. l,2 olsztyński i :zamrażar
kę 200 l. Tel. 0503-515-552. 

Sprzedam tanio piękną suknię komunijną 
z dodatkami. Tel. 0508-330-847. 

Silnik do Żuka, diesel, na czo;ści. 
Tel. 046/863-60-14. 

Synt=tor Roland E-30, kabel siłowy 4 X 6,5 
ok. 70 mb. Tel. 046/838-25-37. 

Sprzedam wiei.e Samsung. 
Tel. 046/837-78-26. 

Nowa, stacjonarna nagrywarkę DVD z twar
dym dyskiem 40 GB. Tel. 0501-230-890. 

Silnik' z reduktorem na wciągarkę, wyciąg. 
Tel. 0504-350-641. 

Sprzedam odzież używaną, 5 zlikg; metkow
nicę igiełkową; wieszaki plastikowe, 
manekiny. Tel. 0504-861-133. 

składają 
Dyrekcja, Nauczyciele 

oraz uczniowie 

Do sprzedania suknia ślubna, rozm. 36-38, 
W2IOSl 175 cm. Tel. 046/837-10-05. 

Akordeon zabytkowy Matusiak zamienię 
na syote>ator, pedcusję lub inne. 
Tel. 0461863-61-3 I. 

Tanio sprzedam wzmacniacz gitarowy 
i lampowy. Tel. 0608-527-930. 

Sprzedam regal pokojowy z szafą, komplet 
wypoczynkowy 3+2+1. Tel. 0602-641-789. 

Sprzedam kanapę naroiną i komplet 
wypoczynkowy, stolik rozkladany. 
Tel. 0461837-45-64. 

Sprzedam kompletne wyposażenie zakladu- . 
fryzjerskiego w bardw dobrym stanie. 
Tel. 0509-258-866, 0461832-61-51. 

Sprzedam witrynę chłodniczą. 
Tel. 0603-897-11 O, 046/839-29-60. 

Sprzedam maszyny do produkcji skrupet 
i formy. Tel. 046/838-28-07, 0889-910-653. 

Sprzedam szali;, stan bdb. Tel. 046/837-30-26. 

Sprzedam sofę Beatę; futro karakułowe, 

stan bdb. Tel. 046/837-52-27. 

Sprzedam spawarkę elekby=ą 220/380V 
z prostownikiem i urządzeniem rozruchowym 
oraz linę stalową dl. 600m o średnicy l 6mm. 
Tel. 0508-160-198, 046/839-13-32. 

Sprzedam sofę 3-0SObową l07kladaną 
Sprzedam krajzegę jedooosiówkę do ciągni- oraz lodówko-=raż.arkę Whirpool. 

ka; małą elektrownię wiatrową; oś Tel. 0608409-694. 
do przycz.epy. Tel. 0603-184-796. 

Siemens SIA5i - tanio. Tel. 0693-538-189. 

Drewno, bielarka ciągnikowa, wełniaki. 
Tel. 0692-101-989. 

Pralki, lodówki, Dnywarkl (gat li). 
Tel. 0510-158-880. 

Cyfrowy zestaw satelitarny; piecyk 
szamotowy Płomień. Tel. 0887-060-154. 

Piec Żubr miałowy, 29 kW, na gwarancji. 
Tel. 046/838-78-30. 

Drukarka Lexmark Z-25. Tel. 0603-506-931. 

Sprzedam narty zja7.dowe Salomon z wiąza
niami Rosigodl. Tel. 0609-524-676. 

Bardzo tanio sprzedam wersalkę. Głowno, 
Sikorskiego 62a. Tel. 0421719-29-47. 

Sprzedam kamerę pogłOSÓwą. 
Tel. 0504-592-268. 

Sprzedam regały magazynowe, silniki 
elektryC2lle, motoreduktor, szlifieckę stołową. 
Tel. 042/719-59-36. 

Sprzedam wannę akrylową nową 170 cm. 
Tel. 0887-630-595. . 

Sprzedam trawę nasienną Raigras. 
Tel. 0241277-62-04. 

Sprzedam dwa wełniaki, stół okrągły, 
toaletkę. Tel. 0609-359-433. 

Sprzedam fotelik samochodowy w bardzo 
dobrym stmie do 18 kg, cena 100 zł. 
Tel. 0661-709-045. 

Drewno kominkowe.- Tel. 046/838-68-24. 

Sprzedam akordeon muza, 80 basów. 
Tel. 046/838-8'.l-56. 

Spl7.edam drewno kominkowe. 
Tel. 0886-427-375. 

Spmxlam spawarkę 3F, staly prąd, prostow
nik l 2V i 24V, silnik 7,5 Kw, spawarkę 220V 
z prostownikiem, rozruch l 2V, krajzegę. 

Tel. 046/838-05-04 po 21.00: 

Akordeon 120 basów. Tel. 0504-199-580. 

Sprzedam monitor kolor 17". 
Tel. 046/837-57-13. 

Sprzedam czarny bezprzewodowy telefon 
cyfrowy Panasonic. Tel. 0661-385-120. 

Sprzedam kurtkę motocyklową skórzaną rozm. 
175/179. Tel. 0661-385-120. 

Sprzedam nową chłodziarko-=raż.arkę 
Indesit, l,80 m x0,60 m. Tel. 0504-861-133. 

Sprzedam witrynę chłodniczą, 
=raż.arkę oraz wagę. Tel. 046/837-68-90. 

Wciągarkę budowlaną. Tel. 046/838-91-28. 

Nagrzewnice powietrza, wózki pale
towe, sprę:tarki, skrzynki owocowe. 
www.famapl.com. Teł. ~3-10. -

Telefon komóricowy SagemX-5m, w sieci Plus 
GSM, stan bdb. Tel. 0661-232-379. 

Piec c.o. stalowy, stan dobry, można palić 
miałem lub węglem. Tel 046/837-38-62. 

Kożuch damski, kurtkę damską ekologi=ą, 
czapkę damską z lisa, 2 skóry z kożucha 
- sprzedam tanio. Thl. 0500-820-226. 

Maszyna do szycia Singer. 
Tel. 0692-963-077. 

Spawarka 220/380 170 A, wiertarka stołowa 
220 V, komplet do spawania gazowego. 
Tel. 0602-366-564. 

Sprzedam prostownik „Bester" 380Y, 24V, 
l OOA do ładowania wózków akumulatoro
wych, kamień polny. Tel. 0603-064-440. 

TV - 36 cali Philips cena 1.600 zł, 2002 rok, 
TV - 25 cali Sony 500 zł, DVD Willson 150 
zł z kolumnami 120V Polańs, komplet 400zl, 
Tuner cyfry plus, + czasza 250 zł, komputer 
Pentium li z monitorem 250 zł, wiertarl<:ę Cel
ma z udarem I OO zł. Tel. 0601-366-072. 

Sprzedam wyprawione skórki z piżmak.:--'• 
- niedrogo. Tel. 0503-566-102. 
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Stęmple budowlane, okna balkonowe+ drzwi, 
gr.z.cjniki żeliwne, części do Fiata 126 p. 
Tel. 0607-318-187. 

Sprzedam tanio piec elektryczny 220V. 
Tel.~. 

Tanio sp17..edam: 2-igłówke Ramień, 
Minerwa, Stebnówki(, Pfaff, Singer, domowe. 
Tel. 0602-648-193. 

Sprz.edam płytę gazową do zabudowy 
Ańston PH6 40 MSU (nowa). 

'Tel. 0504-520-152. 

Sprz.edam piec C.0„ w<;g!owo- miałowy. 
Tel. 0698-663-279. 

Drewno opałowe - sprzedam. 
Tel. 046/838-06-54, 0501-179-357. 

Spizcdam dwa regały młodzieżowe, 
komputer+ biwko, telewiz.or NC. 
Tel. 046/833-97-86. 

Bieżnię nową. Tel.0604-158-528. 

PRACA 

Zatrudnię fryzjera damsko-męskiego. 
Tel. 0696--022-597. 

Młody, wykształcenie średnie - matura, ure
gulowana służba wojskowa, stolarz meblo
wy 7 praktyką, prawo jazdy kat. B - podejmie 
pracę. Tel. 0501-707-657. 

Zatrudnię kierowcę z doświadczeniem 
po kraju, wiek 25-40 lal Tel. 0608-059-817. 

Avon - zostań konsultantką, prezenty. 
. _ Sms 0501-032-348. 

I 

Avon - konsultantki. Tel. 0421719-44-47, 
0501-032-348. 

Sprzedaż perfum odpowiedników znanych 
marek. Tel. 0501-032-348, 0421719-4447. 

Do szycia bielizny zatrudnię szwaczki, 
zapewniam ciągłość pracy, Głowno. 
Tel. 0602-551-060. 

• Szukasz dodatkowej pracy? Lubisz 
kosmetyki? Oriflamc jest szansą dla Ciebie. 
Tel. 0501-153-323. 046/839-62-11. 

Operatora koparki, koparko-ładowarki 
- zatrudnię. Tel. 0691-621-098. 

Zatrudnię asystenta do gabinetu terapii 
dolegliwości bólowych kr~osłupa. 
MEDYK, ul. Ułańskiej 2, gab. 7. 
Przyjmujemy: śr. 16-19, sob. 8-14. 
lnformacja i zapisy: 0461862-18-1], 
0509-867-229. Kursy zawodowe; 
zaświadczenia MEN, www.selenta.pl. 

Zwrot IJodatku z pracy - Niemcy, 
Europa Zachodnia. Tel. 071-385-20-18. 

Przyjmę szwaczki overlock, stebnówka, 
dwu igłówka. Tel. 0421710-71-98, 
0889-329-409. 

Dam pracę - zatrudnię szwaczki 
i kierownika produkcj~ pełne świadczenia. 
Tel. 0661-918-207. 

Piekarnia Zduny zatrudni piekarza, 
z okolic Głowna dowóz. 
Tel. 046/838-75-51 po 19.00. 

Dziewiarza, mechanika 
- skarpet)( Matec DE - poszukuję. 

- Tel. 0602.a69-719. 

Prl}'jmę szycie na !l!ebnówkę i owerlok. 
Tel. 0509-233-944. 

Zatnidnię szwaczkę - bielizna niemowlęca, 
stała praca. Stryków. Tel. 0512-330-849. 

Zatrudnię szwaczki (możliwość wysokich 
zarobków. ubezpieczenia). 
Bielawy, tel. 060()-312-701. 

Przyjmę chałupnictwo stebnówka, overlock, 
dwutgłówka, mercszka. Tel. 0511-971-809. 

Prtyjmę szycie na stebnówkę, overlock, 
łańcuszkową dwuiglówkę drabinkową. 

Tel. 0604-417-260. 

Poszukuj<; opiekunki młodej dyspozycyjnej 
do 15-miesięc:znego dziecka w Warszawie. 
Tel. 0501-002-041. 

Dam pracę w gospodarstwie rolnym. 
Tel. 046/856-03-67. 

Zatrudnię ekspedientkę z grup.1 inwalidzką, 
w sklepie z tkaninami przy ul. Browarnej I O 
w Łowiczu. CV kierować do sklepu. 

Hydraulik wykwalifikowany 
z dlugim stażem - podejmie pracę od zaraz. 
Tel. 0691-600-553. 

Kierowca kal A, B, C, D, CE-podejmiepracę. 
Tel. 0604-216-29+, 

Zatrudnimy handlowca - znajomość języków 
obcych mile widziana. Praca w Spichlerzu 
przy Pałacu w Nieborowie 6 dni w tygodniu, 
wolne poniedziałki. CV, fax 042/640-78-51, 
e-mail: biuro@hepi.pl. 

Studentka IV roku ekonomii 
- podejmie każdą pracę. 
Tel. 0507-546-249, Q461837-93-93. 

Saksofonista. Tel. 0692-101-989. 

Scania Serwis Łowicz - poszukuje me
chaników, staż min. 3 lata, prawo jaz
dy B+C, wojsko. Oferty pisemne na 
adres: Łowicz, ul. Annii Krajowej 100 
lub telefoniczn~ 046/837 -38-14. 

Młoda, dyspozycyjna, wykształcenie 
wyższe (inż. rolnictwa), komputer, 
prawo jazdy kat. B - podejmie pracę. 
Tel. 0697-953-800. 

Zatrudnię kuch0!7.a (-rkę), kelnerki;. 
Tel. 0601-069-699. 

Zaopiekuję się dzieckiem. 
Tel. 0660-318-692. 

Zatrudnię dekarzy i pomocników. 
Tel. 0609-846-3 16. 

Zatrudnię piekarza do pieca 
Tel. 0509-877-081. 

Zatrudnię szwaczki - I, Il zmiana. 
Tel. 0600,-052-848. 

Firma „Kris Line" przyjmie do pracy szwacz
ki z doświadczeniem przy szyciu bielizny. 
Głowno, ul. Łowicka 89A, 
tel. 0421719-43-15, 719-43-19, 710-85-04. 

Zatrudnimy tynkarty gipsowych • agregat. 
Tel. 0500-037-006. 

Wspaniała biżuteria, 8 produktów 
dla każdej nowej konsultanki Avon. 
Tel. O.W838-60-60. 0663-766-602. 

Chętnych do sprzedaży perfum. 
super zarobek, super zapachy. 
Tel. 046/838-60-60. 0663-766-602. 

Osoba z doświadczeniem w zakresie 
prawa pracy, płac, rozliczeń z ZUS 
i US, znajomością rozliczenia czasu 
pracy kierowców podejmie pracę. 
Tel. 0604-780-752. 

Zatrudnię ekspedientkę z Łowicza 
do sklepu spożywczego wiek do 35 lal 
Tel. 0504-184-456. 

Zatrudnię szwaczki. Tel. 0608-637-060. 

Miody rencista podejmie każdą pracę, 
prawo ja7_dy kat B. Tel. 0661-677-932. 

Zatrudni<; operatora koparko-ladowarlci, 
murarry i pomocników budowlanych. 
Tel. 0667-728-283. 

Dam pracę osobie znającej tcchnicmy 
język nien1iecki. Tel. 0501-060-074. 

P.O.M. Ek<h5erwis Sp. z o.o. zatrudni 
osoby na stanowisko kierowca-omia
tacz (wymagania: prawo jazdy kat. C) 
oraz na stanowisko omiatacz (wyma
gania: prawo jazdy kat. B). Mile wi
dziane: aktualne świadectwo kwalifi
kacji, prawo jazdy kat E. CV na ad
res: Łowicz, ul. Nadbzurzańska 1/3. 
Tel. 046/830-35-25. 

Zatrudnię kierowcę, prawo jazdy C +E. 
teren kraj. Tel. 0607-403-256. 

Zatrudnię pizi.cnnana do pracy w pizzerit 
Tel. 0660-733-348. 

Zatrudnię sprzedawcę - mężczyznę. 
Tel. 0691-991-000. 

Zatrudnię dziewczynę (nie uczącą się) 
do pracy w pizzerii, wiek do 24 lat. 
Tel. 046/837-56-07. 

Mloda, prawo jazdy kat B - podejmie pracę. 
Tel. 0665-643-353. 

22-lctni, prawo jazdy kat B, 
własny samochód - podćjmie dowolną pracę. 
Tel. 0505-728-221. ... 
Zatrudnię pracownika do zakładu blacharsko
lakiemiczego. Tel. 0506-152-437. 

Docieplenia budynków, blacharz 
- dekarz, fachowcy, cale brygady 
zatrudnimy. Stała praca na terenie 
miasta Łodzi i woj. Zakwaterowanie. 
Tel. 042/20544-29. 

Studentka IV roku zarządzania i 111?.rl<.etingu 
UŁ - podejmie pracę biurową. 
Tel. 0661-232-379. 

Zatrudnię młodego kelnera do pracy 
·w restauracji. Tel. 0604-137-628. 

Z1trudnii; kucharza do restauracji i grill baru 
w Juracie na okres od kwietnia-września 
lub tylko na czas wakacji. 
Tel. 0501-794-279, 058/675-27-92. 

Apteka pilnie zatrudni magistra 
i technika fannacji. Tel. 0502-705-828 
po 16.00. 

Zatrudnię kelnerkę do Restauracji i Grill Baru 
w Juracie na okres od kwietnia-wrz,.,'nia 
(wymagany jęż. angielski) i kelnerki na czas 
wakacji.- lipiec, sierpień. Tel. 0501-794-279, 
058/675-27-92. 

Zatrudnię mężczyznę do robienia 
pizzy, praca w Skierniewicach . . 
Tel. 0887-961-081. 

Zatrudnię kelnerkę, praca 
w Skierniewicach. Tel. 0887-961-081. 

Gl.ówna księgowa, duże doświadczenie, 
produkcja, handel, usługi - szuka pracy. 
Tel. 0510-249-670. 

Zatrudnię mechanika samochodowego 
z doświadczeniem. 
Tel. 0607-295-440, 046/835-38-35. 

Studio Expert L'oreal l'rofesional, 
zatrudni profesjonalnych fryzjerów 
oraz kosmetyczki, manikiur.zystki. 
Tel. 046/832-31-02. 

Zatrudnię przc<b!awicieli ch~tnic studentki 
zaoczne. Tel 0887-787-692. 

Zatrudnię blacharza samochodowego, 
lakiemika i pomocnika lakiernika 
z doświadczeniem. Tel. 0609-818-90 I, 
046/~14-52-15. 

Zatrudnię kierowców w mchu międzynaro
dowym, wymagana znajomość języka 
angielskiego lub niemieckiego. 
Praca na terenie krajów Unii 
- ciągnik siodlowy + cysterna. Pr;,ewóz 
artykułów spożywczych. 

Tel. 046/831-55-57, 0606-764-648. 

Finna budowlana poszukuje podwy
konawców do robót brukarskich 
- układanie kostki i krawężnika. 
Tel. 0601-699-379. 

Finna budowlana zatrudni inżyniera 
o specjalności roboty drogowe 
lub ogólnobudovylane do pracy 
na budowie na tt!renie całego kraju. 
Tel. 046/833-98-28 wew. 18. 

Finne zatrudni kierownika robót dro
gowych. Tel. 046/833-98-28 wew. 11. 

Firma zatrupni wykwalifikowanych 
. cieśli i zbro1arzy. 
Tel. 046/833-98-28 wew. 11. 

Zatrudnię operatorów maszyn 
budowlanych (koparko-ładowarka, 
równlar1<a, walec). Tel. 0603-755-726. 

Avon - bez wpisowego. 
Tel. 046/832-74-42, 0502-616-468. 

Finna zatrudni absolwentów szkół wy
ższych o kierunku ogólnobudowla
nym i drogowym. Tel. 046/833-98-2a 
w. 11, 0601-298-842. 

• jako pieszy, pasażer, kierowca PORADY PRAWNE 
• ktoś bliski ci zmart wskutek wypadku , ·BEZPŁATNE 

KREDYTY 
,,. • ~nie otrzymałeś odszkodowania z OC sprawcy DOJAZD 

jako zadośćuczynienia, odszkodowania z tytułu DO KLIENTA 
utraconych zarobków i pogorszenia sytuacji rodzinnej, 
renty wyrównawczej z tytułu zwiększonych potrzeb 

• odszkodowanie było niewspółmierne do wyrządzonej szkody 

ZGlOS SIĘ Prowadzimy sprawy, 

Do NAS 
które wydanyły się do 10 lat wstecz 
(046) 857-70-94, kom. 0604-693-723 ~ 

-~nowy KREDYT 
GOTO W KO WY 
•Hipoteczny 
• Także dla osób 
~ zadłużonych 

(h-nkowy) 
Tel. 0505-418-742 

GOTÓWKOWE, SAMOCHODOWE 

BEZ PORĘCZYCIELI 
od 1.500 zł do 60.000 zł 

95-015 GŁOWNO, UL ŁOWICKA 52 
tel. 0-696-016-005 R-156 

Zatrudnię mechanika samochodowe
go z prawem jazdy kat. B, C, D, E. 
Tel. kontaktowy - 0609-837-100. 

USŁUGI WIDEO 
Wideofilmowanie cyfrowe - DVD - tanio. 
Tel. 042/719-29-28, 0603-451-221. 

Wideofilmowanie cyfrowo, montaż 
komputerowy. Tel. 0887-674-630. 

Wideofilmowanie - profesjonalnie, tanio. 
Tel. 0600-447-843. • 

Kominki - budowa, montaż, ognewanie 
domów. Tel. 0600-294-318, 046/837-44-35. 

Cyklinowanie, schody, parkiet, 
możliwość zakupu towaru. 
Tel. 046/830-22-54, 0502-321-194. 

Bramy, ogrodzenia, balustrady. 
Tel. 0507-958-766. 

Kominki - projekty, budowa, 
dystrybucja ciepłego powietrza. 
Tel. 046/837-34-92, 0602-282415. 

Kompleksowe wykończenia wnętrz. 
Tel. 046/837-84-92, 0602-282-415. 

Budowa kominków, rozprowadzenie ciepłe
go powietrza - solidnie. Tel. 0602-648-497. 

Układanie glazury, terakoty, panele, 
gładź i inne wykończenia 
Tel. 046/838-20-56, 0600-626-760. 

Usługi remontowo-budowlane, wykończe
nia wnętrz. docieplanie budynków, klinkier. 
Tel. 0880-542-743. 

Wykańczanie wnętrz. Tel. 0695-699-385. 

Hydrauliczne usługi. 
Tel. 0506-064-122, 046/837-19-29. 

Usługi hydraulicznie, solidnie, 
Cyfrowe wideofilmowanie, fotografa- Układanie kostki brukowej, 
wanie, pełna obróbka komputerowa, granitowej. Tel. 0692-789-266, 

w nowych technologiach. Tel. 0505-775-266. 

Tynki gipsowe agrogaten1 - solidnie. DVD. Tel. 046/837~. 0608484-079. 046/837-62-99. 
Tel. 046/862-84-00, 0502-370-226. 

Wideofilmowanie cyfrowe, obróbka 
komputerowa - tanio. Tel. 0606-852-557. 

Fotografowanie - śluby, plenery. 
'Tel. 0888-486-451. 

Wideofilmowanie. Tel. 0607-916-00 I. 

Wideofilmowanie. Tel. 046/837-22-04 
po 18.00, 0604-245-722. 

Wideofilmowanie Kasia - wesela, chrzty, 
komunie. Tel. 046/837-87-68, 0602-633-407. 

Studio ,.Kroton" - nagrania cyfrowe, DVD, 
montaż - tanio, solidnit. 
Tel. 046/837-47-48, 0606-870-767. 

Nie ryzykuj utraty bezcennych wspo
mnień! Przegraj pamiątkowe kasety 
wideo na plytę DVD. Tel. 0509-620-300. 

Regeneracja kartridży, 
naprawa drukarek u klienta 
Tel. 0509..620-300 w godz. 8.00-20.00. 

Kredyt w 15 minut, gotówka do ręki. 
Tel. 046/833--00-85. 

Video - filmowanie, tanio. 
Tel. 0608-244-400. 

Video - filmowanie, cytia, tanio. 
Tel. 0608-244-400. 

Cyfrowe studio Foto - Wideo: nagrywanie 
analogowe i cyfrowe: uroczystości ślubne, 
studniówki, zdjęcia i fotoreportaże (plener. 
wirtualne !la), cyfrowa obróbka obrnzu; sta
cjonarna nagrywarka DVD, zapis na DVD, 
CD, SVHS, VHS. montaż na zlecenie. 
Biała Rawska, ul. Mickiewicza I 2h. 
Tcllfax 046/815-83-98, 0604-588-132, 
e-mail: eduk@wp.pl. 

Video filmowanie, DVD, foto. 
Tel. 0461832- ł 0-06. 0509-105-004. 

USŁUGI 
INSTAL.-BUD.-REM. 

Instalacje elektryczne, przyłąc-.t:a, naprawy. 
Tel. 046/837-30-52, 0600-764-110. 

Usługi remontowo-budowlane, docieplanie 
budynków, wykańczanie wnętrz od A do Z. 
Wycena gratis. Faktury VAT. 
Tel. 046/830-24-65 po 20.00, 0510-158-877. 

Cyklinowanie, układanie, lakierowa
nie - profesjonalnie - „EFEKT". 
Tel. 0600-984..J98. 

Remonty mieszkań - kompleksowo. 
Tel. 0461837-01-85, 0608-810-953. 

Projektowanie budynków mieszkalnych, 
gospodarczych, l'O'Zbudowy, nadz.ór, wyceny, 
kosztotysy. Tel. 0502-08,!)-592, 
046/837-78-38. 

Panele podłogowe i ścienne, elektryka 
- profesjonalnie, tanio. Tel. 0696-381-880. 

Ocieplanie i adaptacja poddaszy, gips, sufity 
podwieszane, panele podłogowe. U nas 
za materiał wraz z montażem :zapłacisz tylko 
7% VAT. ,,Elbo" s.c. Tel. 0502-228-972, 
0604-645-981, 046/863-31-74 po_18.00. 

Przyłącza. elektroinstalacje, pomiary, wideo
domofony, RTV-Sa~ bramonapędy, systemy 
alarmowe (monitoring). Remonty, hydrauli
ka, glazura, terakota, gipsy. panele, stolarka, 
poddasza, VAT. Tel. 04MB7-50-84, 
0601-303-858. 

Elektryk - montaż, naprawa. 
Tel. 0607-725-830. 

Wykoócz.enia wnętrz - wszystko, clekiryka 
i poddasza. Tel. 0508-213-801. 

Tynki, remonty, malowanie, glazura, terakota. 
Tel. 046/837-11-49, 0696-601-132. 

Nowe systemy {!FreWcze. wodnokanalizacyj
ne, kotły ekogroszek. miał. Głowno. 
Tel. 0602-882-617. 

Układanie kostki brukowej. 
Tel. 0508-286-619. 

Remonty kompleksowe mieszkań. 
Tel. 0668-262-745. 

Remonty - wykończenia. 
Tel. 0600-225-256. 

Usługi hydrauliczne - pełny zakres. 
Sprzed~ kotłów węglowych, miało
wych i na eka-groszek Zakup pieca 
z lll0ntażem 7% VAT). Zduny 9, 
tel. 046/838-75-53, 0601-379-355. 

Instalacje elektryczne, przyłąaa, naprawy. 
Tel. 046/837-30-52, 0600-764-tJO. 

Docieplenia, gładzie, tynki, malowanie 
- wolne tenniny na 2006 rok. 
Tel. 0693-332-588, 0461837-22-94 

Podciśnieniowe pranie dywanów, 
wykładzin, tapicerki meblowej. 
Tel. 046/837-73-07, 0694-876-103. 

Balustrady zs stali nierdzewnej. 
Tel. 0~5-376. 

Kompleksowe remonty pomieszczeń 
i elewacji zewnętrznych - kosztorysy, 
projekty, referencje. Tel. 0601-812-262. 

Zakład stolar.;ki - schody, pon;cze, 
drzwi, podłogi, inne (wyrób i monlaż). 
Tel. 046/837-59-11, 0606-617-497, 
0461830-08-64. 

Kompleksowe wykańczanie wnętrz, 
docieplenia · budynków. 
Tel. 046/837-08-07, 0607-168-196. 

Wykonuję wykończenia wnętrz, docieplenia 
budynkowe. Tel. 0603-992-432. 

Instalacje technicmej ochrony mienia: alar
mowe, przeciwpo'huowe, telefoniczne, domo
fony, bramofony, telewizja dozorowa. Mon
taż. naprawy, konserwacja Profesjonalizm 
w przysts;pnej cenie. Tel. 0601-207-689. 

Dachy, pokrycia dachowe, konstrukcje, 
Ocieplanie podda-;zy wełną, montaż ścian obróbki. Tel. 0609-846-316. 
działkowych z płyt gipsowych. Faktura VAT 
w stawce 7%. Tel. 0501-074--060. Usługi - tynki gipsowe - agregat. 

Cyklinowanie, układanie parkietu. 
Tel. 0604-334-891. 

Beton - cięcia, wybw-zcnia, rozbiórki. 
Td. 0606-192-951. 

Krycie dachów. Tel. 046/837-51-31. 

Solidne układanie glazury, terakoty, murowa
nie, tynki, posadzki, docieplanie, panele, 
klinkier. Tel. 046/837-13-91, 0607-070-420. 

Tanio - malowanie, tapetowanie, gładź, płyty 
gik. panele podlogowe. Łowicz i okolice. 
Tel. 0608-685-867, 046!830-00-14. 

Układanie glazury, terakoty, wymiana insta,
lacji elektrycznych, hydraulicznych. kanali
zacyjnych, sufity podwieszane - fachowo. 
Tel. 0602-648<497. 

Tel. 0500-037-006. 

Usługi hydraulicme, naprawy drobne. 
Tel. 046/837-22-04, 0604-245-722. 

Gama proponuje usługi hydraulicz
ne wraz z materiałem, nowoczesne 
piece na eko groszek i uniwersalne. 
Tel. 046/830-05-48, 0602-587-341. 

Wanny - odnawianie, gwarancja 
Tel. 0603-753-973, 046/830-37-61. 

żaluzje, rolety, verticale. 
Tel. 046/830-37-61, 0603-753-973. 

Glazura, terakota, gładź, panele. 
Ceny do uzgodnienia Tel. 046/837-95-43. 

Montaż płyt g/k, gipsowanie, sufity podwie
S7.anc, malowariic, panele - tanio i solidnie. 
Tel. 0507-167-179. 

KODAN sp z o.o. 
is looking for stock in Boczki Chełmońskie 

POSZUKUJEMY Stock Supervisor 
odpowiedzialnych i dynamicznych 

OSÓB DO PRACY 
w sklepie ogrodniczym w Łowiczu 
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY: 
• wykształcenia minimum średniego 
• doświadczenia zawodowego 

w zakresie prowadzenia sklepu 
• zdolności organizacyjnych 
• komunikatywności 
• odpowiedzialności 
• dyspozycyjpości 

OFERUJEMY: 
• odpowiedzialną pracę w stabilnej firmie 
• możliwość rozwoju 
• odpowiednie wynagrodzenie 

Pis~mne oferty (list motywacyjny i CV) 
prosimy składać w terminie do 27.01.2006 
w siedzibie firmy: HORTMASZ Sp. z o.o. 

96-100 Skierniewice, Strobów 20 
tel.: 0461833 43 56, 833 43 62 

fax: 0461833 25 54 

Responsibilities: 
• perforrn periodical physical inventory ~ounting 
• organizing deliveries to customer 
• caring for correct preparing goods to shipping 

For this Job it will be necessary to have: 
• knowledge in English 
• good knowledge MS Office package 
• well organized in the job 

lf you are interested in applyin~ for this position, 
please send your application 
via e-mail to ols@btx.dk 
For mare inforrnation's take contact to: 
Olga Siewiera, tel. 046/838 40 55 ' 

R·1 



19.01.2006 r. OGŁOSZENIA DROBNE • OGŁOSZENIA DROBNE 21 

Usługi elektiyczne, automatyka, sterowanie, 
naprawa spt7.<(lu AGD. Tel. 0509-428-521. 

Usługi wykończeniowe, malowanie, gładź, 
montaż płyt gik, sufity podwieszane, glazura, 
terakota, panele. Tel. 0698-022-624. 

Instalacje wodno-kanalizacyjne i c.o., 
faktura Vat. Tel. 046/835-31-26, 
0604-175-360. 

Hydraulika, różne technologia wykończenia, 
solidnie. Tel. 046/815-08-38. 

Gładź gipsowa, malowanie, płyty k/g, 
dokladnic i tanio. Tel. 046/832-73-78, 
0604-136-932. 

Murowanie, tynki, ocieplanie. 
Tel. 046/815-75-85. 

Panele podłogowe, ścienne, glazura, 
terakota, tani, solidny, montaż, malowanie. 
Tel. 0694-287-447. 

Drobne. remonty, gładź gipsowa, malowanie 
mWsil<ań, lokali, tanio i solidnie. 
Tel 0880-686-602. 

Gip.5)', malowanie, zabudowy, k/g, sufity, 
docieplenia Tel. 0607-748-728. 

Usługi. remontowo-budowlane komplekso
we i indywidualne, cyklinowanie. 
Tel. 0692-098-143. 

Docieplenie budynków i elewacji, możli
wość tynków akrylowych, realizacja zamó
Wień 2006 rok, konkurencyjne ceny. 
Tel. 0880-201-924. 

Usługi hydrauliC7.Ile. Tel. 0603-917-448. 

Gipsowanie, płyty GK, malowanie. 
Tel. 0501.'.489-239. 

Murowanie budynków mieszkalnych 
i gospodarczych. Tel. 0661-251-301. 

Montai wszelkiego rom.aju połuyć da· 
chowych np. okna dachowe, rynny, 
podbitka, itd. Szybko, tanio i solid· 
nie. Tel. 0607~10-786. 

Instalacje c.o., montaż i wymiana pieców, 
glazura, montaż plyt G.K. gładź, malowanie, 
ukladanie paneli. Tel. 0504-572-431, 
0506-799-445 .. 

INNE USŁUGI 

Meble pod wymiar - kuchenne, biurowe, 
szafy z drzwiami przesuwnymi. Solidnie. 
Tel. 0501-707-657_ , 

Usługi transportowe - Renauft Master, 
faktury VAT. Tel. 0607-406-024. 

Naprawa komputerów i inne usługi 
komputerowe. Tanio i solidnie. 
Tel. 0505--006-331. 

Usługi transponowe Lublin kontener 12 m'. 
FVAT na życzenie. Tel. 0601-297-794. 

Do wypożyczenia dekorncja sali weselnej. 
Tel. 0698-398-871. 

Prawnik - pozwy, wnioski. Tanio. 
Tel. 046/837-70-66, 0695-211~10. 

Naprawa komputerów, instalowanie sieci. 
montaż nowych podzespołów kompwero
wych, modcn1i7;1cja spr1.ętu. 
Tel. 0698-803-050. 

Zespól mLilYC7.IlY, wesela 
Tel. 0461838-39-'23, 0601-854-670. 

Zespół muzy=y. wieloletnie doświadczenicl. 
Tel. 0606-908-346. 

Makijaże. Tel. 0504-729-561. 

Zespół - wesela Tel. 046/83~. 

Projekty grafiC211c, przygotowanie do drukU, 
banery, szyldy. Tel. 046/837-09-37 od IO.OO 
do 18.00, 0694-646-915. 

Pogotowie komputerowe - wszelkie 
usługi sprzętu komputerowego. 
Tel. 0696-MJ.050. 

Krajowy przewóz osób, busy, 
18 miejsc, 8 miejsc. Tel. 0602~1-641, 
046/838-70-32. 

Naprawa komputerów - tanio. 
Dojazd do klienta gratis. Tel. 0889-148-039. 

Pranie podciśnieniowe wykładzin, 
dywanów i tapicerki. Tel. 0696-086-S27. 

Ślubyocyginalną Wru=wą Tel. 0505-238-115. 

Śluby VW Passat, 2004 rok, srebrny - tanio. 
Tel. 0604-838-050. 

Przedłużanie paznokci, żele - tanio. 
Tel. 0511-494-701. 

Zespół muzyczny: wesela, przyjęcia 
Tel. 0607-777-304. 

Spawanie aluminium, żeliwa, mosiądzu 
i kwasówki. Tel. 0698-467-889. 

Cięcie drzew niebezpiecznych. 
Rodzina Szychowscy. 
Tel. ~1--092. 

Kucharl<a przyjmie wesela, komunie 
oraz imprezy okolicznościowe. 
Tel. 046/837-84-46. 

Naprawa maszyn do szycia Skierniewice, 
ul. Kilińskiego 26. Tel. 046/832-29-33, 
0602-648-193 godz. 9.00-17.00. 

Projekt ogrodów w zimowej proinocji 
I zł/mkw. Tel. 0505-266-276. 

Auto - Alarmy, tanio! Tel. 0604-200-002. 

Wypożyczalnia' przyczep towarowych 
i lawet, nowo otwarta ulica Katowicka 2. 
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 
w Rawie Maz.owieckicj. 
Tel. 0606-626-412, 046/814-48-78 wew. 21. 

Projektowanie, aranżacja wnętrz. 
Tel. 0607-074-605. 

Lincoln Czamy, nowy model, śluby 
i inne okazje. Tel. 0604-869-878, 
042/637 ~1-30. 

Profesjonalna obsługa Imprez 
muzycznych, firmowych, koncerty, 
wesela, karaoke. Tel. 0505-700-159. 
łHtlall: www.mariuszkozlowski.com. 

Regeneracja kartrldży, naprawa 
drukarek u klienta. Tel. 0509.QD.300 
w godz. 8.00-20.00. 

Aby tanio wydrukować pracę dyplo
mową wyposażyć drukari<ę atramen
tową lub laserową. Zrobisz to sam 
najtańszym kosztem. Kiosk przed ki· 
nem Polonez. Tel. O~D-300, 
0508-132~. 

Agencja reklamowa Tel. 0609-418-933. Kominki • projektowanie. Montaż, 

Śluby- czarny Men:edes. Tel. 0600-741-147. dystrybucja ciepłego powietrza. 
Tel. 0503-718-798. 

Profesjqia!na obsługa muzyczna imprez pro
wadzona przez DJ - wesela, bankiety, imprezy 
okoli=ościowe Tel. 0604-281-361. 

Fimia Music Show profesjooalnie przygotu
je, zadba o oprawę m'uzy<:ZJlą twojej imprezy. 
Tel. 0880-233-100. 

Potrzebujesz profesjonalnego DJ czy zespo
łu, chcesz zapewnić gościom doskonalą 
:zabawę. Dzwoń, zajmiemy się wszystkim. 
Tel. 0604-281-361. 

Spawanie aluminium. 
Jastrzębia 45. tel. 0504-065-376. 

KOMPUTERO 
-PISANIE 

Komputeropisanic. ·Tel. 046/837-46-85. 

Komputeropisanie, rysunki, wykresy 
- tanio i szybko. Łowicz, tel. 046/837-78-71, 
0602-277-013. 

NAUKA 

Naprawa sprzętu AGD • części. 
Tel. 0510-158-880. 

, Język rosyjski - korepetycje, 
wypracowania - nauc-zyciel. 
Tel. 046/837-31-83, 0693-398-514. 

Zespół muz}"C7.Ily - wesela, bale, pczyjęcia, 
tanio. Tel. 0505-819-002. Prace z polskiego, historii. 

Kredyty. Tel. 050~17-632. 

Zespół wesela. Tel. 024128541-08. 

Korekcja racic. Tel. 046/839-28-33, 
0510-238-788. 

Biuro rachunkowe. Tel. 0697-n1-238. 

Zespół - żywa, dynarniC2113 muzyka, 
akordeon. saksofon, gi1llra, wodzirej. 
Bajeczne oświcdenic, bańki mydlane. 
Tel. 0608-433-199 wieczorem. 

Zespół - wesela, bale. Tel. 0502-473-091. 

Naprawa silników i pras polskich u klienta. 
Tel. 0601-965-191. 

Naprawa sprzętu AGD. 
Łowicz, ul. Armii Krajowej 44. 
Tel. 046/837-91-98, 0691-661-244. 

Stopniowanie i konsttukcja S?.ablonów. 
Tel. 0663-790-688. 

Naprawa mebli tapicerskich współczesnych 
i antyków. Układanie i cyklinowanie 
podłóg. Tel. 0603-200-532. 

Hunownia odzieży używanej z Anglii. 
Tel. 0694-345-300. 

Wesela, zespół z wodzirejem 
' - najtaniej. Tel. ~0-793. 

Tel. 0602-490-715. 

Magiste~kie, zaliczeniowe - wypracowania 
Tel. 0696-803-050. 

Korepetycje z ji;zyka angielskiego, 
nauczyciel. Tel. 046/837-05-41, 
0603-704-267. 

Matematyka. Tel. 046/837-85-%. 

Chemia Łowie?, tel. 0508-186-335. 

Matc1natyka - korepetycje, studentka. 
Tel. 0509-808-598. 

Angielski - powtóOOI przed maturą, 
egzaminy. Doś\\,;adczony nauczyciel. 
Tel. 0606-295-590 po 15.00. 

Wypracowania. Tel. 0600~26-712. 

Jc;zyk niemiecki, bułgarski - dumaczcnia 
przysi<;glc, profesjonalne i mykłe. 
Tel. 046/837-78-15, 0507-194-820. 

Korepetycje - język niemiecki - tanio. 
Tel. 0888-971-634. 

Sz.koia malowania · profesjonalne 
przygotowanie do ASP. 
Nauczyciel akademicki, absolwent ASP. 
Tel. 0886-423-737 od 18.00-20.00. 

Polski - korcpc'lyejc. prace pisemne, 
egzaminy, matura Tel. 0504-086-942. 

Matura ustna, wypracowania, korepetycje 
gratis. Tel. 0693-738-382. 

Prace zaliczeniowe, magister.>kie, 
licencjackie, inne. Tel. 0693-738-382. 

Wyprncowania, prezentacje maturalne, 
solidnie. Dowóz do Łowicza gratis. 
Tel. 0241277-94-09 po 17.00. 

Korepetycje z języka niemieckiego. 
Tul. 0508-186-351. 

Matematyka - student UŁ, 90 mini 25zł. 
Tel. 0606-647491. 

Język niemiecki - matura, korepetycje, 
tłumaczenia zwykle. Tel. 046/837-34-87, 
0695-774-273. 

Student PW udzieli korepetycje 
z matematyki, fizyki, chemii. 
Tel. 046/837-74-21, 0500-104-432. 

Niemiecki - korepetycje, tlwnaczenia 
Tel. 0693-833-062. 

Jęz. polski - szkoła podstawowa, gimnazjum. 
Tel. 0600-852-174. 

Statystyka, matematyka - student 
Tel. 0691-%1-143. 

Język rosyjski - tanio, solidnie - matura, 
wypracowania Tel 046/813-85-04, 
0693-491-422. 

Korepetycje niemiecki. 
Tel. 046/833-17-83. 

ROLNICZE 

Sprzedam żyto i pszenici;jani. 
Tel. 0241277-92-58. 

Sprzedam ro2TZ1Jtnik Tandem 6 t, 
rozrzutnik jednoosiowy, wagę I t do ważenia 
bydla Tel. 0660-593-920. 

Przywiozę młóto browarne 2 razy po 8 t 
Tel. 0605-629-839. 

Ślęza, Termi~ Storm sadownicze - sprzedam. 
Tel. 0506-188-515. 

Paliwo wysokojakościowe na gospo
dari<ę dowożę. Tel. 0502-282-768. 

llcc2ka do Śli;zy sadowniczej - sprzedam. · 
Tel. 0506-188-515. 

Naprawa pomp, rozdzielaczy, prL)'gotowanie 
opryskiwaczy do atestacji, części. 
Tel. 0506-188-515. , 

Firma i<ry!,t Pol mieszcząca się w Bielawach 
przy ul. Warszawskiej I prowadzi skup 
warzy'jj na eksport Tel. 0694-770-336, 
046/~-26-45. 

Suche wysłodki melasow;me • sprze
dam. Tel. 046/839-28-71, 0887-133-395. 

Sprzedam suche wysłodki granulo
wane. Tel. 046/837-12-02 po 18.00. 

Sprzedam zboże paszowe. 
Sierżniki 35, tel. 0605-128-019. 

Sprzedam wycinaki do kiszonek różnego 
typu, duży wybór. Tel. 0241356-27-60. 

Beo.ki asenizacyjne, ocynkowane, różnego 
typu, od 4000-8000 I. Tel. 024/356-27-60, 
0509-282-300. 

SprLCdam wszelloc ni.'t<:z)TIY rolnicze nnpor-. 
towanc z Niem1Ct. Tel. 0602-798-304, 
024/277-85-77, 0602-232-406. 

SprL.Cdrun orkana i ciągnik C-360. 
Tel. 0663-801-448. 

Spr.axlarn siano 0.40 zł/ I kg, okolice Soboty. 
Tel. 0601-348-897. 

,Sprzedam pras<; Class Roland 62. 
Tel. 046/838-97-16. 

s~ siano w kostkach. 
Tel. 046/838-50-86. 

Sprzedam jałówkę, wycielenie: 15.02.2006 
(ocena użytkowości mlecznej). 
Zduny 174, tel. 046/838-74- 67. 

Sprzedaż agregatów, rozrzutników jedno
osiowych, Tandemów, kabin ciągnikowych. 
Tel. 046/837-53-86. 

Skup żyta. Sprzedaż pieczywa mielo
nego, otrąb pszennych i żytnich, 
wafli mielonych, śruty z mieszanki. 
Młyn w Retkach. Tel. 046,/838-7345, 
046/838-73-28. 

Sprzedam śrutownik bijakowy, 
dmuchawę do zboża. Tel. 0503-039-IOl. 

Sprzedam opielacz do warzyw 5-sekcyjny. 
Tel. 0503-639-1 O I. 

Sprz.cdam słom<( ze stodoły, olaągle belki, 
z mieszanki i żyta. Tel. 0697-522-720. 

Sprz.cdam miesi.alnik pasz na mokro 
„Mikser", poj. 100 I. Tel. 0691-715-525. 

Sprzedam kwotę mleczną. Tel. 0506-355-678. 

Sprzedam ziemniaki Vclox, Vmcta, Satina 
Tel. 046/838-72-94, 0501-613-045. 

Kupię ziemniaki jadalne. Tel. 0888: 144-233. 

Sprzedam pług 3-skibowy, 1996 rok; śrutow
n~ na kamienie. Tel. 0887-221-225. 

Sprz.cdam kombajn Bizon Z-050. 
Tel. 046/838-71-42, 0693-064-361. 

Pszenicę, pszenżyto, żyto - sprzedam. 
Maurzyce, tel. 046/838-77-71.. 

Kupię sadzarkę do zienmiaków 
podkielkowanych i pompę do deszczowni. 
Tel. 046/838-48-12. 

Wydzlerźawię kwotę mleczną. 

Tel. 0509-435-262. 

Sprzedam jałówkę na ocieleniu. 
Tel. 046/838-80-17: 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu, luty. 
Czatolin 24, tel. 046/838-84-67 po 19.00. 

Sprzedam klatki na króle i brukiew. 
Tel. 046/837-10-11, 0603-723-058. 

Sprzedam I ha ziemi. 
Witusza, tel. 0889-125-136. 

Sprzedam basen na mleko 600 I. 
Tel. 0608-079-573. 

Kupię obudowę sprz<;gła do ciągnika C-330. 
Tel. 046/838-13-30. 

Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy 
i kabin« do ciągnika C-360, sadzaOO; 
do ziemniaków, pług 2skibowy. 
Tel. 0241277-35-47 po 18.00. 

Sieczkarnia Fon;chnitt, prasa zwijająca New 
Holland zmi"cnnokomorowa, Gruber, agregat 
uprawowy. Tel. 0604-191-027. 

Sprzedam mic.zankę. Tel. 0421719-76-60. 

Kupię ciągnik Ursus 1134 lub 1234 
w bardzo dobrym stanie w oryginale. 
Tel. 0603-621-157. 

Sp17edam plug 3 Grudziądz. 
Tel. 0421719-56-77. 

Agregat ścierniskowy 3.000 zł, pług obroto
wy 3-skibowy Lcnken 6.000 zł, brona ciężka 
1200 71. Tel. 0421719-70-29, 0691-538-579. 

Kwmęmłec7.Iląsprzedam. Tel. 0693-359-116. 

Kwotęmlcc-mąspr1.cdam. Tel.0608-284-758. 

Sprzedam 2 jalówki wysokocielne i siano 
belowane. Likwidacja gospodarstwa. 
Tel. 0421719-55-78, 0606-343-033. 

Sprzedam C-330. Tel. 0604-754-415. 

Ciągnik rolniczy Fortschni~ 1990 rok, 
przedni nap<;d -spri.edarn. Tel. 0604-754-415. 

Kupię słomę. Jackowice, tel. 0609-468-158. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Łaźniki 33, tel. 046/838-72-74. 

Wydzierżawię lub kupię kwotę mleczną, 
Tel. 024/285-39-88. 

Sprzedam dmuchawę do siana, 
maszynę do cebuli, "śrutownik Sztorm 
bez silnika. Tel. 0887-741-817. 

Sprzedam kombajn buraczany Neptun Z4 l 3, 
kupię agregat bronowy 2,8 m. 
Tel. 024/285-39-73. 

Kupię pszenicę paszową i odbiorę 
własnym transportem. Tel. 0600-623430. 

Sprzedam krowę na wycieleniu. 
Tel. 0461838-30-05. 

Sprzedam kiszonkę z kukwydzy, 
siaho i owies. Tel. 046/83845-80. 

Sprzedam jałówkę na wycielenitL 
Tel. 0880-652-080. 

Sprzedam jałówkę, wycielenie: 
21.01.2006. Tel. 046/838-83-80. 

Sprzedam kwotę mleczną 2800 kg. 
Tel. 046/835-23-54. 

Sprzedam jaiówkę wysokocielną. 
Wrzeczko 14, tel. 046/838-82-61. 

Kupię kwotę mleczną do 3000 kg. 
Tel. 0461838-84-45. 

Sprzedam owies, pszenżyto, siano luzem 
i owsiankę w kostkach. Skaratki 66. 

Sprzedam siano prasowane, słomę prasowa
ną, ziemniaki drobne, dmuchawę do siana 
Tel. 0461838-04-73. 

Serwo mechanizmu ukladu kierowniC?..ego 
Zetor. Tel. 0692-146-595. 

Schładzalnik do mleka Alfa Lava! 550 I. 
Tel. 0692-146-594, 046/838-33-31 

Kupię buraczek i brukselki(. 
Tel. 0695-052-735. 

Spr.t.edam 20 t pszenżyta, 6 byczków od 250-
300 kg; Skodę Favorit, 1990 rok; Oj>la vec: 
lrę. 1997 rok; przyczepkę samochodową 
i ciągnik, 1997 rok Tel. 046/838-72-03. 

Sprzedam jałówkę i krowę na wycieleniu. 
Tel. 0241277-91-96. 

Sprzedam jałówkę cielną, termin: 15 luty. 
Tel. 024/277-3849. 

Sprzedam ciągnik C-330, rozrzutnik oborni
ka, siewnik Poznaniak, ładowacz Troi. 
Tel. 0241277-48-09, 0693-555-430. 

Sprzedam 6-letnią kro~ę na wycieleniu, 
termin: 25 sty=ia Tel. 0506-115-015. 

Jałówki wysokocielne - sprzedam. 
Tel. 046/838-58-33. 

Sprzedam kwotę mleczną 3000 kg. 
Tel. 0603-395-392. 

Sp17~lam burak past~·wny. 
Tel. 0607-889-522. • 

Spraxlam jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 0603-033-709, Bclchów 8. 

Wycinacze kiszonek; agregat ·uprawowy 
i podorywkowy; śrutownik bijakowy; pług 
3-skibowy obrotowy; siewka do nawozu; 
siewnik, przyczepka do prz.ewazu koni. dmu
chawa do zboża Tel. 0509-293-050. 

Sprzedam pice z dmuchawą do suszami. 
żmijkę do zbci1a, orkan do zielonek, 
sieczkarnię jednorzędową do kukwydzy. 
Tel. 0509-293-050. 

REK LAM A -- Spr.t.edam sadz.arkę do warzyw. 
-~---~-----------------~ Tel. 0603-722-880. 

Kupię kopaczkę ciągnikową. 

Tel. 0503-491-575. Sprzedam pług 2-skibowy, agregat uprawo
wy sz.er. 1.90 m. Tel. 046/839-21-55. , 

PRZY JDZ I DOKONAJ 
DOBREGO ZAKUPU 

nieważna cena przed teraz 

Brandtex ShopKodan ul. Powstańców 6, tel. 046 837-34-57 

Sprzedam C-360 3P z kabiną, 
Tel. 0602-709-962. 

Sprzedam pras<; polską i Orkana. 
Tel. 0503-491-575. Dojarki przewodowe, hale udojowe 

Polanes, wygrodzenia do obór, 
zgarniacze obornika. Prqczepa HL 80 li po odbudowie, podwój

ne burty, koła 1200 R20, stan bdb, 9200 zł; 
silnik ząożowy 1)..8 Amazonc 4 m, rozsiewacz 
nawozów Amazone, stan bdb, ścieżki tech
nologiczne automatyC7.Ile, znaczniki hydrau
liczne, 11500 zł - sprzedam. 

Sprzedam kombajn Bolko, 
rozsiewacz RCW-3. Tel. 0508-364-849. 

Tel. 046/838-17-19, 0609-788-373. 
Sprzedam przyczepę samozbierającą · 
Jugosłowiankę li. Tel. 0697-714-837. 

Świetliki kalenicowe, dr%Wi skrzydło
we, przesuwne do budynków 
Inwentarskich. Tel. 046/838-17-19, 
0609-788-373. 

Sprzedam kwotę mleczną 2800 kg. 
Tel. 024/356-24-30, 0601-283-808. Tel. 0421710-90-38. 

1. DLA KOSZTORYSANTA 
chętnie student 
lub absolwent kierunków technicznych . 

2. DLA MĘZCZVZNY 
DO NADZORU PRAC 
branża sanitarna, ciepłownicza 

a. DLA PRACOWNIKA 
DZIAŁU HANDLOWEGO 

tel.lfax (046) 837-52-83 
' ,. (046) 837-57-50 

biuro@ecottierm.com.pl. 
R-140 

I 

=>'!'INDYKACJA POZASĄDOWA 
:> UST~LANJE MAJĄTKU 

DlUZNIKOW 
:>POSZUKIWANIE OSÓB 
Tel. 0506-012-403 R·l!l! 

MIEJSKA POCZTA DORĘCZENIOWA 

ZATRUDNI 
pracowników biurowych 
~magana li gruQa inwalidzka oraz doświadczenie w Qracy 

Te/. 0696:016-005 . _ _ o.m 



To. nie romoc ·at -
wsz.YSlKlE LEKI . 

- ul. 
·Nie męcz się, nie porównuj, nie sprawdzaj! · 
U nas znajdziesz wszystkie leki w hurtowej cenie 

19.01.2006 r. 
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U NAS WARTO DAĆ OGtOSZENIE 
Każde ogłoszenie drobne zamieszczone do druku w Nowym 
Łowiczaninie oraz Wieściach z Głowna i Strykowa, ukaże się 
także we współpracujących z nami gazetach Głos Skierniewic 
oraz Głos Rawy Mazowieckiej. Bez żadnych dopłat! 

Sprz.edamciągnikC-3(J(). Tel.046/838-17-19. Sprz.edam pszenżyto, żyto, ~icę. 
Sprzedam jałówkę cielną, tennin wycielenia: Tel. 0604-%I-5ro. 
29 stycmia Tel. 046/838-73-30. Sprzedam jałówkę na.wycieleniu 

ScbładZa!niki do mleka, różne nniemności, (tennin: 11.02.2006); ciągnik S320, 
""' cena złomowa. Tel. 046/839-61-62. · 

serwis, gwarancja Tel. 046/833--07-27, 
0505-039-888. 

Spl7.edam bukownik mało używany, 
kopaczkę konną, Tel. 046/838-47-11. 

Sprzedam krowę na wycieleniu 
(20 stycmia 2006 r.). Tel. 046/839-28-35. 

Sprzedam Bizon Record, 1989 rok, Anna 
dwurzędowy; siewnik Poznaniak; skrzynię 
załadunkową do Żuka; śrutownik na kamie
nie; linkę nową do wyciągu 13 mm. 

Zetor 3320, 1998 rok, 1800 Mtg lub Zetor 
5245, 1990 rok 4x4; prasa Z-224/1 Sipma, 
1998 rok; ładowacz Cyklop z kabiną, 
1989 rok - sprzedam. Tel. 0608-420-169. 

MF 255, 1990 rok, z kabiną lub C-330M, 
1989 rok, 900 Mtg; siewnik zbożowy 
Poznaniak; ścinacz zielonek Orkan 
- sprzedam. Tel. 0692-601-689. 

Sprnldam opryskiwacz 400 I zawieszany. 
Tel. 046/838-81--05. 

Sprzedam ciągnik C355, stan bdb. 
Tel. 0603-104-803. _ 

Kupię kwotę mlecmą lub wydzierżawię. 
Tel. 046/838-73--00, 0697-953-808. 

Sprzedam ziemniaki. Tel. 046/838-78-46. 

Sprzedam żyto. Bobrowniki 94. 

Kupię kabinę do C3(J(). Tel. 0605-350-355. 

Sprzedam dQjarl<:ę Alfa Lava!, pulsator, kon
wie, schładzarka 2001. Tel. 046/838-56-37. 

Sprzedam krowę, tnecie cielę. 
Tel.• 046/838-83-57. 

Sprzedam kwotę mlecmą 6,5 tys. 
Tel. 0607-516-%7. 

Tel. 046/838-49-92. 
Sprzedamkwotęmlec=ą. Tel.0503-100-977. Sprzedam owies, żyto, pszenżyto, słomę 

w kostkach re stodoły. Tel. 046/838-82-56. Sprzedam siano luzem. Mysłaków 162. 
Tel. 046/838-51-25. Sprzedam krowę wysokocielną. 

Sprzedam kombajn ziemniaczano-buraczany Tel 046/838-84-73 po 15.00. 

Bolko Z-643/1, mało używany; pług ~ C-3(J(). Tel. 0241389-46-SQ. 
3-skibowy grudziądzki. Tel. 0696-059-903. 

Sprzedam siano prasowane 3 zł/szt 
Sprzedam jałówkę na wycieleniu, rozsiewacz Tel. 046/838-30-66. 
Kos, opryskiwacz 4001. Tel. 046/838-20-29. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 

Sprzedam C3(J(), l właściciel stan bdb. 
Kalenice 62. 

Sprzedam krowę na wycieleni1L 
Domaniewice 97, tel. 0693-422-759. 

Sprzedam dmuchawę do siana poziomą 
i siano belowane. Tel. 0887-491-188. 

Sprzedamjałówkęnaocieleniu,kwotęmlecz- Tel. 046/837-14-44. 
ną, kombajn zbożowy Z056 1983 rok z siecz- Sprzedam jęczmień i owies. 
kamią, Tel. 046/838--03-4!, 0608-794-368_ Sprzedam jałówkę hodowlaną wysokociel- Tel. 0609-134-639. 

Kupię krowę cielną Tel. 0665-957-735. 

Sprzedam krowę cielną. Tel. 0698-932-303. 

Agregat38 kVA, Stannan-chłodnia 1998 rok, 
C-360, silniki i części ciągnikowe różne, 
jęczmień siewny i paswwy - sprzedam. 
Te\. 0504-475-567. 

Sp!7.edam Ursus T328, stan dobry. 
Tel. 046/861-25-29. 

Sprzedam ładowacz NHZczeski, atlas niemiec
ki; rozrzutnik obornika jednoosiowy; silnik 
do C-330; siewnik Poznaniak i 3-metrowy 
polski. Tel. 046/838-72-73, 05l0-256-444. 

Sprzedam IO t pszenicy paswwej. 
Tel. 046/838-27-97. 

Sprzedam siano, owies, żyto. Popów J 46, 
tel 046'837-61-61 wieczorem, 0602-587-434. 

Sprzedam przyczepy 3,5 t i 4 t niskie wywrot
ki. Kocierrew Południowy 15. 

SprzedamZetor67184x4, 1982rok;kompre
sor profesjonalny 2-tlokowy; przycrepę 
do prrewozu koni na 2 szt; mieszankę 
zbożową, Tel. 0600-428-743. 

Sprzedam słomę. Tel. 0606-324-$70. 

Sprzedam siano belowane, 5 t psz.eożyta, 
3 t owsa Tel. 046/838-60--08. 

ną. Tel. 046/838-78-39. 

Wezmę w dzietżawę kwotę mleczną. 
Tel. 046/861-27-21. 

Sprzedam kukurydzę. Tel 0660-667-464. 

Sprzedam ba.5erl Alfa Lava! 430 I. 
Tel. 042nJ9-58-17. 

Prasę kostkującą John Deere, stan bardzo 
dobry - sprzedam. Tel. 0601-918-205. 

Obornik bydlęcy - sprzedam. 
Tel. 0505-807-397. 

Sprzedam rozrzutnik dwuosiowy 
i prasę wysokiego zgniotu Z-224. 
Tel. 0421719-59-46. 

Zetor n 11 - sprzedam. 
Tel. 0421719-95-82, 0605-410-185. 

Kwotę mleczną 3300 kg - spn.edam. 
Teł. 042/71~. 

Sprzedam owies i psrenżyto. 
Tel. 0512-335-957. 

Sprzedam agregat prądotwón:zy 40 kW 
lub 16 kW diesel, stan bardzo dobiy. 
Tel. 0510-281-982. 

Kupię w bardzo dobrym stanie siewnik Po
znaniak lub podobny, głębosz 3-korpusowy, 
brony 3 ciężkie, pług 4-skibowy zachodni, 
średniociężki. Tel. 0510-281-982. 

Sprzedam wysłodki granulowane, melasowa-
ne 520 zł/t, otręby pszenne 280 z11t Sprzedam owies. Tel. 0421710-72-97. 

Transport. Tel. 0602-\ 74-220. Sprzedam pszenżyto, jęczmień. 

Siewnik25 rurek-sprzedam. Tel. ()600.294-203. Tel. 046/874-61-62. 

Sprzedam dwie jałówki na samym 
wycielenitL Urzecze 73, tel. 046/838-81-34. 

Sp=dam Ursus IO 14 4x4, stan bdb; 
Ursus C-360 3P. Tel. 0501-504-723. 

Sprzedam kwotę mleczną. 
Tel. 0421719-59-85. 

Sprzedam śrutownik ssąco-tłoczący 
+mieszalnik. Tel. 0502-633-59\. 

Sprzedam prasę "L-22412, 2001 rok; Sprzedam jęczmień i mieszankę. 
Ursus C-330 lub <;:-3(J(). Tel. 046/838-90--06. Tel. 046/874-72-14. 

Sprzedam prasę Z-22411. Tel. 0501-504-723. Sprzedam kwotę mlecmą 4000 l 

Kupię zboże. Tel. 046/838-98-12. 

Kupię cebulę obieraną, kapustę 
i man:OOw. Tel. 0602-709-962. 

Sprzedam przycrepę samozbierającą 
10-72 oraz słomę. Tel. 046/838-78-83. 

Sprzedam prasę "L-224, 1995 rok, 
Ursus C-3(,() 3P, 1988 rok. Wygoda 8. 

Sprzedam mieszankę i pszenżyto. 
Tel. 0696-0ll-813. 

Tel. 04217 l9-59-35. 

Sprzedam owies. Lubowidza 9. 
Tel. 0510-281-173. 

Sprzedam kwotę mlecmą 4485 kg. 
Tel. 0421719-98-">94. 

Sprzedam kwotę mlecmą 3659 kg. 
Tel. 0880-550-027. 

Opryskiwacz Termit sadowniczy 
-sprzedam. Tel. 0506-109-900. 

Sprzedam pszenżyto, mieszankę zbożową, Kupię wal do ciągnika C3(J(). 
Tel. 0693-824-664, 046/838-49--05 po 18.00. Tel. 0693--025-952. 

Sprzedam beczkę asenm.cyjną 9000 I, 
8000 zl siewnik sześciorzędowy 
do kukurydzy. Tel. 0503-628-645. 

Sprzedam przyczepę HL 8011, 
ładowność 8300. Tel. 0605-896-130. 

Sprzedam 360-3P, l 987 rok, 
przyczepę zbierającą, dmuchawę. 

Tel. 046/838-39-12, 0887-313-278. 

Sprzedam bób. Tel. 0502-370-026. 

Sprzedam krowę na wycielenitL 
Tel. 046/838-62-43. 

Sprzedam mieszankę zbożową około IO t 
Tel. 0600-421-548. 

Sprzedam kwotę mlecmą ok 40001. 
Tel. 046/838-62-30. 

Sprzedam siewnik 2 m, agregat przedsiewny 
2,80 m, sUSZlllkę zbożową, 
Tel. 046/838-46-19. 

Sprzedam siano w małych belkach. 
Tel. 0608-726-253. 

Sprzedam basen na mleko 7501 i kiszonkę 
z kukurydzy. Tel. 0241277-95-12. 

Sprzedam koparl<:o-spycharkę Białoruś 
i ciągnik C330. Tel. 0694-144-309. 

Sprzedam burak pastewny i siano. 
Tel. 0600-568-177. 

Sprzedam siano prasowane. 
Tel. 0693-307-763. 

Sprzedam prasę ronującą 4(J() glas. 
Tel. 046/838-20-14. 

Sprzedam ciągnik T-25A, brony 5. 
Tel. 0241277-95-37. 

Sprzedam siano w belkach, 
rozsiewacz do nawozów Ley, przyczepę 4,5 
tony. Tel. 0512-186-255. 

Sprzedam Ursus 28/12, 1997 rok, 1800 mtg, 
przyczepa 3 stronna wywrot 
Tel. 0694-759-401. 

Sprzedam kwotę mleczną 30001 i krowę 
mlodą wysokocielną. Tel. 0604-129-258. 

Sprzedam jęczmień, drzwi garażowe 
metalowe nowe. Tel. 0888-739-880. 

Sprzedam przycrepę wywrotkę 4,5 l 
Tel. 0607-578-436. 

Klatki porodowe dla macior I O szt 
-sprzedam. Tel. 0887-560-896. 

8=kę kwasoodporną od mleka 5000 I 
- sprzedam. Tel. 0887-560-8% po 19.00. 

Kupię Zetor 5340, 6340 lub 7745. 
Tel. 046/838-27-19. 

Komplet remontowy do C-3(,() lub C-4011 
- okazyjnie sprzedam. Tel. 046/838-79-56. 

Wydzierżawię kwotę mleczna. 
Tel. 0241277-90-55. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 046/838-11-42 po 18.30. 

Sprredam siano, pszenżyto jare, mieszankę. 
Bednary 141. Tel. 046/837-86-14, 
046/838-60-06. 

Beczki asenizacyjne, ocynkowane, Orkan, 
glebogryzarka 2,5 m, gruber 2,5 m, kombajn 
buraczany Neptun, przyczepy do siano-k:isw
nek:, wycinaki do kiszonek:, rozsiewacze 
nawozu, sieczkarnie do kukurydzy jednorzę
dowe Pottinger, PZ, Mengele. 
Tel. 0241356-24-64, 0512-444-949. 

Siewnik zbożowy Amazone 07 4 m, siewnik 
Rmnaniak, siewniki do kukurydzy pnewna
tyczne, mechaniczne, pług 4-skibowy 
zagonowy, zabezpieczenia spn;:Zynowe. 
Tel. 024/356-24-64, 0512-444-949. 

Sprzedam 1,8 ha łąki nad Bzurą, siano 
w kostkach. Bednary 78, tel. 0691-715-4%. 

Sprzedaż kolczyków dla zwierząt 
hodowlanych. Najtańsze ceny. 
Tel. 046/838-62-19, 0668-131-109. 

Do wydzieriawienia kwota mleczna 10000 I. 
Tel. 0511-658-665. 

Sprzedam ciągnik C-J(J(), 1986 rok, śrutow
nik bijakowy, kultywator, pługi obrotowe 
i zwykle, sieczkarnię do kukurydzy 1-rz.ędo
wą Mengela Tel. 0602-473-422, 
0607-666-848. 

Sprzedam rozrzutnik obornika jednoosiowy, 
siewnik konny, kabinę ciągnikową, 
Tel. 046/838-45-73. 

Kupię owies, mieszankę. Tel. 046/838-13-62. 

Sprzedam jałówkę wysokocielną. 
Tel. 0506-142-964. 

Przywóz ńlłóta browarnego. 
Teł. 0605-255-914. 

Sprzedam jałówkę na ocielenitL 
Tel. 046/838-76-90. 

Sprzedam mlodą krowę na ocieleniu. 
Tel. 0604-273-324. 

Sprzedam beczkę asenizacyjną 6000 I, 
ocynkowana, stan bardzo dobry. 
Tel. 0606-641-506. 

Sprzedam słomę prasowaną. 
Tel 0697-693-616, 046'83S.14-35 wiecmrern. 

Sprzedam pług 2-skibowy grudziądzki. 
Tel. 0660-294-2 IO. 

Sprzedam kwotę mlecmą 3000 kg. 
Tel 0510-281-359. 

Sprzedam kwotę mlecmą 4200 kg. 
Tel. 0698-189-704. 

Wydzierżawię kwotę mlecmą, 

Tel. 046/839-21-60. 

Przyjmujemy zapisy na kurczęta odchowane, 
ogólnoużytkowe. Tel. 046/838-28--07, 
0889-910-653. 

Sprzedam rozrzutnik 2--0SiDwy; 
agregat uprawowy Gruber 9 łap z walem. 
Tel. 0695--066-452. 

Sprzedam słomę belowaną. Zielkowice II I 04. 

Wydzierżawię lub kupię kwotę {llleczną. 
Tel. 0668-162-199. 

. Sprzedam siano belowane i luzem. 
Mysłaków 183. 

Kupię, wydzierżawię hurtow\ kwotę 
mlecmą 6500 I, woj. łódzkie. 
Tel. 0602-512-587 po 20.00. 

Sprzedam pszenżyto z żytem; 
słomę z mieszanki. Klewków 30. 

Kupię kombajn do czarnej porzeczki, 
hydrauliczny. Tel. 0500-385-907. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 046/838-91-56 po 20.00. 

Taśmociągi z silnikami - sprzedam. 
Tel. 0504-199-,580. 

Gęsi tuczone, pszenica Tel. 0504-199-580. 

Sprzedam siano belowane. Arlcadia 49. 

Kultywator z walkiem, glebogryzarkę, 
brony 5, brony 3, pług 2, rozsiewacz Kos, 
opryskiwacz - sprzedam. Tel. 0880-353-819. 

Sprzedam 6-letnią krowę, wycielenie: 
26 styczeń. Tel. 046/838-46-18. 

Sprzedam siewnik Poznaniak, 
prretrząsałko-zgrabiarkę ?-gwiazdkową, 

Tel. 0602-216-854. 

wMnę w dzierżawę kwotę mlecmą 
do 5000 I. Tel. 0600-287-313. 

Sprzedam 4-letnią krowę na samym 
wycieleniu. Tel. 0461838-44-89. 

Sprzedam tura do Ursusa C-360. 
Tel. 0691-753-392. 

Sprzedam siano, burak i zboże. 
Tel. 0605-679-209. 

Sprzedam 5-letnią krowę na wycieleniu, 
tennin: 13 luty. 'fel. 046/838-36-87. 

Sprzedam maszt widlaka do ciągnika 

Sprzedam siano, sianokiszonkę, słomę, okrą
głe bele. Tel. 0691-846-117. 

Kupię olchę. Tel. 0603-403-533. 

Kupię ciągnik C 3(J() lub C 330. Tanio, 
może być do remontu. Tel. 693-665-550. 

Kupię sosnowe metry. Tel. 0697-403-533. 

SprL.edam marchew paszową, 
Tel. 0603-696-116. 

Ciągnik T25. Tel. 046/83J..13-95. 

Sprzedam jałówkę wysokocielną, 
Tel. 046/835-30-53. 

Kupię lub wydzierżawię kwotę mlecmą 
po 19.00. Tel. 046/831-55-12. . 

Jałówkę wysokocielną - sprzedam. 
Tel. 046/831-27-60. 

Tel 046/838-91-28. Kupię - wydzietżawię kwotę mleczną_ 

Kupię szuflę do widlaka Tel. 046/838-78-54. Tel. 0697-693-678. 

Sprzedam żyto, mieszankę zbożową, Pomiot kwzy - sprzedam. 
Tel. 0602-689_205. Tel. 0505--027-5(,(). 

Sprredam dwukółki; ciągnikową; wózek 
do przewozu zw.ierząt; silniki 3,5 kW, 7,5 kW; 
cegłę pojedynczą, czetWoną, max; okna drew
niane nowe; futryny blaszane; słomę 
w kostkach. Tel. 0667-118-194. 

Dwukółkę ciągnikową - sprzedam. 
Tel. 0607-599-864. 

ZWIERZĘTA 

Sprzedam prasę rolującą Arobale 120xl20, Skupię króliki. Tel. 0500-296-173. 
stan bdb. Tel. 0661-218-880. 

PilRie wydzietżawię 3000 I kwoty mlecznej. 
Dostawca do OSM w Łowiczu. 
Tel. 0600-605-866. 

Sprzedam kiS700kę z kukurydzy 350 t; prasę 

Sprzedam małe czarne pudelki - s=.enięta. 

Tel. 0606-967-338, 046/837-47-54. 

Benneńczyki, szczenięta, niedrogo. 
Tel. 0606-752-762. 

Sipma zwijającą; rozwijacz bel; agregat upra- Yorki - pieski, &-tygodniowe. 
wowy 2,8 m; rozsie.wacz nawozu lejowy; Tel. 046/838-58-65. 

siewnik do kukurydzy; talerzówkę; Bernardyny, Yorki, Westy. Tel. 0663-467-569. 
4 ha łąki w Pacynie; I OO t jęczmienia; 50 t 
mieszanki zbożowej. Sprzedam owczadó niemieckie po rodzicach 
Tel. 0241277-61-43, 0692-950-352. z rodowodem. Tel. 046/838-47-78. 

Sprzedam jałówkę spod końtroli użytkowo
ści mlecznej, termin wycielenia około 20 lu
tego. Tel. 046/838-75-30 po 20.00. 

Sprzedam słomę. Tel. 0887-341-317. 

Sprzedam jałówkę wysokocielną. 
Tel. 0604-759-775. 

Sprzedam jałówkę. Janmo 86. 

Sprzedam owczarki niemieckie, 
szczenięta mocnej. budowy. 
Tel. 0241277-87-69, 0691-133-397. 

Sprzedam 2 klacre źrebne i 1,5-rocmą 
źrebicę. Tel. 0421710-93-50. 

Oddam szczenięta. Tel. 046/837--08-98. 

Sprzedam Yorka. Tel. 046/837-57-21. 

Sprzedam ciągnik T-25, przyczepę wywrot- Owczadó niemieckie- sprzedam. 
kę, jałówki. Tel. 0607-809-288. Tel. 046/83S--02-82. 

Sprzedam 2 byki. Tel. 0691--090-215. Sprzedam Boksetici. 

Sprzedam Ursus 2812 i przyczepę wywrotkę, 
jałówkę cielną. Tel. 0607-809-288. 

Sprzedam słomę żytnią, 
Jamno 14, tel. 0607-736-511. 

Sprzedam młodego knura, mieszaniec. 
Tel. 0692-%3--077. . 

Sprzedam siewnik do warzyw 8-sekcyjny 
Alfa Kutno. Tel. 0692-963--077. 

Łowicz, tel. 046/837-11-53, 0608--010-034. 

3-miesięc2Jle owczarki niemieckie- sprzedam. 
Tel. 0695-727-569. 

Sprzedam króliki olbrzym belgijski 
oraz kurlci Kochine żółte miniatury. 
Tel. 0512-698-292. 

Sp=dam świnki rniniaturlci getyńskie, 
pawie niebieskie i kurki ozdobne. 
Tel. 0603-898-480. 

SplZedam silnik do C-360 3P Kupię kozę dojną, Tel. 046/838-17-21. 
·z pełnym oprzyrządowaniem - pilnie. 
Tel. 0697~-630. 

T25, 1984, bardzo dobry stan - sprzedam. 
Tel. 0695-184-580. 

Sprzedam pomiot kwzy. Tel 0505--027-5(,(). 

Sprzedam kwotę mlecmą 9600 kg. 
Tel. 046/814-71--04. 

Sprzedam kwotę mlecmą 7000 kg. 
Tel. 046/815-31-70. 

Sprzedam kwotę mlecmą 4000 kg. 
Tel. 046/814-23-88. 

Ziemniaki jadalne kupię Rawa Mazowiecka 
i okolice. Tel. 0600-332-799. 

Sprzedam słomę w kostkach l OOO sztuk. 
Tel. 0609-517-851. 

Sprzedam kwotę mlecmą na terenie 
OSM - Skierniewice, 5.000 linów, 
cena 1.30 zł. Tel. 0693-333-722. 

Worki siatkowe 80x(J() cm - tanio. 
Tel. 0600-632-267. 

Kupię kwotę mlec=ą. Tel. 0605-381-326. 

Pawie, ozdobne kaczki, baianty. 
Tel. 0603-226-494. 

Oddam królika miniaturkę razem z klatką. 
Tel. 0607-522-~3. 

Oddamgolębiepocz!Ówe. Tel. 0692-i.59-881. 

Oddam dwie kotki 2 letnie w dobre ięce. 
Tel. 0501--068-291, 046/837-67-50. 

Sprzedam 5-tygodhiowego bokserki. 
Tel. 0501-431-992. 

Sprzedam Owczart;i Niemieckie 
porodowodowe. Tel. 0668-156-494. 

Owczarki niemieckie, roczne, mocnej 
budowy - sprzedam. Tel. 046/814-65-76. 

Sprzedam źrebaka ośrniorniesięc2Jlego, 
Srokaw-Opiady ok. Rawy Mazowieckiej. 
Tel. 0507--075-185. 

Amstaf, suczka, owczarlci riiemieckie z rodo
wodem, kupięjorki. Tel. 0607-318-187. 

Sprzedam szczenięta owczarka niemieckiego, 
długowłose. Tel. 0509--056-207, 
0502-045--051. 

Sprzedam kombajn Anna 1983 rok, 
siewnik zbożowy, śrutownik na kamienie. Sprzedam dwie jałówki cielne. 
Tel. 046/831-39-34. Tel. 046/835-30-53. 

Sprzedam krowę, 7-letnią, cielną. 
Tel. 0504-419-499. 

Ciągnik rolniczy C 360 stan dobry 
- sprzedam. Tel. 0508-184--090. 

Wałek grzebieniowy, kompletny 
do rozrzutnika - obornika - sprzedam, tanio. 

Sprzedam konie do rekreacji, duże, oraz kuce 
a także bryczkę. Tel. 0504-531-593. 

Sprzedam owczarl<:i niemieckie długowłose. 
Tel. 0509--075-301, 046/831-81-59. 

Śrutownik Bąk 7,5 kW, Bąk 5,5 kW, stan bdb Tel. 046/831-l 0-80. 

Sprzedam owczarki niemieckie - suczki 
3-miesięc2Jle i psa l I -miesięc211ego z długim , 
włosem. Tel. 0605-731-796. 

- sprzedam. Tel. 0880-353-819. 

Sprzedam krowę wysokocitlną. 
Stachlew 42, tel. 046/839-60-18. 

Sprzedam słomę żytnią 80 gi-/belkę. 
Domaniewice, tel. 0607--090-232. 

Sprzedam prasę "L-224, stan bdb; 
opryski~ Tel. 0512-274-583. 

Kupię silnik bądź kadłub silnika 
do Ursusa C-330, może być do remontu. 
Tel. 0660-760-888. 

Sprzedam kwotę młecmą, 
Tel. 046/831-10-34. 

B=ka asenizacyjna 3500 l 
Tel. 0601-185-766. 

Zaginął pies, maści białej, małego wzrostu, 
podobny do yorka, okolice Zwolińskiego 22. 
Teł. 046/814-51-30, 0603-665-150. 

Sprzedam szczeniaki rottweileiy. 
Tel. 0691-284-448. 

Yorki, pieski 6-cio tygodniowe. 
Tel.046/838-58-65. 
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Festiwal 31 solistów 
i 18 zespol~w 

W miniony weekend odbył się przegląd kolęd w Domaniewicach 
W wypełnionym po brzegi 

kościele parafialnym w Do
maniewicach odbył się kon
cert finałowy Ili Powiatowe
go Przeglądu Kolęd, zorgani
zowany przez domaniewicki 
Gminny Ośrodek Kultury 
w dniach 13-15 stycznia. 

O bok ,opiekunów, rodziców 
i dziadków osób występują

cych, w ławkach zasiadła też liczna 
widownia, chcąca usłyszeć nasze · 
najpiękniejsrekolędy. Domaniewic
kie konkursy cieszą się powodze
niem i dorobiły się swojej stałej pu
bliczności. 

W tym roku w kategorii wieko
wej O - III wystartowało 11 solistów 
i 5 zespołów, w kategorii uczniów 
klas N - VI - 8 solistów i 6 zespo
łów i w kategorii szkół ginmazjal
nych 12 solistów i 7 zespołów. Fi
nałQwy koncert, podczas którego 
zwycięzcom wręczono statuetki, 
poprzedz.ony został dwoma dniami 
przesłuchań przeprowadzonych 
w murach GOK. z.a miejsce pierw
sre były to statuetki w kształcie mi
krofonów, za drugie i trzecie 
w kształcie nut 

Na samym początku koncertu w kolędowym repertuarze zapre
zentował się zespół Kalina, działający przy domanlewickim GOK 

Komisja konkursowa w składzie: 
przewodnicząca Małgorzata Pator
czyk - nauczyciel Szkoły Muzycz
nej w Piotrkowie Trybunalskim, 

Grażyna Andrzejewska - nauczy
ciel muzyki w SP 3 w Głownie 
i Magdalena Szajder - absolwentka 
Państwowej Szkoły Muzycznej 
Il stopnia w Kutnie, oraz redaktor 
naczelny „Echa Głowna", który 
ufimdował nagrodę specjalną. 

W pierwsi.tj kategorii wiekowej 
wśród solistów pierwsze miejsce 
przyznano ex aequo Klaudii Dut
kiewicz, która otnymała też nagro
dę redaktora ,,Echa Głowna" oraz 
Katarzy.nie Sut - qbydwie z SP Do
maniewice. Drugiemiejsceottzymała 

Sonia Kostrzewa z tej samej szkoły 
i Martyna Lisiewska z GOK Zdu
ny. Miejsce trzecie otnymała Oli
wia Jankowska z Pizedszkoła Inte
gracyjnego lir 10 w Łowiczu. Wy
różnienia przyznano Łukaszowi 
i Monice Juszczak z SP 3 w Łowi
czu. Wśródzespołówpierwsremiej
sce zdobyły „Gwiazdeczki" 
z Pizedszkola Integracyjnego nr 1 O 
w Łowiczu. 

W drugiej grupie wiekowej wśród 
solistów najlepsza była Anna Wy
sockaz SP 4 w Lowiczu, drugiemiej-

Ubyło im 20 lat 
dśpiewanie życzeń ,,Sto tów z osiedla Bratkowice w Łowi- spotkania od siedmiu lat i zawsze 
lat", było jednym ze spon- czu. Życzenia skierowane były do nam dzięlwwano - panie przycho
tanicznych elementów organizatora spotkań - zarządu dziły i mowiły, że czują się jakby 

noworocznego spotkania emery- osiedlowego. - Organizujemy te ubylo im dwadzieścia lat, jednak 

Spotkanie było okazją do wspólnych rozmów i wzniesienia 
toastu lampką szampana. · 

nigdy jeszcze nie podziękowano 
nam tak uroczyście - powiedział 
prezes zarządu Waldemar Sokół. 

potkanie, które zorganizo
wane zostało w sobotę 
7 stycznia, jak co roku od

bywało się w murach Zespołu 
Szkół Integracyjnych w Łowiczu. 
Emeryci zasiedli za stołami peł
nymi ciasta i kanapek, pili kawę 
i herbatę. Spotkanie było okazją 
do podzielenia się opłatkiem, 
wspólnych życzeń, kolędowania, 
wypicia lampki szampana, a tak
że do tańca. 

W spotkaniu uczestniczyły 
62 osoby. Są wśród nich osoby 
znane organizatorom, ale co roku 
widać też nowe twarze. 

FABRYKA OKIEN PCV 
.............. ~...-....RUKOSIN 4 

tOWICZ: .NOWY RYNEK 29, TEL. C04&l 837·&3·53 
KUTNO: UL. REJTANA &, TEL. C024l 254·&0·02 

3-komorowy SOFTLINE; 5-komorowy PERFEKTLINE 

•Szybyk1,0 ~1435 
• Kolorowe 5-komorowe okna 

w cenie 3-komorowych 41 O 
• Transport, pomiar - gratis ' • 
• Szybkie wyk~nanie -:. 7 ~ni 1465 netto 

..• „ ... 

sce zdobył Patryk Rybus z LOK, 
trzecie patrycja Małaszek z SP 3 
w Łowiczu. Wyróżniono Paulinę 
Pawlatę z GOK Domaniewice. 
W kategorii zespoły pierwsze miej
sce zdobył ,,Kamis" z SP Skaratki, 

· drugie „Wesołe nutki" z SP Doma
niewice, trzecie „Wio lina" z SP Ska
ratki. Wyróżniono kwartet z SP 3 
w Łowiczu. 

W ostatniej z kategorii wśród so
listów pierwsze miejsce zdobyła 
Katarzyna Żelazkiewicz z LOK, 
drugie Weronika Stajuda w GOK 
Domaniewice i trzecie Małgorzata 
MalarskazGimnazjumnr2wLowi
czu. Wyróżnienie przyznano Aga
cie Więckowskiej z Gimnazjum nr2 
w Łowiczu. 

W śród zespołów najlepszy był 
,,Dwie plus jeden" z GOK 

w Zdunach, drugie ,,Dudki" z GOK 
Domaniewice, trzecie ,,Promyczki" 
z Gimnazjum w Kocierzewie. Wy
różniono Iskierki z tego samego gim
nazjum. Opiekun dwóch ostatnich 
zespołów - nauczyciel kocierzew
skiej szkoły Maciej Thmnaj, w roz
mowie z nami konkurs ocenia bar
dzo dobrze, bo organizacyjnie 
wszystko dopięte zostało na ostat
ni guzik, jury oceniło artystów traf
nie. -Pierwsze miejsce grupy ,,Dwie 
plus jeden" bylo jak najbardziej za
służone, pnede wszystkim ze wzglę
du na oryginalność-mówi. Zaśpie
wali a capella połączone ze sobą 
dwie kolędy „Gdy śliczna Panna" 
i ,,Do szopy hej pasterze". Nato
miast ,,Dudki" trochę lepiej wy
padły podczas przesłuchań niż 
w koncercie finałowym, jednak 
drugie miejsce z całą pewnością im 
się należało. Zespoły z Kocierze
wa wykonały ,,Lulajże Jezuniu" 
i „Przybieżeli do Betlejem" 
z akompaniamentem gitary pana 
Macieja. Jak mówi nauczyciel, 
w przyszłym roku z pewnością 
ponownie wezmą udział w prze
glądzie. 

Obok statuetek, zwycięzcy 
w kategorii solistów, otrzymali tak
że dyplomy i nagrody rzeczowe: ra
dia, zegarki, książki, maskotki. Ze
społy' dostały dyplomy i nagrody 
rzeczowe, wyróżnieni dyplomy 
i drobne upominki. (wcz) 

.\1' GOTÓWKOWE -
HIPOTECZNE 

4t KONSOLIDACYJNE 

Podczas koncertu kolęd w Gimnazjum nr 2 wystąpił między 
innymi niedawno powstały szkolny zespół muzyczny. 

Gimnazialne kolędowanie 
Koncert kolęd zorganizÓ

wano w ostatnim dniu przed 
feriami w łowickim Gimna
zjum nr2. 

O dbyło się to w nietypowej 
scenerii, bona szkolnym holu, 
natomiast widownię, gdzie 

zasiadła publiczność, stanowiły roz
stawione tam ławki i prowadzące na 
piętro schody. 

Program po raz pierwszy zapre
zentowany wstał na zebraniu dla 
rodziców - w środę 4 stycznia. Wy
stąpił w nim między innymi szkol
ny zespół muzyczny, który swój 
debiut sceniczny przesredł podczas 
imprezy z cyklu „Gimnazjum nr 2 
przedstawia". W skład zespołu 
wchodzą: grająca na skrzypcach 
Klaudia Bura, gitarzysta Dawid Cie
sielski, klawisz.owiec Marcin Ciężki 
i saksofonista Lukasz Lysio. Mło-

cizi ludzie działają pod okiem Woj
ciecha Sieradzińskiego, razem grają 
od niedawna, ale doświadczenie już 
mają. Na przykład Dawid uczy się 
gry na gitarze od pięciu lat, najpierw . 
na 7.ajęciach w LOK, a obecnie sam 
doskonali się w grze solówek, lubi 
muzykę rockową i na co dzień gra 
w takim właśnie zespole. 

Podczas koncertu usłyszeć moc 
gliśmy wiele znanych polskich ko
l((d w aranżacji instrumentalnej, ale 
także z towarzyszeniem fletów, czy 
a capella z partią wokalną rozpisaną 
na wiele głosów. W programie znala
zły się tradycyjne kolędy: Jezus 
Malusieńki, Przybieżeli do Betle
jem, Z narodzenia Pana, Dzisiaj 
w Betlejem, ale wysłuchać mogliśmy 
także utworu nowszego - Okna 
w chmurach, autorstwa braci Pospie
szalskich. 

(łla) 

Sezon choinkowy 
W minionym tygodniu bale 

choinkowe odbyły się we 
wszystkich łowickich 

przedszkolach. Na tydzień przed 
terminem zabawy karnawałowej 
trudno było już wypożyczyć ko
stium dla przedszkolaka. Przynaj
mniej połowa rodziców wybrała ten 
sposób zapewnienia maluchowi 
przebrania na balu, bo i koszt nie · Przedszkolaki w pięknych stro
jest w tym wypadku znaczny - jach słuchają na czym .polegać 
15 zł. Kupno kostiumu to już wy- będzie zabawa taneczna. 
datek około 50 zł, a za rok dziecko 
i tik wyrośnie z przebrania Niektó
re mamy - te o zdolnościach kra
wieckich - same szyły balowe kre
acje swoim pociechom 

13 stycznia na balu karnawało
wym w Pizedszkolu nr 2 na osiedlu 
Starzyńskiego zaprezentowała się 
cała gama spidermanów, było kilku 
Zorro, kowboje, lwy oraz tygrysy, 

damy dworu i królewny, wróżki 
i czarodziejki. Pamiątką z tego dnia 
będzie fotografia ze św. Mikołajem 
oraz zdjęcie z kolegami i koleżanka
mi z grupy. Mamy przygotowały 
słodki poczęstunek, aby ich pocie
chy miały siłę tańczyć. Dzieci zaba
wiali aktorzy z łódzkiego impresa
riatu artystycznego. (ebJ. 

Serclec.znie 
Z.91P'1([4SZ91.M!)'" 

na urocz-yste 
zaK9ńc.zenie projektu 

,.Hei Łowickis 
jaku ctidns •• „ 

~~ies4 
2Z~nia 2006 rohi- o 9atk. 14.00 . 
fl} fji.tnnat;jum fl} ~!P61. 

PROGRAM 
14.00- rozpoczęcie uroczystośei (sala gimnastyczna) 
14.30 - .Wesele łowickie' w wykonaniu młodzieży 
16.00 - prezentacja umiejętności zdobytych przez młodzież 

w czasie trwania projektu 
Sponsorem projektu jest POLSKA FUNDACJA DZIECI I MŁODZIEŻY 

POLSKO-AMERYKAŃSKA FUNDACJA WOLNOŚCI ;a 
WOJT GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY "' 

4t KREDITT DLA FIRM 
Z Ml~O FUNDUSZU 

cAił ;ZATRUDNIMY 
M.„ ...... 10d zaraz 

• MECHANIKA· DIAGNOS11 
---~ Łowicz Al. Sienkiewicza 34 

~Tel. 0-46 837-39-88 

· z uprawni...._.. 

• KASJERA • SPRZEDAWCIĘ 
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ŁOK Kącik Muzyczny 

„Niebezp.ieczne zabawy" 
Machulskiego ZORRO, CZTERDZIESTOLETNI PRAWICZEK 

Spektakl teatralny pod ty
tułem „Niebezpieczne zaba
wy", autorstwa i w reżyserii 
Jana Machulskiego przyje
dzie do Łowicza. Będzie moż
na go obejrzeć tylko raz, w so
botę 18lutegoogodzinie19.00 
w sali widowiskowej Łowic
kiego Ośrodka Kultury. Bilety 
w przedsprzedaży do 2 lutego 
kosztują 15 zł, potem 20 zł. 

Jakby ten tytuł przeczytał mistrz szpady w czarnej masce to z pewnością wyciąłby mi na 
tylniej części spodni swój emblemat - literkę „Z". Ale przecież to nie moja wina, że w naszym 
kinie przygody przystojnego szermierza „idą" w parze z filmem o niemłodym seksulanym nie
udaczniku. Więc nie gniewaj się macho! Żeby ci zrekompensować zniewagę najpierw skrobnę 
kilka słów o Tobie. · 

Reżyser Jan Machulski 

Australii, Finlandii, Czechach, Ło-

N iebezpieczne zabawy to twie czy Szwecji. W spektaklu bie
sztuka współczesna 'Jest to rzeudziałtrojeaktorów, wtymrów
krótka historia o niewinnym nie2: autor sztuki i reżyser Jan Ma

:żarcie wywołującym lawinę wyda- chulski - znany i ceniony polski ak
rzeń, których nikt nie przewidział. tor. Machulski w 1954 roku został 
Znany aktor filmowy, podróżujący absolwentem Państwowej Wymej 
nocą samochodem, zmuszony jest Szkoły Aktorskiej w Łodzi, a w 1971 
zatrzymać się z powodu awarii. ukończył Państwową WytsząSzko
W jedynym widocznym w okolicy łę Teatralną w Warszawie. Wystę
domu, przyjmuje go młoda zamęż- pował na scenach wielu teatrów, 
na kobieta Mąż jest nieobecny. Jak gdzie grał około 70 ról. Zagrał także 
zachowają się oboje? Jak zareaguje wiele ról fihnowych. Największą 
mąż zastając w domu nie'Zlllljome- popularność zdobył w fihnach swe
go? Co stanie się dalej? Na te i inne go syna - Juliusza: „Vabank" 1 i 2, 
pytania odpowiadała publiczność gdzie stworzył niezapomnianą1>0-
w trakcie~i zbohaterami sztu- stać kasiarza Kwinty. Jan Machul
ki. Publiczność staje się w pewnym ski jest również autorem sztuk: 
sensie współtwórcą sztuki, ponie- ,,Krzywapłaska"i,,Lęk''orazwspo
waż na jej życzenie aktorzy grają mnianej ,,Niebezpieczne zabawy". 
wymyślone przez nią zakończenie. Oprócz niego w sztuce grają 

Spektakl ten grany był już nie tyl- - Agnieszka Z,duńczyk i Marcin Rój. 
ko w Polsce, ale też w RPĄ USĄ (mak) 

• oferta specjalna dla punktów sprzedaży TRASA PRZEJAZDU: 

Zorro poznałem kilkanaście lat 
temu, dzięki serialowi, w którymmek
sykań.5ka wersjaJanosikadawalabied
nym, co zabrała bogatym. Któż z nas 
nie chciał być wtedy bohaterem! Tyl
ko jakoś w naszych podwórkowych 
zabawach trudno było o grubego sier
żanta Garcię, któcy co rusz :zbierał cię
gi od zamaskowanego herosa. Akie.dy 
przychodziły szkolne bale kostiumo
we naj~ przebraniem (obok 
kowbojazzeczjasna) były szpada oraz 
peleiyna, kapelusz i maska - oczywi
ściewwysz.czuplającymkolorz.ecz.ar
nym (ta:az na topie są Batman i Su
perman - wiem, bo sprawdzałem). 

HistoriaDonAltjandro de la Vegi
na co dzień szacownego obywatela 
meksykańskitj Kalifornii, od święta 
obrońcy uciśnionych - urodziła się 
w głowie amerykańskiego pisarza 
Johnstona McCulleya w 1919 
roku, ale miała swój fuktyC2'1ly pier
wowzńr. I już wtedy powstały ekra
ni2acje przygód Lisa (zorro z hiszp. 
- lis) - fihny, seriale. Reżyserzy co 
rusz sięgali po tę postać łączącą 
w sobie cechy szlachetnego łobuzia
kai powalają:ego niewiastyplayboya 
z ryzykującym życie w imię lepsrej 
sprawy altruistą. Omawiany .ZOrro 

• doradztwo żywieniowe poniedziałek - okolice Soboty 
• układanie dawek pokarmowych wtorek • okolice Złakowa 
• dostawa towaru do klienta środa • okolice Waliszewa 
• sprzedaż bezpośrednio~ samocho.du czwartek • okolice Bąkowa 

SPRZEDAż W TERENIE: 0609-467-348 BIURO (046) 830-37·56, 0607-267-282 

ZF ALTANA Pharma Sp. z o.o. w Warszawie jest spółką z Grupy ALTANA z siedzibą w Niemczech, 
posiadającą swoje ~rmy na całym świecie, zatrudniającą około 10 tysięcy pracowników. 

oszukujemy pra ownika na sta owisko 
SP LI . ADR I l 

do pracy Dziale Personalnym 
kładzie rodukcyJn m w Łysi owioach k/Lawloza 

Wymagania: 
• doświadczenie na podobnym stanowisku minimum 2 lata 
• znajomość prawa pracy, przepisów o podatku dochodowyr,n od osób fizycznych i zagadnień 
dotyczących ubezpieczeń społecznych · 

• dobra znajomość języka angielskiego, znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem 
• kreatywność i dyspozycyjność 
Kandydatów powinna cechować komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, sumienność i pracowitość. 
Finn11 proponuje pracę z możliwością rozwoju zawodowego w środowisku międzynarodowej finny produkcyjnej, 
szkolenia oraz atrakcyjne warunki zatrudnienia. 

Jeśli nasza oferta pracy jest interesująca prosimy o przesłanie 
w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia oferty 
(list motywacyjny zawierający oczekiwane wynagrodzenie i CV) na adres: 
99-420 Łyszkowice, ul. Ks. Łowickiego nr 12, z dopiskiem: .HW 

ma fizyC2'110ść Antonio Bandera
sa i myślę, że można go polubić. 

Hiszpański aktor pierwszy raz za
grał latynoskiego herosa przed 7 lacy. 
„MaskaZorro" pachniałaHollywo
odem, ale tym zapachem miłym wi
dzowi. Byłowię;;sporohumoru, efek
townych scen fechn.mku, pogoni, im
pomtjących efektów itd Były wielkie 
sławy aktorskie i nieogranicz.ony bu
dżet A że za kamerą stanął sprawny 
reżyser- ludzie to kupili. Ponad dwu
gÓdzinna opowieść kalifornijska od
niosła umiarkowany sukces, wię;; nikt 
nie miał wątpliwości, że za czas jakiś 
'Ifflw czarować nas będzie przystoj
ny Antonio. 

Tym razem przed bohaterem 
znów nie lada wyzwanie. Oto bo
wiemnietylko musi czuwać nad wła
ściwym pIZebiegiem referendum, 
w którym to mieszkańcy Kalifornii 
zdecydują o przyłącz.eniu się do Sta
nów Zjednoczonych, ale ma również: 
kłopoty w domu. Piękna ,,pani .ZOr
rowa" ma dość wyczekiwania na 
męża parającego się niebezpiecznym 
zajęciem wymiemmiasprawiedliwo
ści i stawia mu ultimatum - albo ro
dzina albo ,,zorrowanie". A, że los 
uciemiężDnych rodaków jest nasze
mu bohaterowi bardzo drogi, z roz
terkami wprawdzie, alewybierasłuż
bę narodowi No i w ten sposób traci 
ukochaną ż.onę, która szybko znaj
duje adoratora w osobie francuskiego 
bogacza o błękitnej Jawi i takimżoku. 
Zazdrosny, upodlony alkoholem 
.ZOrro spada w przepaść nihilizmll 
Szybko jednak się podnosi, bowiem 
rywal okazuje się nie tylko znawcą 
wina i kobiecych wdzięków, ale rów
nież: terrorystą pragnącym zguby ca
łej Ameryki. A to już robota dla za
maskowanego sz.ennierza. .. 

Wprawdzie film osadzony jest 
w XIX-wiecznej xzeczywistości,jed-

~ zzo · 
Mikołaj Trzaska Quartet 

oraz Vistula RiVer Brass Band 
-dwa wysoko cenione polskię 
zespoły jazzowe, wystąpią w 
Łowiczu w lutym na dwóch 
odrębnych koncertach. Czy 
jazz zagości na stale w reper
tuarze koncertów organizowa
nych przez Łowicki Ośrodek 
Kultury, będzie zależało od pu
bliczności, która przyjdzie na 
koncerty, albo nie ... 

P ieiwszy koncert - Mikoła
ja Trzaski z zespołem, za--
planowany jest na sobotę 4 

lµtego,nagodzinę 19.00wkluboka
wiami Tipes Topes, bilety koszto
wać mają 8 złotych . Kwartet 
z dwoma instrumentami dętymi 
i z sekcją rytmiczną, bez użycia in
strumentu harmonicznego, stał się 
już znakiem rozpoznawczym Mi
kołaja Trzaski. Muzyk twierdzi, źe 
daje on wielką swobodę jazzowej 
wypowiedzi i oryginalne, nowocze
sne brzmienie. Jest ono w kwartecie 

·T-rzaskipodkreślonedwomaklame
tami b~wymi. Mikołaj Trzaska 
Quartet (w składzie Mikołaj Trza
ska - saksofon, Wacław Zimpler -
klarnet, Ksawery Wpjciński - kon
trabas, Robert Rasz - perkusja i in-

-.~~.-stylistyc1.~ 

nakaż kipi odniesieniami do dzitjów 
najnowszych. Meksykański bohater 
staje się obrońcą Gwiaździstego 
Sztandaru i walczy z bezwzględnym 
zabójcą z zewnątrz._ Nie ma wię;; 
wątpliwości, że Zakon Rycerzy Ara
gonii jest tak Zły jak Bin Laden i że 
każdy, kto podnosi rękę na wolność 
USA, musi ponieść karę. 

Ale to nieco nachalne przesłanie 
nie psuje zabawy. Banderas jest 
wreszcie takim, jakim powinien być 
- uwodzicielski, zabawny, na koniu. 
Całuje namiętnie Catherine Zetę
Jones-Ouoglas niczym ,,macho
desperado". Bardzo dobrym pomy
słem scenarzystów było wprowadze
nie wątku panicza de la Vegi. Dziesię
cioletni Joaquin (Adrian Alonso) 
jest nieodrodnym synem swego ojca 
- już w szkole broni prześladowa
nych kolegów, a odwagą i sprawno
ściądorównajetatusiowi Wprawdzie 
naudziałw „LegendzieZorro" nie 
dałsięnamówićAnthonyHopkins, 
ale i tak uważam, że film można 
w wolntj chwili (uwaga: 129 minut!) 
obtju.eć. Tylko mi potem nie ,,zorro
wać" na Łowiczu! 

Druga z produkcj~ jaka przez 
ostatni tydzień gościła w naszym ki
nie nosi mocno odstraszający tytuł -
„Czterdziestoletni prawiczek". 
No bo przecież: kto by chciał oglądać 
perypetie fuceta w wieku już poma
turalnym, który wciąż nie poznał ta
jemnicy alkowy? Takich historii było 
już setki, ~ idiotyC2'1lych, z kre
tyńskimi ż.artami, niesmacmymi ga
gami. Czym wię;; można zaskoczyć 
wszystko-widzących-już-kiedyś 
widzów?Okazujesięjednak,żemoż
na - robiąc film lekkostrawny. 

Fabuła nie zaskakuje, a zdradza ją 
już tytuł. Bohater, Aridy, mimo że 
dopadłgowiekStefunaKarwowskie
go,nadalniewszedłwdorosłość.Pra- · 

ŁOK 

caje w salonie RTY, jest lubianym, 
spokojnym facetem, który nikomu 
nie szkodzi. ŻY.ie sobie bezstresowo 
dopóki koledzy z pracy nie dowie
dzą się, że nie miał jeszcze okazji bli
żej poznać kobiety. Kumple zrobią 
wszystko, żeby mu „pomóc", ale• 
wszelkie zainscenizowane sytuacje 
mające dać Andemu rozkosz palą na 
panewce. Pechowiec czy romantyk, 
który swój pieiwszy raz chce prze
żyć z ukochaną kobietą? I jedno, 
i drugie, a zanim dojdzie do happy 
endu, unhappy Andy przejdzie 
prawdziwą seksualną gehennę. 

Reżyser i sctmIZySta Judd Apa
tow tak naprawdę zadebiutował tą 
komedią, I można śmiało prorokować, 

żetm skromny film otworzy muchzwi 
ookariery.Dlaczego,,Prawiczek''JX= 
kilka tygodni prowadził w amaykań
skichbox-0fficach? Arodlarego,ie<.fuć 
nie obeszło się bez dowcipów „wy
miotnydi', hxtz:i UIZddo ciepło i sym
patia, jakie biją od głównego bohataa 
Mimo swojtj „wady" jak nikt rozumie 
ludzi, umie im pomóc irupełniemunie 
przeszkadza, że z praktyki w „tych 
izeczach'' jest oo OOni. Umie za to słu
chać, rozmawiać, być blisko kiedy po
tlzeOO. A ,,bogowie seksu" opowiada
ją::y wszem o koltjnych podbojach to 
z reguły iakompleksieni i niespehńeni 
fimi,,OOjekdaldorosłych". 

To, że lubimy Andego to zasługa 
Steve'a Carella, odtwórcy głów
nej roli. Nie szarżuje, jest zabawny 
jakoś naturalnie. Nie musi stroić min, 
ani wylewać na siebie litry napojów 
a mimo to jest wesoło. Z bardziej 
utytułowaną Catherine Keener 
twóou.ą zgraną parę. 

A teraz quiz. Jak myślicie drodzy 
kącikoczytelnicy: który· z filmów 
cieszył się większą fiekwencją? Na 
odpowiedzi czekamy do końca ty
godnia Bo~ Bończak;, 

ty r~1 R d t cr.nej 
nie nawiązuje do free jazzu lat sześć- roku. DorobeknagródVJStuli to: dwa 
dziesiątych, łącząc improwizację razy główna nagroda ńa festiwalu 
z wpływami muzyki klasycznej ,,złota Tarka'', ,,Złoty Koń" zdoby
XXAVieku. Lutowy koneert w Ło- ty w Belgii oraz „Gold Washboard" 
wiczu będzie okazjił, by zapoznać w Wielkiej BrYtanii. 
się z najnowszym muzycznym dponad35latVJStulaRBB 
projektem Trzaski, znanego między · koncertuje w całej Euro 
innymi ze współpracy z Peterem pie, jest zespołem dosko-
Brotzmanem, LesteremBowie, brać- naleznanym wśród bywalców skan
mi Oleś oraz muzykującym poetą dynawskich, niemieckich i szwajcar
Marcinem Świetlickim. Przypomnij- skich klubów jazzowych. Skład ze
my, że Trzaska jest współtwórcą społu jest aż jedenastoosobowy: 
zespołu Miłość, który koncertował Stefan Woźniakowski (trąbka), Boh
w Łowiczukilka lattemu orazczłon- dan Styczyński (klarnet basowy), 
kiemwciążaktywnegoGesieniąubie- Edward Strąk {kiarnet, saksofon te
głego roku ukazała się nowa płyta norowy), Lech Szprot (klarnet, sak-~ 
,,Sun") Łoskotu. sofon altowy), Marek Wachowiak 

olejny koncert jazzowy, (puzon), WojciechCiiirkowski(drugi 
- tym razem w wykonaniu puzon), Waldemar Wolski (trzeci 

VJStula River Brass Band puzon), Jerzy żebrowski (pianino); 
zaplanowany jest na sobotę 11 lute- Andrzej Jastrzębski (tuba), Andrzej 
go, na godzinę 19.00, ale tym razem Umiński (banjo), Jerzy Wię;;kow
w sali widowiskowej Łowickiego ski (perkusja, jest liderem zespołu). 
Ośrodka Kultury, bilety będą kosz- Trzecim zespołem jazzowym,' 
tować 6 złotych. Koncert odbędzie który miał zagrać w lutym w Ło
się na dużej sali z tego względu, że wickim Ośrodku Kultury miał być 
nie ma w ośrodku kultury innej sce- polski, istniejący od kilku lat, .ciągle 
ny, na której mogliby sięjednocze- poszukujący swojego brzmienia, 
śnie zmieścić. Zespół ma bowiem zespół Pink Freud Już wydawało 
przyjechać do Łowicza w składzie się być wszystko zaklepane, jednak 
jedenastoosobowym. Gwiazdą tego zespół postanowił wybrać większą 
wieczoru będzie legenda jazzu tra- imprezę, w której uczestniczy kilka 
dycyjnego VtstulaRiverB~Band, 7.eSpołów jazzowych, na Wybrze
któraimllejeni~'o4 J.96S "711:- . y. (mak) 

J.'." ":A~ 
·> :~ · 
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INFORMATOR 
LO WICKI 

Telefony: 
Taxi osobowe 837-34-01 
lnterTaxi 0603-06-18-18 
Taxi bagażowe 837-35-28 
Powiatowy Urząd Pracy 837-04-20; 837-03-73 
Biuro Rady Miejskiej 830-91-06, 830-91-11 
Urząd Miejski: Sekretariat 830-91-51 
Awarie oświetlenia ulicznego 830-91-45 do 47; 

0605-629-841 czynny całą dobę; 
(046) 862-16-63 od 7.00 do 15.00, 
(046) 862-16-63 po 15.00 automatyc:zna sekretarlra 

Urząd Skarbow}-: centrala 837-43-58, 837-32-38, 
837-65-59; sekretariat 837-80-28; informacja po
datku dochodowego 837-65-05 

ZUS 837-69--09 
Rodzinny Klub Abstynenfa ,,Pasiaczek" Ł o w i cz, 

ul. Św. Floriana 7 (muszla na Błoniach), 
tel 837-66-9'2, ceymy: codziennie w gro,. 16.00-20.00. 

Punkt pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie (siedziba 
RKA ,,Pasiacz.ek'', Łowicz, ul. Św. Floriana 7 (muszla 
naBłoniach),czynny:po.,czw.,pt wgodz.16.00-19.00. 

Samopomocowa Grupa Abstynencka ,,Nie ma moc
nych" w l.dunach (siedzibiGOK l.duny)- spotka
nia w czwartki o godz. 18.00. 

Gminna Grupa Abstynencka w Bielawach- spotka
nia 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 konsultacxjny przy Grupie Wsparcia „P=mi
nęło z wiatrem" (problem przemocy) w Domaniewi
cach, czynny: piątek 16.00-18.00, tel. 838-33-1 l. 

Informacje: 
Informacja PKP 837-63-11 
Informacja o krajowych numerach 118-913 
lnfoonacja o międzynarodowych numerach 118-912 

INFORMATOR 
GLOWIEŃSKI 

I STRYKOWSKI 
Informacje w Głownie: 

Informacja: PKS 631-97-06 
Naprawa telefonów 96-96 
Naprawa telefonów publicznych 980 

Telefony w Głownie: 
Filia Powiatowego Urzędu Pracy 719-20-76 
Urząd Miejski: 

- ul. Młynarska 719-11-51 
- ul. Dworska 719-11-29 

Urząd Gminy Głowno 719-12-91 
Taxi osobowe 719-10-14 

Telefony w Strykowie: 
Filia Powiatowego Urzędu Pracy 719-84-22 
Urząd Miasta - Gminy Stryków 719-80-02 
KRUS 719-95-!5 
Taxi osobowe 719-81-35 

Pogoto~a w Głownie: 
Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy 
Policja 719-20-20; 997 alarmowy 
Straż pożarna 719-10-08; 998 alarmowy 
Lecznica dla zwierząt 

- ul. Sowińskiego 3, tel. 719-11-04; 
- ul. Łowicka 62, tel. 719-14-40 

Zegarynka 9226 
Rozmowy międzymiastowe - zamawianie 9050 
Naprawa telefonów 9224 
Telegramy (nadawanie) 905 
Bezpłatna ogólnopolska informacja o schroniskach 

i jadlodajniach 9287 
Bezpłatna informacja gospodarC7.a o handlu, usługach, 

produkcji i wyższej użyteczności publicznej , 
tel. (046) 94-34, fux: (046) 322-555 

Pogotowia: 
Pogotowie ratunkowe 999 
Straż pożarna 998 
Policja 997 
Telefon informacyjno-problemowy 

- Poradnia U:czenia Uzależnień 837-37-07 
- Poradnia l.drowia Psychicznego 837-36-51 

Policyjny telefon zaufania .837-80-00 
Pogotowie energetyki cieplnej 837-59-16 
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 837-35-32 
Pogotowie energetyczne 837-36-05 
Gaz butlowy 837-16-16, 837-66-08, 

837-41-02, 837-30-30, 
837-72-72,837-20-37, 
837-47-77, 837-44-44, 837-84-40 

Warsztat koru;i:rwatorski ŁSM 837-65-58 
Zakład pogrzebowy: 837-53-85, 837-07-10, 

837-20-22, 837-26-74 
Lecznica dla zwierząt: 

ul Starościńska 5, tel 837-52-48 
ul. Chehnońskiego 31, tel. 837-35~24 

Dyżury przychodni: 
• Pogotowie ratunkowe - tel. 999 
• Dział Pomocy Doraźnej , ul. Ułańska 28, 

tel. 837-56-24 
- Ambulatorium Pomocy Dorażnej czynne: w dni 
. robocze w godz. 16.00-8.00, soboty, niedziele 

i święta od 8.00 (-przez 24 h). Pacjenci objęci 
opieką medyczną Niepublicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej - przxjmowani są w Am-

Zakład pogrzebowy 719-14-40, 719-30-24 
Pogotowie energetyczne 719-10-60 

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

Dyżury przychodni 
w Głownie: 

Przychodnia Rejonowa, ul. Kopernika 19, 
tel. 719-10-92, 710-71-26 

- poradnia ogólna: pn.-pt. 8.00-18.00 
- poradnia dla dzieci: pn.-ezw. 8.00-18.00, 

pt 8.00-15.30 
- 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 

- poradnia rehabilitacxjna: pn.- pt 8.00-15.00 
- poradnia 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 chirurgiczna: pn.-pt 10.00-15.00 
- poradnia 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: pob. 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 

bulatorium Pogotowia po .godzinach funkcjo
nowania ww. Zakładów. 

- Pediatryczne Ambulatorium Pomocy Doraźnej , 

ul. Ułańska 2; przyjęcia dzieci do 3 r.ż. - w dni 
powszednie w godz. 16-8; dzieci do 16 r.ż. 
- w soboty, niedziele i święta przez 24 godzi.ny. 

Dzieci objęte opieką medyczną Niepublicznych Za
kładów Opieki l.drowotnej - przY.imowane są w Am
bulatorium Pediatrycznym po godzinach funkcjono
wania tych zakładów. 
• Poradnia U:czenia Uzależnień, 

ul. Kaliska 6, tel. 837-37-07 

Apteki: 
Łowicz - apteki calodobowę: 
•.Słoneczko" ul. Stanisławskiego, tel. 830-22-02 
• ,,MedestIV" ul.3 Maja, !_el. 837-31-11 ,837-31-25 
Bełchów: pn.-pt 9.00-14.30 
Bielawy: pn.-pt 8.00-15.00 
Bolimów, Rynek Kościus7.ki 

czynna: pn. ~ pt 9 .00-16.00; czw. 10.00-17.00 
Cląśno: czynna: pn.-pt 9.00-14.00, 16.00-18.00, 

sb. 8.00-12.00 
Domaniewice, ul Główna: 

czynna: pn.- pt 9.00-16.00, sb. 9.00-12.00 
Lyszkowi<:e: czynna: pn.- pt 9.00-16.00, 

sb. 10.00-14.00 
Kiernozia, Rynek Kopernika 12 

czynna: pn.-pt 8.00-16.00, sb. 8.00-13.00 
.Kiernozia, 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 7.30-1530, sb. 9.00-12.00 
Zduny: pn.-pt 8.00-17.00, sb. 8.00-12.00 -

Msze święte 
w niedziele i święta: 

e Parafia św. Ducha: 
7.00, 8.30, 10.00, l l.30, 18.00; 

e Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza: 
7.00, 8.00, 10.00, l l.15, 12.30, 17.00; 

e Kościół Sióstr Bernardynek: 8.00, IO.OO; 
e Kościólo.o.Pijarów:8.00,9.30, 11.00, 12.30, 16.00; 

- 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. l l.00-18.25; wt., śr. 11.00-18.00 

Dyżury przychodni 
w Strykowie: 

ul. Kościuszki 27, 719-80-34 

Apteki: 
Apteki w Głownie: 

MEGA, ul. Sikorskiego 45/47, tel. 719-10-28 
czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb.8.00-14.00; 

ul. Zgierska 27, tel. 719-24-84, 
' czynna: pn.-sb. 8.00-2 l.OO; 

Konwalia, ul. Łowicka 38, tel. 719-21-31 
czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb. 9.00-14.00; 

ul. Kopernika 19, tel. 719-20-12 
czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb. 8.00-13.00; 

ul. Swoboda 17/19, tel. 719-44-66 
czynna: pn.-pt. 8.00-21.00, sb. 9.00-14.00; 

Apteki w Strykowie: 
ul Plater 2, tel. 719-80-41; 

czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb. 8.00-15.00; . 
ul. Kolejowa 11, tel. 719-82-71 

czynna: pn.-pt 9.00-17.00, sb. 9.00-13.00; 
ul. Targowa 14, tel. 719-86-89 

czynna: pn.- pt. 8.00-18.00, sb. 8.00-14.00; 
ul. Kolejowa 33, tel. 719-81-48 

czynna: pn.-pt. 8.00-18.00, sb. 8.00-15.00; 
Apteka w BratoszeWicacb, Pl. Staszica, 

tel. 719-89-68, 
czynna: pn.-pt. 8.00-13.00; 

• Kah!dra: 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00; 
w soboty godz. 18.00 msza z litmgią niedzielną 

• Kaplica seminaryjna: 110.00 -
• Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy: 

8.00, 10.00: J 2.30, 18.00 
• Kościół św. Leonarda: 10.00, 11.30 

Wystawy: 
• Muzeum ludowe rodziny Brzozowskich 

w Sromowie, czynne w dni powszednie w godz. 
9.00-19.00, w niedziele i święta w godz. 12.00-
19.00. Zwiedzanie możliwe wyłącznie w obec
ności właściciela w grupach minimum 5 osób. 

• I wojna światowa w Łowiczu - wystawa repro
dukcji łowickich kart pocztowych z okresu 
I wojny światowej, powszechnie stosowanych 
do korespondencji żołnierskiej w ramach poczty 
polowej . Wystawę można oglądać w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej . 

• ,,Krajobrazy i portrety malarki Meli Muter" 
- wystawę można oglądać w Muzeum w Łowiczu 
do końca· lutego. 

Kino LOK 
ul. Podrzeczna 20, teł. 837-40-01 
Czwąrtek.19 stvcznia: 
• godz. 18.59 - DKF ,,Bez Nazwy'' - "Od Jamesa 

Bonda do Agenta 007" 

Piątek- poniedziałek, 20-23 stycznia: 
• godz. 16.08, 19.30 - ,,King Kong" 

Jest rok 1933. Aktorka wodewilowa Ann Darrow 
znajduje się - tak jak zresztą wielu nowojorczyków 
w czasach Wielkiego Kiyzysu - bez środków do życia 
Kiedy barctzo głodna, usiłuje ukraść jabłko z ulicznego 
straganu, :rostaje - także w doołownym znaczeniu - urato
wana przez filmowca Carla Denhama. Carl, ~i posm-
kiwacz ]XZ)'gód, wykradł właśnie splZed oosa grożącym 
obci~iem funduszy proilucentooi, jedyną istniejącą ko
pię swojego nieukończonego filmu. OOOaż główna ak
torka właśnie wycofała się z udziału w projekcie, Carl 
ma nadzitję, że właśnie Ann lx;dzie skłonna ją =tąpić. 

Apteka w Dobrej, tel. 710-98--00; 
czynna: pn.-pt. 8.00-15.00, sb. 9.00-14.00. 

Dyżury aptek w Głownie: 
czw. 19.01. Kopernika 19 tel. 719-20-12 
pt 20.01. Kopernika 19 lei. 719-20-12 
sob. 21.01. Kopernika 19 tel. 719-20-12 
ndz. 22.01. Kopernika 19 tel. 719-20-12 
[IL 23.01. Kopernika 19 tel. 719-20-12 
1>t 24.01. Kopernika 19 tel. 719-20-12 
śr. 25.01. Swoboda 17/19 tel. 719-44-66 

Apteki pelnią dyżury w dni powszednie w. godz.: 
19.00 - 8.00 dnia następnego; w soboty i niedzie
le: w godz. 8.00 - 8.00 dnia następnego. 

Dyżury aptek w Strykowie: 
ndz. 22.01. Stryków, ul. Targowa 14 tel. 719-86-89 

Apteka pelni dyżur w godz.: 9.00 - 14.00 

Wystawy: 
• ,,8ila tradycji 28. Pułku Strzelalw Kaniowskich" 

- wystawa poświęcona historii pułku; czynna 
do końca lutego; Muzeum w Głownie. 

Kino: 
ezwartek, 19 stycznia: 
• godz. 12.00 - ,,King Kong" 

Pi'l.łek. 20 stycznia: 
• godz. 12.00 - ,,Roboty" 

Poniedziałek, 23 stycznia; 
e godz. 12.00 - ,,Rekin i Lava: Przygoda w 3D" 

Środa. 25 stycznia: 
•godz. 12.00 - ,,zebra z klasą" 

Ceny żywności: (dane z 17 stycznia) w Łowiczu 
w Głownie 
J w Strykowie 

ASORTYMENT 

cukier - 2,69 2,65 

mąka szymanowska 1,85 1,79 

chleb 1,09 0,89 

ziemniaki 0,89 0,85 

marchew 1,29 1,19 

schab bez kości 18,79 18,99 

wołowe bez kości 18,29 

wołowe z kością (antrykot) 10,79 

łopatka bez kości 10,49 12,99 

szynka gotowana 14,99 9,99 

salceson 4,99 6,99 

kiełbasa zwyczajna 6,49 7,99 

kiełbasa wiejska 9,00 

parówki 4,99 4,99 

kaszanka 5,69 5,99 

słonina 3,49 1,99 

kurczak 4,19 3,99 

filet z morszczuka (kg) 10,99 

makrela wędzona 11 ,99 10,89 

mleko Uuste w folii 1,38 1,35 

masło extra - 1,99 2,29 

masło śmietankowe 1,99 22,25 

1,65 1,39 

2,69 2,85 

0,27 0,26 

6,99 8,59 

2,85 

1,75 

0,85 

0,60 

1,29 

16,"15 

7,95 

8,65 

9,35 

9,30 

4,55 

5,65 

10,65 

1,45 

3,15 

2,65 

1,85 

3,89 

0,30 

9,39 
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3,00 

1,85 

1,10 

0,80 

1,00 

15,80 

15-16,50 

11-13,00 

12,00 

19,50 

10,50 

8,00-9,50 

9,80 

5,8-7,00 

6,50 

2,50 

5,10 . 

14,00 

13,00 

1,50 

3,00-3,40 

3,00 

1,90 

3,80 

0,30-0,40 

9,00 

2,79 2,79 

1,75 1,75 

0,89 0,89 

0,50 0,50 

15,60 15,60 

10,55 10,55 

16,60 16,60 

5,20 5,20 

9,80 9,30 

9,90 9,90 

5,50 5,59 

5,50 5,50 

3,70 3,70 

4,99 4,99 

9,70 9,70 

12,10 12,10 

1,48 1,48 

2,80 2,80 

1,65 1,65 

1,59 1,59 

3,39 3,39 

0,40 0,40 

9,40 9,40 

3,00 2,79 2,79 2,69" 3,00 2,85 3,30 2,79 

1,90 1,79 1,80 1,89 1,9Q 1,75 2,00 1,90 

1,20 0,79 . 1,20 0,79 I 1,10-1,80 1,25 1,40 1,50 

0,50 0,97 1,00 0,45 0,80:1,00 0,50 0,60 0,80 

1,50 0,79 1,00 1,00 1,40 

13,79 16,50 

15,09 16,00 

11,00 

8,09 13,50 

17,00 15,59 13,69 16,70 18,00 19,00 

6,70 7,50 3,69 6,50-8,00 7,70 7,00 

8,00 7,09 9,40 6,39 9,30 8,70 10,50 

9,90 12,80 10,50 10,30 11,50 

7,50 5,19 9,30 3,99 6,50 6,40 8,50 

4,10 5,19 5,00 4,95 4,30-5,50 4,50 7,00 

3,79 3,20 

4,60 4,09 5,50 6,30 6,50 

11,00 11,97 12,50 12,00 9,60 11 ,00 

10,50 10,99 12,00 10,80 12,00 

1,45 1,50 1,50 1,29 1,65 1,25 1,50 1,50 

2,70 2,85 2,95 2,49 2,80 3,10 2,65 

1,83 2,95 2,59 2,90 ' 2,85 3,20 2,65-

1,80 1,70 1,49 1,70 1,75 1,90 1,70 

4,09 2,89 3,60 • 3,79 3,70-5,00 4,80 4,00 3,10 

0,45 0,36 0,35 0,30 0,20-0,37 0,30 0,35 0,35 

·8,80 9,41 9,40 8,99 9,00 9,00 9,50 8,50 

19.01.2006 r. 

Wtorek, 24 styrmia: 
e godz. 11.00, 16.00, 19.Ją - ,,King Kong" 

środa. 25 styrmia: 
• godz. 16.00, 19.30 - ,,King Kong" 

KRONIKA , 
WYPADKOW 
MIL08NYCH 

śfuóy: I - Edyta Dąbrowska i Kizysztof Jabłoński, -
oboje z Głowna 

- Monika Woźniak i Marcin Kilański, 
oboje z Głowna , 

urotf.zifij się: 
CĆ>RECZKI 
- państwu Białasom z Julianowa -
- państwu Pełkom z Łowicza 
- państwu Świdrowskim z Wyborowa 
- państwu Łukasikom z Łowicza 
- państwu Piaskowskim z Łowicza 
- państwu Błaszczykom z Trzcianki 
- państwu Boczkom z Patok 

SYNKOWIE 
- państwu Klimkiewiczom z Lisiewic Dużych 
- państwu Sado z Łowicza 
- państwu Lesiakom z Łowicza 
- państwu Papugom z Łowicza 
- państwu Niedzielskim ze Złakowa Borowego 
- państwu Szachogłuchowiczom z Wyborowa' 

•SKARB ROLNIKA• 
REDAGOWANY PRZY WSPÓŁPRACY Z WOJEWÓDZKIM 

ODR BRATOSZEWICE • REJON lOWICZ 

NOTOWANIA Z TARGOWISKA 
W ŁOWICZU z dnia 13.01.2006 r. 

jaja fermowe 15 szt. 3,50 
jaja wiejskie 15 szt. 5,00 
buraczek czerwony kg 1,00 
cebula kg 0,90 
czosnek główka 0,70 
jablka kg 1,80 
kapusta kiszona kg 2,20 
kapusta pekińska szt. 1,80 
marchew kg 2,20 
papryka czerwona kg 7,00 
papryka żółta kg 7,00 
pieczarki kg 4,20 
pietruszka kg 3,00 
por szt. 0,60 
seler kg 3,00 
włoszczyzna pęczek 2,20 
ziemniaki kg 0,80 
gruszki kg 4,50 
miód 0,90 I 23,00 
kapusta główka 1,20 

ROLNIK SPRZEDAJE 
(ceny z dnia 11.01.200& r.) 

Żywiec wieprzowy: 

• Kiernozia: 3,20 zł/kg + VAT 
• Skowroda Płd.: 3,25 zł/kg + VAT 
• Wicie: 3,30 zł/kg + VAT 
• Różyce: 3,20 zł/kg+ VAT 
• Domaniewice: 3,10 zł/kg+ VAT 
• Mastki: 3, 10 zł/kg+ VAT 

Żywiec wołowy: 

• Kiernozia: byki 4,80 zł/kg + VAT; 
krowy 3,00 zł/kg + VAT; 
jalówki 3,50-3,80 zł/kg +VAT 

• Skowroda Południowa: 
byki 4,80 zł/kg + VAT; krowy 3,60 zł/kg 
+VAT; jalówki 3,90 zł/kg +VAT 

• Domaniewice: byki 4,75 zł/kg+ VAT; krowy 
2,80 zł/kg +VAT; jałówki 3,60 zł/kg +VAT 

• Różyce: krowy 3,30 zł/kg + VAT; byki 
4,80 zł/kg +VAT; jalówki 3,80 zł/kg +VAT 

• Mastki; krowy 3,30 zł/kg +VAT; byki 
4,80 zł/kg +VAT; jalówki 3,80 zł/kg +VAT 

OFERTY PRACY 
Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu 

(stan na 17.01.2006 r.) 

• kucharz, kelner, • pracownik fizyczny, • 
główna księgowa z doświadczeniem, • kierow
ca kat. D, • fryzjer damsko-męski, • główna 
księgowa - księgowość budżetowa , • kuchar
ka z doświadczeniem, • pakowacz wyrobów 
gotowych z gr. inw„ • operator obrabiarek, • 
pracownik pomocniczy przy produkcji z grupą 
inwalidzką, • pracownik gospodarczy, • kie
rowca kat. C+E, • ekspedientka do sklepu 
z wędlinami i mięsem, • osoba do wykańcza
nia wnętrz, • kierowca kat. B ze świadectwem 
kwalifikacji, • osoba do prac biurowych z ob
sługą magazynów ze znajomościąjęzyka an
gielskiego w mowie i piśmie, • operator rów
niarki, • przedstawiciel handlowy. 

PUP nie udziela żadnych informacji telefonicznie_ 
Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty. 
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Podopieczni trenera Artura Balika wywalczyli w Ksawerowie drugie miejsce. Dwa razy wygrali, trzy razy zremisowali i 
tylko raz przegrali. 

Piłka nożna - Halowy Turniej o Puchar Starosty Powiatu Pabianickiego 

Trzeci raz w -finale 
Ksawerów, 14 stycznia. W hali spor

towej w Ksawerowie odbył się organizowa
ny prze:z pabianickiego Włókniarza Halowy 
Turniej Chłopców z rocznika 1992 o Puchar 
Starosty Powiatu Pabianickiego. W turnieju 
wystartowało dziesięć drużyn, które najpierw 
rywalizowały w dwóch grupach, a najlepsi 
później rywaliz.owali o miejsca na podilDIL 
Dó taj fuzy zawodów dotmła ekipa Pelikana, 
która ostatecznie zajęła drugie miejsce. 
· W meczach grupowych zagraliśmy bar
dzo dobrze w destn.ikcji nie tracąc w czte
rech meczach ani jednej bramki - powie
dział trener Artur Balik. Nqjwiększa w tym 
zasługa zawodników grających z tylu i bram
karza - Piotra Antosika. Mieliśmj jeden 
bardzo dobry mecz z groźną dnJŻ)'n4 z I.a-

. .sku oraz jeden slaby, szczęśliwie zremiso
wany z ChKS Łlxl:ź. Dramatyczny i bardzo 
zacięty, ale zwycięski był mecz półfi111.lłowy 
z gospodarzami z Pabianic. Finał ~w
nany ale zgierzanie byli skuteczniejsi. Ogól
nie z osiągniętego wyniku jestem wdowo/.o
ny ale musimy J.1'.)'Ciągnąćwnioskiz popeł
nionych błędów. Jest to trzeci turniej halowy 
w tym roku, w którym dotarliśmy do finału 
i przede wszystkim to musi cieszyć. 

GRUPA A: 
• WLÓKNIARZ I Pabianice - PTC I 

Pabianice 2:0 
•MKP 7.gierz-METALOWIECLódź 

2:0 
• WLÓKNIARZ I Pabianice- WAR

TA Sieradz 1:1 
• MKP Zgierz - PTC I Pabianice 1:0 

dok ze str. 32 

•WARI'ASieradz-METALOWIEC 
Łódź 1:0 

• WLÓKNIARZ I Pabianice - MKP 
Zgierz 3:1 

•PTC I Pabianice - METALOWIEC 
Lódź0:3 

•MKP Zgierz - WARTA Sieradz 2:1 
• WLÓKNIARZ I Pabianice - ME

TALOWIECLódź 1:0 
• .WARTA Sieradz- PTC I Pabianice 

0:1 
l. Włókniarz I Pabianice 
2. MKP Zgierz 
3. Warta Sieradz 
4. Metalowiec ŁódZ 
5. PTC I Pabianice 

GRUPAB: 

4 lO 7-2 
4 9 6-"4 
4 4 3-4 
4 3 3-4 
4 3 1-6 

• WLÓKNIARZ II Pabianice - PTC 
II Pabianice 3:0 

• CHKS Łódź - MULKS Lask 1:3 
• WLÓKNIARZII Pabianice-PELI

KAN Łowicz 0:0 
• CHKS Łódź- PTC II Pabianice 1:1 
• PELIKAN Łowicz - MULKs Lask 

3:0; br.: Konrad Grenda, Michał Karmelita i 
Konrad Wisiński. 

• WLÓKNIARZIIPabianice-CHKS 
Lódź3:2 

• PTCIIPabianice-MULKSLask0:2 
• CHKSLódź-PELIKANLowiczO:O 
• WŁÓKNIARZ II Pabianice -

MULKS Lask 1:2 
•PELIKAN Łowicz-PTC II Pabiani

ce 2:0; br.: Konrad Grenda 2. 
I . MULKS Łask 4 9 7-5 

2. Peliun 10wicz 4 8 S-0 
3. Włókniarz Il Pabianice 4 7 7-4 
4. ChKS Łódź 4 2 4-7 
5. PTC II Pabianice 4 l 1-8 

MECZE PÓłFINAŁOWE: 
• WLÓKNIARZ I Pabianice - PELI

KAN Łowicz 1:1, w rzutach karnych 2:3; 
br.: Konrad WJ.S:iński. 

• MULKS Lask- MKP Zgierz 1:2 
MECZ O 3. MIEJSCE: 
•WLÓKNIARZIPabianice-MULKS 

Lask4:1 
MECZ O 1. MIEJSCE: 
•MKPZgierz-PELIKANLowicz3:1; 

br.: Konrad Wisiński. 
I. MKP Zgierz 6 15 11-6 
2. Pelikan Lowicz 6 9 7-4 
3. Włókniarz I Pabianice 6 14 12-4 
4. MULKS Łask 6 9 .9·11 
5. Włókniarz Jl Pabianice 4 7 7-4 

Warta Sieradz 4 4 3-4 
7. Metalowiec Łódź 4 3 3-4 

ChKS Łódź 4 2 4-7 
9. PTC I Pabianice 4 3 1-6 

PTC II Pabianice 4 I l ·8 
Najlepszym zawodnikiem turnieju z.ostał 

wybrany Konrad Wisiński (Pelikan), który 
w nagrodę otr.zymał firmowe buty piłkarskie. 

W ekipie łowickiego Pelikana grali: Piotr 
Antosik-Konrad Wisiński (3), Konrad Gren
da (3), Michał Karmelita (1 ), Jakub c~ 
niak, Kamil Mitrowski, Wojciech Wójcik, 
Sebastian Sumiński -Łukasz Kosiorek - tre
nerem zespołu jest Artur Balik, a kierowni
kiem drużyny Krzysztof Wisiński. (p) 

Wszyscy zostaią ... 
Szczególnie postawa Marcina Kosior

ka, który bardzo sumiennie trenuje i robi 
stałe postępy. Myślę, że możemy mieć z 
tego chłopaka spory pożytek. 

• Mecz był rozgrywany na OSiR i 
pewnie warunki były fatalne ... 

A właśnie, że nie! Życzyłbym każ.demu 
klubowi tak przygotowanej płyty jak ta w 

Goryszewski, Łukasz Znyk, Krystian Boli
mowski, Maciek Wyszogrodzki, Tomasz 
Styszko, Kuba Kaźmierczak, Marcin Kosio
rek, Robert..Wilk, BogQan Jóźwiak, Radek 
Kowalczyk, Maciej Jędrachówicz i Jakub Pa
puga. Dojedzie do nas Przemek Plichta Nie 
mogązewzględunaszkołępojechaćnaobóz 
i Sylwek Knera, i Andrzej Gtzegorek. 

sobotę. Była zmroź.ona, ale bardzo dobrze • Czy planuje pan w Brennej jakieś 
przygotowana, odśnieżona i na prawdę sparingi? 

można było już sobie pograć. Nie mam żadnego zaplanowanego. Jednak: 

• Kibice liczą, że ten obóz pozwoli 
odbudować formę niektórym gra
czom ... 

Rozumiem, że chodzi panugłównieo Rad
ka Kowalczyka. Rzeczywiście ,,Kowal" 
przyszedł do Łowicza po półrocznej prz.e
rwie- nie grał, nie trenował -wszyscy pamię
tamy jak wyglądała sprawa Radomska. To, 
że potrafi grać w piłkę nikt nie ma wątpliwo
ści, ale poprze.dnia runda nie była dla niego 
jednak :zbyt udana. Teraz sumiennie pracuje i 
wierzę, że na wiosnę będzie już tylko lepiej. • Teraz przed Wami obóz w Bren- ta górska miejscowość jest tak popularna 

nej (rozmawialiśmy przed wyjazdem wśród piłkarzy, że jeśli któraś z ekip pierw- • A co ze Zbyszkiem Czerbnia-
• przyp. B.B). szo lub chugoligowych tam goszcz.ących ze- kiem? Narzekał na uraz. 

Tak. Wxjeż&uny 18 stycznia na dziesięć chce zagrać test-mecz - nie wiclz,ęproblemu. Tak, dokuczał mu uraz, ale jak sam twier-
clni. 7.abieram następujących piłkarzy: Rafuł Generalnie jedziemy tam ciężko trenować. dzi jest już wszystko ok. Trenuje na peł
Gospoś, Robert Romanowski, Piotr Gawlik, Na sparingi będzie czas po powrocie. Pierw- nych obrotach. Wszyscy inni też są zdrowi 
Zbyszek Czerlmiak, Artur Serocki, Kamil szy zagramy 4 liltego z Turem Turek. i oby tak dalej. • 
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Halowe mistrzostwa Łowicza - I, li, Ili i IV Jiga ŁLPNP 

W 'weekend liga i puchar 
' 

Po tygodniowej przerwie zwianej ze stud-
niówką na parlóet hali sportowej OSiR nr 1 
w Łowiczu wracają zespoły walczące 
w rozgrywkach I, II, nr i N Łowickiej Ligi 
Piłki Nożnej Pięcioosobowej. Poniżej przy
pominamy aktualne tabele w poszczegól
nych ligach oraz przypominamy zestawie
nie kolejnych meczów. 

•I liga UPNP- o miejsca 1-6: 
l. Dagram-AT Łowicz (I) l 3 4-1 
2. Blockersi-Intermarche (2) I 3 3-0 
3. Zatorze-Mikola Łowicz (3) 1 3 3-2 
4. Pędzące Imadła Łowicz (1) I O 2-3 
5. ZPW Budowa Łowicz (3) I O 1-4 
6. Kia-Motors Łowicz (2) · I O 0-3 

• Iliga UPNP- o miejsca 7-12: 
I. Oldboy Łowicz (4) 1 3 5-0 
2. Abex Łowicz (4) 1 3 2-0 
3. Olimpia Chąśno (5) I 3 1-0 
4. Brooklyn Kutno (5) I O 0-1 
5. Vagat-BSZŁ Domaniewice (6)1 O 0-2 
6. K-S Stefan Łowicz (6) 1 O 0-5 

• li liga UPNP: 
1. Fantazja Domaniewice {I) 6 15 24-14 
2. Barsa Kutno (2) 5 13 26-7 
3. RTS Gągolin (3) 6 13 22-12 
4. Warriors Bielawy (10) 6 9 14-13 
5. Reebok Łowicz (9) 6 9 19-19 
6.AlcatrazKiemozia(4) 6 9 17-19 
7. Meblomax-Mikola (5) 5 8 19-12 
8. Witonia Osiek (6) 6 7 16-12 
9. Pelikan-88 Łowicz (7) 5 7 8-11 

10. Turbo-Car Gutenów (8) 5 6 12-12 
11. Czami Bednary (li) 5 5 9-11 
12. Zające Łowicz (12) 5 3 9-21 
13. PasiaczekŁowicz (13) 6 O 6-36 

Mecze 7. kolejki II ligi ŁLPNP odbędą się 
w sobotę 21 stycznia 2006 roku, a spotkają 
się wówczas: godz. 15.00: Pelikan-88 
Łowicz -Czami Bednary, godz. 15.30: War
riors Bielawy - Witonia Osiek, godz. 16.00: 
Meblomax-Mikola Łowicz -Alcatraz Kier
nozia, godz. 16.30: Turbo-Car Gutenów 
Łowicz - Fantazja Domaniewice, godz. 
17.00: Barsa Kutno - RTS Gągolin i godz. 
17.30: Reebokł.owicz-Z'.ająceł.owicz. Pau
za: Pasiaczek Łowicz 

• m liga UPNP: 
l. Błękitni Dmosin (I) 5 15 16-7 
2. Lexikos Łowicz (2) 5 12 20-11 
3. Victoria Zabostów ( 6) 5 9 19-11 
4. FMŁ Kowmir Łowicz (3) 5 9 9-6 

5. Zatorze II Łowicz (7) 5 8 9-7 
6. Bad Boy«s Łowicz (8) 5 8 8-8 
7. Opakomet Łowicz (4) 5 7 11-12 
8. Olimpia II Chąśno (5) 5 6 9-8 
9. OSP Łowicz (Il) 5 5 15-13 

IO. Ja-Ro Łowicz (9) 5 4 4-9 
11.NaprzódJamno(lO) 5 3 10-18 
12. Canarinhos (12) 5 O 3-24 

W sobotę 21 stycznia rozegrane zostaną 
mecze 6. kolejki nr ligi ŁLPNP, a spotkają 
się wówczas: godz. 12.00: Bad Boy«s 
Łowicz - Victoria Zabostów, godz. 12.30: 
Olimpia II Chąśno - Naprzód Jamno, godz. 
13.00: Ja-Ro Łowicz- LexikosŁowiCZ: godz. 
14.00: Zatorze II Łowicz-Canarinhos i godz. 
14.30: FML-Kowmir Łowicz - Opakomet 
Łowicz i godz. 20.00: OSP Łowicz - Błękit
ni Dmosin. 

• IV liga UPNP: 
I. Pelikan-90 Łowicz {I) 5 15 22-6 
2. WBC Łowicz (2) 5 15 24-10 
3. Władcy Stefana (3) 5 11 13 · 7 
4. Zetka Łowicz (5) 5 IO 15-7 
5.AvenaŁowicz(4) 5 7 11-11 
6. RTS II Gągolin (7) 5 6 12-16 
7. Wega Kocierzew (6) 5 5 13-13 
8. Manhattan Łowicz (9) 5 4 13-14 
9. Perpetuum Mobile (8) 5 4 12-22 

IO. Lotniki Łowicz (IO) 5 3 9-15 
11.UKSBednary(ll) 5 3 10-21 
12. Pelikan-89 Łowicz (12) 5 3 8-19 

W 6. kolejce N ligi ŁLPNP, która zosta
nie rozegrana w sobotę 21 stycznia 2006 
roku zagrają: godz. 9.30: Manhattan Łowicz 
- Pexpetuum Mobile Łowicz, godz. 1 O.OO: 
Lotniki ł.owicz- l.etkał.owicz, godz. 10.30: 
Pelikan-90ł.owicz-Pelikan-89 Łowicz, godz. 
1 I.OO: RTS II Gągolin-UKS Bednary i godz. 
11.30: Wega Kocierzew - WBC Łowicz. 
Mecz: Avena Łowicz - Władcy Stefana 
Łowicz pnelożono na niedzielę 29 stycznia 
na godz. 12.30. 

• Puchar Ligi UPNP: 
W niedzielę 22 stycznia zostaną rozegra

ne mecze II rundy Pucharu Ligi: godz. 12.30: 
Reebok Łowicz - Zające Łowicz, godz. 
13.00: Barsa Kutno - Manhattan Łowicz, 
godz. 13.30: RTS I Gągolin-Avenał.owicz, 
godz. 14.00: Pasiaczek Łowicz -Pelikan-90 
Łowicz, godz. 14.30: Meblomax-Mikola 
Łowicz - Wega Kocierzew. 

Paweł A: Doliński 

Halowa piłka nożna - zaproszenie 
na 2. kolejkę finałów I ligi ŁLPNP 

Tylko trzy z sześciu 
2. kolejka- o miejsca 1-6: 
•DAGRAM-ATLowicz-BLOCKER

SI-INTERMARCHE Lowicz, sobota, 
godz. 19.00. 

W obu poWstalych meczach są m\IlUwa
ni fuworyci i raczej nie należy spodziewać się 
niespodzianek. Ale w tym pojedynku 
wszystko jest możliwe. Obie drużyn wygra
ły swoje pierwsze mecze w ,,lidze mistrzów" 
różnicą trzech goli. No ale rywale byli łatwiej
~i. Teraz zarówno ekipa Grześka Durki,jak 
i ,,Blokowi" jeśli chcą stanąć na podium nie 
mogą przegrać. Czy to oznacza, że będziemy 
świadkami zachowawczego futbolu? Abso
lutnie! Remis już przerabialiśmy w pojedyn
ku obu piątek (2:2 w rundzie :zasaclniczej) 
i liczymy że w najbliższą sobotę ktoś zwy
cięży, co :zresztą może mieć kluczowe zna
czenie przy rozdaniu medali. Typ NŁ: 1. 
•PĘDZĄCEIMADLALowicz-ZPW 

BUDOWA Łowicz, pnełoż.ono na sobotę 
11.02, godz. 16.30. 

•KIA MOfORSLowicz-ZATORZE
MIKOLA Lowicz, pnełoż.ono na sobotę 
11.02, godz. 17.00. 

2. kolejka- o miejsca 7-12: 
• OLIMPIA Chąśno - KS STEFAN 

Łowicz, sobota, godz. 18.00. 
To będzie mecz o wszystko dla ekipy 

Tomka Białka. Stefun wyczerpał już limit 
walkowerów - każ.da następna absencja spo
woduje, że już poznamy spadkowicza. Mam 
więc nadzieję, że najsłabszy na tę chwilę w
społów ligi swój mecz zagra. Choć rywala nie 
będzie miał łatwego. Podbudowane zwycię-

Postawa Abeksu w dużej mierze uza
leżniona jest od dyspozycji Arkadiu
sza Żaglewskiego. 

stwem z Brooklynem Chąśno w wypadku • 
trzech punktów niemal na pewno się utrzy
ma. A więc plan prezesa Ireneusza Sołty
siaka zostanie· zrealizowany. Tyle tylko, 
że najpierw trzeba wygrać, czego z pewno
ścią zdesperowany Stefan nie· ułatwi. Typ 
NŁ: I. 

• ABEX Łowicz - BROOKLYN Kut
no, sobota, godz. 18.30. 

Kutno pod ścianą, Kutno nie może prze
grać ... TylkoconatoArkadiuszżaglew
ski i spółka? Typ NŁ: 1. 

• VAGAT-BSZL Domaniewice -
OLDBOY Lowicz, pnełożono na sobotę 
11.02,godz. 16.00. BoB 

~ .. 
--------------~--~ 
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WÓJT GMINY NIEBORÓW 
ogłasza otwarty konkurs ofert 

~A REALIZACJĘ ZADAŃ 
PUBLICZNYCH W 2006 ROKU 
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz.873) Wójt Gminy Nieborów ogłasza Otwarty Konkurs Ofert 
na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2006 roku. 

Wykaz zadań przeznaczonych do zlecenia organizacjom pozarządowym w 2006 roku wraz z określeniem warunków koniecznych 
do ich realizacji oraz środków zaplanowanych do ich współfinansowania przez Gminę Nieborów 
Sfera - Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Soortu 
Zadania - organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w następujących dyscyplinach: 
1) P~ka nożna - kwota 72.000,00 zł 

Warunki - prowadzenie zajęć dla przynajmniej 5-ciu drużyn. Zajęcia będą odbywały się 2 razy w tygodniu po 90 minut. 
2) Tenis stołowy- kwota 28.000,00 zł 

Warunki - prowadzenie zajęć 3 razy w tygodniu po 90 minut. Minimalna ilość uczestników w grupie - 15 osób. 
3) Szachy i inne dyscypliny - kwota 10.000,00 zł 

Zajęcia zgodnie z opracowanym harmonogramem. 
li. Zasady) kryteria przyznawania dotacji: 

1. Podstawą do udzielenia dotacji jest: 
a) oferta organizacji pozarządowej wraz z wymaganymi załącznikami (aktualny odpis z rejestru, sprawozdanie merytoryczne 
i finanse za ostatni rok, oświadczenie o braku zaległości wobec Urzędu Skarbowego i ZUS-u) złożona w Sekretariacie - Urzędu 
Gminy w Nieborowie w terminie 30 dni od ogłoszenia konkursu tj. do 17 lutego 2006 r. 
b) opinia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Gminy w Nieborowie. 

2. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji, formie wsparcia lub zlecenia zadania oraz wysokości przyznanych środków 
na jego realizację podejmuje Wójt Gminy 

3. Podejmując decyzję, o której mowa w pkt.3 Wójt Gminy kierować się będzie następującymi kryteńami: 
a) merytoryczną wartością przedsięwzięcia , jego zbieżnością z hierarchią potrzeb i zadań Gminy 
b) zasięgiem oddziaływania przedsięwzięcia, 
c) możliwością realizacji zadania przez organizację pozarządową (IÓ. in. kadra, baza, §rodki techniczne, zaplecze, wolontariat), 
d) kosztem realizacji zadania i możliwościami pozyskania środków z innych źródeł, 
e) możliwością kontynuacji zadania, 
f) oceną dotychczasowej współpracy, wkładu w rozwój kultury fizycznej w gminie, opiniami udzielonymi przez organy administracji 
samorządowej oraz inne organizacje, 

Ili. Termin realizacji zadań - rok 2006. 
IV. Oferty należy składać na odpowiednim formularzu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz.U. 264, poz. 2207 z dnia 30 grudnia 2005 r.) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, 
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. 

V. W terminie do 22 lutego 2006r. Wójt Gminy podejmie decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji, formie 
wsparcia zleconego zadania i wysokości przyznanych środków. 

VI. W 2005 roku w Gminie Nieborów na zadania przekazane organizacjom pozarządowym, dotyczącym sfery 
upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu, przyznano dotację w wysokości 80 OOO zł -

R-183 

Szkoła Policealna dla Dorosłych w Bolimowie 
ogłasza kolejny nabór na I semestr - zajęcia od lutei:o 2006r. 

technik LOGISTYK 
Szansa dla Ciebie: nowy zawód - pewna praca 

www.zsp-bolimow.pl 
nauka bezpłatna w trybie zaocznym 

zjazdy co dwa tygodnie w soboty i niedziele 
'Dokumenty przyjmuje ZSP w Bolimowie, ul. Sokołowska 24 w godz_ 9,00-14.00, tel.: 046 838-02-68 

e Chcesz zmienić zawód, podwyższyć 
, kwalifikacje, zwiększyć swoje szanse 

na rynku pracy? Zgłoś się do nas! 
Profesjonalizm i prawie 60-letnia --= tradycja w edukacji dorosłych 

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWOD-OWEGO 
W ŁOWICZU, ul. Zgoda 13, tel. (046) 837-51-11 

ZAPRASZA NA KURSY: 
» kierowców przewożących towary niebezpieczne (ADR), 
» dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń 
' do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych 

(klasa 2 i 3), 
» dla magazynierów i zaladowców 

towarów niebezpiecznych, 
» operatorów stacji LPG, 
» kierowców wózków jezdniowych 

(akumulatorowych i spalinowych), 
» konserwatorów wózków jezdniowych podnośnikowych, 
» pracownik magazynu, ' 
» transport zwierząt, 
» palaczy c.o., 
» na uprawnienia elektroenergetyczne - gr. 1, 2, 3 

(eksploatacja i dozór), 
» obsługi suwnic, żurawi, wciągników, 
» drwali - operatorów pilarek, 
» pedagogiczny dla instruklorów p.n.z., 

wykładowców na kursach, 
» dla kandydatów na wychowawców i kierowników 

w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży, 
» krawiec - szwacz, 
» bukieciarstwa (kwiaciarstwa), 
» wikliniarstwa, 
~ kadry, place, rozliczenia z ZUS 

wraz z obsługą komputerów, 
» księgowości komputerowej, 
» obsługi komputerów - zastosowanie wogramów 

komputerowych i Internetu w pracy, 
» obsługi kas fiskal~ych, 
» higieny - minimum sanitarnego, 
» bhp (szkolenia okresowe) 

dla różnych stanowisk, w tym dla służb bhp 

Proponujemy dogodne warunki płatności. 
Informujemy, iż istnieje możliwość pokrycia kosztów 
kursu przez powiatowe urzędy pracy -po spełnieniu 
przez osobę bezrobotną odpowiednich i,yarunków. R-so 

------ł 
BIURO 

99-400 ŁOWICZ 
UL BIELAWSKA 2 

TEL. (0-46) 830-31-67 
KOM. O 604-522-908 

OKNA 
DRZWI 
PCV, ALUMINIUM, 
DREWNO 

PARAPETY, ROLETY 

Ekstra cena zakupu ~ 
okna 5-komorowego , ~ -

345 zł (netto) „ 
1465 

OFERUJEMY: 
GRATIS: 
•Pomiar 
•Transport 

Profesjonalny monta~ 
Fachowe doradztwo 

• Mikrowentylacja 
• Wzmocnienie ocynkowane 

w ramie, skrzydle i słupku 
• Blokada błędnego położenia klamki 
• Zaczep antywyważeniowy 

OLEJ OPAŁOWY . , , 
NAJWYZSZA JAKOSC . . 

NAJNIZSZA CENA 

Ci)0[i}C!)[b CIJ 
99-400 Łowicz, Jastrzębia 95 
(0-46) 837-15-89~ 837-14-10 
e-mail: agrol_hn@wp.pl 

19.01.2006 r. nowy ŁOWICZANIN 

OGłOSZENIE O PRZETARGU 
Na podstawie art. 38 ust. 1i2, art. 40 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 21sierpnia1997 roku o gespodarce nieruchomościami 
(tj. Dz.U.z 2004 roku, nr 261, poz. 2603 ze zm.) i § 6 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku 

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. nr 207, poz. 2108) 

WÓJT GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY 
ogłasza I przetarg usfny nieograniczony na sprzedai 
nw. nieruchomości zgodnie z wykazem z dnia 29 września 2005 roku 

\ 

Obręb Nr działki i jej 
geodezyjny powierzchnia 

Gągolin 42 
Zachodni o pow. 

1,24ha 

Gągolin 63 
Zachodni o pow. 

0,50 ha 

Gągolin 22 
Zachodni o pow. 

0,52 ha 

Opis nieruchomości 

Nieruchomość rolna wraz z drzewostanem 
leśnym z przewagą drzew liściastych. 
Dojazd do nieruchomości odbywa się 
drogą o nawierzchni gruntowej. 
Sąsiaduje z terenami użytkowanymi 
rolniczo i z terenami leśnymi. 

Nieruchomość rolna niezabudowana. 
Bezpośredni dojazd do nieruchomości 
odbywa slę drogą o nawierzchni 
gruntowej. Droga o nawierzchni 
bitumicznej znajduje się w odlęglości 
około 180 mod granic dzia~. 

Nieruchomość rolna częściowo 
zabudowana. Posiada dostęp do sieci 
energetycznej i wodociągowej . 
Na terenie nieruchomości znajduje się 
wolnostojący, murowany budynek 
gospodarczy, kt~rego pow. zabudowy 
wynosi 62,3 m2, a pow. użytkowa 52,9 m2. 

Opis 
użytku 

Grunty orne~ 
R lllb-0, 11 ha, 
R IVa-0,54 ha, 
RV-0,06 ha, 

Ls IV-0,52 ha. 
Rów-0,01 ha 

R.lllb 
-0,50 ha 

R. llla 
-0,47 ha 
B-R.llla 
-0,05 ha 

Cena wywo- Wysokość 
ławcza w zł wadium w zł 

14 780 1480 

7 780 780 

13 450 1350 
w tym: wartość rynkowa 
gruntu rolnego -7 310, 

wartość rynkowa budynku 
- 4 640, wartość 

rynkowa gr. budowla- -
' nego - 1 500. 

./Dla w.w. nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

./ Nieruchomości nie są obciążone prawem i roszczeniami osób trzecich. 

./Przetarg odbędzie się w dniu 23 lutego 2006 roku o godzinie 10-tej w siedzibie 
Urzędu Gminy Kocierzew PołudniowY • sala narad. 

./ Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w terminie do dnia 17 lutego 2006 r. 
. do godziny 12.30 w kasie tut. Urzędu lub na konto nr 76 9288 1053 1300 0390 2000 0030 Banku Spółdzielczego 
Ziemi Łowickiej w Łówiczu, najpóźniej na 5 dni przed otwarciem przetargu, tj. do dnia 17 lutego 2006 roku. 

./Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, 
zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu. 

./ Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia notarialnej 
umowy nabycia nieruchomości. 

./Wszelkie opiaty związane ze sprzedażą nieruchomości ponosi nabywca. 

./Osoby biorące udział w przetargu, winny zapoznać się z nabywaną nieruchomością przed przetargiem, gdyż granice 
nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy . 

./ Bliższych infonnacji na temat sprzedawanej nieruchomości i dodatkowych warunków przetargu można 
uzyskać w Urzędzie Gminy, w pokoju nr 4 pod numerem telefonu (046) 838-48-25 wew. 15, w godz. 8-160~ . 

./ Wójt Gminy Kocierzew Południowy zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów. • .• „ 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LOWICZA 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego m. Lowicza 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. U. Nr 80 poz. 717 późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Miejską w Łowiczu uchwały Nr U315/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego m. Łowicza 

fragmentów obrębu Zielkówka • obszary położone 
w rejonie ul.3-go Maja • Tkaczew i ul. Dworcowej. 

../ Zainteresowani mogą składać wnioski cjo wyżej wymienionego planu miejscowego. 

../ Wnioski naleźy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Łowicza na adres 99-400 Łowicz, 
pl. Stary Rynek 1, w terminie do dnia 20 lutego 2006 r. 

../ Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

JUZ O'l'VIARTY NOWY 

SKl:AD 
Firmo AGRO·BUD oferuje Państwu -
~MATERIAŁY BUDOWLANE 

drewno, cegły, stoi, cement, wapno, piasek do tynków, 
cement li od 295 zł 

~ ~GIEL kostko, orzech, miały 
~ EKO-GROSZEK workowany 

~orozNAWOZY oo 
a wszystko to w bardzo Tut l.lJ 
atrakcyinych cenach !!! 

/Jawóz ""'roilailmrek HOS Tel. 830-22-SS ; o' Oła 
AIJT2.~1.~ i 
poleca: AUTO NAPRAWA ~ 
inż. mech- MAREK STREMBSKI # 
99-400 Łowicz, ul. Browarna 12 ~ 
~el. (046) 830-30-55, 837-41-57 (dom), 0509-555-369 

NOWE I UŻYWANE MONTAż, WYMIANA 

ł.owiA, "'· laieleiefo '6 "' 
(przy ~klepie spożywczym) tel. (0-46) ~0-31-44 "' 
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Miejsca na podium zajęły znowu te same drużyny co rok temu ... 

Sport szkolny - finał Powiatowych IMS w szachach 

Nieborów poza zasięgiem 
W rozgrywanych w sali gimnastycznej mistrzowski tytuł zdobyty rok_ wcz.eśniej . 

Szkoły Podstawowej w Nieborowie fula- Podopieczni Roberta Chojnowskiego 
łach Powiatowych Igrzysk Młodzieży · awansowali tym samym do eliminacji rejo
Szkolnej w szachach zdecydowanie najlep- nowych mistrzostw województwa łódzkie
si okazali się gospodarze tej imprezy, go SZS w szachach (te ostatnie rozgrywane 
którzy w drugiej edycji tej imprezy obronili będą 4 kwietnia 2006 roku w Lodzi). 

Młodzi szachiści z SP Nieborów okazali się bezkonkurencyjni w mistrzostwach 
powiatu lowjckiego. 

~ SP Bielawy - SP 4 Łowicz 
1,5:2,5 (pkt.: Aleksandra Mikołajczyk 11 

i Jakub Krysicki 0,5 - Filip Jachimek 1, Da
mian Makowski 1 i Adrian Wardziak 0,5), 
SP Popów - SP Nieborów 0,5:3,5 (pkt: 
Karol Tomaszkiewicz 0,5 - Kamila Pach I , 
Hubert Pach 1, Mateusz Brzowwski 1 
i Wojciech BiałaS 0,5), SP 4 Łowicz - SP 
Nieborów 0:4 (pkt: Kamila Pach l, Hubert 
Pach l, Mateusz Brzozowski I i Wojciech 
Białas I), SP Bielawy-SP Popów 2:2 (pkt: 
Mateusz Antczak I i Aleksandra Mikołaj
czyk 1 - Karol Tomaszkiewicz 1 i Konrad 
Pikulski I), SP Popów-SP 4Lowicz 1,5:2,5 
(pkt: Karol Tomaszkiewicz 1 i Konrad Pi
kulski 0,5 - Sylwia Kołowackit 1, Filip Ja
chimek l i Damian Makowski 0,5), SP Nie
borów - SP Bielawy 4:0 (pkt: Kamila Pach 
1, Hubert Pach 1, Mateusz Brzowwski I 
i Wojciech Białas 1 ). 
1 SP Nieborów 11.5 
2. SP 4 Łowicz 5,0 
3. SP Popów 4,o_ 
4. SP Bielawy 3.5 

W zwycięskiej ekipie Szkoły Podstawo
waj w ieborowie wystąpili: Kamila Pach 
(3), Hubert Pach (3), Mateusz Brzowwski 
(3) i Wojciedl Białas (2,5) - nauczyciel w-f 
Robert Chojnowski. (p) 

Koszykówka -11. kolejka wojewódzkiej ligi kadetek U-16 

. Przykra przegrana w ko_ńcówce 
• UMKS KSIĘŻAK Łowicz - WI

DZEW Łódź 77:79 (22:19, 20:21, 19:17, 
16:22) 

Księżak: Dagmara Włuczyńska35 (4x3), 
K.ańna Rześna 13, Daria Kucińska 11 (lx3), 
Wiktoria Michalska 3 i Agnieszka Wójcik 2 
oraz Katarzyna Łon 11 Dominika Strach. 
N~ dla Widz.ewa: KalluzynaPiolrow

ska 38, Dorota Marat 11iKamilaCzubak11. 
Łowicz, 14stycznia. Wkońcówcegrud

nia kadetki łowickiego Księżaka przegrały 
we własnej hali po dogrywce z Liderem To
maszów Mawwiecki 81:86. W meczu 13. 
kolejki wojewódzkiej ligi koszykówki kade
tek scenariusz się powtórzył i po wyrów
nanym meczu łowiczanki :znowu przegrały 
- tym razem z łódzkim Widzewem. 

Znowu dwoiła i troiła się Dagmara Wlu
czyńska, ale w związku z tym, ż.e na mecz 
ten trenerowi Robertowi Kucharkowi 
udało się zebrać tylko siedem zawodniczek 
to w końcówce zabrakło naszym zawod
niczkom troszkę kondycji i ... szczęścia. 

W końcówce drugiej kwarty łowiczanki 
prowadziły jeszcze40:35, ale kilkumimrtowy 
pnest:ój spowcxlował, ż.e widz.ewianki objęły 
po prz.erwie prowadz.enie 49:40. Gospodynie 
zmobilizowały się i po kilku następnych uda
nychaktjach2llOWUobję\yJ;XOW<ldzmie61 :53; 

Dagmara Włuczyńska okazała się ponownie najskuteczniejszą koszykarką 

w ekipie UMKS Księżak, ale łowiczanki niestety uległy rywalkom z Widzewa 
Łódź dwoma punktami. ,,,, 

a w 34. minucie było jesz.cze 70:61. Niestety 
zmęcz.one łowiczanki :znowu straciły pit(tna
ście kolejnych punktów (70:76). Co prawda 
w końcówce nasze kadetki znowu 2hliżyły się 

na jedno ,,oczko" (76:77), ale ostatecznie skoń
czyło się ,,minus dwa". 

Znowu emocji nie brakowało -do ,;;:a;zę-
ścia" zabrakło tylko zwycięstwa.. . (p) 

--· 
Sport szkolny - Powiatowa Gimnazjada Szkolna w szachach 

Obronili tytuł sprzed roku 
W finałach Powiatowej Gimnazjady 

Szkolnaj w szachach, które rozgrywane były 
w sali gimnastyc:maj Szkoły Podstawowej 
w Nieborowie obrońcami mistrzowskiego 
tytułu byli uczniowie Gimnazjum nr 1 
w Kompinie. Gospodarze tej imprezy osta
tecznie obronili zdobyte rok wcz.eśniej tro
feum, ale tym razem podopieczni Roberta 
Chojnowskiego mieli już jednak znacz
nie więcej kłopotów. 
~ GPBielawy-GPPopów2,5:1,5 

(pkt: Damian Reszka 1, Adam Osowski 1 
i Bartosz Kasiński 0,5 - Dominika Majer l 
i Damian Majer 0,5), GP 1 ~ompina - GP 
Domaniewice 2,5:1,5 (pkt.: Łukasz Du
dziński 1, Piotr Odolczyk li Dawid Bwy 
0,5 -Patrycja Kruk I i Kamil Koza 0,5), GP 
Popów - GP Domaniewice 3,5:0,5 (pkt.: 
Jacek Kosiorek 1, Damian Majer 1, Dawid 
Bieńkowski 1 i Dominika Majer0,5 - Patry-

cja Kruk 0,5), GP 1 Kompina - GP Biela
wy 2,5:1,5 (pkt: Łukasz Dudziński 1, Ma
rianna Miodek 1 i Piotr Odolczyk 0,5 - Da
mian Reszka 1 i Adam Osowski 0,5), GP 1 
Kompina- GP Popów 3:1 (pkt: Marianna 
Miodekl,ŁukaszDudziński 1 iPiotrOdol
czyk 1 - Jacek Kosiorek 1 ), GP Domanie
wice - Gł' Bielawy 2:2 (pkt: Patrycja Kruk 
1 i Kamil Sokół 1 -Damian Reszka I i Adam 
Osowski!). 
1. GP 1 Kompina 8,0 
2. GP Bielawy 6,0 +3,0 
3. GP Popów 6,0 +2,0 
4. GP Domaniewice 4,() 

W mistrzowskiej drużynie Gimnazjum 
nr I w Kompinie grali: Łukasz Dudziński 
(3), Piotr Odołczyk (2,5), Marianna Mio
dek (2) i Dawid Bury (0,5)- nauczyciel w-f 
Robert Chojnowski. 

(p) 

Koszykówka - 11. kolejka Ili ligi 

Księżak wicemistrzem 
W meczu decydującym o mistrzostwie 

w III lidze koszykówki mężczyzn ekipa 
UMKS Księżak nieznacznie uległa AZS 
Kutno, która tym samym sięgnęła po pierw
sze miejsce. Obie drużyny awansowały 
do turnieju ćwierćfinałowego o awans do Il 
ligi mężczyzn, który będzie rozgrywany 
w dniach 24-26 lutego w Kutnie. 

11. kolejka ID ligi: AZS WSGKKutno
UMKS Księżak Łowicz 73:66, Start Łódź 
-ÓSemka Skierniewice 82:64. 
I. AZS WSGK Kutno (I) 11 20 957:785 
2. Księżak Łowicz (2} 10 17 851:705 

3.ÓsemkaSkienuewice(3) IO 13 765;854 
4. Start Łódź (4) ' 11 13 759;98~ 

W najbliższą niedzielę - 22 stycznia 
o godz. 17.00 w Skierniewicach odbędzie się 
zaległy mecz 7. kolejki III ligi, w którym 
ÓSemkazmierzysię z łowickim Księż.akiem. 
Natomiast ostatnia już - 12. kolajka III ligi 
rozegrana zostanie w niedzielę 5 lutego, 
a zmierzą się wówczas: UMKS Księżak 
Łowicz - Start Łódź (godz. 17.00) i ÓSem
kaSkierniewice-AZS WSGK Kutno (godz. 
17.00). 

(p} 

Piłka nożna 

„Sowa" zagra w Lechii? · 
Wychowanek łowickiego Pelikana - Ma

ciej Sowiński ma sp<irą szansę na grę 
w rundzie wiosennej w Il-ligowej Lechii 
Gdańsk. Łowicki bramkarz, który po nie-
2hyt udanej jesieni spędzonej w Unii Skier
niewice, dostał wolną rękę w poszukiwaniu 
nowego klubu. 27-letni po jednym treningu 
i grze wewnętrznej wstępnie przekonał 

dok ze'Str. 3Z 

do siebie trenera Marcina Kaczmarka, 
który zabrał.„Sowę" na dwunastodniowe 
zgrupowanie do Cetniewa. Tam zapadnie 
decyzja o ewentualnym podpisaniu umo
wy ... 

Przypomnijmy, ż.e w gdańskiej Lechii grał 
już wcz.eśniaj inny wychowanek Pelikana -
Robert Wilk. (p) 

Trzecia porażka z AZS 
„Trójki" Adriana El-Warda i Barto

sza Włuczyńskiego pozwoliły nam co 
prawda cieszyć się w 27. minucie z remisu, 
30:30, ale do przerwy miejscowi prowadzili 
jednak 38:34. W trzeciej kwarcie znowu 
akcje niernalż.e „punkt za punkt''. Łowicza
nie prowadzili 42:40, potem 46:44, a w 27. 
minucie był remis 51:51. Niestety potem 
dobre akcje ' leworęcznego Karola 
Jażdżewskiego i Kucharka oraz na po
czątku czwartej kwarty celny rzut zza linii 
6,25 m Piotra Niewiądomskiego po
zwolił gospodarzom na „ucieczkę'' na 1rzy
naście punktów. W 35. minucie zaczęła się 
jednak pogoń Księżaków. Zieliński i Zbi
gniew Sowiński trafili za 1rzy, dobra pod
koszowa akcja Andrzeja Tłumaka 
oraz dwa „osobiste" El-Warda pozwoliły 
nam na zbliżenie się znowu na 1rzy „oczka 
(69:66), ale niestety w dwóch kolejnych.ak
cjach El-Ward już nie był tak skuteczny 
i łowiczanie ostatecznie przegrali 66:73. 

Jestem naprawdę bardzo zadowolony -
powiedział po meczu prezes Księhlka Grze
gorz Wojciechowski. OJ prawda jestem 
przekonany. że gdyby mógł zagrać w Kutnie 
Marek Słoma to byśmy tego meczu nie 
przegrali, ale i tak zwycięstwo był. bardzo 
blisko ... 

Zadowolony z postawy swoich graczy 
był także trener Cezary Włuczyński: Pierw
sza kwart.a była w naszym wykonaniu bar
dzo dobra, szczególnie wszystko wychodziło 
w at.aku. W dn.tgi.ej niestety zabraldo nam 

tr~ koncepcji na gtę przez co przegrali
śmy dziewięć oczek W trzeciref i czwartref było 
już dobrze, szczególnie w obronie. Nie prze
graliśmy deski, ani w o.bronie, ani w at.aku. 
Muszępochwalićdobrągrę Wojtka Tomasz-

. kiewicza, który się w końcu odnalazł. W koń
cówce meczu w 38. minucie było tylko 69:66, 
ale zabrakło jednak naszych dobrych akcji 
po których powinien paść kosz. 

Trzeba pochwalić całą drużynę za grę 
. w obronie, natomiast musimy je'IZcze po
prawić atak pozycyjny. Mamy jeszcze dwa 
mecze, które nie mają znaczenia dla układu 
t.abei~ ale chcemy na tych meczach popraco
wać nad taktyką, (p) 

Andrzej Tfumak (z piłką) okazuje się 
sporym wzmocnieniem Księżaka ... 
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Piłka siatkowa - podsumowanie pierwszej rundy I ligi VII edycji Amatorskich Mistrzostw Łowicza 
. . , 

W TYM SEZONIE POZIOM BARDZO WYROWNANY 
Amatorskie MistJZostwa Łowicz.a w tym 

sezonie minęły póhnetek Można pokusić 
się o kilka słów podswnowania tegorocznej 
rywalizacji. 

1. lZS Rdki; ilość meczów: 8, ilość 
zwycięstw: 7, ilość porażek: 1. 

Skład drużyny: Adam Kotlarski, Andrzej 
Węgierek, Piotr Ignacz.ak, Robert Ignacz.ak, 
Robert Szcześniak, Adrian Kubica, Rafał 
Koz.a. 

Siatkarze z Retek grają solidną i prostą 
siatkówkę, która przynosi im dobre efekty. 
Na póhnetku rozgrywek zasiadają w fotelu 
lidera, mając na koncie tylko jedną porażkę 
z Rzemiosłem. Czy są w stanie utrzymać 
te formę w rundzie rewanż.owej? Jeśli tak, 
to będzie to'dlanich ogromny sukces. Ale do 
tego jeszcze daleka droga. Przed IZS-em 8 
trudnych pojedynków, w których nie moż
na gubić punktów. Szansa na mistJZostwo 
jest duża i szkoda byłoby ją zmarnować. 

2.RZEMIOSLOGhmo; ilość meczów: 
8 ilość zwycięstw: 6, ilość porażek: 2. 

Skład drużyny: Grzegorz Gawroński, Łowicki TKKF w tym sezonie zaskakuje 
Bartosz Gawroński, Piotr Włodarczyk, swoją grą. Wprawdzie przytrafiły się trzy 
Zbigniew Włodarczyk, Przemysław Sadow- porażki, ale nie pu.ekreślają one szansy na 
ski, Krzysztof Wróbel, Mirosław Godzi- mistJZowski tytuł. Takiej okazji łowiczanie 
szewski, Jacek Markowicz i Michał Stęp- jeszcze nie mieli. Ekipa prezesa Wojciecha 
niewski. Więckowskiego dużo gra ze sobą i powo-

Piąta ekipa popu.edniego sezonu w tym li widać, że powstaje mocny zespół. Są 
roku gra bardzo dobu.e i jest w roli fawory- w stanie wygrać z każ.dym w lidze. W po
tów do mistrzowskiego tytułu. Choć przednim sezonie dopiero sióchne miejsce, 
w prz.eOostatniej kolejce zamiary te nieco w tym cerują wysoko. Na półmetku są na 3. 
ostudził łowicki Księżak, z i<.tórym prze- miejscu,choćbyłas:zansanawetnafotellidera. 
grali 0:3. Do tej pory na koncie Rzemio- Oprócz tego, że TKKF gra w lidze łowickiej, 
sła dwie porażki. Jeśli mażą o rnistrzo- Księi,ak reprez.ennge nasze mia5to w l)'W3.li
stwie, trzeba już wszystko wygrywać. Jak zacjiligiskiemiewickiej.Narazieidzieimbar
na razie 2. miejsce. Zatem pozycja wyjścio- dzo dobrze. Trzymajmy za nich kciuki. 
wa zruikomita. 4. MALINA ~; ilość me-

3. TKKF KSIĘŻAK; ilość meczów: 8, czów: 8, ilość zwycięstw: 6, ilość porażek: 2. 
ilość zwycięstw: 5, ilość porażek: 3. · Skład drużyny: Mirosław Skrzypiński, 

Skład drużyny: Cez.ary Znyk, Sławomir Wojciech Skrzypiński, Piotr Kłobuchowski, 
Kucharek, Wróbel Dariusz, Wojciech Wi~- Wojciech Dąbrowski, Krzysztof Mąkolski, 
kowski, Bartłomiej Erchardt, Sebastian Ja- · Janusz Nowak, Andrzej Kaliszek, Marcin 
błoński, Tomasz Słoma, Kamil Olszkin, Łu- Przybył. 

kasz Mitek i Robert Kowalski. MistJZowie z ubiegłego sezony spisują 
się nieco poniżej oczekiwań. Chyba nie uda 
się obronić tytułu, choć straty jeszcze nie
wielkie i wszystko jeszcze możliwe Na grę 
zespołu duży wpływ ma na pewno brak 
rozgrywającego, który w poprzednim se
zonie stanowił o sile tej ekipy. Na podium 
jest szansa, ale mistJZostwo ligi chyba po
woli się oddala. 

5. DZIKOŚĆ Cliąmo; ilość meczów: 
8, ilość zwycięstw: 5, ilość porażek: 3. 

Skład drużyny: Marcin Dubielak, Piotr 
Sukiennik, Szymon Wójcik, Karol Joachi
mem, Michał Kośmider. 

Ekipa TKKF Księżak (z lewej strony siatki) na półmetku zajmuje trzecie miej
sce w lidze„. 

Zanosi się, że to będzie najsłabszy sezon 
Dzi-koś-ł w I lidze, jeśli będą grać tak dalej. 
Zmiany w składzie odbiły sięjednak na po
ziomie gry. Brak kontuzjowanego Michala 
Kośmidra i transfer Tomasza Słomy 
do Księżaka to spore osłabienie zespołu. 
Na razie zajmują 5. miejsce w tabeli. 
Na pewno jeszcze nie powiedzieli ostatnie
go słowa. Jeszcze nie wszystko stracone. 
Jeszcze jest szansa na powtórzenie wice-

Piłka siatkowa - 9. kolejka I ligi Amatorskich Mistrzostw Łowicza 

Na półmetku Retki liderem 
Łowicz, 13 stycznia. To była ostatnia 

kolejka' pierwszej rundy dla siatkarzy wal
czących w Amatorskich Mistrzostwach 
Łowicz.a w piłce siatkowej. Na póhnetku 
rozgrywek najlepszą ekipą okazał się LZS 
Retki, który zgromadził dwadzieścia punk
tów. Siatkarze z Retek w ostatniej kolejce 
stoczyli bardzo zacięty bój z TKKF BS 
Głowno. O zwycięstwie decydował dopie
ro tie-break. Niecodziennym wynikiem za
kończyła się druga partia. LZS wygrał ją 
dopiero przy stanie 34:32! Emocji zatem 
nie brakowało. 

Drugi zacięty mecz rozegrały drużyny są
siadujące w tabeli. Tu.eci - Księillk walczył 

z czwartą - Maliną, Ekipa prezesa Wojcie
cha Więckówskiego zeszła jednak z par
kietu pokonana W tie-breaku ważnym mo

. mentembyłakontuzja Tomasza Slorny,któ
raosłabiłaszeregi łowickiego TKKF Księżak. 

W kolejnych meczu ekipa BigiuszaZie
lińskiego łatwo poradziła sobie z pod
opiecznymi Artura Sadowskiego z UKS 
Blich Kia Motors. Tym samym Expandor 
umocnił się na sióchnym miejscu w tabeli. 

Nie rozegrano meczuDzi-koś-ł - Aspol. 
Na razie w tabeli przyznano punkty walko
werein dla Dzi-koś-ci, ale wszystko wska
zuje na to, że ekipa z Żychlina wycofana 
zostanie z rozgrywek, zatem mecze z jej 

· udziałem będą anulowane. Jednak nie wnie
sie to większych zmian do tabeli, bowiem 
wszyscy wygrali z ta ekipą. 

Uderami rozgrywek I ligi AMŁ nadal są siatkarze US Retki . 

Teraz w AMŁ przerwa, a kolejne mecze 
zostaną rozegrane dopiero po feriach zimo
wych - w piątek 31utego 2006 roku. 

9. kafejka I ligi AMŁ: 
• MALINA Skierniewice - TKKF 

KSIĘŻAKl.-Owicz3:2 (25:16,24:26, 25:23, 
22:25, 15:5) 

• DZI-KOŚ-Ć Chąśno - ASPOL 
Żychlin 3:0 (w.o.) 

• LZS Retki - TKKF Bank Spółdziel
czy Głowno 3:2 (17:25, 34:32, 19:25, 
25:20, 15:12) 

• UKS BLICH KIA MOTORS Lo-

wicz - TKKF EXPANDOR Głowno 0:3 
(U:25, 18:25, 19:25) 

Pauza: RZEMIOSŁO Głowno. 
1. LZS Retki (1) 8 20 21:6 
2. Rzemiosło Głowno (2) 8 18 20:8 
3.TKKFKsiężak(3) 8 16 18:10 
4. Malina Skierniewice (4) 8 16 19:12 
5. Dzi-koś-ć Chąśno (6) 8 13 16:15 
6. TKKF BS Głowno (5) 8 12 15:16 
7. TKKF Ex pandor Głowno (7) 8 1 O 12: 15 
8. UKS Blich Kia Motors (8) 8 3 5:22 
9. Aspol Żychlin (9) 8 O 2:24 

Zbigniew Łaziński 

Broniąca mistrzowskiego tytułu Malina jest dopiero czwarla, a Dzi-koś-ć zaj
muje jak dotąd piąte miejsce. 

mistJZowskiego tytułu z popu.edniego se
zonu Pisząc o Dzi-koś-ci watto zaznaczyć, 
że zmienił się zespół, a z nim kibice. Nie ma 
jużnameczachtejekipytakiegodopingu,jaki 
był 2. czy 3. lata temu Gdzie Ci labice .. „? 

6. TKKF ąANK SPÓLDZIELCZY 
Glowno; ilość meczów: 8, ilość zwycięSiw: 
7, ilość porażek: 8. 

Skład drużyny: Zdzisław Kujawiak, Do
minik Gawożyńsk:i, Marek Latoszewski, 
Andrzej Lewandowski, Michał Tomczyk, 
·Marek Trębski, Piotr Zycb i Bartłomiej Pa
kowski. 

Bankierzy to doświadczony zespół, 
alewtymsezonieniegrająnajlepiej.Sldaddru
żyny nieco odbiega od tego, kiedy to zdoby
wali mistIZoslwo w III edycji AMŁ. W tym 
sezonie trudno będzie wejść na podium, 
bo konkurencjagracorazlepiej. Jaknarazie6. 
miejsce, które na pewno ich nie zadawała 

7. TKKF EXPANDOll Glowno; ilość 
meczów: 8, ilość zwycięstw: 3, ·ilość pora
żek: 5. 

Skład drużyny: Sławomir Stopczyński, 

Eligiusz Zieliński, Błażej Drzewiecki, Mar
cin Moszczyński, Marcin Janiszewski, 
Piotr Plichta, Maciej Brzeski, Rafał Olczyk, 
P17.emysław Borkowski, Piotr Plichta. 

Expandor w I lidze występuje już trzeci 
sezon. W ubiegłym roku zakończył rozgryw
ki na 6. miejscu Ekipa Flgimp Zielń
...., w tym sezonie spisuje się podolr 
nie. Z najsłabszymi zdecydowanie wygry
wa, natomiast do najlepszych trochę braku
je. Na pewno nie grozi tej drużynie spadek, 
a może sprawią niespodziankę i wskoczą 
do pierwszej czwórki? 

Ś. UKS BUCH 'KIA-MOTORS Lo
wkz; ilość meczów: 8, ilość zwycięstw: 1, 
ilość porażek: 7. 

Skład drużyny: Kornel Leśniewski, To
masz Kromski, Michał Piekacz, Krzysztof 
Jaros, Michał Durka, Kamil Karmelita i Ar
tur Sadowski. 

Podopieczni Artura Sadowskiego 
ze szkoły na Blichu walczą w lidze bardzo 
ambitnie. Udało im się pokonać Aspol 
Żychlin i to może być ważny mecz 
w końcowym rozliczeniu. Dzięki temu 
mogą myśleć o utrzymaniu się w lidze. 
Wprawdzie czekać ich będą baraże, 
ale w nich mają na pewno duże szanse 
na zwycięstwo. 

9. ASPOL Ż}cblin; dość meczów: 8, 
ilość zwycięstw: O, ilość porażek: 8. 
Drużyna z Żychlina to zdecydowanie 

najsłabsza ekipa rozgrywek i najpoważniej
scy kandydat do spadku. Ciekawe czy do
kończą rozgrywki. Jak na razie mają już 
na dwa walkowernakoncie i wszystko wska
zuje na to, że wycofają się z rozgrywek. 
Do pierwszej ligi zespół ten dostał się ku
chennymi drzwiami, ale okazuje się, że ich 
miejsce jest raczej w II lidze. 

Zhigniew Łaziński 

Piłka siatkowa - Skierniewicka Liga Amato'.ów 

Księżak gra w SkiernieY1icach 
Skierniewice, 8 stycznia. Siatkarze 

łowickiego Księżaka, walczący w Amator
skich MistJZo"Stwach Łowicz.a w piłce siat
kowej zgłosili się również do rozgrywek 
w Skierniewicach. W tamtejszej lidze rywa
lizuje ze sobą szesnaście drużyn, które są 
podzielone na dwie grupy. Po rozgrywkach 
grupowych rywaliz.acja przebiegać będzie 
systemem ply-off. Łowiczanie trafili do gru
py II, gdzie najpoważniejszymi rywalami 
będą Skierniewicki Węgiel i Piątka. 

W meczu 1. kolejki ekipa prezesa Woj
ciecha Więckowskiego wygrała zdecy
dowanie 3:0 z ekipą Lipiec Reymontowskicb 
i łowiczanie zajmują czołowe miejsce w tabeli 
grupy II. O kolejnych występach łowiczan 
będziemy na bieżąco informować naszych 
czytelników. Miejmy nadzieję, że łowiczanie 
zajdą wysoko w tej l)'W3.lizacji. 
~ Malina Skierniewice - Ekolog 

Skierniewice 3:2, Baon 2474 Skierniewice-

Zjadacze Skierniewice 0:3, MalinaSkiemie
wice - Baon 2474 Skierniewice 3:0, Zjada
cze Skierniewice -ZSZ 3 Skierniewice 3 :O. 
I. Zjadacze Skierniewice '1 4 6-0 
2. Malina Skierniewice 2 4 6-2 
3. Baon 2474 Skierniewice 2 2 0-6 
4. ZSZ 3 Skierniewice 1 1 0-3 
5. Ekolog Skierniewice I 1 2-3 

Grupa II: Piątka Skierniewice - Kleksy 
Skierniewice 3:0, Skierniewicki Węgiel-Max 
Skierniewice 3:1, TKKFKsiężakŁowicz
Lipce Reymontowskie 3:0, Max Skiernie
wice - „4" Wola Makowska 1 :3. 
1. Max Skierniewice 2 3 4-4 
2. Piątka Skierniewice 1 2 3-0 

TKKF Księżak Łowicz 1 2 3-0 
4. Skierniewicki Węgiel · I 2 3-1 

„4" Wola Makowska I 2 3-1 
6. Kleksy Skierniewice 1 I 0-3 

Lipce Reymontowskie 1 1 0-3 
(zł,p) 
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Piłka siatkowa - podsumowanie pierwszej rundy li ligi VII edycji Amatorskich Mistrzostw Łowicza 

KTO MA NAJWl~KSZE SZANSE NA I LIG~ ? 
Za nami już póhnetek rozgrywek Arna- Skład drużyny: Kamil Owczarek, Łukasz 

torskich Mistrzostwach Łowicza w piłce Świątkowski, Adam Kosmowski, Piotr 
siatkowej. W sezonie 2005/2006 w Il lidz.e Michalski, Tomasz Piwowarski, Kamil Ko
bierzeudziałcztemaście zespołów (rok ternu smowski, Daniel Drobik, Kamil Kostrzewa 
16). Niektóre ekipy przystąpiły do walki i Miłosz Gawrysiak. 
o miejsce w ekstraklasie, natomiast dla po- Uczniowie Zespołu Szkół Licealnych 
zostałych drużyn jest to forma zabawy w Zdtmach debiutują w rozgrywkach Il ligi 
i miłego spędzenia czasu wolnego. W piątki i trzeba przyznać, że poczynają sobie cał
na hali nr 2 łowickiego OSiR, kiedy rozgiy- kiem nieźle. Na razie podopieczni Jacka 
wane są mecz.e, zawsze jest tłoczno. Licz.ąc Zrazka mają na koncie trzy zwycięstwa 
labiców i zawodiiikówprzewija tam się oko- i zapewne są w stanie podwoić swoje konto 
ło pięciuset osób. Poziom spotkań jest zr&ż.- w rundzie rewanżowej. 
nicowany, ale nie ma się Czet:\lU dziwić, po- • 4. II W Łowicz; ilość meczów: 6; 
nieważ duża CTJ#; siatkarzy dopiero uczy ilość zwycięstw: 3, ilość porarek: 3. 
się tego trudnego u.emiosła. Znaczna więk- Skład drużyny: Damian Lelonkiewicz, 
szośćzawodnikówtouczniowieszkółśred- Paweł Nowak, Krzysztof Michalak, 
nich, a nawet gimnazjów. Choć nie brakuje Krzysztof Szwarocki, Damian Sakosik, 
na parlciecie również doświadczonych siat- Adrian Feltynowski, Jarosław Makowski, 
karzy, którzy z powodzeniem zasilihby dru- Albert S7.e7.epanik i Maciej Więckowski. 
fyny z pierwszej ligi. Uczniowie z Il LO w Łowiczu (dawniej 

- Po pieiwszej rundzie już widać, że do Ziomale) w sezonie 2004/2005 uplasowali 
pierwszej ligi kandydować będą cztery eki- się dopiero na 12. miejscu. Tym razem za
py. W grupieAdoceluskuteczniezmierzają nosi się na poprawę lokaty. Do tej pory 
Essato Team i Dzi-koś-ć Il Chąmo, a z gru- podopieczni Zofii Kucharskiej wygrali 
py B - Gronki Łowicz i Iskra Łowicz. trzy spotkania, ale dwa z nich w stosunku 
Do rywalizacji ma jeszcze szansę włączyć 3:2, stad tylko siedem punktów na koncie. 
się GOK Zduny. ' Ekipa ta może pochwalić się tym, że jako 

Poniżej przedstawiamy krótkie podsu- jedyna wygrała seta z Dzi-koś-cią. 
mowanie wszystkich ekip. Przy podawa- • 5. UKS KORABKA Łowicz; ilość 
niu wyników nigdy nie ma składu, zatem meczów: 6, ilość zwycięstw: 2, ilość pora-
teraz je podajemy. żek: 4. 

W tym sezonie rywalizacja trwać ~e Skład drużyny: Jakub Kwestuz, Seba-
bardzo długo. W ubiegłym roku na począt- stian Czajka, Emil Gajda, Mateusz Grzego
ku lutego zakończyły się rozgrywki. W tym ry, Gabriel Piekacz, Tomasz Walak, Maciej 

Grzegorz Ścibor (pierwszy z lewej) i jego Zatorze-Avena na półmetku mają 
co prawr:Ja tylko dwa zwycięstwa, ale dla tej drużyny najważniejsza jest zabawa„. 

sezonie do 17 marca trwać ~e nmda re
wanżo~a, a potem będą jeszcze play-off; 
które wyłonią pos:zcz.ególne miejsca. 

GRUPAA: · 
• 1. DZl-KQŚ.Ć II Chąśno; ilość me

czi:Jw: 6, ilość zwycięstw: 6, ilość porażek 
O. 

Skład drużyny: Bogdan Kośmider, Wik
tor Dzik, Mateusz Dzik, Karol Brodecki, 
Kamil Górski, Jan Górski, Wojciech Kut
kowski,.Przemysław Plichta, Mariusz To
karski i Krystian Tokarski. 

Drużyna Dzi-koś-ci li, czyli ekipa Wi
tplda Dzika i Bogdana Kośmidra to jak 
na razie główny kandydat do awansu. W tej 
chwili są na prowadzeniu w swojej grupie 
i nie przegrali :mdnego spotkania, ocklając 
tylko jedną partię. Śmiało mogliby rywali
zować w pierwszej lidz.e. W zespole jest 
kilku doświadczonych zawodników 
i na pewno poprawią wynik z tamtego roku 
(piąte miejsce). 

• 2. F$SA10 TEAM; ilość meczów: 6, 
ilość zwycięstw: 5, ilość porarelc I. 

Skład drużyny: Kamil Gala, Krystian 
Krawczyk, Łukasz Walędziak, Mateusz 
Zabost, Paweł Kapusta, Dariusz Kapusta, 
Łukasz Skomiał i Arkadiusz Anyszka. 

FlcipaEssato, to drużyna gdzie głównię gra
ją uczniowie i absolwenci ZSP nr 3 przy ul. 
Powstańców. W grupie A przegrali tylko 
z liderem tabeli. Ciekawe jak wypadną 
w rywaimlcji z drużynami z grupy B. Szanse 
na awans są, ale chyba mało realne. W ubie
głym sezonie zajęli czwartą lokatę w Il lidze. 

• 3. ZSL Zduny; ilość meczów: 6, ilość 
zwycięstw: 3, ilość pornrek: 3. ,, 

Redzicki, Przemysław Work.owski, Paweł 
Mycka, Paweł Kobierzycki i Kamil Korzew
ski. 

Podopieczni Pawia Tomczaka chyba 
przeżywają jakiś kryzys formy. W ubie
głym sezonie długo nadawali ton rozgrywka 
grupy B. W tym sezonie spisują się nie naj
lepiej. Tylko dwa zwycięstwa do tej pory. 
Zobaczymy, czy w rundzie rewanżowej 
będzie ich stać na więcej. 

• 6. JAMAJKA BRADOS Łowicz; 
ilość meczów: 6, ilość zwycięstw: 1, ilość 
porażek: 5. 

Skład drużyny: Adam Waligórski, Woj
ciech Grzejszczak, Marcin Brodecki, Artur 
Kobierecki, Damian Rybusiewicz., Konrad 
Lebioda, Jakub Szostak, Piotr Wojtysiak 
i Jarosław Szkop. 
Drużyna o tej dźwięcznej nazwie to siat

katze z Pijarskiego Licewn Ogólnokształcą
cego, którzy w tym roku debiutują w roz-· 
grywkach. Młodzi zawodnicy mogą trochę 
mówić o pechu. Aż. trzy spotkania przegrali 
w tie-breaku. Maja na koncie 5 punktów, 
ale zdołali wygrać tylko jeden mecz i rów
nież po tie-breaku. Zatem są specjalistami 
od pięciosetówek. 

• 7. STOMED Lowicz; ilość meczów: 
6, ilość zwycięstw: I, ilość porarek: 5. 

Skład drużyny: Tomasz Wasilewski, 
Maciej Jędrachowicz, Maciej Kalata, To
masz Szczepański, Marek Flis, Ariel Brzo
zowski, Paweł Dziedziela i Piotr Dziedzie
la 

W ekipie Stomedu (dawniej B-K-D-W) 
grają młodzi siatkarze ze szkół średnich 
zŁowieza. C:zx:ść z nich to piłkarze Pelikana 

i• ... 

Drugi zespół Dzi-koś-ci (z prawej strony siatki) ma w tym sezonie na koncie komplet zwycięstw. 

ekipy juniorów z rocznika I 989. W po- rol ?,arzeezny, PiotrChrapulski, Cezary Wo- łowickiego ,,Ekonomika". Podopieczni To
prz.ednim sezonie zajęli 11. miejsce i w tym łowiec, Maciej Barański,DominikZawieru- masza Czubaka-w tamtym roku zakoń
sezonie chyba będzie podobnie. Na półmet- cha, Grzegorz Cipiński, Krzysztof żaczek czyli rozgrywJci na siódmym miejscu. 
ku mają na kocie tylko jedno zwycięstwo. i Rafuł Fuz. W tym sezonie grają na podobnym pozio-

TABELA GRUPY A: Iskra to nowa ekipa, która pojawiła się mie. Celować będą w miejsca 4-8, które są 
'f.Anser·Dzi-koś-ćII (1) 6 IS l&:I w Il lidz.e. Powstała ona z siatkarzy uczą- wichzasięgu. 
z. Essat<> Team Lowicz (2) 6 15 15 :4 cych się w łowickim Kolegium Nauczyciel- • 5. ZSP 1 Lowicz; ilość meczy: 6, ilość 
~. ZSL Zduny (3) 6 9 12: 11 skim Przyszli nauczyciele w-f mieli słaby zwycięstw: 2, ilość porarek: 4. 
4. U LO Łowicz (4) 6 7 10:13 początek. Po wpadce w meczu z Zatorzem Skład drużyny: Łukasz Gładki, Marek 
5. UKS Korabka Lo~cz (5) 6 5 7: 14 szli jak burza i cały czas gonią lidera. Dowo- Gładki, Hubert Fijałkowski, Dawid Pisarek, 
(>. Jamajka Brados Łowicz (6) 6 5 1l:16 dem tego jest zwycięstwo z Gronkami 3:2. Tomasz Burzyński, Mariusz Chojecki, 
7. ~t<>m~ towicz ( 6) 6 4 8: 17 Ale o awansie raczej nie mam mowy. · Mariusz Wacławiak i Piotr Słoma 

GRUPAB: •3.GOKZduny;ilośćmeczów:6,ilość Siatkarze z Zespołu Szkół na Podrzecz-
• 1. GRONKI Lowicz; ilość meczów: . zwycięstw: 4, ilość porarelc 2. nej nie najlepiej zaprezentowali się I run-

6, ilość zwycięstw: 5, ilość porarelc 1. Skład drużyny: Karol Kosmowski, Ma- dzie. Wygrali tylko dwa mecz.e. Podopiecz-
- Skład drużyny: Michał Kalata, Paweł ciej Kolos, Kuba Kantorek, Piotr Florczak, ni Piotra Słomy w ubiegłym roku wywal

Wojciechowski, Karol Parys, Marcin Sobie- Wojciech Florczak, Maciej KołodziejĆzyk, czyli 9. lokatę i w tym sezonie na pewno 
szek, Marcin Podrażka, Hubert Laska, Łukasz Gryglak i Wiktor Surma. będą chcieli poprawić swój wynik. 
Łukasz Stańczyk i Piotr Daszczyński. GOK to drużyna, która rywalizaje w li- • 6. ZATORZE AVENA Łowicz; ilość 

Gronki to zaprawiona ekipa w drugoligo- dz.e juidługo, ale jej skład ciągle ulegazmia- meczów: 6, ilość zwycięstw: 2, ilość pora
wych bojach. Młodzi siatkarze, głównie z I nom. W tym sezonie zawodnicy raczej nie żek: 4. 
LO, robią postępy i powoli szykują się do myślą o awansie. Ekipa Karola Kosn:iow- Skład drużyny: Grzegorz Ścibor, Tomasz 
gry w pierwszej lidz.e. W ubiegłym sezonie skiego radzi sobie całkiem dobrze. Cztery Szuplewski, Krzysztof Dubiel, Piotr Gu
zakończyliroz.grywki na3. miejscui !Jiewiele zwycięstwa w sześciu meczach to dobry zek, Robet Gasik i Marcel Sykowicz 
brakowałodowalkioawans.Jednakzawsze dorobek. Skład zespołu wystarczy na śro- Ekipa z Zatorze na pewno nie przystę-
mają chwilę przestoju. Praktycznie w każ- dek tabeli Il ligi. powała do walki w 11 lidz.e z myślą o awan-
dym meczu musza przegrać seta. Dość nie- • 4: UKS EKONOMIK Lowicz; ilość sie. Grają wesołą siatkówkę i czasami Udaje 
oczekiwanie przegrali swój ostatni pojedy- meczów: 6, ilość zwycięstw: 3, ilość pora- się wygrywać. Chyba największym sukce
nek w pieiwsz.ej nmdzie z Iskrą. Czy będą żele 3. · sem pierwszej rundy będzie dla nich zwy-
w stanie i będą chcieli zagrać w pierwszej Skład drużyny: Mateusz Marszałek, cięstwo z Iskrą, To była niespodzianka. 
lidz.e. Zadanie na pewno nie jest łatwe. Rafał Kret, Damian Górski, Daniel Kosio- • 7. DZIECIAKI GRONIA Lowicz; 

• 2. ISKRA L-Owi<;Z; ilość meczi>w: 6, rek,PiotrGarczyński,JacekWcrźniak,Łukasz ilość meczy: 6, ilość zwycięstw: O, ilość 
ilość zwycięstw: 5, ilość porarek: I. Owczarek i Marek Szymczak porarek: 6. · 

Skład drużyny: Przemysław Domińczak, W składzie UKS Ekonomik (w tamtym Skład drużyny: Dominik Charążka, Ma-
Dominik Kuś, Maciej Wyszogrodzki, Ka- sez.Ónie PiS) grają oczywiście uczniowie riusz Misiura, Jakub Nowak, Przemysław 

· Burzyński,ŁukaszGajda, TomaszFrankow
.§ki, Tomasz Michalczyk, Szymon Laskow
ski i Kamil Jagoda. 

Dzieciaki Gronia; czyli Zbigniewa -
Gronczewskiego, to najmłodsza i zara
zem jak na razie najsłabsza ekipa Il lfgi. 
Ale to są uczniowie gimnazjum i trzeba 
ich pochwalić za odwagę. Nie boją się ry
walizować ze starszymi ekipami, wie
dząc, że o zwycięstwie można tylko po- • 
marzyć. Ta nauka zaprocentuje w kolej
nych latach i ci zawodnicy nauczeni do
świadczeniem będą grać coraz lepiej, po
dobnie jak siatkarze z drużyny Gron
ków. 

TABELA GRUPYB: 
· 1. Gron!dŁowicz(t) 6 16 17:8 
2. lsk:ra Łowicz (3) 6 13 15 :9 
3. GOK Zduny (2) 6 11 14:9 
4. UkS Ekonomik Lowicz (4) 6 9 l3 : ll 
5. ZSP I Łowicz (5) 6 8 12: ł3 
6.ZatorzeAvenaLowicz(6) 6 6 8:12 

Uderami grypy B w li lidze są wciąż siatkarze z zespołu Gronków. Czy uda if: Dzieciaki.Gronia(?) ~ O • I:I8 
im się jednak awansować w tym roku do I ligi? Zbigniew Łazinski 

~ 1 . 
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Koszykówka -11. kolejka Ili ligi Piłka nożna - reprezentacja Polski U-17 

• • 
TRZECIA PORAZKA Z AZS „Rybka" do kadryl 

• AZ.S WSGK Kutno- UMKS KSIĘ
ŻAK Lowicz 73:66 (15:20, 23:14, 24:20, 
11:12) 

AZS: Robert Kucharek 21, Łukasz Mą
kolski 12 (2x3), Wojciech Makowski 11 
(I x3), Adam Molski 8 i Piotr Niewiadomski 
5 (lx3) oraz Karol Jażdżewski 13, Kamil 
Tamachowicz 2, Tomasz Pasiński i Tomasz 
Skowron. ' 

Księżak: Jacek Zieliński 19, Achian El
Ward 16, Andrzej Tiumak 14, Zbigniew Ser 
wiński 7 i Wojciech Tomaszkiewicz 6 oraz 
Bartosz Włuczyński 3, Piotr Zabost 1, Da
wid Tataj i Jarosław Święty. 

Sędziowali: Wacław Woźniewski (Łódź) 
i Arkadiusz Gajda (Pabianice). Widz.ów: 50. 

Podopieczni trenera Cezarego Włu- grali pierwszą kwartę 20:15. Na początku 
czyńskiegodobrzero:zpocz.ęli ... Co praw- drugiej odsłony wydawało się, że gracze 
dakutnianieprowadzili2:0i4:2,alepochwili Księżaka kontrolują przebieg wydarzeń 
po IZUtach Jacka Zielińskiego (za trzy) na parkiecie, ale gospodarze za sprawą bar
oraz Zbigniewa Sowińskiego łowicza- dzo dobrze grającego Roberta Kucharka 
nie objęli prowadzenie 7:4. Później trwała zdobyli między 13., a 16. minutą osiem ker 
walka kosz za kosz, ale końcówka tej części lejnych punktów i to oni znowu objęli pro
spotkania należała do łowiczan, którzy wy- wadzenie. dok na str. 29 

Łowiczanin Maciej Rybus, który od 
początku tego sez.onu podjął naukę i treningi 
w MSP w Szamotułach został powołany 
na konsultację reprezentacji Polski U-17. 
Trener rocznika 1989 - Dariusz Dzieka
nowski powołał22-osobowąkadręnakon
sultację szkoleniową, która odbędzie się 
w dniach 22-29 stycznia w Gdańsku. 

Łowicz, 15 stycznia. Ostatni w rundzie 
zasadniczej-czwartyjużmeczKsiężakai AZS 
Kutno przyniósł trzecie zwycięstwo tym dru
gim. W pierwszym meczu rozgrywanym 
w Kutnie łowiczanie przegrali 72: 1 OO, potem 
w Łowiczu nasi zawodnicy pokonali AZS 
86:71, ale w koltjnym spotkaniugracz.e Księ
żaka ulegli 67:75. Stawką czwartego meczu 
było mistrzostwo ligi. Obie drużyny przystą
piły do tego pojedynku z dwoma porażkami 
na koncie i stą:lzwycięz.castawał się mistrz.em 
województwa łódzkiego. 

W reprezentacji Polski do lat 17 znaleźli 
się ponadto gracze z następujących klubów 
sportowych: Lechia Gdańsk, UKS SMS 
Łódź, Ruch Chonów, Amica Wronki, Za
głębie Lubin, UKP Zielona Góra, Groclin
Dyskobolia Grodzisk Wlkp., Arka Gdynia, 
AON Rembertów Warszawa, Stal Szcze
cin, AMSPN Hetman Zamość, Górnik Za
brze, 2:aki 94 Kołobrzeg, Legia Warszawa 
i UKS Pasjonat Dankowice. 

Maciek Rybus jeszcze nie tak dawno 
z pelikanem na piersi, wkrótce być 

(p) może zagra już z "orzełkiem" ... 

Piłka nożna - wojewódzki Puchar Polski 

Puchar · z Concordiq 
Jacek Zieliński (nr 11) okazał się najskuteczniejszym zawodnikiem Księżaka. 

Wszyscy zostaiq ••• 
Łódź, 12 stycznia. W siedzibie Łódz

kiego Związku Piłki Nożnej rozlosowano 
mecze ćwierćfinałów Pucharu Polski 
na szczeblu województwa łódzkiego, 
a w tej fazie poszczególne zespoły rozgry
wały będą dwumecze. Ekipa łowickiego 
Pelikana jeszcze pmxl inauguracją rozgry
wek rundy wiosennej w III lidze rozegra 
mecz w Piotrkowie Trybunalskim z Con-

cordią (sobota - 11 marca, godz. 13.00), 
a rewanż zaplanowano w Łowiczu w dniu 
19 kwietnia 2006 roku o godz. 16.00. 

114 Pucharu Polski ŁZPN: Gal Gaz Gale
wice -Mabudo Suchoczasy, Sokół Aleksan
drów Łódzki - Skalnik Sulejów, Unia Skier
niewice - Górnik Łęczyca i Concordia 
Piotrków Trybunalski - Pelikan Lowicz. 

(p) O przygotowaniach łowickiego Pelikana do rundy 
wiosennej w mazowieckiej li/ lidze z trenerem 
Jackiem Cyzio rozmawiał Bogusław Bończak. 

• Panie trenerze za nami pierwsze 
treningi łowickiego Pelikana. Co słychać 
u wicelidera pierwszej grupy Ili ligi? 

Tak, na prawdę bardzo nieznacznie. 

z ,,Rozkwita" będą ludzie. W Łódzkim Kiu
bie Sportowym ma szansę zaistnieć. Poza 
tym ~scy inni gracze :zostają. 

•A czy nie należy poszukać wzmoc
nień, zwłaszcza w linii ataku? Łowicki informator sportowy 

Wszyscy są pełni zapału do pracy. Chce
my optymalnie się przygotować do rundy 
rewanżowej, żeby obronić drugie miejsce. 
Plan jaki przed nami założyli prezesi to ba
raże o Il ligę i zamierzamy go zrealizować. 

Przede wszystkim zabraknie Michała Roz
kwitalskiego. Ten piłkarz nie był wpraw
dzie podstawowym graczem Pelikana, 
ale kilka razy wystąpił w pierwszej jedena
stce, no i był częstym zmiennikiem graczy 
ataku. To na pewno utalentowany i sympa
tyczny chłopak, należy więc mu życzyć 
żeby odbudował formę taką, kiedy był jed
nym z lepszych napastników III ligi. 
Na pewno jeśli będą go omijać kontuzje 

•W porównaniu z jesienią niemacz
nie zmieni się skład pańskiego zespo-
łu ... 

Terminari sparingów zespołu 
111 ligi KS Pelikan - wiosna 2006 

1. 4.02 So 11.00 Pelikan - Tur Turek Skierniewice 
2.11.02 So 11.00 Pelikan -·orzeł Parzęczew Łowicz 
3. 15.02 Śr 15.00 Pelikan - GLKS Nadarzyn Skierniewice 
4. 17.02 Ptk 12.00 Pelikan - Concordia Piotrków Skierniewice 
5. 22.02 śr 13.00 Pelikan - Włókniarz Konstantynów Skierniewice 
6. 25.02 So 10.30 Unia Janikowo - Pelikan Płock 
7. 1.03 Śr 16.00 Włocłavia Włocławek - Pelikan Włocławek 
8. 4.03 So 11.30 Mazowsze Płock - Pelikan Płock 

Pewnie, że pnydałby się jakiś gracz 
do tej formacj~ ale wiadomo, że w Pelikanie 
się nie przelewa i już fakt, że udało się utrzy
mać kadrę z jesieni musi mnie zadowolić. 

• Za wami pierwsze treningi, a w 
sobotę odbyła się wewnętrzna gier
ka, w której jednak uczestniczył je
den nowy gracz. .. 

Tak, rzeczywiście zaprosiłem na trening 
Michała Garieja-graczarezaw Legii, który 
przez ostatnie pół roku nigdzie nie grał, 
ale pamiętałem go z wcz.eśniejszych lat Koo
taktowałem się z moim kolegą z boiska pracu
jącym pizy Łazienkowskiej - Markiem Jóź. 
wiakiem i ten polecał mi tego piłkarza. Garlej 
możebyćslaajnympomocnikiem,gt)'Wdłrów
nież w ataku Widać, że miał sporą przeiwę, 
choć po treningu i grze ćwiczebnej trudno go 
oceniać. Na razie jednak ten temat upadł. Per 
dobnie jak z Wojciechem Malochą, który 
był dla nasz.ego klubu z.decydowanie za drogi. 

W sobotniej „gierce" zwyciężyła druży
na bez „pomarańczowych kamizelek'' 5:3 
i muszę przyznać, że naprawdę bardzo faj
nie to wyglądało. <Wk na str. 27 

Prognoza pogody dla rejonu Łowicza w dn. 19~25 stycznia 2006 r. 
Przysłowie ludowe o pogodzie: 
„STYCZEŃ, GDY Z ZlllNEll NE CHODZI, 
MARZEC I KWIECIEŃ WYCHŁODzr. 
•SYTUACJA SYNOPTYCZNA: Pogodę regionu kształtuje zatoka 
niżowa w wilgotnej, ale ciepłej jak na styczeń masie powietrza. 
• CZWARTEK -PIĄTEK: 
Pochmurno z przejaśnieniami, miejscami opady śniegu. 
Drogi śliskie! Widzialność dobra do umiarkowanej, zamglenia. 
Wiatr zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowan}'. 
Temp. max w dzień: - 3°C do - 4°C. 
Temp. min w nocy: - 5°C do - 6°C. 
• SOBOTA - NIEDZIELA: '\ • 2f • 4 

Sochaczew 

Czwartek. 19 styąnia: 
• 9.00-15.00- hala sportowa OSiR nr I 

w Łowiczu, ul. Jana Pawlall 3;Akcja,,Łowic
ka Feriada 2006'': ,,Zimowy Mundial'' - tur
niej piłki nożnej dziewczątzklas V-VI szkół 
podstawowych (rocznik 1993-94); 

•10.00-14.00 - hala sportowa OSiR nr 2 
w Łowiczu, ul. Topolowa2; Akcja,,Łowicka 
Feriada 2006": turniej triobasketu chłopców 
ze szkół gimnazjalnych (rocznik 1990-92); 

Pi&tek. 20 stycznia: 
• 10.00-13.00-halasportowaOSiRnr 1 

wŁowiczu,ul.JanaPawlall3;Akcja,,Łowic

kaFeriada2006": I turniej Zimowego Grand 
Prix Łowicza w tenisie stołowym; 

• 10.00-14.00 - hala sportowa OSiR nr 2 
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; Akcja ,,Łowic
ka Feriada 2006": turniej triobasketu dziew
cząt z klas V-VI szkół podstawowych (rocz
nik 1993-94); 

Sobota. 21 stycmią: 
• 9.30-12.00 - hala sportowa OSiR nr 1 

w Łowiczu, ul. JanaPawlaII3; 6.kolejkaN 
ligiŁLPNP; 

• 12.00-15.00-halasportowaOSiRnr 1 
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 6. kolejka III 
ligiŁLPNP; 

• 15.00-18.00-halasportowaOSiRnr 1 
w Łowiczu, ul. Jana Pawła Il 3; 6. kolejka Il 
ligiŁLPNP; 

• 18.00-19.30-halasportowaOSiRnr 1 
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 2. kolejka 
finałów I ligi ŁLPNP; 

• 20.00 - hala sportowa OSiR nr 1 
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 6. kolejka III 
ligiŁLPNP; 

Niedziela. 22 stycznia: 
• 12.30-15.00-balasportowaOSiRnr 1 

w Łowiczu, ul. JanaPawłaII3;meczell i III 
rundy rozgrywek o Puchar Ligi ŁLPNP; 
godz. 12.30: Reebok Łowicz - Zające 
Łowicz, godz. 13.00: Barsa Kutno - Man-

Pochmumo z opadami śniegu. Drogi bardzo śliskie! ł hattanŁowicz,godz.13.30:RTSIGągolin-
Widzialność umiarkowana, zamglenia, lokalnie mg ŁOWICZ Avena Łowicz, godz. 14.00: Pasiaczek 
W opadach słaba. Wiatr północno-zachodni „t '.; Łowicz_ Pelikan-90 Łowicz, godz. 14.30: 
i północny, umiarkowany, okresami silniejszy. Głowno .;i Meblomax-Mikola Łowicz _ Wega Kocie-
Temp. max w dzień: - 1°C do - 3°C. § 

~ rzew· 

I 
Temp. min w nocy: - 6°C do - 1o·c. q ' . 
•PON1ED21AŁEK-ŚRODA: ~ • 14.00 - hala sportowa OSiR nr 1 
MROŹNO! Pochmurno z przejaśnieniami. ·~ I w Łowiczu, ul. Jana Pawła Il 3; 10. kolejka 
Okresami opady śniegu ~ ID ligi tenisa stołowego mężczyzn: UMKS 

I 
Widzialność umiarkowana, zamglenia, lokalnie mgły. ~ Kspi~edŁo:m1·cek.z- 23UKS ~; Wiatr północny i północno-wschodni, słaby i umiarkowany. ~ om zia styczma: 
Temp. max w dzień: - 5°C do - 8°C. e e 9.00-15.00-bala sportowa OSiR nr 1 
Temp. min w nocy: -11°.q.do -14°C. ·"' _w~ul.J1!13.]\~Il3;focc.ia,~ 

'---'-~~~.--:.~~_;;_----~-'-~~...:....~~'--~....:..:.~:.....:.!!~:.::L..L.:>t..:c:...a:...~t....x....L..X..~~..»..&..:.....3~,,%.o.:.&-;:!:...:S...s.J'• 

ka Feńada 2006": ,;Zimowy Mundial" - tur
niej piłki n<Yinej chłopców z klas Il.-ill szkół 
gimnazjalnych (rocznik 1990-91 ); 

•I0.00-14.00- hala sportowa OSiRnr2 
w Łowiczu, ul. Topolowa2; Akcja ,,Łowic
ka Feriada'2006": turniej minisiatkówki 
dziewcząt ze szkół podstawowych (rocz
nik 1993 i młodsze); 

Wtorek. 24 stycmia; 
•12.00-15.00-halasportowaOSiR nr2 

w Łowiczu, ul. Topolowa 2; Akcja ,,Łowic
ka Feriada 2006'': Halowe Indywidualne 
Mistr.zostwa Łowicza Szkół Podstawo
wych i Gimnazjalnych w lekkiej atlety
ce (30 m, 600 m, skok wzwyż, trzyskok 
z miejsca, rzut piłką lekarską znad głowy 
i w tył); 

środa. 25 stygnia: 
• 9.00-15.00 - hala sportowa OSiR nr 1 

wŁowiczu,ul.JanaPawJall3;Akcja,,Łowic
ka Feriada 2006'': ,,Zimowy Mundial" - tur
niej piłki nożnej chłopców z klas I szkół 
gimnazjalnych (rocznik 1992); 

•I0.00-14.00-hala sportowa OSiR nr 2 
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; Akcja ,,Łowic
ka Feriada 2006": turniej triobasketu chłop
ców z klas V-VI szkół podstawowych (rocz
nik 1993-94); 

Czwartek, 26 stycznia: 
•I0.00-14.00-halasportowaOSiRnr2 

w Łowiczu, ul. Topolowa 2; Akcja ,,Łowic
ka Feriada 2006": twniej minisiatkówki 
chłopców ze szkół podstawowych (rocz
nik 1993 i młodsi); 

Płatek. 27 st,yqnia: 
• I0.00-13.00-halasportowaOSiRnr 1 

w Łowiczu, ul. JanaPaw1all3;Akcja,,Łowic
kaFeriada2006": Il turniej Zimowego Grand 
Prix Łowicza w tenisie stołowym; 

•I0.00-14.00-halasportowa OSiRnr2 
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; Akcja ,,Łowic
ka Feriada 2006'': turniej triobasketu chłop
ców ze szkół gimnazjalnych (rocznik 1990-
92). (p) 
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