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Odszedł

Restauracja Szkiełka może być zagrożona, na Górkach także niepokój

dr Ziemowit Skibiński

CZY OCIEPLENIE
POD

D

aktor nauk humanistycznych
Ziemowit Skibiński zmarł
nad ranem w piątek 1Olutego,
po długiej i wyczerpującej chorobie.
Był poetą, krytykiem literackim,
historykiem literatury, wykładowcą
na Uniwersytecie Łódzkim i MWSH-P,
animatorem życia kulturalnego.
Od ponad 30 lat mieszkał w Zduńskiej
Dąbrowie. Uroczystości pogrzebowe
odbędąsiędziś, 16 lutego
w rodzinnych Poddębicach,
po mszy żałobnej o godz.14.
Więcej o dr Ziemowicie Skibińskim
piszemy na stronach 14-15.

(tb)

Zmarł

ojciec Wróbel

środę 8 lutego zmarł

W

w Krakowie ojciec Andrzej
Józef Wróbel, niegdysiejszy
prowincjał zakonu ojców pijarów,
za sprawą którego w roku 1958
pijarzy powrócili do Łowicza
po przerwie spowodowanej kasatą
zakonu po powstaniu styczniowym.
Ojciec Andrzej Wróbel był
prowincjałem zakonu od roku 1955
do 1972 i to jego staraniem pijarzy
wrócili do naszego miasta. Urodził się
w roku 1917 we wsi Mordarka koło
Limanowej. Przeżył 88 lat, w tym
w zakonie 71, w kapłaństwie 64 lata.
Pogrzeb odbył się 1Olutego,
w rocznicę powołania Polskiej Prowincji
Pijarów. Spoczął w grobowcu
zakonnym na cmentarzu Rakowickim.

(wcz)

- Ta ogromna ilość śniegu się roztopi, a woda zejdzie pod mój budynek, bo jest położony niżej- przewiduje z niepokojem Krzysztof Gajda,
właściciel restauracji „Szkiełka"
na łowickich Błoniach. - Dlaczego
nikt nie wziął tego pod uwagę kierując na ten plac samochody wyładowane śniegiem? - pyta.

a plac pomiędzy muszlą koncertową
a ul. Św. Floriana pracownicy .zakładu
Usług Komunalnych z Łowicza nawieźli
w styczniu kilkaset przyczep wypełnio
nych śniegiem. Pochodzi on z ulic centrum
Łowicza Plac są,9.aduje bezpośrednio z budynkiem znajdującym się przy wale przeciwpowodziowym, w którym mieści sięre
stauratja Szkiełka - własność Gajdy. Wystarczy spojrzeć na ten plac, by dojść do
wniosku, że śnieg może spłynąć pod budynek Niepokój właściciela jest tym większy,
że parter budynku ma podłogę niżej niż
poziom gruntu.
Dyrektor ZUK Janusz Michalak tłuma
cząc nam dlaczego śnieg się tam znalazł powiedział, że jest to idealne miejsce, dokąd
śnieg może być transportowany z centrum
miasta Chodzi ro.in. o obniżenie kosztów

N

Jak fala tsunami na horyzoncie,
przewozu
wożony

śniegu,

który przez to nie

śnieg
był

tym, że sprawa Pelikana trafi do sądu

O

było wiadomo już od 1 grudnia ubiegłego roku, kiedy to na nadzwyczajnej sesji

Rady Miejskiej w Łowiczu radni z.decydowali się (13 głosami przy trzech wstrzymujących się ijednym głosie za przychyleniem się do skargi wojewody nadesłanej
2 listopada 2005) skierować ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Ło
dzi. Przypomnijmy, że wojewoda uważ.ał,

Rada Miejska nie mogła iść „Pelikanowi" na rękę, bo ten prowadzi działalność zarobkową - sprzedaż biletów na
mecze piłki nożnej. Wojewoda reprezentował ptmkt widzenia, że działalność gospodarcza prowadzona przez klub, zgodnie
z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, jest działalnością zarobkową. Tą
ostatniąjest, zgodnie z definicją Słownika
Języka Polskiego przytoczoną przez
wojewodę, działalność związana z zarobkiem, przynosząca, dająca zarobek, zysk,
korzyści materialne. Interpretacja organu
nadrzędnego w stosunku do Rady Miejskiej podnosiła, że organizowane na stadionie mecze piłkarskie wiążą się z działalnością zarobkową, którą jest właśnie
sprzedaż biletów.

na cele statutowe, nie jest działalno
ścią zarobkową. Zgodnie z wolą radnych, upoważnionymi do reprezentowania Rady Miejskiej w WSA byli burmistn
Ryszard Budzałek oraz radca prawny urzę
du Jolanta Służaiska-Mrożewska.
d ostatniego wtorlo.i 14 lutego prze-

O

wodniczący składu sędziowskiego
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
ma czternaście dni na sporządzenie pisem-

nego uzasadnienia do tego wyroku. Potem
pozostali członkowie składu sędziowskie
go muszą zapoznać się z tym uzasadnieniem ijeśli nie zgłoszą tzw. zdania odręb
nego, to wyrok jest wysyłany stronom
postępowania. Od momentu doręczenia
wyroku wraz z pisemnym uzasadnieniem
zarówno łowicka rada, jak i łódzki wojewoada Miejska stanęła natomiast na sta- da mają 30 dni na wniesienie kasacji wyronowisku, że działalność gospodar- ku do Naczelnego Sądu Administracyjnego
cza, z której zysk przeznaczany jest w Warszawie.
dok na str. 6

R

usunąć

sen z powiek

z ulic w centrum.

kach. Naczehrik Wydziału Spraw Komunal- niku roztopów, nie stanowi zagrożenia dla
nych Paweł Gawroński dodaje, że jest to od obiektu. Po zastneżeniach, które zgłosił do
lat przyjęte miejsce do składowania śniegu, ratusza w tej sprawie Krzysztof Gajda,
wstrzymano jednak transport śnieguna Bło
nia Na pytanie, co da się zrobić, jeśli okaże
się, że woda faktycznie będzie jednak spły
wać w kierunkurestauracji, Michalak odpo-

Czy w obecnej sytuacji finansowej klubu, decyzja sądu jest dla Pelikana
przekleństwem czy błogosławieństwem?
że

który trzeba

Błonia spędza

na składowisko cxlpadów na Gór- Wjegooceniewoda,którapowstaniewwy-

Pelikan bez działki

Nieważność uchwały miejskiej
z czerwca ubiegłego roku, przekazującej Klubowi Sportowemu Pelikan w Łowiczu działkę pod stadionem przy ulicy Starzyńskiego
w użytkowanie wieczyste•w drodze bezpr%etargowej i z maksymalną bonifikatą, stwierdził w ostatni wtorek 14 lutego Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Łodzi.

nawieziony na

właściciela "Szkiełek".

wiedział, że wtedy na pewno podjęte zostaną ze

strony ZUK działania, by nie dopuścić do zalania obiektu. Wymieniłm. in. prze-

pychanie śniegu w stronę kanału Malinówka
Krzysztof Gajda nie ma zaufania do tego
typu tłumaczeń. Jego zdaniem problem istnieje, a kłopoty wiszą w powietrzu.
dok na str: 2

.Jeden sprawdza, drugi kradnie
Wchodzili do mieszkań pod poŁowicka policja apeluje o ostrożność
zorem sprawdzenia stanu wodo- i niewpuszczanie do domów osób, które nie
mierzy, sprawdzenia stanu wenty- posiadają stosownych identyfikatorów
lacji w kuchni i łazience lub zaofe- i przychodzą bez wcześniejszego zapowierowania darmowej rehalibilitacji.
dzenia się. -Spółdzielnia mieszkaniowaprzecież zaw.sze infonnuje, że będzie na przyklad
odczas gdy jedna osoba przeprowa- kontrola przewodów kominowych poprzez
dzała ,,niby kontrolę", druga czekała informacje na klatkach schodowych. Jeśli
na nią w korytarzu i w tym samym takiej informacji kilka dni wcześnięj nie ma,
czasie plądrowała kurtki i kradła pieniądze powinniśmy być ostrożni i zażądać dokui wartościowe rzeczy. Zdarzyło się to 8 lu- mentów od osoby dokonującej kontroli - potego na ulicy Głowackiego w Łyszkowicach, wiedział nam naczelnik Sekcji Prewencji ło
1O lutego na osiedlu Tkaczew w Łowiczu wickiej Komendy Powiatowej Politji Lesz.ek
oraz tego samego dnia, niecałągodzinępóź Okoń.
niej, na osiedlu Bratkowice.
dok na str: 2
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Zatrzymano tróikę włamywaczy

edług niego śnieg można było wywieźć wprost nad Bzurę, c:zy nawet
na teren znajdujący się po drugiej stronie
ulicy Floriana, tam nikomu by nie zagrażał.
Gawroński odpowiada, ż.e wywożenie śnie
gu w okolice rzek jest o tyle skomplikowane, ż.e miasto nie posiada bezpośrednio przy
Bzurze swoich terenów z dojaz.dem dla cię-ż
kiego sprzętu. To co wywieziono koło koryta przy moście na ul. Mostowej, znalazło
się nadziałce SkalbuPaństwa Z tegowz.gł~
bardzo szybko zabroniono kierowania tam
dalszych transportów. Innym problemem
są przepisy, w tym przypadku dotyczące
składowania odpadów, które zabraniają
wywożenia śniegu w bezpośrednie pobliż.e
koryt rzek Zgodnie z nimi, jak powiedział
nam Gawroński, śnieg powinien być skła
dowany na specjalnie przygotowanym placu, wpocRożuktórego powinny być umieszczone dreny kierujące wodę do separatorów, w których zanieezyszcz.enia, np. substancje ropopochodne, będą oddzielane.
Dopiero po tym woda mogłaby być kierowana do rzeki Takiego placu jak na razie
miasto nie posiada.
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- Czujemy sięjak mieszkańcy dfUgiej kategorii. Na wolny plac ll'.)'Wożą ruun teraz
brudny śnieg. Wcześniej magazynowali ziemię z wykopów pod kanalizację, to rozumieliśmy, że trzeba było ją gdzieś tymczasowo
zrzucić, ale brudny śnieg... ? - zatelefonowała do nas mieszkanka przy Sadowej na osiedlu Górki w Łowiczu. Cni ijej są,<;iedzi obawiają się, ż.e jeśli odwilż przybierze na sile,
stopiońy śnieg spłynie na ulicę i podniesie
poziom wody gruntowej na tyle, ż.e wtjdzie
ona do ogródków, a moż.e nawet do piwnic.
W Zakładzie Usług Komunalnych potwierdzono nam, ż.e r::zief>ć śniegu zeb~go
.z ulic I}ll osiedlu Górki trafiło na wolny plac
w są,<;iedztwie pawilonu handlowego PSS
Społem. Zdaniem pracowników zakładu,
nawet gwałtowna odwilż nie powinna jed- Są
nak spowodować tego, ż.e śnieg zgrornadz.ony w tym mitjscu dostanie się na są,<;iadują
ce z placem ulice. - 'Zostało tam ~ne
niewiele śniegu w porównaniu z tym, co na
Błoniach i raztapiając się nikomu nie powi- ,,Niebe-zpieczne zabawy" autorstwa i w renien przeszkadzać„. - powiedział nam dy- żyserii Jana Machulskiego. Spektakl opowiada historię, w któraj znany aktor filmowy, podr&ż:ującynocą samochodem, zatrzymaje się z powodu awarii. Po pomoc udaje
się do jedynego domu w okolicy, przyjmaje
go młoda zamę'i:na kobieta. Mąż po kilku
minutach wraca do domlL .. Przedstawienie
odbędzie się w sobotę 18 lutego o godz. 19
żywczymi. WedługprezesaŁowickiej Spół
na sali widowiskowej LOK, bilety są w cedzielni Mieszkaniowtj ArrnandaRuty, awa- nie 20 zł.
(tb)
ria powstała na piętrze budynku - w ~
biurowej spółdzielni. Doszło do zapchania
nie4uż,ej rury w okolicach łazienki. W porę
nie zauważony wyciek wody spowodował,
entrum Kształcenia Językowego ze
ż.e przedostała się ona przez łącz.enia płyt
Skierniewic, a nie, jak pierwotnie pla(
będących pocRogą w biurze spółdzielni i sunowano, szkoła Awans z Rzesz.owa,
fitem w sklepie spożywczo-monopolowym
prowadzić będzie naukęjęzykaangielskiego
na niższą kondygnację. 13 lutego w godzimetodą Callana w GOK w Nieborowie.
nach przedpołudniowych awaria została
Zainteresowanie lektjami jest duż.e. Chęt
usunięta, rura udrożniona i poprawiona.
nych do nauki jestjuż 29osób-15 do grupy

trafiło

J

Angielski wGOK Nieborów

(mak)

do szpitala

Prawdopodobnie oddalenie się kobiesobotę 11 lutego około godz. IO
w Al. Legionów Polskich w Niebo- ty, która kierowała pojazdem o nieustalorowie kobieta o nieustalonych per- nej dotąd marce, nie wynikało z jej chęci
sonaliach,kientjącasamochodemkolorugra- ucieczki z miejsca zdarzenia, lecz z ocenatowego, potrąciła idącą po tej samej stro- ny sytuacji. Obu uczestniczkom tego zdanie 81-letniąpieszą, Bronisławę R Po krót- rzenia mogło się wydawać, że nic się nie
kiej rozmowie z poszkodowaną, kobieta stało. W chwili obecnej nie jest też pewoddaliła się z mitjsca wypadku. Bronisława ne, czy hospitalizacja Bronisławy R miała
R po powrocie do domu źle się poczuła, bezpośredni związek ze zdarzeniem na
wezwano do nitj pogotowie, które zabrało drodze.
(mwk)
ją do szpitala
dok. ze str. 1

Jeden sprawdza, drugi kradnie
o pierwszej kradzieży doszło 8 lutego około godziny 13 w budynku
przy ulicy Głowackiego w Łyszko
wicach. Dwie osoby, podające się za przedstawicieli firmy zajmująctj się rehabilitacją
zapukały do drzwi Jadwigi K Nalegały na
rozmowę. W tym czasie ukradły telefon
komórkowy marki Siemens o wartości około 400 złotych.
Do koltjntj tego rodzaju kradzieży doszło IOlutego około godziny 11 przed połu
dniem na osiedlu 1kaczeww Łowiczu. Tym
razem dwóch nieznanych mę'i:czyzn zapukało do StanisławaL. pod pozorem konieczności sprawdzenia stanu wodomierzy. Podczas gdy jeden z nich ,,sprawdzał'' ich stan,
drugi ukradł pieniądze w kwocie około 690
złotych. Niecałą godzinę późni.tj na osiedlu

D

S

bilety na Machulskiego

wódkę

nowu nas spółdzielnia chce zalać. Do
brze, że tutqj, na wódklt, deknie a nie
na mąkę czy cukier: .. - żartowały sobie
w ostatnią niedzielę 12 lutego w godzinach
popołudniowych sprzedawczynie sklepu
,,Pod dębem" przy ulicy Starzyńskiego
w Łowiczu. z sufitu, w bezpośrednim są
siedztwie stoiska monopolowego, co chwilę spadały krople wody do misek ustawionych na ladzie i na pocRodze. Podobnego
rodzaju awaria zdarzyła się w tym sklepie
już po raz drugi. Za pierwszym razem
„deszcz padał" w ~ z artykułami sp<>-

Pieszo

Na Górkach lei się boią

Trzech młodych włamywaczy,
z których tylko jeden jest pełnolet
ni (20 lat}, a pozostali mają po 15
i 16 lat, zatrzymali policjanci z ogniwa prewencji w Kiernozi. Młodzień
cy są mieszkańcami gminy Kiernozia i mają na swoim koncie co
najmniej cztery włamania, w tym
trzy na terente Kiernozi a jedno
rektor Janusz Michalak Jego zdaniem nie
w Karsznicach w gminie Chąśno.
ma moż!iwośc~ żeby woda z tego śniegu
Najstarszy z nich był już notowany
dostała się do piwnic okolicznych dornów.
jako włamywacz, gdy jeszcze nie
Taki.ei tutaj śniegbyłwysypywany zewz.gł~ był pełnoletni.
dów ~owych - ż.eby samochody
ze śniegiem nie musiały dalekojeździć.
prawcównie zatrzymano na gorącym
Osobom, które zleciły wysypywanie
uczynku. - Rozpracowali ich policjanśniegu na plac pomiędzy zamieszkałymi ulici z posterunku w Kiernozi. Mają docami na osiedlu Górki najwyraźnitj zabra- bre rozeznanie w terenie i wiedzieligdzie szukło wyobraźni. Podpowiadamy więc po- kać. Ci sami włamali się w Sylwestra do
mysł do wykorzystania przy kolejnym zbie- sklepu Zofii Cz. w centnun Kiernuzi - poraniu śniegu na Górkach: niedaleko jest wy- wiedział nam naczelnik Sektji Prewencji
sypisko miejskie na Górkach. Samochody łowickitj Komendy Powiatowej Politji Lenie musiałyby daleko jeździć, śnieg nikomu szek Okoń.
Pierwsze włamanie, którego dokooali i po
by nie przeszkadzał, a ludzie z ulicy Sadowej ·nie czuliby się mieszkańcami drugiej którym wpadli w~ kiemozkiej policj4 to
(mak, tb) właśnie włam do sklepu Zofii Cz. Doszło
kategorii.
do niego podczas zamieci śnieżntj. ze sklepu zginęły artykuły spożywcze, w tym
gumy do żucia, słodycze, kilka butelek CocaColi o łącznej wartości około 1.400 złotych.
eszcze wczoraj, w środę 15 lutego, na Sprawcy zostali namierzeni i zatrzymani
z Kiernozi około 5 styczmiłośników teatru czekało w Łowic przez politjantów
kim Ośrodku Kultury 20 biletów na nia Tylko najstarszy z nich dostał wtedy

Bratkowice w Łowiczu dwaj nieznani sprawcy zapukali do Marianny G. Tiumaczyli, ż.e
muszą sprawdzić sprawność wentylacji.
Podczas, gdy jeden z nich ,,sprawdzał wentylację", drugi ukradł pieniądze w kwocie
około 230 złotych i torebkę damską, w której była między innymi karta bankomatowa
Banku Gospodarki Żywnościowtj.
Policja nie wyklucza, ż.e na Tkaczewie
inaBratkowicachkradzieżydokonalicisami
mężczyźni. Jeśli ktoś zauważy osoby odwiedzające mieszkania i nie jest pewien
w jakim celu tego dokonują, powinien zadzwonić na politję, pod alarmowy numer
997. - Przyjedzkmy, sprawdzimy, spiszemy
dane osobowe tych osób i może unikniemy
kolejnych kradzieży - powiedział nam na(mak)
ci.elnik Okoń.

Sqd nie ucierpi
z powodu wypadku pani prezes
Złamania lewego obojczyka
z przesunięciem kosci doznała
w wyniku wypadku na lokalnej drodze w Nieborowie w czwartek 9 lutego, około godziny 8 rano, Elżbieta
Ch., prezes Sądu Rejonowego
w Łowiczu.

e wstępnych ustaleń policji wynika,
ż.e do wypadku doszło z powodu niedostosowania prędkości jazdy do warunków atmosferycznych. Pani prezes jechała
Mercedesem i na łuku drogi straciła panowanie nad nim, samochód wpadł do przymłodszej, 14 do starszej. Pierwsze organiza- drożnego rowu i uderzył w jego skarpę.
cyjne spotkanie, podczas którego ustalona
W Sądzie Okręgowym w Łodzi dowiezostanie cena i liczba godzin zaj~ odbędzie dzieliśmy się, ż.e procedurę w takim przysię w GOK Nieborów w piątek 17 lutego.
padku określają zasady ogólne dotyczące

kronika~

policyjn~·

·

• 8 lutego o godzinie 11.30 w markecie
Intennarchekasjerka ujawnila falszywy banknot o nominale 50 złotych.
• 8 lutego o godz.12.00 policja otizymala zgłOS7.enie kradzieży roweru typu damka
o wartości około 300 złotych z prywatnej
posesji Czesława K. w Stachlewie w gminie
Łyszkowice. Do kradzieży doszło prawdopodobniew nocy poprzedzającej zgłOS7.enie.
• 8 lutegonaulicyGłowackiegowŁysz
kowicach dwie osoby oferujące możliwość
rehabilitacji wykorzystały nieuwagę Jadwigi
K. i ukradły jej telefon komórkowy marlci
Siemens o wartości około 400 złotych.
• 9 lutego około godziny 15 na ulicy
z.duńskiej w Łowiczu nieznani sprawcy, wykorzystując nieuwagę Mirosławy B. ukradli
jej z torebki portfel z dowodem osobistym.
• 9 lutego ok godz. 2l na stacji paliw BP
przy ulicy Poznańskitj wŁowiczu 50-letnia
Elżbieta S. stwierdziła kradzież pu.edniej tablicy rejestracyjnej z jej Toyoty Corolli. Nie
wiadomo gdzie doszło do kradzieży.
• 1Olutego o godzinie 1725 na parkingu
przy ulicy Stanyńskiego Witold T. stwierdził brak tablic rejestracyjnych o wartości
około 140-złotych na jego samochodzie Daewoo Tico.

dozór policyjny. Działali więc dalej. Ponownie wpadli w ~ politji po włamaniu do
niezamieszkałego domu jednorodzinnego
w Kiernozi. Dom należy do mieszkającej
w Łodzi Haliny W. W okresie pomil'(dzy I
a 8 lutego ukradli z niego telewizor, zasilacz
antenowy, elektryczny czajnik bezprzewodowy, serwis do kawy o łączntj wartości
około 700 złotych. Zgłoszenie włamania
wpłynęło do politji 8 lutego około godziny
17. Już następnego dnia kiemozka politja
ustaliła kim byli sprawcy włamania
W trakcie postępowania okazało się, że
nie było to ich pierwsze włamanie do tegoż
domu, byli tam już tej samej nocy, kiedy
włamywalisiędosklepuwKiemozi. Wcześnitj jednak włllścicielka nie zauważyła strat
i nie zgłaszała włamania na policję. Oprócz
tego policja ustaliła, ż.e trzej młodzieńcy są
sprawcami włamania do sklepu w Karsznicach w gminie Chą,910, którego dokonali
w nocy z 6 na 7 listopada ubiegłego roku.
Wtedy z witryny sklepowtj zginęły słody
cze, chipsy i radioodbiornik marki Clatronic
o łącznej wartości około 300 złotych.
Młodzi włamywacze przyzruili się do
wszystkich przypisywanych im włamań.
Znaczną część rzeczy - oprócz słodyczy
i chipsów z Karsznic - policji udało się odzyskać i zostały one zwrócone prawowitym właścicielom Najstarszy z włamywa
c:zy ma być nadal pod dozorem policji. Czy
(mak)
to teraz wystarczy?

Z

• l O lutego policja z Bielaw ustaliła, ż.e
sprawcami kradzieży drewna o wartości około
225 złotych z lasu w Brzorowiew gminie Bielawy było rodz.eństwo: 20-letni Marcin J., 19letnia Karolina J., 23-letnia Kataizyna J. oraz
17-letni Kamil J. Właścicielem lasu są Lasy
Państwowe Nadleśnictwo Kutno.
• 10 lutego Edward P. ze Sromowa zgłosił
kradzież pięciu rasowych gołębi. Do kradzieży miało dojść w okresie od 5 do 15 stycznia
• 11 lutego w Ginmazjum Nr 3 przy ul.
Gnmwaldzkiej doszło do kradzieży telefonu
komórkowego na szkodę 16-letniego Huberta Sz. Telefon został skradziony z kurtki wiszącej w niezamkniętej szatni Do kradzieży
mogło dojść dzień wcześniej.

• 11 lutego w Kalenicach w gm. Łyszko
wice nieznani sprawcy ukradli z niezamkni~
tego strychu nad budynkiem mieszkalnym piłę
spalinową marlci Stihl o wartości około tysią
ca złotych na szkodę Julii S. Do kradzieży
mogło dojść od 21 stycznia do 11 lutego.
•W nocy z 11na12 lutego podczas zabawytanec2nejwBąkowiewgminieZdunyEwe

linie P. skradziono telefon komórkowy marlci
Philips o wartości około 400 złotych.
• 14 lutego policja otrzymała zgłoszenie
kradzieży saszetki z dowodem osobistym, prawemja7.dy, karląbankomatową i świadectwem
kwalifikacyjnym dla kierowców samochodów
cię-żarowych. Do kradzieży miało dojść podczas snu Jana P. na przystanku PKS w piątek
IO lutego.
• 14 lutego na ulicy Kaliskiej w Łowiczu
nieznani sprawcy włamali się do Volkswagena
Busa i ukradli z niego radioodtwarzacz i CB
radio na szkodę Iwony N.

immunitetu sędziowskiego. Z nich m.in.
wynika, ż.e gdyby się okazało, ż.e sędzia jest
winna wypadku, do postawienia jej zarzutu
potrzebne jest uchylenie immunitetu. Wniosek taki składa policja lub prokurator w są
dzie wyższej instancji.
W Sądzie Rejonowym w Łowiczu dowiedzieliśmy się, ż.e nieobecność pani prezes nie wpłynie na pracę sądu, choć nie udało się nam uzyskać infonnacj~ do kiedy bę
dzie ona przebywała na zwolnieniu lekarskim Do tego czasu prezes zastępltje wiceprezes Barbara Jarosz, zaś wszystkie sesje,
jakie miała zaplanowane pani prezes, przejmuje Wydział Cywilny. Zgodnie z obowią
zującymi obecnie przepisami nie ma możli
wości odwoływania zaplanowanych spraw.
(mwk, mak)

•W okresie od 8 do 14 lutego policja
zatrzymała 11 nietrzeźwych rowerzystów
oraz 3 nietrzeźwych kierowców samochodów osobowych. Nietrzeźwych rowerzystów zatrzymano: 8 lutego w Łyszkowi

cach 38-letniego Piotra B. (0,65 mg/dm3
alkoholu w powietrzu wydychanym
z płuc), 8 lutego na ulicy 11 Listopada
w Łowiczu 30-letniego Rafała K. (0,27
mg/dm3 alkoholu), 9 lutego 26-letniego
Ryszarda P. na ulicy Mostowtj w Łowiczu
(0,75 mg/dm3), tego samego dnia 51-letniego Stanisława G. na ulicy Kaliskiej, 10
lutego 50-letniego Henryka M. w Jamnie
(1,02 mg/dm3), 10 lutego 35-letniego Jacka F. w Jamnie (0,82 mg/dm3), 10 lutego
na ulicy z.amkowej w Łowiczu 48-letniego
KazimienaL. (0,58 mg/dm1), l l lutego47letniego z.dzisława K. w Łowiczu (0,84 mg/
dm3), 12 lutego 42-letniego Sławomira Sz.
w Jackowicach (1,01 mg/dm3), 13 lutego
63-letniego Marcina M w Różycach (0,90
mg/dm3), 13 lutego 37-letniego Leszka K.
na ulicy Sikorskiego w Łowiczu. Nietu.eź
wych kierowców samochodów zatrzymano: 9 lutego 45-letniego Tadeusza W. w Bł~
dowie we Fiacie 126p (1,13 mg/dm3), 11
lutego 31-letniego Pawła G. w ciągniku
Ursus w 1'arsznicach Dużych (1,48 mg/
dm 3), 11 lutego 49-letniego Pawła W.
we Fiacie Uno w Skaratkach Pod Las (0,79
mg/dm3).
Wszystkie osoby, które mogłyby pomóc
w ww. sprawach prosimy o osobisty lub telefoniczny lwntakt z Komendą Powiatową
Policji w Łowiczu.
Kronikę oprac,owal nadkom Lesz.ek Okoń,
Sekja Prewencji KPP w Łowiczu
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Śnieg powalił stodołę
- W życiu bym nie weszła na dach śniegu nie zrzucili - mówi Kazimierz Czutej stodoły, żeby zgarniać śnieg - bak.
mówi Teresa Czubak ze wsi WejO zawaleniu się dachu stodoły nie posce w gminie Kocierzew, gdzie wiadomili ~razu strażaków, za to tego dnia
w czwartek, 9 lutego około 10.45 pod wynieśli ze stodoły zapasy siana. Na drugi
ciężarem mokrego śniegu runął dzień, 1Olutego, pani Teresa zadzwoniła do
dach kilkudziesięcioletniej stodoły.
Urzędu Gminy z pytaniem co ma teraz roI
bić. Sekretarz gminy Zbigniew. Żaczek zaaństwo Czubakowie, na stałe miesz- pewnił, że zaraz przyjadą strażacy i zabezkający w Warszawie, od 6 lat prowa- pieczą teren. - Zjechało chybapół ławickie
&ą gospodarstwo odziedziczone po ro- go wesela- żartobliwie opowiada Kazimierz
dzicach, próbująje reaktywować. Kryta Czubak.KilkajednostekOSPorazPSPrzestrzechą stodoła to pozostałość po ro- czywiście pojawiło się w Wejscach. Odgardzicach. Została wybudowana w 1958 nęli śnieg z podwórka wok6ł stodoły. Na
roku, o czym świadczy napis na jednej miejscu pojawiły się też służby Powiatoz belek. Przed sześcioma laty, kiedy Czu- · wegolnspektoratuBudowlanego. Terenogrobakowie zaczęli po latach reaktywować dz.ono taśmą i zakazano wst.ępu. Państwa
gospodarstwo, firma ubezpieczeniowa nie Czubaków poinformowano, że do rozbiórchciała ~bjąć ubezpieczeniem zawalonej ki będą mogli przystąpić dopiero po wydadziś stodoły. - Na dachu było kilka warstw niu przez PINB decyzji w tej sprawie na
zamarzniętego śniegu. W czwartek rano koszt własny. Właściciele nie mają zamiaru
spadła kolejna warstwa śniegu z deszczem odbudowywać stodoły, ale wykorzystają
i dach już nie wytrzymał. Baliśmy się deski, z których zbudowane są nieuszkoz żoną wejść na pochyły oblodzony dach, dz.one ściany budynku.
a ze strzechy i tak byśmy z~marzniętego
(eb)

p

Miejsce wypadku około godziny po tragedii. W głębi widoczny zielony Fiat 126p, którym jechała ofiara wypadku,
na skraju drogi Fiat Uno, którym jechał pijany kierowca.

ŚMIERTELNY WYPADEK

·POD BIELAWAMI

Mieszkanka gminy Bielawy pona miejscu w wyniku zderzenia Fiata 126p z Fiatem
Uno, do jakiego doszło w piątek,
10 lutego o godz. 9.35 na drodze
do Łęczycy między Piotrowicami
a Bielawami, w bliskiej odległ~ści
od skrzyżow~mia z drogą lokalną
do miejscowości Gaj.
niosła śmierć

Z

e wst.ępnych ustaleń policji wynika,
że Fiat 126p wyjecrnił na drogę wojl}wódzką właśnie od strony Gaju, nast.ępnie
skręcił w lewo, w stronę Bielaw. W tył tego
samochodu uderzył Fiat Uno, jadący w tym
samym kienmku. Kierująca 126p Elżbieta
W. z Bielaw straciła panowanie nad pojazdem, a siła uderzenia spowodowała, że samochód obrócił się o 180 stopni i wypadł
z drogi, grzęznąc w :zamarzniętym śniegu.

Kierująca

Fiatem 126p kobieta poniosła
na miajscu, kierujący Fiatem Uno
przewieziony został do szpitala z lekkim
wstrząsem mózgu.
Rzecznik Komendy Powiatowaj Policji
w Łowiczu, Lesz.ek Okoń na razie nie wypowiada się na temat ewentualnej winy.
W celu wyjaśnienia przyczyn i pnebiegu
wypadku powołany zostanie biegły sądo
wy. Analizując wypadek mówi, że Fiat
126p wyjechał wprawdzie z drogi podporządkowanej, ale do zderzenia prawdopodobnie doszło już w momencie, gdy jakiś
czas jechał drogą wojewódzką Z kolei kil}rowca Uno, 32-letni Marek J. z Chruślina
wsiadł za kierownicę pod wpływem alkoholu. Pierwsze badanie pod kątem tneźwo
ści dało wynik 0,58 mgldm3 alkoholu w powielrzll wydychanym z płuc, drugie - 1, 16
mgldm3 czyli 2,32 promile. - Wzrastający
śmierć

Provimi potwierdza
zainteresowanie towiczem
Provimi Petfood Pl., spółka zajmująca się produkcją karmy dla
psów i kotów, potwierdziła, że interesuje się uruchomieniem działal
ności w budynkach po dawnej paszami przy ul. Klickiego w Łowiczu.
arosław A<lamski, dyrektor Generalny
Provimi Petfood, w rozmowie z Nowym Łowiczaninem stwierdził, że aktualnie fuma poszukuje miajsca, w którym mogłaby wybudować nowy zakład produkcji
suchych kann i konserw wraz z centralnym
magazynem logistycznym. W strategii fir. my zakład taki powinien powstać w centrum Polski. - Mam na myśli centrum wszerokim znaczeniu tego słowa. W związku
z koniecznością nabycia gruntów, rozmawiam!Y na ten ~emat również z władz.ami Łowicza o możliwości budolA/11
noweuo
zakla· ._,
o
du i 1J'7uskaniu uzuodnień
diJ
uruchomienia
0 ·
-.r
produkcj~ m.in. pozwolenia wodno-prawnego _ odpowiada dyrektor Adamski. Pro-

J

vimi Petfood musiałaby kupić gnmty daw-

nej paszami od Rolimpex Provimi. Jeżeli
chodzi -0 budynki dawnej paszami, to pod
potrzeby producenta kanny potrzebna byłaby ich modernizacja łub dobudowanie noWego obiektu.
Narazieniewiadomo jednakjeszcze, czy
Provimi wybierze Łowicz na bazę produkcyjną w centrum kraju. Czy rzećzywiście
a.•.o1.

-
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Więcej kamer wAgros Novo
inna Agros Nova rozbudowała sys-

F

tem tźw. telewizji przemysłowaj w zakładzie

w Łowiczu . Inwestycja
w nowe kamery do monitoringu ma poprawić bezpieczeństwo pracowników oraz
zminimalizować ryzyko kradzieży, do których dochodziło ostatnio w szatniach pracowniczych, co odnotowywane było w kronice policyjnej. Projekt ten uzyskał dofinansowanie z funduszu prewencyjnego PZU.
PZU S.A., w ramach ogólnopolskiego
programu prewencyjnego dofinansowało inwestycję Agros Nova dwudziestoma tysią
cami złotych. .zakup i instalacja kolejnych
elementów systemu ma ułatwić też pracę
służbom ochrony zakładu. - Bardzo nas cie5ZJI, że udało się namówićPZUSA. diJ wsparcia tego przedsięwzięcia. Zaklad w Łowiczu
zyskuje kokjnembezpieczenie obiektów, natomiast PZU SA., jako nasz ubezpieczyciel,
minimalizuje ryzyka ewentualnych odszko..
dawań. Jak uczy <hświadczenie, dziakmia
prewencyjne są zazwycz,aj tańsze niż naprawianie szkód - mówi Joanna Bancerowska,
rzecznik firmy Agros Nova
(mak)

Kazimierz Czubak przed zniszczoną stodołą.

Gmina Bielawy

Drugi przetarg na _samochód gaśniczy
Przypomnijmy, że jednostka OSP w Bil}Obniżona została cena samochodu Star 244, który w drodze lawach sprzedaje22-letniego Stara244, gdyż
przetargu chce sprzedać jednost- pod koniec stycznia otrzymała już nowy
samochód pożarniczy typu średniego, ze
ka OSP w Bielawach.
zbiornikiem na wodę o pojemności 2,5 tys.
ierwszy przetarg wyznaczony na litrów. Nowy wóz jest już zarejestrowany
27 stycznia tego roku nie odbył się i ubezpieczony, czeka tylko na wprowaz uwagi na brak oferentów. Sanlochód dzenie do przydziału bojowego. Kosztował
wyceniony był wówczas na 29 tys. zł. Dru- 340 tys. zł. Na jego zakup gmina pozyskała
gi przetarg wyżnaczono na 28 lutego. Cena dotacje z Z,arządu Głównego Związku OSP
pojazdu gaśniczego została obniżona do oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
23 tys. zł. Auto wyprodukowane zostało Środowiska. OSP w Bielawach ma jeszcze
w 1984 roku, jest wyposażone w beczkę w dyspozycji 3-letni samochód typu leko pojemności 2,5 tys. litrów. :Jego zakupem kiego marki Ford Transili
interesuje się obecnie gminaBedlno.
(eb)

P

Być może właśnie w budynkach ·dawnej paszami przy ul. Klickiego ruszy
produkcja karmy dla psów i kotów.

godni Wstępne rozmowy sprowadzają się
do uruchomienia w Łowiczu produkcji
60 tys. ton kanny suchaj oraz 50 tys. ton
karmy
mokrej.hDocelowo
Ło .
dniProvimi
,.., Petfood
,
w wtczu c ce zatru ać / O osob i to
·
•
roduk ·
b , pełni
rmmo tego, ze p
CJa ma yc w
zautomatyzowana

p

rovimi Petfood to producent karm dla
kotów i psów. Produkuje karmy suche
oraz mokre (konserwy), w przewai.ającej
części pod markami prywatnymi spożywczych sieci handlowych, jak również zoologicznych. Kanny te dost.ępne są we wszystkichsieciachhandlowych.Fiunamateżwła-

sne marki, takie jak: As, Młaskotek, Happy,
Psi przysmak, Koci przysmak, Krafunenu,
dotegodojdzie,okażesięwciągukiłkuty- BEN,Dogers,Caters.
(eh)
„„...._ . _

wynik wskazuje na to, że spażywał alkohol
na krótkn przea wypadkiem - mówi Okoń.
tiara wypadku miała 41 łat, osierociła
dwie códci - kilkunastoletnią i kilkuletnią. W poniedziałek 13 lutego, Sąd Rejonowy w Łowiczu, na wniosek tutejszej prokuratury zastosował wobec Marka J. tymczasowy areszt na 3 miesiące.
(mwk)
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Od minionego czwartku, 9 lutego rodzice dzieci urodzonych
.
. h 3 m1es1ęcy
. .
w ciągu
os tatmc
mogą składać wnioski o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, powszechnie zwanej „becikowym".

nioski te mieszkańcy Łowicza
mogą otrzymać i składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, mieszkańcy gminy - w Omjnnych Ośrodkach
Pomocy Społecznej. Tylko w czwartek
i piątek w łowickim MOPS złożono ponad 60 wniosków. Świadczenia wypłaconebędąwmarcu.

·-- " A-..-..~.-- ,,.._-.....,.„_..~.---'*---- ·- ·.-

„.-... --. „-._ t.

- Liczymy, że nikomu to świadczenie nie dziecka. Oprócz wniosku wymaga się, aby
przepadnie. Procedura jest bardzo prosta, drugi rodzic napisał oświadczenie, że
" moc/1fJ nag.losniona,
,
sprawa jest dośc
prze- w innaj placówce o zapomogę tę nie wykazaliśmy też infonnację o świadczeniu diJ stępował. Do wniosku należy dołączyć
UrzęduStanuCywilnego wlowiczu-mówi kserokopię dowodu osobistego wnioskołowickiego dyrektor MOPS Marek Dzie- dawcy i skrócony odpis aktu urodzenia
dziela
dziecka.
·
Drugie świadczenie zwiąµne jest bezNoweliz.acja ustawy 0 świadczeniach rodzinnych przewiduje dwa rodz.aje świad- pośrednio z dochodami rodziny i jest to
czeń z tytułu urodzenia dziecka. Je.dnorazo- dodatek do zasiłku rodzinnego wynoszą
we świadczenie w wysokości 1.000 zł przy- cy kolejne I .OOO zł. Otrzymająje rodziny,
sługuje rodzicom niezależnie od UZ) :Jovva- w których dochód na jedną osobę w 2005 nego przez nich dochodu. W pl7)padku roku nie przekroczył 504 zł (583 złw przybliźniąt świadczcnit: jest podwójne, wynosi padk11 rodzin wychowujących dziecko niewięc 2.000 zł. O „becikowe" wnioskować pełnosprawne).
(mwk)
może matka, ojciec lub opiekun prawny
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-REJESTRACJA STOWARZYSZENIA
-PRZED ~OZBUDOWĄ REMIZY T

rzydzieści osiem drzew zostanie

a aż 700 zostanie poddanych zabiegom pielęgnacyjnym w ramach prac prowadzonych na terenie Ło
wicza przez Zakład Usług Komunalnych.
Na usunięcie wszystkich drzew ratusz
otrzymał pozwolenie od wojewódzkiego
konserwatora przyrody. Każde było,roz
patrywane oddzielnie i oceniane czy rokuje nadzieję na poprawę stanu po przeprowadzonej konserwacji. Drzewa te
w więkSzości są w złej kondycji, ze wzglę
du na obumieranie, są wśród nieb także
takie, których system korzeniowy wrósł
w fundamenty budynków, powodując
rozsadzanie. Drzewa, które zostaną wycięte, lub już zostały, znajdują się przy
ulicach: Matejki, Długiej,.Katarzynów,
Podrzecznej, Świętojańskiej, Powstań
ców, Blich, w Alejach Sienkiewicza.
Prace pielęgnacyjne obejmujące
700 drzew, będą polegały na usunięciu z
koron posuszu i dokonaniu ich korekty.
Duża część prac dotyczy tych drzew,
które rosną pod napowietrzną linią enerStrażnica w Karsznicach ma obecnie za ciasne garaże, strażacy chcą je
getyczną, a korony wrastają w jej przerozbudować.
wody. Gałęzie innych swymi koronami
15 tys. zł z urz.ędu gminy, są to pieniądze, ternie Pożamiczo-Gaśniczym. W ubiegłym wchodzą mocno w pasy drogowe, stając
które już w roku minionym były rezerwo- roku wyjeżdżała 14 razy do pożarów, się uciążliwe dla kierowców, szczególnie
samochodów ciężarowych. Prace przy
wane na rozpoczęcie prac budowlanych. w tym roku już dwukrotnie.
Po pracach związanych z rozbudową pielęgnacji i usuwaniu drzew są w tej chwili
Sołtysiak powiedział nam, że jednostka chce
przeprowadzić wszystkie roboty w ciągu garaży, strażacy z Karsznic rozpoczęliby mocno zaawansowane.
(tb)
jednegoroku,aniewtrak:ciekilkulat,jak:jest starania zmierzaj~ do pozyskania nowego
często w przypadku strażnic. Wykonanie wozu bojowego, który zastąpiłby wysłu
około 30 lat
prac w szybkim tempie, jest w interesie jed- żonego Stara 24, który
(tb)
nostki, majduje się ona w Krajowym Syswyciętych,

Strażacy z Jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej w

Karsznicach Dużych przygotowują się do przeprowadzenia w tym roku rozbudowy
garaży. Najpierw jednak muszą dokonać sądowych zmian w statucie
stowarzyszenia, gdyż po styczniowych wyborach zmieniły ~ię wła
dze jednostki.
dlatproblememjednostkisązbytmałe
rozmiary garaży, w których stoją dwa
wozy bojowe: ciężki samochód gaśniczy
JeR:Eorazśredni samochód gaśniczy Star. Są
one zbyt krótkie i zbyt wąskie. Zgodnie
z dokwneatacją garaż.e strażnicy w Karsznicach wstaną wysunięte do pmxlu o 4,25
metra Pomiędzy nimi nie planuje się ściany
działowej, tak jak jest obecnie, ale słupy
podtnymujące strop. Umożliwi to swobodne przechodzenie pomiędzy nimi.
Więcej miejsca w garaż.ach pozwoli stra-

O

żakom magazynować tam sprzęt gaśni

czy, na którego brak naczelnik Ireneusz
Sołtysiak: nie narzeka.
Nad dobudowanymi garażami powstaną
pomieszczenia dla straży, w tym świetlica,
na której będą odbywać się strażackie spotkania, tam swoje miejsce majdą straż.ackie
pamiątki i wyposażenie. W tej chwili stra:źacy posiadają świetlicę, ale jest ona wynaj-

mowana na ró:żne urocz:ystości, z czego jednostka czerpie dochód.
Wraz z rozbudową wykonane zostaną
nowe posadzki także w obecnych garai;:ich,
gdzie pozapadały się one pod ciężarem wobojowych. Wymienione zostaną wrota
garaży, przesunięta zostanie brama wjazdo.
wa na teren strażnicy.
Przez ostatnie dwa tygodnie stycznia stra:źacy z Karsznic przygotowywali dokwnenty, które umożliwią zmiany w statucie stowarzyszenia Chodzi o zapis, który wprowadzi do niego nowy skład zarządu i komisji rewizyjnej wyłonionych w styczniowych wyborach. Naczelnik jednostki Ireneusz Sołtysiak powiedział nam, że cloPiero
po dokonaniu rejestracji w sądzie w Łodzi
(złożenie dokumentów nastąpiło do końca
stycznia) jednostka będzie mogła starać się
o pieniądze na planowaną rozbudowę.
W sumie potl7.ebaje około 90 tys. zł - tyle
wykaząje kosztorys inwestorski, który stra:źacytak jak i pełną dokwneatację budowlaną prac wykonali już w ubiegłym roku za
2.300 zł.
trażacy planują wystąpić o pieniądze
oo Komendy Głównej Pań&wowej Straży P<Yhlmej, Zaxządu Wojewódzkiego OSP,
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo
wiska, a także firm ubezpieczeniowych.
W tej chwili wiadomo już, że otrzyn_iają

ww

S
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negaz placów zabaw na osiedlu
Starzyńskiego złożyła na sesji
Rady Miejskiej 26 stycznia, radna Anna
Bieguszewska. Między blokami nr 5 i 6
na tym osiedlu znajduje się dobrze wyposażony plac zabaw. Mieszkańcy osiedla chcieliby, aby został on ogrodzony,
przede wszystkim dlatego, aby nie
wchodziły tam psy. Właścicielem gruntu jest miasto, a sprzęt-na placu zabaw
jest własnością Łowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej.
Prezes ŁSM Armand Ruta mówi,
że ogrodzenie tego placu nie jest pilną
sprawą i choć pomysłowi temu nie jest
specjalnie przeciwny, to spółdzielnia nie
byłaby skłonna finansować ogrodzenia.
Bieguszewska dodaje, że z prośbą
o ogrodzenie placu zwraca się do niej wiele
matek i dlatego oczekuje, że Urząd Miejski wyrazi na to zgodę. Wtedy samorząd
osiedla będzie się zastanawiał, ile pienię
dzy może na to przeznaczyć.
(mwk)

czniowie Szkoły Pod5tawowej w Ła
guszewie w gminie Kocierz.ew muszą jeszcze trochę pocz.ekać na korzystanie z nowo wybudowanej sali gimnastycmej. Prace wykończeniowe na sali zakończyły się w ubiegłym roku, gmina już
wystąpiła o decyzję do Państwowej Straży
Pożarnej, Sanepidu, Państwowej Inspekcji
Pracy i Nadz.oru Budowlanego. Pozytywna opinie każ.dej z tych instytucji jest niezbędna do wydania decyzji o dopuszczeniu
sali do użytku. Tego można się spodziewać
nie wcz.eślliej niż za nńesiąc. Gdy sala zostanie wyposaż.ona, wówczas nie będzie już
żadnych pu.eszkód, aby z niej koi:zystać.
9ficjalne oddanie sali, na które z.ostaną
zaproszeni rodzice i mieszkańcy Laguszewa, planowane jest w kwietniu. Uroczystość połączona będzie z nadaniem szkole
(mwk)
imienia Józefa Chełmońskiego.

U

Gmina Sanniki

wa komputery dla młodzieży korzystaj~j ze świetlicy GOK w Barciku pozyskało dla placówki Towarzystwo Wspierania Rozwoju Ziemi Sannikiej . Komputery zostały zamontowane
w przygotowanym w budynku dawnej szkoły pokoju komputerowym, do którego zakupiono nową wykładzinę. Pomieszczenie
zostało też zabezpieczone kratami, które
z zakupionego przez GOK materiału bezpłatnie wykonał miejscowy ślusruz, Stanisław Sieciński. Są to Używane komputery,
które pozyskuje Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki po to, aby wspierać org~je
pozarządowe. Towarzystwo starało się
o więcej sprzętu, nie tylko dla Barcika, ale
też dla świetlicy w Sannikach i dla własnych
potrzeb. Potrzebne są bowiem jesz.cze dwa
komputery, ponadto lt:rz,esła, drukarki i telewizor. Aleksandra.Głowacka, dyrektorGOK
mówi, że po 3 miesiącach będzie można
ponownie występować o sprz.ęt w tym samym stowarzyszeniu, być może uda się po(mwk)
zyskać to, co jest potrzebne.

D

plac
przy przedszkolu

niosekzprośbąoogrodzeniejed

Solo wkrótce dla uczniów

Komputery w Barciku

Ogrodzić

Na

wiatę

przystanku oraz nowy kiosk trzeba jeszcze

poczekać.

Kiedy przystan~k
na skwerze „Solidarności"
Pod koniec sierpnia ubiegłego roku
z powierzchni wiata przystanku wraz z kioskiem wielobranżowym na skWerze „Solidarności".

zniknęła

o dtiś podróżni nie mają gdzie schronić się przed wiatrem lub śniegiem.
A zimowa aura nie jest łaskawa dla pasaże
rów. Zgodnie z zapowiedziami, plac zmienił
oblicze przed 25. rocznicą powstania NSZZ

D

,,SOlidamość". Mowabyłaotym,żedokońca

roku, zamiast starej wiaty, powstanie może
nieco mniejsza, ale w zupełności zapewniająca potrzeby osób oczekujących w tym
mitjscunapołączeniakomunikacyjne. Nowa
wiata ma mieć lżejszą konstrukcję i wymia-

ry 10 m długości i 3 m szerokości, łącznie
z kioskiem. Wykonana zostanie z przejrzystego aluminium, płyt warstwowych, dach
oraz tylna ściana będzie z pleksiglasu. Przeszkolony będzie również sam kiosk, który
w 90"/Q składał się będzie z witryn wystawowych.
Na przełomie września i października
ubiegłego roku Urząd Miejski ogłosił procedurę mającą wyłonić dzierżawcę kiosku na
okres 3 lat Zgłosił się tylko jeden oferent,
Jacek Żaczek - dotychczas prowadzący
kiosk przy przystanku na ·tymże skwerze.
Ma on już podpisaną umowę z wykonawcą
na budowę kiosku połączonego z wiatą. Przed upływem terminu inwestor złożył pi-

300 nowych książek
w Kiernozi

zytelnicy Gminnej Biblioteki Puw Kiernozi mogą już koblicznej
(
rzystać z części książek zakupionych dzięki dotacji Ministra Kultury.
smo z prośbą o przedłużenie terminu. Po- Obecnie trwa ich katalogowanie, W sudejrzewam, że prace rOZfXJCZ114 się,jakzima mie placówka wzbogaciła się o 320 potrochę złagodnieje i ustąpią srogie mrozy - zycji, które zakupiono za prawie 9 tymówi naczelnik Wydziału Spraw Komunal- sięcy złotych.
Największa część npwości wzbogaci
nych Urzędu Miejskiego, Paweł Gawroń
podręczny biblioteki,
księgozbiór
ski. Dzierżawca czeka na zamówiony matesą to encyklopedie i poradniki.
riał, z którego wiata ma być zbudowana
Jest też wiele pozycji z zakresu psyKuszt wzniesienia nowego kiosku wraz
medycyny, ochrony środowi
chologii,
plaz wiatąponiesie dzierżawca miejskiego
cu, zgodnie z warunkami, w oparciu o które ska i gospodarki odpadami, ek~nomii,
został on wyłoniony. Szacunkowo będzie religioznawstwa, informatyki, albumomusiał zainwestować około 50. tys. zł. Mia- we wydania poświęcone przyrodzie
sto na zmianę wizerunku całego skweru Polskiej, koniom arabskim, kóniom hu(kostkę brukową, elementy małej architek- culskim, parkom narodowym świata
tury, lampy) wydało w ubiegłym roku i innej tematyce.
(eb)
(mwk)
100 tys. zł.

~
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TEN-ZWI ZEK NIE MA SENSU
to, że do przedstawicieli Funduszu kierowano pytania, na które mógłby udzielić odpowiedzi burmistrz lub zarząd spółki - widocznie z tej strony odpowiedzi się nie si»dziewano. Przewodniczący Kaliński pytał,
kiedy WFOŚ prze.45tawił bmmistrzowi czte..
rymożliwe rozwiązania. Był też zaskoczony stratami w sieci przesyłowej. - Nigdy ten
problem nie był omawilJny. Zawsze mówiono tylko, że łagodna zimajestprzyczynąproPrzedstawiciele Wojewódzkiego Funz.eregpytań i odpowiedzinatematprzy- blemówfinansowych ZEC - mówił.
Wywołany do odpowiedzi prezes duszu Ochrony Środowiska - wicepreszłości spółki ZEC padło 6 lutego, na
pooie<lleniu miejskiej Komisji Rewizyjnej. Garstka stwierdził, że w łowickim ciepłow- zes Anna Adamska i Tomasz Trela.
W obradach komisji ucz.estniczyło znacznie
Syntexu wynosi 70-71 %, współczesne
więcej osób niż zwykle, nie zabrakło prezewodne osiągają sprawność ponad
kotły
sa ZEC Wiesława Garstki, jego zastępcy
90%.
Jana Tłustwy, przedstawicieli WFOŚ Gdy radni pytali o koszt wymiany ker
Anny Adamskiej - wiceprezes zarządu
tłów, okazało się, że jeden kosztuje około
i Tomasza Treli - pracownika tegoż fimdu2,5 miliona złotych, a kotłownia posyntekszu. Temat ciepłownictwa w Łowiczu przysowska ma 3 kotły.
ciągnął ~ pnewodniczącego Rady Miejz.askoczony tak dużymi potrzebami inskiej Krzysztofu Kalińskiego ijego zastępcę
westycyjnymi był przewodniczący komiGrzegorza Michalaka
sji budżetu i finansów Rady Miejskiej EugeTematu nie rozpocz.ęto jednak od zasadniczego problemu, a mianowicie wycofunia Szefowie spółki ZEC - od lewej prezes niusz Furman. W dalszej serii pytań skierosię fimduszu, lecz od sprawozdania z dziaWiesław Garstka, obok wiceprezes wanych do prezesów ZEC interesował ~
tym, jaka crJ:i,ć linii przesyłowych została
łalności ZEC. Dopiero pytania radnych - Jan Th.Jstwa.
wymieniona i czy są inne pilne potrzeby
Eugeniusza Furmana i Gizegorza Michalaka wywołały ten temat Wiceprezes Adam- nictwie stosowane są technologie sprzed spółki.
W odpowiedzi prezes Garstka mówił, że
ska mówiła, że nie jest to tajemnica, bo 20 lat, czyli z czasów, gdy sieć była butler
WFOŚ już rok temu zapowiadał za- wana Obecne technologie w porównaniu kotły mogą pracować jesz.cze kilka lat, zaś
miar wycofania się ze wszystkich z tym, czym dysponuje ZEC to „inny potrzeba wymiany ich na nowe wynika
spółek Takie jest zalecenie Rady Nad- świat". - Sieć wymaga ·H'.Yf11iany. To, że są z większej efektywności, a nie z tego, że już
zorczej spółki, taka przyjęta strate- straty nie omacza, że one są z czyjejś wifo/ się nie nadają. Eksploatając je, większej efekgia i zalecenie Ministra Śroclowiska, Dalej mówił, że system ZEC oparty jest na tywności już się nie uzyska. Kotłownia
do którego się stosują. Prz.edstawiła też produkcji pary, która ogrzewa wodę nasta- Syntexu, produkująca ciepło w postaci pary,
4 możliwości kapitałowego rozwiąz.ania, cji wymienników, aobecnetechnologieopie- jest dla potrzeb komunalnych nieefektywo jakich wcześniej pisaliśmy- nabycieudzia- rająsię na kotłowniach wodnych. -Myogrze- na To, że została zakupiona nie jest niczyłów prz.ez miasto, odprzedaż inwestorowi wwny »-OOędo pary, potemjąstudzimyogrze im błędem, kupiono ją bo była„do wzięcia".
zewnętrznemu, wprowadzenie aportu prz.ez wając wodę. Na kaidym etapie tego procesu Sieć stara na nową nie była zaś wymieniana,
miasto i zwiększenie udziałów miasta, sprze- muszą być straty. Inaczej produkować cie- bo sieć ciepłownicza nie jest własnością spół
daż całej spółki inwestorowi zewnętrzne pła w Łowiczu nie możemy. bo mamy taką ki, więc - z mocy prawa -spółka nie mogła
bazę. Aby to zmienić potrzeba dużo pienię w nią inwestować. Budowano tylko nowe
mu.
Mimo tak jasnego stanowiska, burmistrz dzy. Sprawność kotłów dawnej kotłowni odcinki sieci.
Budzałek nadal chce, aby fundusz rozważył możliwość pozostania w spółce. - Nie
ma takiej możliwości - stawiała sprawę jasno Adamska - Można oczywiście tkwić
w takim chorym związku, ale to nie ma sensu - jak w małżeństwie. Spółka potrzebuje
Mieszkańcy dzielnicy Stare Mia- sta mają obowiązek zapewnić przynajmniej
rozwoju, są bardzo duż,e straty w sieci pne- sto w Łowiczu, na spotkaniu samo- jeden parking, na który kierowcy TIR-ów
syłowej. Nigdzie nie są tak duże jak tu.
rządu dzielnicy zorganizowanym mogą zjechać np. 'zmuszeni odbyć odpoW chwili obecnej dofinansowaćs~ może późną jesienią, niepokoili się TIR- czynek po przejechaniu określonej liczby
tylko Narodowy Fundusz Ochrony Środo ami wjeżdżającymi do centrum kilometrów. Takie parkingi istnieją zazwywiska, a on nie jest tym zainteresowany - miasta mimo istniejącego zakazu. czaj przy głównych drogach, tak jest rówDecyzja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie wycofania
swoich udziałów z Zakładu Energetyki Cieplnej w Łowiczu jest ostateczna. Wbrew tej deklaracji burmistrz Łowicza Ryszard Budzałek
uważa, że lepiej byłoby, gdyby fundusz pozostał w spółce.

Burmistrz Ryszard Budzałek (z pravve.t) pytał m.in. o cenę, za jaką WFOŚ
chce sprzedać swoje udziały.

S

Kiedy i za ile nastqpi
zmiana udziałowca?

Eugeniusz Furman pytał, co dla WFOŚ
znaczy ,,zalecenie wycofania się" Funduszu z łowickiej spółki. - Czy musicie, czy
możecie? Jaki planujecie czai wycofYwania
i czy w grę mqgą wchodzi!:jeszcze inne rozwiązania niż wskazane cztery? Wiceprezes
Anna Adamska nie potrafiła podać żadnych
konkretnych dat Wyjaśniała, że zalecenie
wycofywania się fimduszu ze spółek bę
dzie realizowane, bo tak z.decydował zarząd.
Proponowane rozWiązania nie są być może
jedyne, a WFOŚ będzie rozpatrywał inne
zaproponowaI)e przez miasto,jeśli będą one
korzystne dla mieszkańców miasta Z deklaracji tych wynikała duża elastyczność ru
Funduszu w przeprowadzeniu i zakończe
O komentarz do tych życzeń przedniu tej sprawy. Dopuszczano nawet możli stawicieli WFOŚ już nie prosiliśmy, bo_
wość rozłożenia zapłaty za udziały na raty, ich stanowisko, że dalsze trwanie tego
gdyby miasto się zdecydowało na ich za- związku nie ma sensu, zostało na Komikup.
sji Rewizyjnej wyrażone dostatecznie
Elastyczności tej trudno się jednak spo- dobitnie.
dziewać co do ceny. Jak mówili przedstaMirosława Wolska-Kobierecka
. , . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - REKLAMA -

Czasami TIR-om wolno

argumentowała.

zeczywiście, często wracając z pracy
Radni, ro.in. Anna Bieguszewska
ulicą 3 Maja widzę TJR-y. Chwytam
i Krzysztof Kaliński nie kryli jednak, że
wtedy za telefon i dŻwonię do komensprawą byli zaskoczeni, gdy na sesji
26 stycznia burmistrz o tym powiedział. danta, aby wysłał patrol drogówki - tłuma
W październiku ubiegłego roku, gdy spra- czył obecnym na spotkaniu wiceburmistrz
wy ZEC omawiane były na sesj~ nie było Paweł Bejda.
Jednocześnie warto pamiętać, że zgodnie
mowy o wycofywaniu się większościowe
go udziałowca- Charakterystyczne było też z obowiązującymi przepisami, władze mia-

R

ul. Pomańskiej na dwóch stacjach paliw oraz
przy ulicy Bolimowskiej, na ferenie po dawnej bazie PKS. Parking strzeżony w Łowi
czu przy ul. 3 Maja nie jest przeznaczony
dla TIR-ów. Pojazdy te mająprawo ~echać
do cen1nnn miasta tylko w celu dowozu
transportu do łowickich firm.
(eb)

•jako pieszy, pasażer, kierowca
• BEZPt.ATNE
• ktoś bliski ci zmarł wskutek wypadku
DOJAZD
• nie otrzymałeś odszkodowania z OC sprawcy
jako zadośćuczynienia, odszkodowania z tytułu DO ICUENTA
utraconych zarobków i pogorszenia sytuacji rodzinnej,
•
renty wyrównawczej z tytułu zwiększonych potrzeb
• odszkodowanie było niewspółmierne do wyrządzonej szkody

ZGlOS

·

nieżw Łowiczu. TIR-ymogąparkować przy

MIAŁES WYPADEK
PORADY PRAWNE
SIĘ Prowadzimy sprawy;
które wydanyły się do 10 lat wstecz
(046) 857-70-94, kom. 0604-693-723 j

DO NAS

KREDYTY

GOTÓWKOWE, SAMOCHODOWE

BEZ

PORĘCZYCIELI

od 1 ~500 zł do 60.000 zł
------------------95-015

UL. ŁOWICKA 52
R·200
tel, 0-696..()16-005

GŁOWNO,

• noKIAN • Barum • Dębica • Kleber • Continental
NOWE I UŻYWANE MONTAż, WYMIANA

ł.owki, td.

laUleiefo

'6

(przy sklepie spożywczym) tel. (0-46) 830-31-44

•

~
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wiciele WFOŚ, wartość nominalna jednego
udziału w spółce ZEC wynosi 1.000 zł,
a fimdusz ma tych udziałów 4.122. Napytanie o ich wartość, nie padła żadna odpowiedź, bo dopiero mają ona być wycenione
prz.ez rzeczoznawcę. Na pewno nie zostaną
sprzedane poniżej wartości nominalnej. Mam ruµ/zieję, że jest to duża wartość: dobra kondycja spółki, dobne zarządzana
i rokujqpa dob1Zf na przyszłość- mówił Ter /
masz Trela
Jakich najbliższych decyzji w sprawie
ZEC można się spodziewać? W pierwszej
kolejności miasto będzie chciało wnieś€ swój
aport, którego wartość według aktualnej
wyceny wynosi 3.365.000 zł. Fundusz si»dziewa się, że rozmowy między obecnymi
udziałowcami spółki prowadzone będądwutorowo - aby uporządkować sprawy mająt
kowe spółki i podjąć decyzję co do losów
udziałów, które obecnie posiada WFOŚ.
Burmistrz Budzałek deklarował na poniedziałkowym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, że w zaistniałej sytuacji zamierza przedstawić Radzie Miejskiej swoją propozycję.
Nie mówi jednak, na czym będzie ona polegała We wtorek 7 lutego, pcx.lczas spotkania
z dziennikarnuni, burmistrz bronił sięprzed
odpowiedzią na to pytanie, powtarzając
wielokrotnie, że najlepiej . byłoby, gdyby
WFOŚ nie wycofywał się z ZEC i że tak
naprawdę nie musi zreali7.0wać tego zamia-

AGROPLUS Łowicz
ul. Poznańska 158, tel. (046) 837-47-85~

nowy WWICZANIN
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Dwie awarie • mnóstwo problemów
Dwie awarie

azbesto~j

GOK Domaniewice

Papier czerpany
Agnieszki Andruszkiewicz

rury wo- wu zalało piwnice tego samego
wymianę inwestować, bo nie
poniedziałek 20 lutego o godz.
bloku, a straż wypompowywajest właścicielem tego fragmen18.00 w Gminnym Ośrodku
ku Szkolno-Wychowawczym w Łowi ła z nich wodę. ZUK :zmuszotu sieci. Wymiana starego woKultury w Domaniewicach
czu, do jakich doszło w poniedziałek ny był odciąć dopływ wody.
dociągu na nowy wymaga po- odbędzie się wernisaż wystawy prac
13 lutego wieczorem i w nocy z wtorTo niepierwsze awarie w tym
rozmnienia kilku stron. Ulicz.. Agnieszki Andruszkiewicz. Wystawa
ku na środę, okazały się dotkliwe nie rejonie i zawsz.e są one poważ
ka prowadz.ąca do obu szkół w Domaniewicach skb$ć się h«clzie
tylko uczniów i pracowników ośrod nym problemem. Dlacz.ego dojest drogą wewnętrzną, powia- z około 30 prac wykonanych z papieru
ka, ale też dla uczniów i kadry są tąd nie rozwiąz.ano tego probletową. Obie szkoły działające czerpanego. Autorka tych prac pochodzi
siedniej szkoly-Z.espołu Szkół Ponad- mu w sposób kompleksowy,
tam podlegają starostwu, daw- 'z Głowna, jest absolwentką Liceum Sztuk
gimnazjalnych nr 3 i mieszkańców zastępając azbestowy wodociąg
ne bloki Syntexuadministrowa- Plastycznych oraz wydziału papiernictwa
ne są p17.eZ Wspólnotę Miesz- i poligrafii na Politechnice Łódzkiej.
dwóch bloków przy ul. Powstańców nowym z PCV? Problem wyni12b i 12c.
kaniową, ale działka ptzed nimi Wykonane pI7.eZ siebie prace
ka z tego, że budynki te- zarówfotograficzne i malarskie prezentowała na
jest własnością prywatną.
no bloki, jak też obie szkoły
o pierwszej awarii doszło na głęboko- i internat, należały niegdyś dorezes Wspólnoty Miesz- wystawach kilkakrotnie,
ści około 2,5 metra, a pęknięcie miało Syntexu i zasilane były ze
kaniowej Lech Plichta od 2003 roku prezentaje wykonany
długość około 1,5 m. Jej skutki były dotkli- wspólnego ujęcia na terenie zamówi, że już ponad 3 lata cr.y- p17.eZ siebie papier cz.erpany.
,,Papierowa" wystawa w GOK
we, ponieważ przez nieczynny ciąg cie- kładu. W przypadku wystąpie
ni starania o to, aby ten stary
w Domaniewicach udostępniona h«clzie
płownicr.y woda dostała się do piwnic blo- nia awarii odcinany był główny
wodociąg wymienić na nowy,
osobom zain~wanym do 12 marca.
ku przy ul. Powstańców 12c, sięgając tam zawórwSyntexie.Wchwiliobecz PCY. Nieraz pisał w ttj spraw krytycznym momencie do kolan. Miesz- nej ajęcia na terenie zakładu' nie
wie do ZUK, rozmawiał z dykańcy bloków są wdzięczni Państwowej ma, a budynki podłącz.one są do
. rektorem Januszem MichalaStraży Pożarnej z Łowicz.a, że na ich we- miejskiegowodociągu.Niestety
kiemijego zastępcąTadeusz.em
zwanie zareagowała błyskawicznie. W cią- nie ma możliwośtj odłączenia
Dutkiewiczem. Ma nadzieję,
koło 50 osób w wieku od 7 do 18
gu kilku minut strażacy byli na miejscu wody od jednego obiektu
że ostatnie awarie wymusząja
lat uczestniczy w odbywających
i natychmiast roąxx:zęli wypompowywa- w przypadku awarii, ze wzglę
kieś działania -Awarie są czę
się w soboty warsztatach tańca
nie, co uchroniłomienieptzeddużymi znisz- du na jej nietypowy układ- brak
ste i wszystkich nas to irytuje, w świetlicy w Barciku. Zorganizowanie
czeniami.
bo po nich cały osad płynie warsztatów było możliwe dzięki dotacj~
odrębnego przyłącza do każdeOdcięcie dopływu wody do SOSW, ze go obiektu.
z sieci do mieszkań. Dotqfi nie jaką przyznał Flilldusz Lokalny Ziemi
względu na bardz.o specyficznie biegnący
Wodociągbµącybudynkima We wtorek ekipa ZUK qdkopała miejsce, w którym do- udalo si,ę zrobić nic, może to Płockiej. Projekt z wnioskiem o dotację
pisała Młodzieżowa Grupa „Ciekawi
w tym rejonie wodociąg, odcięło dopływ 35 lat, jest w złym stanie tech- szło do awarii. Odpompowywano z niego wodę: aby od- wreszcie si,ę zmieni.
wody do dwóch bloków i sąsiedniej szkoły · nicznym. ZUK nie może w jego ciąć pęknięty odcinek i wymienić go na nowy, z PCV.
(mwk) Świata", składająca się z osób
przychodzących na świetlicę.
- ZSP nr 3. Dyrektor Specjalnego Ośrodka
Kolejna edycja warsztatów tańca odbywa
Zbigniew Sitkowski wrózmowiezNŁ przysię też w świetlicy GOK W Sannikach.
znał, że z chwilowym brakiem wody w plaTutaj odbywa się to w ramach projektu
cówce, w której ucr.y się około 140 uczniów
,,My, taniec, radość", który napisała grupa
możnasobieporadzić,alejesttotrudne. Wodę
,,Pięcioro wspaniałych" pod kienmkiem
potrzebną w kuchni i łazienkach szkoły
instuktorki Anny Wojciechowskiej.
i internatu donosić tt7.eba wiadrami z becz-

W

dociągowej przy Specjalnym Ośrod

D

P

Taniec wSannikach iwBarciku

O

Jednym składem w posoiero

kowozów podstawionych przez ZUK. Tak
samo musieli sobie radzić mieszkańcy pobliskich bloków. Dla sąsiedniej szkoły,
ZSP nr 3, zaletą w tej aw31')'.jnej sytuacji
okazało się to, że na co dzień zajęcia odbywają się w dwóch budynkach. Dyrektor Jan
Sałajczyk mówi, że we wtorek zajęcia z ul.
Powstańców z konieczności przeniesione
z.ostały na ul. Stanisławskiego.
Pierwszaawaria z.ostała usunięta we wto-

J

Warszawskim kolejom brakuje wagonów

est tak ciasno, że do Błonia niektóre
osobyprawie wiszą w powietrzu- powiedział nam o pociągu odjeżdżającym z Warszawy Śródmieście do Łowi
cza o godzinie 18.30 pracujący w stolicy Szymon Dominikowski z Łowicza.
Sytuacja z zapchanym pociągiem powtarza się notorycznie od kilku tygodni,
rekpopołudniu.Okołogodz.14.30włączo- a do tego raz na jakiś czas, zamiast
no dopływ wody. Nie na długo. W nocy dwóch składów, podstawia się tylko jeDa.51ąpilakolejnaaWaria,rura woOOciągupękla den. Tymczasem wielu ludzi wraca tym
w identyczny sposób około metr dalej. Z.no- pociągiem z pracy. - To jedna z tych niewygód, które trzeba mieć na względzie
jeśli decydujemy się podjąć pracę w WarKiernozia
szawie. Zimąjeszcze chyba ani razu nie
przyjechał pociąg na czas i trzeba marznąć na peronie. W drugą stronę z kolei
tłok w pociągach ... - mówi Paweł z osiewa razy w ubiegłym tygodniu zdarzyła się awaria autobusu PKS dok ze str. J
Łowicz, który o 6.30 kursuje z Kiernozi pI7.eZ Kocierzew, Różyce do Łowicza
i któr)tm wiele osób dojeżdża do szkół
w Łowiczu. Po pierwszej awarii łowicka placówka PKS podstawiła już po kilkunastu
minutach tej samej wielkości autobus zastęp- ·
chwała była potrzebna do tego, żeby
czy, ale w piątek 10 lutego autobusu zastępczego już nie było. Wiele osób miało
Pelikan na dobre ruszyć mógł z buw związku z tym problemy z dotarciem do dową trybun, co jest waruokiem gry w tneci..; lidze.
szkół i do pracy. - Autobus stoi w Kiernozi
-,
i coś w nim dłubii,, po kill<U minutach było
Teren oddany został Pelikanowi w dro..w1.UUUmozeme
~_„_
· · odj._,,_,_
t::JU.ie... -relacj onował nam dze bezprzetargowej, gdyż uważano, że
mieszkaniec Kiernozi.
jest możliwe w sytuacji gdy klub prowar.....t.1.
„
·
·dząc
·
·
żli.
dzi działalność
na cele nie zwią-.
'-'"<"" uczmow, me Wł
~ mo -. sportową
.
wości dotarcia na czas zrezygnowała tego zane z dz1ałalnośc1ą zarobkową, gdyz
dnia ze szkoły. Inni
osób, które jadą ';szy~e. pozyskane ze sprzedaży biledo Łowicza prywatnymi samochodami tow p1emądze wykorzystywane są na
i będąmogfyich podwieźćnamiejsce. -Chlo- działalność statutową klubu. Wartość
pak, który wie, żejeżdi.ę codziennie rano do gruntu z.ostała wyceniona na kwotę 1. 703
Łowicza, przyszedł do mnie na podwórko . tysięcy złotych, natomiast stadionu na
ispytałomożliwośćpodwiezieniagodoszko- 342 tysiące złotych. Ukłonem w stronę
ly- powiedziała nam pracująca w Łowiczu kluQU było udzielenie 99-procentowej
mieszkanka gminy Kiernozia.
bonifikaty, dotyczącej naniesień budowW łowickiej placówce PKS wyjaśniono lanych, .a także pierwszej opłaty
nam, że akurat w ten piątek nie było możli- z tytułu użytkowania wieczystego oraz
wości podstawienia zastępczego autobusu, opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieponieważ wszystkie sprawne pojazdy były czystego.
w godzinach porannych wykorzystywane.
Radni miejscy, z którymi rozrnawialiPKS pragnie pm:prosić pasażerów za nie- śmy o stwierdzeniu przeż Wojewódzki
dogodności.
Sąd Administracyjny nieważności tej
(mak) Uchwały, wwiększościniewiedzielijesz-

Nje było zastępczego autobusu

D

u

szukali

dla Bratkowice, który dojeżdża do pracy w Warszawie od ponad dwóch lat.
W spółce Koleje Mazowieckie obsłu
gującej osobowy ruch kolejowy pomię
dzy Warszawą a Łowiczem dowiedzieliśmy
Się, że sytuacje, kiedy podstawiane są pojedyncze składy jest wyjątkowa i ma to ulec
zmianie w ciągu najbliższych dwóch, trzech
tygodni. - Spółka „Koleje Maz.owieckie KM" przeprasza wszystkich pasażerów za
niedogodnośdwpodró-żywynikającepnede

wszystkim z trudnych wanmków okresu zimowego, bęt:/f,/pychprzyczyną wiFeJ usterkowości taborn. Niespotykane przez ostatnie lata na Mazowszu niskie temperatury,
dochodzące w porze nocrug do -3(}'C sp<r
wodowały usterki zestawów kołowych. ilnusiło to naszą Spół~ do wycofania uszJaxko-

nego taboru z eksploatacji i wykonania napraw wce/u osiągnięcia odpowiedni.ego~
ziomu bezpieczeństwa ruchu pociągów cr.ytamy w oświadczeniu opublikowanym
na stronie internetowej spółki oraz przekazanym do mediów.
- W chwili obecnej spółka nie ma mażli
wośd pozyskania dodatkowego taboru, czynimy jednak wszelkie staraiiia, aby maksyma/nie skrócić czas naprawy wycofanych
z obiegu jednostek ijak najszybciej wkµyć
je do ruchu - powiedział nam Janusz Kazimierski z warszawskiej spółki. Skargi i reklamacje pasażerów spółki ,,Koleje Mazo..
wieckie - KM" rozpatruje tylko w przypadku pr7.e8łania w formie listownej, z podaniem danych adresowych.
(mak)

Aukcja prac WTZ Parma

W

arsztaty Terapii ?.ajęciowej
z Parmy przygotowują się do
aukcji prac wykonanych pI7.eZ
ich niepełnosprawnych uczestników, która
odb{dzie się w sobotę 25 lutego, podczas
balu sportowca w Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Skierniewicach. wrzz Panny
już po raz drugi zaproszono do
zorganizowana stoiska na tego typu
imprezie. - Chcemy, aby w przerwach
między walcem a tangiem osoby~
wsparły ludzi niepełnosprawnych - mówi
kierownik warsztatów Jerzy Dolhań
dodając, że w ubiegłym roku wiele osób
chciało placówkę wesprzeć, ale uczestnicy
balu nie byli na to przygotowani.
Być może w tym roku zainteresowanie
stoiskiem h«clzie większe.

PELIKAN BEZ -DZIAtKI
cze o wyroku, dlatego ich wypowiedzi są
wypowiedziami udziełnyfili na gorąco.
O wyroku już we wtorek wiedział natorniastprezesklubu Janusz Białas. - Nrewiem
co mam powiedzie w takiej sytuacji, wja/dej
znalazł się obecnie kl.ub - mówił w rozmowie z Nowym Łowiczaninem. - Napr~
nie wiem- dodał i zamilkł na dłuższą chwilę.
Pamiętać trzeba, że nie jest to pierwszy
cios jaki spada na klub w ostatnim czasie.
Pelikan, o czym pisaliśmy przed dwoma
tygodniami, ma też do zapłacenia przekraczającąjegomożliwości kwotępodatku VAT
z dzierżawy targowiska, której jak do tej
pory nie płacił.

Vlszystko zaleiy
ocl Raely Ml Iski I
- W sprawie przekazania działki rozmawia/ będę z przewodniczącym R.ady Miejskiej Krzysztofem Kalil1Skim, żeby to jakoś
rozwiązać- podjął Białas po dłuższym rnilczeniu.- Cojamogęw taki.ej sytuacji? WSZ)!Stko zależy od Rady.

Prz.ewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Kaliński uważa, że w takiej. sytuacji Pelikan powinien wystąpić do miasta o przekazanieobiektuna innychzasadach, na przykład w formie terminowej dzierżawy. - Podejmując tamtą uchwałę chcieliśmy, aby klub
był gospodarzem na tym terenie, aby miał
wolną ~ we wszystkich decyzjach Jeśli
jednak si,ę tak nie da, puzostaje dzieri.awa
czasowa, która też wydaje si,ę być dobrym
rozwią;aniem.

całościowo - mówi. - Szybkich kroków chy-ba w tej sprawie nie należy si,ę spodziewać.
Radny uważa, że tt7.eba się zastanowić,
czy w obecnej sytuacji klubu decyzja WSA
nie jest błogosławieństwem, zabe-zpieczeniem pt7.Cd tym, aby na przykład obiekt nie
dostał się komornikowi. Jego zdaniem przekazanie w dzierżawę czasową byłoby dobrym rozwiązaniem. A co z możliwościami
inwestycyjnymi i pozyskiwaniem na ten
cel pieniędzy? - Myślę, że z tym nie byłoby
tnłdlwśd. Jeśli prace te miałyby być z jakich/; źródeł dofinansowywane, liczyć się
raczej będą nie tyle sprawy -własnościowe,
ale względy czasowe. - Zdaniem radnego
dzierżawa na przykład na 20 lat załatwiłaby

- Nie jestem pewien czy przy takim rozwiq;!aniuklub mógłbypozyskiwać pienU:/.fke
na rozbudowę- mówi z kolei radny Dariusz
Mroczek. Jego z.daniem na pewno w najbliższym czasie radni zbiorą się w tej sprawie i wtedyjakieś rozwiązanie zostanie usta- sprawę.
lone. -Jajednak stoję na stanowisku, że~
Co zmieniłoby takie rozwiązanie w fimkwinniśmy się odwoływać od decyzji sądu. cjonowaniu Pelikana? Jak mówi Krzysztof
NSA wiele podobnych wyroków uchyla.
Kaliński, tamta uchwała dawała klubowi
Zdaniem wiceprzewodniczącego Rady, prawo bycia na tym terenie gospodanem.
Gtzegorz Michalaka, obecnie sytuacja klu- Teraz decyzje we wszystkich sprawach
bu w ogóle jest trudna. - Potrzebnejest spo- dotyczących stadionu każdoraz.owo podejtkanie, na którym nie zaczniemy od spn:ruy mowałby burmistrz.
przekozaniagruntÓW,_ ale spojrzymy na klub
(mak, ;wcz)

7

16.02.2006 r.

I

Gmina Kocierzew

DOZYWO,CIE, I 25 LAT Wl~ZIENIA ·Faktury zaplacq, odsetki nie
DLA ZABOJCOW ANNY DYBOWSKIEJ
Sąd

Apelacyjny w Łodzi
w mocy wyrok
skazujący dwóch mężczyzn
odpowiednio na dożywocie
i 25 lat więzienia za zabójstwo
21-letniej Anny Dybowskiej.
Wyrok zapadł w czwartek
9 lutego około godziny 14.00.
utrzymał

T

S

prawcy w lipcu 2004 roku wyrzucili

dziewczynęzpędz.ącegopociągu woko-

licachMamzyc w gminie.Zcłuny. Zginęła na
miejscu udeu.aj~ w słup trakcji elektiycznej. Za!Izyinanieich wciąguniecałychdwóch
tygcxlni było dużym sukcesem łowickiej
policji.
Łódzki sąd cxlrzucił apelacje obu stron
JXOCeSU. SkiemiewickadelegaturaSądu Okrę
gowego w Lodzi skazala we wrześniu ubiegłego roku 24-letniego obecnie Artura F. na
dożywocie, a 25-letniego Dariusza M na
karę 25 lat więzienia. Artur F. będzie mógł
ubiegać się o przedterminowe zwolnienie
dopiero po 35 latach wilizjenia, a Dariusz
M po 20 latach. Skierniewicki sąd uznał, że
obaj dzialali ze szczególnym okrucieństwem
i z motywów :za.5ługuj~ch na szczególne
· potępienie. Chcieli zdobyć pieniądze na urodziny jednego z nieb.
21-letniaAnnaDybowskajecbałapocią

giem pospiesznym z

Kołobrzegu

do War-

SZltlwy, gdzie miała Wawać egzamin na studia. Oskarżeni wsiedli do pociągu na dworcu w Tonmiu z zamiarem obrabowania pasażera Plamtjąc napad, nie wyklucz.ali, że
wyrzucą ofiarę

jadącą

z pociągu. Upatrzyli sobie

samotnie

dziewczynę

i

nawiązali

Bandyci z pociągu
w Skierniewicach.

tuż

przed

ogłoszeniem

z nią rozmowę. Później zasłonili okna, zadrzwi do przedziału i zaatakowali.
Zakneblowali jej usta i dusili. Zrabowali stary telefon komódcowy, pierścionki i około
90 zł. Prz.estępcy dojechali z dziewczyną
do Wanmiwy. Tam 7musili ją do przesiadki
do pociągu do Bydgoszczy. w tym pociągu
Dariusz M ponownie zakneblował jej usta
papierem toaletowym, później otworzyli
drzwi, a Artur F. wypchnął dziewczynę
z ~o pociągu. Zginęła miejscu.
Oskarżeni przyznali się do winy.
Apelację złożyły obie strony procesu.
Prokuratura domagała się dla obu oskarż.omknęli

na

wyroku w

Poinf ormuią ogłoszeniom i ozodłuieniu

I

ły każdej

klatki schodowej z osobna. Jeśli
lokatorzy danej klatki nie będą zadłużeni
w LSM, wywieszone zostanie stosowne,
podpisane przez zarząd spółdzielni, podzię
kowania za terminowe opłacanie czynszu.
Infonnacje o zadłużeniu - podobnie jak
do tej pory - nie będą zawierać nazwisk ani
numerów lokali mieszkalnych, których za-

•

nych kary dożywotniego więzienia
i w związku z tym chciała zwrotu sprawy
Dariusza M. do sądu pierwszej instancji.
Obrońca Artura F. chciał natomiast złago
dz.eniakmy do 15 latpozhawienia wolności,
pooieważ-jegozdaniem-karadlajego klienta
była rażąco surowa w porównaniu z karą,
jaką otrzymał

drugi oskarżony. Natomiast
Dariusza M. domagał się zwrotu
sprawy do ponownego rozpoznania, gdyż
jego 7.daniem, nie zostały wyjaśnione okoliczności zwi~ze stanem zdrowia oskarżonego. Sąd apelacje odrzucił i utrzymał
wyroki w mocy.
(mak)
obrońca

dotyczy. Pomimo tego zarząd
Łowicki~ Spółdzielni Mieszkaniowej uważa, że wywieszanie takich informacji mobilizuje niektórych dłużników do, przynajmniej częściowej, spłaty zadłużenia. Informacje takie rozwieszane są z około
półroczną częstotliwością trzeci rok. Największe kontrowersje i dyskusje wzbudziły w pierwszym roku wywieszania.
c~ z nich była przez lokatorów zrywana, jednak w ich miejsce były wywieszane
nowe infonnacje.
(mak)

LEADER PRICE

Centrum Dystrybucji Leader Price
w STRYKOWIE

atrakcyjne

Sądzie Okręgowym

dłużenie

ŁSM

nformacje o zadłużeniach lokatorów
z poszczególnych klatek schcxlowych
zostanąprzed końcem lutego ponownie
wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynkach Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zadłużenie jest aktualnie liczone i przygotowywane są stosowne wyliczenia Informacje o wysokości długu będą dotyczy-

kredyty

dla każdego

.\1- GOTÓWKOWE - przy dochodzie od 400 zt.
.\1- HIPOTECZNE - na oświadczenie·o dochodzie
.\1- KONSOLIDACYJNE
.\1- KREDYTY DLA FIRM
Z MIKRO FUNDUSZU
minimum formalności

Ponad 40 tysięcy złotych zapłaci
Wójt gminy Kocierzew Grzegorz Stefuń
w tym roku gmina Kocierzew Połu ski, pehńący te fimkcję cxl listopada 2004
dniowy Przedsiębiorstwu Budowla- roku, mówi że za roboty te wówczas nie
no-Han~lowemu w Łowiczu w likwi- zapłacono, bo - według ustnych uzgcxlnień
dacji za prace, jakie wykonano z wykonawcą - z powodUwydłużającego
w budynku gimnazjum cztery lata się terminu realizacji inwestycji ustalono, że
temu.
wartość robót miała być cxlszkodowaniem
za nieterminowość. - Jednakże w aneksie
ak wynika z ugody sądowej, do jakiej wydłużajqpym termin realizacji inwestycji
doszło w grudniu ubiegłego roku. Dzię z 30 marca 2002 roku do 15 sierpnia 2002
ki niej gmina zaoszczędzi około 18 ty- roku nie ma śladu tych uzgodnień- że gmina
sięcy złotych odsetek za nieuregulowa- za to nie płaci. Nie ma takich zapisów równie tych należności we właściwym cza- nież w protokołach posiedzeń zarządu gmisie.
ny - mówi Stefański.
Likwidator PBH dopatrzył się, że
Wobec tego nie było możliwości uchylegmina Kocierzew nie zapłaciła dwóch nia się cxl tego zobowiązania. Likwidator
faktur wystawionych w 2002 roku pcxl- złożył wniosek do sądu, żądając zapłace
czas budowy gimnazjum. Pierwsza, da- nia zobowiązania. W wyniku ugody są
towana na 24 maja, opiewała na kwotę dowej należność rozłożona została na
16.306,33 zł brutto za roboty budowlane 3 raty płatne w styczniu, hrtym i marcu tego
przy klatce schcxlowej. Druga, z 17 wrze- roku. Gmina zapłaci też koszty procesu śnia, opiewała na kwot-ę 25.743,70 zł 3.192,10 zł.
i był to koszt pokrycia dachu blachoda- Szkxia, że przez :zaniedbanieformalnochówką. Prace te zostały wykonane, co jest prawne.dziś gmina musi :zapłacić prawie
potwierdz.oneprot.okółami Ódbioru dołącz.o 45 tysięcy zwtych- mówi wójt gminy Kocienymi do każdej z faktur i kosztorysami po- ~ - ta kwota wystarczyłaby na pół kilowykonawczymi.
metraporzqfinejdrogiz kamienia.
(mwk)

zatrudni ,

PRACOWNIKOW
MAGAZYNOWYCH
Wymagania:
• książeczka do celów epidemiologiczna-sanitarnych
• uprawnienia na wózki jezdne mile widziane

Wszyscy muszq
wymienić prawa iazdy
Ci wszyscy, którzy zamiast piastikowego prawa jazdy, posiadają
jeszcze nieporęczną, papierową
książeczkę, muszą wymienić swoje dokumenty do końca czerwca
2006 roku i to niezależnie od tego
w jakim terminie prawo.jazdy zo-stało wydane.
o tej dacie dokument traci swoją waż
ność i zatrzymany przez policję kierowca, którzy dysponował będzie starym
dokumentem może się liczyć z mandatem,
a w najlepszym razie z upomnieniem i poleceniem jak najszybszego załatwienia sprawy.
Mimo że czasu jest jeszcze sporo, wydział komunikacji łowickiego starostwa
apeluje, aby kierowcy nie czekali na ostatnią chwilę. W roku ubiegłym, w listopadzie, urząd przeżył prawdziwe oblęże
nie osób chcących wymienić swoje prawa

P

SKUP ZŁOMU

• stalowego~

siące.
Zgłaszając się do łowickiego wydziału
komunikacji, przy ulicy 3 Maja, po wniosek o wymianę prawa jazdy, kierowca winien mieć ze sobą kserokopię starego prawa
jazdy i jedno zdjęcie, takie jak do dowodu
osobistego. W wydziale otrzyma wniosek
do wypełnienia. Następnie musi zapłacić
w kasie starostwa 71 złotych, plus 7 zło
tych opłaty skarbowtj.
Obecnie w urzędzie nie ma koltjek Po
złożeniu wniosku czekać się będzie na nowy
dokument 2, góra 3 tygodnie. Kiedy zbliżać
się będzie graniczna data 31 czerwca, może
już być różnie.
(wcz)

1
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Dostawy na miejsce także w małych ilościach

·żeliwnego

Tel. (0-46) 837-61-09, 0·501-074-060

• kolorowego
KONKURENCYJNE CENY

l 4fr1 ŁOWICZ

I /VI V o

ARMII KRAJOWEJ 14
502 328 818

R'45

Centrum Dystrybucji Leader Price
Sosnowiet 15 A, 95-010 STRYKÓW
tel. 42n14-28-10
e-mail: rekrutacjastr@leaderprice.pl

jazdy. Tylko w tym jednym miesiącu do
wydziału zgłosiły się cztery tysiące osób.
Ludzie stali w kolejce do kasy nieraz nawet 3 - 4 gcxlziny, nie mówiąc już o tym,
że na nowe prawo jazdy czekać musieli
nie dwa tygodnie - co miałoby miejsce
gdyby przyszli wcześniej, ale cztery mie-

• ~kieł drzewny dębowy do kominków • grzejniki aluminiowe • preparaty
kominiarz w proszku • wentylatory do kotlów c.o. • programatory temp.
kotłów c.o. • programatory pomp c.o.• regulatory ciągu kominowego
Zapraszamy do hurtowni w godz. B•- 17 111

.„„

AUT!.!!,.ft!
polec~: AUTO NAPRAWA .~

R·265

inż. mech. MAREK STREMBSKI .. . .

l<1

99-400Łowicz,

ul. Browarna 12
'
a:
Tel. (046) 830-30-55, 837-41-57 (dom), 0509-555-369

Okno
5-komorowe
1465

1435

..

Ozt
netto

ŁOWICZ, ul. 3 Maja 12
KIERNOZIA ul. 1 Maja 12

do godz. 20.00

Tel. (024) 277-91-37
kom. 0604-636-674

WYMAGANIA:
0 minimum 2-letnie doświadczenie
0 możliwość pracy dla współmałżonka
0 możliwość zakwaterowania

CV e-mail:

rekrutacjia~wp.pl

ROBERT KINDEL
.· ·PRZEPRASZA
Panią MARIĘ KOCEMBĘ

za swoje zachowanie wobec niej „
"'
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Zduńska Dąbrowa

ROLNIKU, WEZ RENT
W powiecie łowickim
wnioski o przyznanie renty.
strukturalnej złożyło
do tej pory 400 rolników.
W programie rent
strukturalnych w skali
całego kraju wykorzystano
około 114 przeznaczonych
na to pieniędzy. Pozostali
rolnicy na składanie
wniosków mają czas tylko
do końca 2006 roku.

· ryrury w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego w sposób trwały o powierzchni co najmniej 3 ha, po 3% kwoty
najniższej emerytury za każdy pełny ha
powyżej 3 ha, przekazany w sposób
trwały na powiększenie innego gospodarKto mote ubiegać 119
stwa rolnego, ale nie więcej niż za 20 ha
takle
o
powyżej 3 ba, po 3% kwoty najniższej
emerytury za każdy pełny ha powyżej
Do złożenia wniosku uprawniony jest
ha, przekazany w sposób trwały na
3
strukturalrenty
wysokość
Podstawowa
fizyczną,
osobą
producent .rolny, będący
który ukończył 55 lat, a do osiągnięcia wie- nej wynosi2100/onajniiszej emerytury, która powiększenie innego gospodarstwa rol-

pizestaniu prowadzenia działalności rolniczej. - Waham sięje=e, nie znam szczegółów i czy jeszcze można. .. - zastanawia się
mieszkaniec Bochenia w gminie Łowicz.

wsparcie? ·

pieczenia społecznego. Warunków do spełnienia, jak widać jest sporo. O szczegóły
należy pytać w oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która w
Łowiczu mieści się przy ul. Świętojańskiej.

Ile plenltdzy
dla rolnlka?

Technik. rolnik
zaocznie
wadzieścia dziewięć dorosłych osób

D

rozpocz.ęło naukę w

zawodzie techillk rolnik w dwuletniej zaocznej
szkole policealnej, która powstała od stycznia tego roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jadwigi Dziubińskiej w .zduń
skiej Dąbrowie. Szkoła uruchamiając, po
ponad 20-letniej przerwie, policealne studium wyszła naprzeciw oczekiwaniom osób,
które posiadając wykształcenie średnie. Dla
wielumożetomiećkluczoweznaczenieprzy

prowadzeniu gospodarstwa rolnego i otrzymaniu dopłat unijnych W grupie mogą być
34 osoby, a chętni mogąjeszcze dołączyć.
Nauka w szkole obejmuje cztery semestry,
pierwszy zjazd odbył się 14 i 15 stycznia,
kolejne będą się odbywać co·dwa tygodnie.
(tb)

Jamnie dwóch rolników przeszło na
renty strukturalne. To dobra rzecz,
jak ktoś ma następców albo kogoś bliskiego, komu może przekazać gospodarstwo.
Można dostawać przez dziesięć lat średnio
po 1,5 tysiąca złotych, to znacznie więcej niż
emerytura rolni=. Możeje=ewtymroku
będzie ktoś składał wniosek - powiedział
nam sołtys z Jamna w gminie Łowicz Wła
dysław Skwarna Jego zdaniem zainteresowanie rentami strukturalnymi na wsi jest
spore. Dla niektórych osób przeszkodą mogą
być natomiast wnioski, które trzeba wypeł
nić oraz dokumenty do skompletowania. Pomagałem w tamtym roku wypełniać, to
i terazjak ktoś przyjdzi~, to pomogę - mówi
Skwarna Istotną rolę grają też koszty finansowe tej operacji . .zdarz.a się, że własność
ziemi trzeba „wyprostować" u notariusza,
· stworzyć księgi wieczyste, potem przepisać ziemię na kogoś innego. - To może być
nawet kilko tysięcy złotych i nie każe/ego na
to stać, żeby ~ożyć z własnej kieszeni mówi Skwarna
Aby dostać rentę strukturalną trzeba speł
nić kilka warunków. Jednym z najistotniejszych warunków jest to, by rolnik wykazał
się pięcioletnim okresem ubezpieczenia
w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecz
nego. Ważne jest też, aby nie posiadał zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie.
Regulowanie właśnie tych należności stanowi największy problem. Rolnicy już wiedzą, że jest w ich interesie regulowanie skła
dek na ubezpieczenie społeczne w temiinie.
Płacą nawet zaległe składki spized lat. Ci,
którzy mają zaległe składki do zapłacenia,
mają możliwość skorzystania z systemu
ratllnego. O szczegóły należy pytać w terenowych oddziałach KRUS.
enty strukturalne mają zachęcać rolników do zapizestania prowadzenia
działalności rolniczej w wieku pizedemerytalnyn1 i przekazania posiadanych gospodarstw rolnych innym - co prowadzi ostatecznie do zwiększania areału gospodarstw
w Polsce. Działanie to ma na celu poprawę
tzw. ,,żywotności gospodarstw rolnych"
w Polsce, jak również umożliwienie przekazywania ich na cele pozarolnicze oraz zapewnienie rolnikom źródła dochodu po za-

W

R

Bolimów

Kostka na Senatorskiej wiosnq
a ułożenie 200 mb. ulicy Senatorskiej
w Bolimowie posłuży zakupiona
za 70 tysięcy złotych kostka brukowa Jeszcze przed zimą rada gminy przeznaczyła na ten cel 50 tys. zł, obecnie dodała
jeszcze 20 tys. zł. Senatorska - jedna z najdłuższych ulic w Bolimowie - miała asfalt,
jednak uległ on zniszczeniu podczas budowy kanalizacji w 2003 oraz budowy wodociągu w latach 2004-2005. Kostka nie bę
dzie jednak układana na całej długości ulicy,
która na pewnym swoim odcinku stanowi
dfogę dojazdową istniejącego w Bolimowie
zakładu Fruktodor. Tam asfalt nie był ruszany i jest w dobrym stanie, ponadto kostka
nie wytrzymałaby tak dużego obciążenia jakiego wymaga ruch ciężkich samochodów.
(wcz)

N

Policja
Na rentę strukturalną przeszedł m.in. Jan Wojda z Pilaszkowa w gminie Łowicz, gospodarstwo przejął syn.

ku emerytalnego pozostało mu nie mniej niż
6 miesięcy, prowadził nieprzeiwanie działalność rolniczą ńa własny rachunek w gospodarstwie rolnym przez ostatnie I O lat
przed złożeniem wniosku o rentę strukturalną i w tym okresie podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu rolników przez
co najmniej 5 lat. Ponadto podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu rolników
w dniu złożenia wniosku, nie ma zadlużeilia
w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne rolników, przekazał posiadane gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej
1 ha użytków rolnych, zaprzestał prowadzenia wszelkiej towarowej działalności rolniczej, wpisany został do ewidencji producentów, stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstwrolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie płatności, zrezygnował z za1rudnienia i nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej podlegającej obowiązkowi ubez-

Zespół

Doradców ze
Gospodarstwa
Wiejskiego od 20 do 24 lutego popro~adzi cykl szkoleń na terenie
powiatu łowickiego.
Rejonowy

by doszły one do skutku, wcześniej
musi być sporządzona lista chętnych
do wzięcia w nich udziału. W szkoleniu będą mogli wziąć udział tylko ci rolnicy,
którzy wcześniej zapisali się do udziału
w nim. Zapisy przyjmowane są w poszczególnych urzędach gmin bądż w Ośrodku
Doradztwa Rolniczego w Łowiczu.
Zasady Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej specjaliści z SGGW wyłożą podczas

A

niecałe sześćset złotych.

Podstawową wysokość

renty strukturalnej
zwiększa się o dodatek na małżonka w wysokości równej 60% kwoty najniższej emeryrury, jeżeli gospodarstwo rolne przekazane w ramach programu rent strukturalnych
stanowiło żródło utrzymania dla obojga
małżonków oraz oboje małżonkowie w dniu
złożenia wniosku o rentę strukturalną speł-

O

d dzisiaj, zgodnie z zaleceniem Komendy Wojewódzkiej Policji,
we wszystkich jednostkach powiatowych, a więc i w Łowiczu i w Zgierzu,
komendanci będą przyjmować interesantów
we wtorki od 15.00do 17.00orazwczwartki od 10.00 do 13.00. W każdy wtorek
w tych samych godzinach dyżurować bę
dzie w Łodzi komendant wojewódzki ijeśli
konieczne będzie skonfrontowanie interesanta z wyższą instancją, może to odbyć się
natychmiast, np. przez telefon.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Nie kaidy niepełnosprawny tutai traf il

- Choć Zespól do Spraw 01Zekania o Niepełnosprawności istnieje
w Łowiczu od 1999 roku, nadal zgła
szają się do nas osoby, które nie wiedziały, że zespól jest i gdzie się znajnastępujących szkoleń: 20 lutego w Urzę duje, choć chorują od wielu lat-mówi
dzie Gminy w Kocierzewie, w GOK Sylwi~ Blus, przewodnicząca tego
w Domaniewicach, 22 lutego w GOK zespołu, działającego przy PCPR
w Kiernozi oraz w GOK w Zdunach, w Łowiczu.
23 lutego w Urzędzie Gminy w Bielawach
oraz w GOK w Chąśnie Drugim, a także
ymczasem orzeczenia wydawane
24 lutego w GOK w Łyszkowicach.
przez ZUS czy KRUS nie dają tych ulg
Zaplanowano również dwa wykłady na i uprawnień, jakie daje orzeczenie o stopniu
temat podatków w rolnictwie, w tym ze niepełnosprawności wydane przez PCPR,
' do aparatu słuchowego lub zakupu
szczególnym uwz.gl~eniem podatku VAT. np.
Oba odbędą się w Ośrodku Doradztwa Rol- sprzętu pomocniczego z dofinansowaniem
niczego w Łowiczu przy ul. Starościńskiej I z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
w sali 203 (budynek BGŻ). Pieiwsze szko- Osób Niepełnosprawnych.
lenie zaplanowano na 21 lutego, drugie na
W skład zespołu, w zależności od po24lutego.
trzeb, wchodzą lekarze medycyny z nastę
(eb) pującymi specjalizacjami: rehabilitacja me-

Konieczne zapisy na szkolenia
Szkoły Głównej

nego prowadzonego przez rolnika l:Jędące
go w wieku poniżej 40 lat, ale nie więcej niż
za 20 ha powyżej 3 ha.
Gospodarstwo rolne może być przekazane w sposób trwały - wtedy umowa sporządzona jest w postaci aktu notarialnego,
lubwdzierżawęnaconajmniej !Olat(umowa spou.ądzona w formie aktu notarialnego
lub pisemnej umowy zarejestrowanej
niająjednocześniewarunkiokreślonedlarol-. w ewidencji gruntów i budynków). Można
nika, który występuje o przyznanie mu ren- obliczyć, że maksymalna wysokość renty
strukturalnej wynosi aż 440% najniż<;zej
ty strukturalnej.'
Podstawowa wysokość renty ulegnie _ emerytury.
(mak)
zwiększeniu o 500/o kwoty najniższej emeobecnie wynosi

Komendant przyjmie
we wtorki i czwartki

dyczna, neurologia, psychiatria, okulistyka,
otolaryngologia, medycyna Prac:Y, choroby
wewnętrzne, kardiologia, alergologia, medycynarodzinna, pediatria, a także inni specjaliści - psycholog, doradca zawodowy, pracownik socjalny, pedagog.
Co zrobić, aby dziecko lub osoba dorosła
trafiła przed komisję, który orzeka o niepeł
nosprawności? Z PCPR należy pobrać dwa
wnioski. Pierwszy z nich to zaświadczenie
lekarskie, które wypełnia lekarz. Drugi wypełnia osoba zainteresowana w swoim imieniu, w imieniu dziecka bądź osoby ubezwła
snowolnionej wniosek wypełnia rodzic lub
opiekun. Do wniosków należy dołączyć dokumentację leczenia Infonnacje o temiinie
komisji przekazywane są z 2-tygodniowym
wyprzedzeniem. Decyzja komisji - orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku
dzieci do 16. roku życia lub orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności (lekkim,

umiarkowanym lub znacznym) w przypadku osób dorosłych - wydawana jest w ciągu
miesiąca

Sylwia Blus tłumaczy, że orzeczenie
o niepełnoprawności może być przydatne
przy zatrudnianiu, z tytułu ulg, jakie otrzymują pracodawcy, ponadto do szkoleń organizowanych pizez urząd pracy, przy staraniu o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych, zakupie środków ortopedycznych
i pomocniczych, staraniach o zasiłki lub zakwalifikowanie do warsztatów terapii zaję
ciowej.
W 2005 roku do Powiatowego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Łowiczu wpłynęło 865 wniosków od osób
pełnoletnich i 192 dotyczących dzieci do 16.
roku życia. Zespół rozpatrzył je, wydając
łącznie 980 orzeczeń. 625 osobom wydano
legitymację osoby niepełnosprawnej. (mwk)
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DWA WJEDNYM PO tOWICKU Od;;~;uiq na
Czekoladowo-dżemowa słodkość z zakładów Agros

Nova już w sprzedaży

Na półkach sklepowych pojawił
ostatnio nowy produkt spółki
Agros Nova, wytwarzany w łowic
kim zakładzie - Czeko Dżemi.
się

•
wiosnę

Ubiegłotygodniowe, intensywne
Tego samego dnianiewieleponad połowa
opady śniegu, uniemożliwiły kilku- uczniów gimnazjum w Bielawach uczestnidziesięciu uczniom dotarcie do ze- czyła w zajęciach lekcyjnych. Gimnazjaliści
społu szkół w Waliszewie Starym dowożeni się z terenu całej gminy, stąd więk
oraz do gimnazjum w Bielawach.
sze problemy z dojazdem, bo i pokonać
przyszło większe odległości. Wójt gminy
o szkoły prowadz.onej prz.e-z Stowa- Bielawy Sylwester Kubiński na wniosek
rzyszenie Rozwoju Wsi Waliszew dyrektor szkoły Anny Krysickiej skrócił
i okolic w Walisz.ewie Starym dzieci lekcje. Uczniowie wrócili o domów po godowożone są z odległości do 5 km, również dzinie 12.
z gminy Głowno. 8 lutego do szkoły nie
- Mieliśmy niesamowitego pecha w czasie
dotarła ponad połowa uczniów, gdyż więk najwi,ększych opadów śniegu-WY.iaśnia wójt
szość dróg została zawiana. - Pogoda stala Kubiński. Na początku ubiegłego tygodnia
podznakiemzapytania. Niewiedzieliśmy,jak zepsuł się silnik w ciągniku gąsienicowym
długo śnieg będzie padal Obawialiśmy się DT będącym własnością gminy, a wykonie tylko o bezpieczny dowóz dzieci dtJ szko- rzystywanym do odśnieżania Awarię miał
ły, ale również powrót z niej dtJ domów. Nie takż.e DT wypożyczony z Stadniny Koni
chdeliśmy ryzykować - WY.iaśnia dyrektor w Walewicach oraz ten, który miał go zastą
Iwona Bartosiewicz. Zajęcia w szkole zo- pić - pożyczony z Soboty. Aktja odśnieża
stały tego dnia odwołane za zgodą organu na prowadz.ona była zatem prz.e-z kilka dni
prowadz.ącego, tj. stowarzyszenia i poin- tylko przy użyciu Stara 266. - Dwaj praformowano o tym fakcie kuratorium oświa cownicy Urzędu Gminy walczyli ze śniegiem
ty. Na szczęście opady śniegu ustały i dzieci dzień i noc, ale niewiele to pomagało. 'Zaspy
straciły tylko jeden dzień nauki. Na razie nie na drogach sięgały 1,5 metra - mówi wójt
wiadomo jeszcze kiedy dokładnie szkoła go Kubiński. Na szczęście w walce tej najwięk
odpracaje. Raczej już na wiosnę, kiedy bę szym sprzymierzeńcem okazała się pogoda
dzie cieplej.
i roztopy.
(eb)

D

est to połączenie czekolady i dżemu
owocowego, co jest nowością na polskim rynku. Na opakowaniach tego produktu
znajduje się symbol marki ł.-Owicz - trzy
wisienki. Producent Czeko Dż.emi deklaruje, że owocowo-czekoladowy mix to rozwiąz.anie, które jest kompromisem, łączą
cym zamiłowanie dzieci do CŻekolady oraz
troskę rodziców o ich zdrowe odżywianie.
W reklamach produktu podkreślane są walory każdego ze składników: Zdrowie z owoców, energia z czekolady!
Czeko Dżerni produkowane jest w czterech wariantach smakowych: truskawka
z mleczną czekoladą, wiśnia z mleczną CZl!koladą,jagoda z mleczną czekoladą i banan
z białą czekoladą. Spółka Agros Nova podkreśla walory odżywcze swojego najnowszego produktu: Czeko Dż.emi zawiera witaminy E i C i o 50% mniej kalorii niż inne
czekoladowe kremy do smarowania pieczywa Produkt jest bogaty w witaminy, błon
nik i mikroelementy (potas, żelazo, wapń).
Łyszkowice
Czeko Dż.emi jest dostępny w szklanych
słoiczkach, w których jest 200 gramów produktu (cena detaliczna około 3,50 zł). Opakowanie zaprojektowano tak, by dzieci
Tamy i zastawy spiętrzające
z łatwością mogły je same otworzyć. Dlatewodę w rzekach_ i rowach oraz stan
go są pękate, niewielkich rozmiarów i mają
wszystkich innych urządzeń meliowygodne zwężenie, które dopasowane jest Czeko Dżemi z Łowicza reklamowany jest jako produkt o nowatorskim racyjnych na terenie gminy
Łyszko
do rączek dziecka
(mwk) smaku i w oryginalnym opakowaniu.
wice ma być tematem najbliższe
go posiedzenia Komisji Finansów,
Mienia Komunalnego i Rolnictwa
SKR Kocierzew Południowy
Rady Gminy w środę 22 lutego
o godzinie 10.00.
·

J

Komisie rolnictwa o rowach i melioracii

Rozwaiyć,

co

się

Jeszcze do 30 listopada rolnicy
Klientami SKR w Kocierzewie są zwyzainteresowani modernizacją opry- kle właściciele 10-,15-letnichopryskiwaczy,
skiwaczy mogą to zrobić korzysta- mieszkający w gminach Kocierzew, Kiernojąc z dotacji Łódzkiej Izby Rolniczej, zia, Chąm i :zduny. W ubiegłym roku spół
która wynosi 50% kosztów, jednak dzielnia wykonała 142 modernizacje i 186
nie więcej niż 500 zł.
przeglądów opcyskiwaczy. Najczęściej byly
to remonty, których koszt był w granicach
rezes SKR w Kocierzewie, Jerzy Wrć> 800-900 zł, niekiedy nieco więcej - I.OOO zł.
bel radzi jednak, aby zdecydować się Odliczając dotację, o którąw imieniu rolnika
na to jak najszybciej. W chwili obecnej nie występuje SKR, za remont ze swojej kiema długich kolejek oczekujących na te usłu szeni rolnicy dopłacić musieli 400-500 zł.
gę. Drugim argumentem jest to, że nie wia- Zwykle po modernizacji ze starego oprydomo dokładnie, kiedy przeznaczona na ten skiwacza zostaje tylko pompa, zbiornik
cel pula pieniędzy zostanie wyczerpana
i rama, pozostałe części są wymieniane:

P

GOK Nieborów

Wyiozd do teatru
ż czterdzieści pięć osób pojedzie
w sobotę 18 lutego do warszawskiego Teatru Komedia, na sztukę ,,Biznes'', w ramach ·WY.iazdu organizowanego
prz.e-z Gminny Ośrodek Kultury w Nieborowie. Są to osoby dorosłe nie tylko z samego Nieborowa, ale takż.e z Bednar, Bolimowa i Mysłakowa Koszty wynajęcia prywatnego autokaru z Łowicza pokrywa
GOK,. uczestnicy płacą tylko za bilety 55 złotych.
(wcz)

A

Przedszkole w Nieborowie

Dzień

P

babci i dziadka

rzygotowywaniem laurek i prezentów
niespodzianek dla swoich babć i dziadków, zajmują się aktualniep!7.edsźko
laki z przedszkola w Nieborowie. Dzieci
własnoręcznie wykonują także zaproszenia
Spotkanie dobędzie się 23 lutego o godzinie
13.00. Młodsze dzieći przygotują dla swoich babć i dziadków wiersze oraz piosenki,
starszaki zaprezentują inscenizację pod
dwuznacznym tytułem ,,Piekł dziadek babkę". Dzieci odtańczą też poleczkę. Nie zabraknie słodkiego pocz.ęsttmku: ciasta, kawy
i herbaty.
(wcz)

o laci

Zespole Szkół w

W

Błędowie.

ójt gminy Chąśno powiedział nam,
że po ostatnim. spotkaniu z projektantem, zdecydowano ostatecznie, że istniejąca wtej chwili sala zostanie rozebrana
W jej miejsce stani~nowa, większa, jej cał
kowite wymiany to 20 na 30 metrów, wymiary boiska, na którym będą odbywały się
zajęcia to 15 na 30 metrów. Pas o szerok~i
· 5 metrów wzdłuż szerokości budynku zajmą pomieszczenia socjalne, w tym szatnie
i sanitariaty. Nad nimi powstanie balkon,

W

przewody, dysze, rozdzielacz, zegar
i wskaźnik poziomu cieczy. - Jeżeli ktoś
jest zainteresowany, powinien do nas zadzwonić, aby umówić się na termin i dowiedzieć się, co może sam zrobić, aby remont kosztował go taniej - mówi prezes
Wróbel. - PrawdtJpodobnie to jest ostatni Waliszew
rok tych dotacji, więc najlepil!} zrobić to
przed żniwami.
Czy opłaci się remontować stary opryskiwacz? To już każdy rolnik musi rozwaRada Rodziców działająca przY przyjmowane są w szkole pod numerem
żyć. Zakup nowego opryskiwacza to wyZespole Szkół w.Waliszewie Starym tel 838-25-15.
datek rzędu 3-4 tysięcy złotych.
(mwk) przygotowuje bal karnawałowy.
Dzieci bawiły się na zabawie choinkowej w szkole tradycyjnie przed feriami.
dbędzie się on 18 łutego. - Nie ogra- Mamy przygotowaly wówczas dla nich
niczamy nasztef oferty dtJ członki>w ponad 500 pączków, których pieczenie
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wali- zajęło im cały dzień. Bal ostatkowy dla
z którego widzowie będą mogli oglądać od- szew Stary i Okolic ani do osób związanych uczniów szkół w Waliszewie, jak co roku,
ze szkołą. Bal jest otwarty dla wszystkich - odbędzie się po balu dla doroslych, pod
bywające się na boisku rozgrywki.
Wójt powiedział nam, że rozmiary sali mówi dyrektor szkoły Iwona Bartosiewicz. koniec lutego.
Koszt zabawy tO 130 zł od osoby. Zapisy
(eb)
pozwolą na umieszczenie na niej pełnowy
miarowych boisk do piłki siatkowej, jak
i koszykówki. Jeśli zajdzie taka potrzeba,
przedzielona na dwie części kotarą lub siatką sala służyć będzie dwóm klasom równocześnie, odbywającym w tym czasie lektje
wychowania fizycznego.
Starania o pieniądze na realizację inwestycji gmina rozpocznie w drugiej połowie
tego roku, zaraz po tym, jak otrzyma pełną
dokumentację planowanych prac- co ma się
stać do końca maja
(tb)

Rozbiorq salę w Błędowie
Zapadły już konkretne ustalenia
dotyczące sali gimnastycznej przy

spotkaniu uczestniczyć ma również
zaproszony na nie Ryszard Deluga
z łowickiego starostwa oraz Jan
Emil Trybulski z łowickiej filii kutnowskiego inspektoratu Wojewódzkiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w ł.-Odzi. Melioraja to przecież inwestycja na rzecz

rolnictwa, a zadaniem naszej komisji jest
omawianie spraw z zakresu między innymi
rolnictwa i inwestycji. Z mojego rozeznania
wynika, że przez ostatnich pięć lat nie by/a
zainwestowana przez zarząd z Łodzi nawet
złotówka na wządzenia melioracyjne u nas
w gminie - powiedział nam przewodniczą
cy tej komisji, radny z Grudz Andrzej Foks
- pomysłodawca spotkania Jego zdaniem
na spotkaniu powinien być omówiony stan
urządzeń oraz powinny być zgłoszone
ewentualne uwagi co do ich działania - Najpierw musimy dtJkładnie paznać ten temat,
porozmawiać z fachowcami, a potem zajmiemy~szukaniemna topieniędzy. .. -mówi
przewodniczący Foks.
(mak)

Bal kornawlJłowy wszkole

O

Angiels ki

Rosyjski
Niemiec ki
www.perfect.szkoła.pl

Informacje i zapisy:
ŁOWICZ

SKIERNIEWICE
ul. H. Sienkiewicza 1O

ul Bonifraterska 3 (budynek LO
(budynek LO im. B Pfttsa)
im. J. Chełmońskiego. wejście od szczytu) tel. 046 832-43-43

tel. 046 830-34·23

10

16.02.2006 r.

Przedszkole nr 1O

KTO OTRZYMA MEDAL

Zaproszenia dla dzieci i rodziców

P
ZA ZAStUGI DLA ZIEMI tOWICKIEJ

rzez trzy dni, od 22 do 24 lutego w godzinach 15.00 do
16.30 trwać będąDni Otwarte w Przedszkolu Integracyjnym
nr IO przy ul. Księ?.ackiej w Łowi
czu. Odbywać się będąw czasie, gdy
w przedszkolu trwają jeszcze codzienne zajęcia. W tym czasie
w każdej sali będą zajęcia plastyczne, do których będą mogły dołączyć
przychodzące do placówki przyszłe
przedszkolaki. Udostępniona zostanie też dla gości sala gimnastyczna
z rehabilitacyjnym wyposaż.eniem,

Już

po raz drugi
przyznane zostaną
medale imienia
Władysława

Grabskiego

„Za

Zasługi

dla Ziemi
Łowickiej". Wnioski
z kandydaturami
osób i instytucji,
które zasługują
na takie wyróżnienie,
składać można
końca

do

Z

wnioskami takimi występo
wać mogą osoby prawne, or-

g;iny jednostek samorządu terytońalnego, organizacje społeczne, polityczne i samorządowe. Wniosek
powinien być uzasadniony i zawierać wyczerpujący opis wyróżnia
nych dzieł, działań lub dokonań,
a także informacje o możliwościach
i sposobach zapoznania się z nimi.
Pożądane jest także dołączenie do
wniosku recenzji medialnych,
zwłaszcza artykułów prasowych,
itp.
'
Medal przyznawany jest w następujących obszarach: działalność
samorządowa, społeczna, edukacyjno-kulturalna i gospodarcza Przyznawany jest osobom i podmiotom
szczególnie zasłużonym dla rozwoju Ziemi Łowickiej. Rok temu, kiedy medal przyznawany był po raz
pierwszy, otrzymali go: w kategorii
działalność edukacyjno - kulturalna
prof. dr hab. Wiesław Balcerak- rek- - - - - --

-

-

wieciełowickim.

(mwk)

Nauka tańca iui w przedszkolu
Tak prezentuje

lutego.

m.in. bardzo lubianym przez dzieci
suchym basenem, wypełnionym piłeczkami. - 'Zapraszamy wszystkie
dzieci, i trzyletnie, i starsze, 4-, 5i 6-letnie. Każdy będzie mile widziany - mówi dyr. Emilia żebrowska.
Na p)itania rodziców odpowiadać będzie kadra przedszkola - dyrektor, a także rehabilitantka, logopeda i psycholog. Przedszkole Integracyjne przy ul. Księżackiej jest
jedyną tego typu placówką w po-

się

wizerunek W Grabskiego z medalu jego

tor Mazowieckiej Wymej Szkoły
Humanistyczno - Pedagogicznej
w Łowiczu, prof. dr hab. Tomasz
Borecki - rektor Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego i prof dr
hab. Jan Górecki - były rektor
SGGW w Warszawie. W kategorii
działalność społeczna medal otrzymał Jego Ekscelencja ks. Biskup Senior Alojzy Orszulik. W kategońi
działalność gospodarcza Firma Bracia Urbanek oraz Ludomir Goździ
kiewicz - w latach 1968 - 2000 dyrektor Stacji Hodowli i Unasienniania Zwierząt w Łowiczu.
skład kapituły, która w tym
roku po raz drugi przyznawać będzie medale wchodzą: starosta łowicki Cezary Dzierż.ek, który
jest przewodniczącym kapituły, Stanisław Olęcki - przewodniczący
Rady Powiatu Łowickiego, Sylwester Kubiński - wójt Gminy Bielawy, Adam Szafarowicz - Łódzka
Izba Przemysłowo-Handlowa, oddział w Łowiczu - w trak.cie przekształcania w samodzielne stowa-

W

im~enia.

rzyszenie, -Jerzy Wolski przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska, Krystyna
Zakrzewska - Bank Gospodarki
Żywnościowej - Sekretarz Kapituły, Tadeusz żaczek - Łowickie.To
warzystwo pizyjaciół Naulc. Kapituła powołana jest na okres kadencji
rady powiatu.
omysł przyznawania medalu
imienia Władysława Grabskiego zrodził się w.roku 2004, przy
okazji obchodów Roku Grabskiego
w powiecie łowickim, których kulminacją był lipcowy piknik w dawnym dworku rodziny Grabskich
w Borowie w gminie Bielawy. Pomysłodawcą był wójt gminy Bielawy Sylwester Kubiński, pierwotnie
. chciał on, aby medal przyznawany
był zasłużonym mieszkańcom z terenu jego gminy. Starosta Cezary
Dzierż.ek zaproponował, aby inicjatywę tę rozszerzyć na cały powiat.
Medal przyznawany jest raz
w roku, a dekoracja odbywa się pod-

P

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

W Ue dworek w Borowie.

czas uroczystej sesji Rady Powiatu
Łowickiego, organizowanej z okazji

rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 Maja Aktu dekoracji dokona przewodnicz.ilcy rady powiatu i starosta.
(wcz)

M

aluchy z przedszkola „Stokrotka" przy ul. Ułańskiej
w Łowiczu 6 lutego gościły
artystów z Teatru Muzycznego
w Łodzi. Spotkania z aktorami odbywają się co miesiąc, zawsze w ich
ramach poruszany jest inny, nowy
dla dzieci temat. Tym razem aktorzy omówili i przedstawili tradycje
karnawałowe. Przedszkolaki pozna-

Podgrodzie 11
SANNIKI ul. Warszawska 167-

wręczenie tytułu
Młodego Ło-wiczanina Roku
gentka Wielkiej OrlciestryŚwią!'ecz
nejPomocyw Łowiczu. Joannęwf. .
brała KapittJła z grona 12 kandydatur. - Banlzo się cieszymy i mamy
nadzieję, że w przyszłym roku zgło
szeń będzie ponad 20 - mówiła
w środę 8 lutego przewodnicx.ąca
AgoieszkaMaleJlca- Urbańska podrzypomnijmy, że inicjaty- cz.as posiedzenia kapituły, do której
wa wyróżniania osób, któ- zostaliśmy zaproszeni.
re już w młodym wieku
Wyboru na razie nie możemy
mają osiągnięcia warte uwagi zrodziła ujawnić, bo do jutrzejszego wieczosię ponad rok t.emu, a pierwszą uho- ru -kiedyjestplanowanewręczenie
norowaną przez Fonun osobą była tytułu - jest on tajemnicą, Za zgodą
:Joanna Borecka, wieloletnia dyry- FMŁ podajemy nazwiska osób noSiedemnaście kandydatur
do honorowego tytułu Mlocfe..
go Łowiczanina Roku 2005
zostało zgłoszonych do Stowarzyszenia Forum Młodych
Łowiczan, które ten tytuł
przyznaje.

P

Ogólnokształcące

Mauazvnierów
WYMAGANIA: • wykształcenie średnie
• dokładność • odpowiedzialność
• uregulowany stosunek do służby wojskowej

ogłasza

na czyszczenie rowow i wykonywanie
napraw urządzeń melioracyjnych
na terenie Gminy Kocierzew Płd.
w okresie od 01 Ili do 30 XI 2006 roku
Tennin składania ofert
upływa dnia 27 lutego 2006 roku do godz.11.00
Oferta powinna zawierać:
• cenę czyszczenia 1m bieżącego rowu i przepustów
oraz cenę 1 godz. pracy;
• cenę 1 godz. pracy sprzętu wraz z obsługą dwuosobową;
• dokument potwierdzający uprawnienia d9 wykonywania ww. prac.

./ Ofertę wzamkniętej kopercie należy złożyć
wUrzędzie Gminy Kocierzew Płd. pokój nr 2.
./ Otwarcie ofetf i wybór oferenta nastąpi
wdniu 27 lutego 2006 roku o godz. 11.20.

xatrucłni~aco~ków na

stanowiska:

• KIEROWNIK PRODUKCJI
- wykształcenie wyższe,
- min. 5 lat pracy w przemyśle owocowo-warzywnym

na sprzedaż przyczepy SANOK 0·50
.,.- Termin składania ofert wzamkniętych kopertach
do dnia 21.02.2006.
.,.- Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 22.02.2006.
~
.,.- Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu.

ul. Księstwa Łowickiego 11
Tel. (0-46) 838-87-18
Budynek Szkoły Podstawowej
~

TEL./FAX (046) 814-41·58
KOM. 0509-762-748 R-290

MONTAŻ SAMOCHODOWYCH

INSTALACJI OAZOWYCH
NISKIE CENY

~

Łyszkowice, ul. Polna 3,' tel. 0-502-583-965

Cech Rzemiosł i Małej Przedsiębiorczości wŁowiczu

- wykształcenie wyższe lub średnie,
- min. 2 lata pracy w przemyśle przetwórczym

organizuje szkolenia

• ELEKTRYK lub ELEKTRYK-AUTOMATYK

techniczno-handlowe, tematyczno-popularyzacyjne

- wykształcenie wyższe lub średnie

•WÓZKOWY
•PRACOWNIK PRODUKCYJNY

R-297

przetarg ofertowy

• TECHNOLOG PRODUKCJI iYWNOŚCI

- uprawnienia na wózek elektryczny - wysokie

Łyszkowice,

WYMAGANIA: • wykształcenie min. średnie
• dokładność • odpowiedzialność
• pełna dyspozycja czasowa

Gminna Spółdzielnia „SCh" w Bielawach

w Kocierzewie Płd., pow. łowicki
. ogłasza przetarg nieograniczony

dla młodzieży i dorosłych
./ wieczorowe ./ zaoczne

llllrllerów ialleści
Oferty należy składać do dnia 27.02.2006 r.
na adres: 95-015 Głowno, Lubianków 40
lub e-mail:
mańusz.malek@lubiankow.pl o~
.

'ZARZĄD GMINNEJ SPÓlKI WODNEJ

minowanych do fytułu w poszczególnychdziedzinach:Patrycja Gład
ka, uczennica Gimnazjum nr 2
w Łowiczu w dziedzinie edukacja,
Sylwester Szczeszek - absolwent
szkoły na Blichu - dziedzina kultura
i sztuka, Kamil Sobol - student w dziedzinie sport i upowsuclmianie turystyki, Michał Trzoska uczeń I LO w Łowiczu -działalność
społeczna i sarnot7ąlowa
Warto dodać, że w fym roku, podobnie jak i w minionym, nie było
ani jednego zgłoszenia w dziedzinie
przedsiębiorczość i biznes. (mwk)

LICEUM

Sp. z o.o.

~ ELEKTRONARZĘDZIA:
szlifierki, wiertarki, młoty udarowe
~ PANELE ścienne i podłogowe
~ PŁYTY G-K - najniższa cena

ców, uczyły się kroków dwóch
z nich: latynoamerykańskiej samby
orazfrancqski.egokankana Obaprzypadły im do gustu. Będzie okazja
sprawdzić w nich na najbliż.szym
balu przebierańców. Dziewczynki
zachwycały się pięknymi strojami
karnawałowymi, w których aktorzy
(eb)
pojawili się w przedszkolu.

Jutro

Ma dan na
ŁOWICZ . ul.

ły wiele skocznych i radosnych tań

składowanie

Sp.z o.o. Łowicz ul. Małszyce 2d/2e(0-46) 837-36-82 (kontakt zPanem Janem Modzelewskim)

D4-lilO

wdniach: • 7 marca, godz. 1ooo - koiły gazowe
• 15 marca, godz. 10 00 - pompy ciepła
• 22 marca, godz. 1O 00 - kolektory słoneczne
Zainteresowanych zapraszamy do siedziby Cechu:
Łowicz, ul. Plac Przyrynek 2

-
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Domaniewice

Dwie choinki w szkole podstawowei
Wspaniałe stroje, głośna muzy- praez uczniów i rodziców stroje. Był więc
ka dyskotekowa w kolorowo przy- Batman, była bajkowa Pocahontas, ale rówstrojonej sali, ·poczęstunek przygo- nież baletnica z Jeziora Łabędziego, króletowany przez rodziców - jednym wien w pastelowych sukniach było kilka
Zabawę na sali prowadzili nauczyciele
słowem wyśmienita zabawa.
z podstawów~ chętnie włączali się w nią
aka oto atmosfera panowała na dwóch rodzice. Na uczestników zabawy czekał też
balach choinkowych, które odbyły się ~ek oraz gorąca herbata ptze.d wyjw ostatnią sobot.ę 11 lutego na niedu- ściem. Zabawa choinkowa starszych klas
żej sali gimnastycmej w Szkole Podstawo- ro~siępopółtoragodzinnej przerwie
wej w Domaniewicach. Dziec~ które wyra- na posprzątanie sali, poprawienie dekoracji
ziły chęć wzięcia udziału w zabawie choin- oraz l'rzygotowanie ~ dla starkowej, podzielono na dwie grupy wiekowe. szych ucmiów. W organID!cję, podobniejak
Przed południem odbył się bal dla uczniów w klasach młodszych, ochQCZO włączyli się
z klas od pierwsz.ej do trzeciej, a popołu rodzice.
Zabawa miała trwać do godziny 19.30,
dniu - dla ucmiów starszych klas szkoły
podstawowej. W balu dla najmłodszych jednak na prośby uczniów została trochę
cz.ęsto uczestniczyło również przedszkol- przedłużona. Po zabawie oraz w niedzielę 12 lutego posprzątana została przez
ne rodzeństwo ucmiów.
Co najbardziej rzucało się w cx:zy? Przede rodziców i uczniów zarówno świetlica,
wszystkim wyszukane i w zdecydowanej jaki sala.
(mak)
większości własnoręcznie przygotowane

T

Kilkugodzinna wspólna zabawa a myśl.ę, że warto, żeby uczniowie spotkali
pomóc w poznaniu się się ze sobąjesu:ze przed~- Może
uczniów wszystkich klas szóstych właśnie dzisiajzawiqżqsięznajomośd i przyze szkół podstawowych z terenu jaźnie, które spowodują to, że niektórzy
gminy Łyszkowice. W s_obotę z nich usiądą razem w ławkach - powie11 lutego w Szkole Podstawowej działa nam dyrektor Karwowska.
bawili się szóstoklasiści ze szkół
la uczniówzeStachlewajuż samo oczew Kalenicach, Seligowie, dwóch
kiwanie na przyjazd szóstoklasistów
klas ze szkoły w Łyszkowicach z innych szkół_było sporym przeżyciem. oraz gospodarze - klasy ze szkoły Jużjadą,jestpelenauwbus... -krzyknąłktoś
w Stachlewie.
około czternastej. Stremowani szóstoklasiści ze Stachlewa stanęli na szkolnym koryobotnie spotkanie szóstoklasistów to tarzu tworząc prawie że ,,komitet powitalpomysł dyrektorki szkoły w Stachle- ny''. Wśród nich dyrektorka, inni nauczywie Elżbiety Karwowskiej. Głównym ce- ciele, rodzice wyglądający ze szkolnego kanlem spotkania było zapoznanie ze sobą torka. .. Kto miał więks'zą tremę - uczniowie
uczniów wszystkich klas szóstych zanim ze Stachlewa, czy ucmiowie, którzy przyjeszcze trafią, od początku nowego roku jechali na spotkanie z ~ych szkół? Obserszkolnego, do gminnego gimnazjum w Łysz wujący wydarzer)ia z boku reporter Nowekowicach. Łącznie było to więc spotkanie go Łowiczanina nie jest w stanie odpowiekilkudziesięciu osób z klas szóstych. - Cze- dzieć na to pytanie'. Emotje ptze.d spotkagoś takiego jeszcze w naszej gminie nie było, niem były tak duże i tak bardzo udzielały
miała

się, że on też zaczął martwić się, żeby
wszystko wyszło jak najlepiej.
Po odwie.dz.eniu szatni, uczniowie praeszli do sali świetlicowej. Tam już nie trzeba
było ich zachęcać do tego, ż.eby poznawali
sięzesobą. Samipodchodzili, wyciągalirękę,
podawali imię. - Pierws7,e koty za ploty. .. odetchnęła jedna z pomagających w organiz.atji spotkania mam. Potem było po prostu
normalnie - dyskoteka, kilka mini konkursów, słodki poczęstunek z ciast upieczonych prze-z rodziców, dla dzieci herbata, dla
nauczycieli kawa Ucmiowie zostali dowiezieni do Stachlewa i po imprezie rozwiezieni do domów szkolnym autobusem.
omysł zyskał aprobat.ę w środowisku
nauczycielskim innych szkół z terenu
gminy Łyszkowice, podobał się również
wójtowi gminy WłodzimieI7.0wi Trauto~
który dofinansował poczęstunek z pienię
dzy gminnych. Spotkania mają być konty(mak)
nuowane w innych szkołach.

NSZZ „Solidarność"

Wybory do końca marca
Wybory zarządu i sekcji problemaDo 30 marca członkowie komisji zakładowych Niezależnego Sa- tycznych oraz branżowych związkow
morządnego Związku Zawodowe- cy Oddziału Ziemi ŁowiCkięj dokonago „Solidarność" wybiorą nowe ją 30 kwietnia, wybiorą też swoich delewładze.
gatów do Regionu Mazowsze. W zebraniu tym weźmie udział około 60 osób,
ybory struktur ,,SOiidarności" odby- ponieważ zgodnie z ordynacją wyborwająsięrazna4 lata, tak więc kaden- czą związku, 1 delegat reprezentuje
cja tych władz trwać będzie w latach 2006 - 10 osób.
'
2010. Wybory rozpoczynają się od komisji
(mwk)
zakładowych, których w Oddziale Ziemi
Łowickiej jest obecnie 12: w Agros Nova,
w Syntexie, w Zespole Opieki Zdrowotnej, SP Domaniewice
w Zakładzie Energetycznym, w Domu Pomocy Społecmej w BQrówku, w OpakoW związku z przedstawieniem w dniu
mecie, w Przedsiębiorstwie Robót Inżynie
grudnia 2005 r. na sesji Rady Gminy ·
28
Pottera
Harryego
opulamość postaci
tyjno-Drogowych, w Okręgowej Spółdzielni
w Kocierzewie Południowym przez
słabnie, o zjawisku tym pisaliśmy
nie
Mleczarskiej, w Państwowej Straży Pożar
szerzej w ostatnim numerze NŁ. Szó- p. Zdzisława Kryściaka i p. Jacka Rutnej, w Banku GOSJJ9darki Żywnościowej,
ze Szkoły Podstawowej w Do- kowskiego „Opisu projektu znaków
stoklasiściw PKS, oraz,,SO!idamość"nauczyciełi. Łącz
9 lutego pojechali do jednego gminy Kocierzew Południowy" oraz
maniewicach
nie do związku należy ponad 600 osób.
w związku z artykułem „Święty WawTeresa Kowalska, szefowa łowickiej z łódzkich kin, na ostatni film z serii fantasy
rzyniec w projekcie herbu", zamieszczoPotter
,,Harry
zatytułowany
dzieci,
dla
„Solidarności" mówi, że pierwsze zebranym w tir 2/2006 ,,Nowego ŁowiczaniNewella.
Mike
reżyserii
w
Ognia"
Czara
i
nie odbyło się 28 stycznia w „Syntexie".
na", ośmielam się wyrazić swoje uwagi,
W zakładzie · tym przewodmczącym W tytułowego bohatera wciela się Daniel
proszę traktować wyrozumiale,
które
jechać
chcieli
bardzo
Ucmiowie
Radcliffe.
komisji zakładowej ponownie wybraay
. .vonieważ nie jestem historykiem ani hezostał Marek Skierski. Kolejne planowa- na ten film do kina Na dużym ekranie efekne zebranie wybierze władze naii°czyciel- ty specjalne przemawiajądo widzów zwięk raldykiem, ale rolnikiem - emerytem.
Nasza gmina Kocierzew Południowy
skiej „Solidarności'', odbędzie się ono szą mocą,
sięoaczę,ściach trzech parafii: Kóznajduje
(eb)
23 lutego.
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Harrym ·

Młodsze

dzieci

bawiły się

w Domaniewicach już od godziny 10.00.

Waliszew

Spektakl o uzależnieniach ·
rugi już w tym roku szkolnym spektaki poruszający kwestięprofilaktyki
uzależnień obejrzeli 9 lutego ucmiowie Zespołu Szkół w Waliszewie Starym.
Przedstawienie nosiło tytuł ,,Życie nie po to
jest by...", obejrzeli je wszyscy uczniowie.·
Wystawili je aktorzy z Teatru Kurtyna

D

z Krakowa, którzy następnie przekazali nauczycielom scenariusze zajęć lekcyjnych
mających utrwalić treści związane z uzaieŻ
nienianii, a poruszone w spektaklu. Przedstawienie sfinansował Gminny Ośrodek
Pomocy Społecmej z Bielaw.
(eb)

cierzew, Kompina i Boczki. Proponowana
flaga może to podkreśla pasami lecz dwa
pasy górny i dolny są równe. Części parafii
Kompina i Boczki wchodzą:e w skład gminy są różne. Nasza gmina, jak wynika to
z wyż.ej wymienionego „opisu" historycznego, powstała głównie z parafii kolegiaty
łowickiej. Przeciętnemu mieszkańcoWi gminy trudno zrozumieć, że srebrna lilia jest
symbolem Najświętszej Marii Panny, której obrazjest w byłej kolegiaci ew Łowiczu
matce parafii naszej gmilly i mów, że dwie
lilie srebrne mająuwypuklać role arcybiskupów gnieżnieńskich (stosunki własnościo
we) w tworzelliu parafii wchodzących czę
ściowo w skład gminy.
Proponowane w „opisie" umieszczenie
wizerunków św. Wawrzyńca uwzględnia
tylko parafię Kocierzew. Uzasadnienie, że
pozostałe parafie zostały uwzględnione, bo
na jednym ze świeczników majoliki nieborowskiej oraz na ludowym feretronie w parafii w Boczkach majduje się obraz św.
Wawrzyńca, nie przekonuje.
Gmina Kocierzew Płd. była, jest i chyba
będzie gminą typowo rolniczą. Tego. nie
można wyczytać ani z herbu ani z flagi.
W herbach niektórych gminjestinaczej.
Uważam, że przed tworzeniem projektu
herbu należało się chyba skonsultować
z organizacjami gminnymi, kościelnymi,
a może i mieszkańcami. Nie zgadzam się, że
„tworzenie znaków alternatywnych tnijało
bysięzichzmnysłem, bo herbtoznakumow-

ny, symbol i po przyjęciu go mało kto się ·
nad nim zastanawia" (NŁ 2./2006)..
Ja pomimo podeszłego wieku takim pesymistą nie jestem.
Franciszek Buczek

w związku z artykułem, jaki ukazał się
w ostatnim numerze „NŁ" (nr 6
z 9.022006) ,,Klimatyzacja a wizerunek
prymasa", chciałbym wyjaśnić, iż moje retoryczne pytanie na sesji Rady Miejskiej
dotyc,:zą:ewizerunkuprymasaJanaŁaskie

go na malowidJe w sali ratu87.3, stanowiło
tylko fragment wypuwiedzi o postępują
cej degradacji całego fryzu. Każdy jasno to
pojął, prócz radnej SLD, Anny Bieguszewskiej, która z tego powodu „poczuła sięjak
wmałej szkółce". Nie mam wpływu na odczucia, domysły ani napastliwą fonnę
stwierdzeń pani radnej, pozwolę sobie jednak zauważyć, że użyte przez nią określe
nie „pan z muzeum" jest nieprawdziwe.
O fym zaś, że mimo wszystko warto mówić, dowodzi podpis ped zdjęciem w artykule: ,,Na zdjęciu fresk Prymasa Jana Tręlr
skiego"!!!
Marek Wojtylak
Trębski w podpisie to •
powinno być: Łaski - tak
jak kilkakrotnie jestwtek~ie. Za tę pomyłkę przepraszam.
Mirosława Wolska-Kobierecka ·

Od autorki:

oczywiście błąd,
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Pocztówka IC~z~~ '~ Ks. Stefan Wysocki powiększy grono
z Piemontu ~it ~ Honorowych Obywateli towic1a
0

imowe igrzyska olimpijskie mają w Sestriere podczas igrzysk przebywają
Katarzyna Kowalska i Alekdwie, niemal niezależne od siebie, goście z całego świata, rozmaitych wyczęści. Jedna to dyscypliny roz- znań i poglądów, a ponadto zajęci, często sander Niebudek, członkowie
grywane na lodzie, a więc łyżwy szybkie od rana do wieczora, właśnie igrzyskami. zarządu Koła Wychowanków
odobnie jak w innych rejonach Alp, i Wychowanek Średnich Szkół
i figurowe oraz turnieje hokejowe. Te odtak i w rejonie Sesbiere, góly pobywają się w halach w Turynie, w którym
Ogólnokształcących w Łowiczu
przecinane są dziesiątkami kilolo mieście o zimie świadczy tylko widoczny na każdym kroku przymiotnik: ,,zimowe" metrów wygodnych kolejek i wyciągów, przedstawili na sesji 26 stycznia
przed: .igrzyskami olimpijskimi". Wiosna a trasy dla narciarzy przygotowane per- postać księdza prałata Stefana
w Turynie rozpoczyna się już bowiem fekcyjnie. Najeździć na nartach można się Wysockiego.
na dobre, ludzie chodzą ubrani niemal .do tu więc do woli, choć teraz region opanofigury", a w parkach i na skwerach rozpo- wany został przez igrzyska i trasy, na któowodem było to, że Koło Wychowanczęło się flancowanie kwiatków. Druga rych rozgrywane są olimpijskie konkurenków zwróciło się z wnioskiem do
część igrzysk dotyczy wszystkiego, GO cje alpejskie, zostały zamknięte, są pilnie
Miejskiej o przyznanie ks. WysocRady
dzieje się na śniegu i ta odbywa się sto strzeżone i jeździć na nich, i to w określo
kilometrów od Turynu, w górach, na wy- nych pąrach, mogą -tylko zawodnicy. kiemu Honorowego Obywatelstwa Miasta
sokości od tysiąca pięciuset do trzech ty- W tym akurat czasie chętnych i tak pewnie Łowicz.a. Kandydatura została już wstęp
sięcy metrów. Śniegu we włoskich Alpach nie byłoby za wiele, bo wszyscy zajęci są nie omówiona na posiedz.eniu Sądu Honoteż wprawdzie nie jest .po pachy", ale pracą albo kibioowaniem.
rowego. Marek Wojtylakzabierając głos jako
wszelkie trasy i obiekty przygotowane są
0 do kibicowania, to bywa z tym promotor kandydatury podkreślał, że sąd
różnie. Gdyby nie przybysze ten wypowiedział się jednogłośnie pozyznakomicie. Nocą chwyta mróz, czasami
z innych krajów, niektóre z aren tywnie m. in ze względu silnych związków
nawet spory, więc nie trzeba nawet sięgać po ~iczne wynalazki, by śnieg nie pewnie świeciłyby postkami. Na niedzielks. Stefana Wysockiego z Łowiczem. - Nikt
zaczął się rozpuszczać. W wyższych nym, wieczornym konkursie skoków przypartiach gór minusowe temperatury utrzy- najmniej-jedna trzecia trybun była pusta. nie miał cienia wątpliwości, że ks. JJYsocki
mują się też w ciągu dnia, a ponieważ Nie ma kompletów także na biathlonie. powinien mieć ten tytu1 - mówił Wojtylak,
od pocż:ątku igrzysk nad Piemontem roz- Za to dużym zainteresowaniem cieszą się
ciąga się włoski nieba lazur, więc zawody dyscypliny alpejskie i biegi, w których 'Nlcr ·
w Sestriere, Cesanie czy Pragelato wy- si od lat należą do światowej czołówki.
Kibioowanie na wszystkich śnieżnych aregląlają barwnie i atrakcyjnie.
odobnie jak kilkuset innych dzienni- nach wiąże się ponadto .ze sporym dyskarzy z całego świata, w tym trze- komfortem. Chcąc na przykład dojechać
da część (dziesięć osób) ekipy Te- z jakiejś odleglejszej miejSCO'MlŚCi na zaO szkodliwości używek oraz
lewizji Polskiej, mieszkam w Sesbiere i jest wody do Sestriere czy Pragelato trzeba
to dla mnie pierwsze w życiu tak długie zostawić swoje auto kilkadziesiąt kilome- uzależnieniu mówiono w gimna.zgrupowanie wysokogórskie", bowiem trów od punktu docelowego i dalej prze- ZJ"um im. Józefa CHełmońskiego
hotel .Sud-Ovest" (,,gora" lskie" trzy nwiazd.mieszczać się olimpijskim transportem pu- podczas wszystkich zajęć lek,,,. . .
ki) położony jest na wysokości dwóch ty- błicznym. A ten działa rozmaicie. Zdarzają
sięcypięćdziesięciumetrównadpoziomem się kierowcy, którzy nie wiedzą, jak doje- cyjnych 8 lutego.
morza. Sesbiere t0 niezwykle urocze miej- chać do oełu. Za to wolontariusze, których
egodniaucwiowiezklasylspotkalisię
sce, odkryte kiedyś przez słynną, i jedną są tysiące, a łatwo ich rozpoznać, bo są
z policjantem, któiy przybliżył im t.e.z najbogatszych na świecie, rodzinę jednakowo ubrani, starają się być super
Agnełlich, która ponad sto lat temu zaczęła sympatyczni i mili w stosunku do gości niatodpowiedzialnościkamejnieletnicb,~
i<>kieś
~·ć potęgę Fiata. Jeszcze przed trzy- i choć J ęzyk wioski to przecież nie ,...
moraliz.acji i zagrożenia przestępcwścią.
... ~~1·
dziestoma laty były tu cztery hotele i mały afrykańskie narzecze, jeśli zagada się
kościółek. Hoteli, apartamentowców i roz- łamaną .włoszczyzną" sympatia jeszcze Wychowawcy porusz.ali temat uz.ałeżnień
maitych rezydenCji przybyło wielokrotnie, się powiększa. Takie są te igrzyska, chyba na godzinach przeznaczonych do swojej dySkościółek w laicyzującym się społeczeń- ani lepsze, ani gorsze od pozostałych, na pozycji. Przeprowadzono szereg konkurstwie nie musiał być rozbudowywany, co których miałem okazję bywać. Za nami do- sów.
Wszyscy uczniowie mogli obejneć też
z przykrością stwierdziłem , w katolickich piero tydzień, przed nami trochę ponad typrzecież Włoszech , w ostatnią niedzielę. dzień, więc pewnie ooś miłego jeSzcze się spektakl zatytułowany ,,sąd nad mediami",
_ d_a_rz_y_._ _ _ _ _ _ _ _ ___, układy taneczne oraz wysłuchać referatu
__wy
_ _._bowi_._em
_ z_·e_jed_n_ak_cza_s_je_st_n_ie_typowy
._Mo
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„ROZETIE"

PRACA NA TERENIE CAlEI POi:SKI PRZY OBSWDZE
WENTÓW HURTOWYCH

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. (042) 719-93-63, fax (042) 719-93-64
NOWO OTWAR'rY MAGAZYN: Głowno, ul. Kolejowa 5
.,,
tel. (042) 719-49-60, (042)719-49-89
~
www.wimax.com.pl biuro@wimax.com.pl

Wymagania:
. • Wykształcenie minimum średnie
• Doświadczenie w sprzedaży
(znajomość branży papierniczej lub podobnej)
• Prawo jazdy kat. B
• Dyspozycyjność
• Umiejętności interpersonalne
• Znajomość sztuki negocjacji

PRZEDSTAWICIELA
HANDLOWEGO
PRACA NA TERENIE CAlEI POLSKI PRZY OBSWDZE
WENTÓW DETALICZNYCH (sklepów)

Wymagania:
• Wykształcenie minimum średnie
• Doświadczenie w pracy handlowca
• Prawo jazdy kat. B
• Dyspozycyjność
CV+ list motywacyjny prosimy przesyłać na adres
mailowy biuro@rozette.pl do dnia 3 marca 2006 r. ~

PPHU ROZETTE

Producent Opakowań Ozdobnych do Prezentów

_poszukuje osób
do składania i klejenia
torebek ozdobnych
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny
pod nr tel. (046) 837 37 55
od poniedziałku do piątku w godz. 17.00-18.00

cześnie.

Sądu

Honorowego
jeszcze w lutym,
ponieważ przyjęcie uchwały Rady Miejskiej w tej sprawie planowane jest23 lutego,
Oficjalnej decyzji

można się spodziewać

uhooorowanieksiędia-zgodniezwnioskiem
Koła

Wychowanków -

miałoby się odbyć

5 marca - w dniu jego urodzin.

O

ks. Stefanie Wysockim niejednokrotnie pisaliśmy na naszych łamach, np.
gdy przekazał Publicznej Bibliotece Powiatowej książki, gdy obchodz.ono rocmicęakcji
odbicia więźniów z ul. Kudcowej w Łowi
czu czy przy okazji strajku szkolnego, ale
też np. w relacjach ze zjaz.du absolwentów
I LO. Ks. Wysocki obecny był też często na
uroczystościach Szarych Szeregów, których
jest kapelanem. Obszernie pisaliśmy o nim
w 2004 roku, gdy obchodził 50-lecie swojej

pracy kapłańskiej.

s. Stefan Wys0cki jest łowicz.aninem,
urodził się w 1928 roku, mając 9 lat
złożył przyrn:c7.ellie harcerskie. Był ucz.estnikiem akcji na łowickie więzienie NKWD
w marcu 1945 roku. W 1949 roku wstąpił
do warszawskiego seminańum, które ukoń
czył w 1954 roku przyjmując święi:enia kapłańskie z rąk bp. Wacława Majewskiego
(pcymas Wyszyński był wtedy internowany). Pracował w wielu warszawskich parafiach jako duszpaster.z młodzieży i studentów. Od 1972 roku mieszka w Wesołej pod
Warszawą, w parafii Opatrzności Bożej.
Dzięki jego staraniom powstał tam dom rekolekcyjny, dom opieki społecznej, ośrodek
edukacji informatycznej i biblioteka. W uzasadnieniu podkreślano też wielkie uznanie
i sz.ac1IDek,jakim ksiądz Wysocki cieszy się
zarówno w środowisku łowickim,jak i warszawskim. Charakterystyczne dla jego osoby jest też to, że WS?.ędzie gdzie przebywa
(mwk)
podkreśla, że jest łowiczaninem

K

Bielawy

8 lutego podsumowano również konkurs
o szkodliwości palenia Atrakcjąbył też konkurs dla poszczególnych klas, w ramach któ- plastyczny pod hasłem ,,Palisz, płacisz,
scharakterywwać

rego uczniowie musieli

człowieka uzależnionego i ukazać negatyw-

ne strony jego postępowania, zaprojektostyl życia,
profilaktycznej oraz odpowiadać na pytania na zasadzie
telewizyjnego teleturnieju ,,Jeden z dziesi~
ciu". W tych ostatnich zmaganiach zwycięz
cą został Damian Reszka tuż przed Katarzyną Lewandowską i Konradem Sakosik.
Jeżeli chodzi o wyniki całych klas, najlepsza okaz.ała się Ie. Drugie miejsce zdobyli
uczniowie z IIIb, a trzecie z Tb. W nagrodę
zwycięscy otrzymali, notesy, długopisy
i soki.

wać koszulkę lansującą .zdrowy
wykonać

transparent o

treści

zdrowie tracisz". Najlepszą pracę przygotowały Iz.abela Kaba i Marzena Dziedzic. Drugie miejsce przypadło Jarosła
wowi Fabjańskiemu, trzeci~ - Marlenie
Lenczewskiej. Nagrodzono również
uczniów, którzy wzięli udział w konkursie wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień. Najwięcej na ten temat wie Karolina Chlebna, niewiele mniejszy zasób
wiedzy mają: Wioletta Dąbrowska oraz
Paulina Rębiewska, Paulina Augustyniak
i Maja Wieteska. Fundatorem wszystkich
nagród był Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Bielawach.
(eb)

ZIMOWA..

Przedsiębiorstwo Proclukcyjnołlandlowo-Ulługowe

PRZEDSTAWICIELA
HANDLOWEGO

współ

•
•
profilaktyki w g1mna11um.

T

ZATRUDNI:

wymieniającdzialalno.5ć~nspiracyj~ksi~

dz.a, harcerstwo i liczne kontakty

WYPRZEOAZ
zapraszamy

-

~ ~~k·~~~iwego: !
Stryków, ul. Ozorkowska 8, pn.-pt. 8·16

[1J!>,j~~~~~IA
=
LI
OFERUJE PAŃSTWU

tr=r==tJ

n =n

n 11

o

~

• studnie kanalizacyjne:
·szczelne łączone na uszczelkę
- łączone na zaprawę
• stropy teriva
• kręgi, przepusty
• kostkę brukową
• bloczki betonowe
• pustaki zasypowe
•nadproża
galanterię betonową

•

99400 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.wlnkhaua.com.pl/slb

~

Zapraszamy w godz. 7.00-17.00

DO WYNAJĘCIA

MAGAZYN
900 m2 wSochaczewie

wdobrym punkcie miasta, korzystne warunki

Tel. 503·95·88·50

R-128

,
DANUTA GRYCZYNSKA
czwartek 13.00 - 14.30
Łowicz, ul. Długa 14
Tel. 0-601-260-660, (046) 837-45-41

~
~

REKLAMA

16.02.2006 r.

ROOZI;1/;1/r/
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kład

cen leków u NAS:
cena

Nazwa leku

Acard 60 szt.
Amol 100ml
Apap X 12 szt.
Aspargin
Capivit A+E forte
Cholinex
Coffepiryna
Etopiryna 1Oszt
Fastum
Ibuprom Max 12 szt.
Modafen 24 szt.
Nurofen forte 12 szt.
Raphacholin
Sylimarol 350mg i 70mg
Polopiryna S
Pyralgina x6 tabl.
Ranigast Max
Prostamol Uno

zwykła

u NAS

6,80
16,20
4,87
6,40
7,50
6,70
1,30
2,50
19,90
5,69
17,70
5,85
6,20
7,60
5,30
4,90
5,70
43,00

5,50
13,80
3,85
4,90
5,85
5,50
0,90
1,80
13,70
4,90
9,50
3,95
4,95
5,85
3,50
3,19
3,50
-31,50

zwykła

u NAS

Ceny leków wydawanych na podstawie
recepty lekarskiej:
Accupro 10
26,64
19,94
Accupro 20
27,54
21,47
Accupro 5
23,97
18,60
Accu-Chec paski
7,56
0,01
Agapurin 600
15,28
13,00
Amaryl 1
9,64
5,98
Amaryl 2
18,70
11,70
Amaryl 3
28,78
10,55
Amaryl4
38,94
27,00
Amlopin 5
7,32
5,75
18,07
Amlozek 10
12,41
Amlozek5
12,66
9,62
Apo-Ooxan2
12,66
10,74
Apo-Ooxan4
14,24
13,00
Atossa wszystkie
3,20
0,01
Betaloc zok 50
22,50
19,95

N.z.o.z.

PAMART
Foradn1a Stomatologiczna
Łowicz

cena

Nazwa leku

ul. 3 Maja 2/11

Tel. (CM6) 837-44-12
Leczenie stomatologiczne pacjentów
w ramach ubezpieczenia w NFZ:
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA
• usuwanie zębów zatrzymanych,
zlamanych korzeni.
• resekcje korzeni, usuwanie torbieli zębowych
• podcinanie wędzidełek u dzieci i dorosłych
• zabiegi periodontologiczne
• zamykanie połączeń ustno-zatokowych
• leczenie urazów twarzoczaszki
•i inne.

LECZENIE DZIECI I MŁODZIEŻY
DO 18. ROKU ŻVCIA

Nazwa leku ·
Betaloc ZOK 100
Beta serc 8 mg 1OO szt
Bisocard 5
Bisopromerk 5
Cardin 10
Cardin 20
CarduraXL4
Cavinton forte
Cavinton
Concor5
Controloc 20-28 szt.
Controloc 40 28 szt.
Diaprel MR
Diaprel m 89 mg
Duspatalin retard
Effox long 50
Effox long75
Essentiale forte

GABINET SPECJALISTYCZNY
Pi'arska 3
~
dr hab. n. med., SPECJALISTA ENDOKRYNOLOG
Katarzyna Wlnczyk - co dru~ wtorek
w godz. 14-16 (zapisy tel. 83 -36-56)
SPECJALISTA CHORÓB Pt.UC, AL.ERGOLOG, PEDIATRA
Boiena Kucińska- czwartki w godz. 11-15.30
Elżbieta

PSYCHIATRA
Bolanowska - środy w godz. 13-16

SPECJALISTA NEUROLOG (umowa z NFZ)
Witold ~eh- codziennie w godz. 8-10
(10-12 i 16-17. - 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 drufkwtorek w godz. 16-18
(zapisy tel.
7-36-56)

SPECJALISTA DERMATOLOG
Zbigniew wroniecki- poniedziałki wlodz. 15-16,
piątki w godz. 11-12, 06_
02-27 728

• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
• Szkoła Podstawowa nr 4

Adam Rogow~1)1man - piątki w godz. 16-19
(wtorki w godz. 16-19 w gabinecie przy ul. Długiej 18a)

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

.Leczenie ponad standard
ubezpieczenia w NFZ:

LECZENIE

• protetyka protezy, mosty porcelanowe
• stomatologia kosmetyczna,
wkłady szklane i porcelanowe
• mosty adhezyjne
(bez konieczności szlifowania zębów)

KR~GOSlUPA

• przepuklina krążkowa
• skrzywienia kręgosłupa
• bóle krzyża, szyi i karku
• bóle rąk i nóg

Krzysztof Ciesielski
sp~jalista

chirurg
Stryków, ul. Warszawska 94

Łowicz,

ul. Armii Krajowej 2
tel. 0691-705-314, (046) 837-59-30
www.kregoslup.net

CZYNNE: poniedziałek, środa, piątek· 16.00-18.00
UZGODNIENIU TELEFONICZNYM

tel. (042) 719-88-49, kom. 0607-340-904
• ZABIEGI CHIRURGICZNE • WIZVTY DOMOWE
• ESPERAL • OBDUKCJE SĄDOWE
• DRUKI L4 • BADANIA SPORTOWCÓW

•• ••tarczycy •moczowego
sutków •jamy brzusznej • nerek
USG
• prostaty •
• narządów rodnych • dziecięcego stawu biodrowego ~
pęcherza

u NAS

34,50
76,00
9,78
9,10
14,17
20,23
32,53
23,30
23,70
21,00
37,89
60,54
23,45
15,17
29,70
5,52
7,86
36,30

.

ciąży

ZAPRASZA NA ZABIEGI
terapii manualnej,
reDeksoterapii i laseroterapij
• zwalczymy ból pleców i kręgosłupa, głowy, stawów, rwy kulszowej,
barkowej, korzonków. Uśmierzamy nerwobóle.
• nastawiamy kręgosłup, pÓmagamy wzwalczaniu skoliozy u dzieci

CODZIENNIE, godz. 17.30-18.30

GABINET LEKARSKI
lek. med.
Leszek Sobczyński GABINET LARYNGOL~ICZNY
dr n.med.
Głowno,

SPECJAUSTA 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, ~ob. 11-13 ~

ul. Wojska Polskiego 10, (0-42) 719-19-56,

0601-22-6~2 ffi

Magdalena Korczyńska
z Kliniki Laryngologicznei

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

29,50
56,00
7,20
6,60
5,32
9,60
19,96
17,50
17,50
17,50'
10,82
18,84
15,70
9,10
24,00
3,20
3,96
26,70

ŁOWICZ,

zwykła

Flixotide dysk - wszystkie
Foradil 60 szt
Gensulin M,N,R
Gopten2
lnhibace 2,5
Kaldyum 100 szt.
lanzul S
Lanzul 30 mg x 14 szt.
Lamitrin wszystkie
logest 21 szt.
Madopar wszystkie
Megace 240 ml
Memotropl 1200 x 60 szt.
Mercilon x 21 szt.
Metazydyna
Metocard 50 mg
Miflonide wszystkie
Mono-Mack depo! x 28

os. KOSTKA 1·

tel. (046) 837-51-32
pn.-pt. &19, sobota 8-14

cena

Nazwa leku

ul • .KURKOWA 3 '

tel. (046) 830-21-57
pn.-pt. 8-19, sobota 8-14

3,20
31,55
3,20
22,78
24,32
20,46
13,78
13,78
36,50
3,20
6,40
33,50 27,00
28,12
4,41
3,20
12,06

GABINET _

REHABILITACJI

mgr rehab. Halina i Michał Sadowscy
ul. Swoboda 23, tel. (042) 719-15-96

Głowno,

• LASER • MASAż
• NASTAWIANIE KRĘGOSŁUPA
SPrZedaź ańYkułów medYCZDYCh
• materace i poduszki przeciwodleżynowe
• laski, kule, trójnogi, balkoniki
• pasy stabilizu1ącę, stomijne, przepuklinowe
• stabilizatory stawów, temblaki, kołnierze szyjne
• poduszki i materace gorczycowe, gryczane
• lecznicze produkty magnetyczne: pasy, poduszki, skarpety
• skarpety, rajstopy przeciwżylakowe
• wkładki ortopedyczne do butów SCHOLL

CZVNNE: pon.-pt. 10-18, sob. 10·13 ~
Specjalistyczny Gabinet Chorób Wewnętrznych

dr n. med., SPECJALISTA CHIRURGII OGóLNEJ I ONKOLOGICZNEJ

SZKOLNA OPIEKA STOMATOLOGICZNA

POZOSTAŁE DNI PO

cena

zwykła

ŁOWICZ,

13

u NAS

Nazwa leku
Novynette 21 szt.
Ortanol 20 28 szt.
Oxis4,5
Oxis9
Prestarium 4
Preductal MR
Quinax
Ranigast 150 60 szt
Serevent dysk
TertensifSR
Topamax wszystkie
Zafiro n
Zalasta 5 mg i 1Omg
Zolafren wszystkie

O,Q1
0,01
O,Q1
16,59
17,59
14,97
7,74
8,72
0,01
26,50
O,Q1
0,01
29,50
23,20
19,95
3,00
0,01
5,51

cena

u NAS

26,42
16;'17
23,68
31,54
25,78
51,37
23,30
8,59
21,00
9,91
3,20
3,20

23,20
14,10
0,01
0,01
18,75
39,50
19,00
6,46
0,01
7,24
O,Q1
0,01
0,01
0,01

zwykła

3,20

Przy zakupie powyższych leków wymagana jest
recepta z odpowiednią odpłatnością.

DROGI KUENCIE U NAS ZAWSZE
NISKIE CENYlll

SPECJALISTA
CHORÓB SKÓRY

•

PIOTR CZYI
przyjmuje w środy 15.30-18.00,
os. Kostka bi. 1 (obok apteki)

Łowicz,

tel. 0-601-20-60-40 w godz. 12.00-15.00

Gabinet Lekarski

WIEStAWBIELECKI
lekarz chorób wewnętrznych

tel. O603 890 697, tel. domowy 837 62 52
PRZYJMUJE:
• ZDUNY 46A (biurowiec GS-u)
środa i sobota s00 - 13°0
• ŁOWICZ, Stary Rynek 8 (uzgadniać telefonicznie}

BARBARA

WllYTY DOMOWE, RECEPTY NA LEKI· ULGOWE

FENC-BffiI,ECli&

IWONA OLEJNIK
specjalista pediatra

Przvjecia:
• poniedziałek, środa, piątek: 900-1200 i 1530-11°°
• wtorek, czwartek: 900-12°°

PIOTR OLEJNIK
specjalista chorób

BADANIE KIEROWCÓW
Porady w domu chorego
ul. Powstańców 2A, tel. 837-54-76

USG

"'

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 l<ULCZVCKA·DŁUGOSZ

specjalista ortodoncji

wewnętrznych

EKG

GŁOWNO, UL. KILIŃSKIEGO 25
(RÓG PIĄTKOWSKIEJ)
TEL. 042 7-107-400
ll-1

DIMED

SIAWOMIR

-KACZOR

specjalista reumatolog, internista
PRZYJMUJE:
pn. 15.00-17.00
Łowicz, Topolowa 30
śr. 15.00-17.00
pt. 13.00-15.00
tel. (046) 837-07-70
oraz po uzgodnieniu
0-506-01-00-05 §
telefonicznym

OC

APARATY STAŁE
I ZDEJMOW~NE
ŁOWICZ, os. Kostka bi. 1 (obok apteki)
GŁOWNO, ul. Wyspiańskiego 6a

Wizyty po uzgodnieniu telefonicznym
tel. (042) 719-43-42, 0508-213-771 ~

GABINlJ CHllÓ8 SKÓRY

ORTOOONCJA KOt\SULTACJE
lH\ SUM. WŁO~OWS~ PA\ttt
w gabinecie dr Martyniaka
Łowicz,

ul. 3 Maja 2111, tel. (0-46) 837-44-12,iE
0501-707-969, 0602-243-836.w godz. 14-16 ";-

DERIATOLOG

Gabinet Lekarski

towicz, os. Noakowskiego 1119
00
wtorłd, piątki 16 -1800

ALEKSANDER JANOWICZ

Lek. $JJec. ZBIGNIEW WRONIECKI

Głowno.

uL Wygiańskłegą 8

(za S2pitalem)

poniedziałki 9°°-11 00, Czwartki 15°0-1700

Tel. 0-602-276-728

R-79 ./

lekarz medycyny

Małszyce 16, 99-400 Łowicz, tel. 838-99-70
(dojazd: autobus nr 3) Przyjmuje: 8.0()..10.00i18.0()..19.00
LECZĘ DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH

MASAŻ LECZNtCZV ·GRATIS

~

NA BÓLE KRĘGOSŁUPA, NÓG, BÓLE GŁOWY 0'

ZOSTANĄ

14

W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH

16.02.2006 r.

TYlKO ON TAK POTRAFlt
Ziemowit Skibiński (1945-2006J
Cokolwiek byśmy napisali
o dr Ziemowicie Skibińskim będ~ie
to za mało. Jego znajomi podkreślają, że był osobą o niezwykłym
analitycznym umyśle, posiadał bardzo szeroką wiedzę na temat literatury, konikiem jego był antyk, kochał antyczną Grecję i Rzym.
Nie mniejszą wiedzę posiadał z zakresu historii. Interesował się też
malarstwem i muzyką klasyczną.
Był autorem wielu publikacji, tomików wierszy i opracowań· historycznych. Przy tym był skromny,
szczery i bezpośredni.

dzielał się także w łowickiej Stacji Na- jak mało kto, bo praez 1.0 lat był jego ~ia

U

ukowej - Mazowieckiego Ośrodka
Badań Naukowych. W niej także znalazł
zatrudnienie na pół etatu, gdy w 1978 roku
stracił pracę na Uniwersytecie Łódzkim. Jego postawę cechowało dqjenie do prawdy, brakskrępowaniaprzywyrażaniuswych
myśli i odwaga występowania w obronie innych. Stało się to przyczyną usunięcia z Uniwersytetu. Byłpo prostu nie>.rygodny- wspomina historyk prof dr Wiesław Jan Wysocki, który poznał Skibińskiego na poc71llku

dem w z.duńskiej

Dąbrowie. Wspomnianą

perfekcyjność, jasność umysłu, najlepiej,
zdaniem Wojtylaka, widaćnarękopisachSki
bińskiego. Naje7.ęŚCiej brak na nich jakichkolwiek skreśleń czy poprawek. To dowód
na to, że zdania, które p!Zelewał na papier,
zostały dokładnie ukształtowane w myślach.
Pierwsz.e spotkanie Sla.bińskiego z Wojtylakiem było niezwykłe. Wojtylak właśnie
przxjechał autobusem do z.duńskiej Dąbro
wy, był mróz, szalała zamieć, wyszedł po

Podrói
romantyczna

nie jestem w nich partnerem dla
niego. Przerastał mnie wiedzą. Nigdy jednak nie dal tego odczuć, trakf()wal nie tylko ·
mnie, ale wszystkich, na tych samych rów·
nych prawach partnerstwa.
Wojtylak z.apamiętał taki obraz: kiedyś
w z.duńskiej Dąbrowie:zajmiłdoniegowc:zx>
śnie rano - Siedział za biurkiem, widać było,
że jest zmęczony, dookoła był artystyczny
Z Aliną Owczarek-Cichowską w sali
bałagan, porozkladane książki, jakieś papiery i charakt.erystyczn.edla niego mjliekar- kościoła Bazylianów w Wilnie.
teczki papieru zapisane jego drobnym piIem ... ". Wielokrotnie w czasie naszych roz.
mów przerywał, podchodził do regału
z ksU.{żkami i sięgał bez problemu po jaką§
konkretną ksiąj~ i mówi(,Popatrz tu jest
w, oczymmówię,posłuchaj ... "-wspomina
WojtylaJs:.
ażda z osób, z którą rozmawialiśmy
podkreślała miłość Skibińskiegp do
książek. Na półkach jego prywatnej bibli~
teki stały same wybitne pozycje, było ich
tysiące, wiele z nich to białe kruki, pierwsz.e
wydania, wiele opatrz.onych jest dedykacjami autorów, których poznał osobiście, lub
z którymi wrę:cz się przxjaźnił.
Skibiński w swoim życiu wygłosił wiele
prelekcji i odczytów, nie tylko w Łowiczu,
ale także w rcxlzinnych Poddębicach, Sieradzu, Żyrardowie, Lodzi i innych miastach.
Wojtylak podkreśla, że ciągle był w rozjazdach, przy czym podróżował przez lata
głównie pociągami i autobusami, wkładając
w to wiele wysiłku.
żenie, że

K

-Staliśmy napomDŚcie najeziorze ŚWiteź.

71.emawit opowiadal o Mickiewiczu, potem
wyjął wmikpoezji i zaczą! czytać ŚWitezian
~· To byłojedno z wielu niesamowitychprzeżyć, jakich dostarcz.ył nam w cz.asie 1-1Ycieczki „S/adamfMzckiewicza"po.Litwie i Biało
rusi. Na tym samym wyjeździe, prowadził
nas błotnistą drogą do Kamienia Filaretów
w Tuchanowiczach, by właśnie tam snuć
opowieść o Mickiewiczu i tajemnych spotkaniach, które odbywali przy tym głazie. JJYcieczka byłaprzeżyciem niezwyklym, można
by rzec - „podr&ią romantyczną". Ale tylko
dlatego, że On nas prowadził że zbudował
atmosferę niesamowitośdmiejsc, które zwieZostawić mieisce
dzaliśmy. 'ljJlko On mógł nas tym tak zafaOwcz.arek-CiAlina
scynować - opowiada
na niedopowiedzenie
chowska, emerytOwana dyrektoika MiejAlina Owczarek-Cichowska, wspomina
skiej Biblioteki Publicmej w Łowiczu. Na Nad Świtezią rok 1997. Dr Ziemowit Skibiński - czwarty od lewej, na pierwszym planie, czytający uczestnikom
Skibińskiego także jako tego, który pierwkażdej z wyciecz.ek, które organiz.ował za- wycieczki ballady Mickiewicza.
szy próbował skonsolidować osoby piszą
niego na przystanek nieznany mu męż.czy- smem.AnadtymwszystkimWIOsikisięchmu ce w Łowiczu i okolicy. Był jedną z osób,
zna.. - Jestem Wulzio! - powiedział do mnie ra papierosowego dymu. Wu/ok był niezi-ry- k.tóranapi7clomie lat70. -80. założyła Koni tak zostało na dalsze 30 lat. Mieli okazję Idy, czuJo się, ze właśnie coś tu =Io. Po- fraternię Literacką w Łowiczu, której człon
bardzo dużo rozmawiać. Te 1V2J1IOłlY były wiedzialdomniewtedyzniezwyk'Jeuxiowo- kowie spotykali się w bibliotece miejskiej. zaK\\'ze konkretne, na temat, konstrukt.ywne !oną miną: „ ~, tak dobrze mi się dzisiaj
Choć z JJOCUłlku wł.adze zaakceptowały ten
i przyznam się, bardzo ~ miałem wra- pisało, sieóziaJem do trzeciej, trochę czyta- pomysł i podeszły do tego z entuzjazmem, (()

Nauka i poe;ja
iemowit Skibiński urodził się
16 stycznia 1945 roku w Poddębicachwrodzinie~. Wl962
roku ukończył tamtejsz.e Licemn Ogólnokształcące i podjął studia na Uniwersytecie
Łódzkim na Wydziale Filozoficzno.. Historycmym, o kienmku historia, ze specjali-

Z

Dr Ziemowit Skibiński opowiadający losy rodziny Grabskich na spotkaniu zacjąhistoriapowszechnaśredniowiecza.Po
obronie pracy magisterskiej, pracował w law 2004 róku w dworku w Borowie.
tach.1967 - 1969 jako nauczyciel w licemn
w Poddębicach. W r. 1970 ro:zpoc7.ął pracę
dziwiał uczestników znajomością miejsc lat 70., gdy sam był j~ze studentem. Jak
asystent, później starszy asystent
jako
związ.anych z postacią Mickiewicza. O każ podkreśla, Skibiński stanowił dla niego
dym z tych miejsc-mógł mówić długo i ci~ ogromny autorytet, ze względu na wiedzę w Mil(dzywydziałowym Studium Nauk:Pokawie, przytaczając fakty, o których nikt i erudycję - Był człowiekiem trochę z innej ~~~i'~~~:t~:;,ó=aj
nie miał pojęcia Przez kilka dni tych wyci~ epoki, żył w standardach cywilizacji antycz- Dąbrowie, wcz.efilliej mieszkał w Ligocie.
.
,,
.
czek czuł się jak w domu, był w swoim nej i starał się przekładać je na współcze
opozycyjną
działalnosc
na
względu
żywiole, cały czas opowiadał, cytował, sność. Cechowało go to, że nie gonił za la1 me ~3:°-e krytyc;zne, ~gląey wobec ,
mówił i miał wiernych słuchaczy.
rnym sukcesem, był człowiekiem, który cenił PRL-ows~ej
neczywtStośCt,,~ 1975 roku
lina Owczarek-Cichowska po raz sobie sukces, a~ osiągni{ty dęjką własną
w czynnoscdlllCh!r~~
zah~eszonyki
został
pierwszy spotkała dr Ziemowita Ski- pracą, nigdypnez ukJady czy obowiązującą
cznyc 1 s erowany o pracy w '""""-CJl
Słownika Pracowników Książki Polskiej.
bińskiego w Lodzi, na początku lat siedem- ~·
. W październiku 1978 roku został ostateczdziesiątych. Prowadził prelekcję w bibliotenie zwolniony z Uniwersytetu Łódzkiego,
ce wojewódzkiej. Zwrócił wtedy jej uwagę
Jestem Widzio
jako jeden z wielu w tym okresie ,,niewywiedzą i erudycją. Zapytała dyrektora bi-PracawStacjiNaukowej była dla niego godnych" władzy ludowej. Po wielu interblioteki, kto to jest, wtedy dowiedziała się,
że to młody Poeta, pracownik Uniwersyte- bardzo ważna - opowiada kierownik łowie- - wencjach m in. Zarządu Głównego Związtu Łódzkiego, mieszkaniec podłowickiej kiego oddziału Archiwum Miasta Stołecz- ku Literatów Polskich, w styczniu 1980roku
Z.duńskiej Dąbrowy. Nawiązilna wtedy zna- nego Warszawy, Marek Wojtylak. - Dawała został zatrudniony ponownie na etacie adjomość pIZerodziła się szybko w pizyjaźń. dochód, którego został pozbawiony, a wła- iunkta w Z.akładzie lnfonnacji Naukowej
Stał się stałym prelegentem organiz.owanych śnieurodziłmusięsyn (drugie dziecko), był i Bibliotekoznawstwa w Lodzi. w czasie
prz.ez bibliotekę spotkań. - Trudno było nie grudzi.eń1978 roku. Wstacjirobiłwielerze- gdypozostawałbezrobotny,malazłzatrud1-1Ykorzystać człowieka, który miał niezwy- czy. ~isy z materiałów źródłowych, ko- nienie w wymiarze pół etatu w Mazowieckle bogatą wiedzę biograficzną o pisarzach rekty i to nie tylko stjllistyczne, ortograficzne kim Ośrodku Badań Naukowych - Stacja
i ich utworach. Potrafił tak pnedstawić te- ukazujących się wydawnictw, bardzo częsw Naukowa w Łowiczu. W kwietniu 1979
mat, że był sb.tchany w ciszy i s/a;pieniu -' poprawiałteżblędyneczowe. Byłpeifekcjo- roku obronił pracę doktorską pt ,,Poezja
nistą - Marek Wojtylak znał Skibińskiego MarianaPiechala".
wspomina.

. ?.e
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W 1994 roku dr Ziemowit Skibiński zo...
stał zatrudniony na Maz.owieckiej Wyższzj
Szkole Humanistyczno - Pedagogicznej
w Łowiczu, gdzie prowadził zajęcia na wydziale Filologii Polskiej m.in. z analizy cizi~
la literackiego. Z ,,Mazowiecką'',jak i pracą
dydaktyczną musiał pożegnać się kilka lat
temu ze względu na pogarszający się stan
zdrowia
Pn.ez lata dr Skibiński realizował sięjako
prelegent na wielu spotkaniach poświęco
nych literaturze, historii literatury i historii w ogóle, m.in. w Łowiczu, Poddę-

bicach, Sieradzu, Łodzi. Prowadził zajęcia warsztatowe z piszącymi, m.in.
· · ·
·
na
llllCJatywy
w powstałej· także z jego
przełomie lat 70. - 80. Konfraterni Literatów przy miejskiej bibliotece w Łowiczu,
w czasie Żyrardowskich Wieczorów Literackich, a także w zapoczątkowanych
h L.
Lo · ki h "' ·
·
p~ mego wic c narsztatac iteraclcich.
r Skibiński był jednym z założycieli działającego w Łodzi
Korespondencyjnego Klubu
Młodych Pisarzy, współzałożycielem grupy literackiej „Nowa Linia", w latach
sześćdziesiątych dwukrotnym przewodniczącym Koła Młodych przy oddziale
łódzkim Związku Pisarzy Polskich, od
1977 roku członkiem ZLP, później zarządu łódzkiego tej organizacji. Należał
także do Klubu Pisarzy Łódzkich Oddziału Warszawskiego.
Oprócz pracy dydaktycznej, którą
dr Skibiński kochał przede wszystkim

D

ze względu na konlakt z młodym pokoleniem. pisał i prowadził badania naukowe.
rasowy debiut poetycki przypada na rok 1958, gdy drukiem ukazał się sonet ,,Stawy leśne" na ła
mach Ziemi Łęczyckiej. Pierwszym. tomikiem poezji był ,,Książe" w 1965 roku. .za..
dzjwił nim współcz.emych, którzy od razu
zdali sobie sprawę z talentu autora. Na drugi
tomik ,,Maski" kazał czekać osiem lat
w roku 1976 ukazał się najważniejszy
w jego dorobku tomik ,,Anachoretes".
W wierszu ,,sobie - przyjacielowi" zawiera
postulaty, które pragnie realizować jako
poeta, określając swoją postawę na kolejne lata pracy. Potem ukazują się kolejne
tomiki, w tym równie ważny - „Dalekie
źródła". Dr Skibiński był autorem blisko
dziesięciu tomików poezji, z czego ostatni ukazał się staraniem Towarzystwa Regionalnego w Poddębicach w ubiegłym
roku honorując w ten sposób jego 60. urodziny i 40-lecie debiutu wydawniczego.
Opublikował też: prace historycznoliterackie: ,,Nadzieje i zwą!.pienia Opoezji Mariana Piechala'' i ,,Dwór księżnej Sanguszkowej w Poddębicl!ch". Jest autorem słyn
nych rozmów z Zygmuntem Kubiakiem
pt ,,Zwierciadło Sródziemnomorza". Stale
współpracował z pismem „Tygiel Kultuty". Był zaangażowany w działalność edytorską,jego staraniem ukazało się wiele cen·
nych pozycji, częSto wydawanych niskim
nakładem, przeznaczonych praktycznie
tylko dla bibliofilów, do których się sam
(th)
zaliczał.
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16.02.2006 r.
ostatecznie niedo.ły na topozwolenia. Wczasie próby legalimcji klubu, wstalam posą
dzona o pomoc w organiz.owaniu spotkań
tajnej organizacji, która miała ~acać
ustrój Polski Ludowej. I inicjatywa upadła wspomina Alina OwCL.arek-Cichowska. Na
spotkania, które były typowo warsztatowymi, w cz.ęści z.amkniętymi, przyjeżdża
ło wiele osób, nie tylko z Łowicza, ale także
ze Skierniewic i Kutna Problemem dla władz
była praeszłość Skibińskiego ijego poglądy.
Później, już w latach 90., Skibiński zaangażował się w Żyrardowskie Wii:czocy Literackie, tym bardziej chciał animować 'Ży
cie literackie w Łowiczu, ale będąc wykła
dowcą na Mazowieckiej Wyższej Szkole
Humanistyczno-Pedagogicznej nie czuł się
na siłach łączyć tych dwóch zaangażowań.
d 1993 roku dr Ziemowit Skibiński był

czuło sięjednak zniechęconych, nie potrafiło tej krytyki odebrać jako impuls do pracy

nad sobą, do czytania innych poetów, do
szukania wzorów.
Skibiński zwracał uwagę na to, co najwaźniejsz.e w poezji: na pozostawanie miejsca na niedomówienia, czyli na wyobraźnię.
- Nie znosił rymu, zwłaszcza częstochow
ski.ego, charakterystycznego dla poezji ludowej, nie pozwalał na wierszoklectwo. Był
bardzo wymagającym krytykiem. Cenił skr
wo i powtarzał, że wiersz nie musi być długi,
by był dobry. Kazał nam myśleć i czuć- mówi
Rybus. Kilka osób, które po odejściu Skibińskiego, spowodowanym pogarszającym

O

jednakprzewodnicz.ącymjurykonkur

su poetyckiego dla dzieci i młodziefy ,,Pierwsze Wzloty''. To pozwoliło mu wyławiać
talenty poetyckie pochodz.ące z Łowicza.
Tak było w pizypadku Jacka Rybusa, któIY uważa, że spotkało go ogromne szczę
ście, że został zauważ.ony przez Ziemowita Skibińskiego, którego wcześniej nie znał.
W 2000 roku zajął trzecie miejsce w tym
konkursie. Konsekwencją był telefon od Jer.zego Paruszewskiego, poety z Żyrardowa,
którego wcześniej też nie znał. Ten zaprosił
go na wieczocy literackie do Żyrardowa
Zpoczątku nie wiedziałem, o co chodzi Ale
Paruszewski powiedział m~ że poleca mnie
dr Ziemowit Sldbimki. Coś takiego dodaje
skrzydeł, sprawia, że człowiek czuje się dodatkowo zauważony - opowiada Rybus.
Wskazuje on też przykład Anny Strońskiej,
wielokrotnej laureatki konkursu, w której
Ziemowit Skibiński poldadał ogromne nadzieje. To dzięki niemu wydany został jej
pierwszy autorski tomik poezji, na który
pieniądze „wychodzif' osobiście w łowic
kim starostwie.
Ich wspólne podróże do ŻyWdowa, do
którego je7.dziły także z Łowicza Anna Szafranowitz oraz Ewa Tomczak, wspólne rozmowy o tym, by spróbować zintegrować
osoby piszące w Łowiczu i okolicy dały
owoc w postaci Łowickich Warsztatów Literackich. Ruszyły one w 2002 roku z inicjatywy Ziemowita Skibińskiego, który
zwrócił się o taką możliwość do dyrektora
Łowickiego Ośrodka Kultu!)' Macieja Malangiewicza. Na pierwsze spbtkania przyszły tłumy, ale potem uczestników ubywało. Powodem była dogłębna krytyka prac,
które przynoszono na spotkania Skibiński
swoim analitycznym zwyczajem rozkładał
wiersze na czynniki pierwsze, w bezpardonowy sposób uwidaczniając błędy, braki
warsztatowe. Rybus nie miał wątpliwości,
że robił to w dobrej wierze, wiele osób po-
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Dr Ziemowit
łem

- ilustracja

się

w wielu", autorstwa Pavkci Duraja.

stanem zdrowia, kontynuuje to, co On

zaczął.

Warto także wspomnieć, ~ Skibiń
ski był jurorem drugiego konkursu literackiego,jaki organizuje Łowicki OśrodekK.ul
tul)' - ,,Książka Roku''.
acek Rybus ze smutkiem wspomina
ostatnie spotkania ze Skibińskim. Zgło
sił się do niego w ubiegłym roku z propozycją, by był jurorem w konkursie wierszy
wspominających Ojca Świętego pt „Tobie
Ojcze". -/Jałem si,ę l2)I powinienem s~ do
niego udawać. Ale onmimozlegostanuzdrowia bardzo się ucieszył z mojej propozycji,
odżył. Oceniał wiersze stawiając krzyżyki
przy tych, które mu się podobały. Potem zaproponował napisanie wst.ępu do tomiku,
z czego si,ę banko ucieszyłem, bo sam chciałem mu to zaproponować, ale nie wiedziałem jak to zrobić. Te kilka zdań we wstępie
tomiku okazały się ostatnimi jego autorstwa, jakie ukazały się drukiem na Ziemi
Łowickiej. Skibiński bardzo cieszył się
z tego, że warsztaty dalej się odbywają, że
poeci spotykają się na Slamach.

J

W minionym roku dr Ziemowit Skibiń
ski obchodził 40-lecie debiutu literackiego
i (i(). urodziny. Ziemia Łowicka, choć wstyd
się przyznać, zapomniała o tym. Tylko
Gminny Ośrodek Kultu!)' w Zdunach pamiętał. Jego dyrektorka Halina Anyszka
zadała sobie wiele trudu, by przygotować
najpierw wystawęjego dorobku literackiego, oprawioną wieloma zdjęciami, a potem
pod koniec :zaprezentować jego najcenniejsze zbiory książkowe, w tym starodruki.
Inaczej było w rodzinnych Poddębicach,
gdzie Towarzystwo Regionalne wydało jego
tomik wierszy pt ,,Mieszkałem w wielu",
ostatni w dorobku i zorganizowało mu spotkanie autorskie, na które przyszły tłumy.
Byli jego koledzy re szkoły, przyjaciele, poeci i literaci.
Na spotkaniu tym byli także łowiczanie,
w tym z.dzisław Mazurkiewicz, wieloletni
przyjaciel Skibińskiego, z któl)'ffi spotkał
się po raz pierwszy w stanie wojennym,
a którego skontaktował z nim nieżyjący już
łowicki funnaceuta, literat Stanisław Boguszewski. Celem spotkania było nawiąrnnie
kontaktu z internowanymi w łowickim wię
zieniu, wśród któl)'ch Skibiński miał wielu
znajomych. Mazudciewicz jako lekarz miał
ku temu możliwość, bo ci trafiali do łowic
kiego szpitala
óźniej bardzo często się spotykali. Skibiński zaglądał do niego w czasie pm>rwy w wykładach, czy gdy czekał na autobus lub pociąg do z.duńskiej Dąbrowy. Spę
dzili wiele czasu na wspólnych rozmowach.
Mazurkiewicz cenił w Skibińskim to,~ potrafił mówić na tematy poważne wymagają
ce ogromnej wiedzy, ale potrafił także opowiedzieć doskonały dowcip. -To był typ czło
wieka, który nie pcha/ si,ę łokciami po SMIOje
- podkreśla także dr Mazurkiewicz. Miał
zawsze swoje ulanie, ale nigdy go nie narzucaJ. Zaw.sze był skrowry. wrażlrny, spotkanie z nim było ucztą dla ducha. Artysta Malarz Andrzej Biernacki dodaje- za nic miał
życie plotkarskie, nie mieszał się do tego.
Mazurkiewicz był blisko Skibińskiego
w czasie jego choroby. - Tematu choroby nie
było, nawet słowem nie odezwał s~ na temat
cierpienia, które mu zadawała, znosił ją
z honorem i godnością - opowiada Wiesław Wysocki zapamiętał, że w czasie jednej z ostatnich rozmów dowiedział się od
Ziemowita, że jest on pod wielkim wraże
niem postawy papie-hl w czasie jego ostatnich dni. Skibiński był człowiekiem wierzą
cym, dobrze rozumiał :znaczenie, jakie Jan
Paweł II nadał cierpieniu i to jak przyjął
śmierć. - Mówił, że przylda.d Jana Pawła.ff
pazwolił muZf'O'ZUJniećwarloŚĆ starości, cierpienia i umierania.
(th)

.Zfo najstraszliwsze, śmiuć, nie tfoty~ nas wcale

60 pófj. myjesuśmy, nie ma śmierci, a f;ju{y jest śmiert nie ma nas •
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żegnamy
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DR ZIEMOWITA SKIBINSKIEGO
poetę,

przyjaciela książek i bibliotekarzy
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego

składają bibliotekarze:
Gminn_ego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Bolimowie
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Kocierzewie
Miejskiej Biblioteki w Łowiczu
Gmiilnej Biblioteki w Nieborowie
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Zdunach
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Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie zmarłego

Ś.P.

,

ZIEMOWITA SKIBINSKIEGO
poety, krytyka iiterackiego, pracownika naukowego

składają
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Burmistrz Łowicza, Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej w Łowiczu
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego

Z głębokim żalem żegnamy

Pana

ZIEMOWITA

SKI BI tł SKI EGO
poetę,

filologa,

myśliciela

Dyrekcja i pracownicy Łowickiego Ośrodka Kultury
oraz Łowickie Warsztaty Literackie

SERDECZNE

PODZIĘKOWANIA

· Panu lekarzowi Wojciechowi

Pietrzakowi
oraz Pani Agnieszce Gielniewskiej

za ofiarną i bezinteresowną pomoc
w ostatnich
godzinach choroby naszej mamy i babci
~

JANINY KOPINSKIEJ.
składa
najbliższa rodzina

R-287

HENRYKA MAtECKIEGO

PODZIĘKOWANIA
lekarzom, pielęgniarkom i dyrekcji szpitala w Łowiczu
oraz wszystkim, którzy pracowali i darzyli sympatią

SERDECZNE

Straciliśmy

w Nim wspaniałego Kolegę i Przyjaciela.
Henryk na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Żonie, Córce i pozostałej Rodzinie
składamy najszczersze wyrazy współczucia.

3 lutego: Edward Dądzik,
Golisz, I. 79; Stanisław Tokarski, I. 58; 4 lutego: Aleksy
Gzinka, I. 82, Wola Zbrożkowa; 6 luWładysław

Ś.P. LEK., MED.

Zarząd Powiatu Łowickiego, koleżanki i koledzy
ze Starostwa Powiatowego w Łowiczu

R-281
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Ś.P.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o nagłej śmierci naszego Kolegi

(1 - 13.02.2006 r.)

tego: KazhnieizKowanek, I. 78, Głowno; Jadwiga Marl<iewicz, I. 89, Godzianów; 7 lutego: Henryk Mroczkowski, 1. 74, Głowno; Regina Strugińska,
I. 87, Czatolin; Wacław Bieniak, I. 86;
8 lutego: Janina Kopińska, I. 82;
9 lutego: Janina Jeżak, I. 94; Helena
Grzechocka, I. 74, Bielawska Wieś;
Sławomir Białas, I. 33, Strzebieszew;
10 lutego: Ziemowit Skibiński, I. 61,
Zduńska Dąbrowa; Elżbieta Workowska, I. 41, Bielawy; Tadeusz Szkopiak,
I. 78, Emilianów; Marianna Skomiał,
I. 93, Brodne Towarzystwo; 11 lutego: Józef Zuchora. I. 83, Głowno;
12 lutego: Leokadia Plichta, I. 74;
Luba Czubek, I. 79; Antoni Gątarz,
I. 78; Marianna Wójcicka, I. 80, Głowno; Antoni Walerych, I. 81, Wola Błę
dowa; 13 lutego: Stanh;ław Sochala,
I. 62.

Skibiński

z ostatniego tomiku poezji nMieszka-

Głowno;

I. 88;

pchał się łokciami

P

ODESZLI OD NAS

1 lutego: Zofia Kołakowska, I. 62,
Wola Stępowska; Adam Przybysz,
I. 44; Daniela Stefańska, I. 66, Głowno; Sylwester Koślin, I. 48, Kadzielin;
2 lutego: Stefan Kaczor, I. 76, Krępa; Julian Duranowski, I. 90, Gągolin
Południowy; Janina Gr.zegorczyk, I. 92,

Nie

MARCINA WMIERCZAKA
W ROCZNICĘ ŚMIERCI

R-273

składa żona

:ł•t1e

GŁOWNO,

ul. Łowicka 7/11 tel. (0-42) 710-71-90, 719-30-24 (czynne całą dobę)
ZGIERZ, ul. Parzęczewska 6, tel. (0-42) 717-00-00 (czynny całą dobę)
ŁÓDŹ, tel. (0-42) 672·33-33, 672-30-27 (czynne całą dobę)

• ZAŁATWIAMY FORMALNOŚCI WZUS
• WYPŁACAMY ZASIŁEK ZUS
•KREMACJE
• przewóz osób zmarłych do chłodni
• przewozy międzynarodowe

Z głębokim żalem przyjęli$'my wiadomość
o śmierci naszej Koleżanki

MARYSI KOBIERECKIEJ
Rodzinie zmarłej składamy wyrazy szczerego współczucia

.....

Koleżanki i koledzy

z Urzędu Gminy w Kiernozi

,
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Borys Ustymienko odnajduje w Łowiczu cząstkę samego siebie
spodziewał.

Ponad tydzień temu,
przez trzy dni przebywał w Łowiczu Borys
Ustymienko, 68-letni
dziennikarz z Ukrainy,
przez wiele lat marynarz w dawnej sowieckiej flocie handlowej.
Łowicz ma tyleż wspólnego z morzem, co
z Ukrainą, co więc go
tu przywiodło?

Pod koniec lat osiemsowiecka propaganda
rozdmuchiwała do granic możli
wości wszelkie przypadki bezczeszczenia radzieckich pomników czy mogił rozsianych po Polsce. Goliszewska wytłumaczyła mu,
że normalni ludzie tego nie robią,
że muszą to być prowokacje. Zaproponowała, by ufundował siostrze pomnik.
dziesiątych

Gdy przyjechał nad Bzurę ponownie po kilku miesiącach, pomnik już stał. Wykonał go mąż
Barbary, Czesław Goliszewski.
Umówili się wcześniej, że Borys
Ustymienko zapłaci za niego
600 rubli. I wtedy kolejny szok:
gdy wręczał odpowiednik tej
sumy w ówczesnych polskich zło
tych, pan Czesław wcisnął mu
z powrotem do ręki 200 tysięcy.
Powiedział, że to dla Julii, towarzyszącej ojcu córki Borysa, by
sobie kupiła pamiątkę z Polski.
Odtąd Ustymienko utrzymywał
regularne, dość częste kontakty listowne i osobiste z rodziną Goliszewskich, a po śmierci obojga
w roku 1993, z rodziną Krystyny
i jej męża, Kazimierza Kośmidra.
Na grób Walentyny przyjeżdża
nie tylko Borys, lecz i jego córka
Julia, która ostatni raz była w Ło
wiczu ubiegłej jesieni.

runięć. Na cmentarzu Emaus
w Łowiczu znajduje się grób
jego rodzonej siostry, Walentyny,
sanitariuszki Armii Czerwonej,
postrzelonej w styczniu I 945
roku i tu zmarłej. Przyjechał
do Łowicza już czwarty raz, bo
choć gdy zginęła, on był małym,
ośmioletnim brzdącem, to jednak
dobrze ją pamięta. Miała ładną,
choć nieco pucułowatą buzię, ciepło w oczach, na ustach uśmiech
dla młodszego rodzeństwa.

P

Gdy w roku 1944 sowieci wypę
dzili już Ni;miców z Berdyczowa,
gdzie rodzina Ustymienko wówczas
mieszkała, Walentyna zgłosiła się na
ochotnika do pracy w szpitalu polowym. Nie miała wcześniej żadne
go przygotowania medycznego,
ale cośjądo tego ciągnęło, choć miała
tylko 17 lat Konsekwencje były tragiczne. 19 stycznia I 945 roku,
w okolicach Łowicza, została postrzelona w kręgosłup przez niemieckiego snajpera. Dowódca szpitala polowego, w którym pełniła
służbę, opowiadal po wojnie Borysowi, że drań strzelał z premedytacją do kobiety: szła jako druga
w szeregu kilkorga sanitariuszy, kula
nie była mierzona ani w pierwszego,
ani w trzeciego. Zmarła 22 stycznia
w· tymże szpitalu, pochowano ją
w Łowiczu.

6 lutego 2006 w redakcji Nowego
Tyle tylko - że pochowano ją
w jakimś miasteczku o nazwie
Łowicz gdzieś w środku Polski dowiedziała się po wojnie rodzina. Niemal żadnych szczegółów
więcej, bo szpital, w którym słu
żyła, został rozbity w proch
przez Niemców gdzieś w Brandenburgii trzy miesiące później.
Szef-szpitala ocalał jako jeden
z nielicznych - i pewnego dnia
w Berdyczowie zjawił się u rodziny Walentyny z kulą wyjętą
z jej pleców.

łowiczanina.

Od lewej Borys Ustymienko, Zofia Capuano i Kazimierz

wybrani szczecinianie byli w Odessie, potem była rewizyta. Podróżowali samochodem, wracali przez
Poznań i Warszawę. Na kilka kilometrów przed Łowiczem ocknął się,
Borys pewnie nigdy by nie stanął
że miasto, do którego prowadzą dronad jej mogiłą, gdyby nie to, że Ło gowskazy, to przecież może wła
wicz leży na waźnym szlaku ko- śrńe ten Łowicz. Nie bez trudu na-·
munikacyjnym. Pod sam koniec ko- mówił kierowcę i towarzyszy podmunizmu, w roku 1988 Ustymien- róży, by skręcił z obwodnicy. Obieko przebywał w Szczecinie w re- cał im, że postara się sprężyć w godakcji „Głosu Szczecińskiego". dzinę, że jaj: się nie uda grobu odnaOt, takie typowe wymiany „za- leżć, to pojadą szybko dalej, by zdą
przyjaźnionych" redakcji: najpierw
żyć na bankiet, który już na nich
czekał w Brześciu.

Ko~mider.

trzech innych

mlżczyzn.

ła, że to była blondynk~
z długim warkoczem,
w mundurze. Utkwiło
jej w pamięci, że mło
dą dziewczynę chowano nie w trumnie,
lecz tylko owiniętą
w pałatkę. Borys
Ustymienko pokazał jej fotografię
siostry. Tak, to
była dziewczyna,
której ciało złożo
no na cmentarzu.
Zaprowadziła ich
nad prostą mogiłę, na
której stały kwiaty. Mama nam mówiła,
że tam leży młoda sanitariuszka, więc często tam
kwiaty stawialiśmy - pamięta pani Krystyna.

Miał szczęście, że od razu pokierowano ich do kościoła Święte
go Ducha. Tu w księgach parafialnych znajdowało się to, czego
szukano: Walentyna Ustymienko,
lat 17, zmarła 22 stycznia 1945,
pochowana na cmentarzu parafialnym. Dla Ustymienki to był szok.
Nie tylko to, że księgi sięgały
Pamięć i troska.
średniowiecza, przede wszystkim
fakt, że zostal ślad, została painięć Kwiaty. Tego się nie
po człowieku. Organista, pan Zygmunt, odnalazł - U nas całe pułki
ginęły bez śladu, a tu każdego czło
wieka znajdą - pomyślał.

Kancelista nie wi$ał jednak,
w którym miejscu cmentarza Walentyna została pochowana. Skierował Borysa do pani Barbary Goliszewskiej, opiekującej się cmentarzem i przy nim mieszkającej. Jej
córka Krystyna przypomina sobie,
jak przyszedł do matki, było z nim

Matka

pamiętała pogrzeb, pamięta-

Walentyna Ustymienko - zdjęcie z nagrobka na łowickim cmentarzu.

Czesław Goliszewski przy wykonanym przez siebie grobowcu Walentyny Ustymienko.
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To bly11c1y lampa
Akermanu

Podw6i••
korzenie
Na grobie sanitariuszki jest teraz krzyż, rzadkość .na grobach
żołnierzy sowiećkich, którzy stracili życie w walkach na ziemiach
polskich w latach 1944-45. Ale też
Walentyna nie pochodziła z typowej sowieckiej rodziny. Ona,
Borys oraz czworo pozostałego

Jednocześnie studiował zaocznie
dziennikarstwo, egzaminy zdając
w przedziwny sposób: w różnych
Znalazł przystań... To stwierdze- sowieckich portach, do których zanie najlepiej pasuje do człowieka, wijał. Od blisko trzydziestu lat
który prawie 20 lat swego życia pisze w gazetach. Przez lata całe
~ na morzach całego świata. nie było to dziennikarstwo, do jaPływał na różnych statkach i na róż kiego się przez kilkanaście lat
nych trasach. Arktyka i Antarkty- wolności przyzwyczailiśmy,
da, Bałtyk i Atlantyk, morza Dale- wolne słowo w ZSRR nie istniało.
kiego Wschodu i wody Afryki. Ale rzemiosło, umiejętność posłu-

Nad grobem siostry, jesień 1988. Od lewej
Goliszewska i Borys Ustymienko.

Czesław

Goliszewski, Julia Ustymienko, Barbara

nował także

Borysa. Potrafi wy-

mienić,jak:ie kolejne nazwy nadawały Akermanowi poszczególne
nacje, które przez tę okolicę się
przewijały

i że zawsze w trzonie nazwy było
miasto". Wie, że jeśli kiedyś mówiono o Polsce „od morza
do morza", to znaczyło to od Gdań
ska do Akermanu.

„białe

Berdyczów z kole~ to rodzinne
strony Józefa Korzeniowskiego vel
Josepha Conrada. Jego książki fascynowały młodego Ustymienkę

Na końcu świata - za
w roku 1977.

rodzeństwa - jedna siostra i trzech
braci, byli żywym świadectwem
tego, jaką mieszankę etniczną
stanowiła Ukraina. Ich rodzice pochodzili z Żytomierza. Przed
II wojną światową ta część Ukrainy wcielona była już do ZSRR,
jednak żywioł polski w części tam
pozostał. Ojcem ich był prawosławny Ukrainiec o nazwisku
Ustymienko, ale mat.ką Polka, katoliczka, Antonina Wasilewska.
Zresztą po kilku dziesięcioleciach
Borys, utraciwszy pierwszą
żonę, ożenił się powtórnie, także
z wdową, Tanią - z pochodzenia ...
Bułgarką. Pochodzi ona z tych
Bułgarów, którzy w XVIII wieku
emigrowali spod ucisku osmań
skiego i osiedlali się licznie w okolicach Odessy i Białogrodu Dniestrzańskiego, w którym to mieście Borys znalazł swą przystań
na stare lata.

Łowicz,

Antarktydy Polska to polonez mojej duszy - mówi czasami Borys. Polska to i tak jak polski klasykjęzyka angielskiego, na lata związał on swój los
też mile wspomnienia, jak to z plaży w Gdańsku w roku 1963.
z morzem. Słuchając opowieści Bogiwania się piórem trzeba było rysa Ustymienki o Akermanie,
posiąść. Po zejściu na stały ląd o Conradzie, dosłuchać się można
Ustymienko osiadł nad morzem, nuty fascynacji Polską. Borys nie
na dodatek w kraju marzeń każde omieszka wspomnieć, że kiedyś jego sowieckiego człowieka - w ob- den ze statków, na których pływał,
wodzie odeskim. Obecnie to Ukra- był remontowany w stoczni
ina, ale jej część bardzo zrusyfi- w Gdańsku. Mówi, że pracował na
kowana. Pisze teraz dla ,,Prawdy nim Lech Wałęsa.
Ukrainy", „Czarnomorskich
To niemożliwe, bo najsłynniejszy
Nowin" i innych tytułów. Nie jest stoczniowiec świata nie pracował
już na etacie, podrzuca teksty jako w stoczni remontowej, ale nie o to
„wolny strzelec". Pisze po rosyj- chodzi. Miło jest słyszeć, że pół
sku, ukraińsku, nawet po angiel- Polakowi, pół-Ukraińcowi, obytesku.
mu ze światem marynarzowi byBiałogród Dniestrzański to nic łego sowieckiego imperium, Polinnego jak Mickiewiczowski Aker- ska nie jest obojętna. Przeciwnie,
man. Tutaj rozległym limanem że jest czymś ważnym, zajmują
uchodzi do Morza Czarnego cym trochę miejsca w jego sercu.
Dniestr, mający swe źródła I że to dobre miejsce wywalczyli u wschodnich stoków naszych dla Polski skromni ludzie z Łowi
Bieszczadów. - To błyszczy cza, którzy nie zapomnieli kto jest
I To weszła - lampa Aker- pochowany w pewnym grobie ną
Dniestr
genueńskie,
greckie,
zabytki
sobie
w
mieści
Białogród Dniestrzański, dawniej Akerman,
turecki, rosyjskie, rumuńskie. Borys Ustymienko (z prawej) z Siergiejem Kwitkowskim, preze- manu - pisał poeta w niezapomnia- cmentarzu Emaus.
Wojciech Waligórski
nych strofach. Ten blask zafascysem tamtejszego Polskiego Stowarzyszenia Narodowo-Kulturalnego.

kołem

sterowym na Morzu Weddella u

wybrzeży

ul. Zduńska 45, tel. (046) 837-35-84

OFERUJE:
pełny asortyment leków
leki recepturowe
insuliny
• szczepionki
• parafarmaceutyki

• leki dermatologiczne i przeciwalergiczne
leki homeopatyczne
zioła i preparaty ziołowe
humany i odżywki dla dzieci
• środki higieniczne i opatrunkowe
• kosmetyki firm VICHY, ZIAJA

Apteka uczestniczy w wogramach, np. „Zyskaj Zdrowie", „Apteka Dobrych Cen'~
„Centrum Diabetyka" skierowanych do osób o zwiększonym
zapotrzebowaniu na preparaty ochrony zdrowia wybranych grup.

ZYCZL/WY I FACHOWY PERSONEL APTEKI SERDECZNIE ZAPRASZA

Rok 1963, na Morzu Ochockim podczas zimowego r_ejsu na
wnątrz kajuty -28 stopni Celsjusza.

Kołymę.

•
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SAMOCHODOWE
Skoda Favorit, gaz, 1995 rok, idealna, cz.erwona,4800zł-spnedam. Tel. 0603-512-417.
Całe i uszkodzone kuplę, Głpwno.
Tel. 0606-238-179.
Cinquecento kupię. Tel. 0500-420-702.
kuplę. Tel. 0500-420-702.

Tlco

Citroen Berlingo 1.9 D, VI 1998 rnk,
bezwypadkowy „ sprzedam.
Tel. 046/837-83-52, 0607-383-180.
Absolutnie kupię każdy osobowy cały,
uszkodzony lub zniszczony.
Tel. 0505-&45-n2.
Absolutnie kupię auta po 1990 roku,
wszystkie marłll, 100% satysfakcji
i dojazd natychmiastowy.
Tel. 0511-371-000.
Kupię każdy

samochód.
Tel. 0605-948-751.
Kupię osobowe - cale, rozbite,
skorodowane. Tel. 0601-391-405.
Polonez 1500, gaz - sprzedam.
Tel. 0510-090-480.
Skupuję silniki SW-400 Leyland oraz czę
ści. Tel. 0602-123-360.
Duży wybór Suzuki Swift, samochody z Niemiec. Tel. 0421716-04-27, 0602-292-093.
Peugeot 406 2.1 TDi, 1998 rok, czerwony,
klimatyzacja, ABS, alarm z pilotem w kluczyku, zielone szyby i lusterka, elektryczne szyby i lusterka, 2x airbag, stan idealny, 18800 zł
- sprzedam. Tel. 0500-200-115.
Mercedes 608 D, 1980 rok - sprzedam.
Tel. 0692-101-989.
Lakiery samochodowe, materiały lakiernicze
- auta osobowe, dostawcze, ciężarowe.
Tel. 0512-391-051.
Escort 1.3 CL, 1997 rok, 1OO tys. km - sprzedam. Tel. 046/837-27-05 po 16.00.
Kupię każdy samochód, moż.e być rozbity
lub w komis do sprzedania, powyżej 1990 r.
Tel. 0605-695-882.
Peugeot 309, 1987 rok, benzyna, gaz,
centralny zamek, elektryczne szyby
- spri.edam. Tel. 046/838-64-76.
126p, na części- sprzedam. Tel. 0668-262-745.
Łada Samara 1.3 gaz;Maluch, na części
- sprzedam. Tel. 0880-781-201.
Opel Kadett Łezka 1.6 D, 1986 rnk,
stan dobl)' - sprzedam. Tel. 046/830-32-00.
Części: Astra 1.4, 3d i 1.6, 5d; CC 700
- sprzedam. Tel. 0604-569-679.
Ford Focus 1.8, 199912000 rnk, salon,
możliwość kredytowania - sprze(lam.
Tel. 0602-370-470.
Opel Astra combi 1.6, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-76-45.
Opel Astra Classic, 2001 rok - spri.edam.
Tel. 046/837-21-82 po 17.00.
Dwa Lanosy 3-łetnie - sprzedam.
Tel. 042/616-12-01, 0601-299-SSO.
Fiat I26p, 1997 rok - spri.edam.
Tel. 0601-662-915.
Opel Vectra 1.6, 1989 rok, benzyna, gaz,
wersja C.D., stan techniczny bdb - spri.edam.
Tel. 0606-675-608.
Ford EscortTD, 1997 rok, 9500zł-spri.edam.
Tel. ·0695-301-081, 046/838-84-18.
Fiat l 26p, 1996 rok, stan dobl)' - spri.edam.
Tel. 0602-820-852.
Fiat l 26p 650, 1990 rok, cena 350 zł
- spri.edam. Tel. 0421710-73-56.
Fiat Punto I.I 3D, 1998 rok - spri.edam.
Tel. 0691-539-911.
' Ford Focus 1.8 combi, 1999 rok - spri.edam.
Tel. 0601-250-350.
Star 1142 do przewozu żywca, Lublin skrzyniowiec oraz Żuk kontener - spri.edam.
Tel. 0510-158-924, 0502-313-911.
Volvo 440 2.0, 1994 rok - spri.edam.
Tel. 0697-574-715.
Fiat Uno I.O, 1994 rok,'zielony metalik, 3d,
blokada slazyni biegów, autoalarm, 3600 zł spri.edam. Tel. 0661-268--017 po 16.00.
Seicento van, 2000 rok, biały - spri.edam.
Tel. 0605-539-256.
Opony używane - importer.
Tel. 0602-133-182, 046/837-01-80.
Żuk, 1990 rok, 11 O tys. km, IOOO zł
' - spri.edam. Tel. 0461838-47-86.
Fiat Punto 1.2 I6V, 1997 rok, salonowy
- sprzedam. Tel. 0602-439-819
Seat Ibiza 1.9 SDl,1999 rok,
5-drzwiowy, klimatyzacja - spri.edam.
Tel. 0606-287-445.
Opel Astra 1.4 + gaz, 1997 rok, 3-<lrzwiowy,
salonowy - spri.edam. Tel. 046/838-84-42.
Fiat Cinquecento 700, 1997 rok, czerwony,
55 tys. km, bezwypadkowy, pclna dokumentacja - !>lJrz.edam. Tel. 0607-609-237.
Volvo 440 1. 7_ ~ gaz, 1989 rok, 2000 1ł
- sprzedam. Tel. 0602-293-484.
Za 999 zł możesz stać się posiadaczem Poloneza - prLCjściówki, zasilanego.gaz.em B.R.C.
z komputera. Tel. 0601-297-775.

l 26p, 1995 rnk, po kapitalnym remoncie
- tanio sprzedam. Tel. 0606-319-335.
Daewoo Matiz, 199912000 rnk, czerwony
+gaz-spr=iam Tel.0500-751-153.
Nissan Sunny, 1991 rok, benzyna+ gaz
- sprzedam. Tel. 0691-559-464.
Iveco 35-8, 2.5 D, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 0502-261-898.
Silnik Star 200, w częściach - sprzedam.
Tel. 046/838-48-14.
Przyczepę

KS Bocher )o t, Multicar M25,

Widlak 7A- sprzedam. Tel. 0506-793-634.

RenaultTrafic-sprzedam. Tel. OS09-208-502.
VW T4 furgon 3-0SObowy, 1997 rnk,
salonowy - spri.edam. Tel. 0601-505-160.
Fiat Uno I.O + gaz, 1999 rnk, salonowy
- sprzedam. Tel. 0606-931-652.
Fiesta 1.1, gaz, 1980 rok; Golf, slazynla, zawieszenie, części; Polonez, skrzynia, most,
silnik; l 26p, skrzynia, silnik; Samara 1.3,
silnik, części - sprzedam. Tel. 0667-787-041.
Lanos 1.5 z gazem, 1998 rok, niebieski meta-

lik, alufelgi, 7500 zł - sprzedam.
Tel. 0604-853-899, 046/830-33-35.
Star, Jelcz i inne ciężarowe - naprawa,
wymiana podzespołów.
Rząśno 13, gm. Zduny, tel. 0602-123-360.

OGŁOSZENIA

Fiat Cinquecento 900, 1995 rnk, cz, aa
- spri.edam. Tel. 0509-156-794.
Spri.edam Forda na części (l .8 TD).
Tel. 0604-758-342
Ford Transit dubel kabina, ł 996 rok,
stan bardzo dobl)', ładowność 1500 kg
- spri.edam. Tel. 0509-707--072,
Opel Astra ll Combi Van l .7 DTI, 2000 rok
- sprzedam. Tel. 0506-123-651.
Polonez Caro, 1994 rnk,
lekko uszkodzony przód - sprzedam.
Tel. 0421719-71-66, 0513-972-051.
Peugeot 205 1.1 gaz, 1991 rok,
centralny zamek, alarm, cena 5000 zł
- sprzedam. Tel. 0691-863-527.
Punto 1.1 SX, 1996 rok, 5-<lrzwiowy - sprzedam. Tel. 0421719-20-77, 0604-392-876.
Volkswagen Passat Combi 2.0i,
1991 rnk, zarejestrowany - sprzedam
lub zamienię na mniejszy.
Tel. 0421719-20-77, 0604-392-876.
Skoda Felicia 1.3 MPI, 1998 rok - spri.edam.
Tel. 0421719-20-77, 0604-392-876.
Ford Fiesta l.3i, 1996 rnk, zarejestrowany
-sprzedam.
Tel. 0421719-20-77, 0604-392-876.
Opel Vectra l.6i, 1994 rok, zarejestrowany

VW Golfl.9 TDI, 1997 rok, wspomaganie, . -spri.edam.
Tel. 0421719-20-77, 0604-392-876.
centralny zamek, elektryczne szyby,
Matiz, 199912000 rok, 57000 km, zielony,
białe zegal)' - sprzedam. Tel 0502-768-100.
stan idealny, 8900 zł - spri.edam.
Polonez Caro, gaz, 1995 rok - sprzeda.
Tel. 0888-986-904.
Łowicz, tel. 0603-741-485.
Ford Fiesta, 1992 rok - sprzedam.
Spri.edam nową przycr.epę samochodową,
Tel. 0606-901-938.
Tel. 0603-332-651.
Audi A4 I.ST, 1997 rok- sprzedam.
Absolutnie cale osobowe, uszkodzoTel. 0606-901-938,
ne - kuplę. Tel. 046/831.as.71,
BMW 525 TDS - sprzedam.
0501-681-806.
Tel. 0606-901-938.
Absolutnie kupię osobowy, cały,
Fiat 126p, 1998 rok, 1600 zł- sprzedam.
uszkodzony. Tel. 0509-228-325.
Tel. 0695-893-422, 046/837--02-25 o 16.00.
Mercedes 124 3.0 +gaz, idealny - sprzedam.
Lublin, 1996 rok, stan bdb - spri.edam.
Tel. 046/831-85-71.
Tel. 0663-924-969.
Toyota Carina E 2.0 +gaz, 1993 rok
Toyota Corolla, 1993 rok - sprzedam.
- spri.edam. Tel. 0501-581-906.
Tel. 0506-713-289.
CC 700, 1995 rok - spri.edam.
Fial I26p, po maksymalnym tuningu.
Tel. 046/837-27-27, 0888-044-406.
obniżony, utwardzony - sprzedam.
Mercedes „beczka", stan bdb - sprzedam.
Tel. 0660-863-759.
Tel. 0604-970-429.
2-letnia instalacja gazowa - sprzedam.
Ford Escort combi 1.4, 1991 rnk, 3500 zł
Tel. 0507-341-234.
- sprzedam. Tel. 0608-484-651.
Polonez, 1991 rok 1.5 gaz, szyberdach,
Polonez, 1996 rnk, gaz - spri.edam.
hak, opony zimowe - sprzedam.
Tel. 0889-125-892.
Tel. 0888-226-863.
Polonez, 1994 rok, gaz, zadbany - sprzedam.
Polonez, 1991 rok + gaz; Peugeot, 1989 rok,
Tel. 046/83 8-65-08.
Diesel - spri.edam. Tel. 0888-826-199.
remontu.
do
Poloneza
Kupię
Tabria, 1992 rnk, 500 zł - sprzeda.
Tel. 0889-125-892.
Tel. 0606-646- !'98.
Fiat Panda 1.1, I właściciel - spri.edam.
Ford Transit 2.5 D - sprzedam.
Tel. 0509-020-872.
Tel. 503-528-645.
CC 700, 1997198 rok - spri.edam.
Renault Megane 1.6 Coui'e, niebieski metaTel. 0503-067-846.
lik, 1997 rnk, I właścicie~ salonowy,
Nissan Sunny 1.4 I6Y, 1992 rok, stan bdb
10800 zł- sprzedam. Tel. 0888-261-433.
- spri.edam. Tel. 046/839-63-26.
Volvo 960 2.5 24V, 1995 rok, gaz, grafitowy
Kupię Żuka w dobrym stanie technicznym.
metalik, pclna opcja, 12500 zł „ spri.edam.
Tel. 0506-870-965, 046/839-20-25.
Tel. 0888-261-433.
Fiat 126 el, 1997 rok - sprzedam.
VW Wento 2.0, 1997 rok, pełna elektryka,
Tel. 046/837-47-70.
po tuningu, srebrny metalik, I0500 zł
Renault Megane Scenic, benzyna+ gaz,
1997 rok, elektryka+ klimatyzacja, 15000 zł
- spri.edam. Tel. 0603-070-501.
Fiat Palio 1.2, 1999 rnk, I właściciel,
faktura VAT -spri.edam. Tel. 0421710-89-34.
Citroen Saxo 1.1, 1999 rok,
przebieg 92000 km „ spri.edam.
Tel. 0421719-26-88, 0603-610-225.
Seat Ibiza 1.4 MPi, XI 2000 °rok, czerwony,
4 poduszki, elektryka, duży wyświetlacz,
salonowy - spri.edam. Tel. 0694-945--034.

„ spri.edam. Tel. 0888-261-433.
Mercedes 14-0W 3.5 TD, 1993 rok, fioletowy
metalik, pełne opcja, 28500 zł - spri.edam.
Tel. 0888-261-433.
Fiat 125p, 1993 rok_ spri.edam.
Tel. 0605-535-396.

Seat Cordoba l.8GLX, 1994rnk,ciemnygrafit
metalik, gaz, elektryczne szyby (ściemnione)
i lusterka, alufelgi letnie + zimówki, szyberdach, centralny zamek, CD Pioneer, wspomaganie kierownicy, podgrzewane lusterka,
atrakcyjny wygląd - sprzedam.
Tel. 0502-312-363.

Audi A4 1.9 TDi, zielony metalik, 1996 rok,
klimaiyzacja, czarna skóra, pełna opcja,
21400 zł - sprzedam. Tel 0501-213-067.

Golfll 1.6, benzyna+ gaz, 1989 rok,
alufelgi, szyberdach, pIZerejestrowany,
cena 5800 zł - sprzedam.
Tel. 046/874-15-70, 0604-498-637.
Astra combi 1.7 TDI, 1995 rok, cena 7800 zł
- spri.edam. Tel. 0661-040-027.
Fiat I26p, 1987 rok, stan dobl)' - sprzedam.
Tel. 0698-230-013.
Fiat Uno, 1994 rok, groszek metalik,
stan idealny - sprLCdam. Tel:0660-680-306.
Opel Astra 1.77 TD, 1997 rok, szyberdach,
wspomaganie, I x allbag, zielony metalik spri.edam. Tel. 0461838-62-91 po 19.00.
Łada Samara 1.3 -sprzedam.
Tel. 0503-654-884.

żuk, gaz, benzyna; olchę w klockach

i po przetarciu - sprzedam.
Tel. 0601-269-410 po 20.00.
PolonC7 Caro Plus 1.6, benzyna + gaz..
1998 rok, 1 właściciel - sprzedam.
Tel. 0511-842-115, 046/862-29-66.
Polonez Caro, 1994 rok, stan dobry
·sprzedam. Tel. 02412n,71-52.
CC 700, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 0509-972-417.

Opel Astra, 1999 rok Classic, bordo metalik,
Sedan, salonowy, 11800 zł - sprzedam.
Tel. 0501-213-067.
Nissan Primera, 1993 rok, grafit metalik,
Sedan,5800zł-sprzedam. Tel.0501-213-067.

Renault Clio 1.4, 1993 rok, wspomaganie,
el. lusterka i szyby, skórzana tapiceri<a,
3450 zł - spri.edam. Tel. 0888-596-487.
Opel Astra Combi 1.7, 1994 rok, błękitny,
sprowadzony, 5500 zł + opłaty - sprzeąam.
Tel. 0604-991-296.
CC 700, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0600-394-592.
Clio, 1997 rok - sprzedam. Tel. 0694-543-780.
Seicento 900, 200 I rok, niebieski, 45 tys. km.
bezwypadkpwy, stan idealny „ spri.edam.
Tel. 0692-489-339.
Renault Clio II 1.4, 1998 rok, 5 d,
wspomaganie, bordo metalik, I właściciel,
idealny - sprzedam. Tel. 0668-445-178.
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Seicento 900SX, 1999 rok, srebrny metalik,
I właściciel, bezwypadkowy - spri.edam.
Tel. 0606-395-256.
Uno I.O, 1996 rok, grafitowy metalik, 5 cl,
bezwypadkowy, zadbany - sprzedam.
Tel. 0668-445-178.

Citroen Berlingol.4 Xll.1999 rnk, złoty metalik, przeszklony, 5-osobowy, 4-drzwiowy,
poduszka powietrzna, wspomaganie kierowradioodtwarzacz, boczki
nicy, centralny
suwane drzwi, 2 komplety opon, salonowy,
serwisowany, 15500 zł. Tel 0694-854-712.

Daewoo Lanos 1.5 l 6Y, 1999 rok, gaz,
wspomaganie, Sedan, zielony metalik,
idealny - sprzedam. Tel. 0606-395-256.
Seicento 900, 2000 rok, gaz, czarny, I właści
ciel, :zadbany - spri.edam. Tel. 0668-445-178.

Ford Escort combi, 1991 rok „ spri.edam.
Tel. 0691-090-215.

Daewoo Lańos 1.5, 1998 rok, Sedan, gaz,
wspomaganie, granatowy metalik, zadbany
- spri.edam. Tel. 0668-445-178.

Mercedes Benz 208 2.3, 1991 rok,
stan idealny, maks. długi i wysoki - sprz.edam.
Tel. 024/277-96-75.

Opel Vectra 1.6, 1991 rok, gaz, alarm,
centralny, radiomagnetofon, bordowy metalik, 5800 zł - spri.edam. Tel. 0503-070-066.
126p, 1991 rnk, stan bdb - sprzedam.
Tel. 0605-535-396.

Fiat l 26p, 1998 rok, czerwony - spri.edam.
Tel. 046/863-60-14.

l 26p, 1991 rok, stan bdb - sprzedam.
Tel. 0696-069-544.
Skoda Favorit 1.3, 1991 rok, benzyna+ gaz
- spri.edam. Tel. 0605-535-396.
Vectra 1.6 I6?V, 1998 rok, gaz sekwencja,
wspomaganie, ABS, bezwyadkowy, c.zamek,
alarm, kornputerpokllldowym, radio, stan bdb,
14000 zł - spri.edam. Tel. 0608-427-135.
Tico SX, 2000 rok, benzyna+ gaz,
zielony metalik, 60 tys. km, pełna dokumentacja, cena do uzgodnienia - sprzedam.
Tc.I. 0694-633-656, 046/863-34-24.
l 26p, 1993 rok, stan bdb - sprzedam.
Tel. 0887-330-702.
Uno 1.4 benzyna+ gaz, 1995 rnk, stan bdb
-sprzedam. Tel. 0501-818-524.
Matiz, 1999 rok, I właścicie~ 98 tys. km.
złoty metalik - sprzedam. Tel. 0604-408-929.
Fiat 126p, el, 1994 rnk, zielony - sprzedam.
Tel. 046/838-61-57.
CC 700, 1998 rnk, różowy metalik, 4600 zł;
CC 900, 1995 rok, benzyna + gaz, 4200 zł;
Opel Corsa 1.2, 1996 rok, czerwony, 4 cl, 8200
zł; Opel Astra 1.4 8V, 2000 rok, szal)' metalik,
11600 zł „ sprzedam.
Tel. 046/863-06-10, -0694-547-204.
Tico, zielony metalik, stan idealny
- spri.edam. Tel. 0660-680-306.
Ford Transit 2.4 D, 1991 rok - spri.edam.
Tel. 0660-680-306
Opel Vectra 1.6, 1989195 rok - sprzedam.
Tel. 046/861-66-55.
Tico - spri.edam. Tel. 0600-366-977.
Seicento, 2000 rok, czerwony, 8200 zł
- sprzedam. Tel. 0502-640-898.
BMW 1.8 benzyna, 1990 rnk, 6300 zł
- sprzedam. Tel. 0502-640-898.
Passat 1.8 20V. 2000 rok - sprzedam.
Tel. 0502-782-465.
Skoda Favorit, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 0694-759-401.
Opel Coisa 1.2, 2002 rok, czerwony, 3 cl,
stan bdb, salonowy - sprzedam.
Tel. 0609-700-908.
Polonez Caro, 1997 rok, gaz- sprzedam.
Tel. 046/861-23-30.
Opel Corsa 1.2, 1994195 rok, czarny, 3-0rzwiowy, szyberdach, sprowadzony z Niemiec,
stan bdb, opłacona akcyza, 6900 zł.
Tel. 046/862-32-60, 0880-301-094.
Fiat Croma 2.0i, 1992193 rok, skórzana tapicerka Gak nowa), podgrzewane siedzenia,
kliillatronik, N3S, centralny zamek, wspomaganie, 4x elektryczne szyby, elektrycznie skła
dane lusterka, spl)'Skiwacze reflektorów,
stan bdb, opłacona akcyza, 5800 zł.
Tel. 046/862-32-60, 0880-301-094.
Star 1142, 1995 rok - spri.edam.
Tel. 0505-899-244.
VW Golf I 1.6 D (wszystkie części)
- sprzedam. Tel. 0504-105-141.

mek,

•

Tico 800, 1998 rnk, I08 tys. km, ciemno
zielony, centralny zamek, elektryczne szyby
- sprzedam. Tel. 0693-157-108.

Ford Escort 1.4, 1995196 rok,
8500 zł. Tel. 0603-688-013.

wyposażony,

Części:

Polonez (Rover), Tipo, Peugeot 405
- sprzedam. Tel. 0605-617-841.
auto do 1000 zł - kupię.
Tel. 0697-6n-530.
Każde

Skoda 105L, 1987 rok+ hak - sprzedam.
Tel. 0505-334-375.
CC 704, 1997 rok, stan bdb,
srebrny metalik - sprzedam. Lenartów 7,
tel. 046/838-45-68, 0694-874-397.
Citroen AX 1.4 D, 1992 rok, 1600 zł
- spri.edam. Tel. 0509-392-248.
VW Passat 1.6, 1984 rnk, wszystkie części
do Passata: alufelgi 14" i opony letnie 14",
stan bdb - sprzedam. Tel. 0503-782-292.
Fiat Palio 1.2 + gaz, 1999 rok, I właściciel - sprzedam. Tel. 0503-168-408.
Seat Ibiza 1400, 2001 rok, I wtaśc1cie1
-sprzedam. Tel„ 0668421-165.
Renault Scenic 1.6,1997 rok,
I wlaśclciel, salonowy - sprzedam.
Tel. 0503-168-408.
Łada Samara 1300, 1989 rnk, 69 tys. km.
garażowana - sprzedam. Tel. 046/837-47-70.
Slazynie biegów, tylny most, wał napędowy,
głowica do Poloneza, przyczepka - sprzedam.
· Tel. 0607-890-382, 0660-294-203.
VW Polo Classic 1.6, 1997 rok; Opel Vectra,
1996 rok; Opel Astra n 2.0 DTL, 1999 roksprzedam. Tel. 0601-114-555, 0500-089-448.
BMW 316i, 125 KM z chipem, 1990 rnk,
bezwypadkowy, czarny perłowy, rok w kraju, stan techniczny idealny, elektryczne lusterka, szyberdach, przyciemniane szyby, radioodtwarzacz, pełna dokumentacja, 5700 zł
- sprzedam. Tel. 0604-136-566.
Ford Fiesta l.4i 16Y, 1995 rok, 5-<lrzwiowy,
serwisowany, 2x airbag, centralny zamek, ABS,
system ar:typoślizgowy, wspomaganie, szyberdach, czarny perłowy, bezwypadkowy,
I właściciel w Polsce, 6300 zł - sprzedam.
Tel. 0604-797-607.
Peugeot 605 SRL 2.0 benzyna+ gaz,
1995 rok, salonowy, tiOrdowy metalik,
bezwypadkowy, elektryczne szyby i lusterka,
szyberdach, wspomaganie, stan idealny,
7300 zł- sprzedam. Tel. 0601-173-779.
Yy; Golflll, 1994 rnk, bordowy metalik,
5-0rzwiowy, szyberdach, elektryka lusterek,
podgrzewanie tylnej szyby, 9400 zł
- sprzedam. Tel. 0509-599-939.
Avia A31 IN, 1997 rok, 9000 zł netto
- sprzedam. Tel. 046/830-90-60.
Opel Corsa I .O, 1998 rok, zarejestrowany,
stan super - sprzedam. Tel. 046/837-88-12.
Ford Fiesta 1.8 diesel, 1994 rok,
kolor bordowy, 3-<lrzwiowy, 3600 zł
- spri.edam. Tel. 0696-463-120.
Opel Frontera 2.3 TD, wspomaganie,
centralny zamek, 4 elek11yczne szyby,
15300 zł - sprzedam. Tel. 0696-463-120.
Golfll, 1990 rok, po kolizji „ sprzedam.
Tel. 046/838-76-87.
Audi A4, J995 rok, gaz+ hak - spri.edam.
Tel. 0665-351-508.

Spri.edam fotelik samochodowy 0-5 lat.
Tel. 046/838-47-96.

VW Wento, 1993 rok 1.8 + gaz, dodatki,
stanbdb-spri.edampilnie.Tel.0604-260-277 .

Tarpan benzynowy, 1990 rok,
stan bardzo dobl)' - pilnie spri.edam.
Tel. 046/838-21-69.

Fiat Siena, 1998 rok - spri.edam.
Tel. 0504-057-366, 046/831-81-22.

Auto-części

Renault, Citroen,
Peugeot. Wygoda 39, k.. Łowicza.
Tel. ()46.1838.S()-3, 0691-730-162.
Fiat I26p, 1988 rok, 200 zł - spri.edam.
Tel. 0508-220-243.

CC 700, 1997 rok - spri.edam.
Tel. 0608-738-088.
Opel Combo 1.7 D, 1995 rok, salonowy,
235 tys. km, I właściciel, bezwypadkowy
- sprzedam. Tel. 046/837-15-74.

Audi A4 Awant 1.9 TDl, 2000 rnk, sprowadzony - sprzedam. Tel. 06()9...541-329.
Seat Cordoba 1.6, IOOO KM, gaz, 1999 rok,
5 drzwi, poduszki, ABS, radio, nowe koła
zimowe i letnie -sprzedam. Tel 0698-677--073.
Ford Escort 1300, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0604-542-009.
CC 900, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 0696-441-703.
Star 1142, 1989 rok - sprzedam.
Tel. 0604-423-453.
VW Goim l.6Tdi, 1987 rok „ sprzedam.
Tel. 0693-542-137.
Części

- Ducato, Ford Escort i Scorpio,
Hyunday, Renault 11 D, Renault 5, Polonez,
125p, 126p, Łada 2107, Ford Mondeo (blacharskie)- spri.edam. Tel. 0504-199-580.
Spri.edam części do VW Golfa n, mechaniczne i blacharskie Tel. 0668-167-315.
Seicento 1.1, 1999 rnk, błękitny metalik, airbag, zadbany - sprzedam. Tel. 0606-899489.
Siena 1.4, 1997 rnk, granatowy metalik,
bezwypadkowy, stan bdb - sprzedam.
Tel. 0608-409-744.
Honda Acord 1.8 + gaz, 1998 rnk, salon
- sprzedam. Tel. 0692-297-320.
Seicento, 2000 rnk, I właściciel, idealny, jak
nowy, 8500 zł - sprzedam. Tel. 0602-367-765.
Opel Astra combi, 2000 rok, I właściciel,
używany przez kobietę.jak nowy- spri.edam.
Tel. 0602-367-765.
Absolutnie każde auto całe, uszkodzone, prywatne, firmowe, 100 % satysfakcji - kuplę. Tel. 0602-367-765,

0504-708-845.
Zagubiono kluczyk z pilotem do samochodu z czarnym skórzanym breloczkiem. Nagroda. Tel. 0602-183-124.

Renault Schamada 19, 1992 rok, gaz
- spri.edam. Tel. 0698-788-181.
BMW 525, 1990 rnk, benzyna+ gaz
- spri.edam. Tel. 0603-131-584.
BMW 318, 1995 rok, cena 12500 zł
- sprzedam. Tel. 0694-745-543.
Cinquecento 900, 1996-1998 „ kupię.
Tel. 0608-108-139.
Cinquecento 700, 1996 rok - spri.edam.
Tel. 046/814-59-30.
CC 700, 1996 rnk, niebieski, cena 3900 zł
- sprzedam. Tel. 0608-697-964.
CC 700, 1993 rok+ gaz na gwarancji,
czerwony, ok. Rawy Mazowieckiej
- spri.edam. Tel. 0603-538-903.
Daewoo Lanos, 2000 rok, gaz, cena I0700 zł
- spri.edam. Możliwość zamiany na 126 p,
cinquecento, poloneza lub inny tańszy.
Tel. 0509-369-540.
Dcwoo Lanos Sedan - kupię.
Tel. 0694-216-417.
Daewoo Nexia, sedan z gazem - kupię.
Tel. 0606-436-231.

Daewoo Lanos, bezwypadkow}' z wspomaganiem - kupię. Tel. 0608-108-139.
Daewoo Nexia, z wspomaganiem - kupię.
Tel. 0692-8:'.9-882.
Daewoo Matiz, z wspomaganiem - kupię.
Tel. 0608-108-139.
Ford Escort, 1997 rnk, stan bardzo dobl)'
- spri.edam. Tel. 0608-365-353.
Fiat Uno X, 2001 rok, gaz, 5-<lrzwiowy,
bezwypadkowy, cena 9800 zł - sprzedam.
Tel. 0501-586-017.
Ford Escort 1.4, 199511996 rok,
cena 8500 z~ wyposaż.ony, 5-0rzwiowy
- spri.edam. Tel. 0603-688-013.
Fiat Uno, 200 I rok, cena 9700 zł, gaz,
5-0rzwiowy, 1. właściciel. Tel.0501-586-017.
Ford Escort Kombi 1.6, 1998 rok,
bezwypadkowy, wyposażony - spri.edam.
Tel. 0501-715-609.
Fiat Punto li, 2000 rok, cena 12800 zł,
5-0rzwiowy - sprzedam. Tel. 0501-715-609.
Ford Scorpio Kombi 2.0, cena 6500
- sprzedam. Tel. 0694-745-543.

zł

Fiat 126 p, 1998 rok - sprzedam.
Tel. 046/814-29-92, 0694-818-514.
Fiat Uno, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 046/ 815-18-62.

Mercedes 1242,5D, 1991rok,cena12000zł
- sprzedam. Tel. 0604-478-564.

garażowany

Seicento 900 SX, 1999 rok, metalik,
- sprzedam. Dzierzgówek,
tel. 0509-270-787, 046/839-68-55.

Fial Uno I.O, 1991 rok, kolor granat.
Cena do uzgodnienia - sprzedam.
Tel. 0663-754-393.

Lanos 1.5 1998 rok, l właściciel, 80 tys. km,
bezwypadkowy, 8000 zł.
Tel. 0503-041-173 po 16.00.

Fiat Siena 1.6 HL, 1998 rnk, bordowy metalik + gaz+ szyberdach, 11 tys. zł - sprzedam.
Tel. 0500-134-201.

Ford Escort 1.6, 1992 rok, benzyna, 3-<lrzwiowy, srebrny cena 3300 zł. Rawa Mazowiecka
'sprzedam. Tel. 0606-952-277.

KWIACIARNIA .IKEBANA" NA NAROŻNIKU NOWEGO RYNKU I Ul.KOZIEJ;
• KWIACIARNIA „EGZOTYCZNA" NA UL. STANISŁAWSKIEGO 6; • KIOSK OS. DĄBROWSKIEGO 24 ·RAMPA; • KIOSK LOTTO NA OS. BRATKOWICE; • FIRMA
„BODEX" NA UL. MOSTOWEJ 5; • SKLEP P. KRYNICKIEGO NA UL. ŁĘCZVCKIEJ; • SKLEP P. JANKOWSKIEJ W JACKOWICACH; • SKLEP P. PIECHOWSKIEJ
W CHRUŚLINIE;• SKLEP P. PAPIERl)llK 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; • SKLEP P.. MARCZAKA W KRĘPIE
I W DOMANIEWICACH; • SKLEP P.KOWALCZYKA PRZY UL. GŁOWACKIEGO W ŁYSZKOWICACH; • SKLEP P. WODZYŃSKIEGO W ROGÓŻNIE· • SKLEP GS
ZAWADACH;
W ZŁAKOWIE KOŚCIELNYM; • SKLEP P. FIGATA W NIEBOROWIE; • SKLEP P. SZALENIEC W ZABOSTOWIE; • SKLEP P. SOKALSKIEJ
• 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 SPOŻXWCZ'f W SANNIKACH, UL. WARSZAWSKA 165; •SKLEP P. DRAGAŃSKIEJ W KOCIERZEWIE PŁN. ł RÓŻVCACH

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „NŁ":.

W

KWIACIARNIA OOBEJA w GŁOWNIE, UL. WOJSKA POLSKIEGO 24;
•SKLEP SPOŻYWCZO·MIĘSN~ W GŁOWNIE, UL. SIKORSKIEG04; •SKLEP WIELOBRANŻOWY W GŁOWNIE, UL. HUTA JÓZEFÓW BL. 3; • KIOSK PRZEMYSŁOWY
W STRYKOWIE PLAC ŁUKASINSKIEGO 2; • SKLEP Z ART. SPOŻVWCZO·PRZEMYSŁOWYMI W STRYKOWIE, STARY RYNEK.

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEN DROBNYCH DO „WIEŚCI":.

OGŁOSZENIA

16.02.2006 r.

DROBNE

#

OWY.PUNKT PRZYJMOWANIA OGlOSZEN D OB YCH
Golf Il diesel, 1996 rok- sprzedam.
Tel. 046/815-23-28.
GolfIl 1.6, gaz, 1991 rok - sprz.edam.
Tel. 0609-854-780.
KIA CLANUS 21, 1999 rok - sprz.edam.
Tel. 0504-565-294.
KiaSportageJeep2.0TDI, 1998rok,sprowadzony- sprz.edam. Tel. 0663432-767.
- kupimy. Złomowanie wszystkie.
Tel. 0606-286-776.
Łada 1500, 1990 rok, stan dobry, tanio
- sprz.edam. Tel. 046/831.Q4-59.
Mercedes Sprinter, 2120, 1997 rok, krótki
-sprzedam. Tel. 0605-218-584.
Mondeo Kombi hatbach, 1998 rok,
w całości lub na częśc~ wersja angielska
-sprzedaffi. Tel. 0509-148-609,
046/831-84-39, 0501-461-936.
Men:edes 124, 1991 rok, 3 litry+ gaz,
automat - sprzedam. Tel. 0509-228-325.
Maz.da 121 1.2 +gaz, 1994 rok, cena 5500 zl.
Tel. 0601-804-616.
Opel Kadet 1.6 O, 1988 rok-sprz.edam.
Tel. 0504-564-294.
Opel Vectra XIl, 1999 rok, cena 18600 zł
- sprzedam. Możliwość 7.alTiiany na tańszy.
Tel. 0501-715-609.
Opel Cor.;a, 5-<lrzwiowy - kupię.
Tel. 046/834-81-14.
Opel Astra, 1997-2000 rok - kupię.
Tel. 0692-829-882.
OpelAstraCombi 1.70, 1992rok-sprz.edam.
Tel. 046/831-84-61, 0603-099-751.

'Łady

Polonez, 1994 rok, z gazem, stan idealny
- sprzedam lub zamienię na Malucha.
Tel. 0607-521-398.
Renault Clio 1.2, 1992 rok, gaz, cena 4500 zł.
Tel.0503-126-774, 0602-685-613.
Renault Kangoo 1.4, 2000 rok, 5-osobowy,
serwisowany, bezwypadkowy
- sprzedam lub zamienię na mniejszy i tańszy.
Tel. 0501-715-609.
Renault Laguna 2.2 O, 1995 rok - sprz.edam.
Tel. 0694-745-543.
Renault Clio 1.4, 1992/1993 rok,
cena 4300 zł. Tel. 0608-506-174'
Renaul! Clio I.I, 1992 rok, kolor cz.erwony,
stan dobry- sprz.edam. Tel. 0508479-970.
Renault 19 1.4 + gaz, 1989 rok, elektryka
- sprzedam. Tel. 0888-236-415.
Seat Cordoba, bezwypadkowy - kupię.
Tel. 0695-502-628.
Seicento, do 6000 zł - kupię.
Tel. 0695-509-226.
Seicento I.I Brash, 2002 rok, I. właściciel,
serwisowany, bezwypadkowy
- sprzedam lub zamienię na cinquecento.
Tel. 0665-977-562.
Skoda Felicia, zakupiona w salonie 200 I rok,
bezwypadkowa - sprzedam.
Tel. 0603-588-228.

Opel Astra Combi 1.7 O, 1993 rok, biały,
radio, centralny zamek, wspomaganie
- sprzedam. Tel. 046/831-3340.
Opel Coisa I.O, 1999 rok, 5-drzwiowy,
bezwypadkowy, I. właściciel - sprz.edam.
Tel. 0604-564-269.
Opel Astra 1.4, 2000 rok, sedan, I. wlaściciel
'
- sprz.edam. Tel. 0600-944-728.
Opel Astra, 1998-200 I rok, bezwypadkowy
- kupię. Tel 0695-509-226.
Opel ColSa, bezwypadkowy - kupię.
Tel. 046/834-81-14.
Opel Vectra, 1998-2000 rok - kupię.
Tel. 0606-436-231.
Opel Corsa I.O I2V, 2002 rok, czarna perla,
1. właściciel, 5-0r.zwiowy, bezwypadkowy,
możliwość zamiany na tańszy.
Tel. 0606-975-932.
Opel Astra 1.6 Kombi, 1992 rok - S{llZ!'dam
Tel. 0694-745-543.

Opel Omega 2.3 O, c. zamek, wspomaganie,
szyber dach, elektryC2IlC lustmca - sprz.edam.
Tel. 0661-025-360.
Punto 1.1, 1996 rok, 5-drzwiowy,
bordo metalik- sprz.edam. Tel. 0509-732--002.
- sprz.edam. Tel. 0603-131-584.

· Punto, 5-drzwiowe - kupię.
Tel. 0606-472-251.
-

kupię,

Tel. 046/831-26-32.

Seat Inca 1.9 0;2000 rok - sprzedam.
Tel. 046/814-25-36.
Seat Ibi7.3. I.O, 1997 rok, dala pierwszej rejestracji 1989 r., tanio sprzedam.
Tel. 0609-352-383.
Toyota Corolla 1.4, 1999 rok,
bezwypadkowy, II wlaś!:iciel - sprzedam
.
lub zamienię na tańszy. Tel. 0504-221-035.

Toyota Corolla 1.6, 1997 rok, bordo metalik;
bezwypadkowa - sprz.edam.
Tel. 0601-385-894.
T4 1.9 TO, 1998 rok, długi, przeszklony
- sprz.edam. Tel. 046/815-&-26,
0600-555-558.
Transit 2.0 TOI, 2003 rok, full opcja - sprn>dam. Tel. 046/815-&-26, 0600-555-558.
Trabant 11 OO, 1991 rok, gaz + benzyna
- sprzedam. Tel 0603-131-594.
Toyota, Carina E, 1993 rok, 2 litry + gaz
-spu.iidam. Tel. 0501-581-906.

\blkswagenJetta 1.60, 1987rok-sprndam
Tel. 0507-180-953_
Volkswagen Polo, 5-drzwiowy
- chętnie kupię. Tel. 0606-472-251.
\blkswagen Golf Il 1.6 O, 1991 rok
- sprzedam. Tel 0694-745-543.

Passat kombi TOI, 1995 rok- sprzedam.
0888445-679.

Teł.

\blkswagen Golf Il 1.3 +gaz, cena 4500 zł.
Tel. 0601-804-616.
\blkswagen Polo 19 SD!, 1998 rok,
możliwość rat i inne samochody- sprzedam.
Tel. 0512-614-314.
Volkswagen Polo I.O, 1991 rok,
cena 3800 zl. Tel. 046/834-82-88.

Przycz.epkę

125 X 230 - sprzedam.
Tel. 0692-309453.
Punto, 5-<l=viowy Tel. 0695-502-628.

Seat Cordoba z wspomaganiem,
1998-2001 rok - kupię. Tel. 0606-436-231.
Seicento, 1998 - 2000 rok - kupię.
Tel. 0694-216-417.
Seat Toledo 1.6 +gaz, 1992 rok,
cena 5500 zł. Tel. 0608-506-174.

Toyota Corolla 1.6, 1997rok,bordowymetalik, bezwypadkowy. Tel. 0601-385-894.

Passat 2.0, 1991 rok, benzyna + gaz

Przycz.epkę niewiadowską używaną

Skoda l 20L, stan bardzo dobiy - sprzedam.
Tel. 046/835-11-43.
Seicento 900, 1999 rok, stan tecbniczny
bardzo dobry-sprzedam. Tel. 0504-203-247.

kupię.

Polonez 1500, 1987 rok, stan dobry
- sprz.edam. Tel. 046/ 815-78-14.
Polonez Caro 1.6, 1994 rok, gaz, opiaty,
stan dobry - sprzedam. Tel 0~11-105-061.

Absolutnie cały, uszkodrony, osobowy
- kupię. Tel. 046/831-85-71, 0501-581-906.
auto uszkodrone powyżej
1990 roku. Tel. 0602-685-613.
Kupię każde powyżej 1995 roku,
całe lub uszkodrone.
Tel. 0503-126-774, 0602-685-613.
Naprawa automatycznych skrzyń biegów,
Puszcza Mariańska, ul. Akacjowa 86, wszystkie marl<i. Tel.046/831-84-39, 05()1-461-936.
Opony ciągnikowe 16.9 - 28, używane
- sprz.edam. Tel. 046/815-81-51.
Powypadkowe kupię. Tel. 0605-100-574.
Skup powypadkowych. Tel. 0602-157-399.
Kupię każ.de

Skupujemy samochody całe, skorodowane,
rozbite, powyżej 1990 roktL
Tel. 0608-506-174, 046/831-06-67.
Silniki i skrzynie biegów kompletne
do Fiata Cinquecento 700, kilka sztuk, tanio
- sprzedam. Tel. 0503452-883.
Silnik kompletny ze slazynią biegów 2.0
diesel Toyota Carina Tel. 046/814-40-75.
Złomowanie - płacimy. Tel. 0606-814-679.

Sprzedam Kawasaki ZZR 1100, 1995 rok, stan
idealny, 14000 zł. Tel. 0606-786-748.

GARAŻE
Sprzedam garaż przy ul. Kwiatowej.
Tel. 046/83747"-94.
Sprz.edaro garaż na os. Bratkowice.
Tel. -0606447-777.
Do wynajęcia garaż, os. Starzyńskiego.
Tel. 0601-239-804.
Sprzedam garaż z kanałem pocEwiedanym,
os. Bratkowice na przeciwko bi. 43.
Tel. 0605-974-777.

Łowiczu

Działka

budowlana w wwiczu, 3000 mkw.,
infrastruktura, bliskość handlu, usług, dworców (kolejowego, autobusowego).
Zainteresowanemu inwestorowi wyślę ofertę z dokumentatją. Tel. 022/633-69-46.
Sprz.edaroM-5, 75,5mkw.
Tel. 0668-157-179.
Mieszkanie 72 mkw., N piętro, środkowe,
os. Bratkowice. Teł. 046/837-55-42.
50 mkw., c.o., n piętro, os. Kostka.
Tel 0607-328-007.
86 mkw„ os. M.Kooopnickiej.
Tel. 046/83746-11 po 15.00.
Spr7.edam, wynajmę dzialkę, pow. 640 mkw.,
Łowie-z, os. Górki Tel. 0661-630-735.
Bliźniak, Głowno. Tel. 042171-92-771.
72 mkw., N piętro, środkowe,
os. Bratkowice. Tel 046/837-72-11.
Mies>kanie dwupokojowe 51 mkw. przy
ul. Kwiatowej. Tel 046/837-81-14 po 17.00.
Działkę budowlaną pow. 519 mkw. (Głowno, ul. Kasztmowa), wszystkie media
Tel. 022/681-36-25 po 18.00, 0607-945-243.
Mieszkanie 32 mkw. Tel. 0241235-1048.
Kiosk 13,5 mkw., bez lokalizacji.
Tel. 0607-517-065.
Działka budowlana 1200 mkw„ w wwiczu.
Tel. 0502-278-760.

Żuk iwtermiczny z agregatem chłodniczym

Lokal handlowo-uslugowy 210 mkw„
centrum Łowicza, przy targowicy.

- sprzedam. Tel. 046/831-40-28.

Teł.

9
9
9

9

9
9

Dom murowany 2-piętrowy, częściowo

na działce 760 mkw.
os. Górl<i, ul. Zagórska 20,
tel. 046/837-76-79, 0505-663-306.

wykońcwny,

Łowie-z,

Mieszkanie 75 mkw, cegła, ul. Bolimowskasprzedam. Tel. 0508-096-941.
Sprzedam M-2, 27 mkw., Głowno,
os. Sikorskiego bi. 10, Ili P.iętro.
Tel. 0421710-83-35, 0608-657-588.

Mieszkanie 25 mkw„ n piętro,
os. Broniewskieg9 1/11.
Tel. 0501-071-041, 022/785-31-55.
Mini gospodamwo 1,10 ha w tym 30 arów
rolno-budowlanych, bez zabudowy.
Klewków, tel. 0604-970429.
Kawalerka, 25 mkw„ os. Tkaczew.
Tel. 0880-037-474, 0604-)04-651.

,60 mkw„ os. Bratkowice.
Tel. 0511-380-095 po 18.00.
Sprz.edaro 112 bliźniaka wwicz.
Tel. 0608-359-373.
Mieszkanie własnościowe 34,72 mkw„
os. Swoboda, Głowno. Tel. 0889-285-588.
Kawalerkc; 25 mkW. własnościową
na os. Swoboda, Głowno.
Tel. 0888-323-780.
Nowe mieszkanie 53,2 mkw. w Głownie
na os. Kopernika, I pi~. Tel. 0502-051-181.
Działka 1300 mkw. Jastrzębia 81.

Głowno, ul. Kamieńska 15, działka 5577 mkw„
ogrodzona, media VI ulicy, pod zabudowę,
mieszkaniowa Tel. 042/7194344.
Działka 3500 mkw. na Zabrz.e:źni w Głownie,
uzbrojona, zalesiona. Tel. 042/719-19-03.
Dom i 2 ha ziemi. Tel. 046/838-67-87.
Gospodarstwo 11,41 ha z budynkami.
Bednary 78. Tel. 0691-715496.
Sprzedam mieszkanie 75 mkw„
ul. Baczyńskiego. Tel. 0502-191-264.

PCV
OKllN
FABRYKA
........--.....i...-...
RUKOSIN 4

lOWICZ: NOWY RYNEK 29, TEL. C04&l 837-63-53

KUTNO: Ul. REJTANA &, TEL. C024l 254-60-02
3-komorowy SOFTLINE; 5-komorowy PERFEKTLINE

~ 1435

•Szyby k 1,0
• Kolorowe 5-komorowe okna
w cenie 3-komorowych
·• Transport, pomiar - gratis
• Szybkie wykonanie - 7 dni

41 O' •
1465

netto

R-171

NOWY PEUGEOT I 07
DNI OTWARTE

16-19.02.

www.peugeot.pl ·

ul. Zgoda 13

(m.in. w branży budowlanej
oraz przy odśnieżaniu dachów)
·zapisy do 20.02.b.r.
BHP dla nauczycieli - zapisy do 20.02.b.r.
drwali· operatorów pilarek - 20.02.b.r. o 15.30
pedagogiczny dla instruktorów praktycznej
nauki zawodu we wtorki i czwartki
eksploatacja unądzeń i instalacji
elektroenergetycznych - tzw. grupa SEP
we wtorki i czwartki
palacz c.o. we wtorki i czwartki
kierowców wózków jezdniowych
(widłowych) wponiedziałki i środy
R-285

Sprz.edaro lub wydzitriawię lokal,
os. Starzyńskiego. Tel. 0607-345-852.

na większe własnościowe.
Tel. 0691-<iW-987 do 20.00.
Sprzedam dzialkę budowlaną I 4 arów,
z przybµami, os. Mysiaków Brzoz.ówek.
Tel. 0602-586-487.
Mieszkanie 32,5 mkw., w LQwiczu,
os. Starzyńskiego 6171, cena do uzgodnienia
- pilnie. Tel. 083/35546-61.
Działka budowlana 0,82 ha, Łowicz.
Tel. 0605-562-651.
Sprz.edaro działkę budowlaną w Popowie.
Tel. 0606-353-074.
Mieszkanie, 48 mkw. Ili piętro, po remoncie.
·
Tel. 0609-541-368.

046/837-42-M, 0602-1?2-463.

tel. (046) 837-51-11

9 BHP· PRACE NA WYSOKOŚCI

Sprzedam bliźniak w wwiczu.
Tel. 0502-549-997.
Kawalerlra 16 mkw., własnościowa.
Tel. 0663 _721 _342.

NIERUCHOMOŚCI
-SPRZEDAŻ

Zawodowego

w

Mieszkania 32 mkw. i 34 mkw. - sprz.edam
lub zamienię na większe do 50 mkw.
Tel. 0694-814-819.

Zamienię kawalerkę własnościową

MOTOROWE

Ośrodek Kształcenia

•

83 mkw„ cegła, ul. Bolimowska - sprzedam
lub zamienię na mniejsze na os. Tkac7.ew.
Tel. 0604-172-273.

~
~

CATERING

ZAPEWNIAMY:
../ wspaniałą wykwalifikowaną obsługę,
../ posiłki .palce lizać" ../ wiejski stół
../dwie sale {sala taneczna i sala jadalna)
../ piękne udekorowanie sali
~
../ niepowtarzalną i miłą atmosferę

Tel. (046) 837-5949, OS03-9n-11s, OS05-9n-21s

Wyrwij się w dniach 16-19 lutego do salonu Peugeot
i wygraj nowiutkiego Peugeot I 07, sprytnego łobuza,
który idealnie radzi sobie w ulicznej dżungli. Przyjrzyj mu
się z bliska, sprawdź jego doskonalą orientację w terenie
podczas jazdy próbnej, poznaj praktyczne rozwiązania
technologiczne i zawadiacki charakter. Weź udział
w konkursie. Wyrwij nowego Peugeot I 07, zanim zrobią
to inni. Zapraszamy do salonu!

'107

PEUGEOT. ZAPROJEKTOWANY, BY CIESZVĆ.
Szczegóły

w salonie. Zużycie paliwa: 4, I I/ I OO km, emisja C02: I 09 g/km, dla silnika 1.4 HDi 54 KM.
-

rn -n hu tii

-

-

-

~GARAGE®
Od 1981 roku robimy swoje.
Profesjonalnie.

----------

IEM r~ ilu ~li
Łódź ul. Strykowska 131
Salon (42) 617 07 20 Serwis (42) 617 07 17
(42)6170721
Części(42)6170718 Fax

www.apgarage.peugeot.pl

OGLOSZENIA DROBNE • OGLOSZENIA DROBNE
3 ha ziemi. Janinów k.Bielaw.
Tel. 0665-727-585.

'"R. mkw., własnościowe, IV piętro + garaż,
os. Bratkowice. Tel. 0513-529-865:
Pawilon nr 14 w nowym 17..<(Clzie
od strony warzyw. Tel. 046/837-99-16.
Sprzedam działkę rolną 0,69 ha.
Tel. 0461837-4&0 I po 18.00.

NIERUCHOMOŚCI
-WYNAJEM
Górne piętro budynku, osobne wejście
- dla firm lub osób prywatnych, trasa Łódź
- Łowicz (Krępa) lub sprzedam.
Tel. 0660-437-51 O.
Do

Sprzedam lub wydzierżawię gospodarstwo·
rolne z budynkami: mieszkalnym i gospodarczymi w Popowie. Tel. 0606-624-547.

Wynajmę kwateiy pracownicze (Głowno).
Tel. 0602-630-316.
Wynajmę lokal 45 mkw„ ul.
Tel. 0660-699-025.

Długa

Do wynajęcia, sprzedaży sklep w
Tel. 0506-190-291.

Łowiczu.

2 pokoje - do wynajęcia w Łowiczu.
Tel. 046/861-00-18.

Sprzedam 4 ha sadu w miejscowości Narty,
cena 120.000 zł. Tel. 0660-416-423.

światło,

Sprzedam mieszkanie 65 mkw„
osiedle PIZYdworcowe PIZY ul. Sobieskiego
-cegła, I piętro. Tel. 0605-303-753.

Solidarności.

Wynajmę plac pod działalność gospodarczą
w Rawie Mazowieckiej u zbiegu ulic Katc>wickiej i Wyzwolenia. Tel. 0602-449-577.

KUPNO - RÓŻNE

Tel. 0602-574-891.

Sprzedam działkę budowlaną
o pow. 5800 mkw. w miejscowości Machaty,
cena 12000 zł. Tel. 0660-416-423.

Sprzedam dom w Skierniewicach.
Tel. 0606-336-104.

na 9 Maja lub
Tel. 0609-282-382.

lokal w centrum
- na gabinety.lekarskie.

Łowicza

Mieszkanie 43 mkw. Tel. 0660-469-758.

Wynajmę garaż

wynajęcia

24 mkw. -sprz.cdam.
Tel. 0505-044-971 po 20.00.

Sprzedam działkę budowlaną 1.20 ha, media,
szer. 50 m, Jastrzębia. Tel. 046/837-07-47.

Do wynajęcia w Skiemiewicach lokal
na działalność gastronomiczną, 150 mkw.
Tel. 0509-849-465.

Do wynajęcia l~kał na działalność 50 mkw„
woda, c.o. - w centrum Zdun.
Tel. 046/838-78-30.
Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe,
os. Starzyńskiego. Tel. 046/837-66-24.
Do wynajęcia nowe pomieszczenie
na gabinet dentystyczny, centnun Łowicza
Tel. 0600-377-018.

Kupię złom.

Tel. 0504--150-$41.

Skupujemy używany sprn;t rehabilitacyjnc>treningowy. Tel. 046/862-18-12,
0509-867-229.
Kupię wagę inwentarzową

I-tonową,

Tel. 046/818-89-34.
Opony Michellin 15/195/55 - 2 szt
Tel. 0500-385-907.

Sprzedam segment, stan sW'Owy - Widok.
Tel. 0601-837-782.

Do wynajęcia mieszkanie na os. Bratkowice.
Tel. 046/Ś3 7-68-90.

Sprzedam M-3, 48 mkw„ os. Widok,
cena 70000. Tel. 0507-053-363.

Do wynajęcia lokale w Łowiczu,
ul. Nowy Rynek (I piętro),
56 mkw. i 170 mkw.
Tel. 046/837-42-54, 0606-111-551.

Sprzedmn dom, stan sW"Owy, zamknięty,
media. Tel. 0604-158-528.
SprLCdam kamienicę lub zamienię na bloki
z dopłatą. Tel. 046/832-55-94.
Sprzedam mieszkanie, 68 mkw.,
Pmsy koło Głuchowa. Tel. 0667-456-604.
Sprzedam segment, 180- 300 mkw„
w Skierniewicach. Tel. 0603-808-300.
Spt7.cdam działkę, 3000 mkw„ Prandotów,
6 zł za mkw.'Tel. 046/833-77-08.
Sprzcdmn nieruchomość na działalność,
Koluszki. Tel. 0602-199-952.
Sp!7..edam dom 120 mkw„ os. z.adębie.
Tel. 0889-126-100.
Sprzedam mieszkanie M-3, 65.5 mkw.
wraz z gar.17.cm t działkę na Rawce.
Tel. 0660-663-508.
Spr/edam dom piętrowy w centrum Rawy
M„.owicckicj. Tel. 0507-ł89-044.
Sprzedam tanro działkę w Cielądzu 3, 13 ha
(2,45 lasu). Tel. 0661-452-303.

Wynajmę smnodzielne mieszkanie lub domek

jednorodzinny, najchętniej do remontu.
Tel. 0668-262-745.
Wynajmę lokal w Głownie do 30 mkw.
Tel. 0510-156-709.
Do wynajęcia miCS7..kanie 70 mkw„
Stryków. Tel. 0602-802-205.
Wynajmę halę ok.

200 mkw. na magazyn.
Tel. 046/837-82-26 po 16.00.
Do wynajęcia pawilon handlowy
na targowicy w Łowiczu, pow. 30 mkw„ stan
łxlb. Tel. 0241277-91-12, 0500-711-529.
Mieszkanie do wynajęcia na os. Bratkowice.
Tel. 0607-589-649.
Do wynajęcia hale 500 tńkw„ PIZY trasie nr 2
- tanio. Tel. 046/837-08-07, 0607-168-196.
Lokale, 70 mkw„ ul. Zduńska, I piętro
{gabilh.'I}', biura) - do wynajęcia
Tel. 0602-154-969.
Do wynajęcia mieszkanie
na os. Broniewskiego. Tel. 0513-896-804.
Lokal - do wynajęcia w centrum
Tel. 0887-602-881.

Łowicza

Sprzedmn dom w segmencie
w Rawie Mazowieckiej od 4 lat zamieszkały.
Tel. 0505-639-611.

mieszkania w Łowiczu.
Tel. 0510-250-687.

Sprzedam działkę budowlaną 1914 mkw.
ok. osiedla Rawka. Tel. 0603-742-106.

Do wynajęcia mieszkanie w Łowiczu
dla studentów lub młodym osobom pracują
cym. Tel. 0500-231-554.

NIERUCHOMOŚCI
-KUPNO
M-3 w Łowiczu lub w Skierniewicach
- kupię. Tel. 0668-105-890.
Kuplę ziemię:

Popów, Strzelcew,
lub okolice.

Łaguszew, Goleńsko

Tel. 0601.·257.{)98.
- "kawalerkę. Tel. 0692-101-989.
Kupię lub wynajmę M-2 lub M-3 w Głownie.
Tel. 0509-700-328.
Kupię

3 pokoje do 50 mkw.
Tel. 046/837-29-70 wieczorem.
Kupię dom

do remqntu, z działką w ŁowiO'ZU,
do IOO tys. zł (oprócz os. Górl<i).
Tel. 0510-281-830.
Kupię

gospodarstwo lub ziemię:
Nieborów, Bolimów, Bełchów i okolice.
Tel. 0604-582-243.
Kupię kawalerkę

lub inne małe mieszkanie

w Łowiczu.

Tel. 0668-372-661, 0608-532-586.

Dom lub działka budowlana w Łowiczu.
Tel. 0660-970-824. '
Kupi« M-4 na os. Sikorskiego w Głownie.
Tel. 0608-810-953.
Kupię

mieszkanie do 40 mkw.
Tel. 0697-682-114.
Kupię działkę budowlaną

(Głowno).

Poszukują

Do wynajęcia mieszkanie 40 mkw„ parter,
os. StaIZyńskiego. Tel. 0696-398-832.
Kwa tery pracownicze, IO osób, Stryków.
Tel. 0501-579-477.
Poszukuję

lokalu do

wynajęcia

na działalność handlową (Głowno).
Tel. 0421719-33-60, 0691-486-777.

SPRZEDAŻ - RÓŻNE

Sp17.edam maszyny' do produkcji skarpet
i formy. Tel. 046/838-28-07, 0889-910-653.
Nagrzewnice powietrza, wózki paletowe, sprężarki, skrzynki owocowe.
www.famapl.com. Tel. 046/833..()3-10.
l.agęszłzarka

do

cięcia

gruntu 90 kg; piła stołowa
betonu kostki. Tel. 0601-303-279.

Sprnxlam małą elektrownię wiatrową,
Tel. 0603-184-796.
Wełniaki. Tel. 0692-101-989.

Rury 2,5", 8 zl/mb. Tel. 0508-823-182.
Sprzedam suknię ślub°"- rozm. 38140.
Tel. 0505-667-099.
Spr.t.edam segment 4-częściowy,
2 wersalki rozkładane, wilka,
tłocznię do mięsa Tel. 0601-663-404.
Sprzedam tanio Casio CT-680.
Tel. 0693-830-178.
Sprzedam krajzegę nową. Tel. 0600-953-269.

Zamrażarkę dwukomorową

Sprzedam podgu.ewacz wody z wężownicą,
kosę Stihl, reg;ił pokojowy - tanio.
Tel. 0606-853-079.

11 OI.

Tel. 0421719-18-50.
Sklep Głowno, ul. Wojska Polskiego 50 ofemje używane: komputeiy, monitory, telewizory, autoradia, rower}-. Tel. 0880-032-933.
Sprzedam piękną sukieukę komunijną
z gipiurą. Tel. 042!719-92-13.
Sprnxlam sypialnię: kolor biały, łóź.ko
+ szafa 3-0rzwiowa, toaletka, 2 szafki nocne.
Tel. 0665-711-118.
04217ł9-28-75.

Kałoiyfery żeliwne nieużywane

- sprz.edam.

Meble, szafa, kredens, stół, krzesła drewna
litego - wysoki połysk, stan bdb.
Tel. 0607-302-816.
Sprzedam suche drewno na schody
i jesionowe. Tel 0691-751-749.

dębowe

Sprzedam wodne pompy przekaźnikowe,
sprowadzone z Włoch i działki wodne.
Tel. 0241277-85-42, 0609-155-623.
Gumiarkę tanio sprzedam.
Tel. 0880-510-191.
Telewizor Sony 25", 29'', telewizor Gmndig
28", komputer Celeron 1,7 GHz, Sempron
2400 GHz, rower damski, mini wieża Siemens
, Samsung, mini wieża magnum+ DVD, kamera cyfrowa Thomson, pilarka elektryczna.
Tel. 0880-032-933.

Sprzedam maszyny szwalnicze po likwidacji
Tel. 0606-326-740.
Ogrodzenie z rozbiórki - sprzedam.
Tel. 0661-025-120.
Tanie, ekonomiczne piece c.o„ w<;glowe,
miałowe, ze sterowaniem poleca producent
Skierniewice. Tel. 0501-627-469.
Zabytkowy motorower Finson SR2, 1958 rok.
Tel. 0609-310-984.
-

Wynajmę

mieszkanie. Tel. 046/837-02-98.

Do wynajęcia lokal 44 mkw.
w centmm Łowicza na działalność gospc>darczą lub gab. lekarski.
Tel. 046/837-12-14, 0663-065-7,33.

Lokal do wynajęcia 25 mkw„
na terenie Łowicza Tel. 0506-561-361.
wszystkie media w Rawie Mazowieckiej
Zamienię M-4, 51,4 mkw„
, ul. Jerozolimska 27. Tel. 046/815-11-64.
' · ~ własnościowe na mniejsze, własnościowe.
Wynajmę lokal na działalność _Skierniewice
Tel. 0507-945-532.
trasa na Łódź, 85 mkw.+ parking 100 mkw.
Kupię działkę budowlaną w Skierniewicach.
Tel. 0609-837-144.
Tel. 0608-025-792.
Firma Handlowa poszukuje do wynajęcia
Dom, segment, duże mieszkanie
lokalu w centrum Rawy Mazowieckiej.
w Skierniewicach. Tel. 046/833-78-55.
Tel. 0604-272-140.
Kupię gmnty w gminie Sadkowice 11, IU, N • Do wynajęcia lokal użytkowy, 36 mkw.
klasy. Tel. 0500-288-173.
Tel. 0888-079-139.

Sprzedam okazyjnie 2.silniki elektryczne
SglOOLA, 2.2kW; dwie spręiarki dwucylindrqwe, wydajność 1l ,3m31h; spawarkę transformatorową 220/380Y - 500 zł.
Tel. 0660-294-2!0.
Komputer z monitorem, 480 zł.
Tel. 046/830-09-06.

Pianino Legnica i kaloryfery żeliwne
60 żeberek. Tel. 0604-078-564.

AparatcyfrowyTcchnaax 12 Mpx,
I6x zoom, nowy, 2 lata gwarancji - pilnie.
Tel. 0513-741-659.

Sprzedmn witrynę chłodniczą, zamrażarkę
oraz wagę. Tel. 046/837-68-90.

Pentium 4, 1,40 GHz - tanio.
Tel. 0880-942-670, 0512-250-681.

Bryczkę konną, stan dobry, 800 zł - sprzedam.
Tel. 0502-512-939.

Komputer z monitorem, 150 zł.
Tel. 05 l 2-306-4 l6.
Dwuigłówka drabinkowa i overlock
3-nitkowy. Tel. 0501-649-072.
Saksofon tenorowy.
Tel. 046/837-58-80, 0604-504-651.

Sprzedam beczł<.ę ascenizowaną2,5 tys. litrów.
Tel. 0500-015-993.
Sprzedam drewno opałowe, suche,
świerkowe, 18 metrów, okolice Rawy.
Tel. 0696-104-377.
Sprzedam drewno opałowe - brzoza, olcha,
osika IO, metrów Rawy. Tel. 0505-249 -569.

Zatrudnię kierowcę

z.atrudnię kierowcę

kat C+E.
kat C+E.

Zaopiekujęsiędzieckiem. Tel.0886-686-307.

Studentka - poszukuje pracy.
Tel. 0886-686-307.
Zatrudnię

szwaczki - dzianina, praca

całoroczna.

Tel. 0603-107-489.

oo

Studentka zaopiekuje się dzieckiem lub
innej pomocy- Głowno. Tć°l 0501-361-307.
Basista, kontrabasista - nawiąże prace
z zespołem w celach zarobkowych.
Tel. 0880-890-413.
Przyjmę biegle szyją!'C na zygzak
i dwuigłówkę z Łowicza lub okolic.
Tel. 0609-837-130.
-

Sprzedam piec typu Moderato 1,7 KW,
nowy (hajnówka). Tel. 0505-662-072.

Zatrudnię szwaczki overlock, stebnówka
. Tel. 0421719-38-64, 0603-610-884.
Sprzedam materac przeciw odleżynom mało Finna zatrudni mechanika samochoużywany, pneumatyczny. Tel 0508-564-761.
dowego. Tel. 0888-717-739.
Sprzedam ładowacz Troll. Tcl. 051O-734-342. Zakład bieliźniarski zatmdni szwaczki.
Spr.a:dam drewno opałowe.
Tel. 0692-406-127.
Tel. 046/838-06-54, 0501-179-357.
Dziewiarza, mechanika - skarpety

PRACA

Matec DE - zatrudnię.
Tel. 0602-869-719.
Zatrudnię

Operatora koparki, koparko-ładowarl<i
- zabUdnię. Tel. 0691-621-098.
Dziewiarza, mechanika
- skarpety Matec OE - poszukuję.
Tel. 0602-869-719".
Przyjmę chałupnictwo
dwuigłówka,

stebnówka, overlock,
mereszka Tel. 0511-971-809.

l.atmdnię

pracowników, wykształcenie
rolnicze lub ogrodnicze, prawo jazdy kat B,
praca - teren Łowicza
Tel. .()604-230-734 po 17.00.

P.O.M. Eka-Serwis Sp. z o.o. zatrudni
osoby na stanowisko kieroWCil-Ofniatacz (wymagania: prawo jazdy kat C)
oraz na stanowisko omiatacz (wymagania: prawo jazdy kat. B). Mile widziane: aktualne świadectwo kwalifikacji, prawo jazdy kat. E. CV na adres: Łowicz, ul. Nadbzurzańska 1/3.
Tel. 046(830-35-25.
l.atmdni~ szwaczki (możliwość wysokich
zarobków, ubezpieczenia).
Bielawy, tel. 0600-312-701.

Avon - konsultantki, super promocja.
SMS 0606-268-552.

Mlody, wykszttlcenie średnie - matura,
uregulowana służba wojskowa,
stolarz meblowy z praktyką, prawo jazdy
kat B - podejmie pracę. Tel. 0501-707-657.

Wykrywacz metali - sprzedam.
Tel-0503-629-631.

Do wynajęcia lokal 40 mkw. - 2 pomieszczc..
nia + łazienka. tel. 046/837-05-81.

Sprzedam suknię ślubną fumcuską o warto3500 zł w kolorze szampana z trenem
+ dodatki: dwa welony haftowane, krótki
i długi 4 m, halki, stroik do włosów, ręka
wiczki. Rmmiar 38, stan idealny. Cena 850 zł.
Tel. 0693-497-199.

Silniki elektryczne: 4,5 KW, 5,5 KW, I KW.
Tel. 0694-695-011.
Sprzedam migomat. Tel 0501-529-071.

Aparat cyfrowy BTC 6.6 mega pixel
+karta 128 Mb gratis. Tel. 0508-957-360.

Komplet mebli kuchennych, drewnianych
(dąb). Tel. 0607-516-918, 046/839-63-46.

Tel. 0607-267-206.

Zatrudnię fryzJera damŚko-męskiego.
Tel. 0696-022~7.

Do wynajęcia lokal 50 mkw.
w pawilonie róg Klickiego i Napoleońskiej,
Łowicz. Tel. 0605-578-502:

40 mkw. lokal przy
Tel. 0606-818-288.

Sprzedam kanapę rozkładaną i 2 fotele 300 zł,
Rawa Mazowiecka. Tel. 0504-287-454.

betoniarka
Tel. 0603-072-751.

Junkers I-funkcyjny; 2x Dali; wodomierz
-sprzedam. Tel. 0660-331-181.

Zduńskiej.

Tel. 0609-506-601.

Mało używana

motorowa z silnikiem 50 KM,
z PIZYczepką, Tel. ()461838-65-55.

ul.

mechanika samochodu cięiarowc
go. Tel. 0605-094-165.

Głowno.

mechanika samochodowego,
Tel. 0421710-74-47.

Poszukuję do pracy samódziclnego
mechanika samochodowego, Głowno.
Tel. 0507-053-230.

Profesjonalnie - przeszycia, krojenie,
prasowanie, dziurl<i, guziki. Stała współpra
ca Tel ...i663-514-363.
Zatrudnię
Zatrudnię

diagnost<;. Tel. 0609-999-685.
lnicharza. Tel. 0609-999-685.

Miody, dyspozycyjny rencista,. prawo jazdy
kat B - podejmie każdą pracę.
Tel. 0661-677-932.
Szukam pracy jako kierowca, świadectwo
kwalifikacji. Tel. 0505-899-244.
Poszukuję kierowcy. kal B.
Tel. 0665-202-055.

Apteka w okolicach Żyranlowa zatrudni
na dogodnych warunkach magistra farmacji
po stażu (mo7.e być emerytowany).
Tel. 0601-360-280.
NZOZ w Skierniewicach zatrudni

stomatologa. Tel. 0606-943-737.

Flnna budowlana poszukuje do pracy operatora węzła betoniarskiego,
ślusarz-spawacz, zbrojarz,
z doświadczeniem.
Dokumenty składać: Zduny 107b.

Łódka

Wydzierżawię

Zatrudnię

0421719-44-47.

Do wynajęcia pokój z kuchnią,
Bratoszewice. Tel. 0606-901-938.

Sprzedmn trak taśmowy, przewoźny
lub stacjonarny, cena od 12500 zł.
Tel. 0506-534-100.

25 lat - kierowca kat B, C, E świadectwo
kwalifikacji, kursy doszkalają!'C, 3 lata dc>świadczcnia-szukapracy. Tel. 0603-332-651.

pizzerii, piec,
stół chłodniczy, talerze itp„
Rawa Mazowiecka Tel. 0606-952-277.

ści

niepełnym

Spr.t.edam wagę, ladę chłodniczą, ladę skJepową, koszyk obrotowy na pieczywo,
5 regałów metalowych Tel 0510-473-895.

Komputer z monitorem - tanio.
Tel. 0500-204-559.

miejsca noclegowe.
Plac Pizyrynek 11. Tel. 046/837-99-16.

Rusycysta - podtjmie pracę w
wymiarze. Tel 046/838-74-40.

Potrzebny murarz na sezon budowlany.
Tel. 0606-336-257.

Suknia ślubna Mariees de Paris model Dałcc>
ta biel, rozm. 40+dodatki. Tel. 0602-850-872.

Wynajmę

Hydraulik - wykwalifikowany,
z długim stażem - podejmie pracę od zaraz.
Tel. 0691-600-553.

Avon - bezpłatne zapisy,
super prezenty. SMSfTel. 0501-032-348,

Do wynajęcia 2 pokoje z umeblowaną kuchw Głownie, bloki. Tel. 0508-230-392.

Termograf do chłodni. Tel. 0604-853-899.

wyposażenie

Poszukuję przewoźników, stała praca
na zestaw z naczepą. Tel. 0506-003-207.

80 m, pełna dokumentacja.
Tel. 0607-988-257, 0502-583-965.

Sprzedam krajzegę kompletną, solidne wykc>nanie. Tel. 046/837-90-82.

Poszukuję obiektu na dom weselny.
Tel. 0503-9n-175.

Sprzed.-un

Zatrudnię kierowcę kat. C+E.
Wymagane doświadczenie.
Tel. 0501~24-020.

Spn;żarl<a Yan,

Sklep do wynajęcia - Głowno.
Tel. 0600-620-688, 0887-127-431.

Sprzedam pice miałowy, pleszewski, 3m.
Tel. 0503-151-450.

Sprzedam tanio piec gazowy Rohleder 30 kw.
Tel. 0606-592-544.

zakładu.

Suknia ślubna, biała, 2-cr.ęściowa, rozm. 38
z dodatkami, stan bdb - sprzedam. Tel. 046/837-22-79, 0600-712-180.

nią

Tel. 0604-158-528.

Sprzedam wózek wielofunkcyjny, 70 zł.
Tel. 0663-130-145.

Nowe i używane kompu~, monitoiy, laptc>py, notebooki - po konkurencyjnych cenach.
Gwarancja firmowa i serwis, FVAT.
22 m ogrodzenia mcta.lowego.
Tel. 0601-946-286.
Tel. 0604-408-929.
Komplet narzynek i gwintowników,
zbiornikaluminiowy 15001,kompletrozwier- Piła spalinowa, stan dobry
laków. Tel. 046/837-2?-05 po 16.oo.
'+ dmga na części 400 zł. Tel. 0604-428-015.
Komplet wypoczynkowy 3+2+1.
Wóz konny na drewnianych kołach.
Tel. 0602-641-789.
Tel. 0500-385-907.
Meble dziecinne, cena do uzgodnienia. .
Sprzedam odzież używaną, 5 zł/kg;
Tel. 0691-344-355.
metkownicę igiełkową; wieszaki plastikowe,
Fotelik samochodowy 0-5 lat
manekiny. Tel. 0504-861-133.
Tel. 046!838-47-96.
Sprzedam bardzo stare sktzypce.
Dwa fotele, czamc, skórzane - tanio sprz.cdam.
Tel. 0691-265-469.
Tel. 0512-249-365.
Wyposażenie sklepu spożywczego;
Sprzedam pompę głębinową 2,2 KW
lada chłodnicza, półka chłodnicza,
waga elektroniczna, k,rajałnica, kosze meta- z przewodem. Tel. 046/861-14-82.
Sprzedam tanio stolik pod telewizor oraz piłę
lowe. Tel. 0693-126-258.
spalinową rosyjską, Tel. 046/839-63-72.
Poszukuję odbiorcy podłoża popieczarlcc>wego, 50 t tygodniowo. Tel. 0503-158-403.

Bieżnię nową.

Meble kuchenne prawie nowe, stan bardzo
dobry - tanio sprzedam. Tel. 0606-710-189.

Tel. 0602-349-480.

Pokój wolny. Tel. 0692-IOl-989.

Sprzedam szafę dębową, maszynę do szycia
Tel. 0605-090-90 I.

Łucznik.

Sprzedam piec CO węglowo- miałowy, nowy.
Tel. 0606-416-681.

Kupię

silnik hydrauliczny wolnoobrotowy, siłownik hydrauliczny 2-iltronnego działania o wysokości około
160 cm. Tel. 0608-431-725 po 20.00.

Nokia 1600, nowa - sprzedam.
Tel. 0668-501-946.

Pralki, lodówki, zmywarki (gat li).
Tel. 0510-158-880.

Strugarka, wyrówniarka,
czopiarka oscylacyjna. Tel.

Mieszkanie, 60 mkw„ N piętro, „WIOOK",
wraz z garażem. Tel. 046/832-70-48.
Dom usługowc>-mieszkalny ..+- dom, stan surowy, w centrum Białej Rawskiej - sprzedam,
cena 280000 zł. Tel. 0504-907-382.

Sprzedam mieszkanie, 48 mkw„ os. Widok,
stan bardZ4 dobry.
Tel. 046/833-84-12 po 20.

- sprzedam. Tel. 0502-469-218.

K11Pię, wymienię militaria, pamiątki po wojnie i wojsku {mundury, hehny, bagnety) itp.
Tel. 046/838-61-87, 0607-311-660.

Kupię używany piec c.o. 06.
Tel. 0504-227-195.
Dowynajęciagarażzdużympomieszczeniem. · Stół do pingponga kupię. Tel. 0604-437-861.
Tel. 0691-620-837.
Kupię łóżeczko dziecinne. Tel. 0507-649-435.
Do wynajęcia kawalerka w Łodzi.
Kupię bańki plastikowe 20 - 30 I, po olejach.
Tel. 0609-418-933.
Tel. 0609-282-382.
Stancja dla pani. Łowicz, os. Starzyńskiego
4143. Tel. 046/837-42-76.

Sprzedam dom, 2 garaże, stan sW"Owy,
częściowo wykończony, Rawa Mazowiecka
Tel. 0603-201-621.

Destylarkę

Suknia ślubna rozm. 36-38.
Tel. 0605-575-848.
Tapczanik mlodziei'Dwy szafka lazienkowa
z umywalką 60 cm. Tel. 046/837-58-70.
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Dwa fotele i ława Tel. 046/837-73-46.
Sprzedmn lady i regały sklepowe.
Tel. 046/837-02-98.
Sprzedam kuchnię elcktty=lO-gazową.
Tel. 046/838-78-54.
Akordeony 120 basów. Tel. 0504-199-580.

Wózek dziecięcy, 3-funkcyjny, stan bdb.
Tel. 0461837-65-51 po 16.00.

Sprzedam sukienkę i gamitur komunijny;
magnetowid Panasonic; telefon Nokię 341 O,
Siemens A-52; radioodtwarzacz smnochodc>wy. Tel. 0510-491-214.

Komputer - tanio sprzedam.
Tel. 0503-699-872.

Sprzedam tunel foliowy 6 x30 i owies.
Tel. 046/838-60-08.

Zatrudnię kierowcę,

kat C, C+E.

Tel. 0698-645-426.
Zatrudnię

pomocnika - mechanika samochodowego. Zduny, tel. 0602-123-360.

Zatrudnię

Zatrudnię sprzedawcę, branża

gliwości

Tel. 0691-991-000 po 18.00.

asystenta do gabinetu terapii dolebólowych kręgosłupa. MEDYK,
ul. Ułańskiej 2, gab. 7. Przyjmujemy: śr. 1619, sob. 8-14. Informacja i zapisy: 046/86218-12, 0509-867-229. Kursy zawodowe; zaświadczenia MEN, www.selenta.pl.
Zwrot podatku z pracy - Niemcy,
Europa Zachodnia Tel. 071-385-20-18.
PIZYjmę

szwaczki, szwaczy, prasowaczki,
prasowaczy. Tel. 0601-635-056.
Przyjmę

na staż. Zajazd Szymanowice.
Tel. 0601-439-657.
Międzynarodowa

Przyjmę szwaczki z Łowicza
i okolic na stebnówkę i overłock.
Praca całoroczna, możliwość przyuczenia. Tel. 0512--095-890,
046/837-75--04 po 18.00.

Elektronik, wykształcenie wyższl!,
wiek do 30 lat. Tel. 0604>842-974.
Zatrudnię kierowcę kat

Cz doświadczeniem,
wiek 25-40 lal Tel. 0608-059-817.

Zatrudnię

piz7.era - kucharza z
niem, praca w ŁowiCZlL
Tel. 0510-250-687.

firma finansowa poszukuje konsultantów do obsługi klienta.
Wymagania: wykształcenie wyższe-średnie,
23-55 lat Praca dodatkowa/stała, od 1000 zł.
Tel. 05 I2-274-237.

Zatrudnię kierowcę

Zatrudnię opiekunkę

Tel. 0607-267-278.

do dziecka

Tel. 0602-527-481.
Zatrudnię

szwaczki do szycia kostiumów
kąpielowych Tel. 0609,837-130.
·
Hurtownia Olejów Smarowych ,,Agatom Grupa" zatrudni przedstawiciela
handlowego. Kontakt osobisty
- Goleńsko 37.
Avon - teraz ł 2 nowych prezentów.
Tel. 0692-890-537.
Pielęgniruka, referencje, dyspozycyjność, staż
- opieka (ddcc~ choIZY). Tel. 046/838-50-84.
Hurtownia olejów smarowych ,,Agatom Grupa" zatrudni magazyniera,
mechanika. Kontakt osobisty
- Goleńsko 37.

hydraulicma

doświadcze

Zatrudnię kierowcę z własnym

do

rozważenia

samochodem
pizzy. Tel. 0510-250-687.
kat C.

Zatrudnię mechanika samochodowego
z doświadczeniem. Tel. 0607-295-440,
046/835-38-35.

Avon - bez wpisowego.
SMS/fel. 0502-616-468, 046/832-74-42.
Avon - atrakcyjna oferta dla nowych konsultantek. SMS!fel. 0512-115-030.
l.atmdnię pracownika w gospodarstwie
sadowniczym na stałe z zamieszkaniem.
Tel. 0606-833-036.
Student prawo jazdy B, obsługa komputera.
Poszukuje pracy. Tel. 0600-550-443.
Firma budowlana poszukuje podwykonawoow do robót brukarskich - u~ladanic kostki '
i krawężnika. Tel. 0601-699-379.

OGŁOSZENIA
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Fimia budowlana zatrudni inżyniera o speroboty drogowe lub ogólnobudowlane do pracy na budowie na terenie całego kraju. Tel. O461833-98-28 wew. 18.
Firrna 7.31rudni kierownika robót drogowych.
Tel. O 461833-98-28 wew. I I.
Firma zatrudni wykwalifikowanych cieśli
i zbrojarzy. Tel. O461833-98-28 wew. I I.
Z.trudnię operatorów maszyn budowlanych
(koparl<o-ladowarka, równiarkii, walec).
Tel. 0603-755-726.
Firma zatrudni absolwentów szkół wyższych
o kierunku ogólnobudowlanym i drogowym.
Tel O461833-98-28 w. I I, 0601-298-842.
cjalności

Instalacje technicznej Q\Ohrony mienia: alarmowe, prz.eciwpożarowe, telefoniczne, domofony, bramofony, telewizja dozorowa
Montaż, naprawy, konserwacja Profesjonalizm w pizystępnej cenie. Tel. 0601-207--089.
Usługi remontowe - malowanie, gładzie,
płytki - tanio, solidnie, fachowo.
Tel. 0500-738-600.

Remonty - wykończenia wnętrz.
Tel. 0600-225-256.

Tanio - malowanie, tapetowanie, gladź,
IYk, panele podłogowe. Łowicz i okolice. Tel. 0608-685-867, 046/83().-0()..14.

płyty

Schody, baluslrady, parapety (dąb, buk, jesion)-produkcja, montaż. Tel. 0502-261-898.
Vertal - żaluzje poziome, pionowe.
Rolety materiałowe i antywłamaniowe.
Siatki przeciw owadom. Produkcja i montaż.
Tel. 0602-736-692, 0602-297-257.
Kostka brukowa, ogrodzenia betonowe,
malowanie, tapetowanie. Tel. 0605--036-228.

Ocieplanie i adaptacja poddaszy, gips, sufity
podwieszane, panele podłogowe.
U nas za materiał wraz z montażem zapłacisz
tylko 7% WU. „Elbo" s.c. Tel. 0502-228-972,
0604--045-981, 046/863-31-74 po 18.00.
Przyłącza, elektroinstalacje, porniruy, wideoUsługi hydrauliczne, nowe technodomofony, RTV-Sat, bramonapędy, systemy
1.atrudnię mechanika S3019Chodowego
logie • solidnle. Tel. 0505-nS-266.
alarmowe (monitoring). Remonty, hydrauliz prawem jazdy kat B, C, D, E.
ka, glazura, terakota, gipsy, panele, stolarka, Spawanie aluminium, kwasówki, żeliTel. Kontaktowy - 0609-837-1 OO.
' wa oraz plastiku. Tel. 0698-467.aa9.
poddasza, VAT. Tel. 046/837-50-84,
l.atrudnię fiyzjerkę Widok.
0601-303-858.
Remonty i wykończenia Tel. 046/837--01-85,
Tel. 0503-022-406.
_0608-810-953.
Elektryk - montaż, naprawa
Poszukuję pracowników, stała praca
Tynki gipsowe.agregatem. Tel. 0500--037--006.
Tel. 0607-725-830.
na zestaw z naczepą. Tel.0506-003-207.
Montaż okien, drzwi, bram garażnwych, kooWykończenia wnętrz - 'YSZ)'stko,
Zatrudnię pracownika do prac-gospodarczych
serwacja okuć, gladzie gipsowe, maJowanie
elektryka i poddasza. Tel. 0508-213-801.
i prac pizy koniach, możliwość zakwateroi inne. Tel. 0691-166-651, 0667-133-756.
Cyklinowanie, ukladanie parkietu.
wania Tel. 0603-112-242.
Tel. 0604-334-891.
Glazura, terakota, gładzie, malowanie,
Producent zamków błyskawicznych w Skierpanele. Tel. 0421710-84-90, 0601--050-795.
niewicach, ul. Zwierzyniecka 2 zatrudni: Fre- Gama proponuje usługi hydrauliczne wraz z materiałem, nowoczesne Dachy, przeróbki, roboty murarskie.
zera do narz.Qdziowni - Wydział fonn wttypiece na eko groszek i uniwersalne. Tel. 0508-213-80 I.
skowych. Wymagania - doświadczenie
'
Tęl. 046/830-05-48, 0602-587-341.
Usługi hydrauliczne - pełen zakres, faktury
na stanowisku frezera. Kontakt telefoniczny
VJIT. Tel. 0504-877-307, 0508-862--015.
046/833-27-08 w I IO. Oferty CV, list moty- Wanny - odnawianie, gwarancja.
Tel. 0603-753-973, 046/830-37-61.
wacyjny prosimy przesyłać na adres !inny.
Beton, wyburzenia, cięcie, rozbiórka.
Tel. 0606-192-951.
Pilnie zatrudnię fiyzjetkę. Tel. 0697-777-414. żaluzje, rolety, verticale.
Tel. 046/830-37--01. 0603-753-973.
Solidne układanie glazwy, terakoty, murowaPrzyjmę UC2Dia - fiyzjcrntwo.
Glazura, 1erakota, klinkier, ogrodzenia, mu- nie, tynki, posadzki, docieplanie, panele,
Tel. 0604-096441.
rarstwo. Tel. 0691-715-543.
klinkier. Tel. 046/837-13-91, 0607--070-420.

USŁUGI

WIDEO

Wideofilmowanie. Tel. 0607-916-001.
Wideofilmowanie cyfrowo, montaż komputerowy. Tel. 0887--074--030.
Wideofilmowanie - profesjonalnie, tanio.
Tel. 0600447-843.
Wideofilmowanie Kasia - wesela, chrzty,
komunie. Tel. 046'1!37-87--08, 0602--033407.
Wideofilmowanie, obróbka komputerowa,
nowe animacje. DVD - profesjonalnie i tanio.
Tel. 046/837-79-81, 0606-302-466.
Cyfrowe wideofilmowanie, fotografoWMtle, pełna obróbka komputerowa,
OW. Teł. 046/837~, 0608484-079.
Wideofilmowanie cyfrowe, obróbka komputerowa - tanio. Tel. 0606-852-557.
Studio ,,Kroton" - nagrania cyfrowe,
DVD, montaż - tanio, solidnie.
Tel. 046/837-47-48, 0606-870-767.
Wesela - profesjonalnie, tanio, DVD.
Tel. 046/837-52-23, 0606-312--048.
Videofilmowanie. Tel. 0608-475-473.
Wideofilmowanie KAMA - fotoreportaże.
Tel. 046/837-75-58, 0604-591-295.

Cyklinowanie, polerowanie - nowoczesny sprzęt. Tel. 0694-866-437.

Układanie kostki brukowej, granitowej. Tel. 0692-789-266, 046/837~-99.

Usługi remontowo-budowlane, docieplanie
budynków, wykańczanie wnętrz od A do Z.
Wycena gratis. Faktwy VAT.
.
Tel. 046/830-24--05 po 20.00, 0510-158-877.
Usługi hydrauliczne, naprawy drobne.
Tel. 046/837-22--04, 0604-245-722.
Dachy, pokrycia dachowe, konstruktje,
obróbki. Tel. 0609-846-316.

Glazura, terakota, panele podłogowe,
ścienne. Tel. 046/837-81-41,
0607-728-362.

Hydrauliczne usługi.
Tel. 0506-004-122, 046/837-19-29.
Usługi hydrauliczne - pełny zakres.

Sprzedaż koltów węglowych, miało

na ekogoszek Zakup pieca
z ITIOI 1tażem '19.4 VAl}. Zduny 9,
tel. 046/838-75-53, 0601-379-355.
Tynki, remonty, malowanie, glazura, terakota.
Tel. 046/837-11-49, 0696-601-132.
Glazura, terakota, gladź, płyta IYk, malowanie, boazeria, panele, podłogi, siding, tynki.
Tel. 0502--095--091.
Nowe systemy grzewcze, wodnokanalizacyjne, kotly ekogroszck, miał. Głowno.
Tel. 0602-882--017.
wych i

Remonty kompleksowo mieszkań.
Tel. 0668 -262-745 ·

Gipsowanie, malowanie, panele ścienne, podwi=.ane sufity, akceptacja i ocieplanie poddaszy - solidnie, tanio. Tel. 0600-818-2%.
Docieplanie budynków, tynki akrylowe,
glazura, terakota, wykończenia wnętrz, montaż okien. Tel. 046/838-12-87 wieczorem,
0511--093--054 wieczorem.
Docieplenia, gładzic, tynki, malowanie
- wolne terminy na 2006 rok.
Tel. 0693-332-588, 046/837-22-94
Usługi wykończeniowe, malowanie, gładź,
montaż płyt Wk, glazura, terakota, panele.
Tel. 0698--022--024.
Montaż płyt gik, gipsowanie, malowanie,
panele - solidnie. Tel. 0507-267-179.
Gladź, sufity, glazura, malowanie.
Tel. 046/837-74-51, 0660-671-483.
Gładzie, gipsowanie, glazura, terakota, sufity podwieszane, panele, malowanie i inne
usługi wykoriczetfim\le. Tel. 0692--028--014.
Kompleksowe wyk01iczenia wnętJz.
Tel. 0668-501-946.
Instalacje wodno-kanalizacyjne i CO, faktury VAT. Tel. 046/835-31-26, 0604-173-360.
Kominki - projektowanie, montaż, dystrybucja ciepłego powietrza. Tel. 0503-718-798.
Odnawianie wanien, żaluzje, rolety.
Tel. 0603-753-973, 046/830-37--01.
Usługi remontowe - gładź, plytki, malowanie prace wykończeniowe, tanio i solidnie.
ie1. 0500-738--000.
Docieplenie budynków i elewaĆji, możli
wość tynków akrylowych, realizacja zamó..
wień na 2006 rok, konkurencyjne ceny.
Tel. 0880-201-924.
Usługi hydrauliczne. Tel. 0603,917448.
Montaż wszelkiego rodzaju pokryć dachowych np. okna dachowe, rynny, podbitka, itd
Szybko, tanio i solidrtie. Tel. 0607--010-786.
Murowanie, tynki, ocieplanie.
Tel. 046/815-75-85.
Glazura, terakota, tanio. Tel. 0663-999-123.
Odnawianie wanien. Tel. 0600-979-826.
Malowanie, gladzie gipsowe,
remonty mieszkań i lokali. Tanio, solidnie.
Tel. 0880--086-602.
Instalacje C.O. i wodno-kanalizacyjne, montaż i wymiana pieców, glazura montaż płyt
G.K glaclż, malowdllie, ukladanie paneli.
Tel. 0504-572-431, 0506-799445.
Glazura, malowanie, gipsowanie.
Tel. 0697442--039.
Panele podłogowe, ścienne, terakota,
glazura, malowanie; solidnie, fachowo, tanio.
Tel. 0694-287447.

DROBNE •

Śluby- czarny Mercedes. Tel. 0600-741-147.
Spawanie aluminium.
Jastrzębia 45, tel. 0504--065-376.
Zespół

- wesela. Tel. 046/838-66-46.

muzyczny: wesela, przyjęcia
Tel. 0607-777-304.
Zespół- wesela, bale. Tel. 0502-473--091.
Zespół

Prawnik - porady, pozwy, wnioski.
Tanio. Teł. 046/837-7~, 051 2 -443-696.

Meble pod wymiar - kuchenne, biurowe,
szafy z drzwiami przesuwnymi. Solidnie.
Tel. 0501-707--057.
Usługi transportowe - Renault Master, faktury VKf. Tel. 0607-406--024.
Naprawa komputerów i Inne usługi
komputerowe. Tanio I solidnie.
Tel. 0505-006-331.
Usługi

transportowe Lublin kontener 12 m'.
FVAT na życzenie. Tel. 0601-297-794.

Projekty graficzne, przygotowanie do druku,
banery, szyldy. Tel. 046/837--09-37 od IO.OO
do 18.00, 0694-646-915.
Śluby VW Passat, 2004 rok, srebrny - tanio.
Tel. 0604-838-050.

Biuro rachunkowe. Tel. 0697-n1-238.
Zespół

- żywa, dynamiczna muzyka,
akordeon, saksofon, gitara, wodzirej.
Bajeczne oświetlenie, bańki mydlane.
Tel. 0608433-199 wieczorem.

Krajowy przewóz osób, busy,
18 miejsc, 8 miejsc. Tel. 0602~1-M1,
04Ml38-70-32.

Anteny - montaż, instalacje.
Tel. 0601-306-566.
Saksofonista Tel. 0692-101-989.
DJ profesjonalnie poprowadzi każdą imprezę, bale, wesela, bankiety, imprezy okolicznościowe. Tel. 0604-281-361.
Catering, profesjonalne dekora<;je z towaru
własnego lub powierzonego, sal weselnych,
bankietowych, przyjęć ojcolicznościowych
i innych, stołów stołu wiejskiego, kościoła
Tel. 0603-953--048, 0513-529-864.
Wesela: muzyka na żywo. Tel. 0691-979-287.

OGŁOSZENIA
Projekt ogrodów w zimowtj promocji
I zł/mkw. Tel. 0660-636-814.
Kredyt w 15 minut, gotówka do ręki.
Tel. 046/833-00-85.
Lincoln Czarey, nowy model, śluby i inne
okazje. Tel. 0604-869-878, 042/637--01-30.
Profesjonalna obsługa imprez muzycznych,
finnowych, koncerty, wesela, karaoke.
Tel.
_ 00- .
0505 7 159
e-mail: www.mariuszkozlowski.com
Regeneracja kartridży, ll3f.<3W3chukarek u klienta. Tel 050%20-300 w godz. 8.00-20.00.
Aby tanio wydrukować pracę dyplomową,
wyposażyć drukarkę alramentową lub laserową. Zrobisz to sarn najtańszym kosztem.
Kiosk przed kinem Polonez.
Tel. "0509--020-300, 0508-132--008.
Kominki - projektowanie. Montaż, dystrybucja ciepłego powietrza. Tel. 0503-718-798.
Naprawa maszyn do szycia Skierniewice,
ul. Kilińskiego 26, w godz 9-17. Tel. 046/832-29-33, 0602--048-193.
Maniciur, pediciur, henna i inne w domu
u klienta. Tel.0603-808-300.
Przeprowadzki. Tel. 0605-303-836.
Projekt ogrodów w zimowej promocji
I zJ/ mkw. Tel. 0505-266-276.
Naprawa mebli tapicerskich i antyków.
Układanie i cyklinowanie podłóg.
Tel. 0603-200-532.
własną

pleksowo naprawimy, przerobimy (również
nietypowe). R91owacja Łowicz, róg Bolimowskitj i Baczyńskiego - środy 11.00-17.00.
Pranie dywanów, tapicerki w zakładzie
i u klienta. Tel. 0501-431-978.
„SCART" serwis RTV -naprawa sprzę
tu radiowo-telewizyjnego - gwarancje. Łowicz, ul. Łódzka 47.
Tel. 0604-n4-760, 046/837~2.

Śluby, przyjęcia, itp. - Limuzyna Lincoln
Town Car8 m, biała, skóra, drewno, telewizor.
lodówka, stereo, podwójna klimatyzacja,
neony. Tel. 0697-146-411 po 16.00.
Naprawa sprzetu komputerowego oraz usługi
związane z jego obsługa Tel. 0696-803--050.

Komputeropisanie. Tel. 0696-803--050.
Komputeropisanie. Tel. 046/833-10-79.
Komputeropisanie, szybko, tanio.
Tel. 0602-795-342.

NAUKA
Język

rosyjski - korepetycje,
wypracowania, nauczyciel.
Tel. 046/837-31-83, 0693-398-514.
Angielski - powtórl<a przed maturą,
egzaminy. Doświadczony nauczyciel.
Tel. 0606-295-590 po 15.00.
Korepetycje z języka niemieckiego.
Tel. 0508-186-351.
Język

niemiecki, bułgarski - tłumaczenia
profesjonalne i zwykle.
Tel. 046/837-78-15, 0507-194-820.
przysięgłe,

Matematyka - student UŁ, 90 mini 25 zl.
Tel. 0606-647-491.
Matematyka Tel. 046/837-85-%.
Nie ryzykuj ulraty be7.cennych wspomnień!
Chemia Łowicz, tel. 0508-186-335.
Przegraj pamiątkowe kasety wideo na plytę Układanie glazury, terakoty, panele, gladż
DVD. Tel. 0509--020-300.
i inne wykończenia
Korepetycje - język angielski, magister
Naprawa sprzętu AGD - części.
Tel. 0461838-20-56, 0600--026-760.
anglistyki (Głowno). Tel. 0692-458--035.
Video - filmowanie, tanio.
Tel.0510-1~.
Cyklinowanie, układanie.
Tel. 0608-244-400.
Matematyka - korepetycje, nauczyciel.
Z,esp6J muzyczny - wesela, bale, przyjęcia
Tel. 046/837-42-55, 0501-180-959.
Tel. 0502-982-594.
Video - filmowanie, cyfra, tanio.
- tanio. Tel. 0511-870-127.
Usługi remontowe - glazura, terakota, panele,
Tel. 0608-244400.
Doradztwo finansowe, kredyty hipoteczne, Korepetycje z matematyki. Tel. 0605-384432.
wszelkie zabudowy. Adaptacja poddaszy,
Wideo Foto. Tel. 0696--011-351.
Mgr matematyki - korepetycje, dzieci,
użyczamy hipoteki. TeL 0502-232-570,
sufity podwieszane, glaclż, malowanie, szafy,
młodzież, matura, egzaminy. Doświadczenie.
042n19-19-78.
Cyfi"owe studio Foto - Wideo: nagrywanie pawlacze. Wymiana okien i drzwi.
Tel. 046/837-53-15.
analogowe i cyfrowe: uroczystości ślubne, Tel. 046/837-73-99, 0605-562--051.
Zespół - wesela Tel. 0241285-41--08.
studniówki, zdjęcia i fotoreportaże (plener,
Angielski, szkoła podsta_._,owa i gimnazjum
Perfumy - dodatkowa, znane zapachy,
Nadzory budowlane, przeglądy
wirtualne tła), cyfi"owa obróbka obrazu; sta- studentka Tel. 0692-491-964 po 15.00.
wysoka prowizja. Tel. 046/838--00-60,
obiektów budowlanych, kosztorysy.
tjonarna nagrywarka DVD, zapis na DVD,
Nauczyciel rusycysta - korepetycje,
0663-766-602.
Uprawnienia konstrukcyjno-budowCD,SVHS, VHS.montażnazlecenie.
tłumaczenia Tanio. Tel. 046/838-7440.
laoe bez ograniczeń - mgr inż. AnAvon
warto zostać konsultantką,
Biała R.awska, ul. Mickiewicza I 2h.
drzej Terebińskl. Tel. 0505-928-424.
Teraz w prezencie: kosmetyki, biżuteria, zega-· Statystyka, matematyka - student
Tellrax. O461815-83-98, olio4-588-132,
Zakład stolarski - schody, poręcze, drzwi,
rek, torba Tel. 046/838--00-60, 0663-766-602. Tel. 0691-%1-143.
e-m\tll: eduk@wp.pl.
podłogi, inne (wyrób i montaż).
Prace zaliczeniowe, lice~cj;lckie,
Usługi cięcia trakiem przewoźnym
Tel. 046/837-59-11, 0606--017-497,
magisterskie. Tel. 0696-803--050.
u klienta. Usługi odnośnikiem
USŁUGI
046/830-08-64.
oraz wycinka drzew trudnych.
Prace zaliczeniowe, magisterskie,
INStAL.-BUD.-REM. Dachy - konstrukcje, pokrycia, naprawy,
Tel. 02413285-38~. 0604-193-932.
licencjackie, inne. Tel. 0693-738-382.
konse1wacje. Tel. 046/839-18-37,
Firma „Wes-Kom" organizuje wese- Matura ustna, wypracowania,
Tynki gipsowe agregatem - solidnie.
0609-227-348.
la, komunie oraz inne Imprezy oko- korepetycje gratis. Tel. 0693-738-382.
Tel. 046/862-84-00, 0502-370-226.
Ogrodzenia, bramy, balustrady.
licznościowe. Tel. 0609-857-032.
Język polski, j1;zyk angielski - korepetycje,
Instalacje elektryczne, przyłącza, naprawy.
Tel. 0507-958-766.
Świadczę usługi transportowe - bus. wypracowania. Profesjonalnie, tanio.
Tel'. 046/837-30-52, 0600-764-110.
' Glazura, terakota. gipsy, inne. Tanio.
Tel. 0606-627-382.
Tel. 0607-328--038.
Cyklinowanie, układanie, lakierowa- Tel. 0604-757--072.
Podciśnieniowe pranie dywanów,
Student PW, korepetycje - matematyka,
nie - profesjonalnie - „EFEKT".
Panele podłogowe i ścienne, boazeria,
wykładzin, tapicerki meblowej.
fizyka, chemia. Tel. 046/837-74-21,
Tel. 0600-984-398.
malowanie, tapetowanie, schody w panelach.
Tel. 046/837-73-07, 0694-876-103.
0500-104432.
Panele podłogowe i ścienne, elektryka
Tel. 046/837-10-33. 0609-541-373.
Remonty betoniarek, części zamienne.
Język niemiecki -solidnie. Tel. 0695-774-273,
- profesjonalnie, tanio. Tel. 0696-381-880.
Panele podłogowe, ścienne, malowanie.
046/837-34-87.
Łowicz, tel. 0603-072-751.
Dach-l.ux, Grzegorz Kosmowski ofe- Tei. 0506-709-127.
Polski - korepetycje, prace pisemne,
Usługi transportowe na Bus, fakttuy VAT.
ruje sprzedaż blachodachówek, da- Usługi remontowo-budowlane,
wykończe
egzaminy, matura. Tel. 0504-086-942.
Tel. 0667-889-429.
chówek ceramicznych, blach trape- nia wnętrz, docieplanie budynków, klinkier.
Studentka germanistyki udzieli korepetycji
Zespół muzyczny, wieloletnie doświadczenie.
zowych, rynien renomowanych firm, Tel. 0880-542-743.
zjęzyka niemieckiego. Tel. 0508--051-709.
Tel. 0606-908-346.
podbitkę i Inne akcesońa dachowe.
INNE
USŁUGI
Kominy - montaż wkładów kominowych
Angielski dla opornych (tylko grupy) także
Naprawa sprzętu AGD.
Dobra jakość, konkurencyjne ceny.
ze stali kwasoodpornej i żaroodpornej,
z podr«eznika ucznia. Tel. 046/832-65-39,
Łowicz, ul. Armii Krajowej 44.
ŚWiadczymy usługi błacharsko-dekar
Rozliczanie
PIT-ów
tanio.
wykonywanie elementów nietypowych.
046/832-65-18, 0695-610-541.
Tel. 046/837-81-98, 0691-861-244.
skie, krycie dachów.
Tel. 046/837-95-28, 0606-t46-216.
Tel. 0608-101--076.
Angielski. Tel. 046/833-74-18, 0509-765-759.
Łowicz, ul. Jana Pawia li 23.
Stół staropolski, świeczniki,
Cięcie
drzew
niebezpiecznych.
Kominki - profesjonalny montaż, obudowy
Te!Jfax 046/837-61-31, 0509-7~19.
Angielski - korepetycje. Tel. 0603--046--000.
obrusy
na
wesela
wynajmę. Tel. 0693-444Rodzina
Szychowscy.
rriannur, piaskowiec, granit, rozprowadz.cnie
826, 0605-309-514.
Balustra!IY ze stali nierdzewnej.
Tel. 06o.u91-092.
Angielski indywidualnie. fol 046/833-74-31,
gorącego powietrza po całym domu.
Tel. 0504-065-376.
0504--088-169.
.
Kucharka weselna i inne imprezy
Do wypożyCZ<."'l"lia dekora<ja sali weselnej.
Tel. 0608-fOl-676.
okolicznościowe, równieź pieczenie ciast.
Tel. 0698-398-871.
Kompleksowe wykańczanie wnętrz,
Angiclsk~ profesjonalnie. Tel. 0604-782-165.
Glazurnik - modernizacja łazienek,
.Tel. 0461831-61-51.
docieplenia budynków. Tel. 046/837--08-07, kuclmi. schodów, tarasów itp. Fachowo.
Śluby oryginalną Warszawą.
Chemia, biologia - korepetycje.
0607-168-196.
DJ -wesela. Tel. 0606-760'599.
Tel. 0505-238-115.
Tel. 0602--048-497.
Tel. 046/833-74-31, 0504-688-169.
Wykonuje; wykończenia wnętrz, docieplenia Glazura, terakota, gJadź, panele
Kucharka przyjmie wesela. komtmie oraz im- Hurtownia odzi.:ży używanej z Anglii.
Matematyka, nauczyciel akademicki.
budynkowe. Tel. 0603-992-432.
prezy okolicznościowe. Tel. 046/837-84-46. Tel. 0694-345-300.
Tel. 0608-278--073.
- C<..'lly do uzgodnienia Tel. 046/837-95-43.
Videofilmowanie. Tel. 0698--018-749, fotograf
tel. 0602--095-837, www.fotojack.prv.pl.

Układanie kostki brukowej.
Tel. 0508-286-619.

Dojarki przewodowe, hale udojowe
Polanes, wygrodzenia do obór, zgarniacze obornika. Tel. 046/838-17-19,

0609-788-373.
ŚWietllkl kalenicowe, drzwi skrzydło
we, przesuwne do budynków inwentarskich. Tel. 046/838-17-19,

0609-788-373.
Sprzedam słomę. Tel. 0606-324-970.

Przyjmujemy zapisy na kurczęta odcbowane,
Tel. 046/838-28--07,
0889-910-653.
Sprzedam jałówkę wysokocielną.
Tel. 046/838-13-14.
ogóh)oużytkowe.

Sprzedam 1,8 ha ląki nad Bzurą, siano w kostkach. Bednary 78, tel. 0691-715-4%.
Sprzedaż kolczyków dla zwierząt

hodowlanych. Najtańsze ceny.
Tel. 046/8~2-19, 0668-131-109.
Przywóz młóta browarnego.
Tel. 0605-25~14.

dzia-

Prace z polskiego, historii. Tel. 0602-490-715.
- kom-

, ROLNICZE

Kwotę mleczną 15000 I - sprzedain.
Tel. 0608-108-206.
Sprzedam 20000 I kwoty mleczntj.
1
Tel. 024/285-41--09.
KOMPUTERO
Sprzedam nowe i używane dojarki przewo-PISANIE
dowe, schładzalniki mleka, zgamiaczo obornika, stanowiska dla krów.
Komputeropisanie. Tel. 046/837-46-85.
Tel. 0421719-82--05, 0601-253-921.
Komputeropisanie, rysunki, wykresy
Sprzedam ziemniaki Velox, Vmeta, Salina
-tanio i szybko. Łowicz, tel. 046/837-78-71,
Tel. 046/838-72-94, 0501--013--045.
0602-277-013.

Kredyt dla osób prowadzących
Tel. 0509-807-370.

Wypożyczam stół

Skórnmą; k<IŻllchową, futnaną od2ież

Matematyka Tel. 0668-379-885.
KlliS szybkiego czytania i technik uczenia się,
www.szybkicczytanie.pl. Tel. 0694-579-366.
Prezentacje maturalne, korepetycje z polskiego, tanio, solidnie. Tel. 0697-239-851.

łalność.

Terapia bólów kręgosłupa, udary,
Głowno, dojazdy. Tel 0607-452-585.

wiejski.
Tel. 0604-802--045, 046/83847-28.

DROBNE

0

Sprzedam warchlaki duńskie,
waga 25-30 kg. Gasik - Niedźwiada.
Tel. 0504-27~.

Sprzedam wszelkie maszyny rolnicze
importowane z Niemiec. Tel. 0602-798-304,
0241277-85-77, 0602-232-406.
Schładzalniki do mleka, różne pojemności,
serwis, gwarancja Tel. 046/833--07-27,
0505-039-888.

Sprzedam Bizona Z-56, 1983 rok;
plug 5-skibowy·grudziądzki.
Tel. 046/838-49--05 po 18.00, 0693-824--064.
Sprzedam 3 ha Jąki. Chruślin 3.
Tel. 046/839-21-94.
Sprzedam pszenicę jarą do siewu.
Tel. 046/838-75-17 wieczorem.
Sprzedam siano i słomę belowaną.
Nieborów 82. Tel. 046/838-57-13.
Sprzedam krajzegę jednoosiówkę do ciągni
ka; oś do przyczepy. Tel. 0603-184-7%.
Ciągnik MTZ80 1990 rok, duża kabina
Tel. 0501-254--094.
Bielarka ciągnikowa - sprzedam.
Tel. 0692-101-989.
Sprzedam .kukurydz.ę, j<µmień. pszenżyto.
Tel. 0602-287-648.
Ciągnik lub inne maszyny rolnicze, do remontu - kupię. Tel. 0506-713-289.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu (luty).
Tel 046/838-98-12.
Sprzedaż rozrzutników I -0siowycb, tandemów, kabiny, agregaty Tel. 046/837-53-86.

Sprzedam mieszankę zbożową.
Tel. 0693-824--064, 046/838-49--05 po 18.00.
Sprzedam żyto, pszenżyto; ~cę.
Tel. 0604-961-560.
Sprzedam mieszankę. Tel. 046/837-33-81.
9 jałówek wysokocielnych - sprzedam·.
Tel. 0693-157-117, Kocierzew. Siewka nawozowa Amozone,
dwutalerzowa; siewnik zbożowy Amazone;
dmuchawa do zboża niemiecka - sprzedam.
Tel. 0601-272-521.
Wycinaki do kiszonek dwurniec-t.0we i plug
zagonowy z zabezpieczenian1i sprężynowy
mi - sprzedam. Tel. 0601-272-521.
Sprzedam bcczkc; asenizacyjną 4000-5000 I
ocynkowana; rozsiewaC7 nawozu Ąmawnc
Rauch. Tel. 0601-297-783.
Sprzedam przód od 4011 oraz komplebtc kola
18". Tel. 0600-911-512.
Sprzedam kapustę białą i wioską.
Kupię śl<;?;; ogrodniczą. Tel. 0502-103--033.
Opony 11,2128 do T-25 -sprzxxlrun Kompina 62.
Sprzedam jalówkc; na wycieleniu.
Tel. 0241285-39-88.
Kupię kwotę mleczną. Tel. 0241285-39-88.
SprL.Cdam prasę rolującą, walcową Aroballa
120xl20. Tel. 0241285-38-68. ~
Sprzedam wysłodki buraczane.
Tel. 0241285-39-73.
Sprzedam kisyonkę z kukurydzy,
owies i siano. Tel. 046/838-45-80.
Sprzedam jałówkę wysokocieloą.
Bednary 128. Tel. 046/838--03-41.
Sprzedam jałówkę wysokocielną. Sypień 83.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu.
Tel. 0602--060-785, 046/838-80-90.
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DROBNE

Sprzedam jałówkę

wysokocielną

krowę wysokocielną.

i 5-letnią
Tel. 046/838-1 1-90.

Kupię kwotę mleczną.

Tel. 0607-147-913.

_

Dojarka samojezdna, silnik do Żuka
- sprzedam. Tet 0421710-88-14 po 18.00.
Sprzedam słomę i dojarl<.ę. Tel:()6()3-609-674.
Opryskiwacze polowe i sadownicze,
środki ochrony roślin, belki herbicydowe
- super ceny. Chemfil, Dmosin 124.
Tel. 046/874-72-88.
Mascy Fergusson 520 z sieczkarnią,
15000 zł + remont 2000 zł. Tel. 0505-667-099:
• Sieczkarnia Forschnitt, prasa zwijająca
New Holland zmiennokomorowa-sprzedam.
Tel. 0604-191-027.

Sprzedam kombajn Bolko i Orkana.
Tel. 042/719-71-35.

Krowa na wycieleniu - sprzedam, Urzecze 73.
Tel. 046/838-81-34.

Sprzedam mieszankę.
Tel. 046/838-60-93 po 18.00.

Kupię ziemniaki jadalne.
Tel. 0600-332-799.

Ciągnik C-330, bronę uprawową-sprzedam.

ciągnik

Sprzedam prasę zwijkę polską,
Ursus 3512. Tel. 0508-364-849.

Przyczepa i agregat - sprzedam.
Tel. 0241277-74-24.

Waga do żywca I tona Jałówka na wycieleniu -.sprzedam. Tel. 0604-267-1!33.

Sprzedam krowę i jałówką na wycieleniu.
Tel. 046/831-07-79.

Tel. 042/719-56-65, 0663-888-531.

Kupię kopaczkę ciągnikową.

Kupię

Tel. 0507-531-998.

Zetor 5718, 1981 rok- sprzedam.
Tel. 0241277-62-01.

Pług do podorywki, opryskiwacz, dmuchawa do siana, silniki elektryczne, oś+ resory sprzedam. Tel. 0694-695-011.

Sprzedam kombajn ziemniaczany.
Tel. 0694-962-054.

blok do ciągnika C-360.
Tel. 0421719-31-09 po 18.00.
Sprzedam mieszankę.
Tel. 046/874-73-81 (wieczorem).

Sprzedam owies i pszenżyto.
Tel. 0512-335-957.

Sprzedam ciągnik MF 255, sadzarl<.ę czeską
Tel. 046/874-66-52 (wieczorem).

Sprzedam deszczownię Odrę i pompę.
Tel. 0693-531-562, 0663-049-266.

Sprzedam przyczepę HL 8 t wywrot Janusz
Gudej. Tel. 042/719-58-14, 0601-169-682.

Sprzedam plug 4-skibowy obrotowy Kwerooland, zabezpieczenia resorowe Vario, 2002 rok.
plug 4-slabowy zagonowy Kwemeland, zabezpieczenia sprężynowe, Kweroeland 3-skibowy,
wstaw uprawowo-siewny bierny z hydropakiem 4-rnetrowy, rozrzutnik Obornikajednoosiowy, plug 4-skibowy obrotowy Overum,
2000 rok. Tel. 0511-315-179.

Sprzedam opryskiwacz sadowniczy zawieszany Pilmet Tel. 0421719-28,75.
Sprzedam kwotę mleczną 3400 kg.
Tel. 042/719-71-54.

Siewnik do zboża 3 m + siewki do nawozu.
Tel. 0604-191-027.

Sprzedam siano w małych belkach ze stodoły.
Tel. 0608-726-253.

Sprledam większą ilość pszenicy
i pszenżyta. Tel. 0507-345-593.

Sprzedam byczka i i jałówki.
Tel. 046/83S-l4-19.

Psz.enżyto,

owies - sprzedam.
Tel. 0600-624-412.

Sprzedam dwie jałówki wysokocielne.
Grzybów 62. Tel. 0241285-42-31.

Sprzedam jałówkę na ocieleniu I 2.03.2006.
Oią5i1o 49. Teł. 0601-614-049, 046/838-15-70.

Kupię kwotę mleczną

Tel. 0693-153-508 (wieczorem).

Sprzedam jałówkę wysokociclną
Bobrowniki I 64, tel. 046/839-63-40.

Sprzedam ziemniaki, cebulę.
Tel. 046/838-78-46.

Sprzedam mieszankę zbożową
Tel. 0604-771-777, 060().428-743.

Sprzedam 50 ton wysłotck bwaczanych,
zakiszonych, dobrej jakości.
Tel. 024/285-39-73.

Kupujemy kosiartci listwowe tzw. Osy,
zgrabiartci zawieszane tzw. Słonecz
ko do siana, sadzartd łańcuchowe do
ziemniaków, atrakcyjne ceny.

Tel. 046/838-72-80.

Sprzedam pszenżyto Voltario
oraz mieszankę. Tel. 0663-675-144.

Sprzedamjalówkę cielną (03.03.06); obomik.

Tel. 046/838-76-90.
Sprzedam krowy wysokocielne - wycielenie
12.02. i 16.03. Osiek 39. Tel. 046/838-49-56.
Sprzedam siano belowane.
Łowicz, ul. Poznańska I 97.
Sprzedam pszenicę, mieszankę i psz.enżyto.
Tel. 046/837-66-52.
Sprzedam ciągnik C-360 3P, 1986 rok;
Pfa5ę Z-224, 1992 rok; cyklop, 1988 rok.
Wygoda 8.
Sprzedam młoda krowę na ocieleniu z trzecim
cielakiem. Tel. 0693-136-318.
Sprzedam przyczepkę do zielonki, stan bdb.
Tel. 0504-202-361.

Sprzedam Ursus 4512, 2002 rok
lub Ursus 3512, stan bdb. Tel. 0500-222-737.
Sprzedam prasę Z-224/1, orkan 2A,
ładowacz Tur do MF-255, plug 5-skibowy,
ślizgacz do prasy. Tul. 0501-504-723.
Sprzedam Ursus C-330. Tel. 0500-222-737.
Sprzedam kombajn zbożowy
Claas Dominator 66, sz.er. chederu 3,60 m.
Tel. 0500-041-366.
Sprzedam jałówkę na ocieleniu, termin:
2 marzec Tel. 046!_838-26-91 po 19.00.
Sprzedam przetrzą.sarkę karuz.elową do siana;
śrutownik do zboża walcowy; butle tlenowe; 2 szt. Tel. 0506-793-634.

Sprzedam siewnik do kukurydzy
z' dozownikiem nawozu mechaniczny.
Tel. b696-428- I96.
Ślęza sadownicza - sprzedam.
Tel. 0506-188-515.

Sprzedam słomę prasowaną.
Tel. 0421719-64-74.
siewnik zbożowy. Tel. 0421710-91-64.

Kupię paleciak Tura do C-60.
Tel. 0421719-62-38, 0698-443-347.

Kupię kabinę

do ciągnika radzieckiego T-25.

Sprzedam burak, zboż.e. Tel. 0663-076-994.

Sprzedam ładowacz samozbierający 1,5 t.
Tel. 0600-335-473.

Sprzedam krowę_ 4-letnią; jałówkę_ 14-micsięczną, Tel. 06Q2-276-428.

Sprzedam jałówkę wysokocielną,
termin 08.03. Tel. 046/831-26-32.

Sprzedam rozrzutnik obornika jednokonwiowy i kabinę C-360, ·c330; plug 2-skibowy;
sadzarl<.ę czeską Tel. 0241277-35-47.

Sprzedam mieszankę zbożową i cieliczki hodowlane: Tel. 046/838-98-03.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu.
Tel. 024/277-96-91.

Skup żyta, sprzedaż otrąb, śruty z mieszanki,
pieczywa mielonego i kruszu z wafli.
Młyn w Retkach.
Tel. 046/838-73-28, 046/838-73-45.

Sprzedam basen na mleko 600.l, stan bdb.
Tel. 0600-467-955.

Kupię kwotę mleczną

Tel. 046/838-13-83.

Sprzedam siano i słomę belkowane.
Tel. 0601-335-514.
Sprzedam przyczepę samozbierającą T072
oraz słomę. Tel. 046/838-78-83.

ZWIERZĘTA
Pawie, ozdobne kaczki,
Tel. 0603-226-494.

bażanty.

Sprzedam tyby - paletki. Tel. 0600-229-986.
Sprzedam szczeniaki owczarka Kaukaskiego.
Tel. 0602-123-360.
Berneńczyki - szczenięta - sprzedam.
Tel. 0606-752-762.

Sprzedam psz.enżyto, jęczmień.
Tel. 046/838-97-07, 0509-500-335.

Sprzedam knurki. Tel. 046/838-95-20.

owczarki nięmieckie,
6-tygodni, rodzice na miejscu,
książeczki zdrowia. Tel. 046/839-69-44,
0660-704-940.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu.
Czatolin 167. Tel. 0609-737-061.

Sprzedam jałówkę cielną D'Lersej.
Tel. 046/838-84-08.
Sprzedam psz.enżyto, mi=iokę, siano.
Łyszkowice. Tel. 0508-232-904.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu.
Tel. 046/838-88-39.
Jałówka wysokocielna - sprzedam.
Tel. 046/863-53-05.
Kupię kwotę mleczną
Kupię

Tel. 046/838-84-55.

E1Z lub MZ 250. Tel. 0609-634-437.

Sprzedam jałówki na wycieleniu.
Tel. 046/839-63-42.
Sprzedam słomę prasowaną.

Sprzedam ziemniaki jadalne i sadzeniowe,
odmiany Wineta, Lord; pszenicęjarą, odmiany Koksa. Tel. 046/838-39-69 po 20.00.

Sprzedam

prasę polską.

Kupię cebulę, burak
Tel. 0695-027-515.

Tel. 0421719-95-82.

ćwikłowy.

C-360 w dobrym stanie.
Tel. 0608-726-253.
Sprzedam prasę Z-224/l, przyczepę
plug 3 Grudziądzki,
agregat uprawowy - l właściciel. .
Tel. 046/838-98-02, 0695-052-735.

Sprzedam śrutownik na kamienie i przyczepę
zbierającą FOIO. Tel. 0600-190-757.
podnośnik.

Kupię kwotę mleczną z woj, łódzkiego.
Tel. 024/285-29-37, 0608-248-355.

Pszenżyto, pszenicę; dojarl<.ę
wą -

kombajn ziemniaczany Annę
i używaną siatkę, potrzebny odbiorca cieląt
do 100 kg. Tel. 0601-269-410 po 20.00.

zamienię

Sprzedam krowę 3-letnią na wycieleniu.
Grudze Nowe 18. Tel. 0697-337-871.
Kombajn zbożowy Volvo S-830 - sprzedam.
Tel. 046/839-20-1 I.

na

Sprzedam

psz.enżyto.

Sprn:dam

kopaczkę ciągnikowa

Tel. 0888-043-928.

i glebogryTel. 0508-518-058.

Kupię kwotę mleczną

jedookonwiosprzedam. Tel. 046/838-76-94.

C-330 - sprzedam lub
Tel. 046/835-20-06.

Bób - nasiona, sprzedam.
Tel. 0603-161-&łO, 0885-117.Ql8.

MF 255, 1990 rok z kabiną; prasa Z-224/1
Sipma, przyczepa 4 tony, stan idealny - sprzedam. Tel. 0608-420-169.

zarl<.ę szeroką

Sprzedam śrutownik na kamienie Sztorm.
Tel. 0887-334-537.

większy.

Tel. 0692-300-940.

Sprzedam sadzarl<.ę mało używaną,
Tel. 0503-151-438, Kompina 15.
Sprzedam buraki pastewne.
Tel. 0607-889-522.
Sprzedam agregat przedsiewowy,
siewnik zbożowy, suszarnia zbożowa
Tel. 046/838-46-19.
Sprzedam prasę rolującą Claas Rolant 46
120xl20, stan idealny. Tel. 046/838-l4-40.

Sprzedam 55 ton jęczmienia, 25 ton mieszanki zbożowej, kiszonkę z kukurydzy 250 ton,
siewnik do kukurydzy i rozwijacz bel.
Tel. 024/277-61-43:

Owies, żyto, pszenżyto, słomę w kostkach ze
stodoły - sprzedam. Tel. 046/838-82-56.

Sprzedam krowy po wycieleniu.
Tel. 0504-204-037.

bajn Bolko, Anna dwuredlinowa, wąskie
koładoC-330-sprzedam. Tel.0606-345-028,

Sprzedam sieczkarnię jednorzędową, polską,
1999 rok, stan idealny. Tel. 046/838_14-40_

Sprzedam beczkę kwasoodporną od mleka
5000 I. Tel. 0887-560-896 wieczorem.

Owies i wykę- sprzedam. Tel. 0503-598-588.

Zetor 80 KM z pługiem do odśnieżania;

Sprzedam jałówkę na wycieleniu,
Bełchów 8. Tel. 0603-033-709.

Pług wahadłowy

Famami;

formownicę

do

redlin; ogławiacz do naci w warzywach; kom-

Kos do nawozów. Kupię jęczmień.
Tel. 04217 I9-70~2 4 .

Chcesz korzystnie sprzedać lub kupić kwotę
mleczną? Skorzystaj} usług Ogólnopolskiej
Giełdy Kwot Mlecznych. www.kwotymleczne.com. Tel. 0861273-60-26.

Sprzedam psz.enżyto Fidelio 15 t
Tel. 042/719-71-66.

Sprzedam przetrząsacz karuz.elowy, siewnik
Poznaniak. Tel. 0606-882-785.

Sprzedam prasę Z-224, rozrzutnik do obornika dwuosiowy. Tel. 0503-491-575.

Sprzedam śrutownik walcowy
do zboża fabryczny. Tel. 0693-441-557.

8 t wywrot - sprzedam.
Tel. 0605-896-130.

Słoma, siano belowane i luzem - sprzedam.
Tel. 0506-859--007.

Ciągnik C-330, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 0694-144-309.

3 jałówki wysokocielne - sprzedam.
Tel. 046/863-60-18.
Sprzedam jałówkę wywkocielną.
Tel. 0694-274-97 l.
5 t żyta, kuchnia gazowa - sprzedam.
Tel. 0608-090-352.
4·t mieszanki - sprzedam. Tel. 046/838-63-43.
Jałówka m wycieleniu - sprzedam. Chruślin 52,
tel. 0693-398-561, 046/838-27-86.
20 t jęczmienia browarnego - siewny, paszowy, opryskiwacz 400 l, śrutownik na kamienie, dojarka 2-konwiowa - sprzedam.
Kupie kwotę buraczaną do Glinojecka.
Tel. 046/838-20-29 wieczorem.

Sprzedam kwotę mleczną
Tel. 0505-581-431.
Sprzedam słomę w balotach z psz.enżyta i mieszanki. Tel. 0600-415-353.

Sprzedam kompletną dojarl<.ę do mleka
Tel. 046/838-27-58, 0605-746-932.

Sprzedam limit buraczany 70 t
Tel. 046/838-79-91.

Sprzedam sadzarkę do warzyw.

Prasę rolującą

Sprzedam 2 jałówki na wycieleniu,
termin: koniec lutego. Tel. 0608-714-441.

Audi A4 1.8 20V, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0600-190-757,

Kupię przyczepę samozbierającą jugosło

na wycieleniu.

Sprzedam śrutownik Bąk z silnikiem 7,5 KW.
Tel. 0692-146-580.

Sprzedam jałówkę wysokocielną.
Tel. 046/838-73-93.

wiankę,

krowę

Arobale walcową, stan bdb
- sprzedam. Tel. -0662-218-880.

samozbierającą,

Sprzedam brony 3, tur na
Tel. 046/839-14-33.

sprzedam. Tel. 046/838-39-06.

Sprzedam basen 600 l
Tel. 046/838-24-55.

Kupię ciągnik

Sprzedam MTZ-80, 1994 rok, I rtjestracja 1995
rok, I właściciel, stan bardzo dobry, 1850 Mh,
agregat uprawowy szer. 2, IO.
Tel. 0421719-56-62, 0603-621-157.
Sprzedam przyczepę Sanok I 1,5 ~ 1990 rok,

Tel. 046/838-04-80.

Sprzedam indywidualną kwotę mlecznii,
Tel. 0502-338-476.

Sprzedam siano. Tel. 046/ 814-62-98.

Owczarek Niemiecki 2-miesięc:my
- oddam w dobre ręce. Tel. 0888-285-477.

SprnxlarnC-360, 1980rok. Tel.046/837-47-70.

26.

Sprzedam młodą krowę 5 lat na wycieleniu,
termin: 21 luty. Tel. 0665-554486.

Sprzedam wysłodki granulowane, melasowane. Tel. 0606-294-284.

Sprzedam siano. Głowno, ul Targowa 76.
Tel. 042/710-87-03.

Łódzka

Sprzedam C-360, 1986 rok.
Tel. 046/838-49-09.

Sprzedam ciągnik T-25 rok, 1995 rok.
Tel. 046/ 814-65-52 po 2fl.OO.

Sprzedam pszenicę i psz.enżyto.
Tel. 046/838-75-01.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu
(koniec lutego). Tel. 046/838-33-35.

Sprzedam siano belkowane, ul.

Sprzedam prasę Z-22412 i orkan 2.
Tel. 0604-976-452.

Sprzedam kwotę mleczną, Stryków.

Sadzarl<.ę i prasę sprzedam.
Tel. 046/874-72-97.

Tel. 046/838-98-12.

Sprzedam 2 jałówki na wycieleniu.
Tel. 0241277-91-96.

każdą ilość.

Tel. 0601~17.

Sprzedam jałówkę na ocieleniu.
Dzierzgów 54, tel. 046/838-67-08.

16 talerzy.

Kupię marchew jadalną,
Tel. 0603-070-533.

Sprzedam siano w kostkach.
Tel. 0693-307-763.

Jałówka wysokocielna - sprzepam.
Tel. 046/838-37-60.

Kupię talerzówkę większą niż

Sprzedam jałówkę wysokocielną.
Tel. 046/837-48-64, 0691-744-268.

Smaucery miniatury - sprzedam.
Tel. 0606-752-762.

Sprzedam prasę Class Roland 62, słomę
- duże bele. Tel. 046/874-71-64.

do C-330. Tel. 0668-162-199.

Siewnik (25 rurek). Tel. 0660-294-203.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu,
termin: 24 lutego. Tel. 0241277-97-16.

Tel. 0603-722-880.

Sprzedam krowę. Tel. 046/838-82-22.

Kupię kabinę

Sprzedam kukurydzę suchą
Tel. 046/833-23-21.

os12-2n-s2s.

Wspomaganie układy kierowniĆ?.ego Zetor
-sprzedam. Tel. 0692-146-594.

Sprzedam prasę zwijającą Deutz Fahr, 1998
rok, 120xl20,zrotokatem. Tel.0604-078-564.

Sprzedam kwotę mleczną 2400 kg, na terenie
ÓSM Skierniewice. Tel. 0693-333-722.

Sprzedam ziemię 2,99 ha
Tel.

Śrutownik walcowy - sprzedam.
Tel. 0505-363-45 l.

13,

Sprzedam silnik do C-360 3P.
Tel. 0665-982-844.
Sprzedam kwotę mleczną 5500 kg; słomę
i siano w belkach. Tel. 0668-374-464.

Słomę -

Schładzalnik mleka Alfa Lava! 550 I - sprzedam. Tel. 046/838-33-31, 0692-146-594.

Rzą,5no

Sprzedam kwotę mleczną 5500 kg.
Tel. 046/831-62-26, 0889-879-753 po 18.

Sprzedam kwotę mleczną 5000 kg.
Tel. 046/874-17-26.

Sprzedam przyczepę 8 ~ rolnicza, wywrotka.
Tel. 046/831-91-23, 0604-427-059.

NapraJNa ciągników rolniczych.
gm. Zduny, tel. 0602-123-360.

Sprzedam opryskiwacz polowy Pilmet 615.
Tel. 0697-941-558, 0697-941-559.

Sprzedam jęczmień, pszenicę.
Tel. 0600-382-842.

Sprzedam agregat prądotwórczy 4 kW
z silnikiem. Tel. 046/838-23-25.

przyczepę

T-25 na części. Tel. 0698-809-457.

Sprzedam pszenżyto. Sanniki.
Tel. 0606-324-972.

Sprzedam siano. Tel. 046/838-98-47.

Sprzedam kopaczkę ciągnikową
do ziemniaków. Tel. 0887-606-871.

Kupię

Tel. 0693-157-117.

wy, stan bdb - sprzedam. Tel. 0880-353-819.
Glebogryzarka Grudzią,lz 2 m, stan bdb; glebogryzarka 1,60 m z nowymi noiarni; rozsiewacz Kos - sprzedam. Tel. 0880-353-319.

Sprzedam kombajn ziemniaczany Bolko
lub zamienię na Annę. Tel. 046/813-75-70.

Sprzedam bób Top bob Tel. 046/838-60-99.

Sprzedam jałówkę, termin wycielenia marzec
2006 rok. Tel. 046/831-28-89.

Sprzedam Bizon Record Z-058, 1997 rok.
Tel. 050ł-504-723 .

Sprzedam agrowłókninę - tanio.

Śrutownik Bąk 7,5 kW, Bąk 5,5 kW bijako-

Sprzedam na,iona bobu. Kompina.
Tel. 0502-705-842.

Tel. 0461838-04-73.

Sprzedam młodą krowę, wycielenie: luty.
Tel. 046/837-47-70.

Przyczepa 3,5 ~ niskie wywrotki - sprzedam.'
Kocierzew Południowy 15.

Sprzedam plug 4-skibowy zagonowy Kwerneland, zabezpieczenia resorowe, Gruber
ściemiskowy 3,2 m Konkskildc, 2000 rok,
rozrzutnik jednoosiowy, agregat uprawowosiewny. Tel. 0511-315-179.

Kupię

Sprzedam rozrzutnik 1-0Siowy 3,5 t fabryczne; plug 3-sktbowy grudziądzki.
Tel. 046/838-47-74, 0506-805-614.

Sprzedam psz.enżyto, jęczmień.
Tel. 042/719-61-40.

Sprzedam rozrzutnik l -OSiowy.
Tel. 046/831-61-09.

Sprzedam słomę prasowaną.
Mysiaków 148, tel. 046/838-50-31.

Torf ogrodniczy ph 5,5-7,5 luzem - sprzedam.
Tel. 0888-388-794.

Sprzedam bób, przyczepę. Tel. 0697-346--082.

Sprzedam prasę kostkującą, 1998 rok,
stan bdb. Tel. 046/838-23-34.

Spm:dam Zetor 52 I I, 1989 rok, stan bdb.
Tel. 0887-147-903.

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!

Sprzeclam wyciąg obomika linowy,
zbiomik na mleko Alfa Lava! 330 I.
Tel. 046/838-77-03.

Sprzedam agregat uprawowy i Gruber.
Tel. 0604-191-027.

Sprzedam 2 krowy na ocieleniu.
Tel 046/838-03-41, 0608-794-368.
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Każdę ogłoszenie drobne zamieszczone

UNAS WARTO DAĆ OGtOSZENIE
Sprzedam jałówkę wysokocielną
Tel. 0600-421-548.

•

Sprzedam krowę po wycieleniu.
Tel. 046/838-60-22.
Sprzedam agregat uprawowy 1,90 sz.er.;
plug 2-skibowy grudziądzki.
Tel. 046/839-21-55 wieczorem.
Sprzedam siano belowane.
Tel. 046/838-59-58.
Psz.enżyto jare, mieszankę,

siano - sprzedam.
Bednary 141, tel. 046/S38-60-06,
046/83 7-86-14.
Sprzedam bób, odmiana Bizon.
Tel. 0512-074-580.
Sprzedam bób. Kupię ziemniaki.
Tel. 0508-819-982.
Sprzedam kwotę mleczną 1otys. kg.
Tel. 0601-301-412.
Agregat prądotwórczy 38 kW; kerszer;
C-360; C-330 nowy składak; silniki do C-360,
MTZ, 1214, 914 oraz części ciągnikowe róż
ne - sprzedam. Tel. 0504-475-567.
Sprzedam grabiarl<.ę 7 i dmuchawę pionową
Tel. 0609-843-644.
Wynajmę stodołę z oborą Tel. 0009-843-644.
Kupię

Orkan do 3000 zł.
Tel. 0241277-96-77.

Sprzedam bób Bachus. Tel. 046/838-11-62.
Sprzedam kabinę C-360; młynek Bąk 7,5 kW.
Tel. 046/838-14-1 I.
Sprzedam kombajn Annę, 1988 rok, stan dobty. Tel. 046/838-24-18.
Sprzedam słomę. Tel. 0887-341-317.
Sprzedam ciągnik C-355, 1973 rok, stan bdb;
T-25A, 1983184 rok oryginał; zboże paszowe. Tel. 0604-992-497.
Sprzedam jałówkę cielną, termin: 19.032006 r.
Tel. 046/838-13-47.
Kupię kosiarl<.ę rotacyjną, szer. 165 cm
w dobrym stanie. Tel. 0241254-62-99,
060 l-263-522.

Kupię przyczepę

HL 80 I I, najchętniej
do remontu, również bez dokumentów.
Tel. 0241254-62-99, 0601-~63-522.
Sprzedam opony 900x20, 80 szt/30 z!.
Tel. 0241254-62-99, 0601-263-522.
Sprzedam rozdrabniacz do buraku z nowymi
nożami. Tel. 0880-353-819.
·sprzedam śrutownik Bąk, nowy,
nieużywany. Tel. 0880-353-819.
Sprzedam kombajn Bizon Z050.
Tel. 046/838-71-42, 0601-301-412.
Sprzedam siewnik mechaniczny do kukurydzy, zachodni. Tel. 0241282-16-97.
Kupie worki po paszy. Tel. 046/838-78-54.
Taśmociągi

z silnikami, stacja
mieszalnia AMA - sprzedam.
Tel. 0504-199-580

śrutowania,

Sprzedam kwotę mleczną 3000 I.
Tel. 0888-721-933.
Sprzedam pszenicę i owies siewne i żyto.
Tel. 0663-667-421.
Sprzedam C-360, 1983 rok.
Tel. 046/838-90-52 po 20.00.
Kupię kabinę C- 360 - wiecznrem.
Tel. 046/831-45-64.

Sprzedam dwukółkę
Tel. 0607-599-864.

ciągnikową

Kupię lub wydzierżawię kwotę_ mleczną,
po 19.00. Tel. 046/831-55-12.
Kupię_ - wydzierżawię kwotę mleczną
Tel.. 0697-693-678.
Kupię kwotę mleczną

Tel. 0605-381-326.

Sprzedam siano prasowane.
Tel. 0609-837-147.
Sprzedam siano, sianokiszonkę, słomę,
okrągłe bele. Tel. 0691-846-117.
Kupię kwotę mleczną.

Tel. 04Ó/83 l-53-55.

długowłose

Sprzedam

szczenięta

Sprzedam sznaucerki miniaturki,
czarno-srebrne i pieprz z solą
Tel. 046/839-69-44, 0660-704-940.
Sprzedam Kochiny olbrzymy
Tel. 0510-044-61 l.

żółte.

Sprzedam yorka Tel. 046/837-57-21.
Sprzedam Yorki porodowodowe.
Tel. 0668-156-494.
Sprzedam Owczarki porodowodowe.
Tel. 0668-156-494.
Sprzedam owczarka niemieckiego,
2-miesięc:my. Tel. 046/83S-78-36.
Sprzedam bażanty srebme, złote kury ozdobne i gołębie. Zduny 101. Tel. 0507-743-181.
Sprzedam owczarki niemieckie, 2-miesięczne.
Tel. 046/838-60-21.
Buldogi fiancuskie szczenię_ta i buldog fumcuski, beżowy- sprzcdam. Tel.0601-326-415.
Klacz 4 lata, szlachetna półkrew, źrebna,
ruchy, odważna w terenie - tylko w dobre ręce, 5000 zł do uzgodnienia - sprzedam. Tel. 0698-673-205.
ujeżdżona, wspaniałe

Sprzedam Owczarki niemieckie,
Tel. 046/838-73-93.

zaszczepiońe.

Sprzedam owczarka niemieckiego + sukę
mocnej budowy - tanio. Tel. 0663-252-501.
Sprzedam :źrebicę 2-letnią
Stokowski Henryk, Maurzyce 14.
Sprzedam sukę Bokser I O-miesięczną - tanio.
Tel. 0691-090-215.
Sprzedam szczenięta Syberian Husky.
Tel. 046/838-60-68.
Sprzedam o"wczarl<.a niemieckiego,
długowłosy, 1,5 roji;u. Tel. 046/838-44-19.
Sprzedam

bażanty.

Tel. 0663-467-569.

Sprzedam jamniki szorstkowłose
miniaturowe i owczarka długowłosego.
Tel. 046/815-15-79, 0606-160-609.
Sprzedam Jag teriery. Tel. 0607-333-317,
046/814-64-94.
Sprzedam krowę wysoko mleczną,
tennin koniec lutego. Tel. 044/710-47-03.
Sprzedam szczeniaki rottweilery.
Tel. 0691-284-448.
Sprzedam szczenięta owczarka niemieckiego.
Tel. 0502-045-051, 0509-056-207.
Sprzedam :źrebaka - 9 mięsięcy S.P. Srokal"Z
gniady okolice Rawy Mazowieckiej.
Tel. 0507-075-185.
Sprzedam kozę. Tel. 046/ 813-15-88.
Sprzedam Kary Ogier zimno-krwisty,
licencja Tel. 0609-518-082.
Sprzedam sukę_ owczarek niemiecki 3,5 miesiąca, krótkowłosa, zaszczepiona 350 zł.
Tel. 0607-448-507.
. Sprzedam 1,5-rocznąsukęowczarl<.aniemiec
kiego długowłosego. Tel. 046/ 814-67-88.
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PCK

Zainteresowanie kursami pierwszei pomocy
miejętność udziel.aniapierwszejpomo- fikaty ratowników. Kilkugodzinny kurs oraz
cy przedmedycznej staje się powoli certyfikat kosztuje w zależności o ilości
coraz bardziej popularna - powie- w nim uczestniczących osób od 80 do

U

działa

nam szefowa łowickiego biura Polskiego Cz.erwonego KIZyża Jolanta Głowac
ka. W ubiegłym roku instruktorzy PCK
w Łowiczu p!7.epf0wadzili w smnie 7 kursów dla 187 uczniów trzech szkół średnich:
I i Il Licewn Ogólnokształcącego w Łowi
czu oraz LO w Nowych Zdunach. Trzy
kursy przeprowadzone zostały w zakładach
pracy - dla 40 osób. Dla większości ich
uczestników wydane zostały unijne certy-

1OO zł. Instruktorzy PCK przeprowadzili
godzinne pokazy pierwszej pomocy aż
dla 700dzieciw12 szkołach podstawowych
i gimnazjalnych na terenie powiatu.
W tym roku kursy i pokazy będą kontynuowane przez PCK, szkoly jak i zakłady
pracy mogą otrzymać na ich temat pełną
informację pod numerem telefonu:
046 837 38 21 lubwbiurzeorganizacji przy
ul. Starościńskiej 3.
(tb)

też

ZHP

Już niedługo

Serca dla babci i dziadka
K

ilkadziesiąt babć

oraz dziadków
9 lutego na zaproszenia
maluchów z przedszkola przy ul. 3 Maja.
Spotkanie rozpoczęło się poświęceniem placówki
przez proboszcza parafii katedralnej ks. Wiesława
Skoniecznego oraz wspólną modlitwą. Następnie
goście oraz przedszkolaki obejrzeli jasełka
odpowiedziało

przygotowane przez dzieci pięcio- i sześcioletnie.
Z pewnym opóźnieniem, ale równie gorąco jak co
roku, przedszkolaki złoźyły babciom i dziadkom
źyczenia w formie wierszy i piosenek. L.yczenia
składały takźe indywidua/nie, wręczając
własnoręcznie przygotowane upominki, m.in. serca
wykonane z papieru.

nowi drużynowi

15 druhen i druhów z łowickiego były to 3 -4 osoby rocznie. Teraz szkolących
Hufca Związku Harcerstwa Polskie- się jest piętnaście osób. Wcześniej w czasie
go bierze udział w kursie drużyno ferii zimowych podobny kurs ukończyło
wych.
· dwóch innych harcerzy. W smnie w łowic
kim hufcu przybędzie 17 harcerzy, w wieku

K

omendantka hufca phm. Katarzyna od 15 do 17 lat,którzybędąmoglizawiązy
Kordecka nie ukrywa radości z tego wać nowe drużyny. Już teraz dobrali się oni
faktu, tym bardziej, że uczestnicy w pary, dzieląc między siebie przyszłe obokursu zapowiadają, że będą zawiązywać wiązku drużynowego i przybocznego
nowe drużyny.
w nowych drużynach. Dwie pary zdecyTo swo!Sry rel«Jrri.jeśli chodzi o liczbę osób dowane są ńa zawiązanie gromad zuchobiorących udział w szl«Jleniu - powiedziała wych, pozostałe sześć - drużyn harcerskich.
nam phm. Katarzyna Kordecka-ziizwyczaj
(tb)

Jest rodzina, nie ma domu
Mamy rodzinę zainteresowaną cze inny problem, nie ma jak na razie domu
prowadzeniem Rodzinnego Domu ani mieszkania, w którym mogłaby zamieszDziecka na terenie powiatu łowic kać rodzina Wymogi formalne w tym wzglę
kiego, jedyną przeszkodąjest brak dzie są bardzo rygorystyczne. Dom musi
odpowiedniego domu - mówi nam mieć dość dużą powierzchnię, bo ok.
dyrektor Caritas diecezji łowickiej 150 m2, w którym byłoby przynajmniej
ks. Dańusz Krokocki.
5 pokoi. Wszystko po to, by dać szanse

odzina spełnia wszystlae warunki.
Chętni są młodzi, mają własne dzieci

R

isąnauczycielarni.Zanimmoglibywziąćna

swoje bruki utworzenie domu, musieliby jednak mimo wszystko prztjść specjalistyczne szkolenie, które trwałoby 4 - 6 miesięc::y.

Zatem utworzenie domu nie nastąpi od razu.
Caritas, pod którego skrzycRami rodzinny dom dziecka miał powstawać, ma jesz-

normalnego życia dzieciom, których w czte..
roosobowej rodzinie może być adoptowanych maksymalnie ośmioro. W przypadku
domu, który by powstał na terenie Łowi
cza, mogłyby to być dzieci wyłącznie z terenu powiatu z domów dziecka oraz z rodzin, które mają orzeczenia sądowe o ograniczeniu władzy rodzicielskiej.
Krokocki nie ukrywa, że najlepszy
byłby dom wolnostojący, najlepiej zło-

kalizowany w Łowiczu, ułatwi to rodzinie korzystanie z bliskości miasta, zakupów, dojazdu do pracy, a dzieciom
dojście do szkoły. Dotychczas rozwaµno lokalizację na wsi ze względu na
możliwość pozyskania na rzecz domu
budynku po zlikwidowanych szkołach.
Zrezygnowano z tego, gdy okazało się,
że gminy nie są zainteresowane ich·
sprzedażą. Mimo tych niepowodzeń Caritas dalej szuka.
Przypomnijmy, że pierwszy rodzinny dom dziecka na terenie diecezji powstał
kilka miesięcy temu w Strzegocinie w powiecie kutnowskim, na bazie znajdującego
się tam domu rekolekcyjnego.
(tb) Grupa

łowickich

harcerzy na szkoleniu drużynowych w hufcu ZHP w Kutnie.

KGW Bednary Kolonia

KUCHNIA WtOSKA, AEROBIK IMAJOWY PIKNIK
Po raz pierwszy w historii .
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Bednarach Kolonii,
w zarządzie OSP
pojawiły się kobiety.
d listopada wi:ej miejscowości działa
Koło Gospodyń Wiejskich i właśnie
eoergiczne członkinie tego koła weszły szturmem do zarządu straży. Kobiety na tym nie
poprzestają: pozyskały ostatnio dla koła
lodówkę i kuchnię elektryczno - gazową,
zorganizowały pokaz dań włoskich, wspólnie ćwiczą aerobik, niedługo jadą do teatru,
zamierzają dokształcać się w dziedzinie pozyskiwania unijnych pieniędzy i wielkimi
krokami przygotowują się do majowego pikniku - pierwszej takiej imprezy w dziejach
Bednar Kolonii.
Wyborów do zarządu OSP dokonano
podczas zebrania strażackiego, które odbyło się 13 stycznia. Obecnie w zarz.ądzie zasiadają: prezes Marian Duranowski, naczelnik Marek Sekuła, gospodarz Tadeusz Sekuła, skarbnik Zenon Syperek oraz Anna
Dziemdziela - sekretarz i 1oanna Papiernik przewodnicząca komisji rewizyjntj. Te wła
śnie panie są wiceprzewodniczącą i przewodniczącą KGW w Bednarach Kolonii.

O

- Druhowie sami zapraszali nas do z finn działających na terenie gminy Niebo- imprezy, w zamian fundując na przykład
rów - lodówkę i kuchnię elektryczno - ga- nagrody do loterii fantowej - za naszym
pośrednictwem proszą więc o zgłaszanie się
zową.
odczas styczniowego pokazu przygo- takowych sponsorów. - Ze swej strony przytowały między innymi lazanię, carmello- gotujemy kulinaria - mówi przewodniczą
zarządu, o wiele przyjemniej będzie organi- ni - makaron w kształcie rurek, wypehriony ca Będzie tradycyjna żołnierska grochówka
zować zebrania.
furszem, w skład którego wchodziłym in pie- z kuchni polowej, potrawy z grilla i zapieByć może już wkrótce za sprawą no- czarl<i, wresz.cie roladki z makiem. - Wszystko kanki. Organizatorki liczą, że ze sprzedaży
wych członkiń OSP dorobi się wresz.ciewła sameprzygotowalyśmy,sameupieldyśmyisame tych produktów uda im się zebrać pieniądze
snej kroniki. Od początku istnienia KGW, tei.zjadlyśmy-śrnitjesięprzewodniczącakola, na wyposażenie kuchni, talerze, szklanki,
kronikę koła prowadzi Katarzyna Bartło dodają;, że ilości przyswojonych wtedy kalcr krzesła i stoliki do OSP. Kobiety przymieszewska, najprawdopodobniej to właśnie ona rii woli sobie nawet nie uświadamiać.
rzały sięjuż nawet do pozyskiwania pienię
zacznie już wkrótce gromadzić materiały do
O tym także pomyślały członkinie bed- dzy z zewnątrz, jednak na początku przerakroniki strażackitj.
narskiego koła. Z ich inicjatywy bowiem raz ziła je ilość procedur i okres oczekiwania na
Powstałe w listopadzie KGW skupia dziś w tygodniu odbywają się w szkole w Bed- rozpatrzenie wniosków. - Składać jednak
20 członkiń, opłacających składki, chociaż na narach zajęc::ia aerobiku. Grupują one panie trzeba. Może coś uda się uzyskać - mówią.
co dzień współpracuje z nim jeszcze blisko w wieku od 22 do 50 lat, nie tylko z Bednar, W najbliższym czasie przewodnicząca Jo1Okobiet Koło majuż na swoim koncie orga- ale również z Kompiny, czy Zabostowa. anna Papiernik i wiceprzewodnicząca Anna
nizację choinki dladzieci zBednar Kolonii, na W dniu 18 lutego organizowany jest nato- Dziemdziela jadą więc:: do Skierniewic na
którzj bawiło się około 50 maluchów.
miast autokarowy wyjazd do teatru. Panie szkolenie dotyczące właśnie pozyskiwania
organizowany 15 stycznia kurs kuchni wybierają się do warsza~skiego teatru Ko- środków z zewnątrz.
włoskiej zgromadził z kolei 20 gospo- media na spektakl Biznes.
iewiele brakowało, a majowy piknik
dyń. Prowadziła go współpracująca z koła
- Największe jednak przedsięwzięcie
odbyłby się bez grającego na nim zemi gospodyń Izabela Gorąca z Łowicza. Po- wciąż jednakjeszcze przed nami - mówią społu. - Przeraziło nas, kiedy usłyszeliśmy
nieważ bednarskie kolonie miało wtedy jesz- przewodniczące koła. - 3 maja planujemy sumy, jakich żądają grupy muzyczne-mówi
cze żadnych sprzętów, przez dwa dni człon zorganizować na terenie OSP piknik, przewodnicząca. Tymczasem w sukurs
kinie zwoziły do ren1izy kuchenki, garnki, pierwszą ta/<4. imprezę w dziejach Bednar przyszedł im działający w Bednarach zemiksery, naczynia itd. Dziś już nie wszyst- Kolonii.
spół Awers. - 'Zagrają za darmo - dodaje. ko musiałyby zwozić z domów, udało im · Obecnie koło poszukuje sponsorów, któ- .Stwierdzili, że też chcą dołożyć cegi.el~ do
się bowiem pozyskać od sponsora - jednej rzy chcieliby zareklamować się podczas tego naszego dzieła, że chcą coś zrobić dla
współpracy i pomyślałyśmy, że wspólnie
możemy więcej zrobić - mówi przewodnicząca koła. Strażacy też są zadowoleni. Jak
dodają żartobliwie, z kobietami w składzie
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swojej miejscowości. Piknik ma być wydarzeniem z gruntu rodzinnym, a jednym
z jego elementów będzie plastyczny konkurs antyalkoholowy, w którym dzieci będą
miały za zadanie stworzyć plakat pokazujący alternatywne do picia alkoholu formy
zabawy.
grudniu w bednarskiej remizie rozpoczęły się kolejne remonty. Jeszcze przed mrozami skuto i na nowo pomalowano ściany na zapleczu, położone zostały tam też nowe podłogi z terakoty. Zanim przyszły mrozy, starto jeszcze czarno
- cz.erwone plamy ze ścian w sali głównej pozostałość po istniejącej tu przed laty dyskotece Biedronka.

W

Od poniedziałku rozpocząć się miało zry-

wanie podłóg w sali głównej, następnym
krokiem będzie wymiana okien.
-Wszyscypytają nas, czybędziemyorgani
zować Dzień Kobiet- mówi przewodnicząca
- Jest wielu chętnych do wzięcia udziału
w takiej imprezie,jednakchyba nam się to nie
uda, z uwagi. na trwający remont - dodaje. Zapowiada jednak, że w tym roku choinka
dla dzieci będzie naprawdę wystrzałowa.
Podziwiać tylko trzeba zaangażowanie
i energię kobiet z KGW w Bednarach Kolonii. Jeśli tej energii wystarczy na dłużej, choinka istotnie będzie wystrzałowa.
(wcz)
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GO KZduny czeka

. .

na wspommema
zaćmił i niepamięć... wspomnienia ludzi stąd" - taką
nazwę nosi konkurs literacki
ogłoszony przez Gminny Ośrodek
Kultury w Zdunach na wspomnienia
dotyczące wydarzeń z XX wieku,
które miały miejsce na terenie
gminy Zduny.

.By czas nie

K

onkurs jest otwarty dla wszystkich,

bez względu na wiek i zamieszkanie,
jedyny wan.mek t.o ten, by opisywa-

ne wspomnienia były autentyczne i dotyczyły terenu gminy. Mogą t.o być wspomnienia własne, relacje dziadków, ~iadów,
znajomych, przypadkowo spotkanych
osób. Forma literacka wspomnień może być
dowolna
W ten sposób, jak powiedziała nam dyrektorka z.duńskiego GOK Halina Anyszka, na konkurs będzie mogło wpłynąć wię-
cej prac, co pozwoli poznać wiele ciekawych
historii. Prace, nie więksre objętościowo niż
1o stron maszynopisu, będą podlegać ocenie jury, autorzy najciekawszych będą nagrodzeni, jedną z nagród będzie ich opublikowanie w całości lub w częściach w pokonkursowym wydawnictwie. Z tego też
względu GOK byłby wdzi~y za materiały (tekst, zdjęcia) dostarczone w formie
elektronicznej, zapisane na płytach CD lub
dyskietkach.
Termin składania prac upływa z dniem
15 marca, uroczyste rozstrzygnięcie nastą
pi w maju. Więcej infonnacji o konkursie
(th)
pod nr telefonu: 046 838-76-08.

GOK Zduny

Połomski

na Dzień Kobiet

B

o z dziewczynami nigdy nie wie, oj nie
wie się, czy dobrze jest czy moi,e jest,
moi,e jest już źle - tę popularną piosenkę i wiele innych, wtym: Całasalaśpie
wa z nami, Gdzie ta keja, Gdzie jest mój
dom? - będą miały okazję usłyszeć mieszkanki z.dun z okazji Dnia Kobiet w środę
8 marca w wykonaniu samego Jerzego P<>łomskiego.

Połomski t.o jeden z najpopularniejszych
ru:tystów polskiej estrady muzycznej minionych dziesięcioleci. Debiut.owałjako akt.or teatru Syrena w roku 1957. Wylansował
wiele prL.ebojów, za które zdobywał nagrotym
dy na festiwalach muzycznych,
w Opolu. Ma na swoim koncie koncerty na
całym świecie. Styl piosenkarski Połomskie
go charakteryzuje się klasyczną emisjągł<>
su, tradycyjną formą utworów, w których
szczególne znaczenie ma linia melodyczna. Dlatego też w jego repertuarze znajdują się polskie piosenki z okresu mię
dzywojennego.
Spotkanie dla pań z okazji ich święta organizuje Gminny Ośrodek Kultury w Zdunach. Tradycyjrue już zostaną na nie zapf(}szone pracownice zakładów pracy działają
cych na terenie gminy i emerytki. Jak powiedziała nam dyrektor GOK Halina
Anyszka, koncert będzie bezpłatny, udało
się bowiem znaleźć sponsorów na pokrycie
(tb)
kosztów występu Połomskiego.

w

DOBRY
To był tydzień azjatycki w Łowickim Ośrodku Kultury. Ale nie ma się też i czemu
specjalnie dziwić. W końcu reżyserzy z tamtych stron od lat atakują kina ( i festiwale)
2-26 lutego 2006
.
Starego Kontynentu, a ostatnio zapanowała prawdziwa moda na wschodnie Kino. Nie
chcąc nie być „trendy" organizatorzy Och! Festiwalu postanowili zaprezentować dwa bardzo ciekawe tytuły: jeden z Korei, drugi - Japonii. Oprócz tego mieliśmy lekcję jazzu tradycyjnego i, wreszcie
coś swojskiego, 1OO minut z „Komornikiem". Więc się trochę działo ...
acznę od tej ostatniej propozycji, bo
o niej tylko słówko (więcej pisałem
o filmie Feliksa Falka w ostatnim
numerze NŁ z ubiegłego roku). Otóż, po
grudniowym tekście kilku łowickich kinomanów nie zgadzało się z moiin generalnie
pozytywnym zdaniem o ,,Komorniku".
Uznało film za mało oryginalny, „taki nijaki
taki". Cóż, mnie poza tą mało wiarygodną,
„ekspresową'.' przemianą Złego w Dobrego,
hist.oriaLutjanaBohmego wydaje się sprawnie opowiedzianą i przekonywającą, ze znakomicie nakre.5lonymi rolami. Wykazali się
aktorzy, operat.or itd Dlatego nie dziwię się
wszystkim nagrodom dla twórców. To tyle.
Więcej we wspomnianym artykuliku sprzed
niespełna dwóch miesięcy. A, jeszcze jedno.
Otóż, kiedy oglądałem obraz Falka w drugi
dzień świąt, zajętych foteli było ledwie cztery. Podczas niedzielnego seansu tego samego tytułu, w kinie nie było wolnych miejsc!
Wniosek jest więc prosty - łowiczanie kochają festiwale!
Drodzy łowiccy kinomani! Przyznajcie
się - kiedy ktoś rzuca hasło: ,,kino koreań
skie", kto wam przychodzi na myśl? A może
w ogóle nie wiecie nic o tej kinematografii?
To żaden wstyd, ja poza Kim Ki-dukiem
też nie potrafię z nazwiska i imienia (które
jest które ... ?) wymienić reżysera rodem
zKorei. Nomożepozageniuszemwkażdej
dziedzinie w tym i filmowej, niejakim Kim
Ir Senem, tyle tylko że on pochodził z tej
tajniejszej, północnej ...
„Trudno powiedzieć, czy świat, w którym żyjemy jest rzeczywistością, czy
snem" - taką myślą kończy się „Pusty
dom". I t.o chyba jest najpiękniejsze podsumowanie filmu. Historię przedziwnego
włamywacza wymyślił sam reżyser. Taesuk (Jae Hee) odwiedza domy, których
właściciele gdzieś WJ.jechali. Nic jednak nie
kradnie - po prostu mieszka sobie u kogoś
jakiś czas. Niejako w podzięce za gościnę
naprawia gospodarzom jakiś zepsuty sprzęt
domowy, pierze brudne r=zy. Na pamiąt
kę robi sobie tylko zdjęcie i... szuka kolejnego lokum. I pewnie dalej samotnie prowadziłby swoją misję, gdyby w jednym
z mieszkań nie spotkał pięknej kobiety. Sunhwa (Lee Seung-yeon) żyje pod jednym
dachem z zamożnym mężem, który jednak
poza pienil(<lzmi nie potrafi dać jej nic innego. Za to lubi wziąć to co mu się należy.
Nawet siłą. Dlatego gdy zjawi się w jej życiu
młody nieznajomy bez zastanowienia porzuci dostatek i pow~je z tajemniczym
mężczyznąjego dziwnym szlakiem. Ta milcząca wędrówka skończy się kiedy w jednym z domów para znajdzie zwłoki mę:ż
czyzny. Zaniepokojona rodzina wezwie
policję i choć nasi bohaterowie są niewinni,

Z

OK Chąśno czeka na wielkanocne ozdob
Po razszóstyGminnyOśrodekKul minie konkursu- swoich prac nie mogą nadtury w Chąśnie i starostwo powiato- syłać osoby dorosłe. Chcemy się skoncenwe w Łowiczu zapraszają do udziału trować przede wszystkim na dzieci11ch i im
w powiatowym konkursie „Ozdoby dać możliwość "ll)!razu - powiedziała nam
Wielkanocne 2006".
dyrektor GOK Chąśnie Renata Staniszewska.
ak jak w latach ubiegłych przyjmowaPrace należy przesyłać na adres GOK
ne będą prace w kategoriach: palmy w Chąśnie do 25 marca, rozstrzygnięcie konwielkanocne, pisanki, stroiki oraz pocz- kursu i ogłoszenie wyników nastąpi
tówki. Konkurs co roku cieszy się dużym w pierwszej połowie kwietnia. Także
zainteresowaniem, rokrocznie nadsyłanych w GOK w Chąśnie udzielane są informacje
jest na niego około 200 prac. W tym roku co do szczegółów regulaminu konkursu.
(tb)
wprowadzono poważną zmianę w reguła-

w
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kratki. Tea-suk wejdzie w więzie
niu na wyższy poziom - on już nie żyje tym
światem, ma swój. Wróci do Niej, choć nigdy tak do końca jej nie zostawił...
,,Pusty dom" urzeka klimatem. Kochankowie, nie mówiąc do siebie ani słowa, mówią
więcej niż największy poeta. Jednak dialogu
w filmie nie brakuje. Słowa, które słyszymy
t.o tylko złe słowa Dlatego lepiej jest milczeć. Film uczy pokory wobec drugiej osoby, ale też jasno wskazuje, że jest w nas coś,
cojeśli odnajdziemy, nikt nam nie odbierze trafią za

większość

głupiutkie, szukające

naszego bohatera zaintryguje. Asami (bo tak
jej na imię) była nie tylko najpiękniejszą
z kandydatek, ale również skromną, kochającą sztukę, bezbronną istotką, taką, która t.o
się chętnie przytula i całuje w czółko na dobranoc, czyni dozgonne przyrzeczenia
i kocha.aż po grób. Więc nic dziwnego, że
Aoyama, wyposzczony seksualnie i duchowo pięćdziesięciolatek, szybciutko zakochuje się aż po uszy w ubranym zawsze

Vistula River Brass Band. Drugi z prawej -

t.o WOLNOŚĆ. I nieważne, że są kraty albo
szef -tyran. Tego czegoś w środku nie moż
na zabić. A więc świat, w którym żyjemy
jest tylko snem, a prawdziwe... t.o co chcemy.
Kim Ki-duk, choć nie kończył szkoły filmowej ma, poza oczywiście talentem,
rzadką umiejętność wciągania widzów
w akcję. Jest ona nieśpieszna, czarodziejska, okraszona fantastycznie starodawną
muzyką . Więc trudno się dziwić, że Koreańczyka kochają i widzowie, i krytycy. No
i jurorzy wielu konkursów, bo twórca za
,,Pusty dom" ale i „Wiosna, lato, jesień,
zima... wiosna" czy wcześniejsze propozycje jest laureatem takich festiwali jak
Wenecja, Berlin czy San Sebastian. Więc
może nie warto poznawać innych przedstawicieli koreańskiej kinematografii,jak sięzna
tego najlepszego...?

z nich t.o

wrażeń i taniej sławy trzpiotki, jedna od razu

łowiczanin Wiesław Kuś.

w niewinną biel, kruczoczarnym zjawisku.
I za nic ma rady kumpla, doświadczoµego
„lisa show bussinesu'', żeby się troszkę
wstrzymał z tą miłością, małżeństwem, bo
tak naprawdę nie wiadomo kto zacz. Zabiera Asami na romantyczny weekend we
dwoje i tam. .. No właśnie, tak naprawdę nie
wiadomo, co się stało w małym hoteliku dla
kochanków. Czy Asami t.o mszcząca się na
facetach sadystka, czy t.o wszystko się naszemu bohaterowi śniło?
Dzieła Takeshiego Miike mają· swoich
wielbicieli. ,,Filmowe okrucieństwo musi być
bardziej wstrząsające niż t.o, którego doświadczamy na co dzień" - ot.o mott.o najbardziej zapracowanego reżysera globu (kręci
kilka filmów rocznie!). No i właśnie mogliśmy się przekonać co potrafi japoński filmowiec (znający bliżej dzieła Miike, twierdz.ą, że „Gra ..." t.o jeden z łagodniejszych
jego dokonań. ..) .Końcówki nie polecam wi***
dzom o słabszych nerwach, bo dosłowności
ile Kim pokazał dobrego Azjatę, w ćwiartowaniu ludzkiego ciała są dość odo tyle jego kolega z Kraju Kwitną rażające-najpierw lekcja anestezjologii, pocej Wiśni taki miły już nie był. To tem akupunktury, a w finale chirurgii orienznaczy faceci w obrazie Takashi Miike są talnej czynionej metalową struną fortepiaw większości nie najgors~ natomiast jedna nową.
babka.... Film opowiada o losach wdowca,
Zastanawiacie się pewnie: czemu ma słu
który kilka lat po śmierci żony, za namową żyć to epatowanie przemocą, okrucie(ldorastającego syna postanawia znaleźć so- stwem. Sam reżyser rozbrajająco twierdzi,
bie kobietę. W tym celu, dzięki przyjaźni że... niczemu. Jego głównym zadaniem jest
z producentem filmowym, organizuje... ca- wprowadzenie widza w stan ciężkiego SZ<>sting. Pod pretekstemkręcenia serialu pan<>- ku. I to wszystko. A, że później mądrzy
wieprzesłuchają dziesiątki dziewczyn i chOć ludzie w jego. historiach dopatrują się po-

O

dwójnego dna, ukrytego sensu itp., tylko go
pewnie bawi. „Gra wstępna" t.o oryginalne kino. Niby zwycŻajny, tradycyjny
„obyczaj" a tu potem ,,łup"- tniemy nóżkę.
I biorąc pod uwagę złamaną konwencję, nieprzestrzeganie stereotypów, gubienie kanonu - można film pochwalić. Ale poza kilkoma mocnymi, takimi ,japońskimi" scenami
po projekcji niewiele zostaje. No może tylko rada dla kawalerów (wdowców, ro~od
ników), żeby nie szukać sobie żony poprzez casting...

***
a koniec relatjaz sobotniego koncertu Vistuli RiverBrass Band.
Istniejąca niemal 40 lat fonnacja
t.o prawdziwa ikona rodzimego jazzu tradycyjnego. Zdobywcy dziesiątek nagród na
wszelkich możliwych branżowych festiwalach, koncertują po całym świecie. Zawitali
również nad Bzurę i zrobili prawdziwą furorę. Przyznam szczerze, że nie spodziewałem się po pieywsze tak znakomitej frekwencji (na kilkanaście minut przed wystę
pem sprzedano ledwie 20 biletów, tuż przed
- dosjawiano fotele!), po drugie - że panowie w średnim wieku potrafią rozbawić publikę w bardzo zróźnicowanym wieku.
Koncert ttwał około 2 godzin, z krótką
przerwą ,,na kawkę''. VIStula grała standardy jazzu tradycyjnego, racząc wszystkich
kinomanów m.in. tematem przewodnim
2'i „Vabanku" Juliusza Machulskiego.

N

Konferansjerką zajęła się najwłaściwsza

z możliwych osób, a mianowicie Wiesław
Kuś, znany rnulti instrumentalista i miło
śnik.swingu. Co ciekawe na widowni bawiło „
się sporo młodych osób, które trudno było
podejrzewać o sympatię dla tego rodzaju
muzyczki. Tutaj reagowali wręcz entuzjastycznie, żegnając Band owacją na stojąco.
Festiwal się rozkręca i co mnie bardzo
cieszy, bije rekordy popularności. Brawo
ziomkowie!
Bogusław Bończak
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LOWICKI

l>zieci ~opieką medyc7llą Niepublicznych Z-aOpieki Zdrowomej - p!ZY.jmowane są w Ambulatorium Pediatrycznym po godzinach funkcjonowania tych zakładów.
e Poradnia leczenia Uzaleinień,
ul. Kaliska 6, tel. 837-37-07

Telegramy (nadawanie) 905
Bezpłatna ogólnopolska infonnacja o schroniskach
i jadłodajniach 9287
Bezpłatna infonnacja gospodarcza o handlu, usługach,
produkcji i wyższej użyteczności publicznej,
tel. (046) 94-34, fax: (046) 322-555

kładów

0

Telefony:
Taxi osobowe 837-34-01
lnteilfaxi 060~ 18-18
Taxi ~ 837-35-28
Powiatowy Ul'7.ąd Pracy 837-04-20; 837-03-73
Biuro Rady Miejskiej 83G-91-06, 830-91-11
Ul'7.ąd Miejski: Sekretariat 83G-9 l -5 I
Awarie oświetlenia ulicmego 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 autcmalyr2na sdadarb
Urząd Skarbowy: centrala 837-43-58, 837-32-38,
837-65-59; sekrelańat 837-80-28; infonnacja podatku dochodowego 837-65-05
ZUS 837-69-0'J
Rodzinny Klub Abstynenta ,.Pasiaczek" Łowi.cz,
ul. Św. Floriana 7 (muszla na Błoniach),
k"J. 837-&-92,aymy: codl.i2riewgocłz. 16.00-20.00.
Plmkt poon:y cla ofia- Jrlf!lllOCY w rodzinie (siedziba
RKA ~'Łowicz, ul ŚW. Fbiaoa 7 (rruszla
m Bbiiach),aymy: in.czw.ii. wgocłz. 16.00.19.00.
Samopomocowa On..,.. Abstynencka ,,Nie ma mocnych" w :l.dmach (siedl.lba GOK 1.duny) - spodcania w czwartki o godz. 18.00.
Gminna Grupa Abstynencka w Bielawach- spotkania w czwartki w godz. IO.OO. I I.OO. Po informacje
można dzwonić w czwartek do Urzędu Gminy
w Bielawach w godz. 8.00.10.00.
Punkt komuhacyjny przy Grupie Wspan:ia ,,PrzemiD<io z wiatrem" (problem irmoocy) w Domaniewicach, czymy: piątek 16.00.18.00, tel. 838-33-11.

Apteki:

Pogotowia:

Lowicz-!!p!dd calodobowe;

Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997
Telcfuo informacyj001Jmblemowy
- Poradnia L=ia Uzależnień 837-37-07
- Poradnia Zdrowia Psychic:znego 837-36-51
Policyjny telefon zaufimia 837-SG-OO
Pogotowie energetyki ciąilnej 837-59-16
Pogotowie wodno-kanalizicyjne 837-35-32
Pogotowie energetycme 837-36-05
Gaz butlowy 837-16-16, 837~,
837-41-02, 837-30-30,
837-72-72,837-2G-37,
837-47-TI, 837-44-44, 837-84-40
Warsztat komerwatorslci LSM 837-65-58
Zaklad pogrzebowy: 837-53-85, 837-07-10,
837-2G-22, 837-26-74
L=nica dla zwier7.ąt:
ul. S1arościńska 5, tel 837-52-48
ul. Oie1moóOOego 31, tel 837-35-24
Dyżury

•,,słoneczko"

Bdch6w: pn.-pt 9.0G-14.30
Bielawy: pn.-pt 8.0G-15.00
Bolimów, Ryndt Ko!duslJii
czynna: pn. wt. pt 9.0G-16.00; czw. !0.0G-17.00

Clqmo; czynna: pn.-pt 9.00.14.00, 16.0G-18.00,
.
sb. 8.0G-12.00
Domaniewitt, ul Gl6wna:
czynna: pn.- ... 9.00.16.00, sb. 9.0G-12.00
ł.yszkmrice: czynna: pn.- ... 9.00. 16.00,
sb. 10.0G-14.00
Kimmia, Ryndt Kopauib 12
czynna: pn.-pt 8.00.16.00, sb. 8.0G-13.00
Kimmia, Kościm:rJd 6 czynna: pn.-pt 8.0G-17.00
Kocienew: pi.-pt 8.00.15.00
Sol*a: pn.-pt 8.30-15.00
N"ieborów: czynna: pn.-pt 7.30-15.30, sb. 9.00.12.00
Zduny; pn.-pt 8.00.17.00, sb. 8.00.12.00

Msze święte
w niedziele i święta:

przychodni:

· • Parafia św. Dudaa: 7.00, 8.30, IO.OO, 11.30, 18.00;
• Parafia Cbryslusa Dobngo Pmtena:

• Pogotowie ratunkowe - tel. 999
•

Pomocy Dorainej, ul. Ulańska 28,
tel. 837-56-24
- Ambulatorium Pomocy Doraźnej czynne: w dni
robo=: w godz. 16.0G-8.00, soboty, niedziele
i·święta od 8.00 (przez 24 h). Pacjenci objęci

Dz.iał

lnlOnnacja PKP 837.fil-l I
lnlOnnacja o krajowych llWI0"8Ch 118-913
Inbmatja o międzynarodowyc llllllx:radJ 118-912
7.egarynka 9226
ROlJllOwy międzymiastowe'- zamawianie 9050
Naprawa telefonów 9224

INFORMATOR
GŁOWIEŃSKI
I STRYKOWSKI

•

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

Opieki Zdrowotnej - p<eyjmowani są w Ambulatorium Pogotowia po godzinach funkcjonowania ww. Zakładów.
- Pediatryczne Ambulatorium Pomocy Doraźnej,
ul. Ułańska 2; PfZY.ięcia dzieci do 3 r.ż. - w dni
powszednie w godz. 16-8; dzieci do 16 r.ż.
- w soboty, rue.tnele i świl<ta przez 24 godziny.

L=nica dla

Telefony w Strykowie:

Pogotowia w ~ownie:
Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy
Policja 719-2G-20; 997 alarmowy
Straż pożarna 719-!G-08; 998 alarmowy
Zakład pogrzebowy 719-14-40, 719-3G-24
Pogotowie energetyczne 7 I 9- I ().6()

Pumocy:

8.00, IO.OO, 1230, 18.00
LeCMmda: IO.OO, 11.30

KościóUw.

- neurolog: pn., śr. l 5.0G-18.00
- ortopeda: pn., wt., czw., pt I 1.00.13.00
- okulista: pn., śr, ... 8.0G-13.00
- diabetolog: wt., czw. I I.GG- I 3.00
- stomatolog: pn. 8.00-18.25, wt., śr. 8.00- I 5.35;
czw, ... 8.0G-1535
- ortodonta: pn. l l.OG-18.25; wt, śr. I l.OG-18.00

zwier7.ąt:

Pogotowia w Strykowie:
Policja 719-80-07; 997 alarmowy
Straż pożarna 719-82-95; 998 alarmowy
Zakład pogrzebowy 7 I9-86-16
L=nica dla zwioząt 719-SG-24
Zakład energetycmy 719-SG- IO

przychodni
w Strykowie:

Dyżury

ul. Kościuszki 27, 719-SG-34

przychodni
-

Apteki:
Apteki w Glownie:
MEGA, ul Sikorskiego 45147, tel.719-IG-28

tel 719-IG-92, 71G-7!-26
- poradnia ogólna: pn.-pt 8.0G-18.00
- poradnia dla dzieci: pi.-aw. 8.00.18.00, pt. 8.00. I 5.30
- poradnia K: pn. 8.00.12.00 i 14.0G-16.00; •
wt. 8.0G-12.00; śr. 8.00.12.00 i !3.0G-15.00;
czw. !2.0G-16.00; pt !3.0G-16.00
- poramia rehabilitacyjna: pn.- pt. 8.00.15.00
- poradnia zdrowia psychicznego: pn. 14-20;
wt. 7.45-14.45; śr. 10.0G-18.00, czw. 8.0G-15.00;
pt 13.15-20.00.
- poradnia chirurgiczna: pn.-pt. !O.OG-15.00
- poradnia naczyń obwodowych: pn. 13.0G-14.00
- clennatołog; wt. 8.00.12.00; śr. !3.0G-15.00;
czw. 8.0G-12.00
- urolog: śr. l l.OG-13.00
- laryngolog: pon. 8.00-14.00; śr. 8.00-12.00;
czw. !3.0G-18.00
- reumatolog: czw. 8.0G-14.00
- pulmonolog: pn., śr., pl 8.0G-15.00

Filia Powiatowego Urn;du Pracy 719-84-22
Ul'7.ąd Miasta - Gminy Stryków 719-80-02
KRUS 719-95-15
Taxi osobowe 719-81-35

~

Wystawy:

Przychodnia Rejonowa, ul. Kopernika I9,

Filia Powiatowego Urn;du Pracy 719-2G-76
Miejski:
- ul. Młynar.;ka 719-11-51
- ul. Dworska 719-11-29
Urząd Gminy Głowno 719-12-91
Taxi osobowe 719-IG-!4

• Parafia pw. Malki llcriej

• Muzeum ludowe rodziny Brzozowskich
w Sromowie, czynne w dni powszednie w godz.

wGłownie:

Urząd

•

•

- ul. Sowińskiego 3, tel 719-11-04;
- ul. Łowicka 62, tel719-14-40

Dyżury

Telefony w Głownie:

1.00. 8.oo, ro.oo, 11.15, 12.30, 11.00;
Kośd6I Sióstr lłenlardynek: 8.!lO, IO.OO;
Kośc:iólo.o.Pijarów:8.00,9.30, I I.OO, 12.30, 16.00;
Kaledn: 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00;
w soboty godz. 18.00 msza z liturgią niedzielną
Kaplica semiaryjna: IO.OO

•
•

opieką medyczną Nią>ublicznych Zakładów

· · Informacje:

ul. Stanisławskiego,tel . 830-22-02

• ,,MedtstlV" ul. 3 Maja, tel. 837-31-11 ,837-31-25

· czynna: pn.-pt 8.0G-19.00, sb.8.0G-14.00;
ul Zgierska 27, tel. 719-24-84,
czynna: pn.-sb. 8.0G-21.00;
Konwalia, ul t.owicka 38, tel. 719-21-31
czynna: pn.-pl 8.0G-19.00, sb. 9.00...14.00;
ul Kopernik.a 19, tel. 719-2G-12
czynna: pn.-pt 8.0G-19.00, sb. 8.0G-13.00;
ul Swoboda 17/19, tel. 719-44-66
czyma: pn.iJł. 8.00.21.00, sb. 9.00.14.00;

9.0G-19.00, w niedziele i święta w godz: 12.0019.00. Zwiedzanie możliwe wyłącznie wobecności właściciela w grupach minimum 5 osób.
• I wojna światowa w ł.owiczu - wystawa reprodukcji łowickich kart pocztowych z okresu
I wojny światowej , powszechnie stosowanych
do korespondencji żołnierskiej w ramach poczty
polowej. Wystawę można oglądać w Miejskiej
Bibliotece Publicznej, czynna do końca lutego.
• ,,Knjobrazy i portrety DIJllarki Meli Muter"
- wystawę można oglądać w Muzeum w Łowiczu
do końca lutego.
•Wystawa zdjęć Magdy Tarkowskiej - fotografie
można oglądać w GOK w Zdunach, wystawa czynna do końca lutego.
•,,Kiernozia otulona śnieżnym puchem" - wystawa zdjęć Jarosława Boguckiego; Gminna Biblioteka Publiczna w Kiernozi.

KRONIKA
,
WYPADKOW
MIL~NYCH

Głównym

bobatemn jest Paul Rusesabahin, menedż.er hotelowy, który
podczas okrutnych walk mi~le
miennych w 1994 w stolicy Rwandy
dał schronienie tysiącom bezbronnych mieszkańców tego kraju. Bez
wzgh;du na wszystko, za wszelką cenę pos1an0wił
obronić ich przed masakrą.jaką urządzało plemię Hutu,
więc ubył ich w swoim hotelu. Udowodnił, że czło
wiek dzięki odwadze i poświęceniu może zdziałać wiele - mwet uratować wiele ludzkich istnie.
Sqlffl 18 Jutro;
• godz. 19.00 - ,,Nidlezpiecme zabawy" - spektakl
teatralny
N',,.mHp - pooPl>M' 19=20 Jutro:
• godz.19.00 - ,:J ~
Opowieść o miłości angielskiego studenta i mło
dej Amerykanki. Poznają się na koncercie Michaela
Nymana. Od tej chwili nie mogą bez siebie żyć. Ich

Apteka w Bratosuwicach, Pl Staszica,
tel. 719-89-68,
czynna: pn.-pt 8.0G-13.00;
Apteka w Dobrej, tel. 71 G-98-00;
czynna: pn.-pt 8.0G-15.00, sb. 9.0G-14.00.

Dyżury aptek w Głownie:
teł. 719-21-31
czw. 16.02. Łowicka38
tel. 719-21-31
17.02. Łowieka38
pt.
tel. 719-21-31
sob. 18-02. Lowicka38
tel. 719-20-12
ndz. 19.02. Kopernika 19
tel. 719-20-12
20.02. Kopernika 19
pn.
tel. 719-20-12
21.02. Kopernika 19
1lł.
tel. 719-20-12
22.02. Kopernika 19
S-.
Apteki pełnią dyżury w dni powszednie w godz.:
19.00 - 8.00 dnia następnego; w soboty i niedziele: w godz. 8.00 - 8.00 dnia następnego.

aptek w Strykowie:
Wystawy:

Kino
Sobo!a - nWzjelp 1&:19 lute&o:

e

godz.13.30-„0powieścizNamii;lew,17.arOwnica

i slllra szafa",
Wtorek. 21 lutego·
e godz. 9.00, 1UlO - ,,Bambi 2".

śfuóy:

- Joanna

Mitręga

- Elżbieta

i

i Szymon Biernacki;

ił

Głowna

oboje z

z Krępy
Godziszewski z Czatolina

Strugińska

Radosław

uroazi-6.J sil::
CÓRECZKI
- państwu Piekaczom z Osieka
- państwu Sułtanom z Seligowa
- państwu Sękom ze Zdun
- państwu Salamonom z Bełchowa

SYNKOWIE
- państwu Czubakom z Nowej Niespuszy
- państwu Woźniakom z Chąśna
- państwu Michalskim z Nieborowa
- państwu Uczciwkom z Błędowa
- państwu Adamczykom z Bednar
- państwu Krukom z Żychlina
•'

• SKARB ROLNIKA•
REDAGOWANY PRZY WSPÓŁPRACY Z WOJEW6DZKlll
OOR BRATOSZEWICE - REJON lOWICZ

NOTOWANIA Z TARGOWISKA
W ŁOWICZU z dnia 10.02.2006 r.
jaja fermowe
jaja wiejskie
buraczek czerwony
cebula
czosnek
jabłka

kapusta kiszona
kapusta pekińska
marchew
ogórki
papryka czerwona
pieczarki
pietruszka
pomidory
por
seler
wloszczyzna
ziemniaki
miód
kapusta

15 szt.
15 szt.
kg
kg
główka

kg
kg
szt.
kg
kg
kg
kg
kg
kg
szt.
kg
pęczek

kg
0,91
główka

4,00
5,00
1,00
0,90
0,70
1,80
2,20
2,00
2,40
5,00
9,00
4 ,60
3,00
8,00
0,90
3,00
2,10
0,80
23,00
1,50

ROLNIK SPRZEDAJE
(ceny z dnia 14.02.2006 r.)

wGłownie i Strykowie

ASORTYMENT

mąka szymanowska
chleb
ziemniaki
.marchew
schab bez kości
wolowe bez kości
wolowe z kością (antrykot)
łopatka bez kości
szynka gotowana
salceson
kiełbasa zwyczajna
kiełbasa wiejska
parówki
kaszanka
slonina
kurczak
filet z morszczuka (kg)
ona
makrela
mleko tłuste w folii
maslo extra
maslo śmietankowe

Wtorek - środa, 21-22 Jutq:o;
• godz.19.00 -,,Lato milości"
Historia Jl!ZY.ia:źni i milości nastolatek Mony i Tamsin, które poznają
się podczas wakacji na wsi i szybko
zbliżają do siebie, chociaż pochodzą
z innych światów. Wydarzenie artystycme 'na Wyspach Brytyjskich.

C2wi!rtek- piatek. 16-17 Iutm·
e godz. 19.00 - ,,Hotel Ruanda"
Aktja filmu oparta jest m fuk:tach.

• ~ tradycji 28. Pułku Stnelców Kaniowskic:h"
- wystawa poświęcona historii pułku; czynna
do końca lutego; Muzeum w Głownie.

Ceny żywności: (dane z 13-14 lutego) w Łowiczu

cukier

seks i
muzyka. Miłość cielesna przeplatana jest w filmie z fragmentami koncertów twórców takich, jak: Franz
Ferdinand, Prim al Scream, Dandy
Warhołs. W filmie „9 Songs" Winterbotom szuka odpowiedzi na pytanie, czym jest prawdziwa miłość
w świecie swobody obyczajowej.

Wszystkie imprezy odbywają się w Łowickim
Ośrodku Kultury przy ul. Podrzecznej 2.

tel. 719-86-89
och. 19.02. Stryków, ul. Targowa 14
Apteka pełni dyżur w godz.: 9.00 - 14.00

czynna: pn.-pt 8.0G-19.00, sb. 8.0G-15.00;
ul Kolejowa 11, tel. 719-82-71
czynna: pn.-pt 9.0G-17.00, sb. 9.0G-13.00;
ul Illrgowa 14, tel . 719-86-89
czynna: pn.- pt. 8.0G-18.00, sb. 8.00-14.00;
ul Kolejowa 33, tel. 719-81-48
czynna: pn.-pt. 8.00.18.00, sb. 8.0G-15.00;

szczęśliwe życie wypełnia

OCH! FILM FESTIWAL 7
2-26 lutego 2006 r.

Dyżury

Apteki w Strykowie:
ul Plater 2, tel. 719-8G-41;

r.

Ż)0'!1iec wie12rzoW)i'.:
• Kiernozia: 3,00 zVkg + VAT
• Skowroda Płd.: 3,00 zł/kg + VAT
• Domaniewice: 2,90 zł/kg + VAT
• Złewanlce: 3,00 zł/kg+ VAT
Różyce: 3, 1O zł/kg + VAT
• Mastki: 3,00 zł/kg+ VAT

•

2,65
1,85
1,09
0,99
1,79
17,99

9,99
16,99
4,99
6,49
3,99
5,69
3,49
3,89
11 ,99
1,38
2,19
1,99
1,65
2,55
0,28

2,65
1,79
0,89
0,95
1,49
17,99
18,29
10,79
12,99
10,99
6,99
7,99
9,99
4,99
5,99
1,99
4,59
9,99
11 ,99
1,39
2,29
2,25
1,39
2,79
0,28
8,59

2,85
1,75
0,80
1,05
1,79

14,40
8,25
7.79
10,20
9,09
5,35
4,89
10,99
13,19
1.45
2.75
2,90
1,39
3,25
0,29
9,39

3,00
2,00
1,10
1,0G-1,20
1.Cl0-1,50
16,50
17,50
12,50-14,00
11,50
. 19,50
8,50
7,50-10,50
11,80-12,50
6,50
5,80
3,10
5.40
12,50
13,00
1,50
3,00-3,40
3,00
1,80
4,00-6,00
0,24-0,40
9,00

2,79
1,75
0,89
0,50

2,79
1,75
0,89
0,50

15,60

15,60

10,55
16,60
5,20
9,80
9,90
5,50
5,50
3,70
4,99
9,70
12,10
1,48
2,80
1,65
1,59
3,39
0,40
9,40

10,55
16,60
5,20
9,30
9,90
5,59
5,50
3,70
4,99
9.70
12,10
1,48
2,80
1,65
1,59
3,39
0,40
9,40

3,00
1,90
1,20
0,50

2,79
1,79
0,79
0,97

17,00
6,70
8,00
9,90
7,50
4,10

15,59

4,60
11 ,00
10,50
1,45
2,70
1,80
4,09
0,45
8,80

7,09
5,19
5,19

11 ,97"
1,50
2,85
1,83
1,70
2,89
0,36
9,47

2,79
1,80
1,20
1,00
1,50

7,50
9.40
12,80
9,30
5,00

2,75
f,89
0,79
0,45
0,89
13,79
15,09
8,09
13,69
3,69
6,39
3,99
4,95
3,79
4,09

12,50
1,50
2,95
2,95
1,75
3,60
0,35
9,40

10,99
1,29
2,49
2,59
1,49
3,79
0,30
8,99

3,00
1,90
1,10-1,80
0,80-1,00
1,50
16,50
16,00
11,50
13,50
18,00
6,50-8,00
9,30
10,50
6,50
4,30-5,50
3,20
4,90-5,50
12,00
12,50
1,65
3,00
2,90
1,70
3,70-5,00
0,20-0,37
9,00

2,85
1,75
1,25
0,50
1,00

3,30
2,00
1,40
0,60

18,00
7,70
8,70
10,30
6.40
4,50

19,00
. 7,00
10,50
11,50
8,50
7,00

6,30
9,60
10,80
1,25
3,10
2,85
1,75
4,80
0,30
9,00

6,50

1,50
3,20
1,90
4,00
0,35
9,50

2,79
1,90
1,50
0,80
1,50

Ż)0'!1!!1!; w!!łoW)i'.;
• Kiernozia: byki 4,80 zł/kg + VAT;
krowy 2,50-3,50 zł/kg + VAT;
jałówki 3,50-3,80 zVkg +VAT
• Skowroda Poludniowa:
byki 4,90 zVkg + VAT; krowy 3,50 zł/kg
+VAT; jałówki 3,90 zł/kg+ VAT
• Domaniewice: byki 4,80 zVkg + VAT;
krowy 3,00 zł/kg + VAT;
jałówki 3,60 zł/kg+ VAT
• Mastki: krowy 3,40 zVkg + VAT;
byki 5,00 zVkg + VAT;
jałówki 4,00 zł/kg +VAT.

OFERTY PRACY
Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu
(stan na 14.02.2006 r.)

11 ,00
12,00
1,50
2,65
2,65
1,70
3,10
0,35
8,50

• fryzjer damsko-męski, • kierowca kat. C+E
ze świadectwem kwalifikacji i aktualną książeczką zdrowia, • przedstawiciel handlowy,
• robotnik gospodarczy, • pracownik biurowy,
• mechanik samochodów ciężarowych i ciągników rolniczych, • sprzedawca - kasjer,
• kierowca kat. C, • mechanik maszyn i urządzeń rolniczych, • kelner, • piekarz, • stomatolog, • pielęgniarka , • osoba do rozładunku
tira, • szwaczka, • kierowca-ładowacz, • kierowca-omi11tacz, • wartownik.
PUP nie udziela tadnych informacji telefonicznie:
Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty.

no'W}J

ł.OWICZANIN

SPORT

I 6.02.2006 r,

•
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•
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Sport szkolny - Powiatowa Gimnazjada Szkolna w piłce siatkowej dziewcząt o Puchar Prezesa Powiatowego SZS w Łowiczu

TURNIEJ NA IEZtYM POZIOM E

OKRĘG PÓŁNOCNEGO:
~GP 2 Łowicz- GP 4 Łowicz 1:2
Kocierzew, 31 stycznia. Trzy zespo- (25:18, 17:25, 9:15), PijarskieGKPŁowicz
ły przystipiły do gry w zawodach okręgo - GP 3 Łowicz 2:0 (25:13, 25:15), GP 3
wy.eh w piłce siatkowej dziewcząt, a dwa Łowicz - GP 2 Łowicz 1:2 (25:13, 23:25,
zwycięstWa odniosły siatkarlci z GP Błe 13:15),PijarskieGKPŁowicz-GP4Łowicz
dów.
2:1(25:19,23:25,15:13),GP4Łowicz-GP
~ GPKocierzew-GPBłędów0:2, 3 Łowicz 2:0(25:19, 25:21 ), Pijarskie GKP
GP Kocierzew - GP Kiernozia 0:2, GP Błę Łowicz - GP 2 Łowicz 2:1 (23:25, 25:11,
dów - GP Kiernozia 2:0.
15:1), GP 1 Łowicz - GP 4 Łowicz 0:2
I. GP Błędów
2 2 4:0 (I 9:25, 14:25), GP 1 Łowicz- Pijarskie GKP
2. GP Kiernozia
2 I 2:2 Łowicz 0:2 (19:25, 5:25).
3. GP Kocierzew
2 O 0:4 I. Pijarskie GKP Łowicz
4 4 8-2
Triumfatorkami okazały się uczennice 2. GP 4 Łowicz
4 3 7-3
Gimnazjum w Błędowie: Magdalena Bana- 3. GP 2 Łowicz
3 1 4-5
siak, Marlena Wachowicz, Paulina Dylik, 4. GP 3Lowicz
3 O 1-6
Marz.ena Miksa, Katarzyna NieWi.adomska, 5. GP 1 Łowicz
2 O 0-4
Ilona Kolos, Joanna Siekiera, Malwina TurW mistrzowskiej drużynie Gimnazjum
czyn i Paulina Pawlina-nauczyciel w-f An· Pijarskiego w Łowiczu wystąpiły: Sandra
drzej Błażejewski.
Iskorosińska, Monika Dul, Anlla Malejka,
"OKRĘG ŁOWICKI:
Katarzyna Klimkiewicz, Aleksandra NieŁowicz, 2 lutego. Bardzo ciekawa ry- dzielska, Paulina Pietrzak, Anna Urbańska,
walizacja siatkarek w mistrzostwach Łowi Małgorzata Kołodziejczyk, Karolina Gusta,
cza. W sali gimnastycznej ,,Pijarskiej" naj- Małgorzata Bodek i Rozalia Kosińska - nalepsze okazały gospodynie, a awans do tur- uczyciel w-fMonika Pilichowska.
nieju finałowego wywalczyła takż.e druży
OKRĘG ZACHODNI:
na Gimnazjum nr 4 w Łowiczu (nauczyciel
Bielawy, 2 lutego. W zawodach okrę
w-f Stefan Staszewski).
gu zachodniego najlepszą okazała się ekipa

siatkarek z Gimnazjum ·w Bielawach.
GP Stary Waliszew - GP Popów
0:2 (23:25, 21:25), GP Nowe Zduny - GP
Bielawy 0:2 (14:25, 23 :25), GP Nowe z.duny - GP Stary Waliszew2:0 (25:12, 25:16),
GP Popów - GP Nowe z.duny 0:2 (21:25,
16:25), GP Popów-GP Bie)awy0:2 (14:25,
14:25), GP Bielawy - GP Stary Waliszew
2:0 (25:18, 25:15).
I. GP Bielawy
3 3 6:0
2. GP Nowe Zduny
3 2 4:2
3. GP Popów
3 1 · 2:4
4. GP Stary Waliszew
3 O 0:6
W drużynie Gimnazjum Publicznego w
Bielawach wystąpiły: Emilia Walczak, Malwina Walczak, Marta Kołaczyńska, Ewelina Stańczyk, Agata Ledóchowska, Katarzyna Chudy, Anna Pietrzak, Michalina Gralak,
Paulina Majewska, Agata Wacławiak,
Agnieszka Ulanowicz i Sylwia Racewicz nauczycielka w-f Mirosława Popławska.
~

OKRĘG POŁUDNIOWY:

Domaniewice, 8 lutego. Cztery zew eliminacjach okręgu
południowego, a awans do turnieju finało
wego PGS wywalczyły zawodniczki z GP
Domaniewice i GP 1 Kompina (nauczyciel
w-fAndrzej Rybus).
~ GP Domaniewice - GP Łyszko
wice2:0(25:22,25:21), GP 1Kompina-GP2
Dziengówek 0:2 (20:25, I 0:25), GP 1 Kompina - GP Łyszkowice 2:0 (25:23, 25:16), GP
Domaniewice-GP2Dziengówek2:0(25:18,
25:19), GP Łyszkowice- GP 2 Dziengówek
1:2(25:20, 19:25, 10:15),GP 1Kompina-GP
Domaniewice2:0(25:21,25:18).
I. GP Domaniewice
3 2 4-2
2. GP 1 Kompina
3 2 4-2
3. GP 2 Dzierzgówek
3 2 4-3
4. GP Łyszkowice
3 O 1-6
Najlepsze w okręgu południowym okazały się uczennice Gimnazjum w Domaniewicach: Ewelina Brochocka, Agnieszka Doroba, KarolinaMajewska,Agnieszka SztamBrązowe medale wywalczyły siatkarki z GP 4 Łowicz (zielone stroje), które pie, Paulina Sumińska, Marta Wilk, Magdaw ,,małym finale~ pokonały GP Bielawy.
lena Kosiorek, Katarzyna Kot i Anna Li-

Sport szkolny - Powiatowa

Gracze

1

Gimnazja~a

społy rywalizowały

W meczu o pierwsze miejsce Pijarska (niebieskie koszu/kij okazała się lepsza od teamu z GP 1 Kompina.

siewska- nauczyciel w-fMieczysław Szymajda.
. FINAŁPGS:
Łowicz, 1O lutego. Po raz pierwszy
finałowy turniej siatkarek zakończył się
zwycięmwem ekipy Pijarskiej.
Grupa A:
• GP Domaniewice - GP Bielawy 1:2
(25:20, 17:25, 13:15)
• GP 4 Łowicz - GP Domaniewice 2:0
(25:0, 25:0)
•GP Bielawy-GP 4Lowicz 1:2 (25:17,
23:25, 12:15)
Grypa B:
• GP mędów - GP 1 Kompina 0:2
(15:25, 11:25)
- •PIJARSKIE GKP Łowicz-GP~
dów 2:0 (25:6, 25:7)
• GP 1 Kompina - PIJARSKIE GKP
Łowicz 0:2 (17:25, 11:25)
Mecze półfinałowe:
'
• PIJARSKIE GKP Łowicz-GP Bielawy 2:0 (25:13, 25:7)

• GP 4 Łowicz - GP 1 Kompina J:2
(25:18, 23:25, 15:17)
Mecz o 3. miejsce:
•GP4Lowicz-GPBielawy2:0(25:18,
25:17)
Mecz o l. miejsce:
• PIJARSKIE GKP Łowicz - GP 1
Kompina l:O (25:23, 25:20)
I. Pijarskie GKP Łowicz
4 4 8:0
2. GP 1 Kompina
4 2 4:5
3. GP 4 Łowicz
4 3 7:3
4. GP Bielawy
4 1 3:7
5. GP Domaniewice
2 O I :4
GP Błędów
2 O 0:4
W zwycięskiej drużynie Pijarskiego Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu występowały: Sandra Iskorosińska, Monika
Dul,AnnaMalejka, Katarzyna Klimkiewicz,
Aleksandra Niedzielska, Paulina Pietrzak,
Anna Urbańska, Małgorzata Kołodziejczyk,
Karolina Gusta, Małgonata Bodek i Rozalia Kosińska - nauczyciel w-fMonika Pilichowska.
Paweł A. Doliński ·

Szkolna w piłce siatkowej chłopców o Puchar Prezesa Powiatowego SZS w Łowiczu

Bielaw okalali

OKRĘG PÓŁNOCNEGO:
okrzyk widzów „ostatni, ostatni ... "pomógł
'
·
Kocierzew, 31 s~cznia. Najlepsi jednaj miejscowym.
w rywalizacji w zawodach okręgowych
Grypa A: Pijarskie GKP Łowicz - GP 1
w piłce siatkowej chłopców okazali się siat- Łowicz 2:0 (15:8, 15:7), GP 3 Łowicz- GP 1
karze z GP Kocierzew.
Łowicz 1:2(11:15,15: 10, 13: 15),PijarskieGKP
~GP Kociem;w-GPBłędów2:0, Łowicz - GP 3 Łowicz 0:2 (12: 15, 11:15).
GP Błędów - GP Kiernozia 2: 1, GP Kocie- ~ GP 2 Łowicz - GP 4 Łowicz 1:2
rzew - GP Kiernozia 2: 1.
(15:7, 13:15, 7:15). Mecze półfinałowe: PijarI. GP Kocierzew
2 2 4: 1 skie GKP Łowicz - GP 4 Łowicz 2:0 (15:9,
2. GP Błędów
2 1 2:3 15:12),GP3Łowicz-GP2Łowiczl:2(17:19,
3. GP Kiemozfa 2 O 2:4 15:12, 7:15). Mecz o 1. mięjsce:PijarskieGKP
Mistrzami okręgu północnego zostali siat- Łowicz - GP 2 Łowicz 2:0 (25:21, 29:27).
karze Gimnazjum w Kocierzewie: Damian I. Pijarskie GKP Łowicz
4 3 6-2
Taraska, Adam Scęcelek, Paweł Staniszew- 2. GP 2 Łowicz
3 I 3-5
ski, Piotr Staniszewski, Przemysław Mań 3. GP 3 Łowicz
3 I 4-4
kowski, Łukasz Burzyński, Dawid MichaGP 4 Łowicz
2 1 2-3
łowicz, Michał Milczarek, Rafał Jabłoński, 3. GP 1 Łowicz
2 1 2-3
_ Dominik Kowalik, Łukasz Majcher i KonW mistrzowskiej· drużynie Pijarskiego
rad Pawlina - nauczyciel w-f Artur Kur- Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu
czak.
grali: Arkadiusz Antosik, Piotr Filutowski,
OKRĘG ŁOWICKI:
Jarosław Nowicki, Bartłomiej WyszogrodzŁowicz, 3 lutego. Dopingu, jaki towa- ki, Kamil Łukasik, Robert Łuczyński,
rzyszył meczowi finałowemu rnistrzóstw Łukasz Pełka, Kamil Gajda, Adrian Walczak
miasta Łowic;za w piłce siatkowej chłop i Maciej Pawluk-nauczyciel w-fGrzegorz
ców, nie powstydziłyby się największe are- Zwoliński.
ny świata. W meczu finałowym turnieju rozOKRĘG ZACHODNI:
grywanego sali gimnastycznej ,,Pijarskiej"
Bielawy, 2 lutego. Eliminacje okręgu
zagraligospodarzeprowadzenieprz.ezGrze- zachodniego zakończyły się sukcesem siatgorza Zwolińskiego oraz stawiani od po- karzy z Gimnazjum w Bielawach, ale awans
czątku w roli faworytów siatkarze z Gim- do turnieju finałowego wywalczyli takż.eza
nazjum nr 2 (nauczyciel w-f Zbigniew wodIDcy Gimnazjum w Nowych z.dunach
Gronczewski). Okazało sięjednak, re nie- (nauczycielka w-fMagdalena Stępniak).
sieni dopingiem swoich kibiców ,,Pijaay''
~GP Popów - GP Bielawy 0:2
wygrali zarówno w pienvszym meczu, jak (14:25, 23 :25), GP Popów - GP Nowe .zdu..
i w drugiej odsłonie tej i:ywali22tji... Co praw- ny 0:2 (15:25, 16:25), GP Bielawy - GP
da obie drużyny miały piłki kończące, ale Nowe z.duny 2:0 (25:18, 25:19).

się

nailepsi

I. GP Bielawy
2 2 4:0 ·
2. GP Nowe Zduny
2 I 2:2
3. GP Popów
2 O 0:4
W zwycięskiej drużynie Gimnazjum
Publicznego w Bielawach grali: Daniel
Charucki, Dawid Kostrzewski, Michał
Bartosiak, Dominik Rutkowski, Adrian
Sobierajski, Adrian Osiecki, Dawid Strzelecki, Kamil Milczarek, Mateusz Krysicki, Sebastian Dobrzyński, Piotr Pietrzak
i Bartosz Kasiński - nauczyciel w-f Artur Tokarski.
·
OKRĘG POŁUDNIOWY:

Domaniewice, 7 lutego. Cztery zespoły rywalizowały w eliminacjach okręgu
południowego, a awans do turnieju finało
wego PGS wywalczyli siatkarze z GP 2
Dzierzgówek i GP Domaniewice.
~GP Domaniewice - GP 1 Kompina 2:0 (25:23, 25:23), GP 2 Dzierzgówek
- GP Łyszkowice 2:0 (25:17, 25:12), GP
Domaniewice - GP Łyszkowice 2:0(25:12,
25: 11 ), GP 1 Kompina- GP 2 Dzierzgówek
1:2 (21:25, 25:19, 14:16), GP 2 Dzierzgówek - GP Domaniewice 2:0 (25: 19, 25:22),
GPLyszkowice-GP I Kompina0:2(11:25,
23:25).
I. GP 2 Dzierzgówek
3 3 6: 1
2. GP Domaniewice
3 2 4:2
3. GP 1 Kompina
3 I 3:4
4. GP Łyszkowice
3 O 0:6
Mistrzami okręgu południowego okazali
się siatkarze Gimnazjum nr 2 w Dzierzgówku: A. Wierzbicki, A. Domaradzki, D. Paciorek, D. Podkoński, P. Wyszogrodzki, D.
Gendek, P. Tryngiel, M. Warych, M. Pła-

W meczu finałowym ekipa z Bielaw
okazała się lepsza od reprezentacji
GP 2 Dzierzgówek.
szyński, K. Moskwa, M. Dzięgielewski
i R Szatkowski - nauczyciel w-fKrzysztof

Cicha!.
FINAŁPGS:
Łowicz, 9 listopada. Finał tegorocznej
rywalizacji młodych .siatkarzy zakończył się
sukcesem zespołu z Bielaw, a zwycięska

ekipa reprezentowała nasz powiat w zawodach rejonowych w Rawie Mazowieckiej.
Grupa k.
•PIJARSKIE GKP Łowicz-GP Bielawy 1:2 (25:20, 24:26, 12:15)
• GP Domaniewice - PIJARSKIE
GKP Łowicz 1:2 (20:25, 25:23, 8:15)

• GP Bielawy - GP Domaniewice 2:0
(25:17, 25:22)
Grypa B:
• GP Kocienew - GP 2 I>zierzgówek
0:2 (12:25, 11~25)
• GP Nowe Zduny - GP Kocienew
2:0 (25:16, 25:18)
•GP 2 I>ziengówek- GP Nowe Zduny 2:0 (25:23, 25:16)
Mecze półfinałowe:
• GP 2 Dzierzgówek - PIJARSKIE
GKP Łowicz 2:1 (10:25, 25:17, 15:10)
• GP BielaWf - GP Nowe Zduny 2:0
(25:20, 25:21)
Mecz o 3. miejsce:
•PIJARSKIEGKPLowkz-GPNowe
Zduny 1:2 (25:21, 22:25, 12:15)
. Mecz o I. miejsce:
• GP 2 Dziengówek - GP Bielawy
1:2 (20:25, 25:14, 13:15)
1. GP Bielawy
4 4 8:2
2. GP 2 Dzierzgówek
4 3 7:3
3. GP Nowe Zduny
4 2 4:5
4. Pijarskie OKP Łowicz
4 I 5:7
5. GP Domaniewice
2 O 1:4
GP Kocierzew
2 O 0:4
W ,,złotej" ekipie reprezentującej Gimnazjum Publicznego w Bielawach wystąpili :
Dominik Rutkowski, Kamil Milczarek, Adrian Sobierajski, Adrian Osiecki, Mateusz
Krysicki, Dawid Kostrzewski, Sebastian.
Dobrzyński, Daniel Charucki, Michał Bar- .
tosiak, Dawid Strzelecki, Piotr Pietrzak
i Bartosz Kasiński - nauczyciel w-f Artur
Tokarski.
Paweł A. DolińSki
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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 PROJEKTOWANIE I ARANŻACJE WNĘTRZ
NA MIEJSCU STOLARNfA, SPRZEDAż PŁYT I BLATÓW,
W OFERCIE DUŻY WYBÓR MATERACÓW

PROJEKTIWYCENA-BEZPLATNIE

GOTÓWKA EKSPRESOWO
•!•
•!•

glazurę, terakotę,

KREDYTY
DobryKredyt

kleje, fugi

sanitarne:

wanny, zlewy, baterie itp.
•!• płyty gipsowe, profile, gipsy, gładzie
•!• system dociepleń
Atlas, Ceresit, Kreisel
•!•styropian, wełny, folie
•!• t;ement, wapno
•!• farby, tynki - gotowe i z mieszalnika

OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

9
.

FIAT Idea 1,416 V Dynamie

5

2005

FIAT Panda 1,1

5

2005

Actuał

1 700

50800

metalik

3000

26000

ooo

15 400

45000

13 900

ooo

9900

96000

3900

2003
3
FIAT Seicento 1,1
UWAGI: autoalarm, centralny zamek zdalnie sterowany, szyby sterowane elektrycznie, immobilizer

FIAT Seicento 1,1 UWAGI: immobilizer

3

2003

FIAT Seicento 900 UWAGI: immobilizer

granat metalik
czerwony

3

1999

granat metalik

POLONEZ Atu 1,6

4.

1996

zielony metalik

TOYOTA Corolla 1,3

3

1993

błękit

metalik

67

103

267

ooo

4500

wiśnia metalik
237000
1990
5
UWAGI: instalacja gazowa, hak OO!owniczy, szyby atermiczne, szyby sterowane eleldrycznie, lusterlla sterowane eleldrycznie, fotele podgrzewane

7500

VW Passat Variant 1,8 GT
FIAT Seicento 1, 1 VAN
FSO POLONEZ Truck 1,6

ooo

3

2000

biały

2+1

2000

czerwony

150 OOO

10 900

z VAT

2+1

1998

biały

511 OOO

29 800

z VAT

200

5900

· 1.000 kg ładowności, długa skrzynia ładunkowa

IVECO Cargo 75 E 14 - kontener -3.500 kg ładowności

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

Informacje: tel. O601 283 421, 046 837 95 16, 046 837 37 1O
ZAPRASZAMY: pn.-pt.

POLMOBLICH,

w godz. 8-17; sb. w godz. 8-13

Łowicz,

-=

Chcesz zmienić zawód, podwyższyć
kwalifikacje, zwiększyć swoje szanse
na rynku pracy? Zgłoś się do nasi
Profesjonalizm i już 60-letnia tradycja
w edukacji dorosłych

SALETRA

SALETRZAK
ZAPWZA NA KURSY: MOCZNIK

stalowy metalik
wiśnia

UBEZPIECZENIA :~~~~:!~cyjne

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
WŁOWICZU, ul. Zgoda 13, tel. (0-46) 837·51-11

czerwony

3

- na dowolny cel

•gotówkowy

INTERPROGRES -Plac Przyrynek 10, tel. (0-46) 837-87-81, czynne: pon.-pt. wgodz. 900.r100

Zapraszamy wgodz. 7.00·18.00, soboty l.00·16.00 ~
FIAT Cinquecento 700

•~~~~~~~~~~~zobowiązań

ul. Blich 34

~

> kierowców przewożących towary niebezpieczne (ADR),
> dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń
do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
(klasa 2 i 3),
> dla magazynierów i załadowców
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 instruktorów p.n.z„
wykładowców na kursach,
> dla kandydatów na wychowawców i kierowników
w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży,
> krawiec - szwacz,
> bukieciarstwa (kwiaciarstwa),
> wikliniarstwa,
> kadry, płace, rozliczenia z ZUS
wraz z obsługą komputerów,
> księgowości komputerowej,
> obsługi komputerów - zastosowanie programów
komputerowych i Internetu w pracy,
•
> obsługi kas fiskalnych,
> 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 warunków. R-l!O

r&'

• nawozy inne

"t."'~o
,.i.
st>~-rł

• węgiel
• miał

"'i"

• koks
• groszek EKO

~

Klimkiewicz, Kaźmierski
ul. Łęczycka 114
Tel. (0-46) 837-11-72

Łowicz,

R-120

Finno AGRO-BUD oferuje Państwu

+MATERIAŁY

BUDOWLANE

drewno, cegły, stal, cement, wapna, pif!Sek do tynków,
zł

cement li od 29 5

+ ~GIEL kostka, orzech, miały

Łódź

+ EKO-GROSZEK workowany
+oraz NAWOZY
a wszystko to w bardzo W
atrakcyinych cenach !!! 11!1.El~4
Dowóz oraz rozładunek HDS

Te/. 830·22·55

Syndyk masy upadłości PPU WIRBUD spółka z o.o.
z siedzibą wOsmolinie

pożyczki i lokaty
w SKOK Stefczyka

OGŁASZA SPRZEDAŻ

ruchomości:
• środki transportu • narzędzia i pnyrządy
(w szczególności stolarskie) •farby • lakiery

z wolnej ręki nw.

• bejce • kleje • wyroby różne
• materiały i wyroby różne wszczególności
stolarskie (drzwi, tarcic:e, okleiny,
płyty, blaty, zawiasy, tarcze ścierne,
wyroby metalowe i inne),
• maszyny i urządzenia stolarskie
• maszyny i urządzenia sprężarkowni i kotłowni,
• wyposażenie warsztatowo-socjalne
• sprzęt biurowy i komputerowy.
ŁOWICZ,

,,,.- Wystawione na sprzedaż ruchomości można oglądać
i nabyć w siedzibie spółki w Osmolinie
wgodz. 11.00-15.00 (tel. 024 277-62-44, 277-63-90) . .

ul. Długa 2. tel. 046 830 20 89,

046 830 21 53

PRODUCENT

OKIEN I DRZWI

' www.skokstefczykapł
info11nla: O 80 I 600 IOO łub 058 782 93 OO

i

NAWOZY

I ALUMINIUM
~ex Z· PCV
tra n.sport · serwis
montaż

Maurzyce 48

azotowe, potasowe, fosforowe,
wieloskładnikowe, specjalne

~ ~'"t~

Okna o nietypowych wymiarach bez

dopłatł

l""".

te1. (0-46) a39.11-34, 0-601-261-211
R-9
tel. kom. 0-502-670-409

Cil©Eil©[b ~

SPRZEDA% OTRĄB
JAMNO 16, MŁYN SOBOCKA WIEŚ tel. 046) 838-90-12, 0603-061-839

-;-

Najlepsze ceny
Możliwość

dowozu

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

;ł

nowy
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Piłka nożna

•

SPORT
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•

SPORT

Skierniewice, 28-29 stycznia. Ttwa

mak:omita passa drużyny Pelikana z rocznika '93. Po mak:omitych występach na boiskach trawiastych przyszła kolej na sukcesy halowe. Podopieczni trenera Jaroslawa Rachubińskięgo wzięli udziałw bardzo silnie obsadzonym - Ogólnopolskim
Turnieju Piłki Nożnej 13-Iatkow pod patrcr
natem prezesa PZPN Michała Listkiewicza, w którym wypadli wprost znakomicie i wygrali wszystkie siedem spotkań.
1. kolejka: Unia Skierniewice - Gwardia
Warszawa 4:3, Kolporter Korona Kielce MULKS Łask 1:9, Unia-97 Sochaczew Arka Mierzęcic 0:4, Pe6kan Łowicz- UKS
SMS Łódź 3:2; br.: Damian Kosiorek 2
i Piotr Gawrysiak. 2. kolejka: Unia Skierniewice - Kolporter Korona Kielce l :O, Gwardia Warszawa - MULKS Łask 3:6, Arka
Mierzęcic - UKS SMS Łódź 3:7, Unia-97
Sochaczew - Pelikan Lowicz 4:10; br.:
Patryk Pomianowski 3, Patryk Nieradka 3,
Jakub ~ki 2, Piotr Gawrysiak i Mateusz Krysiak. 3. kolajka: Unia SkierniewiceMULKS Łask 2:4, Gwardia Warszawa Kolporter Korona Kielce 3:2, Unia-97 Sochaczew-UKS SMSŁódź2: 15, Arka Mierzęcic - Pelikan Łowicz 5:7; br.: Piotr
Gawrysiak 3, Damian Kosiorek 3 i Patryk
Pomianowski. 4. kołajka: Unia Skierniewice
- Unia-97 Sochaczew 9:5, Gwardia Warszawa - Arka Mierzęcic 4:6, Kolporter Korona Kielce - Pelikan Łowicz 2:6; br.: Mateusz Krysiak 3, Piotr Gawrysiak 2 i Damian Kosiorek, MULKS Łask- UKS SMS
Łódź4:3. 5. ko!ęjka: Unia Skierniewice-Arka
Miem<cic l :6, Gwardia Warszawa - Unia91..Socbaczew 6:0, Kolporter Korona Kielce - UKS SMS Łódź 2:6, MULKS Łask-

Młodzi piłkarze

Pelikana zdecydowanie

Pelikan Łowicz 0:2; br.: Piotr Gawrysiak
i samobójem 6. kolejka: Kolporter Korona
Kielce- Unia-97 Sochaczew 5:0 (w.o.), Unia
Skierniewice - Pelikan Łowicz 3:4; br.:
Piotr Gawrysiak 2 i Damian Kosiorek 2,
Gwardia Warszawa - UKS SMS Łó<Jź 0:6,
MULKS Łask- Arka Miern(CiC 9:4. 7. kolęjka: Unia Skierniewice - UKS SMS Łódź
2:5, MULKS Łask - Unia-97 Sochaczew
5:0 (w.o.), Gwardia Warmtwa - Pelikan
Łowicz 4:5; br.: Piotr Gawrysiak 3, Mateusz Krysiak i Damian Kosiorek, Kolporter
Korona Kielce - Arka Mierzęcic 6: 1.
-, 21 37-10
1.'J.lelikan Lowb
7 18 37-15
;2. MULKS Łask
7 15 44-16
;J. UKS SMS ł.Mź
7 9 29-24
- Arta Mierzęcic
7 9 22-27
5. Unia Skierniewice

SPORT

•OMEGA Kleszczów- UMKS KSIĘ

12.kolejki:MKSJedynkaIDŁódź-Ener

getyk Il Łódź O: 10, Włókniarz Il Pabianice 4,5, Jakub Placek 2, Cezarypiyk.1,5, Piotr Opoka z.duńska Wola 9:9, UKS Bednary PKTS Pabianice 6: 1O, Omega Kleszczów Podsędek-I i Paweł Wójcik.
Kleszczów, 11 lutego. Na daleką wy- UMKS Księżak Łowicz 9:9. Pauza: Elta
prawę do Kleszczowa trener Krzysztofa Łódź.
11 22 110-33
Placka niestety nie mógł zabrać swoich l. Elta Lódź
12 22 115-46
wszystkich najlepszych graczy. W meczu 2. Energetyk Il Łódź
3. "UMKS Księżak Lowicz U Hi 8'9-74
l~. kolejki fil ligi tenisa stołowego mężC"zym
12 15 111-73
w ekipie KsiC(ż.aka zabrakło 111.in. Dawida 4. 'omega Kleszczów
Papugi i Pawła Orzechowskiego, 5. Opoka Zduńska Wola 12 8 81~110
a mimo wszystko mecz r Omegą zakoń 6. MKS Jedynka III Łódź 11 8 61-91
7. MKS Jedynka nLódź 9 8 67-66
czył się remisem.
• UKS Bednary - PKTS Pabianice 8. Włókniarz n Pabianice 12 7 78-109
ll 6 S2-ł9'
6:10; pkt: Karol Szymanowski 3, Piotr •9. UKS Bednary
12 l 59..J 15
Uczciwek 2, Prz.emysław Myczka 1 i Ma- JO. PK1'S Pabianice
w 13. kolejce mligi, która odbędzie się
riusz Tataj.
Bednary, 11 lutego. Prowadzonyprz.ez w sobotl( 25 lutego o godz. 16.00 zagrają:
trenera Piotra Uczciwka zespół UKS Bed- PKTS Pabianice - Opoka Zduńska Wola,
nary prz.egrał we vyłasnej sali mecz z ping- Włókniarz Il Pabianice - MKS Jedynka ID
pongistami PKTS Pabianice, dlaktółych było Łódź, Bita Łódź - Omega Kleszczów
to pietwsze zwycięstwo w tym sezonie. i UMKS Księżak Łowicz - Energetyk II
zwyciężyli w turnieju w Skierniewicach.
Zespół z Bednar spadł na przedostatnie Łódź. Pauza: UKS Bednary.
. (p)
7 6 23-29 miejsce w tabeli ...
6. Gwardia Warszawa
7. Kolporter Korona Kielce 7 6 18-26
Tenis stołowy - 8. kolejka li/ ligi kobiet
O IJ-54
7
8. Unia-97 Socl!aczew
Najlepszym zawodnikiem turnieju został
Jan Hołysz (MULKS Łask), najlepszym
bramkarzem-BartoszKrokocki(UniaSkierniewice), a najlepszym strzelcem Patryk
7 4 ~J.:64
8. kolejka: UKS Bednary - ULKS II 6. UKS Biilaary
Jankowski (Arka), który z.dobył aż 14. goli. Mo$Zczenica 4:10, Macovia Maków - 7. MKS Jedynka Ili Łódź
6 O 28-60
W zespole IPelikana grali: Jacek Milcza- GUKS STS Il Gorzkowice l 0:8. Pauza: Bita
W9.kolejcewweekend24-25 lutego zarek- Patryk Pomianowski, Adrian Wardziak, II Łódź i Legion Skierniewice.
grają: piątek - godz. 18.00: UKS Bedaary Piotr Gawrysiak, Damian Kosiorek, Mate- 1. Legion Sliemiewięe
6 12 60-28 Legion Skierniewice, sobota - godz. 12.00:
usz Krysiak, Patryk Nieradka, Konrad 2. Bita II Lódź
6 10 56-40 MaooviaMaków - Błrall Łódź i godz. 16.00:
Plicbta,Adrian Wojciechowski,Jakubł..azę_c 3. ULKS Il Moszczenica
7 8 56-43 GUKS STS II Gorzkowice i ULKS IIMoszki, Patryk Brzozowski, Maciej Dyngus 4. GUKS STS Il Gorzkowice 7 6 45-50 cz.enica.
i Mateusz Domińczak - trenerem zespołu 5. Macovia Maków
(p)
7 6 51-60
jest Jaroslaw Rachubiński, a kierownikiem drużyny Leszek Plichta.
Tenis stołowy - 1O. kolejka IV ligi mężczyzn
(p)

Dziewczęta tei przegrały

Grali? Nie grali?

10. kolejka: UKS Dobryszyce - Macovia
Maków 1:10, PKTS Il Pabianice - Burza
Pawlikowice l: 10, UKS GOK Zduny LKS II Biała Rawska, Elta Il Łódź - LKS
Koluszki 7: 10. Pauza: Legion Il Skierniewice.
9 15 83-40
I. Macovia Maków
9 13 Sl-47
2. Burza Pawlikowice
. Legion II Skierniewice 8 13 77-52
żak II Łowicz-Start I Łódź 40: 129, Junak
9 ) 67-61
4. LKS Koluszki
Radomsko - ŁKS Łódź 72:97, Trójka Sie8 8 57-58
S. LKS Il Biała Rawska
radz - UMKS Księżak I Łowicz 87:66.
7. kolejkaomiejsca 1-6: StartlŁódź-Junak
Radomsko 104:75, ŁKS Łódź- Trójka Sieradz, UMKS Księ7Jik I Łowicz - UMKS
Księhik II Łowicz 121:37.
6 12 599:394
1. ł.KSŁódź
6 li 517:345
2. Start l LOdź
1 Ił 559:566
3. Junak Radomsko
7 '539:514
4.~Utowiez
5 8 323:302
5. Trojka Sieradz
7 '224:700
6. Księżak II Lowicz

o awans do Mistrzostw Polski
żakIILowicz146:23,BasketAłeksanclrów
-ŁKS Il ł.ódź40:114.

29-

ŻAK Łowicz 9:9; pkt: Krzysztof Placek

W finałach trwa ciekawa Walka
5. kolajkao miejsca 7-12: ŁKS Ilł.ódźMIK Il Pabianice 49:37, Basket Aleksandrów - UMKS Księżak II Łowicz 65:43,
Jordan Łódź-Orlik Ujazd 109:61. 6. kolejka
o mięjsca 7-12: MIK II Pabianice - Orlik
Ujazd 49:70, Jordan Łódź- UMKS Księ-

SPORT

Remis Księżaka z Omegą

Koszykówka - wojewódzkie ligi młodzieżowe

•JUNIORKI:
3. kolejka: MIK Pabianice - MKS Kutno 95:47, UKS Jordan Łódź - ŁKS Łódź
65:54. Pauza: Widzew Łódź. 4. kolejka:
MKS Kutno - UKS Jordan Łódź 65:58,
Widzew Łódź - MTK. Pabianice 51: l 09.
Pauza: ŁKS Łódź.
4 8 403:203
I. MTK Pabianice
3 4 l83:Z01
2. LKS Lódź
3. UKS Jordan Lódź
3 4 172:228
2 4 112:153
4. MKS Kutno
2 2 97:182
5. Widzew Łódź

•

Tenis stołowy - 12. kolejka Ili ligi mężczyzn

- Ogólnopolski Turniej 13-latkow pod patronatem prezesa PZPN

SIEDEM ZWYCl~srw tOWICZAN

•

I. Jordan Łódź
6 ' 12 690:245
{j
li 469:304
2. LKS II Lódi.
9 431:319
3. Orlik Ujazd
6
9 361:320
4. MTK II Pabianice
6
5. Basket Aleksandrów 6 7 237:589
•KADETKI:
•MŁODZICY:
6 17S:S86
15. kolajka: Widzew Łódź-ŁKS II Łódź '· Księżak n Lowicz
6. kolejka o miajsca 1-6: Start Il Łódź •JUNIORZY:
56:61,ApisBę_dków-MIKPabianice36:62,
2.kolajkaQmiajsca 1-6: Piotrcovia Pion"- Start I Łódź, UMKS Piotrcovia - Trójka
Lider Tomaszów Mazowiecki -ŁKS I Łódź
75:46, UKS Jo~ Łódź- Mag-Rys Zgierz ków Trybunalski - UMKS Księżak Sieradz 106:73, UMKS Księżak I Łowicz
84:93. Pauza: UMKS Księżak Łowicz. 16. Łowicz 87:98, ŁKS Łódź- PKK 99 Pabia- -ŁKSIŁódź47:51. 7.kolejkaomięjsca 1kolejka: Mag-Rys Zgierz- Lider Tomaszów nice80:4.5,StartIŁódź-MSZSKutno7~:65. Q; UMKS Księżaki Łowicz-Start 111.ódź
Mazowiecki, Ł~ I Łódź - Apis Będków 3. kolejka o miejsca 1-6: PKK99Pabianice- 67:75,LKSIŁódź-UMKSPiotrcoviaPiotr73:58, MTK. Pabianice - Widzew Łódź UMKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski, ków Trybunalski 81:35, Trójka Sieradz 89:49, LKS II Lódź - UMKS Księżak MSZS Kutno - ŁKS Łódź 59:74, UMKS Start I Łódź.
7 12 417:363
I. ŁKS I Łódź
Księżak Łowicz - Start I Łódź 72:68.
Łowicz 85:31. Pauza: UKS Jordan Łódź.
6 Il 503:449
2. Trójka Sieradz
3 6 239:159
14 27 950;634 1. ŁKS Łódź
1. Mag-Rys Zgierz
6 10 459:428
3. Start II Łódź
3 6 250:198
2. MTK Pabianice
13 24 1043:587 2. Księżak Lowicz
5 8 ~84:375
4. Start f Łódź
3 5 208: 187
14 24 904:756 3. Start I Łódź
3. ł KS Il Łódź
7
8 464:573
5. UMKS-Piotrcovia
14 22 1006:963 4. MSZS Kutno
'I. UKS Jordan Łódź
3 3 167:228
7 410:449
7
6. Księżak I Lowici:
5. Apis Będków
13 21 763:735 5. UMKS Piotrcovia ~ 2 2 142:183
5. kQlajka o miejsgi, 7-12: Junak Radom2 2 95:146
6. Lider Tomaszów Maz. 14 19 768;923 6. PKK 99 Pabianice
1. kQ!ajkaQmi~sgi, 7-11: ósemka Skier- sko - Startill Łódź 53 :55, ósemka Skiernie1.3 17 827:998
7 Widzew Lódź
13 14 583:975 niewice - Junak Radomsko 77:61, Start Il wice-ŁKS IIŁócjź 82:53, UMKS Księżak
8. ŁKS l Łódź
13 13 659:93? Łódź - Start ID Łódź 63:93. Pauza: Mag- II Łowicz - Wiking Tomaszów 44:74.
9. Księżak Łowicz
Rys Zgieri. 2. kolejka o miejsca 7-11 : Junak Q. kolejka o miejsca 7-12: Start ID Łódź • MŁODZICZKI:
1. kolejka o miejsgi, 1-6: MIK I Pabiani- Radomsko - Start II Łódź 96:86, Mag-Rys Wiking Tomaszów 48:104, UMKS Księce - Widzew Łódź 90:46, Lider Tomaszów Zgierz - ósemka Skierniewice. Pauza: Start żak II Lowicz-LKS II Łódź44:80, ósemka Sk:iemiewice-JunakRadomsko 93:43.
Mazowiecki- MKS Kutno 23:48, UMKS illŁódź.
6 12 551:313
!. Wiking Tomaszów
2 3 157:163
I . Junak 'Radomsko
Księżak I Łowicz - LKS I Łódź 43:86.
2. Ósemka Skierniewice 6 10 493:290
1 2 93:63
7 l3 495:263
2. Start III Łódź
I. MTK l Pabianice
6 10 477:313
3. LKS Tl Lódź
3. Ósemka Skierniewice 1 2 77:61
2. lKS I Łódź
6 12 496:199
8 314:500
6
4. Księżak II Łowict
2 2 !49: 189
4. Start II Łódź
3. Księżak I Lowicz
6 9 315:414
8 261:524
{}:0
6
5. Start III Łódź
. Mag·Rys Zgierz
-O -O
4. MKS Kutno
6 8 302:3ll
6 6 315:471
6. Junak Rado!ll$ko
8 362:389
•KADECI5. Widzew Łódź
6
(p)
6. kolejka Q miejsca 1-6: UMKS Księ7 205:599
6. Lider Tomaszów Maz. 7

9 7 61-68
6. Elta Il ŁOdź
8 6 4641
~. UKS GOK Zduy
9 5 45- 79
~- PK.TS Il Pabianice
9 3 37.79,
9. UKS Dobryszyce
W 11. kolejce w weekend 24-25 lutego
zagrają: piątek - godz. 17.30: Blm Il Łódź LKS II Biała Rawska, sobota- godz. 12.00:
PKTS II Pabianice- Legion Il Skierniewice,
godz. 16.00: MacoviaMaków- UKS GOK
Zduny i Burza Pawlikowice - LKS Kolusz(p)
ki. Pauza: UKS Dobryszyce.

'

Starsze, wyższe i przede wszystkim silniejsze rywalki nie
,
z "rozstrzelaniem" łowiczanek.

miały

problemów

Koszykówka - 6. kolejka wojewódzkiej' ligi
młodziczek U-14 "i miejsca 7-12

Wysoka po,raika
•UKSJORDANl.ódź-UMKSKSIĘ

ŻAK II Łowicz 146:23 (44:4, 22:8, 38:6,

42:5)
Księżak II: Monika Zimna 6, Patrycja
Haczykowska 5, Kinga Doroba 4, Magdalena Jagura 3 i Agata Janicka 2 oraz Hanna
Wojda 2, Anna Czarnecka 1, Natalia Woź
niak, Nadia Rachubińska, Justyna Karasek
i Dominika Brodecka.
Najwięcej dłaJordana: Żaneta Morawiec
34 i Żanera Damaz 20.

Łódź, 12 lutego. Najmłcxlsze koszykarlci łowickiego KsiC(ż.aka z rocznika 1993/
94 rozpoczęły już udział w rundzie rewanżowej w wojewódzkiej ligi koszykówki mło
dziczek U-14 o miejsca 7-12. Podopieczne
trenera Pawła Dolińskiego tym razem
zmierzyły się w Łodzi z najlepszą drużyną"
w tej grupie - ekipą UKS Jordan. Rok starsze rywalki od początku tego meczu objęły
wysokie prowadzenie, a ostatecznie łodzian
(p)
ki wygrały aż 146:23.
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JESZCZE NIC NIE WIADOMO
Awansem mecz 5. kolejki - o miejsca 1-6:
• BLOCKERSI-INTERMARCHE
Lowicz-ZATORZE-MIKOLALowicz1:3
(1:1); br.: Jakub Jędrachowicz (2) - Przemysław Pomianowski (8), Łukasz Znyl<:
(13), Paweł Kutkowski (22).
Blockersi: Karmelita - Burzykowski,
J. Jędrachowicz, Ubranek, Papuga
Zatorze: Gospoś- Cipiński, Cicha!, Znyk,
Knera oraz Kutkowski, Woźniak, Pomianowski.

Oldboy: Romanowski - Wilk, Olko, Haczykowski, Hyży oraz Bończak.
,,Starsi Panowie" w składzie dalekim od
optymalnego ale i tak pokonali ambitniewalcz.ącego rywala
• ABEX Łowicz - BROOKLYN Kutno 8:2 (5:1); br.: Krzysztof Papuga (5, 10,
13, 19, 24), Jarosław Rachubiński (7), Andrzej Osowski (10, 12)- Marius Ochmań
ski (5), Kornacki (19).
Abex: Sowiński - Rachubiński, Papuga,

'Zaległa

3. kolejka- o miejsca 7-12:
• BROOKLYN Kutno - VAGATBSZŁ Domaniewice 4:4 (1:2); br.: Mariusz Ochmański 3 (8, 18 i 19) i Bukowicz
(21)- Sylwester Wielec 2 (2 i 4), Mirosław
Sękalski (13) i Łukasz Strugiński (17).
Brooklyn: Kamiński - Werwiński,
Ochmański, Bukowicz i Kubiak.
Domaniewice: Olszewski - Strugiński,
Wielec, Sękalski, E. Kruk oraz R. Kruk
i Zimny. Dwie drużyny które do końca
h«dą chżały o ligę. A ten remis niespecjalnie
którąś ze stron zadowala W niedzielnym
meczuVagatprowadziłjuż2:0i4:1",amimo

wsztsrko jedynie zremisował ...
•KSSTEFAN Lowicz-ABEXLowicz
2:3 (2:0); br.: Robert Wojtasiak.(10) i An- Czy Grzegorz Cipiński (z prawej) poprowadzi w sobotę Zatorze do pierwszego
drzej Dwka (12) - Dawid Ługowski (13), mistrzowskiego tytułu?
Andrzej Osowski (15) i Krzysztof Papuga
(19). Stefan: Krawczyk- Wojtasiak, Dwka
Zaproszenie na 5. kolejkę finałów I ligi Ł~PNP
i CzarnotaAbex: Sowiński - Ługowski, Papuga i Rachubiński oraz Osowski.
· Abex zachował się fair i grał, podobniejak
rywal, czwórką na parkiecie. I długo przegrywał. Stefun odchodzi z ligi z honorem.
5. kolejka - o miejsca 1-6:
juz w II lidze, ale dla Domaniewic walka się
•OLDBOYLowicz-OLIMPIAChą
•ZATORZLMIKOLALowicz-ZPW nie skończyła. Zwycięstwem mogą sobie
śno 3:1 (1:1);_ br.: Krzysztof Olko (89),
BUDOWA Łowicz, sobota, godz. 17.30.
zagwarantować utrzymanie. Typ NŁ: 2.
· Robert Wilk (17) i Jan Kowalczyk (23) Zatorze mistrzem? Ale tylko pod wanm• OLDBOY Lowicz - BROOKLYN
Daniel Okraska (11).
kiem, że zwyciężą w ostatnim meczu. Budo- Kutno, sobota, godz. 16.30.
Oldboy: R. Nowogórski - Wilk, Bończak, wa także jednak walczy o podium TypNŁ: 1.
Kutnianie niespodziewanie nisko, poOllro i Kowalczyk oraz Haczykowski
• KIA-MOTORS Łowicz - DA- rażkaz I. kolejki z Chąśnem może ich droga
Olimpia; Gać - G. Czerbniak, Sochala, GRAM-AT Łowicz, sobota, godz. 18.00.
kosztować. Tutaj raczej bez szans.
Kamiński i Okraska oraz Matuszewski.
Grzesiek Durka z kolegami znów z
Typ NŁ: 1.
•OLIMPIA Cbąśno-ABEX Łowicz,
Abex rozgromił Brooklyn aż 8:2 i ekipa z Kutna będzie musiała zapunktować · Starsi Panowie ponownie bez swoich ogromnymi szansami na miajsce w trójce.
czołówce. Na pożegna sobota, godz. 17.00.
w
lat
od
Dagram-AT
WilRoberta
wodzą
pod
ale
,,stranierich",
z Oldbojem.
nie sezonu powinien wygrać. Typ NŁ: 2.
Abex wygra, ale czy to pogrąży Olimka wygrali pewnie.
5. kolejka - o miejsca 1-6:
pię? Walka o ekstraklasę, niemniej ciekawa
4 12 14-3
Wniedzielęranorozegranomeczmiałnil} Ługowski, Osowski. Brooklyn: Bukowicz I. Oldboy Łowicz (I)
•KSSfEFANLowicz-VAGATBSZL od tej o mistrzostwo... Typ NŁ: 2.
4 9 14-8
bagatelne znaczenie na podział medali. Po- - Kornacki, Werwiński, Ochmański, Kubiak 2. Abex Łowicz (4)
Domaniewice, sobota, godz. ·16.00. Stefan
BoB
4 6 8-5
rażka Zatof7..a oznaczała, re ImacRa mogą oraz Janakowski.
3. Olimpia Chąśno (2)
Tak jak przewidywaliśmy nawet bez 4. Brooklyn Kutno (3)
ich dojść na finiszu, zwycięstwo pozwalało
4 4 18-15
nawet raz przegrać w dwóch ostatnich ko- swoich najlepszych graczy Abex bez pro- 5. Vagat-BSZŁ (5)
4 4 7-11
lejkach. I choć rozpoczęło się dobrze dla blo- blemu pokonał kutnian. Ci, niespodziewa- 6. KS Stefan Łowicz (6)
4 o 4-25
kowych,.to wygrali ich przeciwnicy. W 2. nie, muszą walczyć o utrzymanie do końca
BoB
•RAFALBOGUS(PĘDZĄCEIMA- nym startem w Pucharze Burmistrza.
minucie wylrik otworzył Jakub Jędra
• KRZYSZTOF PAPUGA (ABE.X,
DLA, 2. nominacja) - Rafał juz tydzień
chowicz, potem toczyła się wyrównała gra
temuzasłużyłnawyróźnienie,alemiałmoc- 2. nominacja) - rzadko sic; zdarnl, reby
i dopiero gol w 8. minucie Przemka Ponego rywala w postaci Maćka Sowińskie- jeden piłkarz w meczu zdobył pięć goli. Ta
mianowskiego spowodował, re do przego. Teraz znów bronił bardzo dobrze co trudna sztUka udała się Krzyśkowi w merwy był remis. W drugiej odsłonie dysponuznacząco przybliża jego zespół do zdoby- czuzezdetenninowanymrywalem. boprzejący dłuższą ławką gracze Zatorza przechycież Abex gra już tylko o przysłowiową piecia upragnionego tytułu.
lili szalę zwycięstwa na swoją' korzyść.
• GRZEGORZ CIPIŃSKI (ZATO- trusz.kę, ale Brooklyn wciąż jest niepewny
I w ten sposób znacząco przybliżyli się do
RZE-MIKOLA, 3. nominacja) - to w tej utrzymania Tym większe brawa dla szyb-;
mistrzostwa.
chwili najczęściej wyróźniany piłkaiz ligi. kiegowycbowankaPelikana,którypodnieI. Pędzące Imadła Łowicz ( l) 5 12 20-6
Ale nie ma się czemu dziwić -jego drużyna obecność Tomasza Grędy i Arkadiusza
2. Zatorze-Mikota Łowicz (3) 4 9 10-7
walczy o mistrzostwo a on jest jej liderem. żaglewskiego znakomicie ich zastępuje.
4 6 11-9
3. Dagrarn-AT Łowicz (4)
• PRZEMYSŁAW URBANEK
Jeśli Zatorze 18 lutego zdobędzie koronę,
4. Blockersi-Intermarche (2) 5 6 9-11
będzie to ogromna niespodzianka. Ale prze- (BLOCKERSl-INTERMARCHE, 2. n«>5. ZPW Budowa Łowicz (5) 4 6 6-10
minacja)- w meczu rozegranym przed rńe
cież to jest w sporcie najfajniejsze. . .
4 O 3-16
6. Kia-Motors Łowicz (6)
• ROBERT HYżY (OLDBOY 1. no- mal miesiącem z Dagrarnem, „blokowi"
'Zaległa 2. kolejka - o miejsca 7-12: •
minacja) - nikt nie ma wąlpliwośc~ re to / zwyciężyli 5:3. Ojcem sukcesu był właśnie
."' VAGAT-BSZŁ Domaniewice jeden z najlepiej grających na hali zawodni- Prz.emek, który Witkowi Sur1itowi strzeOLDBOY Łowicz 1:4 (1:2); br.: Radosław
ków. Ale w tym roku mimo, re jego druży- !ił cztery gole. Wprawdzie jego drużyna raKruk (8) - KrzysztofOlko (7), Robert Hyży
na przegrałanaparlciecie tylko raz, to jednak czej nie ma szans na Koronę, to jednak za
(12, 24), Robert Wtlk (18). Vagat: Olszew,,Starsi Panowie" tylko w grupie słabszych. cały sezon młodym piłkaizom należą sięslo
ski - Strugiński, Radosław Kruk, Emil Kruk, Pędzące Imadła mają jeszcze wciąż nadzieję na „majstra". Muszą jednak Tam jak na razie na Odlboja nie ma moc- wa umania.
liczć na co najmniej remis Budowy w meczu z Zatorzem.
Robert Kruk oraz Wielec i Truszkowski.
BoB
nych, a sezon trzeba będzie ratować uda-

Ostatnię

odpowiedzi

a

Piłka nożna

- Powiatowe Mistrzostwa LZS do lat 16

Pewny triumf gospodarzy
Dzierzgówek, 10 lutego. Osiem Zl}w rozgrywanych w sali
gimnastycznej Gimnazjum nr 2 w Dzierzgówku Powiatowych Mistrzostwach LZS
w halowej piłce nożnej do lat 16, a Starosta
Łowicki - Cezary Dzierżek ufundowany
przez siebie puchar WJ'f(Czył drużynie UKS
Gimnazjon Dzierzgówek (nauczyciel w-f
Daniel Tryngiel).
Zwycięska drużyna będzie reprezentować nasz powiat w turnieju międzypowia
towym, który odbędzie się w środę 22 lutl}go o godzinie 10:00 w hali sportowt'.i OSiR
nr 1 w Łowiczu. W zawodach tych wezmą
udział takre reprezentacje powiatów: kutnowskiego, łęczyckiego , poddębickiego
społów wystąpiło

i zgierskiego. Zwycięzsa turnieju łowickiego
awansuje do Wojewódzkich Mistrzostw
LZS w halowej piłce nożnej, które odbędą
się w dniu 4 marca 2006 roku w hali Gimnazjum w Klesz.czowie.
Grupa A: UKS Gimnazjon Dzierzgówek
-GP Domaniewice 4:0, GP Kocierzew - GP
Nowe Zduny 1:O, G.P Kocierzew - GP Domaniewice 1:O, UKS Gimnazjon Dzierzgówek - GP Nowe Zduny 2: l, GP Nowe Zduny - GP Kocierzew 3: 1, GP Nowe Zduny GP Domaniewice 1:3. Grupa B: GP Łysz
kowice - GP Bielawy 2:4, GP 1 Kompina UKS Pałac Nieborów 1:1, GP Łyszkowice
- UKS Pałac Nieborów 3:2, GP I Kompina
- GP Bielawy 3:4, GP Łyszkowice - GP l

Kompina 2:2, UKS Pałac Nieborów - GP
Bielawy 0:0. Mecz o 3. miejsce: GP Kocierzew- GP Łyszkowice 1:0; br.: Damian Taraska Mecz o 1. mięjsce: UKS Gimnazjon
Dzierzgówek- GP Bielawy 4:1; br.: Karol
Moskwa2iDamianGendek2-DawidSt!7.elecki.
4 12 13-3
I. Gimnazjum Dzierzgówek
4 7 9-9
2. GP Bielawy
4 9 4-3
3. GP Kocierzew
4. GP Łyszkowice
4 4 7-lf
3 3 3-6
5. GP Domaniewcie
3 2 6-7
GP I Kompina
3 2 3-4
7. UKS Pałac Nieborów
3 o 2-6
GP Nowe Zduny
(p)

Piątka

2. kolejki I ligi ŁLPNP

Piątka

3. kolejki I ligi ŁLPNP

•WITOLDSURLIT~AGRAM~~

1. nominacja) - to nie był łatwy mecz dla
bramkarza. Grający o koronę rywala bardzo
chciał zwyciężyć, ale nie pozwolił im na to
jeden z najlepszych halowych golkiperów.
I to właśnie ro.in. dzięki postawie Witka,
Dagram ma wielką szansę na kolejny medal.
• ROBERf WILK (OLDBOY, 3. nominacja)- popularny „Wilczek" jakiś czas
temu grał w ,,halówce" w barwach Olimpii.
Ale w niedzielę nie było żadnych sentymentów ani układów - grano fair. Robert
mimo, re miału swego boku tylko „oldbojowych rezerwistów" poprowadził ~ ekipę
po zwycięstwo i pierwsze miejsce .w grupie.
• KRZYSZTOF SKOWROŃSKI
(PĘDZĄCE IMADŁA, 2. nominacja) ,,Skowron" kompletuje hat-tricki. Ten być

more był najwaźniejszy w tym sezonie bo
dający zwycixstwo i nadzieję na mistrzostwo. Tyle tylko, re teraz już nie wszystko
zależy od graczy Imadeł, tylko odrywali ...
•GRZEGORZDURKA~AGRAM

AT, 1. nominacja) - od lat w znakomitej
formie, i to również dzięki niemu Dagram
nadal nie oddaje pola młodszym. Dwa gole
„Coli" z Zatorzem nie tylko dały kibicom
emocje do ostatniej kolajki, ale równieżDą;
gramowi bardzo poważne szanse na „pudło". Trzeba tylko pokonać Kię, co wydaje
się bardzo prawdopodobne.
• ANDRZEJ GRZEGOREK (ZPW
BUDOWA, 1. nominacja) - ,,złota bramka" w pojedynku z „blokowymi" nie tylko
być mare zabrała rywalowi pewny medal,
ale dała też szansę na podium dla Budowy.·
BoB
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Halowe mistrzostwa Łowicza - 10. kolejka I/ ligi ŁLPNP

BARDZIEJ INTERESUJĄCO
Łowicz, 11-121utego.Po 10.kolejceII
ligi ŁLPNP na sz.czycie tabeli zrobiło się
jesz.cze bardziej interesująco. Zespoły Pelikana-88, RTS Gągolin i Fantazji mają teraz
po 19. pkt, jeden mniej ma Reebok (ale
w dziesięciu mecz.ach), a o 1Izy oczka mniej
ma ekipa Warriors Bielawy. Z walki o awans
niespodziewanie odpadła l;larsa Kumo.
Zaległy mecz 7. kol.ejki Il łLPNP:
• MEBWMAX-MIKOLA Łowicz ALCATRAZ Kiernozia nie odbył się.
JO. kol.ejka II łLPNP:
• WITONIA Osiek - BARSA Kutno
4:0 (0:0); br.: Mariusz Traku! (13), Piotr

Konecki (15)- Paweł Dziedziela(3), Patryk
Demidowicz: 2 (9 i 23) i Kamil Szymajda
(12).
• REEBOK Łowicz - TIJRBO.CAR
GUfENÓW Łowicz 2:0 (0:0); br.: Daniel
Pł:uszka (14) i Romuald Kłosiński (24).
• WARRIORS Bielawy - MEBLO-

Piotrowski 2 (16 i 16) i Grn:gorz Mielczarek(22).
• ZAJĄCE Łowicz - PASIACZEK
Łowicz 3:2 (1:2); br.: Wojciech Maciejak
(11 ), Robert Redzisz (13) i Wiktor Antosik
(21) - Wojciech Maciejak (8 samobójcza)
i Łukasz Charążka (10).
ż.ółta kartka: Wtl<tor Antosk (Z.ające).
• RTS Gągolin - CZARNI Bednary
4:0 (3:0); br.: Łukasz Gładki 3 (11, 11 i 18)
i Tomasz Kacprowski (12).
ż.ółta kanka: Łukasz Gładki (RTS).
• FANTAZJA Domaniewice - PELIKAN-88 Łowicz 1:4 (0:3); br.: Zbigniew

MAX-MIKOLALowicznieodbyłsię.

Pauz.a: ALCATRAZ Kiemońa.
I. Pelikan-88 Łowicz (5)
9 19 34-16
2. RTS Gągolin (2)
9 19 36-20
3. Fantazja Demaniewice (I) 9--19 32-23
4. Reebok Łowicz (6)
IO 18 30-28
5. Warriors Bielawy (3)
9 16 23-19
6. Barsa Kutno (4)
9 14 34-29
7. Witonia Osiek {IO)
9 13 28-17
8. Alcatraz Kiernozia (8)
8 12 24-22
9. Zające Łowicz(ll)
9 IO 20-27
10. Turbo-Car Gufonów (7)
9 9 I 8-24
11. Meblomax-Mikola (9)
6 8 22-16
12. Czami Bednary {12)
9 8 15-25
13. Pasiaczek Łowicz (13)
9 O 8-58
Już w piątek 17 lµtego 2006 roku~
cizie się powtórzony mecz 8. kolejki II ligi
ŁLPNP pomiędzy Witonią Osiek i Meblomaksem-Mikola Natomiast 11. kolejka rozegrana zostanie w sobotę 18 lutego: godz.
15.00: Meblomax-Mikola Łowicz: - Zające
Łowicz, godz. 15.30: Barsa Kutno - Reebok
Łowicz, godz. 19.00: Turllo-Car Gutenów
Łowicz - Waniors Bielawy, godz. 19.30:

W meczu Zetki i Aveny sytuacji nie brakowało, ale skończyło się remisem 1:1.

Halowe mistrzostwa Łowicza - 9. kolejka IV ligi ŁLPNP ·

Już

Pelikan-88Łowicz:-AlcatrazKiemozia,godz.

Witonia nadspodziewanie

łatwo ograła Barsę

Kutno

(aż

20.00: Czami Bedruuy- Fantazja Domaniewice i godz. 20.30: Pasiaczek Łowicz: - RTS
Gągolin. Pauza: Witonia Osiek
Paweł A. Doliński

4:0!).

Halowe ~istrzostwa Łowicza - 9. kolejka Ili ligi ŁLPNP

Awansuią

dwie

1

czterech

Łowicz,

11-12 lutego. Do :zak:ończ:e
nia rozgrywek ID ligi ŁLPNP pozostały już
tylko dwie kolejki, ale wciąż nie wiadomo
kto i.ajmie dwa czołowe miejsca, które premiowane są awansem do II ligi. Kandydatów trzeba szukać wśród czterech najlepszych ekip: Lexikos Łowicz, Fonun Mło
dych Łowicz.an, Błękitni Dmosin i Victoria
Zabostów.
Zaległe mecze 7. kolejki fil ŁI.PNP:
•VICfORIAZabostów-OLIMPIAII
Chąśno 4:1 (2:1) br.: Marek Gładki 2 (5
i 19) i Rafał Kozłowski 2 (11 i 21) - Piotr
Klimkiewicz: (4).
• BLĘKITNI Dmosin-ZATORZE Il
Łowicz 2:2 (2:0); br.: Roman Zajączkow
ski (2) i Marcin Kapusta (8)- Daniel Wróbel
(16) i Tomasz Stecko (23 samobójcz:a).
ż.ółta kartka: Roman Zajączkowski (Błę
kitni).
• NAPRZÓDJamno-JA-ROLowicz
9:0 (3:0); oc.: Maciej Sujkowski 2 (3 i 11),
Robert Chojnowski 3 (12, 19 i 21), Norbert
Załuski (16 samobójcza), Andrz.ej Sujkowski(l6), Maciej Sut(18) i Sebastian Sąjkow
ski (22).
9. kolejka fil ŁLPNP:
•BLĘKITNIDmosin-OPAKOMET
Łowicz 1:5 (0:0); br.: Roman Zajączkow

ski (22) - Adrian Słomski (13, 18 i 23)
i Jarosław Znyk 2 (15 i 20).
• LEXIKOS Łowicz - FML KOWMIR Lowicz2:2 (1:1); br.: Maciej Zieliński
(4) i Daniel Gajewski (17) - Lukasz Papuga
2(3 i20).
•NAPRZÓD Jamno - ZAWRZE Il
Łowicz 1:1 (0:1); br.: Andrz.ej Sujkowski
(21)- Hubert Fijałkowski (12).
Żółta kanka: Arkadiusz Marszałkowski
· (Zatorze II).
•VICTORIAZabostów-OSPLowicz
7:1 (3:0); br.: Marek Gładki 5 (3, 8, 9, 14
i 18) i Jarosław Domińcz:ak 2 (15 i 22) Patryk Gawinek (23).
.żółte kartki: Konrad Kosiorek (Victoria)
i Maciej Szkop (OSP).
•OLIMPIA Il Chąm@-JA-ROLowicz
4:0 (2:0); br.: Tomasz Janecz:ek (4), Witold
Kunikowski (12), Piotr Klimkiewicz (18)
i Łukasz Wiśniewski (21).
• CANARINHOS - BAD BOY's
Łowicz 2:2 (1:1); br.: Krzysztof Wolski (4)

Remis Błękitnych i Zatorza li jeszcze bardziej skomplikował sytuację na szczycie Ili ligi ŁLPNP
i Mariusz Woźniak (18) - Mariusz Decloń 1l.OSP(owicz(9)
9 6 23-31
ski (7) i Michał Dwka (22).
12. Ca.o~!U1
9 1 8-47
ż.ółtakartka: Paweł Więcek (BadBoy's).
W sobotę 18 lutego 2006 roku odbędzie
l. Lelikos Łowicz (Ij
9 20 -32-19 się 10. kolejka ID ligiłLPNP, a zagrająwów2. FML Kowmir Łowicz (2)9 19 22-11 czas: godz. 12.00: Bad Boy's Łowicz: - Ja3. Błękitni Dmosin (1}
9 19 24-~ł RoŁowicz,godz. 1230: OSPŁowicz-Olim
4. Victoria Zabostów (5) 9 18 35-17 pia II Chąśno, godz. 13.00: Opakomet
5, Olimpia CWno (6) 9 15 24-17 Łowicz: - Lexikos Łowicz, godz. 13.30: Ca6.l.atorzelltowicz(4)
9 14 26-IO narinhos - Błękitni Dmosin, godz. 14.00:
1. Opakomet Łowicz (7) 9 14 22-19 Zatoize II Łowicz:- VictoriaZabostówi godz.
8. Bad Boy's Łowicz (8) 9 10 14-21 14.30: FMŁ-Kowrnir Łowicz - Naprzód
9. Naerzó<i Jamoo (11)
9 8 24-26 Jamno.
Paweł A. Doliński
lO. Ja-Ro Lowicz (10
9 7 10-28

n

Piłka nożna - Łowicka

Halowa Liga 0/dboy'ów

Gramy dopiero za

tydzień

InauguracjarorgrywekN edycjił..owic- 19.00: Gladiatoc Łowicz: - Oldboy l:dtmy.
Pauz.a: Afera Łowicz.
tecznie odbędzie się dopiero w niedzielę
Przypomnijmy, że w dotychc?.aSowej
26lutego. WhalisportowejOSiRnr l wŁo- historii dwukrotnie najlepsza okazywała się
wiczu .rywalit.owałć będzie najprawdopo- ekipa łowickiej Afery (sezon 200212003
i:lobniej siedem zespołów (w popm:dnim i 2003/2004), a rok temu najlepszą okazała
se:ronie wystąpiło dziewięć). a w 1. kolejce się drużyna Oldboya Boczki (sezon 2004/
rzmierzą się~ godz. 18.00: Księlak Łowicz- 2005). ~czekająnakolejnych
~Ch@to, godz. 18.30: Ko- chęlnyoh do l!!Y w~ lO'Zgl}'Wkacb.

!cie.i Halowej Ligi Oldboy'ów ŁLPNP osia-

Kieanozia-

• .

.

wszystko iasne

Łowicz,

11 lutego. Jedynie w N lidze
wszystko jasne. Awans
dom ligi na dwie kolejki pned końcem wywalczyły już z.espoly WBC Łowicz i Pelikan-90 Łowicz.
9. kolejka IV UPNP:
• LOTNIKI Łowicz - PELIKAN-89
Łowicz 1:5 (0:2); br.: KrzysztofLasota(18)
- Tomasz Dworowski 2 (9 i 1O), Pl7.ąnyslaw
Jankowski (15) i Lukasz Zabost 2 (16 i 17).
• UKS Bednary - WBC Łowicz 1:5
(1:1); br.: Piotr Uc:zciwek (5) - Krystian
Cipiński (4), Tomasz Wasilewski 2 (14 i24),
Marek Flis (19) i Jakub Płóciennik (20).
• PELIKAN-90 Łowicz- WEGA Kocierzew 3:1 (1:1); br.: Przemysław Boń
cz:ak(3), Lech Wojda(15 samobójcz:a) i Daniel Piotrowski (19)- Damian Taraska (1).
• ZETKALowicz-AVENALowicz 1:1
(1:1); br:: Paweł Pietr.zak(7)- MicbałKroc(8).
• PERPETUUM MOBILE Łowicz RfS Il Gągolin 3:3 (2:0); br.: Michał Stegliński 2 (1 i 14) i Adam Mikołajczyk (4)Paweł Dutkowski (15), Rafał Wróbel (20)
i Lukasz Sekuła (24).
ż.ółta kartka: Łukasz Sekuła (RTS II).
• WLADCY STEFANA Łowicz MANHATTAN Łowicz 5:2 (2:1); br.: RoŁLPNP już

Piłka nożna

Było

bert Ujazda 4 (5, 18, 19 i 23) i Jarosław
Więcek (6) - Kacper Woliński (12) i Kamil
Mycka (19).
ż.ółta kartka: Mateusz Sokalski (Władcy
Sterana).

L WBC Łowicz (1)
2. Pelikan-90 Łowicz (2)

9 24 39-17
9 23 35-15

3.ZetkaŁowicz(3)

9 15

4.Avenalowicz(5)
5. RTS U Gągolin (6)
6. Władcy Stefana (7)
7. Wega Kocierzew (4)

9 15 18-16

22-12

9 14 30-23
9 14 22-17
9 14 24-22
8. Pelikan-89 Łowicz (10) 9 IO 12-30
9. Lotniki Lowicz (8)
9 7 19-28
10. Manhattan Łowicz (9) 9 7 20-32
11. Perpetuum Mobile (11) 9 6 20-33
12. UKS"Bednary (12)
9 3 14-40
W 10. kolejce N ligi ŁLPNP, która z.ostanie roz.egrana w sobotę 18 lutego zagrają:
godz. 9.00: Władcy Stefana Łowicz - UKS
Bednary, godz. 9.30: RTS II Gągolin- Lotniki Łowicz, godz. 10.00: Avena Łowicz:- Perpetuum Mobile Łowicz, godz. 10.30: Wega
Kocierzew - Zetka Łowicz, godz. 11.00:
WBC Łowicz: - Pelikan-90 Łowicz: i godz.
11.30: Manhattan Łowicz - Pelikan-89
Łowicz:.
Paweł A. Doliński

- turniej rocznika 1994

szanso nawet no

Uniejów, 4 lutego. Najmłodszy z.espół
PelikanaprowadzonyprzeztreneraRoberta Wil~ wystartował w silnie obsadzo..
nym turnieju rozgrywanym w Uniejowie.
Łowicz:anie rozpoczęli swój udział w zawodach od dwóch bezbramkowych remisów: z WidzeWem Łódź i Unią-97 Boiy'irZI:W Sochacr.ew. W kolejnych spotkaniach
grupowych nie poszło już tak dobrze i biało-zieloni przegrali niemacznie z Pragą Warszawa O: I (~bramkę w ostatniej minucie meczu) i Polonią Bydgoszcz 1 :2
(br.: Rafał Soltysiak). Ostatecznie Pelika-

półfinał

niąlka zagrały w meczu o 9. miejsce, w którym rywalem był team skierniewickiej Unii.
Nasi gracz:e wygrali tę batalię I :O (br.: Rafał
Sołtysiak).

Kierownik łowickiej drużyny - Krzysztof Olko tak podsumował ten występ mło
dych graczy Pelikana: Gdybyśmy w jednym
ztychprzegranychspotkańzwyciężyl~ to gralibyśmy w półfinale. Ogólnie trener Wilk
bardzo wdowolony z turnieju, bo graliśmy
dobrze, widać ciglepostępywgrze. lnnedmżyny trenują i grająjuż od trzech lat. a my
dopiero od kilku miesięcy...
(p)

Lekka atletyka - Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów

Niestety, tui za podium
Spała, 27-29 stycznia. Czwarte miejsce w finale biegu na·(i() m podczas Halowych Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w lekkiej atletyce wywalczył Mariusz Woźniak (UKS Błyskawica Domaniewice). Łowiczanin najpierw wygrał swoją serię w eliminacjach z cz.asem
7).8s. WfinaleApodopiecznytreneraMie-

czysławaSzymajdypobiegłjeszczeszyb

ciej, a czas 7,17 s dał mu miejsce tuż i.a
. podium. Wygrał Artur Zaczek (Narew
Łomża) - 6,92 s, przed Piotrem Oganiaczykiem (AZS-PWSZ Gorzów Wlkp.) 7,03 s,
i Jakubem Godziewicz:em (żeglina Sieradz)
7,12 s.
(p)
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- zaległa 2. i.3. kolejka finałów/ ligi ŁLPNP

c IE WIADOMO

Blockersi: Karmelita - M Jędrachowicz.,
11-12 lutego. Emocje będą do cz.ęści uwidoczniła sięprzewaga utytułowa
I dotyczą 7.lll'Ówno walki o utrzy- nego zespołu Bardz.o dobrze grał popular- J. Jędrachowicz, Burzykowski, Urbanek
manie, jak i przede wszystkim o ,,majstra" ny ,,Skowron", który ustrzelił hat-tricka To oraz Papuga. Budowa: Dziedzic - GóIBki,
zwycię&wo dało Pędz.ącym nie tylko pew- Rembowski, Grzegorek, Olaczek.
oraz pozostałe miejsca na podium.
Końcówka sezonu zdecydowanie nie słu
ność, ż.e z.dobędą medal, ale ograniczyło ilość
7.aległa 2. kolejka - o miejsca 1-6:
• KIA MOTORS Łowicz - ZATO- rywali do korony do jednego - już tylko 'Ży „blokowym". W ciągu weekendu zanoRZE-MIKOLAŁowicz0:4(0:3); br.: Grze- Zatorze! Terazlmadłamusząliczyćnadobrą towali trzy porażki i o medal będzie niegorz Cipiński (7), Łukasz Znyk (9), Prze- postawę Budowy w ostatniej kolejce tego zwykle ciężko..
• ZATORZE-MIKOLAŁowicz- DAmysław Pomianowski (11) i Sebastian sezonu.
GRAM-ATŁowicz0:4 (0:l); br.: Grzegorz
7.aległa 3. kolejka - o miejsca 1-6:
Cicha! (20). Kia: Kocemba - P. Plichta, B.
• BLOCKERSI-INTERMARCHE Durka 2 (6 r 22), Tomasz Styszko (19) i
Plichta, Kowalik, M Plichta oraz Rychlewski i Bombała. Zatorze: Gospoś - Znyk, Po- Łowicz - ZPW BUDOWA Łowicz 0:1 Jakub Kaźmierczak (24).
Zatorze: Gospoś- Knera, Cipiński, Znyk,
mianowski, Cipiński i Cichal oraz Woźniak. (0:0); br.: Andrzej Grzegorek (17).
Pomianowski oraz Kutkowski,
Zatorze nadal jest najpoważ
Woźniak, Cicha!. Dagram: Surlit
niejszym kandydatem do koro- G. Dwka, AStyszko, Z. Czerbny. Wystarczy tylko wygrać
niak, Kaźmierczak oraz Plichta,
mecz z Budową...
Dymek, Bury.
• PĘDZĄCE IMADŁA
Szampany trzeba nadal trzyŁowicz - BLOCKERSI-INmać w lodówce. Zatorze przeTERMARCHE Łowicz 4:0
grało i musi teraz zwycięfyć
(1:0); br.: Krzysztof Skowroń
Budowęjeśli chce z.dobyć tytuł.
ski 3 (9, 12 i 24) i Krystian Boli·
Dagramb~kimedalu
mowski (22). Pędzące: Bogus • PĘDZĄCE IMADŁA
Skowroński, Walcz,ak, Gawlik,
Łowicz - KIA MOTORS
Bolimowski oraz Kosiorek
Łowicz 6:2 (2:0); br.: Jarosław
i Goryszewski. Blockersi: KarWalczak 2 (6 i 10), Krzysztof
melita - M Jędrachowicz., J. Ję
Skowroński3(13,20i2l)iKry
drachowicz, Burzykowski, Pastian Bolimowski {14)- Marcin
puga oraz Ubranek.
Rychlewski (16) i Rafał Bogus
To mecz o najwy:lsz.e trofea.
(24 samobójcza).
Zwycięzca zapewniał sobie
Pędzące: Bogus - Bolimowpraktycznie miejsce na „pudle".
ski, Skowroński, Walczak, KoW obu ekipach kontuzje. Pędzą
siorek oraz Goryszewski, Gawce bez Maćka Wyszogrodzlik. Kia: Kocemba - B. ~lichta,
kiego, a „blokowi" - .Piotrka
M. Plichta, P. Plichta, Borcuch
Szkupa. I chyba ta druga aboraz Rychlewski.
sencja jest poważniejsza, bo
Imadła grają do końca,
„Szkupek" to lider drużyny i bez
a w ostatniej kolejce będą kibiniego ciężko było powalczyć
z ekipą Krzyśka Skowroń Po sobotnim zwycięstwie Zatorza z Kia Motors wydawak:> cować Budowie. Jeszcze jest
teoretyczna szansa na mistrzoskiego o trzy punkty.
się, że ci pierwsi będą mogli świętować. Okazuje się jedDo przerwy nieznacme pro- nak, że po niedzielnej porażce z Dagramem ekipa nSza- stwo.
dok na str. 30
wadz.enie Imadeł, ale w drugiej raków" będzie musiała w sobotę wygrać z Budową.
Łowicz,

nowy WWICZANIN

16.02.2006 r.

końca ..

Trzecie miejsce

Judo -

zajęła

uczennica SP 4 -Ada

Międzynarodowy

Łazy,

11 lutego.

Młcxlzi judocy MKS

,,zryw"Łowicz(trener Iwona Grzegory)

podczas rozgrywanego w podwarszawskich Łazach Międzynarodowego Turnieju
Dzieci i Młodzików czterokrotnie stawali
na podium. W rywalizacji dzieci najlepiej
wypadła w kategorii do40 kg Milena Juchniewicz, która wywalczyła drugie miejsce,

Dwunastko z Błyskawicy
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•PROGNOZA BIOMETEOROLOGICZNA:
Warunki biometeorologiczne niekorzystne. iii

~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

czuk W ostatnich zawodach Pucharu Polski w Nowym Targu na dystansie 1000 m
wszystkie miejsca na podium zajęli wychowankowie trenera Mieczysława Szymajdy; pierwsze miejsce zajął Tomasz Wróblewski, drugie Lukasz Fabjański, a trzecie
Przemysław Szewczuk. Z kolei pierwsze
miejsce w OZR w kategorii juniorówC zajął
Mateusz Fabjański.
Do OOM i MPJ, które odbędą się
wnajbliższyweekend we Wrocławiu awansowało po sześć zawodniczek i sześciu za(p)
wodników z UKS Błyskawica

informator sportowy

• 16.30 - hala sportowa OSiR nr I
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; Powiatowe
Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w halowej
piłce o Puchar Starosty Łowickiego;
• 17.30-22.00 - hala sportowa OSiR
nr 2 w Łowiczu, ul Topolowa 2; mecze
1 i II ligi VII edycji Amatorskich Mistnostw Łowicza w piłce Siatkowej;
Sobota. 18 lutego:
• 9.30-12.00 - hala sportowa OSiR nr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 10. kolejka
N łigiŁLPNP;
• 12.00-15.00 - hala OSiR nr 1 w-Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 10. kolejka m ligi
LLPNP;
• 15 .00-16.00 - hala OSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 11. kolejka II ligi

I

trzecia w wadze do 36 kg była Adrianna
Maślarz, a miejsce pi~ wywalczył w wadze do 30 kg Arkadiusz Lis.
Wśród młodzików trzecie miejsca zajęli
natomiast Krystian Piekacz (do 35 kg)
i Piotr Leszczyński {do 55 kg), a piąty
był Piotr Podleśny (do 42 kg).
(p)

Short track - eliminacje do OOM

Łowiczu;

Pogodę kształtuje pogłębiający się
1'NOl'l'YC
'fTU CJ
znad Wysp Brytyjskich. Z każdym dniem napływa coraz
cieplejsza, ale wilgotna masa powietrza.
K • PIĄ' ·K: Pochmurno z przejaśnieniami, miejscami
'A
opady śniegu z deszczem przechodzące w opady deszczu,
ale coraz cieplej - odwilż! Widzialność umiarkowana,
zamglenia, lokalnie mgły, w czasie opadów słabsza:
Wiatr zachodni i południowo-zachodni, slaby
do umiarkowanego. Temp. max w dzień: + 1•c do + 3°C
·
Temp. min w nocy: - 2°c do - 5°C.
BOTA · Nll:iDZJaA: Pochmurno
•
z przejaśnieniami, miejscami opady deszczu,
ale coraz cieplej '- odwilż! Widzialność umiarkowana,
zamglenia, lokalnie mgły, w czasie opadów słabsza.
Wiatr z kierunków południowych, slaby i umiarkowany.
Temp. max w dzień : + 3°C do + 5°C.
Temp. min w nocy: + 2°c do - 1°c.
ODA: Pochmurno z przejaśnieniami,
.K
POHi .O
miejscami opady śniegu z deszczem i deszczu. Widzialność
umiarkowana, zamglenia, w czasie opadów słabsza.
Wiatr południowo-wschodni, slaby. Temp. max w dzień: + 3°C
do + 5°C. Temp. min w nocy: + 1•c do o•c.

Młodzików

Czterokrotnie na podium

Łowicki

niż

(pierwsza z lewej).

Turniej Dzieci i

Nowy Targ, 10-12.lutego. Na nowota!llkim lodowisku Podhala rozegrane zostały ostatnie eliminacje do Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodziefy w sportach zimowych i Mistrzostw Polski Juniorów, a zawody te były jednocześnie okazją do podsumowaniaPucharuPolski i Ogólnopolskich
Piłka nożna - przygotowania Pelikana li do rozgrywek IV ligi
Zawodów Rankingowych w short tracktL
W rywalizacji tej znowu bardzo dobrze zaprezentowali się łyżwiarze UKS Błyskawi
ca Domaniewice. W Pucharze Polski pierwsze miejsce zajął Łukasz Fabjański, natoNa wyrównanie musieliśmy czekać do miastw OZR wygrał Przemysław Szew• PELIKAN II Łowicz - BZURA So- ściach i trudno bylodokiadniezagrać- mówił
po meczu trener rezerw Pelikana - Grze- 60. minuty. Wtedy to, wprowadzony po
chaczew 1:1 (0:1)
gorz Majchrzak. Ale i tak uznał, ż.e spa- przerwie Przemysław Plichta, zdecydo1: 1 - Przemysław Plichta (60).
. Pelikan: Marek Olaczek - Urbanek (46 ring był potrzebny i pofyteczny, z czym wał się na uderzenie z lewej nogi z trzydziestu metrów, a piłka ugrzęzła w sochaczewPomianowski), Górski, Łukasz Olaczek, się-zresztą trudno nie zgcxlzić.
W pierwszej połowie przewaga była po skiej siatce. Potem znów atakował Pelikan.
Cicha! - Mikulski (46 Kutkowski), Michał
Czwart$, 16 latem;
Plichta(46 Przemysław Plichta), Burzykow- stronie gospodarzy. Dwukrotnie niezłych Okazji bramkowych nie wykorzystali
•9.00-halasportowaOSiRnr2wŁowiski, Rembowski (46 Brzózka)- Ługowski, okazji nie wykorzystał Tomasz Kac- Paweł Kutkowski'i Dawid Ługowski, czu, ul. Topolowa2; finał Powiatowych IMS
prowski, ale to właśnie bardziej wirui mu- a sparing zakończył się ostatecznie remiKacprowski.
w minikoszykówce dziewcząt;
Łówicz, 121utego. Boisko łowickiego rawy niż strzelca Łowiczanie atakowali, sem.
Pittek. 17 łute&o:
Kolejny test-mecz ,,Ptaków: juz w nieOSiR, choć było dobrze przygotowane i tak mieli inicjatywę ale raz zapomnieli o obro• 12.00 - sala gimnastyczna Gimnasprawiało piłkarzom sporo kłopotu. Wiele nie. Występujący w okręgówce rywal suro- dzielę, a rywalem będzie zespół Błękitnych
zjum nr 1, ul Sienkiewicza 62; Sportobłędów wynikało z tego, ie w decydujących wo ich skarcił, bo jedna z nielicznych kontr Korytów.
we Podsumowanie roku 2005 w mieście,
BoB
momentach piłka skakała na nierówno- dał im gola

PRZY t.OWIE LUDOWE O POGODZIE;
„Gdy wiatr o try w lutym I f , chłop ma dobr.

Maślarz

~ied7,iela.. 19 łutu:
• 10.00-halaOSiRnrl,ul.JanaPawła3;

mecz finałów wojewódzkiej ligi koszykówkimłcxlziczekU-14omiejsca 7-12: UMKS
Księżak Il Łowicz - UKS Orlik Ujazd;
• 12.00-20.00- hala OSiR nr 1, ul. Jana
Pawła1J3;meczeillrundy,ćwierćfinałowe,
półfinałowe i finałowe rozgrywek o Puchar

Ligi ŁLPNP; godz. 12.00: Abex - Reebok,
godz. 12.30: Olimpia ~o- Vagat-BSZŁ
Domaniewice, godz. 13.00: Brooklyn Kutno - RTS I Gągolin, godz. 13.30: Oldboy Barsa Kutno, godz. 14.00: Pędzące Imadła
Pasiaczek, godz. 14.30: Zatorze-Mikota Wega Kocierzew, godz. 15.00: ZPW Budowa-Blockersi-Intennarche,godz.15.30:Turbo-CarGutenów-Dagram-AT,godz.16.0018.00: mecze ćwierćfinałowe, godz. 18.0019.00: mecze półfinałowe, godz. 19.30: mecz
finałowy;

• 13.00- hala OSiR nr 2, ul. Topolowa 2;
mecz finałów wojewódzkiej ligi koszykówki kadetów o miejsca 1-6: UMKS Księżak
II - Trójka Sieradz;
Środa. 22 luteio:
• 10.00-halaOSiRnrl,ul.JanaPawłaII
3; Międzypowiatowe Mistrzostwa ZrzeŁLPNP·
(p)
• 15.0o-hala0SiRnr2,ul. Topolowa2; szeniaLZSwhalowejpiłcedolatl6.
mecz wojewódzkiej ligi koszykówki kadetek U-16: UMKS Księżak Łowicz - MIK
ISSN1231-479X
Pabianice;
o 7>
• 16.00-19.00-halaOSiRnrl,ul.Jana
Pawła II 3; 5. kolejka finałów I ligi LLPNP;
• 19.00-21.00 - hala OSiR nr 1, ul. Jana
Pawła II 3; 11. kolejka II ligi ŁLPNP;
•21.00-halaOSiRnrl,ul.JanaPawłall

3; 10.kolejkaNligiŁLPNP;

9771231 479064

