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uż po raz ósmy do Łowicza przy-

jadąpiłkarze z pierw~ i drugoligowych klubówpilkarskich, żeby wspo-

móc akcję zbiórló pieniędzy dla chorych

dzieci. Od kilku lat, dzięki pracy wielu ludzi dobrej woli, w hali łowickiego OSiR
odbywają się pokazowe mecze, w których udział biorą znani zawodnicy, nie17.adko reprezentanci kraju. Gościliśmy
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Zmiana władzy -w starostwie
znajdowali się tylko członkowie PSL wraz
z koalicjantami. Z „dziesiątki" na sali pojawił się tylko Kosiorek, który złożył wnio- .
sek o prz.ełożenie sesji z powodu niemoż
ności stawienia się na sesji radnej Zofii Rogowskiej-Tylman. Poparli go wszyscy
członkowie PSL.

Janusz Michalak
starostą,

Eugeniusz Bobrowski
nadal wicestarostą,
PSL wielkim przegranym

Marka Saganowskiego, Marcina
Zająca, Macieja Scherfena, Rafała
Niżnika, Andrzeja Krzyształowicza,
Jacka Magierę, Dariusza Dźwigalę,
Patryka Rachwała i wielu, wielu in-

dok. na str. 3

nych.

Sprawdź się wwodzie
li

Memoriał

Pawia Pioruna

iedem lat temu w łowickiej Pływalni
Miejskiej rozegrane zostały po raz
pierwszy Otwarte Indywidualne

S

Mistrzostwa Łowicza i Powiatu
Łowickiego w pływaniu, pizedrokiem

niespodziewanie odszedł od nas kh organizator - Paweł Piorun. Sam był wielkim propagatorem i miłośnikiem pływa
nia i sportów wodnych i stąd pomysł kontynuacji zawodów jako Memoriał Pawdok na str. 3
ła Pioruna.

Wrocznicę stanu wojennego
środę 13 grudnia o godz. 18
włowickiej katedrze, w 25. rocz-

W

nicę wprowadzenia stanu
wojennego, odprawiona zostanie msza

św. za Ojczyznę i ku pamięci osób wtedy
pomordowanych, internowanych i prz.eśladowanych. Tego samego dnia, o godz.
17, złoi.one zostaną kwiaty pod pomnikiem Solidarności na skwerz.e o tej samej
nazwie w Łowiczu. Do udziału w obchodach zachęcają członkowie i sympatycy
NSZZSolidamośćZiemiŁowickiej. (mwk)
REKŁAMA
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anusz Michalak z PiS wybrany zo-

stał starostą powiatu łowickiego podcz.as trz.eciejjuż odsłony pierwszej sesji rady

Nie ufali sobie
nawzafem

powiatu, w miniony piątek 1grudnia Wicestarostą wybrano piastującego tę funkcję
w minionej klldencji Eugeniusza Bobrowskiego z SLD. Prz.ewodniczącym rady
powiatu został Marcin Kosiorek z PiS.
Funkcję trzeciego członka zarządu powiatu
PiS zaproponował dotychczasowemu staroście Cezaremu Dziecikowi z PSL, jednak
ten w geście solidarności z parfyjnymi kolegruni odmówił. W tej sytuacji wybrano na to
stanowisko Wojciecha Miedzianowskiego z PiS. Kiedy członkowie PSL
opuszcz.ali w piątek prz.ed północą salę obrad, mówili nam jedno - że czują się oszukani. Nie doszło bowiem do „wielkiej koalicji"
z grupą skupioną wokół PiS. Ale czy PSL
po prostu nie chciał za dużo?
Pierwsza sesja rady powiatu, w miniony
poniedziałek, nie przyniosła - przypomnijmy - rozstrzygnięcia Wtorek, 28 listopada,
prz.edstawiciele „dziesiątki" i PSL spędzili
na negocjacjach. 9 północy ustalono, że starostą zostanie Paweł Bejda z PSL, wicestarostą Janusz Michalak z PiS, członkiem zarządu Michał Śliwiński z PSL. Prz.ewodniczącym - zamiast Jolanty Kępki (Koalicja
Ziemi Łowickiej), naktórą PSL szczególnie
nie chciało się zgodzić - miał być Marcin
Kosiorek z PiS. Wszystko to przypieczę
towane miało zostać na sesji w środę
29 listopada o 19.00.
Na tę sesję nie dojechali radni PSL, bo
wcześniej dotarła do nich informacja, że tak
szybko zwołana sesja nie może być uznana
za legalną, w związku z czym jej nie będzie.
Te same informacje miała „dziesiątka",jed-

Tylko pozornie potwierdzało to ważność
z wtorlru, będących wyrazem woli
tworz.enia wielkiej koalicji. W rzeczywistości - co jasno wynika z wypowiedzi pizedstawicieli obu stron - narastała wzajemna
nieufuość. PSL, które podziękowało już za
współpracę Eugeniuszowi Bobrowskiemu,
bało się, że w ten sposób odsłoniło się na
ciosy. Jeszcze większa obawa była po stronie „dziesiątki". Jak dziś wspomina Janusz
Michalak, gdy ta grupa przystała już nastarostę z PSL, co i tak było przez wielu odbierane jako zbyt duże ustępstwo, na kolejnych etapach negocjacji ludowcy stawiali
kolejne warunki. Blok PiS i koalicjantów
chciał, by w kompetencjach Michalaka, jako
planowanego wicestarosty, znalazły się powiatowe inwestycje-jakożezracji wieloletniej pracy w ZUK Zl'.a się na nich. Do
tego ludowcy nie chcieli dopuścić, chętnie
natomiast oddaliby mu arcytrudne sprawy
szpitala -A my też chcieliśmy mieć~ na
to, co si.ę ludziom dobrze kojarzy- mówi bez
ogródek Marcin Kosiorek.
Po drugie, choć może po pierwsze, dziesięciu radnych qie chciało, by przy rozmowach uczestniczył były poseł PSL Tadeusz
Gajda, odbierany przez nich jako ósobakonfliktowa i niewiarygodna To życzenie teoretycznie PSL spełnił - ale tuż przed jedną
z rund negocjacji dostrzeż.ono, że szef powiatowego PSL, a do niedawna wiceburmistiz, Paweł Bejda konferuje w samochodzie właśnie z. .. Gajdą.
dok nastr. 2
ustaleń

Janusz Michalak jeszcze w gabinecie dyrektora ZUK, ale już po wyborze
na starostę.
nak do niej w końcu dotarła wieść, że radny

:ro, co stało się jednak przed wypowiesenior Eugeniusz Bobrowski sesję ostatecz- dzią Kosiorka, rzucało na sytuację jeszcze
nie zwołał. Zjawili się więc na niej szybko światło. W pewnym bowiem momencie
- niektórzy w swetrach, niewielu pod kra- w budynku pojawił się Robert Wójcik - szef
watein, ktoś nawet w dresie.
powiatowego SLD i dyrektor podległego
starostwu Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie. Sala obrad opustoszała i c:zęf:,ć, radDziesięciu plus ieden
nych wraz z Bobrowskim i Wójcikiem zadaie większość
mknęłasięw jednym z pomieszczeń. - Wcale
Byli więc sami: „dziesiątka" i wicesta- dużo nie chcą - usłyszeliśmy od jednego
rosta Bobrowski. Czy już wtedy doga- z radnych. Nieoficjalnie wiemy, że wicestadywano się, co do możliwej koalicji rosta Bobrowski wtedy właśnie zgłosił gow takim właśnie układzie? Po spotkaniu towość poparcia „dziesiątki" pod warunMarcin Kosiorek z PiS tłumaczył nieobec- kiem, że pozostanie nadał na swym stanoność radnych z PSL, że może im się trud- wisku, natomiast Wójcik utrzyma fotel dyniej zebrać w szybkim tempie - praca na rektora PCPR Jeśli Bobrowski dołączyłby
wsi ma swoje wymagania, ponadto na do „dziesiątki'', rządziłaby ona w powiecie
·
drogach panuje silna mgła itd. Zapewniał bez PSL większościąjednego głostL
Kolejna odsłonę sesji Bobrowski zwołał
też, że wszelkie wcześniejsze ustalenia
obowiązują nadal.
na czwartek 30 listopada Tym razem na sali

y PKP Zginął wepchnięty

niedzieli nowy rozkład
W nocy z soboty na- niedzielę
911 O grudnia wchodzi w życie
nowy rozkład jazdy pociągów.
Zmiany dla pasażerów są spore,
niektóre połączenia całkowicie
zniknęły

wiele

z

rozkładu,

pociągów będzie

odjeżdżać

o innych godzinach.

raz z przyszłym numerem
Nowego Łowiczanina czytelnicy otrzymają nowy kieszonkowy rozkład jazdy. Dodatkowo, w związ

W

ku z remontem w okolicach Warszawy, PKP
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w Łowiczu za-

już

teraz wprowadza tymczasowe
zmiany w rozkła
dzie. Mają one obowiązywać do 20
grudnia
Jakie są największe
zmiany w nowym
rozkładzie? Nie będzie
ż.adnego połączenia po-

trzymywać się bę
dzie między inny-

mi pociąg pospieszny Portowiec relacji Warszawa - Szczecin
- Gonów Wielkopolski, Kujawiakjadący do
•
I
Lublina oraz
między Łowiczem
•
- ' ' "... ~' t . ·"
' ,
sezonowo,
· ż za
•.„~o.;,10•"9
a Łodzią Kaliską - pisa- \..ł,--~-~„::;.;
trzymasz JU
~J!„·1~ ··••"c1•
liśmy o tym wielokrotw okres.ie wa• zdY o
IJJ'lh"""'
nie w Nowym Łowicza
. k~c~j~ym, po-.
.
Ten ro~kła~t
ciąg z Łodzi Kalisk:ieJ do Kołoninie. Na nic zdały się
tydzien z ·
brzegu. Tych pociągów w dotychczasowym
protesty łowickiego i zgierskiego starostwa w Urzędzie Marszałkow rozkładzie nie było.
skim w Łodzi. Organizator przejazdów PKP
roblematycme dla pasażerówjadących
na terenie województwa zlikwidował połą
od strony Kutna w kierunku Warszaczenia, uznając je za nierentowne. Oprócz wy może być prz.esunięcie godzin kursotego zniknęły z rozkładu wczesnoporan- wania pospiesznego Mazowsza. Do tej pory
ne połączenia z Kutna do Łowicza (po- pociąg ten był w Łowiczu o 6.51, a teraz
między 4 a 5 rano). Są za to na tej linii będzie o 6.36. Pasażerowie jadący od Kutpołączenia, którymi mogą dojechać na będą musieli wcześniej przyjechać do
uczniowie do szkół, np. Kutno · 6.50 Łowicza, żeby ,,załapać się'' na ten pociąg.
- Łowicz 7 .30 i w drugą stronę: Łowicz Do Warszawy będzie on przyjeżdż.ał na
6.57 - Kutno 7.39. W tych godzinach do 7.35, a nie jak do tej pory na 7.50.
tej pory połączeń nie było.
(mak)
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P

pod Tl R-a
piątek 1 grudnia o godz.
21.25 w Stroniewicach na

W

drodze do Łodzi, 26-letni
Tomasz Sz., mieszkaniec
Domaniewic, poniósł śmierć na
miejscu w wypadku. Do tragedii
doszło, gdy kierujący BMW 36-letni
łodzianin Andrzej D. nie zachował
wystarczających środków
ostrożności

podczas wyprzedzania
i uderzył w tył Fiata Cinquecento
kierowanego przez Tomasza Sz. Fiat
potrącony przez BMW zjechał na
lewy pas ruchu i zderzył się
z ciężarówką marki Mercedes
z naczepą, kierowaną przez
36-letniego obywatela Litwy Vilkasa
G. Kierowca Cinquecento poniósł
śmierć na miejscu.
Badanie alkosensorem kierowców
BMW oraz Mercedesa nie wykazało
zawartości alkoholu w wydychanym
powietrzu. Dodatkowo - ze względu
na tragiczne skutki wypadku
- pobrano od nich krew na badanie.
(mwk)
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ŁOWICZANIN

Potrąciła motocyklistę

Biiq w· tyszkowicach P
- Wracam z komisariatu i jeszcze mi głos drży... Jak można
bić po głowie dziecko za to,
że wygłupiało się na chodniku,
a drugie straszyć, że mu głowę
upier. .. ? - mówi drżącym głosem
matka 13-letniego Maksymiliana z

?.aczęli zaczepiać i przekomarzać się z pijanym mężczyzną. Obaj twierdzą, że nie
chcieli zrobić nic złego, miały to być ot takie
młodzieńcze wygłupy. Wtedy z remizy
wybiegł Krzysztof R. - Nie będziesz starszych mi tutaj zaczepiał - miał krzyknąć, po
czym złapał 15-letniego Dawida, zaczął go
szai.pać, uderzył w twarz oraz kilkakrotnie
Łyszkowic.
uderzył w tył głowy. - Jak ciebie dopodnę,
to też Ci łeb upier. .. - miał zawołać do drugieedług niej kilka dni temu, w sobotę
go młodzieńca. Pobitego Dawida w nocy
25 listopada, w centrum Łyszkowic bolała
głowa, miał zasiniony policzek, przez
pobitywstałodwalatastarszykolegaMak
kilka dni nie przychodził do miejscowego
symiliana - Dawid. Napastnikiem miał być
Gminnego OśrodkaKuitury, gdzie byłwCze
miejscowy przedsiębiorca, aktywny dziaśniej bardw ~gościem. W tajemnicy
łacz Ochotniczej Straży Pożarnej Krzyszprzed rodzicami poszedł do lekarza, opotof R. Powodem pobicia miały być mło
wiedział, że boli go głowa i źle się czuje.
dzieńcze wygłupy na chodniku pomię
- Lekarkazobaczyłapodpuchni{te oczy, dała
dzy sklepein spożywczym a remizą
krople i coś przeciwbólowego i uznała, że to
Ochotniczej Straży Pożarnej. Rodzice dopiero po kilku dniach od zdarzenia dowiedzieli się o pobiciu. i dopiero po czasie, dok ze str. I
w poniedziałek 4 grudnia, zdecydowali się
złożyć doniesienie na policję. Krzysztof R.
wszystkiemu zaprzecza, twierdzi, że nie
doszło do żadnego pobicia i nikomu nie gro-

W

przeziębienie-relacjonujernatkaMaksymi-

.zfaliści,

liana.
ak się pojawił u nas po kilu dniach,
to miał jeszcze zasinioną lewą część
twarzy. Pytaliśmy, co się stało, ale nie
chciał nic powiedzieć. Dopiero jak ktoś
zaczął z niego żartować i dopytywać się
od kogo oberwał, to rozkleił się i opowiedział, że pobił go Krzysztof R. - powiedziałnam natomiast kierownikmiejscowego Gminnego Ośrodka Kultury
Piotr Klimkiewicz. Twierdzi, że jeśli zostanie poproszony na komendę policji
i spytany o to, czy widział zasinienie
- zamierza potwierdzić. Zamierza też
opowiedzieć, co usłyszał od chłopaka.
0 Dawidzie i Maksymilianie mówi,
że to dobrzy chłopcy i nie śprawiali pro- .
blemów. - Nie są to wyrośnięci gimna-

proszę zobaczyć,

J

których

można się bać. Zresztą

tam idzie Dawid„.
- mówi i rzeczywiście: Dawid nie jest
z postury Goliatem.

J

anigdyswojegosynanieuderzyłam, więc

ęknięcia rzepki w lewym kolanie
oraz rany podudzia doznał 22-letni
Łukasz K z Łowicza podczas zderzenia motocykla marld Honda z samochodem marki Peugeot, do którego doszło
30 listopada około godziny 16.50 na ulicy
Kaliskiej w Łowiczu.
Kierująca samochodem Peugeot 49-letnia
Joanna S. z powiatu łowiclciego nie zachowała należytej ostrożności podczas skręca
nia w lewo i wymusiła pierwszeństwo przejazdu na nadjeżdżającym z naprzeciwka
motocykliście na Hondzie. W wyniku zderzenia, do którego doprowadziła, ucierpiał
tylko motocyklista. Z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala w Łowiczu.
Uczestnicy wypadku byli trzeżwi. (mak)

nie będzie ktoś inny tego robił. To prawda, że mojemu synowi pan R. w ni~
brednych słowach groził, ale dziecko miaIo prawo się wystraszyć, a ja tym bardziej, że może stać mu się krzywda
- mówi Marta Dańczak. W poniedziałek
opowiedziała to wszystko na posterunku policji. Następnego dnia z samego
rana zeznawać miała druga z mam po-'
krzywdzonych chłopaków. Sprawą na1,04 mg/dm3 alkoholu w wydychanym
tomiast będzie si« zajmować dochodzeniówka z Komendy Powiatowej Policji powietrzu miał 27-letni Rafał D. z gminy
Chąśno, który w niedzielę 3 grudnia o godz.
w Łowiczu.
(mak) 10.30 spowodował wypadek w Przemysłowie. Mężczyzna w takim stanie kierował Oplem Astra. Stracił panowanie nad
pojazdem, zjechał z drogi na prawe pobocze i uderzył w' drzewo. Ze złamaniami nogi
prawej i lewej przewieziony został do szpitala
(mwk)

Jechał pijany, poła~ał nogi

Zmiana władzy w starostwie

ził.

- Pierwszy niepokojqą przypadek z tym
samym panem i moim synem z.darzył się I 2
listopada, w dzień li:YOOrówsamorzqpowych.
Chłopcy biegali wpobliżu ośrodka kultury, a
panR wychodził z lokalu li:Yłxirczego, który
był w GOK-u. Któryś z chłopaków zapukał
dla i.artu w okno„. - opowiada Marta Dań
czakzŁyszkowic- matka, która jako pierwsza zdecydowała się poinformować policję
o sprawie. Według niej, a raczej jej nieletniego syna, który jej o tym zdarzeniu opowiadał, pan R. próbował go chwycić dwoma
palcami za nos i groźnie dopytywał: Kto to
zrobił szczeniaki? Młodzieńcy jednak uciekli.
Następne zdarzenie, o którym opowiada
Marta Dańczak, również zna z opowieści
syna, który wyjawił jej prawdę dopiero po
kilku dniach. Maksymilian i Dawid 25 listopada w godzinach popołudniowych byli
niedaleko sklepu i remizy w Łyszkowicach.

ejda twierdzi dziś, że rozmowa nie dow ogóle sytuacji w powiecie,
ale musiałby o tym przekonać także partnerów z drugiej strony negocjacyjnego stołu.
Gdyby mu nawet uwierzyli, przestaliby wierzyć po telefonach, jakie działacze PSL wykonali do wielu osób, by je z „dziesiatki"
wyciagnąć. Pytany przez NŁ, czy dzwonił
po to, by z „dziesiątki" wyciągnąć jedyną radną PO, Zofię Rogowską-Tylman, Bejda
z początku zaprzec7.ał, potem jednak przy:mał, żewidząc, iżdo wielkiej koalicji może nie
dojść, dzwonił i prosił, by radna ta choć wstrzymała się od głosu przy głosowaniu nad wyro.
rem starosty. To by :znowu dało pit w głoso
waniu- i możliwość negocjowania dalej. ,

B

niem się w stronę innego partnera niż zacyjnych w starostwie. W trakcie tych prac
PSL, było jednak upieranie się Pawła miała się właśnie rozstrzygnąć sprawa komBejdy przy tym, że to on musi być sta- petencji - kto i za co odpoWiada. I „dziesiąt
rostą.
~„ zaproponowała, by po miesiącu czy
Gdy kilka dni wcześniej zarząd powia- dwóch - jeśli nie uda się w tej sprawie
towy PSL, w głosowaniu, stosunkiem gło dojść do porozumienia - przewodniczą
sów zaledwie 15 do 14 właśnie Bejdę, a nie cy rady, wicestarosta i strosta złożyli reCezarego Dzierżka desygnował na starostę, zygnację, by umoźliwićnowerozdanie. BejPiS i reszta, chcąc nie chcąc, to zaakcepto- da odmówił.
wali. Ale bardziej niechcąc niż chcąc. - GdyW rozmowie z NŁ przyznał, że tak poby w poniedziałek kandydatem ludowców stąpił. -Powiedziałem, żeniedamsłowaho
był Dzierżek, byłby starstą - mówi jeden noru, że w takiej sytuacji ustąpię, bo słowo
z radnych „dziesiątki". -A takjuż wtedy wi- honoru ma dla mnie dużą wartość- mówi
dzieliśmy, że w PSL nie ~ięża nurt part- dziś. I uważa, że dla PiS zażądanie od
nerskiego układu.
niego deklaracji o gotowości ustąpienia
Tego decydującego argumentu Bejda do- było wybiegiem - bo jego zdaniem dziestarczył w piątek 1 grudnia w południe, na sięciu radnych już w czwartek dogadało się
Nie chciał zrezygnować ostatnim spotkaniu negocjacyjnym. Pisali- z Eugeniuszem Bobrowskim, i;lostarczają
śmy przed tygodniem, że strony chciały cym brakaj~,jedena&ego głosudowiękWedług przedstawicieli „dziesiątki", powołać najpierw trzyosobowy zarząd swści.
decydującym argumentem za zwróce- powiatu, który miał dokonać zmian organidok na str. 6
tyczyła

przez niego pochwycony i wciągnięty w agregat, w wyniku czego doznał otwartego złama
nia lewego podudzia
• 2 grudnia policja otizymała zgłoszenie
kradzieży miedzianych rynien o długości około
9 metrów z kościoła parafialnego w Sobocie
w gminie Bielawy. Straty oszacowano na kilkaset złotych.
• 29 listopada około godziny 13.40 na
• 2 grudnia na ulicy l.duńskiej w Łowi<:lll
osiedlu Dąbrowskiego w Łowiczu nieznany nieznanysprawcawyk~nieuwagęspize
mężczyzna groził pobiciem 16-letniemu dawcyukradł należącądo niego saszetkęzdowe>
mieszkańcowi powiatu łowickiego i ukradł dem osobistym, prawem jazdy, książeczką wojmu telefon komórkowy marki Siemens skową, dowodem rejestracyjnym pojaz.du, kluo wartości około 200 zł.
czami od domu i od samochodu i Rartamibanko• 30 listopada policja otrzymała zgło matowymi. W saszetce nie było pienit(dzy.
szenie kradzieży kieszonkowej, do której do• 3 grudnia policja otrzymała zgłoszenie
szło w restauracji na Błoniach w Łowiczu. kradzieży roweru o wartości około 150 zł
Nieznani sprawcy ukradli z torebki doku- z piwnicy bloku przy ulicy Bolimowskiej.
menty, dowód osobisty oraz prawo jazdy na
• 3 grudnia policja otrzymała zgłoszenie
szkodę mieszkanki Łowicza.
kradzieży z Jamna w gminie Łowicz miedzia• 1 grudnia policja otrzymała zgłoszenie nych przewodów telekomunikacyjnych o dłu
kradzieży, z pozostawionego-na·polu w Osi- gości około 820 metrów i wartości około 3.200
nach. w gm Kiernozia ciągnika rolniczego, zł. Do kradzieży mogło dojść w okresie od 28
oleju !lllpltdowego w ilości około 1O litrów, listopada do 3 grudnia
nożnej pompki do kół oraz podnośnika hy• 3 grudnia na ulicy Przyrynek w Łowiczu
draulicznego o łącznej wartości około 300 zł. 21-letni Marcin Ch. z Łowicza uszkodził
role• 1 grudnia policja została poinformo- ty antywłamaniowe o wartości około 700 zł.
wana o włamaniu do hurtowni napojów al- z.ostał zatrzymany na gorącym uczynku około
koholowych przy ulicy Przemysłowej godziny 23.30.
w Łowiczu. Z hurtowni zginęły napoje, wina
• W nocy z 3 na 4 grudnia w Gzince
i piwa o łącznej wartości około 6.500 zł.
w gminie Łyszkowice nieznani sprawcy po
• 1 grudnia w Ch~e 26-letni mieszka- otwarciu drzwi balkonowych po wywierceniu
niec tej miejscowości podczas mycia uru- otworu pod zamkiem, dostali się do mieszkachomionego rozrzutnika obornika został nia i podczas snu lokatorów w części je splą-
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Podczas występu kabaretu Ani Mru Mru śmiali się i dzieci, i dorośli.

Pełna

sala

śmiechu

abaret Ani Mru Mru wystąpił w nie-

K

dzielnywieczórwhaliOśrodkaSportu
i Rekreacji w Łowiczu. Cały czas było
wesoło. Można było odnieść wrażenie, że
najbardziej wdzięcżnym tematem dla kabaretu są kibice sportowi, sędziowie i zawodnicy: spośród 8 scenek - bo tyle ich było,
licząc dwa krótkie bisy- aż 4 związane były
ze sportem. Łowiczanie popatrzyli np. na
skorumpowanych sędziów piłkarskich,
z których główny wziął pieniądze za wygraną gospodarzy i potem tłumaczył liniowym-daltoniście i niewidzącemu -jak mają

sędziować. Oprócz tego Ani Mru Mru,
w składzie Marcin Wójcik, Michał Wójcik
i Waldemar Wtlkołek, rozbawiło łowiczan
m.in hip-hopowym występem kapeli Praga Skład i scenką łowienia ryb na zamarzniętej pływalni. Pod koniec występu ar-.
tyści przekomarzali się z publicznością,
żartując, że po powrocie do domu zdadzą
krótką relację: - Bilety drogie i tylko 2 bisy.
Więkswść widzów jednak, opuszczając
halę OSiR, aie żałowała wydanych pienię
dzy. Więcej o występie Ani Mru Mru pisze
Bogusław Bończak na str. 25

Górnicy świętowali

Barbórkę

P

opularna Barbórl<a, święto górników,
dla górników z naszego terenu pracujących w kopalniach żwiru odbyła się
w tym roku w zamku Książ za Wrocła
wiem. Była zabawa w karczmie piwnej w
sali balowej, poczęstunek, pokaz sztucznych ogni, a następnie bal w sali balowej
zamku.
Organizatorzy zapewnili zaproswnym
gościom darmowy transport autokarem.
W grupie uczestniczącej w Barbórce w nagrodę uczestniczyć miało po jedynym pracowniku z kilku kopalń na naszym terenie,
zgminDomaniewice,ŁyszkowiceiŁowicz:

Czatolin, Rydwan, Guźnia i Sylex, a także
dyrektClrzy wymienionych kopalń. Na Barbórkę zaproszeni byli również wójtowie
okolicznych gmin.
(db)
drowali, po czym ukradli torebkę z dowe>dem osobistym, prawem jazdy, dowodem
rejestracyjnym pojazdu, 2 kartami bankomatowymi, telefunemkomórlcowymi pienit;i:l:zmi

w kwocie około 50 złotych. Policja podejrzewa, że chcieli ukraść zaparlcowanego na podwórzu RenaultKangoo, ale z niewiadomych
przyczyn kradzieży nie zrealiwwali.
• 4 grudnia na targowisku w Łyszkowi
cach w bezpośrednim pościgu przez poszkodowaną i policjantów zatrzymany został
47-letni Mirosław Z. z Żyrardowa, który
dokonał kradzieży kieswnkowej - portfela
z dowodem osobistym i pieniędzmi w kwocie około 150 zł.
• 4 grudnia policja otrzymała zgłoszenie
kradzieży z pomiesz.czenia gospodarczego
w Zielkowicach w gminie Łowicz imadła ślu
sarskiego o wartości około 150 zł.
• 4 grudnia nieznani sprawcy wybili szybę w sklepie spożywczym PSS Społem na
Starym Rynku (straty około 130 złotych)
oraz w barze na dworcu PKP Łowicz Głów
ny (straty około 40 zł).
• 4 grudnia w lntennarche na kradzieży
puszki piwa o wartości 5,79 zł zatn:ymany
wstał 16-letni Tomasz M. z Łowicza.
• 5 grudnia ze sklepu przy ulicy Zduń
skiej w Łowiczu nieznani sprawcy, wykorzystując nieuwagę sprzedawczyni, ukradli z
gabloty oraz z lady około 1OO sztuk złotych
łańcuszków o wartości około 20 tysięcy zł.
Kronikę oprac.ował Naczelnik &kcji Ruchu
Drogowego podinspektor Leszek Okoń

Nasi dziennikarze do Waszej dyspozycji
W tym tygodniu na wszelkie sygnały o sprawach,
które Waszym zdaniem powinny być opisane,
czekają pod redakcyjnym telefonem (046) 837-91-21
i przy skrzyncemailowej:redakcja@nowlow.pl:

Tomasz
Bartos

Wojciech
Czubatka

nowy
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Krzysztof _Kaliński zaprzysitiony,
Bogusla\v Bończak iego .zasttpcq W

dok zestr.1

Piłkarskie

gwiazdy

znów w Łowiczu

Nowy burmis"trz uważa,
że dwóch wiceburmistrzów
to za dużo~ Na jedynego
zastępcę wybiera
człowieka energicznego

i z otwartą głową.
uży ścisk panował w saji radzieckitj

D

łowickiego ratusza w środę 6 grudnia,

gdy na Il sesji Rady Mitjskiej nowo wybrany bunnistiz Krzysztof Kaliński ślubował,
ż.e dochowa wierności prawu, a powierzony mu w:ząd będzie sprawować tylko dla
dobra publicmego i pomyślności mieszkań
ców miasta. - Tak mi dopomóż Bóg - koń
czył ślubowanie.

W przemówieniu po ceremonii podkreo kandydowaniu, kierowałsię odpowiedzialnościązamia
sto, w którym mieszka Mówił, ż.e nie mógł
ślił, ż.e podejmując decyzję

odmówić aż tylu osobom namawiają.:ym go

do kamydowania- i dziękował sześciu komitetom wyborczym, które go wsparły
w kampanii. Zdaje sobie sprawę z ogromu

go sztabu wybo=go, znanego działacza
sportowego, społecznego i dziennikarza .
- ujawniając tuż po seaji, ż.e to właśnie jego
widzi na stanowisku wiceburmistrza. Waż
ne: jedynego wiceburmistrza. Kaliński uznał,
że dwóch wiceburmistrzów, jak to było
w minionej kadencji, nie jest potrzebnych.
- Nie mówię, i:e będziemy wypełniać statutowe zadania miasta, bo to jest oczywiste
- mówił też na sesji. Ta decyzja i deklaracja
ozaczać mogą tylko jedno: ż.e większa samodzielność, ale i większa odpowiedzialność spoczywać będą na naczelnikach wydziałów w ratuszu. A bunnistiz i wi~bur
rnistrz bądą chcieli zajmować się tym
wszystkim, co wykracza poza bieżące fimkcjonowanie Urzędu Miejskiego, co jest staraniem o rozwój.
W rozmowie z NŁ Bogusław Bończak
powiedział: - Profesorpotrzebuje osoby, kJó...
ra mu będziepomagała. Ja mam pewne doświadczenie gospodarcze, dobre kontakty
z ludźmi, jestem postrzegany jako osoba Duto się zmieniło w Łowiczu. Nowemu burmistrzowi Krzysztofowi
skiemu gratuluje nowy starosta Janusz Michalak.
kontaktowa. Będziemy ciężko pracować.

komisii
wybrane

rozsądną, odpowiedzialną Radę Miejską

- władzę uchwałodawczą i kontrolną Przewiduje, ż.e nie raz będą w jej łonie ostre spory; ale uważa, że sensem demokracji jest
możliwość prezentowania własnego zdania.
Zadeklarował współpracę ze wszystkimi
radnymi, zapowiedział, ż.e krytykę swoich
działań przyjmie nonnalnie. I podkreślił, ż.e
zamierza realiz.ować swój program wyborczy, zmierzający do przyspieszenia rozwoju
miasta, ż.e nie był to tylko :zbiór haseł.
Obywatelom miasta zapowiedział, ż.e chce
uczynić ratusz prajazn.ym dla nich - by
Bogusław Bończak na krótko przed ogłoszeniem decyzji, że to on będzie
nikt stąd nie odchodził bez prawidłowego wiceburmistrzem.
załatwienia swojej sprawy. Pracownicy ratusza mają być zdecydowani, kompetentni
Kocierzewie, dwóch kilkunastoletnich syPlichta za Bończaka
- ale życzliwi mieszkańcom
nów i pięcioletnią córeczkę. Pracuje od 30 lat
W związku z objęciem fimkcji wicebur- w Agros-Nova, od początku działa w tamBogusław Bończak
mistrza, Bogusław Bończak zrezygnował tejszej Solidarności, byłwiceprzewodniczą
z mandatu radnego. Mandat obejmie po nim, cym, a teraz jest sekretarzem komisji mię
wiceburmistrzem
koltjny pod względem lic:zby uzyskanych dzyzakładowej tego związku. Jest wiceprePierwszym z tych pracowników ucży głosów na liście PiS w tym okręgu, Leszek zesem Miejskiego Uczniowskiego Klubu
nił Bogusława Bończaka, szefa swoje- Plichta. Ma 48 lat, żonę nauczycielkę w Sportowego Pelikan.

- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - -- - --,
Gmina Bolimów

Soboty podróżników
waspotkaniazłowiczanami,których

D

zamiłowaniem sąpodróż.e, zaplanoj Ślubowanie nowo wybranego cymkomisjirewizyjnejzostałAlbertJerzak,
wałnadwienaJbliższe soboty, 9 grudwójta gminy Bolimów Stanisława Li- zastępcą Stanisław Plichta, członkiem Artur
narta odbyło się na drugiej sesji Zwoliński. Przewodniczącym komisji roz- nia i 16 grudnia, Łowicki Ośrodek Kultury.
Jako pierwsi, w sobotę 9 grudnia o godz.
rady gminy Bolimów, we wtorek 5 woju gospoda=go został Roman Jodłowski, wiceprzewodniczącym Witold Tarma- 18, będziemy mieli okazję popłynąć kajagrudnia.
nowski, członkami Mariusz Bogusiewicz, kiem w opowieściach łowiczanina, Kamila
rzewodniczącego rady gminy wybra- Karol Figat i Tadeusz Ambroziak. Przewod- Sobola, w trwającą cztery miesiące podróż
no na pierwszej sesji-została nim Alek- niczącym komisji oświaty wybrano Marian- · dookoła Włoch z Wenecji do. Watykanu
sandra Kołosowska. Wiceprr.ewodniczącym nę Lenart, zasU(pcą Wandę Kochanek, człon- w hołdzie i w intencji szybkiej beatyfikacji
został Janusz Łukawski . Na wtrnkowej se- kamiMariuszaBogu5iewicza,z.dzislawaFią;r Jana Pawła II. W programie prezentacji prze..
sji ustalono składy komisji. Przewodniczą- kiewicza i Romana Jodłowskiego.
(wcz) widzian~jest takż.e pokaz zdjęć, wycinków
artykułów z prasy włoskiej .
Tydzień później w sobotę 16 grudnia
Gmina Bielawy
publiczność „przesiądzie" się z kajaka do
terenowej Łady Nivy i wyruszy w wyprawę „MONGOLIAN EXPEDITION
aprzysiężeniem wójta Sylwestra Ku- odnieruchomościzdecydowanosiępodnieść - wyprawa samochodowa w stepy Azji
bińskiego rozpoczęła się 6 grudnia se- jedynie o stopień inflacji, czyli 1,9%, podob- Centralnej". Relację z niej zaprezentują
uczestnicy działający pod szyldem wisja Rady Gminy Bielawy. Ważnym punk- nie jak stawki od środków transportu.
Na tym samym co dotychczas poziomie tryny internetowej www.chate.pl, w tym
tern było uchwalenie stawek podatków.
Pocljętodecyzjęoobniż.eniucenyskupużyta pozostawiono natomiast taryfy za wodę. pomysłodawca tej inicjatywy - Wojtek
do 29 zł za kwintal. Jest to wzrost o 5% ' Dla odbiorców indywidualnych wyniosą Marzec -z Łowicza.
Każda z prezentacji została zaplanowaw stosunku do ubiegłego roku. Radni nie one l,40/m3 plus 7% VAT, za wodę do cemieliuwagi przxjęli stawkęwiększościągło- !ów produkcyjnych - 2,50 zł/m3 plus 7% na na półtorej godziny, wstęp jest wolny.
(tb)
sów, przy jednym wstrzymującym. Stawki VAT. Uchwalę przyjęto jednogłośnie. (wcz)
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Większy

Z

podatek rolny

Kaliń

Składy

odpowiedz:ialrojakananimsp:x:zęla, szcz.e-

gólnie po tak dobrym wyniku wyborczym,
świadczącym o ogromntj potrzebie zmian
w mieście, odczuwantj )XZeZ mies:zkańców.
Zapewnił, ż.e jego hasło wybo=: Mała
Ojczyzna - Wielka Sprawa, nie było tylko
sloganem na czas kampanii. - Tojestprawda
i ja w tę prawdę bardzo wierzę. Zwracając
się do radnych powiedział, ż.e twoiząmądrą,

Nowy wóit iui r1qd1i

tym roku organizatorzy zaplanowali swoją akcję na naJbliższąso
botę, 9 grudnia, na godz.
_ 20.00. Coraz trudnitj jesf sprowadzić do
nas popularnych piłkarzy, bo charytatywnych imprez tego typu namnożyło się
w kraju. Na szczęście łowickie „Gwiazdy
na Gwiazdkę" mają już pewną renomę
i tradycję, stąd organizatorzy na przyjazd
nad Bzw-ę nie muszą piłkarzy specjalnie
namawiać. Zobaczymy przedstawicieli
łódzkich drużyn pierwszoligowych, bę
dzie jak zwykle przyjaciel Łowicza - Darek Dźwigała z dawnymi kolegami
z Polonii Warszawa, a być moż.e uda się
zapewnić przyjazd któregoś ze srebrnych
siatkarzy, naszego wunderteamu z Japo- .
nii! Byłaby to prawdziwa sensacja.
Wszystkich labiców (ale nie tylko) zapraszamy na sobotę, godz. 20.00, do hali
OSiR nr I przy ul. Jana Pawła Il 3. Nowy
Łowiczanin tradycyjnie pomaga w organizacji meczu. Patronat nad imprezą objął
bunnistiz Łowicza -Jan Krzysztof Kaliński, który od lat wspomaga tę cenną
BoB
inicjatywę.

Podczas seaji radni dokooptowali do skła
du Rady Miejskiej radnego Piotra Pochwałę, Jeksrza chirurga z łowickiego szpitala.
Wszedł on do rady za Krzysztofa Kaliń
skiego, jako drugi w kolejności zdobytych
głosów radny w okręgu m I z listy komitetu
wybo=go Kalińskiego. Rada, już z Pochwałą w jej szeregach, wybrała składy
swych stałych komisji. Oto one:
Komisja Rewizyjna: Tadeusz ża
czek - przewodni~y, Michał Anyszewski, Piotr Pochwała, Marzena Rokicka, Józef Szczepanik, Ryszard Szmajdziński,
Robert Wilk.
Komisja Budżetu i Finansów: Andrztj Biernacki, Jacek Haczykowski, Jacek
Kłos, Józef Szczepanik, Grzegorz Wojciechowski, Robert Wójcik, Krzysztof Zieliń
ski.
Komisja Gospodarcza i Rozwoju
Miasta: Michał Anyszewski, Jacek Haczykowski, Jacek Kłos, Maciej Mońka, Graży
na Sobieszek, Ryszard Szmajdziński,
Krzysztof Wi~k.
Komisja Spoleczna: Andrzej Biernacki, Piotr Gołaszewski, Krystyna Ostrowska, Piotr Pochwała, Grażyna Sobieszek, Robert Will<, Ewa Zbudniewek, Tadeusz Ża
czek.
Komisja Mieszkaniowa i Socjalna: Piotr
Gołaszewski; Krystyna Ostrowska, Marzena Rokicka, Grzegorz Wojciechowski, Robert Wójcik, Ewa Zbudniewek, Krzysztof
(wal)
Zieliński.

dok ze str. 1

Sprawdź się wwodzie
niedzielęlOgrudniaodgodz.9.00

W

rozpoczną się

zapisy do tej najimprezy pływac
kiej, a uroczyste rozpoczęcie zawodów
planowane jest na godz. 1O.OO.
Organizatorzy zaproponowali aż 36
konkurencji: w zawodach mogą wystartować: przedszkolaki-rocznik2<XX>i młodsi (25 m stylem dowolnym), klasy 1-3
SP - rocmik 1999-97 (po 25 m dowolnym, grzbietowym i klasycmym), klasy
4-6 SP -rocmik 1996-94 (50 ro SD,25 m SG i 25 m SK), gimnazja -rocznik 1993
-91 (50mSD,25mSGi50mSK),szkoły średnie - rocmik 1990-87 (50 m SD,
50 m SG i 50 m SK), seniorzy - rocmik
1986-ó7 (50 m SD, 25 m SG i 25 ro SK)
i weterani - rocmik 1966 i starsi (50 m
SD)orazopen- lOOmst.dowolnym. We
wszystkich konkurencjach startują osob(jJ)
no kobiety i mężczyźni
większej dotąd

Dziś śpiewają wZdunach
uż dziś, w czwartek 7 grudnia,
od godziny 9 rusza w Domu Kultury
w Zdunach ósma edycja Powiatowego Przeglądu Piosenki Dziecięcej. Zaśpie
wa na nim ponad 60 dzieci uczących się
w szkołach podstawowych miasta i gmin
powiatu łowickiego. Jury przyzna nagrody, min. sesje nagraniowe w radiu Victoria. Oprócz tego, jak zapewnili nas organizatorzy, żadne z dzieci nie opuści Zdun
bez drobnego prezentu. Wstęp na salę
widowiskową Domu Kultury jest wolny.

J

Ostatni emisariusz „wraca"
do towic1a
Tadeusz Chciuk - Celt, jedna znajbarwniejszych polskich postaci li
wojny światowej, emisariusz rzą
du RP na uchodźstwie, który jako
jedyny dwukrotnie lądował w okupowanym kraju i bezpiecznie wracał do Anglii, będzie bohaterem wy~
stawy, która zostanie otwarta jutro,
w piątek 8 grudnia o godz. 12
w łowickim muzeum.
o zorganizowania wystawy skłoniła
65. rocznica pierwszego zrzutu spadochronowego Celta, który jako kurier rządu gen. Sikorskiego wylądował w grudniu
1941 roku, przez pomyłkę pilotów, 22 kilometry od Łowicza na terenie przyłączonym
do Trzeciej Rzeszy, niedaleko granicy z Generalnym Gubernatorstwem, przy drodze
Sochaczew - Gąbin.

D

Ekspozycja, którą będzie można oglą
od jutra w łowickim muzeum, obejmuje szereg pamiątek, które pozostawił
po sobie ten bohaterski cichociemny: fotografie, dokumenty, w tym fałszywe
p~zporty i dokumenty osobiste, którymi posługiwał się w czasie wykonywanych w kraju rriisji, a także listy m.in. od
Ryszarda Kaczorowskiego, Stanisława
Mikołajczyka, Jana Nowaka-Jeziorań
skiego. Będzie można zobaczyć także
inne pamiątki: mundur formacji, w której
służył w Anglii, sztandary i wiele drobnych pamiątek osobistych. Wystawa bę
· dzie czynna do końca lutego.
O Tadeuszu Chciuku pisaliśmy już obszernie w NŁ, jego sylwetkę przypomnimy raz jeszcze za tydzień, w relacji
z otwarcia wystawy.
(tb)
dać
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Gmina Domaniewice

Podatki takie iak do tei pory
- Nowa rada, pewnie będą wypodatki... - zastanawiali się
przed ostatnią sesją Rady Gminy
w Domaniewicach we wtorek
5 grudnia zaproszeni na nią sołtysi.
Okazało się jednak, że wszystkie
podatki zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie. Ucieszy
to mieszkańców gminy i rolników,
którzy będą płacić podatek rolny tej
samej wysokości, co do tej pory.
ższe

ie do końca zadowolony był natomiast
wójt GrL.egorz Redzisz, który proponował niewielką podwyżkę i liczył na dodatkowe kilkamrście tysięcy w gminnym
budżecie. - Nie chodziło o dużąp<Xiwyż/<ę,
raptem 4 zł na kwintalu żyta. To by dało
W}iszy dochód w gminie o około 34 tys. zł,
ale od tego trzeba by odjąć różne odliczenia.
Te pieniądze i tak by wróciły do ludzi w postaci inwestycji. Chciałem dać taki impuls... -

N

powiedział nam po przegłosowaniu

uchwawójt GrL.egorz Redzisz.
Radnijednakpostanowili inaczej. Propozycję pozostawienia stawki na tym samym
poziomie zgłosił przewodniczący rady Sła
womir Sałek. -Sytuacja w rolnictwiejest cięż
ka, susza była, a potem deszcze nie zdqjyly
nadrobić wszystkich strat, szczególnie w zbożach. Zboże nie wyrosło jak należy. Jak
w takiej sytuacji podnosić podatek? - zadał
retoryczne pytanie. Ponieważ innych propozycji ze strony radnych nie było, postaJlowiono głosować. Trzynastoma głosami
,;za" przy dwóch wstrzymujących się przegłosowali pozostawienie ceny skupu żyta
przyjmowanej jako podstawa do obliczania
podatku rolnego na tym s:trnym poziomie
co obecnie, czyli 28 złotych.
Średnia cena skupu żyta, którą co roku
podaje Główny Urząd Statystyczny, wynosi obecnie 35,52 zł. Cena żyta przyjmowana przez samorządy do obliczania poły

.
Zatrzymani
.

.

datku nie moż.e być od niej wyższa. Praktyka wskazuje jednak, ż.e zwykle jest przez
rady gmin-obniż.ana. Wysokość rocznego
podatku rolnego za hektar przeliczeniowy
można łatwo obliczyć, mnoi.ąc cenę żyta
przez gminę przez 2,5. W gminie

przyjętą

Domaniewice za każdy hektar przelicż.eniowy rolnik musi więc zapłacić 28 zł x 2,5 co
daje ·kwotę 70 złotych.
.
olejna uchwała podatk:o:W do~~zyła
·
podatku od rueruchomosct. WoJt po-nownie zaproponował nieduż.e podwyżki
i ponownie nie zyskały one akceptacji radnych. - Chciałem to tylko trochę ruszyć,
wszystko drożeje... - mówił nam po sesji.
Stawki podatku od nieruchomości pozostają
w gminie Domaniewice również bez zmian.
Ujawilijmy jednak, co zakładał projekt
przedstawiony na sesji przez wójta Redzisza. Otóż proponował on podwyżkę
o 2 grosze za m2 podatku gruntów pod działalność gospodarczą, o 6 groszy za-m2 bu-

K

dynków mieszkalnych, o 50 groszy od budynków mieszkalnych związanych z działalnością gospodarczą oraz o 50 groszy od
pozostałych budynków, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej działalności pożyt
ku publicznego przez takież organizacje.
Z sali padł jednak wniosek formalny od radnego Tadeusza Kucińskiego, który zaproponował pozostawienie stawek na dotychczasowym poziomie. Radni bez dyskusji
przegłosowali go jednogłośnie.
Oprócz tego bez zmian uchwalone zostały stawki podatku transportowego od
pojazdów powyżej 3,5 tony oraz ustalono
wysokość opłaty administracyjnej za wypisy i wyrysy z miejscowego planu i studium warunków i zagospodarowania ·przestrzennego gminy. Wypis kosztuje 30 2'iło
tych, zaś wyrys z planu 70 złotych.
Wszystkie uchwały z tym związane przegłosowane zostały jednogłośnie. ·
(mak)

.

za wyłudzanie leków_
Dwóch
i jednego

mieszkańców Mławy

mieszkańca Działdowa

fałszywe recepty. Wszystkim trzem męż
czyznom postawiono zarzuty oszustwa, za

1 grudnia łowicka poli- c:ogrozikarapozbawieniawolnościdoośmiu
cja po tym, jak wyłudzili z niektó- lat Prokuratura Rejonowa w Łowiczu zarych łowickich aptek, a z innych stosowała wobec nich środek zapobiegawpróbowali wyłudzić, lek o nazwie czy w postaci dozorów policyjnych oraz
zakazu opuszczania kraju.
Poltram, zawierający substancję
Policja zamierza też ustalić, czy Łowicz
czynną pod nazwą tramadol.
był na trasie miast, które odwiedzali w celu
wyłudzania lekarstw z aptek przypadkoosługiwali się sfałst.owanymi recepta- wo i czy podobnych
wyłudzeń dokonali
mi. W czterech aptekach udało im się również w innych miejscowościach.
wyłudzić lek, ale w kolejnych dwóch perso(mak)
nel zorientował się, ż.e recepty są podrobione i poinformował policję.
Jest to lek przeciwbólowy - opioidowy,
działający na ośrodkowy układ nerwowy.

zatrzymała

P

Fiat Pando potrącił pieszego

Wskazaniemdostosowaniapreparatusąbóle

niedzielę 3 grudnia o godz. 18.20
o średnim i dużym natężeniu. Po odpowiedw Płacencji w gminie Łowicz Fiat
nim użyciu może wprowadzać w stany
Panda kierowany przez 36-letnią
podobne do narkotycznych, jest uzależnia Annę C. z Łowicza potrącił pieszego,
jący. Jest częściowo refundowany i w apte44-letniego Janusza Ł. Pieszy doznał obrace kosztuje kilkanaście złotych, podczas gdy żeń ciała i przewieziony został do łowickie
na „czarnym rynku" lekarstw opioidowych go szpitala. Ze wstępnych ustaleń policji
kosztuje nawet ponad I OO złotych za opa- wynika, że pieszy szedł lewą stroną drogi,
kowanie.
a więc prawidłowo. Anna C. w momencie
23-letniego Andrzeja U., 20-letniego Ka- wypadku była trzeźwa. Sprawdzenie trzeż
rola K i 21-letniego Jacka W. policja zatrzy- wości pieszego nie było możliwe ze wzglę
mała w okolicach ulicy Stanisławskiego du na odniesione obraż.enia - pobrano mu
w Łowiczu. Mieli przy sobie cztery wyłu więc krew do badania
dzone opakowania Poltramu oraz kolejne
(mwk)

W
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PO~ZIĘKOWANIA

wszystkim mieszkańcom
gminy Bielawy i Zduny,
którzy obdarzyli mnie
tak dużym zaufaniem
w wyborach samorządowych
Edward

składa

Reczulski iui na urzędzie
Dariusz Reczulski objął w czasie drugiej sesji Rady Gminy, w poniedziałek 4 grudnia, stanowisko
wójta Gminy Chąśno, zastępując
swego poprzednika Romana Łaziń
skiego.

N

ajpierw przewodni~cy Gminnej Ko. misji Wyborczej Edward Pawlina odczytał wyniki przeprowadzonych wyborów, po czym Reczulski złożył przed radą
ślubowanie. Po objęciu urzędu nowy wójt
powiedział nam, że najbliższe dni będzie się
wdrażal w obowiązki, ma już wytyczone pierwsze zadania. Wśród nich najważniejsze jest pozyskanie pieniędzy z zewnątrz
na sfinansowanie budowy nowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych
w Błędowie. Wśród pierwszych decyzji, ja-

kie podejmie, będzie też zakup przenośne
go komputera i wyposażenie gabinetu,
w którym urzęduje, w łącze internetowe.
- Bez tego w dzisifjszym świecie ani rusz uważa Reczulski - Muszę mieć szybki, dostęp do informacji z zewnątrz, by sprawnie
działać, a w laptopie bieżące dokumenty
i akty prawne, do których będę miał dostęp
zarówno w pracy. jak i domu - tłumaczy.
komputerami i internetem jest związa
ny kolejny jego zamiar: Chce doprowadzić
do tego, by jak najszybciej w Bibliotece Publicznej w Chą,mie powstało Gminne Centrum Informacji wyposażone w kilka, a najlepiej kilkanaście dobrych komputerów
z dostępem do szybkiego łącza intemetowego, z którego będą mogły korzystać dzieci, młodzież i dorośli.
(tb)

z

Gmina Sanniki

Teatrzyk i Mi_kołai
z.awitali do Barcika
rzedstawieniem bajki ,,Kozucha kłam
czucha" dla dzieci ze świetlicy w Nowym Barciku rozpoczęło się w poniedziałek 4 grudnia spotkanie przedświą
teczne. Bajkę wykonali artyści z krakowskiego Sttidia Art-Re.
Po bajce świetlicę odwiedził Mikołaj, który dla każdego dziecka miał książeczkę Teresy Wojno ,,Nasza spuścizna" oraz cukierki. Dzieci przed odebraniem prezentu rozwiązywały mikołajowe zagadki na temat
żyrafy i grzybów. Starsze miały opowiedzieć,jak się gotuje zupę pomidorową, jednak pizepisu nikt nie podał. Mimo to Mikołaj prezenty wręczył wszystkim, którzy
do niego podeszli.
Krótki program artystyczny wystawili
mieszkańcy Barcika, a życzenia świąteczne
„zwykłego ludzkiego szczęścia" złożyła
wszystkim obecnym przewodniczącą Koła
Gospodyń Wiejskich w Barciku Mariola
Kamerdyn.
Życzenia uczestnikom spotkania składa
li także wójt Gabriel Wieczorek, przewodniczący Rady Gminy Bogdan Cieślak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sannikach Aleksandra Głowacka oraz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Spoleczntj
Ilona Dulska.
Ostatnim punktem spotkania było spotkanie przy wspólnym stole, na którym
przygotowano kilka rodzajów sałatek, potraw ze śledzia i pyszne ciasta.
(mwk)

P

O strojeniu

wigilijnego stołu

M

aksymalnie 20 osób przyjąć może
GOK w Bolimowie na szkolenie
z zakresu dekorowania stołów wigilijnych, w tym przygotowywania świą
tecznych stroików. Odbędzie się ono
w dniach 13-14grudnia, wgodzinach9-15
w GOK. Poprowadzi je Magdalena Gału
szewska od lat współpracująca z Kołami
Gospodyń Wiejskich. Stroiki· wykonywane będą z tkanin i naturalnych materiałów,
takichjak słoma czy świerkowe galązki. Szkolenie jest bezpłatne, ale zapłacić trzeba 30 zł
za materiały, gdyż wykonany stroik będzie
można zabrać do domu.
(wcz)

Piosenka zagościła na Bratkowicach
IV Szkolny Festiwal Piosenki Dzie-

Chądzyński

SERDECZNIE DZIĘKUJĘ
za oddanie na mnie g!osu w Wyborach Samorzqdowych
do Rady Powiatu Łowickiego.
Podziękowania

swoim wyborcom skfadajq
również wszysry kandydaci
z listy nr 4, Okręg nr 5 Prawo i Sprawiedliwość

R-1102

Gratulacje dla nowego wójta Dariusza Reczulskiego (po prawej)
Rady Gminy Chąśno Ireneusz Sołtysiak.

przewodniczący

Dzieci z Barcika wpatrzone w przedstawienie „Kozucha kłamczucha".

Krzysztof Dqbrowski

cięcej MAŁOLAT 2006 zorganizowały we wtorek 28 listopada nauczycielki Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu:
Marta Szram, Agnieszka Łazińska

i Aleksandra Mika.

W

ystępy solistów i zespołów oce-

niało jury w składzie: Agnieszka

Łazińska, Wojciech Miedzianowski, Stefan Staszewski oraz dwoje
uczniów - Marta Plichta i Łukasz Łaziński.
Jury oceniało repertuar, muzyczny i estradowy poziom wykonania oraz tzw. ogólny
wyraz artystyczny.

W kategorii solistów z klas O- lil, miejsce
I zajęła Paulina Stasiak za wykonanie piosenki ,,Daj mi rękę tato". Równou.ędne miejsca Il zajęli Paulina Golis i Mariusz Dobrzyński, miejsca Til - Marta Kucharską,
Aleksandra Gradecka i Bartek Golisz. Wyróżnienia otrzyinali: Małgorzata Blasz.czyk,
Justyna Klimek i Aleksandra Olejniczak.
w kategorii zespołów z klas o-mmiejsce I zajął duet Aleksandra Dobrzyńska
i Aleksanł!ra Milczak za wykonanie piosenki ,,Eldorado". Il mitjscezająłzespółwskła
dzie: Kinga BI~ Marta Jabłońska, Jakub
Szram i Wojciech Kłqsfński; fil miejsce
- Michał Rokicki i Adam Staniaszek. W kategorii solistów z klas IV - VI, miejsce I wy-

śpiewała Julia Golis, wykonując ,,Piosenkę
drewnianych lalek''. Miejsce II zajęła Agata
Gońda, ID - Jarosław Golis oraz Sylwia Kli-

mek.
Wyróżnienia otrzymały - Karolina Koło
dziejska i Zuzanna Liberska.
Wyróżnienie otrzymał też duet - Karina
Polak i Kinga Owczarek.
Wśród gimnazjalistów I miejsce w kategorii solistów zajęła Marta Plichta, która
zaśpiewała utwór ,,Jeszcze,jeszcze", II miejsce zajęła Aleksandra Tybma, a wyróżnie
nie przyznano Karinie Kubaj

Wkategoriizespołówzgimnazjum I miej-

sce zajął duet - Dorota Kluska i Magdalena
Platokos.
(mw~
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ZUK kończy Jordana

Nadzór budowlany sprawdzi
budowę strainicy

o IO listopada pracownicy .zakładu

D

UsługKomunalnychmajązakończyć

prace przy wykonaniu nawierzchni
na ul. Jordana i 11 Listopada na Korabce
w Łowiczu. W tym tygodniu prowadz.ono
już roboty wykończ.eniowe, polegające np.
na ułożeniu betonowej kostki tam, gdzie wymagane było jej docięcie. Oprócz tego przy
wylocie ul. 11 Listopada w ul. Chehnoń
skiego pojawiła się pod koniec robót konieczność naprawy zarwanego przepustu, który
umożliwiłby odpływ wody z ulicy 11 Listopada Roboty te mają zostać wykonane
wspólnie z Powiatowym Z,arządem Dróg,
któryjest administratorem ul. Chełmońskie
go. Już teraz możliwy jest dojazd ul. Jordana do ul. Zagrodowej i Korczaka.

- To była katastrofa budowlana.
Jak mamy się przenosić, to do
bezpiecznego budynku... - mówią
prezes zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej

vi

czak. Oprócz tego powiadomili Prokuraturę
Rejonową w Łowiczu.
,,Nie widzimy żadnej

reakcji ze strony
Inspektora ( PINB w Łowiczu - przyp. red),
a wręcz przeciwnie, umożliwia się wykonawcy robót zacierać ślady katastrofy (...)
Prosimy o pilną interwencję, ponie'Yaż
wybudowany obiekt będzie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników" - czytamy

Łyszkowicach

Krzysztof Ruta i wiceprezes tej
straży Marian Dańczak.

J

\\Ykonanienawi=hniwciąguul.Jorda
aka katastrofa? - oburza się na to wójt
na i 11 Listopada umożliwi bezpiecznitjszy
gminy Łyszk~wice Włodzimierz Traut.
w piśmie.
prztjazd, z pominięciem drogi krajowtj War- -Nie wytrzymałjeden stempelpodczas za- Wpłynęło i takie pismo do nas. ffY.jaśni
szawa - Poznań, z ulicy Armii Krajowtj w ul. lewania stropu pod ciśnieniem i stą!l cale
lam Panu, który je sklodał, że zgodnie zproChehnońskiego. Wartość prac to 300 tys. zł, zamieszanie. Już po tym śladu nie ma cedurą, po otrzymaniu pisma z policji zajmuw całości finansuje je łowicki ratusz.
(tb) tłumaczy.
jemy si{ spr(Jl.114 Powiedziałam też, żeby nie
Pomimo tego, zdarzeniem, do którego
próbował załatwiać porachWlków z wójtem
doszło 23 listopada, zajmie się Powiatowa
rękoma Powiatowej Inspektor Nadz.oru BuInspektor Nadzoru Budowlanego z. Łowi
dowlanego-powiedzialanamZ.Ofia Więcław.
cza Z.Ofia Więcław. - Powiadomiliśmy inwestora, że w czwartek 14 grudnia przyjedzieEpilog
my na doldadneogfędziny. Sprawdzimy rówracownicy Zakładu Usług Komunal- nieżwszystkiedokumentypodwzględemfor- Budowa remizy OSP w Łyszkowicach ma zakończyć się w przyszłym roku.
Tajemnicą poliszynela jest prowadzony
nych zakończą w tym tygodniu ukła
wŁyszkowicachodlatspórpomiędzyobeo
danie betonowej kostki brukowej
policję. Pytamy kiedy do tego dos:zlo. -Jakaś nym zanądem Ochotniczej Straży Pożar
w pasie chodnika przy ul. Stanisławskiego
tak chyba 23 albo 24 listopada i od tamtej nej, a wójtem Włodzimierzem Trautem. Spór
od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do
pory była cisza... - mówi wiceprezes Dań sięgnął zenitu około czterech lat temu, kiedy
skrzyżowania z ul. Długą od strony kościo
czak. Według niego robotnicy nawet bali się to związany ze strażą, były radny powiatoła Świętego Ducha Kostka zastąpi zniszrozszalować resztę. - Wiem, że robiąjak wy Jan Markus, kandydował na wójta
czone płyty chodnikowe. Kostka, zgodnie
najtańszym kosztem, za mało stali dają, za Łyszkowic. Wtedy powstały plotki, móz zaleceniem konserwatora zabytków ze
maloocieplenia.Niedziwię_si.ęfirmie,żemalo wiące o tym, że wójt zamierza sprzedać
Skierniewic,jest na całej długości w kolorze
stali dają, bo stal jest droga, ale gdzie jest działkę pod obecną strażnicą działającej
czerwonym. Oprócz kostki na odcinku tym
nadzór
nad budową? - zarzuca. - Mieszka- w Łyszkowicach firmie farmaceutycznej.
ułożone zostały już płyty krawężnikowe.
my.w Łyszkowicach, to na bieżąco widzimy Wójt cały czas zaprzeczał. Plotki jednak
Zadanie to, warte 30 tys. zł, jest realizozyskały na wadze w momencie kiedy to
co się dzieje - pomedział.
wane przez ZUK w ramach porozumienia
wójt,
wbrew woli części strażaków z
Według
przedstawiciela
inwestora
wójzawartego między ratuszem a starostwem
ta Włodzimierza Trauta - na budowie nie Łyszkowic, a za przyzwoleniem Rady
w sprawie bieżącego utrzymania dróg na tedziejesięniczłego.-Jużjestposprawie.Maly Gminy, rozpoczął .budowę nowej straż
renie Łomcza.
(tb)
błąd, zdarzyło si{ i tyle. Je.den stempelpuśdł, nicy - tuż przy budynku łyszkowickiego
jak pompa dmuchala beton pod ciśnieniem. urzędu gminy. Wójt jednak cały czas zaCzęść stropu spadła, alejużjestpoprawi,one. przeczał, że chce teren pod obecną, starą
Nie boimy si{ lwntroli - mówi wójt Traut
remizą OSP sprzedać.
godnie z obietnicą, łowicki zanąclPol
Tymczasem zarząd Łyszkowickiej
Oprócz tego jednym z punktów jego
skiego Czerwonego Krzyża przeka- Połamany strop Teriva leżący na placu budowy świadczy, że do błędu Ochotnicztj Straży Pożamej, nie mogąc do- ostatniej kampanii wyborczej było wybuzał wczoraj, w środę 6 grudnia, teleczekać się kontroli ze strony Powiatowego dowanie w tym miejscu znacznej wielkości
w sztuce budowlanej jednak_doszło.
wizor dla rodziny z Mysłakowa, która poInspektora Nadzoru Budowlanego z Łowi bloku komunalnego w kształcie litery L.
nad miesiąc temu w wyniku pożaru straciła
cza, zwrócił się o interwencję w tej sprawie - Niech mi nie mówią, że chciałem sprz.edać
dwoje najmłodszych spośród czwórki dzie- malnym iprawnym, w tym również dziennik wość - dowiedzieliśmy się od Zofii Wię bezpośrednio do Państwowego Inspektora ten teren. Postawimy tam blok i tyle - mówił
budowycław. Nie przesądza jednak o wynikach oglę
powiedziała nam Zofia Więcław.
ci. Pieniądze zbierali uczniowie GimnazjUm
Nadzoru Budowlanego w Warszame. -Oso- wójt Traut. C~ strażaków pozostała jednr 2 w Łowiczu, Gimnazjum w Kompinie, Według niej nie można w tym przypadku dzin.
biście zawiozłem dokumenty do War.szai.ry.
nak nieufua do dzisiaj. - Sprzeda, sprzeda. ..
mówić
o
katastrofie
Wiceprezes
budowlanej,
łyszkowickiej
która
straży
ma
jedI LO im. Chełmońskiego oraz studenci
a
potem
Jak
jeszcze
nie teraz, to za rok, dwa... - mówi nam
do
Pani
Więcław,
żeby
wiewymagałaby
natychmiastowej
interwennak
znacznie
więcej
zastrzeżeń
do prowaMWSH-P. Telewizor, którego wartość
działa - powiedział nam wiceprezes Dań- jeden ze strażaków.
(mak)
znacznie przekraczała sumę uzbieranych cji. - Z pisma, które otrzymałam odpolicji dzonej budowy nowtj remizy. Według niego
oraz
prezesa
Ruty,
do
katastrofy
doszło
r
wynika,
że
od
stropu
odpadł
kawałek
betopieniędzy, został zakupiony w sklepie Agata, którego w!aścicielem jest radny miejski nu. Budynek nie zawalił się, co nie znaczy nie w momencie zalewania stropu, ale już Gmina Kiernozia
Jacek Kłos.
(tb) jednak, że stropu nie poddamy w wątp/i- po rozszalowaniu go. Powiadomili o tym

Nowy chodnik
no ~tonisłowskiego

P

PCK przekazał telewizor

Z

Na

Gmina Zduny

Te topole trzeba wyciqć
Kilkunastu mieszkańców wsi
Strugienice podpisało się pod pismem skierowanym do Zarządu
Dróg Powiatowych w Łowiczu
z prośbą o usunięcie ponad 50 topól
rosnących przy drodze powiatowej
między Zdunami a Strugienicami.

wzrost. Coraz częściej przy silniejszych wiatrach lą!lują na drodze oberwane lwnary,
niebezpieczne dla samochodów czy rowerzystów - mówi radny. Oprócz tego drzewa, których system korzenny jest płytki,
ale rozległy, mocno absorbaję wodę i substancje odżywcze z terenów przydrożnych.
- Teren na kilkanaście metrów od linii drzew
adnywtej mitjscowalci Zbigniew Boń w stronę pól zamienia się w pustynię, tam
czak powiedziałaam, żepowodem kie- wszystko kiepslw rośnie.
rowania wniosku jest stan drzew. - Mają
Pismo, które zostało wysłane do Z,arzą
kilkadziesi,ąt lat i osU(gnęłyjuż maksymalny du Dróg pod koniec paź.dziemika jest aktu-
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• 5 dań gorącycli • 11 wódki na parę ' ·::·
• napoje • zimne przekąski
•
~~
• gra zespół .LIMIT"
,.,., •· :

SALA OGRZEWANA .v.;~··„

Tel. (046) 838-34-64

..

alnie rozpatrywane przez kierownika Andrzeja Stajudę. - Musimy na miejscu sprawdzić stan tych drzew i wpływ na pola - powiedział nam - Myślę, żeznqjdująsięwśród

nich takie, które będzie trzeba usunąć szyb/w, na innych może wystarczy tyllw pielę
gnacja !wron. Przyznał jednak, że trzeba
będzie zaplanować usunięcie wszystkich
tych drzew, bo z roku na rok będą sprawiać
coraz więcej problemów. W połowie grudnia będzie znane stanowisko zarządu dróg
w tym temacie.
(tb)

Specjalistyczna firma ciepłownicza
w Centrum Budowlanym
99-400 Łowicz, ul.

•

Łęczycka

•

64

• kotłów c.o. olejowych, gazowych, węglowych
• pomp ciepła ·wiercimy studnie pionowe, głębinowe
•kolektorów słonecznych
---~!dft'ł
• elektrowni wiatrowych
"°"~I~
• generatorów prądu
111 1i1sl8

Montujemy kompletne instalacje gazowe
R-1133

sprzęt rolnicży

czy

Radny Robert Cieślak ze Stępowa
na pierwszej w tej kadencji sesji Rady Gminy, 27 listopada, o zabranew tym ro~u solectwom pieniądze.

odśnieżanie

Fundusz Rozwoju Wsi stanowił 15% wpły

pytał

wu z podatków w danym sołectwie. Kwota

ie zabraliśmy sołectwu pieniędzy, ale
Rada Gminy zmniejszyła Fundusz
Rozwoju Wsi, ahyzaplacić za odśnie
żanie - mówił w odpowiedzi wójt z.enon
Każmierczak. - Na to powinien on być przez1uuw~ a nie na zakup sprzętu.
Wójt wyjaśniał i.e decyzją Rady Gminy
fundusze wszystkich wsi zostały w tym
roku zmniejszone do 2.000 zł. Na taką zmianę w budżecie zdecydowano się po to, aby
zapłacić fuktury za odśnieżanie dróg gminnych, po ciężkiej zimie na początku roku.
Jak się dowiadujemy, w gminie Kiernozia

ta zapisana była w budżecie gminy i o jej
przeznaczeniu decydowali w pierwszej koltjności mieszkańcy wsi. Ostateczną decyzję podtjmowała Rada Gminy, przxjmując
uchwałę. Zwykle Rada Gminy akceptowała decyzję mieszkańców.
·
Fundusz przeznaczany był najczęściej na
bieżące naprawy na drogach, robienie dokumeńtacji potrzebnych do budowy dróg, zakup beczek do wywozu nieczystości.
W "ubiegłym roku Kiernozia dofinansowała
przedszkole w Kiernozi.
Zasady te w chwili obecnej nadal obowiązują, jednak wsie w tym roku mają do
dyspozycji o 48.682 zł mniej, bo tyle gmina
zapłaciła za odśnież.anie.
(mwk)

N

Syndyk masy upadłości
P.P.U. WIRBUD Sp. zo.o.
z siedzibą wOsmolinie

wnosi o składanie ofert
na zakup złomu i innych
towarów, maszyn i urządzeń
do dnia 11.12.2006 r. do godz. 15.00.
Tel. 0-24 27-76-244, 27-76-390
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Zmiana władzy wstarostwie
la „dziesiątki" natomiast jego postawa
była potwierdzeniem, że Bejda chce
rządzić tak, by w rzeczywistości w starostwie nic się nie zmieniło - a konieczność
zmian grupa ta podkreślała.

D

Decyduiqce

głosowanie

sami. Wraz z dziesiątką zagłosował Eu- zwrócił się do Kosiorka, którego kilka
geniusz Bobrowski. Jedenastoma głosa godzin wcześniej on i jego klub poparł na
mi wybrano na starostę Janusza Micha- przewodniczącego rady. - Jeszcze dziś
laka z PiS - w obliczu bezlitosnej arytme- rano rozmawialiśmy o wielkiej koalicji.
tyki PSL swojego kandydata nie zgłosił. ffYszło inaczej. My chcemy jednak rozWicestarostę Eugeniusza Bobrowskiego mawiać. Ruch należy teraz do pana starosty- dodał, mając na myśli Janusza Miwybrano 11 głosami.
chalaka. - Czujemy się trochę oszukani,
ale liczymy, że ta wspólna koalicja może
Ukłon w stront
jednakjeszcze być.
Dzierika
- My również liczymy na tę wielką koPotemnastąpiła próbazrealizowania wiel- alicję. Bardzo nam na tym zależy- odpokiej koalicji, ale na innych już warunkach: wiedział Kosiorek. I podczas gdy BoJanusz Michalak zaproponował funkcję browski wybrany został na wicestarostę
członka zarządu dotychczasowemll.itaro- 11 głosami, to zaproponowanego na człon
ście- Cezaremu.Dzierżkowi z PSL. Ten za- ka zarządu Wojciecha Miedzianowskiego
stanawiał się długo, rozmawiał też z kolega- z PiS wybrano 19 głosami.
mi z partii. z.daniem członków PiS propo- - Czy rzeczywiście Judowcy zostaną
zycja była wyciągnięciem ręki wobec PSL. jeszcze jakoś dpłączeni do władzy w sta- Nie wiadomo, czy przxjmie, bo go koledzy rostwie? I z kiiń jako swym liderem? Pytaliśmy Cezarego Dzierżka, dlaczego nie
zlinczują _ usłyszeliśmy na korytarzu
-Dziękuję za propazycję, ale dobrze bę- przyjął funkcji członka zarządu powiatu.
dzie,jeślitrochęodpocznęodzadańpowiatu - Było wahanie, bo dlaczego takąpropo
- powiedział w końcu Cezary Dzierżek, po ' zycję otrzyma~em_ ja? W prowa~onyc_h
dłuższej rozmowie z radnymi. Publiczność rozrr:o~ac~ n~e lider~wałem .J?ol1tyczm~
na sali dziwiła się tą Partxiną lojalnością, - moWl Dzierzek. - Nie moglzsmy dostac
w sytuacji kiedy jeszcze niedawno Judowcy stanowiska wicestarosty, a zgadzam się
poparli w swoim gronie na starostę nie jego, ze stanowiskiem kolegów, że tak w pośpiechu tego członka zarządu nie mogłem
lecz Pawła Bejdę.

w radzie to mało komfortowa sytuilcja Ale
też dziś PSL już wie, że starostwo bez koniczynki w herbie po prostu jest możliwe
- i to musi wziąć pod uwagę.
Wojciech Czubatka, Wojciech Waligórski

zas na rachunek
sumienia

obie strony przychodziły na
1 grudnia o 18.00, burza wiDziałacze PSL w Łowickiem zdawali się
siała w powietrzu. ,,Dziesiątka" zdecydotraktować starostwo jako swoją niemalże
wała się zgłosić swojego kandydata na staroprywatną własność. Rządzili nim od ośmiu
stę. - Nie byliśmy wnówieni z Bobrowskim
lat i byli przekonani, że należą im się rządy
- zapewnia Marcin Kosiorek, co w ustach
prze~ kolejne cztery. Piątkowa próba sił
srefułowickiego PiS bmni wiarygodnie,jako
że Eugeniusz Bobrowski to przecież nie
tylko radny lewicy, ale i dawny PZPR--0wski
nacz.elnik miasta - Ale to było oczywiste, że
będziemy mogli liczyć na jego głos.
Na początku sesji radny Krzysztof Janicki zgłosił na przewodniczącego rady
Marcina Kosiorka, który wybrany został 19. głosami. Na wiceprzewodniczą
cych 18 głosami wybrano Krzysztofa
Janickiego i Edwarda Chądzyńskiego
z PSL. I wtedy PiS wnioskował o dokonanie wyboru starosty i zarządu. Michał
Śliwiński z PSL poprosił, aby poczekać
z tym do czasu zaprzysiężenia na radneprzyjąć.
go Janusza Żurka z PSL (zastąpić miał
Ale były starosta nie wyklucza, że za
radnego Reczulskiego, który wybrany
Co dalei?
jakiś czas, chyba nawet prędzej niż później,
został wójtem w Chąśnie i zrzekł się manW imieniu PSL głos kolejny raz zabrał możliwe są kolejne rozmowy i nowe pomydatu). Starostę i zarząd jednak wybrano,
wniosek w tej sprawie przeszedł 11 gło- Michał Śliwiński. - Szanowny kolego - sły. Bo 11 radnych do rządzenia na 21
Gdy

więc

sesję w piątek

ŁOWICZANIN

pokazała, że tak być nie musi. Stronnictwu
przyda się ta lekcja pokory- bo do tej pory
tej cechy nie nauczyły go liczne sprawy są
dowe, które trafiały sięjego liderom. Przypomnijmy:
Były przewodniczący Rady Powiatu
Stanisław Olęcki skazany za dręcz.enie nocnymi telefonami osoby trzeciej. Inny były
przewodniczący Rady Powiatu Julian N.
skazany za bezprawne pobranie diety. Radny sejmiku wojewódzkiego Edward Gnat
oskarżony w wielkim procesie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
w Łodzi. I ostatnio by)y poseł, teraz radny
wojewódzki, Tadeusz Gajda oskarżony
o przyjęcie łapówki.
To dużo jak na mały powiat. Za dużo.
PSL ma wielu znakomitych radnych, także
powiatowych - ale to, co się zdarzyło
w piątek i to, co się dzieje po prokuraturach
i sądach, niech będzie dla niego impulsem do
przeprowadzenia rachunku sumienia.
Wojciec~ Waligórski

Starosto nie jest zwierzchnikiem gminy
• Radni z Waszego bloku uważają,
w starostwie są potrzebne zmiany. Jakie i dlaczego?

że

Dlatego, że organizacja starostwa jest do
dziś pozostałościąpo Urzędzie Rejonowym
- organie administracji państwowej . Pracu-

w Urzędzie Rejonowym, wielu
urzędników przyzwyczaiło się podchodzić

jąc kiedyś

do swojej funkcji jako do roli zwierzchnika,
kontrolera dla samorządu gminy czy miasta
Starostwo chciało pełnić funkcję nadzorczą,
regulującą. Cały czas pokazywali, że są
wyższą instancją - a tak nie jest, bo to są
oddzielne samorządy o · różnych zadaniach,
choć te zadania się zazębiają To najbardziej
niedomaga: że było zero współpracy mię
dzy gminami a powiatem.

• Co będzie najtrudniejszym zadaniem dla nowego zarządu powiatu?

.• Czy zmiana zarządu
oznacza, że na serio zacznie być rozważana
możliwość zmiany sieci
szkół średnich w powiecie, konkretnie - np. połą
czenia dwóch zduńskich
szkół średnich w jedną?

Na pewno szpital. Już popewne kroki
wśród swoich posłów. Chcemy spotkać się, jeśli nie z ministrem, to z prezesem NFZ.
Tak, oczywiście . Nawet
Kontrakty na przyszły rok są Janusz Michalak
w rozdanej przez poprzedni zajuż w zasadzie gotowe, ale będziemy walczyć choćby o to, by nasz rząd strategii rozwoju powiatu można doszpital znalazł się w podstawowej siatce czytać, że prognozy demograficzne wskaszpitali, przeznaczonych do dalszego zują na to, iż musi być to dokonane. Na
rozwoju. Jasne są deklaracje rządu, że pewno też coś trzeba będzie zrobić ze szkołą
w stronę tych szpitali będzie kiero- na Armii Krajowej. Nawet w negotjacjach
wana większa pomoc w wyjściu z dłu z przedstawicielami PSL nie było to już
przedmiotem większego spom
gów.
czyniliśmy

To były lato ciężkiej procy
• Które doświadczenie podczas
8 lat pracy na stanowisku starosty
było dla Pana najtrudniejsze? 1 co
wspomina Pan jako sukces?

Wjelkim przeżyciem był2 stycznia 1999,
kiedy to wszystko się zaczynało, bo samorząd powiatowy startował. Bardzo przeżywałem zakończenie, związanego z tym
początkiem, pierwszego ok:resti kontraktowego, w którym pracownicy dawnego Urzę
du Rejonowego i Urzę9u Wojewódzkiego
byli chronieni przed zwolnieniem z pracy.
Były takie starostwa, w których wtedy ukła
dano sobie całkowicie nową załogę. Ja obrałem inną drogę, zdając sobie sprawę, że to
będzie mnie kosztowało lata ciężkiej pracy.
Zwolnienia były w wyjątkowych przypadkach.
• A poza urzędem?

Nie ulegliśmy presji łączenia szkół. I uważam; że mimo iż dużo naszych szkół jest
daleko w tyle,jeżeli chodzi o bazę lokalową
czy sportową, to za to utrzymanie tych niewielkich szkół przełożyło się na jakość
w wychowaniu i nauczaniu. Znam powiaty, w których pozostawiono tylko trzy szkoły ponadgimnazjalne, za to takie po 1OOO
uczniów - ale efekt był taki, że kontrola nad
wychowaniem gdzieś umknęła i dlatego p<}..

nych po aferze geodetów, spowodowały, że umknęła nam jedna ważna rzecz: wspólne
z gminami ubieganie się o środ
• Co uznaje Pan za
ki europejskie na budowę dróg.
swoją porażkę?
Projekty zbiorowe w praktyce
Nie jestem zadowolony
nie zaistniały, natomiast np.
z tego, że jesteśmy jednym
Kutno to zrobiło.
z zaledwie kilkunastu powiatów
Czuję teżniedosyt, że niejest
w Polsce, mających na utrzy- Cezary Dzierżek
jeszcze zarejestrowany komumaniu tak wielki obiekt kiilturalny jak muzeum, które w ciągu ośmiu lat nalny związek międzygminny do sprawy
kosztowało nas cztery miliony złotych. Ta stworzenia zakładu zagospodarowania odkwota mogłaby przyciągnąć do powiatu padów.
No i sprawa szpitala, choć nie traktuję
dwukrotnie, a nawet trzykrotnie większe
środki zewnętrzne. To, a także przepychanki tego w kategoriach porażki, bo problemy
będące następstwem krytyki ze strony rad- mają wszystkie prawie szpitale w Polsce.
gorszyły się wyniki nauczania.
My tego u nas nie obserwujemy.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
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Dostępne kredyty gotówkowe
·
• dowolny okres kredytowania dla osób
posiadających zatrudnienie i rentę na czas określony
• wysoka przyznawalność
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA:
(również dla osób już zadłużonych)
ŁOWICZ, Al. Sienkiewicza 34
• bank akceptuje brak1Jregulowanego wojska
(obok sklepu z oknamil,
• minimalny okres zatrudnienia 3m-c
tel. (046) 837-39-88
• dochód netto 500 zł
(046) 837-82-71

STIHL -

doskonały

wybór

Autoryzowany Dealer Leszek i Tomasz

Kostańscy:

96-100 SKIERNIEWICE, ul. Łowicka 98, tel/fax 046/832-56-87
99-400 ŁOWICZ, ul. G. Klickiego 17, tel/fax 046/837-18-62
95-015 GŁOWNO, iii. Słowackiego 9, tel/fax 0421710-85-48
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prądem

Bili ryby
Od czerwca kilku

· w tej części rzeki. Ucierpiał na ca tego roku. Przyjeżdżali róż
tym cały wodny ekosystem nyrni samochodami i wodowali
w tym miejscu. Sprawą zaintere-1 ponton z agregatem prądotwór
ryby prądem na· Bzurze
sowaliśmy łowicką policję.
czym. Dwóch z nich płynęło
w okolicach Piotrowic,
-Innychfuterkowychteżwogó- pontonem i kłusowali, a pozoChruślina wgminie
le nie widać. Rzeka jest prawie stali jechali brzegiem rzeki jako
Bielawy i Urzecza
martwa - bije na alarm jeden swoista obstawa. Kłusownicy
w gminie Zduny.
z miejscowych wędkarzy, miesz- przyjeżdżali najczęściej pod wiekający nieopodal. Z racji obaw czór i jeździli wzdłuż Bzury od
esienią nie były widywane przed kłusownikami chciał pozo- strony południowej, gdyż tam
w tym miejscu bobry, które stać anonimowy. Z jego obser- jest dróżka w pobliżu rzeki. Koń
- zanim kłusownicy zaczęli gra- wacji wynika, że kłusownicy czyli proceder przed mostem
sować - były często spotykane przyjeżdżali nad rzekę od czerw- w Urzeczu.
kłusowników zabijało

J

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

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNO-DROGOWYCH

w Łowiczu, ul. Warszawska 36
ogłasza

przetarg nieograniczony pisemny ofertowy
na niiei wymienione środki trwałe:

1. Samochód Żuk A 16 rok budowy 1987, Nr rejestracyjny SKB 148 u
Nr podwozia 464630, Nr inw. 7255/742, cena wywoławcza - 700,00 zł

2. Naczepa do bitumu CNB • 15 ooo I, Nr fabr. 1020, rok budowy 1990,
Nr rejestr. LFY 1714, Nr inw. 7272J747, cena wywoławcza - 4 700,00 zł

3. Naczepa do bitumu CNB • 15 ooo I , Nr fabr. 766, rok budowy 1984;

- Rzeka w tej okolicy zrobiła
niej nie tylko
wszelkie ryby, ale także inne zwierzęta, łącznie z. bobrami. Jeszcze
wiosną bobrów było na tym odcinku dość dużo, może ze sto? Teraz praktycznie na tym odcinku
nic w rzece nie ma - relacjonuje
w liście skierowanym do naszej
redakcji jeden z wędkarzy.
się martwa. Znikły z

ontroli straży rybackiej
i Polskiego Związku Węd
karskiego jest zbyt mało, żeby
całkowicie pozbyć się problemu
kłusownictwa. - Oni dobrze
wiedzą, gdzie kontrole są w danej chwili. Wędkarze znają się ze
sobą, wiedzą czym jeżdżą kontrolerzy... - powiedział nam jeden
Z WC(dkarzy.
Prezes łowickiego oddziału Polskiego Związku Wędkarskiego
Włodzimierz Kasztalski z Łowi
cza ma świadomość, że kontrole
wszystkiego nie załatwią i zawsze
będzie ich zbyt mało. - Na Wiśle
było to od lat nagminne, u nas też
niestety staje się coraz częstsze.

K

· Proceder jest bardzo trudny do
upilnowania. Kłusownicy pr.zyjeżdżają na 15 - 20 minut, podłą
czają na pontonie agregat, stawiają siatki pod prądem i ryby
same wypływają. ffYstarczy potem
je pozbierać z powierzchni wody.
Ubolewamy nad tym, że ktoś chce
się dorqbiać na czymś takim. To
draństwo - mówi Włodzimierz
Kasztalski. Koledzy wędkarze
mówili mu niejednokrotnie,'że
widzieli osoby kłusujące prądem
nie tylko w tym miejscu na Bzurze, ale również w wielu innych.
- 'Zdarza się, żę dajemy znać o kłu
sowaniu prądem Państwowej Straży Rybackiej ze Skierniewic, ale
zanim przyjadą, to kłusowników
zwyklejuż nie ma. Policja też kilka razy nie zdążyła - mówi Kasztalski.

tym; jak trudno upilnować
jest kłusowników, wiedzą
też właściciele stawów hodowlanych. Kazimierz Rak z Łyszko
wic niejednokrotnie nocował razem ze strażnikami w baraku przy
stawach w Gzince i pilnował
swoich stawów. Ryby w rzece jest
upilnować jeszcze trudniej.
Jeden z przypadkowych świad
ków procederu łowienia ryb przy
wykorzystywaniu prądu zapisał
numery rejestracyjne jednego z sa-

O

mochodów, który pizywoził kłu
sowników i potem jechał wzdłuż
rzeki podczas gdy oni kłusowąli.
Sprawą

zainteresowaliśmy

łowickąpolicję. Przekazaliśmy też

numer rejestracyjny zauważone
go samochodu. - 'Zajmiemy się tym.
Kłusownictwo w Polscejest karalne - powiedział nam oficer prasowy łowickiej Komendy Powiatowej Policji Leszek Okoń. Policja
podzieliła się przekazaną przez
nas informacją również z Pań
stwową Strażą Rybacką. Jeśli samochód zostanie zobaczony
w pobliżu rzeki lub innego miej- ·
sca, gdzie można łowić ryby, bę
dzie sprawdzony w pierwszej kOlejności.

- Mieliśmy latem zgłoszenia, że
takiego dzieje się na rzece,
ale jak nasz patrol dojeżdżał na ·
miejsce, tojuż nic nie było. Prosimy jednak o zgłoszenia, jeśli ktoś
zobaczy taki proceder. Najlepiej
byłoby złapać taką osobę na gorącym uczynku. Zgłoszenia mogą
być również anonimowe - powiedział nam zastępca naczelnika
Sekcji Prewencji łowickiej Komendy Powiatowej Policji Michał Boczek. Będziemy informować o dalszych podjętych w tej
sprawie krokach.
(mak)
coś

Nr rejestr. SKX 746, Nr inw. 72271747, cena wywoławcza· 4 700,00 zł

4. Samochód ciężarowy Jelcz c 417 D, rok bud.1986, Nr podwozia 1240,
Nr inw. 7253/742, cena wywoławcza • 4 900,00 zł

• Przetarg ofertowy (otwarcie kopert) nastąpi w dniu 22.12.2006 r. o godz. 10.00 w siedzibie PRiD
w Łowiczu ul. Warszawska 36.
• W/w środki można oglądać w dniach 8 - 21grudnia2006 r. w godz. 8.00 - 14.00 pod w/w adresem.
• Oferty w zamkniętych kopertach z napisem .Przetarg - nr pozycji" należy składać w sekretariacie
przedsiębiorstwa pod adresem jak wyżej najpóźniej do godz. 10.00 w dniu przetargu.
• Oferta powinna zawierać: adres i siedzibę oferenta, oferowaną kwotę i sposób zapłaty.
• Przystępujący do przetargu powinien wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławćzej, najpóźniej
w dniu przetargu do godz. 9.45 w kasie przedsiębiorstwa oddzielnie na każdą pozycję.
• Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent nie zaoferuje ceny zakupu co najmniej równej
cenie wywoławczej lub jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy
kupna.
• Sprzedający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty i odwołania, bądź unieważnienia
przetargu w całości lub części bez podawania przyczyny, oraz zastrzega sobie prawo prowadzenia
licytacji ustnej w drugim etapie spośród złożonych ofert.
• Sprzedający udziela informacji pod numerem telefonu (0-46) 837-61-94

• usługi transportowe
• dostawy betonu
• produkcję betonów specjalistycznych
• elementy prefabrykowane:
bloczki, pustaki keramzytowe,
kręgi, nadproża

• stropy TERIVA
•płyty stropowe (do 7,20 m)
• sprzedaż piasku sianego
i cemen~u
~I:,_.,,,
R-1720

I:!() l'lliill:f3()CJ4.CJI

Sprzedamy agregat do produkcji rur betonowych
R-1718

Polski Związek Motorowy
OKRĘGOWE

_

STACJE KONTROLI POJAZDOW

ŁOWICZ,

ul. Nadbzurzanska 1, tel. (046) 837-39-81, czynne: pn.-pt. 8-20, sb. 8-16
DOMANIEWICE, ul. Kolejowa 1 (w bud. SKR), tel. (046) 838-30-85, czynne: pn.-pt. 7-15
GŁOWNO, ul. Sikorskiego 3, tel. (042) 719-31-98, czynne: pn.-pt. 8-17, sb. 8-14
WALEWICE (przy stadninie koni), tel. (046) 838-22-75, czynne: pn.-pt. 8-16, sb. 8-14

STOCK

~

HOUSE

MARKOWA ODZIEŻ W
SUPER CENACH ut
Lowicz ul. BROWARNA lOa

~~fKOTŁY

11a paliwa stałą~
~f{:.~

~~E!Q~!~~NIA
~I
Łowiczu
Budownictwa w

=

n

I

Tel. 0603-177-070

O

•bloczki betonowe
• pustaki zasypowe
• nadproia

~

~DZWC>N
R'"

~

• studnie kanalizacyjne:
- szczelne łączone na uszczelkę
- łączone na zaprawę
• stropy teriva
• kręgi, przepusty

c==r==rJ

Chcesz się nauczyć
realnie walczyć w fonnule
MMA i Vale Tudo
w godz. od 8.00-19.00
_17

Łowicz,

ul.

Długa

4, tel. 0604-180-054

OFERUJE PAŃSTWU

D

zapraszają na ·niepowtarzalną noc
zszeregiem atrakcji

• 4 dania ciepłe• 0,7 wódki na parę
•loteria fantowa• aukcje charytatywne
• zespół REWERS + DJ • 280 pln{!)ara)

•kostkę brukową

•galanterię betonową

99-400 Łowicz, ul. Kaliska 103,
tel. (046) 837 32 79, 837 41 38, fax 837 47 98
e-mall: SIB@wlnkhaus.com.pl;
internet: http://www.winkhaus.com.pl/slb
Z.spraszamy w godz. 7.IJ0.17.00

Restauracja ZACISZE
I MUSiCSHOW

~

Rezerwacje i info (046) 837-62-44
lub bezpośrednio „ZACISZE" ul. Kaliska 5
www.music-show.pl
R-1740
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GOK ·K iernozia

118 konkursowych prac
25 równorzędnych nagród
oraz 7 wyróżnień przyznano
uczestnikom li Gminnego Prze.
glądu Dziecięcej i Młodzieżo
wej Twórczości Plastycznej,
który odbył'się w Kiernozi. Podsumowanie przeglądu odbyło
się w poniedziałek 4 grudnia
w Gminnym Ośrodku Kultury.

Dyrektor GOK w Kiernozi
stom.

Bożena

W kategorii uczniów klas Ili-IV
nagrody otrzymali: Robert Kwiatkowski oraz Zosia Michalak z klasy IV Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, KubaŁąpieś, Damian Cieślak i Oliwia Majewska z klasy ma.
Wyróżnienia otrzymali: Przemek
Czajko z klasy IV MOS, Norman

Olczak

wręcza

Łowicz okazał się bezkonku-

kim pod względem ilości krwi
pozyskanej w czasie dwóch
wakacyjnych miesięcy.

R

egionalne Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa
w Łodzi podsumowało i ogło
siło wyniki wakacyjnego konkursu
krwiodawczego. Łowicz wyprzedził w nim inne ~asta nasz.ego województwa o kilkadziesiąt litrów

,---~------

płynu życia.

W czwartek 30 listopada kierownik łowickiego biura Polskiego Czerwonego Krzyża
Jolanta Głowacka wraz z wiceprezesem Wiesławem Wilkiem (Honorowym Dawcą Krwi, który
oddał ponad 50 litrów krwi) odebrali w Centrum puchar dla naszego miasta.
Mieszkańcy Łowicza oddali
w okresie letnim ponad 515 litrów
krwi. Jest to więcej niż połowa pozyskiwana w ciągu roku - ok. 800
-

-

nagrody bardzo

Drożdżewski,

Dominika Lis, Ola
i Kinga
Żakowska - wszyscy z klasy ma
- oraz Julita Rogalska z klasy IVa.
W kategorii klas V-VI nagrody
o1Izymali: Ewelina Rześna, Klaudia
Sierota i Klaudia Muras z klasy Va,
Adrian Miszczak z klasy V MOS,
Rz.eśna, Małgosia Różycka

Puchar za wakacyinq krew
rencyjnywwojewództwiełódz

Filipowicz
Mistrzem Ortografii
Czterdziestu uczniów wszy- Zielińska z pijarskiego LO. - Poziom
stkich łowickich szkół ponad- nie był zły, ale marzy nam się trzech
gimnazjalnych zmierzyło się mistrzów czyli trzy bezbłędnie napiz fragmentem zaczerpniętym sane dyktanda - mówiła podczas
z „Wieży" Gustawa Herlinga podsumowanie konkursu Elżbieta
Skonecma, wicedyrektorka I LO
-Grudzińskiego.
i główna organizatorka.
tej książki bowiem pochodził
Tego samego dnia w „Chehnoń
tekst V Powiatowego Konkur- skim" podsumowany został Konsu Ortografic:znego, organizo- kurs Polonistycmy zorganizowawanego przez I Liceum Ogólno- ny przez łowicki oddział Stowakształcące.
rzyszenia Nauczycieli PoloniDyktando młodzież pisała w środę stów, pod nazwą ,,Nie taki język
29 listopada, podsumowanie kon- polski straszny". W konkursie
kursu i wręczenie nagród odbyło się tym 59 osób 23 listopada rozwią
zywało test, w którym należało
w piątek 1 grudnia
Tekst dyktanda, gdy się na niego się wykazać poprawnym posłu
patrzy, nie wydaje się trudny, może giwaniem się językiem polskim.
z wyjątkiem interpunkcji. To jednak Konkurs pisało 24 uczniów szkół
tylko pozory, bo można było się podstawowych, 19 gimnazjali„potknąć" pisząc np. słowo J.1'.YŻY stów oraz 16 uczniów szkół śred
many czy takie wyrażenia, jak kil- nich. Laureatami konkursu zostakusetmetrowa góra czy opactwo ber- li: Maria Karczewska z SP 4
naniynów.
(z wynikiem 43 punktów na 44
Jedynym uczestnikiem konkur- możliwe) - miejsce I, Michalina
su, który dyktando napisał bezbłęd Chlebna z SP 4 (zdobyła 36 pkt.)
nie, był Franciszek Filipowicz, uczeń - miejsce Il; Katarzyna Więcek
Pijarskiego Liceum Ogólnokształą z Gimnazjum nr 3 (59,5 pkt, na
cego. Wyróżnienia w konkursieprzy- 88 możliwych) - I miejsce, Moni:znano też uczniom, którzy mieli nie- ka Łukawska z Gimnazjum nr 3
wielkie interpunkc)'.jne błędy, a byli (56,5 pkt.) - Il miejsce; Katarzyna
to Katarzyna Dębska z I LO, Piotr Dębska z I LO (77 pkt na 79 możli
Pabjański z Zespołu Szkół Ponad- wych) - I miejsce oraz Beata Krupgimnazjalnych nr 3, Aleksandra Wię ka z I LO (66 pkt.)-II miejsce.
cłąwska z ZSP nr 4 oraz Bogumiła
(mwk)

Z

U

czestnicy konkursu wykonali
118 prac. Cechą charakterystycmąprzeglądu jest to, że organizator nie określa ani techniki ani tematu pracy. Osoby nagrodzone i wyróżnione . otrzymały nagrody, wszyscy uczestnicy - nagrody pociesz.ema
W kategorii oddzialu„O" nagrody
otizymali: Mateusz Kołaczek, Natalia Cieślak, Sara Traczyk, Filip
JędrachÓwicziMartynaFudala Wyróżnienia o1Izymali: Justyna Kwiatkowska, Ola Żakowska, Michasia
Pilch, Karol Ambroziak, Karol
Łąpieś, Przemek Trepa, Damian
Okraska, Kinga Pliszka, Ewelina
Radaszkiewicz, Paulina Dudkiewicz.
W kategorii uczniów klas I-Il
nagrodzono prace: Klaudii Ludwickiej z klasy Ib, Weroniki Ciszewskiej z la, Arona Marksa z la, Ani
Załugi z Ia, Jakuba Dudkowskiego z la oraz Adńanny Rojek, Beaty Łysio i Izy Makowskiej - z klasy Il. Wszyscy z.e Szkoły Podstawowej w Kiernozi.

Fr~nciszek

przejętym młodym

arty-

Grzegorz Baranowski z klasy VI
MOS.
Wśród gimnazjalistów nagrody
otrzymały Gabrysia Krystecka
z klasy Ib oraz Michalina Lacho(mwk)
wicz z la.

Andrzeiki w Zduńskiei Dqbrowie
Kilkudziesięciu młodych

Młodzież ż.aprezentowała takre

ludzi bawiło się we wtorek
28 listopada w internacie
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej
Dąbrowie na zabawie andrzejkowej.

przedstawienie „Świtezianka" na
wesoło, a rodzice dołożyli starań, by
nie zabrakło poczęstunku na słod
ko. Uwieńczeniem wieczoru była
wspólna zabawa taneczna z wychowawcami.
Kierownik internatu Alicja Budzyńska powiedziała nam, że społec:zność internatu licząca ok. 90 mło
dych osób bardzo chętnie angażuje
się w organizację różnych przedsię
wzięć kulturalnych. Najbliższym
będzie wigilia, w której udział weźmie cała społec:zność szkolna oraz

litrów. - Ten sukces bardzo nas cieszy. bo jesteśmy miastem, gdzie nie
1na stałego punktu krwiodawstwa.
oddawanie krwi odbywa się raz
w tygodniu. Można powiedzieć jednak, że kwitnie i to dzi.ęki zaangażo
radycji stało się zadość, wróżo
waniu przede wszystkim młodzieży
no na wszelkie możliwe sposo- powiedziała nam Głowacka
Puchar zostanie przekazany wła by: za pomocą lanego wosku, talii
dzom miasta na uroczystym spo- kart, losowano takre imię przyszłe
tkaniu HDK PCK jeszcze w tym go partnera i partnerki, a takre losowano karteczki z.e śrnies:znyrni pormesą:u.
(tb) leceniami do wykonania.
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zaproszeni goście, w tym dzieci
z Dornu Opiekuńczego w Żychlinie.
Oprócz tego czas wolny mieszkańcom internatu urozmaicają prowadzone przez wychowawców
zajęcia kulinarne, teatralne, sportowe, konkursy plastycme, muzyczne, zabawy intelektualne, wieczory
fihnowe lub typowe ternatyc:zne
zajęcia wychowawcze. - Dzięki takiejprocy~ niewielejest
klopot/Jw typowych dla ostatnich cz.asów. Młodzież jest zintegrowana
i dobrze przystosowana społecznie
(tb)
-mówi.
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Ogłoszenie firmy OKNOPLAST-Kraków, produkującej OKNA z Krakowa:

ZORGANIZUJE TOBIE

WESELE

Przepraszamy Szanownych Klientów,
za.nieco dłuższe terminy realizacji naszych okien. Spowodowane jest to bardzo dużym
zainteresowaniem Klientów oknami w nowym kolorze Amarena 8 oraz najniższymi
cenami w historii firmy.

?~~$siti\~
Ą'\J -~

-, Tych z Państwa, którzy jeszcze nie zapoznali się z naszą wyjątkową ofertą prosimy
o zasięgnięcie informacji w poniższym salonie firmowym, pod numerem infolinii
080114 OO OO oraz na stronie www.oknoplast.com.pl

_Adres: .

ŁOWICZ, ul. Nowy Rynek 26, tel. 046/ 837 49 43

SKIERNIEWICE,

ul. Senatorska 25, tel. 046/ 833 22 21

Zobaczysz

różnicę

~

'P

~

wtę jedyną wrok.u szaloną noc
GRAŁ BĘDZIE ZESPót. AKORD

OKNOPLAST

Tel. (046) 837.sM.9, 0503-971-175, 0504-113-116

111111®

!I(':J:uiacia.rn:la
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DH .Panorama•· róg Nowego Rynku i Koziej

R-1715

•

gorących posiłków

./ 0,51 alkoholu
./ 5
./ szampan ./ w#ejsld stół I wszysllro co potrzebne

tel. 0606-968-537
OFERUJE:
./ najnowocześniejsze wzory wiązanek ślubnych -.>~.:H'tl'
./ dekoracje pojazdów, sali weselnej i stołów
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Kto wysyła ni gastroskopię
- Nie rozumiem, dlaczego za
wszystko trzeba płacić. Jestem
ubezpieczony. Nie korzystałem
z pomocy lekarskiej od 17 lat, kiedy miałem operację na serce. Tyle
lat nie robiłem żadnych badań.
A gastroskopii nie wymyśliłem sobie, tylko zlecił mi lekarz - mówi
Paweł S. z Kiernozi.

M

iałskierowanienaspecjalistyczneba
danie, miał wyznaczony termin. Wziął
dzień wolny w pracy i pojechał do 6Zpitala
do Kutna przygotowany do badania (na
czcw). Badania mu jednak nie wykonano,
wyjaśniając, że w rozmowie telefonicznej
kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki
Z:lrowotnej w Kiernozi powiedział, że za
badanie nie zapłaci. Nie zdecydował się na
wykonanie badania odpłatnie, bo kosztuje
ono 120 zł.

Sam również zadzwonił do kierowni- Kiernozi. Gdy był w Sannikach, poczuł
ka przychodni Marcina Gudaja. Skiero- silny ból w dole klatki piersiowej. Pomowanie wystawił inny lekarz pracujący cy szukał w tamtejszym ośrodku zdrow tej przychodni, jednak Paweł S. umał, wia. Zbadano go i wezwano pogotowie.
że to kierownik jest właściwą osobą do Trafił do szpitala w Płocku. Tam wykozadawania pytań. Jak relacjonuje, lekarz nanomuEKG,którewykluczyło, żeprzy
powiedział, żeby do niego przyszedł, to · czyną bólu jest serce. Pacjenta nie zatrzyon postara 'się to inaczej załatwić. Paweł mano w szpitalu, jednak badający go leS. nie poszedł, bo uznał, że to tylko obiet- karz zalecił wykonanie gastroskopii, któnice. - Co on by załatwił? Miałem skiero- ra wykaże, czy przyczyną bólu był atak
wanie i nie mogłem z niego skorzystać. trzustki czy żołądka. Po skierowanie na
Zrezygnował z usług NZOZ w Kiernozi badanie pacjenfmiał się udać do swojego
i po kilku dniach był pacjentem przychodni lekaraa.
w Sannikach.
Poszedł więc do jednego z lekarzy pracujących w przychodni w Kiernozi. Na podstawie karty informacyjnej ze szpitala
w Płocku, lekarz dał skierowanie. Telefonicznie zapisał się na badanie. Miało być
Incydent, który skłonił go do wizyty wykonane w szpitalu w Kutnie. Ponieważ
u lekarza miał miejsce około 3 tygodni temu. odmówiono mu tego, chciałby wiedzieć, kto
Paweł S. jechał samochodem z Płocka do zawinił.

Bal sit,
ie moie to serce

Specialista,
lekarz rodzinny
czy szpital w Kutnie?
Mirosław Karcz., kierownik Oddziału
Świadczeniobiorców w oddziale Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia
w Skierniewicach uważa, że jeśli Paweł S.
miał skierowan1e, czyli ważny dokument
medyczny, badanie powinno być wykonane.
Jego zdaniem wina lefy po stronie
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kutnie.
Jego zdaniem rozliczenia podmiotów
świadczących za nie usługi medyczne to
sprawa wtórna, którą nie powinien martwić się pacjent.
Kierownik NZOZ w Kiernozi Marcin Gudaj dorzuca, że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej właściwie nie jest

uprawniony do kierowania na spe~jali
styczne badania, w tym na gastroskopię.

Jego pracownik omyłkowo wystawił
skierowanie na badanie, zamiast dać skierowanie do specjalisty gastrologa, który
może dać skierowanie na badanie.
Błażej Torański, rzecznik NFZ w Ło
dzi mówi z kolei, że kierowanie na gastroskopię nie leży w kompetencjach lekarza rodzinnego z jednym wyjątkiem
- jeśli lekarz rodzinny ma to zapisane w
umowie z NFZ i za badanie takie zapła
ci. Kierownik NZOZ w Kiernozi twierdzi, że umowy takiej nie posiada, a gdyby za badanie zapłacił, mógłby zostać
oskarżony o defraudację publicznych
pieniędzy.
Paweł S. zdecydował się napisać pismo do NFZ z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Chce wiedzieć, dlaczego mu badania nie wykonano i kto jest za
to odpowiedzialny.
Czy odpowiedź będzie taka, jakiej
udzielili Torański i Gudaj? Tak czy owak
pacjent poczuł się wystrychnięty na dudka.

(mwk)

Przyszli weterynarze byli no targach
Młodzież z klas Ili i IV Technikum
Weterynaryjnego w Zduńskiej Dą
browie wzięła udział, w otwarciu
Targów Lecznictwa Weterynaryjnego i Nadzoru nad Bezpieczeń
stwem Żywności WETERYNARIA
2006, 30 listopada w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

becność uczniów została bardzo po-

Szczególnie wartościowa okazała się
uczestniczenia w dwóch prelekcjach. Jedna z nich pod tytułem ,,Łań
cuch żywnościowy jako istotny element
ochrony zdrowia ludzkiego" była wygło
szona przez doktora Jana Prandota - radcy do spraw weterynarii, stałego przedstawiciela Polski przy Komisji Europejskiej.
Lepsze zrozumienie poruszanych za-

zytywnie odebrana przez przedstawicieli obecnych na targach przedsiębiorstw. Młodzież otrzymała od nich
mnóstwo porad i materiałów: fachowych
książek, czasopism, broszur, ulotek i kalendarzy. Oprócz tego nawiązała wiele
kontaktów prywatnych i na potrzeby

doktor Anety Kosiackiej-Woch, jednego z lekarzy weterynarii zatrudnionych
w Zduńskiej Dąbrowie. Dodatkową
atrakcją targów była wizyta wicepremiera i ministra rolnictwa i rozwoju wsi Andrzeja Leppera.

O

możliwość

gadnień było możliwe dzięki obecności

szkoły.

(tb)

SP Popów

Public relations w podstawówce.
Śpiewaczki

„Nowinka" - comiesięczna gazetka szkolna, której zadaniem
jest między innymi kreowanie wizerunku szkoły i społeczności
szkolnej, powstaje w Szkole Podstawowej w Popowie w gminie

z Moskwy wpatrzone w słowa i nuty wykonywanych utworów.

Łowicz.

Moskiewski chór zachwycił słuchaczy
Ponad 200 osób pomieściła sala
barokowa łowickiego muzeum
wsobotni wieczór. Tak wielu łowi
czan chciało obejrzeć, a przede
wszystkim wysłuchać, koncertu
The Russian State Chamber Choir.

Z

ajęte były

wszystkie miejsca siePrzed wejściem do sali
obsługa muzeum ustawiła dodatkowe knesła, mimo to część osób podczas
koncertu stała. Jednak nikt się nie uskarżał,
' bo koncert tak znanego chóru to nie lada
gratka. Był to jedyny koncert, jaki zaśpiedzące.

wali w Polsce, w czasie postoju, w drodze
na toumee do Niemiec. Muzycy zatrzymali

la. Podobnie
było podczas wykonania znanej fOSY.iskiej
się bowiem na nocleg w łowickim hotelu piooenk:i ,,Pochnoskiewskie wieczory'', gdy
Zacisze.
dyrygował i chórem, i publicznością, bo do
Podczas sobótniego koncertu artystów wląc7.Cflia się w to wykonilnie wszystkich
kilkakrotnie nagradiano gromkimi brawami. ~
Na znak. dyrygenta Vladimira Kontareva
12-osobowy moskiewski chór w Ło
kłaniali się publiczności i zapewniali, wiczu wykonał kilkanaście utworów
że to jeszcze nie koniec koncertu. Sam dy- skomponowanych przez Rachmaninova,
rygent w miarę upływu koncertu uśmie Czajkowskiego, Mozarta i Bacha, a takchał się coraz częściej, a jego gesty i mirni- że kolędę „Cicha noc" i utwór Ave Maka momentami były bardzo zabawne. Tak ria. Bez słów wykonał też jedno z prelubyło podczas wykonywania śpiewanego bez diów Chopina.
słów utworu „Węgierska polka", gdy chór
(mwk)
---~------------------

GOK Łyszkowice

Taekwondo i kurs tańca •'"+DP!'#•WJ
minny Ośrodek Kultury w Łyszko
wicach zaprasza chętn~ch na treningi
koreańskiej sztuki walki i samoobrony TAEKWONOO, które odbywają się regularnie w każdy wtorek o 19.00. Oprócz
tego ośrodek zaprasza na kurs tańca towarzyskiego, który obejmuje naukę podstawowych kroków i figur tanców standardowych
(walca, tango itp.) oraz latynoamerykańsch
(samba, cha cha itp.). Kurs ma trwać pełne
20 godzin. Szczegółowe informacje można
uzyskać pod nr tel. (0-46) 838-87-37 oraz

G

bezpośredniowGOK

każdą nutę wyśpiewał sylabą

(mak)

95-010 Stryków ul.Warszawska 40
tel./fax. O42 7199179
(naprzeciw kościoła) ·

NOTEBOOKI

Oprogramowanie I obsługa firm
Kasy fiskalne
Internet bezprzewodowy
nawigacja satelitarna GPS
(komputery, notebooki, druka

piekunkami projektu są trzy nauczycielki: Dorota Kuśmider, Anna Kę
dziora i Alicja Gromek. - Jest to nie znaleźć tu coś dla siebie, a nawet o sobie
tylko atrakcyjnaforma kształcenia, ~le ma - mówi dyrektorka. Pisemko odbierane
również wpływ na umiejętność komuni- jest bardzo pozytywnie przez czytelnikowania się z rówieśnikami, podejmowa- ków, w tym także rodziców, co bardzo
nia dialogu z nauczycie/ami i rodzicami cieszy redakcję i opiekunów.
(mak)
- mówi dyrektorka podstawówki z Po-

O

FABRYKA

OKIEN
Łowicz, ul. Kaliska 103,

tel. (046) 837 32 79
fax8374798 ------.,...:--_
sib@winkhaus.com.pl; http~/www.sib.winkhaus.pl

REKLAMA -

KOMPUTER

SERWIS

powa Grażyna Sobieszek. Gazetka zawiera stałe rubryki, takie jak wydarzenia
szkolne, informacje kulinarne i zdrowotne, zagadki, krzyżówki, malowanki, ką
cik ,,Naszym okiem" i kącik poezji. Są
w niej też konkursy, artykuły dla dzieci
i ich rodziców.
Uczniowie, współtworząc strony gazetki, dzielą sie swoimi pomysłami, spostrzeżeniami i materiałami. - Każdy może

Kredyty gotówkowe ~@it~~ ~.~.~
::.
~

A

kA!„$ ~„~

r':~ , 1435
~
~
1765
550,- 1165 50 ,-

monitory)

Http:l/www. l<smufff.zgferz .pl e-mafl:l<smuttl@ksmuftf.zgierz.pl

3-komorowy SOffiiNE
5-komorowy PERFECTLINE
• Szyba k=1,0 z ciepią, szarą ramką
• Okucia Winkhaus
• Mlkrowentylacja gratis
• Wzmocnienia ocynkowane w ramie,
skrzydle, słupku
• Bezpłatne pomiary I transport okien do Klienta
• Profesjonalny montaż

1465

460,-

CENY NETIO Z RABATEM

NIE CDUJ ZAM6W OKNA WSllMe JlJZ TERAZ!!!
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Radni gminy

BIE ·LA

ANDRZEJ ZIMIŃSKI
przewodniczący

Rady Gminy
z Bielaw, lat 43, jest rolnikiem
i prowadzi działalność
gospodarczą, jest żonaty, ma
dwoje dzieci, jest wiceprezesem
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Bielawach i skarbnikiem
wgminnych strukturach PSL.
Wyborcy mogą się z nim
kontaktować pod numerem
telefonu: 0-608-400-023.

Y

TOMASZ BARTOSIAK

KRZYSZTOF CHLEBNY

IRENEUSZ GRALAK

MAREK JEDLIŃSKI

JÓZEF KALUGA

z Łazina, lat 26, jest żonaty, ma
jedno dziecko, prowadzi
gospodarstwo rolne.
.Kontakt: (0-46) 838-23-34.

z Walewic, lat 44, jest żonaty, ma
tro~e dzieci, jest nau~ctelem
w zkole Podstawowej w bocie,
prowadzi gospodarstwo rolne.
Kontakt: (0-46) 838-22-07.

z Chruślina, lat 43, rozwiedziony,
ma tr~e dzieci, jest członkiem
zarzą u Ochotniczej Straży
Pożarnej wChruślinie.
Kontakt: (0-46) 838-27-14.

z Brzozowa, lat 51, jest żonaty,
ma dwoje dzieci, prowadzi
~~~arstwo rolne, jest członkiem

z Bielaw, lat 53, żonaty, troje dzieci,
prowadzi gospodarstwo rolne, jest
też ~sem i członkiem miejsca.
wejOS.
Kontakt: (0-46) 838-23-63.

WŁADYSŁAW

PIETRZAK

z Soboty, lat 63, żonaty, ma troje
doro~ch dzieci, z zawodu jest
techni iem rolnictwa, prowadzi
gospodarstwo rolne, jest radnym
drugą kadencję i społecznikiem.
Kontakt: (0-46)838-21-49.

Kontakt: (0-46) 838-26-35.

SŁAWOMIR KOWALSKI
z Borowa, lat 49, żonaty, ma 3
dzieci, z zawodu jest technikiem
mechanizacji rolnictwa, prowadzi
gospodarstwo rolne, jest radnym
piątą kadencję, społecznikiem.

Kontakt: (0-46) 838-27-66.

JAN RUSEK

JERZY RYBUS

WOJCIECH SZCZEŚNIAK

DARIUSZ TOPOLSKI

JERZY WIŚNIEWSKI

PIOTR ZIELIŃSKI

z Janinowa, lat 58, żonaty, ma 2
dzieci, jest na rencie rolniczej, jest
radnym 4 kadencję, jest ponadto
~arzem budynku miejscowej
iczej Straży Pożarnej.
Kontakt: (0-46) 839-21~9.

z Oszkowic, lat 60, ~est żonaty, m.a
syna, jest rolni iem-rencistą.
i aktywnym członkiem miejscowej
Ochotniczej Straży Pożarnej .
Kontakt: (0-46) 838-24-24.

z Zakrzewa, lat 29, kawaler, jest
nauczycielem historii, kronikarzem
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Zakrzewie, w kadencji 20012006 był jej skarbnikiem.
Kontakt: (0-46) 838-22-50.

z Waliszewa Starego, lat ~żonaty,dwojedzieci,pracujew 'MRw
lodzi, prowadzi z żon~ospcllfarstwo rciłne, jest skarbni · mw OSP
Waliszew, działa też w Stawa~eniu Rozwoju Wsi Waliszew
olic. Kontakt: (0-46) 838-25-33

z Piask Bankowych, lat 44, żonaty,
ma trzech synów, prowadzi własne
gospodarstwo rolne, ponadto jest
sołtysem w Piaskach.
Kontakt: (0-46) 838-24-06.

z Leśniczówki, lat 45, żonaty,
ma dwoje dzieci, prowadzi
gospodarstwo rolne, jest radnym

BEATA DĄBKOWSKA
z Brzezi radną jest pierwszy raz.
Jest mężatką, ma 2 dzieci.
Zawodowo nie pracuje.

FRANCISZEK KAMIŃSKI
z Sannik radnym jest 2 raz
(poprzednio w latach 80). Był
• dyrektorem SP w Osmolinie,
obecnie na emeryturze. żonaty, 2
dorosłe córki.
Kontakt: 024127-76-297.

Kontakt: (0-46) 838-28-03.

przewodniczący

Rady Gminy
z Sannik radnym jest drugi raz. Był
kierowcą w PKS Płock, obecnie
na rencie. Żonaty, 2 doroslych
dzieci, 2 wnucząt.
Kontakt pod numerem telefonu:
024127.76-248.

SANNIKI
FRANCISZEK BUJAKOWSKI

trzecią kadencję.

BOGDAN CIEŚLAK

Radni gminy

z Lwówka· radnym jest już 7 raz,
sołtysem Lwówka 22 lata.
Był rolnikiem, obecnie na
emeryturze. Żonaty, 3 dorosłych
dzieci, 5wnucząt

JAN MARCZEWSKI
z Wojewodzy, 50 lat, żonaty, dwoje
dzieci, prowadzi gospodarstwo
rolne oraz kierowcą w miejscowej
straży pożarnej .
Kontakt: (0-46) 838-25-04.

STEFAN KIEŁBASA

GRZEGORZ KUCHARSKI

z Osmólska w Radzie Gminy jest 2
raz. Prowadzi gospodarstwo
z hodowlą trzody chlewnej. Jest
żonaty, ma 3 dorosłe córki i 3

z Wólki Niskiej radnym jest
po raz pierwszy. Pracuje
w Przedsiębiorstwie Usługowym
Zieleń sp. z o.o. Żonaty od 2

wnucząt.

miesięcy.

Kontakt: 024127•77-276.

Kontakt: 0-696-429-167.

EWA MACHAŁA
z Sielc radną została po raz
pierwszy. Jest mężatką, ma jedno
dziecko (gimnazjalista). Z mężem
prowadzi gospodarstwo rolnicze.

ROBERT MIKOLAJCZVK
z Sannik radnym jest pierwszy raz.
Stan cywilny - kawaler. Pracuje na
poczcie w Sannikach jako
listonosz.
Kontakt: G-889-57G-573.

WANDA MILCZAREK

ZBIGNIEW SERWACH ·

TERESA TYSZKA

JAN WOJTASIAK

AUGUST WRÓBLEWSKI

JAN WRZESIŃSKI

AGNIESZKA ZIELIŃSKA

z Czyżewa radną jest 3 kadencję,
a sołtysem Czyżewa od 8 lat. Przez
20 lat pracowała w Banku
Spółdzielczym w Sannikach.
Obecnie rencistka.

z Lubikowa radnym jest 3 raz,
~sem Lubikowa od 15 lat.
Prowadzi gospodarstwo, farezes
OSP w Staro~ od 8 at gra
workiestrze s · ckiej. RoZWJedziany, 2 doro~ch dzieci i wnuczkę. Kontakt: O 93-711-208.

z Sannik radną jest pierwszy raz.
Jest wdową, ma 3 dorosłych dzieci.
Obecnie na emeryturze. Przez
ponad 32 lata pracowała zawodowo, m.in. w GS w Sannikach.
Kontakt: 024127-76-203.

z Barcika Starego radnym jest 3
raz, sołtysem Barcika od 28 lat.
Pracował w gospodarstwie i jako
listonosz. Jest w Radzie Parafialnej
w Czermnie. Żonaty, 4 dorosłych
dzieci, 10wnucząti 1prawnuka.

z Aleksandrowa radnym jest 2 raz.
Zajmuje się gospodarstwem.
Żonaty, 2 dzieci.
Kontakt: 024127-76-924.

z Osmolina w Radzie Gminy jest po
raz trzeci. obecnie na emeryturze.
żonaty, dwoje dorosłych dzieci,
troje wnucząt
Kontakt: 024127-76-403.

z Sannik radną jest po raz drugi.
Pracuje jako położna
środowiskowa w ośrodku zdrowia
w Sannikach.
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Odciski paluszków
zamiast podpisu

SP Popów

Choinka będzie łowicka

W

czwartek 23 listopada 25 ucmiów
i ucz.ennic klasy pierwszej Szkoły
Podstawowej w Bednarach złoży
ło ślubowanie i zostało pasowanych na
uczniów. Uroczystości przyglądali się rodzice, którzy następnie przypięli swoim
pociechom szkolne tarcze. Pasowania wielkim ołówkiem dokonała dyrektor Krystyna
Multan. Dzieciom wręczono dyplomy, każ
de z nich odcisnęło ślad swojego paluszka na
akcie ślubowania- Pierwszaki. nieznająjesz
cze literek, tak więc jest to forma podpisu
- mówi wychowawczyni Marianna Pisarek OtIZymały też w prezencie po komplecie długopisów w etui, a odkolegów zklas II
i III wf<1imoręcznie przygotowane laurki
i słodkości. Zaprezentowały rownież wła
sny program artystycmy, po któl)'ID starsi
koledzyprzed.5tawili imceniz.ację zawieraj!pl
życzenia dla nowych szkolnych kolegów.
(wcz)

Książki za makulaturę
onad 80 złotych przekazali ucmiowie Szkoły Podstawowej w Dzierzgówlru swojej szkolnej bibliotece na
zakup nowych książek Pieniądze pochodz.ą
z corocznej zbióoo makulatmy. wtym roku
Barbara Frątczak z Łowicza pokazywała uczniom z Popowa, jak malować choinkowe bombki.
zebrano 845 kilogramów. - I>zięki temu biblioteka wzbogaci się o nowe lektury szkolne
- mówi dyrektor Bolesław Kowalski. - JeParafia św. Ducha
stem przed rozmową z polonistlal, podczas
której ustalimy, jakie to będą tytuły. W minionym roku szkolnym na zakup książek do
szkolnej biblioteki pneznaczono 500 zło
tych, z czego 200 złotych pochodziło
ze zbióoo makulatury. w tym roku wynik
zbióoo jest mniejszy, być może więc akcja
- Pracy jest bardzo dużo, już po zwrocić. Zespół chce objąć ich opieką- są to Raz w roku w ramach podziękowań ma
przeprowadzona zostanie raz jeszcze.
dwóch tygodniach mamy przeszło bowiem naj~iej osoby starsze, mające być Odprawiana msza święta w intencji
(wcz) 30 podań z prośbą o pomoc - po- problemy z poruszaniem się. W parafialofiarodawców.
wiedziała nam jedna z pań z nowo nym Caritas brakuje jeszcze osób z podło
Pierwszym widocznym znakiem działapowstałego zespołu parafialnego wickich wiosek objętych zasięgiem parafii nia zespołu Caritas ma być wystawienie
Caritas przy parafii Swiętego Du- Świętego Ducha np. Dąbkowic, Szczydło w kościele oznakowanego pudła (tak jest
cha. Koło zawiązało się 24 paź wa, Otolic.
też w innych parafiach), do którego wierni
dziernika . •
Na tą chwilę Caritas dopiero zaczyna będą mogli wrzucić dary dla potrzebujących:
rozkręcać swoją działalność, jego człon żywność i ubrania Wierni mogąje zresztą
zieci z sannickiego przedszkola i klas
owstanie zespołu to initjatywa nowe- kowie są jednak pełni optymizmu już teraz przekazywać bezpośrednio w biumłodszych Szkoły Podstawowej
go proboszcza Władysława Moczar- i mają dużo pomysłów na przyszłość. rze Caritas miesz.cz.ącym się w domu paraw Sannikach będą uczestnikami skiego i członków założonej przez niego we Sami zdecydowali o miesięcznych skład fialnym (wejście
od strony os. Dąbrowskiedwóch koncertów bożonarodzeniowych, wrześniu grupy modlitewnej. Zespół Cari- kach po 5 zł od osoby. W ten sposób go). Biuro działa dwa razy w tygodniu we
które w poniedziałek 18 grudnia odbędą się tas skupia obecnie 12 osób, pochodzą one zabezpieczono podstawowe potrzeby wtorek od godz. 8.30 do 9.30 oraz w piątki
w sannickim pałacu. Koncerty zatytułowa z rożnych ~i parafii, co daje możliwość i stworzono rezeiwę finansową, która zo- wgodz.16-17.30.Kołobardzochętniepizyjne „Staropolskie obyczaje przy choince szybkiego i sprawnego przeprowadzenia stanie wykorzystana w nagłych przypad- mie od darczyńców także meble oraz wyi kolędach. Najpiękniejsze kolędy i pastorał wywiadu środowiskowego odnośnie osób, kach. Zespół już zarobił pieiwsze pienią posażenie AGD i RfY. Przyjmowane będą
ki" wykona zespół wokalny i instrumental- które zwracają się o pomoc. Dodatkowo dze na sprzedaży zniczy Caritas przed tylko dary czyste i w dobl)'ID stanie.
ny Płockiej Orkiestry Symfonicznej. Kon- każda z tych osób ma rozeznanie w tym, 1 listopada, ale koło ma większe potrzeW okresię śWiąt Bożego Narodzenia
certy zaplanowano na godz. 10.15oraz1 I.OO. gdzie w jej okolicy mieszkają ludzie potrze- by. Dlatego wystąpiło do firm na terenie w domu parafialnym zespół planuje zorga(mwk) bujący pomocy, którzy nie chcą się o nią parafii o pomoc finansową lub rzeczową. nizowanie wigilii dla osób starszych i sa-

P

Zawsze iest komu

pomagać

Kolędy wpałacu

w Sannikach

D

Typowo łowicką choinkę, upiększoną
ozdobami wykonanymi z bibuły
oraz ręcznie malowanymi bombkami,
ubiorą w tym roku uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Popowie
w gminie Łowicz. - Ponieważ bardzo
istotnym elementem świątecznym
jest wystrój choinki, dzieci już teraz
zajęły się jego przygotowaniem
- powiedziała nam dyrektor
podstawówki z Popowa Grażyna
Sobieszek. Na początek, pod
fachowym okiem twórczyni ludowej
Barbary Frątczak, uczniowie
poznawali tajniki ręcznego zdobienia
bombek choinkowych. Spotkanie
za·owocowało oryginalnymi dziełami,
które będą zdobić szkolną choinkę.
Po łowicku pomoże ją ubrać pani
Ksenia Olech. Pod jej kierunkiem
uczniowie przygotują typową choinkę
z naszego regionu, upiększoną
m.in. ozdobami wykonanymi z bibuły,
kolorowego papieru
i własnoręcznie pomalowanymi
bombkami. Choinka ubrana
w ten sposób ma być wyrazem
przywiązania dzieci do kultury
i tradycji ludowej.
(mak)

P

motnych. Zadaniem, które zespół będzie
chciał zrealizować w roku przyszłym, jest
utworzeilie dla tych osób świetlicy, gdzie
w każdą niedzielę tygodnia po mszy świętej
będą mogły spotkać się na kawie, herbacie
i ciastku oraz od czasu do czasu obejrzeć
inscenizację przygotowaną przez dzieci
i młodzież z działającej przy parafii świetli
cy integracY.inej „Słonko". Parafialny Caritas chce nawiąz.ać z nią bliższą współpracę.
Niedzielna świetlica funkcjonowałaby
w oparciu o pomieszczenia ,,Słonka". Zespół Caritas przy Świętym Duchu apeluje
przyokazjidoparafian,zwlaszczaludzimło
dych, by zaangażowali się w wolontariat.
Potrzebni są bowiem ludzie, którzy zajęli
by się przygotowywaniem paczek czy nawet bezpośrednią opieką nad osobami star-

szymi. - Pracy przybywa nam z dnia na
para rąk będzie przydatna
. - powiedziano nam w biwze Caritas. (tb)
dzień i każ.da

2006/2007
Or9ankator OSP L~

Oferujemy:
• 4 dania gorące • zimne przekąski
•napoje·· szampan+ alkohol

.
r
· · ._; Koszt 220 zł od pary ~
y\
Do tańca zaprasza
·
..J

· Zespóf ADES

·

SP Lubianków godz. 20.00

Zapisy:
Stacja Kontroli i Diagnostyki Pojazdów
Lubianków 38, tel. 0600-390-087, 0421719-49-88
gr126

ZAP.RASZA.IW:r

w~~o{ID]lYfilli\1

cent rum . ./

bezpłatna

konsultacja
./opieka
i 100%

odchudzan1a
i odżywiania~~:~"~:~

~

w Łowiczu 0608-325-301.
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przy Sniadaniu

w:

adomo, że polityka to często
brudne zajęcie, ale niemal nie ma
już dnia, w którym nasze. ,,życie
polityczne" nie dostarczaloby kolejnej portji pomyj (alba jak kto woli gnojówki). żak>.
sne jest niestety to, że w te brudne gierki
i prowokatje polityczne coraz mocniej zaangażowane są niektóre media, które zamiast uczciwie i bezstronnie relacjonować rzeczywistość, same próbują ją kreować i stymulować. Nienawiść do obecnie rządzących krajem jest w niektórych
gazetach, stacjach telewizyjnych i rozgłośniach radiowych tak wielka, że ten
amok graniczy wręcz z rewolucyjnym
zapałem bolszewików sowieckich. A ci
jak wiadomo, prowadzeni jak zwierzyna
na smyczy przez .wodzów rewolucji",
bez opamiętania niszczyli wszystko, co
im zawadzało, a ściślej, co zawadzało
bandzie niejakiego Władimira Iljicza Uljanowa pseudonim Lenin.
iorę rano podczas śniadania do ręki
gazetę, która sama siebie uważa
za · najlepszą, najmądrzejszą
i w ogóle za wyrocznię. Pierwsza strona
zapisana niemal w całości wiadomościami
z pozamałżeńskiego życia seksualnego
jednego z posłów .Samoobrony". Informacje zaczerpnięte wyląi:znie z zeznań
niewiasty, która onegdaj była szefową biura
posła, a także radną .Samoobrony",
ale teraz już nie jest ani jednym ani drugim,
a naszla ją potrzeba opowiadania własne
go życiorysu z pikantnymi szczegółami.
Niewiasta owa na dodatek zeznaje, że była
w potrzebie finansowej, bo nie miała pracy, więc z obrzydzeniem, ale oddawała
czasem swe ciało do dyspozycji parlamentarzyście, który pracę i stosowną pła
cę jej zapewniał. Jeśli tak byto napra\Ndę,
ów .parlamentarzysta"· raz na zawsze powinien zniknąć z życia publicznego. Co do
nagłego rachunku sumienia i żalu za grzechy wyrażonego w gazetowym konfesjonale mam jednak spore wątpliwości. Jeśli
bowiem z pobudek merkantylnych robiła
wcześniej to co robiła, to skąd mam mieć
gwarantję, że z takich samych pobudek
nie robi teraz tego, co \'Aaśnie robi. Sprawa nie jest w każdym razie (przynajmniej
na razie) tak oczywista, jak afera Rywina,
który swoją drogą wyjątkowo dobrze wiedział, na której póloe leżą konfitury.

B

~~

~
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Jui d1iesiqte Patrocinium
Zaraz po tym rozpoczęto. wyczytywać i nagradz.ać uczniów,
k!óIZY brali udział w okoliczno-

27 listopada obchodzono

w pijarskich szkołach
w Łowiczu święto ich patro-

Pomyślałem w tym momencie, że może jakiś
na ·o. Józefa Kalasacjusza
oddech dla obea1ej, w końcu demokratycz- - tzw. Patrocinium. Tym ranie wybranej, władzy znajdę więc podczas
zem obchodzono je szcze..
śniadaniowej lektury na następnych stronach owej gazety (nie czasopisma). Ale oto gólnie uroczyście, świętu
druga strona epatuje wręcz radością, jąc 10 lat istnienia szkół.
że znowu jakieś mało istotne pisemko z dawnego NRD (co prawidłowo znaczyło: Nieałożyc~el~~onu- ~jed
miecka Republika Dramatyczna), zionące
noczesrue tworcą pierwnienawiścią do Polski i Polaków, zamieścilo
szej na świecie bezpłatnej szkoartykuł drwiący z naszego Prezydenta,
na dodatek całkowicie bez merytorycznego ły powszechnej -· był JózefKapowodu, za to nieprzypadkowo w czasie, lasacjusz, Hiszpan działający
w którym prof. Lech Kaczyński wybierał się w XVI wieku we Włoszech. Jego
do Niemiec ha spotkanie przywódców tzw.
pierwsza szkoła powstała
Gościem szkoły był bp Józef Zawitkowski
trójkąta weimarskiego czyli Niemiec, Frantji
i Polski. W Niemczech pisaniny tego szma- w Rzymie na Zatybrzu. Uczęsz
lląwca pewnie niemal nikt nie zauważył. We
czały do niej naJbiednitjsze dziec~ któcych modlitwą - jak zresztą zaczyna się tu każdy
Frantji z całą pewnością nikt. Za to w Pol- rcx:lziców nie było stać na opłacenie innych dzień. Następnie była uroczysta msz.a świę
sce wiedzieli chyba wszyscy, o co skrzęt
ta w kościele, po której w sali ginmastycznej
szkół.
nie zadbaly polskie media. Wiernie oddając
Pierwsi pijarzy, którzy przybyli do szkoły uczniowie wielu różnych klas wy- w imię rzekomej rzete!ności dziennikarskiej wszystko, co rzeczona, ex-NRD-owska Łowicza, założyli szkołę w 1670 roku. Po stawili spektakl pt. „Wybór", do którego
gazetka zaprezentowała swoim czytelni- wielu latach kontynuatorem ich idei okazał scenariusz napisała Ewa Orz.ej~ natok9m. Mówiąc krótko: w Polsce obrażanie się także pijar, ojciec Eugeniusz Śpiołek, miast oprawą muzyczną zajął się Norbert
własnego prezydenta ukazało się w kilkawraz z grupą rodziców. Przy akceptacji Bruc.
dziesiąt razy większym nakładzie niż we
Prz.edstawienie odzwierciedlało pmblemy
wschodnich niemieckich landach. Pod pr& swoich przełożonych otworzył on w 1995
roku pierwszy rok nauki w Pijarskitj Szkole współczesntj rodziny. Po spektaklu biskutekstem przeglądu niemieckiej prasy.
ra jest jak widać wyjątkowo pe- Podstawowej Królowej Pokoju w Łowiczu. powi Józefowi Zawitkowskiemu, któcy był
rfidna i wyrafinowana, ale pozo- Szkole pomyślantj jako placówka będąca gościem uroczystośc~ wręczono pamiątko
staje wierzyć w mądrość Polaków. wspólnotą uczniów, nauczycieli i rcx:lziców wy obraz przedstawiający szkołę. Biskup
Aż nadto widać, jak nie na rękę jest wiełu
· - i ciągle chcąca zbliż.ać się do tego ideału. uklęknął, pomodlił się za szkołę i pobłogo
ludziom próba uporządkowania naszego
polskiego podwórka. Wiadomo byto, że to Święto w szkole rozpoczęło się wspólną sławił ją oraz wszystkich obecnych na sali.
zamiatanie nie będzie czynnością łatwą i że
z jednej strony będzie unosił się tuman kurzu, z drugiej obok zamiatających będzie się Gmina Sanniki
kręcił Uumek starający się wytrącić im z rąk
miotły. W ostatnich wyborach samorządo
wych wiele lokalnych warszawskich pism
i pisemek aż kipiało z nienawiści do Kazimierza Marcinkiewicza. Na Ursynowie, gdzie
mieszkam od trzydziestu lat, jednym z bezwanym do realiz.acji w ogólnopolskim proW sobotę 9 grudnia
płatnie rozdawanych tygodników (o 50-tysięcznym nakładzie) kieruje były pracownik
gramie Fundacji Grupy Telekomunikacja
w Sannikach i Barciku ruszy
~ PZPR, drugim (o podobnym nakładzie)
Polska „ Rzeczpospolita Internetowa".
dziennikarz z .listy Wildsteina". Obaj, wy- kurs wikliniarski.
Uczestnicytegoprogramuotrzymają20.000
strojeni w togi jedynych sprawiedliwych,
starali się kpiną i ironią ośmieszyćPISowskie
ajęcia trwać będą 4 godziny, w Sanni- zl zl na szkolenia oraz tzw. pakiet startowy.
go kandydata na prezydenta stolicy. I niesteJak się dowiadujemy w Gminnym Ośrod
kach rozpoczną się o godz. IO.OO,
ty znaleźli posłuch . Na Ursynowie MarcinwBarcikuo 14.20. W ramach szkole- ku Kultury w Sannikach, który wraz z Tokiewicz przegrał jak nigdzie indziej. Bolszewicka przebiegłość tu niestety. wzięla górę. nia i.aplanowanychjest 5 spotkań. Ktrrs wi- warzystwem Wspierania Rozwoju Ziemi
kliniarski i.apisano w projekcie z.akwalifiko- Sarmickitj reali.ruje projekt, wiadomojuż do:-
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Koszyki i kómputery

Z

ściowych konkwsach - literackim i plastycznym. Tematyka
wszystkich konkursów oscylowała wokół postaci z.ałożycieli
szkół i ich dnia dzisiejszego.
W konkursie literackim dla
gimnazjwn pierwsze miejsce z.ajęla Marcelina Waligórska z klasy I a, dla szkoły podstawowej
- Michalina Górajek z klasy N.
W konkursie plastycznym w kategorii 17.eźba, ze szkoły podstawowej pierwsze miejsce z.ajął Karol Gromek z klasy VI, w
kategorii witraż, również ze szkoły podstawowej, pierwsze miejsce ex-aequo z.ajęły
Karolina Wasilewicz z klasy N oraz Malwina Wójcik. W gimnazjwn w kategorii witraż
pieiwszemitjsce ex-aequoz.ajęły IlonaFeliga
oraz Małgornua Bodek z II b. W konkursie
cysunkowym ze szkoły podstawowtj pierwsze mitjsce zajął Wojciech Dębski z klasy I,

wśród gimnazjalistów zaś ex-aequo - Katarzyna Wi~w i Patrycja Mrożewska z I a.
" Po godzi.nie 13 w meczu piłki siatkowej

nauczycieli przeciwko uczniom, zwyciężyli
ci os1atni 3:2. Ostatnim akcentem święta była
dyskoteka dla uczniów gimnazjwn i liceum

(db)
kładnie, co :znajdzie się w tym pakiecie. Bę
dzie to sprz.ętmultimedialny: komputerptzenośny z oprogramowaniein, kamera internetowa, fotograficzny aparat cyfiuwy, rzutnik mulimedialny i ekran.
Dodatkowo, w ramach tego samego programu, Towarzystwo otrzyma 15 używa
nych komputerów niezłej klasy. Dokładnie
tyle, o ile wnioskowano.
Za 20.000 zl sarmickie towarzystwo zaplanowało ponadto 3 szkolenia z podstawowtj obsługi komputera. Będą to 40-godzinne kursy w 15--0SObowych gn,ipach. Ich
uczestnikami będą samotne matki, osoby
bezrobotne oraz rolnicy.
(mwk)

BAL SYLWESTROWY „Korabka ·2006'.'

Sala Szkoły Podstawowej nr 3 w Łowiczu " rozpoczęcie zabawy godz. 20.00
ZAPEWNIAMY:
Organizatorem imprezy jest UKS. Kor~hka

• dania gorące • zimne przekąski • szampana • loterię fantową oraz inne atrakcje
./ Oprawę muzyczną gwarantuje zespól „PLAY'S".
-I Cena karnetu • 270 zł (dla dwóch osób). .
~
.; Dochód z balu przeznaczony zostanie na potrzeby klubu.
.·
', „
· ..; Bliższe informacje i zapisy w sekretariacie SP nr 3 w Łowiczu
~.
;
w godz. 8.00„15.00, telefon (046) 837-37-03, (046) 837-57-96 po 1600, 0660-468=2fl:

OSOBOWYCH, TERENOWYCH
I DOSTAWCZVCH

O.PO

NOWE i BIUNIKOWANE

• profesjonalne pomiary i regulacje
geometrii kół HUNTER
• diagnostyka układów elektronicznych
BOSCH KTS 650
.

./ Oferty z podaniem ceny prosimy składać na adres:
„AMZ Głowno" Sp. z o.o. WUPADŁOŚCI
ul. Sikorskiego 3, 95-015 GŁOWNO

4-7m

Tel. 0601-790-933
0-46 837-20-40 po 18,00

lABAWĘ SYLWESIROWĄ

Bawić państwa będzie zespół Stereo ~\._
Zapewniamy pyszne jedzenie

CV na adres e-mail: machmax patro.pl, tel. 0501-180-770 .

./ Dla całej infrastruktury została wykonana
mapa inwentarzowa nr dz. 618912005
obręb G 13 oraz operat wodno-prawny.
./ Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie:
0-604-492-980, tel.lfax (0-42) 710-73-76.

wysokość

ZA'l:RUDNIMY

WYMAGANIA: • wyksztalcenie minimum średnie
• znajomość branży • mile widziane doświadczenie zawodowe
• prawo jazdy • samochód

Kopernika i Solskiego

CHOINKI

ul. Okrężna 4 .
Tel. 0421719-29-37

mechaników i elektryka samocboclowego
na korzystnych warunkach

majdującej się pod nieruchomościami
masy upadłości (dawny WZMot),
położonymi w Głownie przy ul. Sikorskiego,

· - Sprzedam

Głowno,
gr1 24

kazja

'

Ił\

\,)
INFORMACJE POD ADRESEM:
Powstańców 15 (w sklepie Sobieradek) tel. 0501-129-752
• organizujemy przyjęcia weselne • imprezy okolicznościowe
•zapewniamy fachową obsługę • smaczne dania R.1„ 1

posezonowa

wyprzedaż

maszyn rolniczych
• siewniki zbożowe 15 szt.
• agregaty uprawowo-siewne 3-4 m 5 szt.
• pługi zagonowe i obraclne
• ciągniki Zetor, Ursus, MF
• kombajny zbożowe
• prasy kostkujące
i rolujące John Deere
W

.Wj
e

a

!

TRANSPORT GRATIS
Tel. O 607 988 950

ZESPÓŁ

p !?!~~

RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH
tel.(046) 832 44 81, fax (046) 834 85 05, 96-100 Skierniewice, ul.Wagnera1/2
WYKONUJE:
• ekspertyzy powypadkowe,
• wyceny wartości rynkowej pojazdów do celów ubezpieczenia,
leasingu, amortyzacji, skarbowych;
• kosztorysy napraw i weryfikacje kosztorysów (także dla potrzeb
ubezpieczeniowych);
• pomoc wlikwidacii szkód powypadkowych, doradztwo
w rozliczeniach z towarzystwami ubezoieczeniowymi
· zadzwoń zanim zrobisz pierwszy krok, a przekonasz się,
że było warto.

POSIADAMY PRZEDSTAWICIELA W LOWICZU 0601 358 325
Po~adamy Certyfikaty Ministra lnfras1ruktury do wydawania ocen

Tel. 0608-632-580, 0502-492-700 R-1660

R

dla poJrzeb Wydziałów Komunikacji. Znajdujemy się na liście rzeczoznawców
prowadzonej przez Ministerstwo. Je~teśmy Biegłymi Sądowymi przy SOwlodzi ;;:

'
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REKLAMA ·

GABINET

GABINET CHORÓB SKÓRY

dr hab. n. med., SPECJALISTA ENDOKRYNOLOG
Katarzyna Winczyk - co drugi Wtorek
w godz. 14-16 (zapisy tel. 046/8?7-36-56)
SPECJALISTA CHORÓB PŁUC, ALERGOLOG, PEDIATRA
Boiena Kucińska - czwartki w godz. 11-15.30
PSYCHIATRA
Elżbieta Bolanowska - środy w godz. 13-16
SPECJALISTA NEUROLOG (umowa z NFZ)
W'lłold WYDych- codziennie w godz. 8-10
(1'H2 i 16-17.M- 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 drugi wtorek w godz. 16-18
(zapisy tel. 046/837-36-56)
SPECJALISTA DERMATOLOG
Zbigniew Wroniecki - poniedziałki w godz. 15-16,
pfątki w godz. 11-12, tel. 0602-276-728
NEUROLOG
Małgorzata W•chałowska - środy w godz. 17-19
dr n. med., SPECJALISTA CHIRURGII OGÓLNEJ IONKOLOGICZNEJ
Adam Rogow~Tylman - piątki w godz. 16-19
(wtorki w godz. 16-19 w gabinecie przy ul. Długiej 18a)

Dodatkowe informacje pod nr tel. 046/837·36-56:

• Lek. spec. ZBIGNIEW WRONIECKJ

wtorki, piątki

Głowno,

1600-1800
(za Szpitalem!

poniedziałki 9 00-11 00, czwartki

1500-1700

•• •• tarczycy • piersi • jamy brzusznej • nerek
USG
moczowego • prostaty •
•
pęcherza

narządów

ciąży

N

rodnych • dziecięcego stawu biodrowego ~

GABINET LEKARSKI
lek. med.
Leszek Sobczyński

PIOTR CZYZ
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

WIEStAWBIELECKI
lekarz
chorób wewnętrznych

sobota 8°0 • 1230 •
• ŁOWICZ, Stary Rynek 8 (uzgadniać telefonicznie)

ŁOWICZ, os. Kostka bi. 1 (obok apteki)
GŁOWNO, ut. Wyspiańskiego 6a '
Wizyty po uzgodnieniu telefonicznym
tel. (042) 719-43-42, 0508-213-771

pon.,

śr.,

USG

wewnętrznych

EKG

TEL 042 7-107-400

R-1613

f:l

~

dzieci,

młodzież, dorośli

9, tel. 0603-936-569

Urszula Maciągowska-Siniarska

>q; CHOROB Y SERCA.

c( ~ ~!u~~1in~Ja~2~~!!~!~~~
N Qi PRZYJMUJE: środy w godz. 16.00-18.00
ŁOWICZ,

os. Noakowsklego 3/39

R-1577

Alrf!v!:!!
NAPRAWY • sprzęgieł • silników
• zawieszeń • hamulców • zbieżność kół itp.

KR~GOstUPA

poleca: AUTO NAPRAWA inż. mech. MAREK STREMBSKI ~

WKASZ

• dyskopatie
KAWGZYNSKI
• rwa kulszowa
• przepuklina krążkowa
• skrzywienie i bóle kręgosłupa
• bóle głowy, szyi i karku
• bóle rąk i nóg

99-400Łowicz,

ul. Browarna 12
;,;
Tel. 0-46 830-30-55, 0-46 837-41-57 (dom), 0-509-555-369

Łowicz, ul. Armii Krajowej 2
.tel. 0691-705-314, (046) 837-59-30
www.teczenie-kre ostu a.net
R-1s19

NAJNIŻSZE CENY!!!

,

Specialistyczny Gabinet Chorób Wewnętrznych

DANUTA GRYCZYNSKA

BARBARA

czwartek 13.00 - 14.30
Łowicz,

ul. Długa 14
o
Tel. 0-601-260-660, (046) 837-45-41 ~

FMC-BffiLECliA.
Przyjecia:
• poniedziałek , środa , piątek : 900.12 00 i 1530_1700
• wtorek, czwartek: 900-1200

Gabinet Lekarski

Zduny1a

ALEKSANDER JANOWICZ
"

·'"'

Nowe i używane:
....'łl~,
../laptopy
~r
0'„
../notebooki
~~ffł ~~~ . ·
../komputery
~ffłU ~~~~
../monitory
~O ~~~ ....\\'"=>
../drukarki
S e..~~,„
../zestawy komputerowe
7
Firma Komputerowa

lekarz medycyny

WIELOLETNIE UMOWY

Tel. 046/838·21·68, 046/838-21·28 ~

MIAlES WYPADEK

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

ZGlOS SIĘ
Do NAS

oraz NAPRAW Y,
MECHANICZNE POJAZDOW:

_LECZENIE

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

SYLWI
A KOŚKA
diagnoza, terapia,

...

GŁOWNO, UL. KILIŃSKIEGO 25
(RÓG PIĄTKOWSKIEJ)

PRZYJMUJE:
pt.: 11-13; 16-18, sob. 11-13

PSYCHOLOG PSYCHOTERAPEUTA

Q: :3 Specjalista Kardiochirurg

PIOTR OLEJNIK

I GINEKOLOGII

ul. Sikorskiego bi. 27 m 12
tel. gabinetu: (042) 710-72-67
tel. domowy: (042) 719-11-67

Story R'tnek 9/10 m. 13
tel, 046 83 7-35-59
R·1532

U>~ TĘTNIC I ŻYŁ

specjalista pediatra

Głowno,

przyjmuje po 15-teJ

PROSIMY UMAWIAĆ SIĘ TELEFONICZNIE ;;;

PARAT Y STAŁ
I ZDEJMOWANE

Tel.: (46) 838 75 45,
0·601 946 286

SERVCOM
~~~~

JOLA NTA
PIET RZAK
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

Prowadzimy sprawy,
które wydarzyły się do 10 lat wstecz
(046) 857-70-94, kom. 0604-693-723 ~

DORADC A DGSA, ADR
RZECZOZNAWCA
, SAMOCH ODOWY
Krzysztof Bolimowski
- doradzanie przedsiębiorstwu
-w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych
- roczne sprawozdania
• wyceny pojazdów
• szkolenia na diagnostów samochodowych
Mysłaków,
R·1T10

ul. Mickiewicza 7
tel. 0609-450-622

iALSYliESTROWY
wZielkowicach, Dom Ludowy

gra zespół BEAT
• 4 dania gorące • przystawki
•
• przekąski na zimno •
• napoje • kawa • herbata ,;;
• 0,51 wódki na parę • szampan
', ( ~
Tel. 0461831-47-53, 0887-596-546, 0693-460-529 ~

Profesjonalne

.

, .

DEKORACJE SAL
(z towaru własnego lub powierzonego)

Małszyce 16, 99-400 Łowicz, tel. 046-838-99-70
(dojazd: autobus nr 3) Przyjmuje: 8.00-10.00i18.00·19.00

LECZĘ DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH

Dr nauk medycznych

Twój czas i pieniądze

ŁOWICZ

Głowno, Kilińskiego

specjalista chorób

oszczędzamy

LEK. ANDRZEJ WITECKI

Gabinet Lekarski-

IWONA OLEJNIK

SPECJALISTA POŁOŻNICTWA

• WĘGIEL • MIAŁ
• EKOGROSZEK ~~~~c:;any
• NAWOZY :s~~fu~ncie
CENY PROMOCYJNE

•

DNI PO UZGODNIENIU TELEFONICZNYM

• ZABIEGI CHIRURGICZNE • WIZVTY DOMOWE
• ESPERAL • OBDUKCJE SĄDOWE
• ODTRUCIA POALKOHOLOWE • BADANIA SPORTOWCÓW

ZAPRASZA
DO NOWEGO

SKŁADU

WIZYTY DOMOWE, RECEPTY NA LEKI- ULGOWE "'

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

LASER • MASaż • TfRAPlA MANUALNA

OFERUJEMY:

CZYNNE: poniedziałek, środa, piątek· 16.00-18.00
POZOSTAŁE

(baza SKR)
tel. (046) 838-20-22

Tel. 0-602-276-7 28

tel. O603 890 697, tel. domowy 837 62 52

specjalista chirurg
Stryków, ul. Warszawska 94

PHU

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

•

ul. Wyspiańskiego 8

PRZYJMUJE:
• ZDUNY 46A (biurowiec GS-u)

Krzyszto f Ciesiels ki

EKOWIN
Piotrowice 53

DERMATOLOG REHABILITACJI
low1cz, os. Noakowskiego 1/39

13

Tel. 0603-953-048, 0513-529-864 ::

MASAŻ LECZNIClY NA FOTELU MASUJĄCYM • GRATIS
. NA BÓLE KRĘGOSŁUPA, NÓG, BÓLE GŁOWY

R.s

'~

DOKTOR NAUK MEDYCZNYCH

Zbigniew Jabłonowski
SPECJALISTA UROLOG
choroby prostaty, impotencja
Łowicz,

Przyjmuje w środy po 16.00
ul. Tkaczew 9, tel. (046) 830·02· 18 ·

./ sprzedaż ./ montaż ,/ naprawa odprysków
./ przyciemnianie szyb - atest
./ samochody ciężarowe i osobowe

łódź,

ul. Inflancka 32
042 659 88 66, 24h: o501 049 529

FIRMA CIEPŁOWNICZA POSZUKUJE

,w PRACOWNIO DO DZIAŁU SERWISU
i= URZĄDZEŃ CIEPŁOWNICZ
YCH
Wskazane doświadczenie

~8

W

·

Pisemne c.v. wysyłać na adres:
ECOTHERM Sp. z o.o.
gg400 Łowicz ul. Jana Pawia 111 771179
lub biuro@ecotherm.com.ol

14
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·wiosna w grudniu
- W moim ogrodzie
zawilce,
magnolia ma tak duże
pąki, jakby była wiosna,
a pszczoły nie są
związane z ulem - mówi
Janina Garczarczyk
z Łowi~za. Zwykle już
zakwitły

późnąjesi~nią pszczoły,

Płazy nie poszły spać. To zdjęcie kilka dni temu
porter NŁ Tomasz Bartos w Walewicach.

nie czekając na
pszczelarza, same
zaklejają kitem wlot do
ula. Na razie nie
zabierają się

za tę pracę.

e anomalie pogodowe Janina
Garczarczyk obserwaje z niepokojem. W tej pszczelarskiej rodzinie wszyscy wiedzą, że dla dobrego przezimowania pszp.ół potrzebna jest sucha i mroźna zima
Nawet ta, która dokuczyła nam na
początku roku, nie odbiła się negatywnie rui pszczołach.
Dziś, gdy mimo grudnia zielenią
się trawniki i pola, pszczę_larze nie
sąjedynymi, których to niepokoi.
Zbyt ciepła aura może niekorzystnie wpłynąć na ozimy rzepak i zboża. Rośliny nie są zahartowane, cały
czas wegetują (czyli rosną) i gdyby
nagle wystąpił mróz, mogłyby przemarznąć. Podobnie jest z drzewami
owocowymi.
Uwaźni łowiczanie zauważyli, że

na południe Europy nie odleciały
czajki, których nigdy w grudniu

ratura w

centralnej Polsce kształto

wać się będzie w ciągu dnia w granicach 5-8 st C. Cały czas niebo bę

wykonał

re-

Od wtorku do Polski napływa
bardzo ciepłe powietrze znad Aftyki. Na zachodzie kraju temperatura
dochodziła do 15 stopni C. Ciepła
tego jednak nie czujemy ze względu
na zachmurzenie, deszcze i wiatr.
Na razie powstaje nam cieszyć
się oszczędnościami na energii, jakie
są możliwe przy takiej ciepłej pogodzie. „Święta Barbara po wodzie,
Boże Narodzenie po lodzie" (i odwrotnie) - mówi znane przysło
wie. Na razie moźna się obawiać,
że w tym roku się ono sprawdzi.
A wtedy pozostaje nam tylko nadzieja, że Mikołaj nie da się oszukać tą wiosenną aurą i w wigilijny
wieczór dotrze jednak do nas
z prezentami.

dzie pochmurne, większośćdnidesz
czowa: tak będzie 7, 9-15 oraz 19
-21grudnia
Zima 2006/2007 nie będzie tak
ostra jak·poprzednia. Zimy mroź
ne, z dużymi opadami śniegu, zdarzały się dotychczas raz na ponad
20 lat. Specjaliści z meteorologii
uważają, że będą one coraz rzadsze,
z powodu globalnego ocieplania się
klimatu. Jak się :zresztą okazuje, duże
mrozy, sięgające -30 st C, które nas
dotknęły, obejmowały wówczas
tywe kwiaty w grudniu, sfotografowane kilka dni temu w Walewicach.
I
tylko Europę Srodkową i Wschodu nas nie było. Ptactwo wodne, jak czytelnik. Mało tego - usłyszeć nie będzie. Prognozy nie przewidują nią. Zima w USA i Kahadzie była
np. gęsi, kaczki, na dużych zbiorni- moźna śpiew skowronka czy śpie ujemnych temperatur aż do Bożego wyjątkowo ciepła, najcieplejsza
(mwk)
kach wodnych moźna liczyć w set- wanie kosa, identyC'Zlle, jak wiosen- Narodzenia. Do 21 grudnia tempe- z dotychczas odnotowanych.
kach, co jest nietypowe dla tej pory ne godowe trele.
W ubiegłym tygodniu drogą elek- - - - - - - - - - -- - - -- - - -- - - -- - - - REKLAMA roku. Niektóre z nich to cudzoziemki, które odleciały na zimę z krajów troniczną dotarło do nas zdjęcie
skandynawskich i zatrzymały się w wykonane pu.ez p. Jacka GostkieFirma BAUMIT Sp. z o.o.
Polsce. - Mają co jeść, bo nie ma wicza, na którym są okazałe grzynależąca do austriackiego koncernu Schmid Industrie Holding,
śniegu i mrozu, więc nie spieszy się by, sfotografowane - jak zapewnia
czołowego europejskiego producenta materiałów budowlanych,
im z odlotem - powiedział nam stały nadawca - w ostatnich dniach listopada. Nasz reporter Tomasz Bartos
w związku z planowaną realizacją
wykonał natomiast kilka „wiosenbudowy kolejnej fabryki w Polsce ZATRUDNI:
nych" zdjęć przedstawiających
żaby, motyle, kwitnące nagietki
- wszystkie zaobserwowane
w ostatnich dniach, na przełomie tego
i ubiegłego tygodnia!

3au

-I

Prognozy nie wróiq
prawdziwei zimy

Zdjęcia

podgrzybków
czyt_elnika.

przysłane

najbliższych

dniach bardziej
mogą się nafu przydać parasole i kalosze niż futra, kożuchy i puchowe
kurtki. :za nami św. Barbara i mikołajki, a za oknem wiąż aura kojarzą..
ca się bardziej z październikiem lub
listopadem, niż z grudniem. Po zapoznaniu się z długotenninowyrni
30 listopada przez naszego prognozami pogody, możemy się
obawiać, że zimy w tym roku już
W

- - - - - -- - - - - -- - -- -- -- - 4 - - - - -

kredyt gotówkowy lub hipoteczny

nr 1003/23 o pow. 8Q86 m2

WRAZ ZNANIESIENIAMI
poloioną

Chętnych do podjęcia pracy prosimy o przesłanie kompletu dokumentów
(cv i list motywacyjny) do firmy Baumit na adres:
Baumit Sp. z o. o. 97-300 Piotrków Tryb., ul. Wronia 59,
E-mail: piotrkow@baumit.pl

FIRMA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODPOWIEDZI TYLKO NA WYBRANE OFERTY.
REKLAMA ~

Wybierz sobie dogodny

DZIAŁKĘ

• Wymagany uregulowany stosunek do służby wojskowej.
·
• Mile widziane uprawnienia na wózki widłowe,
uprawnienia elektryczne itp.

wŁowiczu przy ul. Armii Krajowej 51a obręb Korabka

Informacje można uzyskać w siedzibie Uczelni lub telefonicznie:
046 837-35-43 wew. 56 od poniedziałku do piątku w godz. 8 do 15.

gO:
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............
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ZOSTANĄ

W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH

BARBARA WALASEK
Barbara Walasek urodziła się był to wielki cios. Z powodu braku środ
12 listopada 1929 roku w Łowi ków do życia musiały wyprowadzić się do
czu w średnio zamożnej rodzinie, Skierniewic - do rodziny od strony matki.
zmarła na nowotwór płuc 19 sierPani Barbara skończyła szkołę średnią
pnia 2006 roku . .
właśnie w Skierniewicach. Gdyby nie moż
liwość zatrzymania się ,,kątem" u rodziny,
ej ojciec był szanowanym murarzem, pewnie nie skończyłaby nawet szkoły śred
natomiast matka zajmowała się wycho- nitj, ze względu na braki finansowe. Po skoń
wywaniem trójki dzieci oraz pracowała cz.eniu szkoły średnitj Pani Barbara ukoń
w rodzinnym gospodarstwie rolnym. Bar- czyła kurs nauczania początkowego i mogła
bara była najmłodsza z rodzeństwa, jednak rozpocząć pracęjako nauczycielka w szkobyła osobą odpowiedzialną i już jako kilku- le podstawowej. Pierwsze szlify nauczyletnia dziewczynka miała sporo obowiąz cielskie zdobyła w szkole podstawowej
ków. Zajmowała się m.in. dziećmi z posesji w Skierniewicach, gdzie cały czas mieszkaobok. Już wtedy sąsiedzi w rozmowach ła. Opiekując się wujkiem i ciotką, u których
między sobą chwalili sobie pomoc, jaką im mieszkała, spłacała dług za kilkuletniąopieudziela, oraz zauważali powołanie do za- kę podczas uczęszczania do szkoły w Skierwodu nauczycielskiego. Takie też były póź niewicach
niejsze losy Pani Barbary. Została nauczyPani Barbam poznała swojego przyszłe
cielką - lubianą i szanowaną przez dzieci. go męża podczas potańcówki zorganizowaTaką, o którtj mówi się - prawdziwa na- nej z okazji święta ludowego w Skierniewiuczycielką z powołaniem.
cach. Długo ze sobą rozmawiali o życiu
Podczas Il wojny światowej najstarszy i otaczającym ich świecie, a kilka dni później
brat Barbary, Adam, zginął podczas walk na kawaler - przyszły mąż - przyszedł do niej
fioncie, ojciec zginąłjuż podczas pierwszych z bukietem kwiatów. Pamiętała, że były to
dni wojny. Zarówno dla niej, jak i dla matki =wone tulipany. Czerwone tulipany czę-

J

(1929-2006)

ODESZLI OD NAS (24.11-3.12.2006 r.)

t

24 listopada: Krystyna Skowrońska, 1.55, Wola Zbrożkowa; Mał
gorzata Igielska, 1.41; Aleksandra Wawrzyn, 1.64, Głowno; Stanisław
Kleszcz, 1.80, Bratoszewice; Stefan Kowalczyk, 1.81, Głowno.
25 listopada: Rozalia Sęk, 1.86. 26 listopada: Józef Płóciennik, 1.80,
Wola Lubiankowska. 27 listopada: Jadwiga Mitek, 1.60; Anna Bura, 1.45.
29 listopada: Rozalia Konikowska, 1.86, Łowicz; 1 grudnia: Jan Zakrzewski, 1.77; 2 grudnia: Antonina Borsztnar, 1.89, Głowno; 3 grudnia:
Julianna Ziółkowska, 1.74, Kamień;

sto powracały we wspomnieniach. Po blisko trzech latach po ślubie urodziła się córka
Katarzyna, potem syn Waldemar. Państwo
Walaskowie przenieśli się ze Skierniewic do
mieszkania na osiedlu Kostka w Łowiczu,
potem do własnościowego mieszkania na
Bratkowicach. Przez cały czas jednak Pani
Barbara pracowała w szkole w Skierniewicach i nie zamierzała z tego rezygnować.
Dojazdy były kosztowne oraz męczące,
Roman Sękalski z Domaniewic
szczególnie te zimowe, ale Pani Barbara była oraz Sylwester Bernat z Lubochni
bardzo przywiązana do tamtejszego środo przyjęli z rąk biskupa Józefa Zawitwiska. Być może właśnie przez dojazdy do kowskiego święcenia diakonatu.
Skierniewic i ciągłe przeziębienia pojawiły Uroczystość odbyła się w sobot@
się u niej kłopoty z płucami. Niedługo po- 2 grudnia w łowickiej katedrze.
tem zaczęła narzekać na bolące stawy.
lerycy są studentami VI roku Wy
Z uwagi na zły stan zdrowia przeszła na
żs:zego Seminarium Duchownego
wcześnitjszą rentę chorobową.
w Łowiczu. Na kursie tyrll jest
Choroba płuc okazała się śmiertelna - zidentyfikowano nowotwór, jego złośliwą w sumie 6 osób. Trzech kleryków przyjęło
odmianę. Pewnie był to efekt kilkunastolet- święcenia diakońskiewcześniej,jeden jeszniego palenia. Lecz.enie chemią nie przynio- cze ich nie miał z powodu problemów ze
sło oczekiwanego efektu. Pani Barbara zmar- z.drowiem. - Zapół roku będziecie kapłana
ła 19 sierpnia 2006 roku, po kilkutygodnio- mi, ale w Kościele jest inny
porzą4ek niż w demokracji wym pobycie w S1J>italu w Łodzi.
(mak) mówił bp Zawitkowski. -

Koleini diakoni wyświęceni

K

problemami, powiedz.ą wam: Nie

maż się,

jesteś rnocnychlop. Pamiętaj to, czegocięuczy
liśmy.

Na koniec kazania biskup pomocniczy
- Jest w wru duch mocny ·
i mocamy, abygłosić zmartwychwstanie. Moi.ecie przystąpić do święceń. Obrzęd rozpoczął się_ od Litanii do Wszystkich Świętych,
następnie diakoni składali przysięgę życia
w celibacie i posłuszeństwa biskupowi.
powiedział tylko:

BpZawitkowskinałożyłnanichręce,naznak

obdarzenia ich łaską, Następnym symbolem
było przekazanie Pisma Świętego, włożenie
• (mwk)
szat i pocałunek pokoju.

,,Jakbę4zieszpierwszy-bąfiź

Piosenko integruie

jak niewolnik. Jak będziesz
przelui,onym - bąfiźsłużący ''.
Taka kariera wru czeka, jak
będzie/i chcieli być Chrystusowi.
Bp Zawitkowski wyrażał
nadzieję, że przyjmujący

Czwarty raz ło~ickie
Stowarzyszenie „Dać szansę"
zaprosiło dzieci
i młodzież na Powiatowy
Integracyjny Festiwal
Piosenki, który odbył się
w czwartek 30 listopada
w Łowickim Ośrodku Kultury.

święcenia będą dobrze sprawować

swoją posługę,

w czym wspierać ich będzie
Kościół i rodzice. - Dobrze,
że rodzice są bliskn. Jeszcze Obrzęd święceń diakonatu rozpoczyna Litania
nieraz będą wam potrzebni. do Wszystkich Świętych. Klerycy modlą się, leGdy przyjdziecie do nich z żąc; pozostali - klęcząc.

tym roku w festiwalu wzięło udział
1Ogimnazjów i 6 szkół ponadgimnazjalnych, których uczniowie
występowali w zespołach oraz jako soliści.
Imprezę prowadziła Halina Pietrzak,
na scenie pojawiała się prezes Stowarzy- •
szenia Wiesława Gębura, w przedsięwzię
cie zaangażowani byli wolontariusze
z Ginmazjum nr 1 w Łowiczu pod opieką
Teresy Mróz, Małgorzaty Nodzak i Jolanty Kaczor.
Festiwal to przede wszystkim okazja do
spotkania, wspólnej zabawy muzycznej, ale

W

niezabrakłonanimmuzycznejkonkurencji,
którą oceniali jurorzy. Przewodniczącym
jurybyłWojciechSmykzeskierniewickiego

Studia Piosenki, ponadto występy oceniali:
Anna Niekraś - nauczycielka Gimnazjum
w.Popowie, Wojciech Sieradziński -nauczyciel SP 2 w Łowiczu, Eugeniusz Strycharski
-jako przedstawiciel Łowieckiego Ośrodka
Kultury.
Po naradzie jurorów Wojciech Smyk
przedstawił werdykt W kategorii solistów
z gimnazjów I miejsce zajęła Karolina Kruczyk z Niepublicznej Szkoły Muzycznej
Łowiczu, II - Katarzyna Lebiodaz Gimnazjum w Nowych Zdunach, ill - Emilia
Miziołek z Gimnazjum m l w Łowiczu.

w

Oni zagraiaiq naszemu iyciu

Kacper Kukieła i Michał Janocha z pijarskiego LO.

-

W kategorii zespołów z gimnazjów I miej- Ogólnokształcące w Łowiczu, m - m LO
sce przyznilno reprezentantom Gimnazjum w Łowiczu.
Wyróżnienia specjalne przyznano Mło
w Nowych Zdunach, Il - Gimnazjum m 4
w Łowiczu, ill - Specjalnemu Ośrodkowi dzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii w Kiernozi oraz grupie z Łowickiego StowarzySzkolno-Wychowawczemu w Łowiczu.
I miejsce w kategorii solistów szkół śred- szenia ,,Dać szansę".
nich zajęła Ewa Smerecka z I Liceum OgólKoncert laureatów rozpoczął się bardzo
nokształcącego w Łowiczu, Il - Aleksandra poważnie, gdy Ewa Smerecka śpiewała
Jaraźna z Zespołu Szkół Ponadgirnnazjal- ,,Modlitwę Francois Villona" Bułata Okunych m 2, ill - Marta Brzozowska z Łowic dżawy, a zespół ze szkoły pijarskiej wykokiego Ośrodka Kultury.
nał utwór ,,Do polityka" (słowa Czesława
W kategorii zespołów ze szkół średnich Miłosza,muzykaZbigniewaPreisnera). Nie
I miejsce zajął zespół Pijarskiego Liceum zabrakło jednak też weselszych utworów.
(mwk)
Ogólnokształcącego, II miejsce - I Liceum

Poetyckie strofy dla
łowa zachęty do dalszej pracy, kreowania swoich poetyckich światów
i odwagi do koltjnych prezentatji usły
szeli od jurorów konkursu poetyckiego
z okazji 870-lecia Łowicza (archiwisty
Marka Wojtylaka i poety Zbigniewa Kostrzewy) jego uczestnicy, którzy zebrali
się I grudnia na rozstrzygnięciu konkursu w sali ślubów łowickiego Urzędu Stanu Cywilnego.
Ewa Tomczak z Łowicza otrzymała
pierwszą nagrodę za wiersz „870-te urodzi-

S

Łowicza

ny'', drugie miejsce zajął Marek Chorabik
z Gdyni za wiersz ,,Herb'', trzecie - Michał
Kosiński z Łowicza za wiersz „Obrazki
z Kaplicy". Oprócz tego przyznano również 3 wyróźnienia dla: Feliksa Walichnowskiego z Łowicza za wiersz ,,Dawidek", Joanny Bolimowskiej z Łowicza za
wiersz „Ukochany Łojce Święty" i dla
Piotra Biegasiewicza z Konina za „List
Józefa Chełmońskiego do żony Marii
Szymanowskiej". Nagrody dla laureatów
- czyfi albumy fotograficzne „Łowicz

w XX wieku" Jacka Rutkowskiego, a dla
zbiór artykułów historycznych „Szkice łowickie" Marka Wojtylaka - wręczał burmistrz Łowicza Ryszard Budzałek.
Oprawę artystyczną uroczystości zapewnili uczniowie Szkoły Gry na Gitarze
Stefana Staszewskiego działającej przy
WK Kilkudziesięciu gości obecnych na sali
już po rozdaniu nagród usłyszało w ich
wykonaniu utwory muzyki poważnej .
Pokłosiem konkursu jest tomik poezji
,,Kronikarz Bzura;' wydany przez LOK
i dostępny w jego siedzibie.
(tb)
wyróżnionych

29 listopada: w Reczycach w gmi·
nie Domaniewice 54-letni Kazimierz B.
jechał Polonezem (1,03 mg/dm 3 alkoholu) oraz dodatkowo nie stosował się do
zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego przez sąd, na ul. Jana Pawła li
w Łowiczu 31-letni Wojciech K jechał
samochodem Fiat 126p (0,48 mg/dm 3 al·
koholu).
30 listopada: w Nieborowie 38-letni
Krzysztof G. jechał rowerem (1,47 mg/
dm3 alkoholu), w tej samej miejscowości
policja zatrzymała 55-letniego Andrzeja•M.,
który jechał rowerem (0,63 mg./dm3 alkoholu), w Walewicach w gminie Bielawy 65letni Stanisław O. jechał rowerem.
2 grudnia: na ulicy Chełmońskiego
w Łowiczu 31-letni Marek S. jechał rowerem (0,34 mgfdm3 alkoholu), razem
z nim również rowerem jechał 35-letni
Dariusz S. (0,30 mgfdm 3 alkoholu), w Zła
kowie Kościelnym w gminie Zduny

47-letni Marian O. jechał rowerem (0,83
mg/dm3 alkoholu), w Pilaszkowie w gminie Łowicz 20-letni Przemysław P. jechał rowerem (0,59 mgfdm 3 alkoholu).
w tej samej miejscowości t9-letni Kamil
P. jechał rowerem (1,32 mg/dm3 alkoholu), w Wiskienicy Górnej w gminie Zduny
33-lelni Albert J. jechał ciągnikiem Ursus
(0,64 mg/dm 3 alkoholu), w Karsznicach
w gminie Chąśno 28-letni Ireneusz Ł. jechał rowerem (0,66 mg/dm3 alkoholu), w
Kiernozi 18-letni Zbigniew W. jechał motorowerem (0,56 mg/dm3 alkoholu),
3 grudnia: w Skowrodzie Południo
wej w gminie Chąśno 47-letni Henryk L.
jechał rowerem (0,68 mg/dm3 alkoholu),
w Arkadii w gminie Nieborów 29-letni
Mariusz M. jechał rowerem (1,38 mg/dm 3
alkoholu),
4 grudnia: w Zdunach 52-letni Jerzy K. jechał rowerem (1,07 mg/dm 3 alkoholu).

H. SKRlYDLEWSKA
i :f!i • f!i :<•t1H I f'1•X:r1!1i I
IH 3;i ;•a 4

ul. Łowicka 7111 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)

GŁOWNO,

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

16

7 .12.2006 r.

minęło

50 lat

• czyli .Księiak" na polowaniu
- Niech Święty Hubert będzie dla
nas szczodry i łaskawy, a za jego
wstawiennictwem niech nasze
łąki i pola zawsze będą pełne zwierza/ • powiedział na zakończenie
swojego przemówienia prezes za.
rządu Koła Łowieckiego nr 4 „Księ
żak" w Zdunach Marek Bilski, koń
cząc swoje przemówienie z okazji
uroczystości obchodów 50-lecia
istnienia koła w czasie Święta Jesieni, które odbyło się w Domu Kultury w Zdunach 19 listopada.
istoria Kola Łowieckiego ,,Księżak" się
ga 1948 roku. Wtedy na terenie dzisiejszej gminy Zduny narodził się powojennych ruch myśliwski. Wcześniej nie
polowano ze względu na obostrzenia
władz po II wojnie światowej. Nie było
wówczas jeszcze wyodrębnionych kół
łowieckich. Zmieniło się to w 1952 roku wtedy na terenie północnej części gminy
Zduny, gdzie dziś ma swoje łowieckie tereny „Księżak'', powstało koło ,)edność
Jackowice". Jego teren obejmował 14 tys.
ha, obejmując nie tylko część dzisiejszej
gminy Zduny, ale także gminę Kiernozia i
Chąśno. Cztery lata później, w 1956 roku,
z koła tego wyodrębniły się dwa: ,,Księ
żak" i „Orzeł".
W komitecie założycielskim koła ,,Księ
żak'' byli: Józef Śmiałek, Władysław Maciniak, Stanisław Anyszka, Jan Kołaczyński,
Stanisław Gajda, Franciszek Gasik, Stanisław Jaros, Franciszek Perzyna, JózefKrzywicki. Józef Król, Stefan Król, Józef Gła
doch.
Obecnie prezesem koła jest Marek Bilski. Koło skupia 21 myśliwych, niebawem
przybędzie do niego kolejnych dwóch, którzy właśnie skończyli okres stażu.
- Od począ_tku koło związane było silnie
z terenem, na którym gospodarowało. Ponad 800/o członków stanowili rolnicy z tego
terenu. Fascynacja myślistwem przechodzi
do chwili obecnej z pokolenia na pokolenie.
Przykładem takich rodów myśliwskich są
np. Rody Gładochów ze Złakowa Borowego, Murasów z Retek, Kozów ze Świeryża
.czy Gajdów ze Złakowa Kościelnego, z których polował dziadek, ojciec, a teraz dwóch
synów- opowiada nam kronikarz koła Artur

się wtedy opłatkiem. W samą Wigilię wielu
z nich, tak jak Rożniata, wcz.eśnie rano bierze strzelbę, ale bez naboi, zabiera dzieci
i wyiusz.a na objaz.d podsypów, czyli karmników stojących po polach. Sypią do nich
ziarno i wkruszają opłatek. - Wielu z nas tok
robi. Wigilia to specjalny dzień i myśliwiper
winni go obchodzić także w sposób specjalny - mówi Rożniata.
W kole są żywe także inne, smowo ~
stJZegane zwyczaje myśliwskie: nigdy nie
stJZela się do pierwszego zająca w sezonie;
nigdy nie stJZela się także do zająca w stójce,
a wyłącznie w biegu; nowy myśliwy w kole
zawsze przechodzi chrzest, czyli mazanie
lawią pierwszego ustrzelonego zwierzęcia
Sezon kończony jest zazwyczaj uroczystym ogniskiem, w czasie którego dokonuje
się podliczeń trafuych stJZelań.

Upiln•iłl

klusowaików

Koło posiada obecnie 72 tys. ha dzierża
wionego terenu łowieckiego ajętegow dwóch
obwodach. Jest to teren o niskim stopniu
zalesienia, składasięgłównie zpól i łąk. Zajmuje on przede wszystkim północną czief;ć
gminy Zduny.
- O dziwo nie mamy dużych problemów
z klusownictwem - mówi prezes Marek Bił- ·
ski. -A to dlatego, że członkowie koła to ludzie
miejscowi, którzy doskonale mają mieszkajqqch w sąriedztwie. Jeśli mamyjuż do czynienia z klusowniki.em, to zazwycząj nie chodzi o wnyki, ale o polowania z chartami. Takiego kłusownika mamy np. w Świeryżu,
przysparza nam on ciągłych problemów.

H

Rożniata.

'

Myśliwskie

nryczai•

I

Przez 50 lat istnienia, koło ,,Księżak" wyswoje własne tradycje. Najważ
niejsz.ą, podkreśla Rożniata, jest coroczna
msza święta odprawiana po 3 listopada
w kościele w Złakowie Kościelnym zwią
zana ze Świętym Hubertem, patronem
myśliwych. - Msze w Złakowie odbywają
się co roku nieprzerwanie odpowstania koła
do dnia dzisiejszego - wspomina kronikarz.
Msza poprzedza hubertowskie polowanie.
ofiarnych są wtedy np. baWśród
żant czy dzika kaczka. Myśliwi czytają Pismo Święte oraz intentje. Po mszyjestzbiórka, ustala się kolejność pędzeń (przejść po
łowisku). Po polowaniu myśliwi, już bez
broni, spotykają się przy ognisku.
W ,,Ksi~", inaczej niż w innych kołach myśliwskich, nie organizuje się polowań wigilijnych,jestza to polowanie w ostatnią niedzielę przed wigilią, myśliwi dzielą Na pierwszym planie
pracowało

darów

KOTLY NA EKOGROSZEK
KOTLY MIALOWO-W{GLOW&R~
GRZEJNIKI ALUMINIOW

długoletni

prezes koła Józef Kołaczek - początek lat BO-tych ubiegłego wieku.

Łowicz

ul. Mostowa 20

tel. (048) 830-37-41,
0509-877-268

395z1
netta

wykonuJ81ny
lnsłalacJe c.o. z 7% VA1

1465

* bezpłatne kosztorysy i porady techniczne
ul. Napoleońska 12. tel. (046) 837-83-93
G RZEW C ZA GŁ OWNO. ul. Bielawska 17. tel. (042) 719-15-26

llł3 THERMO-STAN

TECHN I KA

.

ŁOWICZ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~-

ŁOWICZ, UL. KLICKIEGO 18
tel. (046) 837-63-74, 830-34-14

GODZINY OTWARCIA:
pn.-pt. aoo-1aoo, sb. aoo.1400

• panele podłogowe • boazeria PCV, siding
• panele ścienne MDF
• parkiet, mozaika, deski podłogowe
• drzwi • parapety
• schody, tralki, poręcze
. • rolety, karnisze, kasetony
·SZEROKI ASORTYMENT
nn • elektronarz dzia
• RA1Y· BEiP1mwSZE.iwPŁA1Y

w super cenac
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Remont organów w kościele piiarskim
Ponad 3 tysiące złotych na remont organów zebrano wśród parafian podczas niedzielnych mszy
przed dwoma tygodniami w koście
Seniorzy Księżaka, w czasie jedne- le pijarskim w Łowiczu. Remont
go z polowań na początku lat BO-tych. trwa już od 2 miesięcy.
Pierwszy z prawej Kazimierz Ję
ak mówi wykom~jący prace organodrzejczyk.
mistrz Jan Aleksander z Golkowic GórMyśliwi z ,,Księżaka" nie uskarżają się nychnieopodal Starego Sącza w wojewódzna brak zwiei:zyny. Na ich terenie jest zając, twie małopolskim, wcześniej dokonany zobaż.ant, kuropatwa, lis - którego populacja, stał demontaż głosów, czyli piszczałek, które
po przeprowadzonych szczepieniach na następnie zabrane zostały do jego warsztawściekliznę zauważalnie wzrosła, co daje się . tu. Obecnie naprawione i uzupełnione głosy
odczuć przez spadek liczebności gatt.mków, oraz inne ~i - klawiatura, wiatrownice,
znajdujących się w jego jadłospisie. Jest sar- pedały, wykonany od podstaw pulpit
na i dzik - ten ostatni przysparzał kilka lat z podstawką na nuty, drewniana wysuwaternu poważnych problemów rolnikom na osłona na klawiaturę itd. - są montowane
w okolicach Złakowa, gdzie rujnował upra- w pijarskim kościele.
wy nad Słudwią Spore stado dzików zadoJak mówi ojciec rektor kościoła ksiądz
mowiło się na dłuższy czas w znajdującym Andrzej Pilch, organy są w świątyni bardzo
się tam trzcinowisku o powierzchni ponad ważnym elementem. - Parafianie często nie
300 ha Myśliwi musieli dokonać selekcji. zdają sobie sprawy jak ważnym. Oni tylko
Obecnie dzików jest mniej, nie wyrządzają
Zbyt wielkich szkód, w większych grupach
pojawiają się na terenie łowisk koła okresowo - przechódzą z okolic Luszyna, gdy tam
trwają polowania
Oprócz tego, na terenie koła są też dzikie
kaczki, ~ - te zatrzymują się na polach
w okresie jesienno-wiosennych przelotów.
- Myśliwi byli też zaskakiwani pojawieniem
się np. lani, ostatnio dwa lata temu, czy danieli, a nawet łosia W ostatnich łatach nie
było w łowisku piżmaka, pojawił się za to
jenot, jest też norlca amerykańska Myśliwi,
dbając o dobry stan łowiska każ.dej zimy, co
kilka dni wysypują do podsypów kilkadziesiąt ton zbóż, które wcz.eśniej sami kupili
i zmagazynowali.
Na przestrzeni 50 lat koło odnosiło różne
sukcesy. Z ostatnich wart podkreślenia jest
srebrny medal przyznany przez okręg skier:
niewicki za najokazalsze w sezonie trofeum
pozyskane z dzika Chodzi o kły, tak zwane Organy prezentują się okazale, jednak wymagają jeszcze wiele pracy
szable i fajki. Myśliwym, który zastrzelił przy ich strojeniu
dzika, był Artur Rożniata. W 2005 roku myśliwi ,,Księżaka" zajęli 7 miejsce na 15 star- słyszą, że organista fałszuje lub nie - mówi. przez czas. - Nasze kościoły są zimne, intujących drużyn w okręgowych zawodach Organy pochodzą z XVIlI wieku i właści strument nigdy nie był czyszao'!}! z kwzu,
strzeleckich w Skierniewicach. Jednak z roz- wie nigdy nie były remontowane. W roku a t.o barriw źle na niego 11pływa. Te organy
mów z myśliwymi wynika, że najbardziej 1981 przeszły strojenie, również teraz, jak są najlepsze, lepsze odpneumatycznych czy
cieszy ich z.ałożona z uratowanego i odcho- mówirektor,pracniemożnanazwaćremon elektrycznych, kt/Jre zupełnie nie nadają się
wanego baż.anciego lęgu hodowla i wpusz- tem - także jest to strojenie.
do świątyń, jednak są też bardzo delikatne
czenie z niej w tym roku ok. l OO tych ptaOrgany właściwiejuż nie grały. Wiele gło - tłumaczy rektor. Pijarskie organy są instruków na swoje tereny łowieckie.
(tb) sów było zatkanych lub zniszczonych mentem listewkowym, mechani=ym. To

J

Do takiej pracy niezbęd!JY jest idealny słuch muzyczny. Organomistrz Jan
Aleksander podczas strojenia organów w kościele pijarskim.

znaczy, że poszczególne głosy uruchamiane czasochłonnych prac - strojenie wszystkich
ze sobą głosów. Jeden głos stroić można nawet trzy
drewnianych listewek. Powietrze tłoczone godziny- poprzez powiększanie lub zmniejjestzapomocądużegomiecha,niegdyśwpra szanie otworków w piszczałkach, spiłowy
"'.ianego w ruch przez człowieka, dziś za wanie języczków itd. Równie ważna jest
pomocą prądu elektcy=ego.
głośność poszczególnych dźwięków, którą
rganomistrz ocenia, iż remont z lat ustawia się, regulując przepływ powietrza
osiemdziesiątych zrobiony został po W zależności od potrzeb czubek takiej piszpartacku - wiele głosów jest zniszczonych, czałki jest przytłumiany lub poszerzany.
Praca to żmudna i czasochłonna, przy
podgiętych. Inne były zatkane przez zanieczysz.czenia, te drewniane miały zbutwiałe której trzeba się wykazać absolutnym słu
chem muzycznym, gdyż pan Aleksander
języczki itd.
Swieikowe i metalowe głosy przygoto- me stosuje żadnych nowinek elektroniczwywane byłypnez dwa miesiące w warsz- nych. - Proszę pana, tyle lat pracy - mówi
tacie Jana Aleksandra, który zajmuje się tak- specjalista, który ukończył Wyższą Szkołę
że strojeniem pianin i który chętnie podej- Organistowską i Organoznawstwa we V;fromie się takiej pracy w naszej okolicy (606 cławiu -Ja to wszystko mam tutaj, w głowie
-695-334). Obecnie w kościele trwa ich mon- -dodaje.
taż i jedna z najważniejszych i najbardziej
(wcz)
są za sprawą systemu połączonych

O

Blichowiocy się
•• •
rozw1101ą
Po raz pierwszy od wielu lat Młodzieżowy
Folklorystyczny Blichowiacy może

Zespół

pochwalić się własną kapelą ludową

- i liczy już tak wielu członków,
że chwilowo nie przyjmuje nowych.

Szafy, garderoby, zabudowy wnęk
Zabudowy kuchenne
Meble biurowe i hotelowe

Infolinia O801300 400

www.komandorlodz.pt

Salon firmowy: Łowicz, ul. Krakowska 18, tel. +46 837 27 11
Komandor Łódź S.A. 91-341Łódź, ul. Pojezierska 95, tel 42 613 30 50

·.

ierownik i choreograf zespołu Katar-zYna
Polak powiedziała nam, że kapela powstała
na początku roku szkolnego. Fakt, że są to
ludzie młodzi, będący w większości członkami
zespołu, powoduje, że zespół może
zaoszczędzić pieniądze, które wydawał przez
lata na opłacenie muzyków z zewnątrz. Kapelę
Blichowską tworzą obecnie: skrzypaczki siostly
Emila i Ola Jaraźne, akordeoniści Szymon Mońka
i Adrian Czapnik, klarnecista Daniel Boczek oraz
Łukasz Staszewski na bębenku. Warto
-zaznaczyć, że Emila Jaraźna jest uczennicą
Gimnazjum nr 3, a Daniel Boczek to
wcześniejszy kierownik zespołu, akordeonista
i nauczyciel w blichowskiej szkole.
Blichowiacy po raz pierwszy w tym roku
otworzyli się na młodzież nie uczącą się na
Blichu. - Jest bardzo duże zainteresowanie
wśród młodzieży członkostwem w zespole,
mamy w tej chwili ponad 60 osób. Wydaje się,
że wśród młodych ludzi nastąpił zwrot ku
folklorowi - mówi nam z zadowoleniem Polak.
Dodaje, że przy tak licznym zespole łatwiej jest
sfonnować grupę na występ i zapewnić
odpowiedni poziom. W tej chwili wśród
członków jest po troje uczniów z li LO, ZSP nr4
i I LO, oprócz tego jest aż ośmioro uczniów
Gimnazjum nr 3. Zespół już nie przyjmuje w tej
chwili więcej osób w swoje szeregi.
(tb)
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OGLOSZENIA DROBNE • OGLOSZENIA DROBNE
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Kupię każdy

SAMOCHODOWE
AUTO-SKUP. KUPWEMY WSZVSTKIE
MARKI, STAN OBOJĘTNY, GOTÓWl<A.
TEL 0889-527-816.
Kupię osobowe. Gotówka. Tel. 0500-167-670.
Kuplę auta niemieckie, japońskie,
inne. Tel. 051~19-003.
Kupię każde auto. Tel. 0500-167-670.
Kupię osobowe, dostiwcze - gotówka.
Tel. 0509-791-220.
Sprzedam części do Forda Mondeo,
1993-2000 rok. Tel. 0509-791-220.
Fiat I25p, 1990 rok, stan dobry - sprzedam.
Tel. 046/837-96-79.
Iveco, I'ł'l7 rok - SprZedam. Tel. 046'837-85-87.
Absolutnie całe osobowe,
uszkodzone - kupię.
Tel. 046/831-85-71, 0501-581-006.
Opony używane_ - duży wybór.
Tef. 046/837-01-80, 0602-133-182.
lnsllllację gazową-SprZedam Tel. 0508-819-982.
Skup aut -gotówka. Tel. 0513-019-003.
Tani kredyt na każde auto.
Tel. 0500407-206.
Star 1142 izotenna - sprzedam.
Tel. 024/285-51-96.
Renault Laguna 2.0 benzyna, 2003 ro.k
- sprzedam. Tel. 0601-299..gso.
Iveco 2.8, 2001 rok - sprzedam.
Tel. 0601-299-980.
Iveco 2.8, 2001 rok - sprzedam.
Tel. 0601-299-980.
Kupię auta osobowe, dostawcze.
Tel. 0515-175-977.
Sprzedam Syrenę 105L. Tel. 0692-905-183.
ABSOLUTNIE AUTA USZKODZONE,
CAŁE - KUPIĘ. TEL 046/831-01-29,
0601-317-076.
Zuk. 1992 rok. gaz, stan bardzo dobry
- sprzedam. Tel. 0604-230-734.
BMW Coupe 320: 1992 rok, gaz, grali~
tuning niemiecki, alufelgi - sprzedam.
Tel. 0606-934-668.
I26p, Xll 1993 rok - sprzedam.
Tel. 0885-152-837.
Polonez Caro, 1991 rok, granatowy,
in.'1alacja gazowa -sprzedam. Tel. OS<»-049-5 IO.
Kupię samochód, stan obojętny.
Tel. 0605-948-751.
Cinquecento 700, 1997 rok. I właściciel
- sprzedam. Tel. 046/837-65-37.
Kupię auta dostawcze, osobowe.
Tel. 0513-019-003.
Mondeo Ghia 2.0 benzyna, 2001 rok, combi,
srebrny, pełne wyposażenie bez skóry
- sprzedam lub zamienię na VW Transporter.
Tel. 0607-144-264.
Honda Ci\ic 1.4 16V +gaz, 1995 rok, pełna
elektryka, nowy model, 3-<lrzwiowy
- sprzedam. Tel. 0665-964-080.
Star 742, I 995 rok; Seicento Van I. I, 2000
rok; Opel Corsa C. 2003 rok; naczepa Floor
Flo 11-27, 1989rok;ScicentoVanS 1.1,2000
rok, meblościanka otwarta pod sprzi;t RTV
+lawa. Tel. 024/285-14-47, 0607-605-820.
Alufelgi 2 oponami 15" do Audi, stan bdb
- sprzedam. Tel. 0609-541-329.
Opel Kadett 1.4. X 1990 rok, hak,
zarejestrowany, opłacony, beżowy metalik
- sprzedam. Tel. 0606-145-529.
VW Gol fil 1.3, I 989 rok, po koli?ji
- sprzedam. Tel. 0606-986-063.
Cinqua:ento900-sprzedam. Teł.0693-136-313.
Hyundai Pony 1.5 + gaz. 1993 rok, bogate
wyposażenie - spu.edam. Tel. 0604-628-107.
Lublin, 1996 -rok, oplandekowany, silnik
po remoncie, w ciągłej eksploatacji
- sprzedam. Tel. 0600-435-492,
Fiat Palio, 1999 rok, po wypadku - sprzedam.
Tel. 604-178-976.
Spr.redam lawetę, 4 m. Tel. 0605-896-130.
VW Jetta, 1980 rok. instalacja gazowa, hak
- sprzedam. Teł. 0241277-73-16,.0887-051-729.
Audi IOO combi 1.8, 1993 rok, benzyna+ gaz
- sprzedam. Tel. 046/837-92-38 po 18.00.
Renault Twingo 1.2, 1994 rok, śliwka metalik. alufelgi. zimowe opony, centralny zamek.
4800 zł - sprzedam. Tel. 0601-147-514.
Tumik Bosa! (Opel Astra I Sedan)-sprzedam.
Tel. 0603-338-482.
Kia Sportage 4x4, 1998 rok, gaz, 01urowany
- sprzedam. Tel. 0600-326-597.
Opel Vectra l.6i, 1995 rok, elektryczne
szyby, wspomaganie, centralny zamek, hak,
welur, bordowy metalik. Tel. 0880-038-763.
Golf 111 1.8, 1994 rok, gaz, 170 tys. km, stan
• dobry, pełna elek"tronika, 8000 zł (do uzgodnienia) - sprzedam pilnie z powodu wyjazdu.
Tel. 0600-333-383.
Renault Clio 1.4 I6V, 2000 rok. salon,
I właściciel, garnżowany, 15000 zl.
Tel. 046/837-79-34, 0506-034-605.
· Opony zimowe 13", używane.
Tel. 0602-276-728.
Volvo 440 I.7 + gaz, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 0662-130-937
Polonez, maj 1993 rok - sprzedam.
Tel. 0461838-13-05.
Renault Thalia, 2002 rok, sprowadzony, 90 tys. km, wspomaganie, elektryczne szyby, elektryczne lusterka,
poduszki powietrzne, ABS, centralny
zamek - sprzedam. Tel. 0698-411-715.
Mercedes Sprinter, 1996 rok, sprowadzony,
automatyczna skrzynia biegów, wspomaganie, centralny zamek, elektryczne szyby,
łll,terka, ABS, stan idealny. Tel. 0698-411-715.
Tico, 1998 rok, 6605 km - sprzedam.
Grudze Nowe 13, tel. 0600-722-327.
5 kół do Zuka - sprzedam. Tel. 046/837-92-21.
Renault Rl.9 1.4 +gaz, 1991 rok. stan dobry
- sprzedam. Tel. 0511-753-309, 0512-443-951.
Skrzynia Poloneza po 1992 roku - kupię.
Tel. 0504-199-580.
Kupię wszystkie uszkodzone, stare,
skorodowane. Tel. 0504-199-580.

samochód (może być rozbity)
lub w komis do sprzedania,
·
powyżej 1990 roku. Tel. 0605-695-882.
Ford Escort Bolero 1.6, 1999 rok. granatowy,
klimaly7llcja, eł. szyby, :zapasowe zimowe kola,
kupiony w salonie. stan bdb, 12000 zł
- SprZedam. Teł. 0601-363-232, 046/838--04-60.
Mazda 323 1.7 D, Sedan, czerwony
- sprzedam. Tel. 0608-393-155.
VW Passat combi 1.8 benzyna, 1993 rok,
5000 zł - sprzedam. Tel. 0508-324-558.
Seat Ibiza 1.4, 1999 rok, 2x poduszka
powietrzna, centralny zamek, elektryczne
szyby, 111 tys. km, garażowany - sprzedam.
Tel. 0602-840-827.
Mercedes C220, Diesel, combi, 1997 rok,
klimatyzacja, I90tys. km, 2500021.
Tel. 0696-007-763.
Toyota Corolla 1.4 I6V, 1999 rok - sprzedam.
Tel. Q_609-024-387.
Ford Escort Bolero li 1.3, 1998 rok. li wlaści-"
ciel od 1999 roku, poduszka powietrzna, c.zamek, autoalann, srebmy metalik, salon PL. stan
bdb, 9000 zł - sprzedam. Tel. 0601-224-561.
Sprzedam felgi alwniniowe 15", stan idealny.
na 5 śrub, 700 zł. Tel. 0880-651-935.
Sprzedam przyczepkę Sam. Teł. 046/837-92-01.
Mercedes 190E 1.8, 1991 rok, szary metalik.
bardzo zadbany, I0000 zł - sprzedam.
Tel. 0605-561-542.
Kupię każdą markę, także rozbite, stan
obojętny. Tel. 0604-140-038.
Fiat Uno l.4, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0601-323-562.
Fiat Ducato maxi 2.5 TDJ, 1996 rok
- tanio sprzedam. Teł. 0604-210-995.
Matiz, 2000 rok. niebieski - sprzedam.
Tel. 0693-126-258.
Zuk - sprzeda. Lowicz, tel. 0502-940-639.
Ford Fiesta, gaz, szyberdach, alufelgi. 4500 zł
- sprzedam. Teł. 046/839-60-68.
Seicento, Xll 1998 rok. stan bdb - sprzedam.
Tel. 0667-324-643.
Skoda Felicia 1.3, I'ł'l7 rok, zadbany,
7000 zl. Tel. 0660-447-646 po 17.00.
Ford Escort 1.3, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 0691-753-419.
Audi 80 B3 1.6 D, 1989 rok - sprzedam.
Tel. 0696-945-080.
CC 700, 1998 rok. 70 tys. km, zadbany,
4200 zł - sprzedam. Tel. 506-583-375.
BMW 3 I8i E36, 1996 rok. gazowa instalacja
hołendcr.;ka, lekki tuning - sprzedam.
Tel. 0502-223-107.
Części Wołga gaz 24: zbiomik paliwa,
blomiki tył, pas przedni, pas tylny,
chłodnica - Syrena - sprzedam.
Tel. 046/861-21-41 wieczorem.
Opel Vectra, 1996 rok. Diesel; Opel Vectra,
1998 rok - sprzedam. Tel. 0691-707-684.
VW combi. 1995 rok; Mazda 323. 1994 rok
- sprzedam. Tel. 0607-549-505.
Skoda Felicia, I 999 rok, 7500 zł - sprzedani.
Tel. 0502-667-249.
Ford Mondeo combi, 2002 rok, TDC,
czarny metalik, 208 tys. km, 37500 zł
- sprzedam. Tel. 0241355-89-46.
Peugeot 406 + gaz, 1996 rok - tanio
sprzedam. Tel. 0889-860-876.
Łada Samara, 1992 rok. I właściciel,
bezwypadkowy - sprzedam.
Tel. 0603-243-413, 0601-496-406.
Ford facort. 1993 rok. 4500 zł - sprzedam.
Teł. 0695-197-050.
Golf 1.6, 1989 rok, czerwony, stan bdb
- sprzedam. Teł. 0695-727-586.
Fiat 126 el, 1995 rok: CC, 1993 rok; Polonez,
1994 rok - sprzedam. Tel. 0604-45+()32.
Ford Escort Glx 1.6 16V. 1991 rok.
srebrny metalik, stan bdb - sprzedam.
Tel. 024/277-95-95, 051 I -676-285.
Nissan Sunny 1.6 16V. 1994 rok - sprzedam.
Tel. 0607-343-338.
Zuk blaszak, 1991 rok. gaz, benzyna
- spu..edam. Tel. 0608-076-041.
Zuk blaszak. 1992 rok : sprzedam.
Tel. 0887-917-160.
Koncesjonowane złomowanie pojazdów.
Zaświadczenie bez pośredników. Możliwość
odebrania pojazdu od klienta. Skup
samochodów. Tel. 0602-123-360.
Opel Kadett diesel, 1986 rok - pilnie
sprzedam. Tel. 0667-566-141.
Uno 1.4, 1996 rok. 2500 zł - sprzedam.
Tel. 0600-310-907.
Fiat Brava 1.4 gaz, 1998 rok, 92 tys. km,
stan dobry - sprzedam. Tel. 0515-138-358.
Fiat I26p, 1999 rok, I właściciel, stan bdb,
62 tys. km, bezwypadkowy - sprzedam.
Tel. 046/837-90-82.
.
Mercedes Vito. I IO CD!, 1999 rok, stan bdb,
cena do uzgodnienia - sprzedam.
Tel. 0694-418-713, 046/837-94-81 po 18.00.
Peugeot 306 1.6 benzyna, 1993 rok. zielony
metalik, el.szyby i szyberdach, wspomaganie,
alufelgi,4900zł-sprzedam. Tel. 0500-241-226.
Skoda Fabia I'.4, 2002 rok - sprzedam.
Tel. 0507-039-478 po 14.00.
CC 900, 1993 rok. stan dobry, 90 tys. km
- sprzedam. Tel. 0504-344-881.
Ford Escort 1.3, 1991 rok, 2500 zł - spu..edam.
Tel. 046/837-27-27.
Ford Escort 1.4 ga?~ 1992 rok, wyposażony,
3750 zł - sprzedam. Tel. 0607-610-643,
0603-610-653.
VW Touran 1.9 TOI, 2005 rok, 39 tys. km,
7-osobowy, granatowy metalik, bogate
wyposażenie - sprzedam. Tel. 0692-601-689.
VW Vento 1.8 gaz, 1993 rok, bordowy
- sprzedam. Tel. 0608-420-169, 046/838-36-62.
Opel Astra combi 1.6 I6V. 1'ł'l5 rok.
zarejestrowany, OC, przegląd - sprzedam
w całości lub na CZ'<Ś<i. Teł. 0691-671-241.
Kupię Poloneza, Uno, CC - w całości
lub na części. Tel. 0691-671-241.
CC 700, 1998 rok. srebrny metalik, I właści
ciel, stan dobry, 3700 zl. Tel. 0500-026-841.
Fiat Siena 1.4 gaz, 1998 rok. cienmo-zielony,
stan dobry, bezwypadkowy, 8400 zł.
Tel. 0608-409-744.

Daewoo Matiz 1999 rok, rudy metalik, stan
dobry, bezwypadkowy, cena 7400 zł.
Tel. 0500-026-841.
Daewoo Lanos 1.5, 1998 rok, instalacja gazowa, wspomaganie kierownicy, stan dobry,
bezwypadkowy, 8900 zł. Tel. 0608-409-744.
Fiat Brava 1.4, 199711998 rok. I właściciel,
granatowy metalik. stan bdb, bezwypadkowy, bez śladów korozji, pełna opcja.
Tel. 0604-436-871.
Opel Calibra 2.0, 1994 rok. instalacja
gazowa, pełna opcja, bezwypadkowa,
stan dobry. Tel. 0606-899-489.
Sprzedam kontener, izoterma, 4,5x2,2x2,2.
Tel. 0692-963-077.
I26p elx, 1998 rok - 5przedam.
Tel. 046/830-30-69, 0668-435-483.
Opel Combo 1.4 benzyna, salonowy, I wła
ściciel, klimatyzacja, c.zamek, airbag, blokada skrzyni biegów, alarm, radio, stan bdb,
faktura VAT, cena do negocjacji - sprzedam.
Tel. 0500-200-115.
VWGolflll l.6, 1994rok,5800zl-sprzedam.
Tel. 0602-489-317.
Sprzedam kola zimowe do .,.Japończyka"
łub „Koreańczyka". Tel. 0602-489-317.
Sprzedam przyczepkę. Tel. 06%477-399.
VW Passat cpmbi, 2002 rok, 1.9 TOI
- sprzedam. Tel. 0600-226-96 I.
Audi 80 B4, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 0508-033-883.
BMW 318, 1995/1996 rok, kłimacyzacja
- sprzedam: Tel. 0513-019-003.
Nissan Primern, 1997/1998 rok,
klimacyzacja - sprzedam. Tel. 0513-019-003.
Renault Megane, 200 I rok. klimatyzacja
- sprzedam. Tel. 0513-019-003.
Peugeot 206, 2000 rok. Tel. 0513-019-003.
Sprzedam opogy zimowe, używane
185/70/14. Tel. 0508-132-400.
VW Passa' Sedan, 1986192 rok, rejestr•cja,
OC, hak, stan dobry, I IOO zł - sprzedam.
Tel. 0604-828-185.
Tawtia, 1992 rok. stan bdb, 800 zł - sprzedam.
Tel. 046/837-31-29.
Polonez Caro, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0604-413-669.
Ford Focus combi 1.6, benzyna, 2002 rok,
salon, srebrny metalik, bogate wyposażenie,
cena do uzgodnienia - sprzedam.
Tel. 0601-804-729.
Opel Astra 1.4, gaz, 1998 rok - sprzedam.
Tel. 0604-062-037.
Opel Vectra 2.0 DTL (diesel), 1997/98 rok,
Sedan, srebrny metalik. el.szyby, ABS,
c.zamek. alufelgi, welur, hak, radio, 15000 zł
- sprzedam. Teł. 0600-952-957.
Seicento Fun 900 + gaz, 200 I rok.
I właściciel - sprzedam. Teł. 0600-403-852.
Skoda Felicia 1.3. 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0693-332-566.
Peugeot 206, 2004 rok, 22500 zł, salon,
5-<lrzwiowy - sprzedam. Teł. 0668-445-178.
Lanos 1.6 16V. gaz, 199&i'J9 rok. 8800 zł,
bezwypOOkowy- spr?.edam. Tel. 0606-395-256.
Fiat Seicento, 2000 rok, 7800 zł, zadbany
- sprzedam. Tel. 0668-445-178.
VW Wento 1.6 benzyna. I 994 rok; kuchnia
w<;glowa. Tel. 0889-990-384.
Polonez Atu, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 0461838-05-81.
Lanos, 1999 rok - sprzedam. Tel. 046!837-14-15.
Peugeot 205 1.9 D. 1993 rok - sprzedam.
Tel. 0608-203-274.
Fiat Tipo, 1994 rok - sprzedam.
Tel. 0885-586-098.
Opony zimowe używane - sprzedam.
Tel. 0602-381-914.
Kupię w dob1ym stanie fotel - siedzenie
dla kierowcy, do Zuka skrzyniowca.
Tel. 0502-110-726.
Fiat Punto, Xll 1997 rok, stan bdb - sprzedam.
Teł 0694-040-211.
Opel Astra 1.6. wyrejestrowany. opony
zimowe 14; formy do pustaków - sprzedam.
Tel. 0698-367-366.
Fiat Punto 1.2. '2000 rok, 71 tys.km, granat
metalik, 3-<lrzwiowy, elektryczne szyby,
centralny zamek, wspomaganie kierownicy.
Tel. 0604-607-061.
Opel Corsa 1.2, benzyna+ ga:z, 1995 rok. czarny, rok w kraju - sprzedam. Tel. 0604-607-061.
Audi combi 2.0 benzyna + gaz. 1994 rok,
bogate wyposażenie, alufelgi, chromy, granat
- sprzedam. Tel. 0604-607-061.
Opel Corsa 1.2, 2005 rok, 5-drzwiowy
- sprzedam. Tef. ·0601-843-435.
VW Golf 1.9 D, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 0502-024-251.
Opel Omega B combi 2.0 16V, 1994 rok, gaz
- sprzedam. Tel. 0504-202-526.
Fiat I26p, 1991 rok, zadbany - sprzedam.
Tel. 0889-029-722.
CC 700 - sprzedam. Tel. 0514-963-640.
Audi A4 1.8 20V + gaz, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0502-534-407, 046/838-61-36.
Renault 19 I. 7 benzyna + gaz, 1992 rok,
2800 zł - spozedam. Tel. 0606-675-608.

Peugeot Boxer Max 2.5 m, el.y, lv, c.zamek,
1995 rok - sprzedam. Tel. 0601-614-048.
Skoda Felicia 1.3 benzyna+ gaz, 1999 rok,
zielona, 8500 zł - sprzedam.
Tel. 046/863-06-10, 0694-547-204.
Audi 80, 1993 rok, bordowy metalik,
w Polsce od 1995 roku, zarejestrowany,
I0000 zł - sprzedam. Tel. 046/863-06-1 O,
0694-547-204.
Audi 80 model B4 2.0, czerwony, benzyna,
stan bdb - sprzedam. Tel. 046/838-56-57
wieczorem.
Skoda Oktavia 1.6 + gaz,_200 I rok, IOI kM,
srebrny metalik. model 2002 rok - sprzedam.
Teł. 0601-292-287.. Golf Ili, pełna elektryka, opłacony, zarejestrowany. gaz - sprzedam. Tel. 0660-863-759.
Golf 1.8, 1989 rok-sprzedam. Tel. 0660-467-043.
Mitsubishi Colt 1.6 16V, I 993 rok
- sprzedam. Tel. 0608-375-906.
Łada Samara 1.3 - tanio sprzedam.
Tel. 0503-654-884.
Vectra 1.6 16V, 1997 rok, czamy, bogate
wyposażenie - sprzedam. Tel. 500-262-867.
Opel Vectra 2.0 mi I6V, 1997 rok, biały,
combi - sprzedam. Tel. 0601-175-173.
Skoda Favorit, 1991 rok, stan bdb - sprzedam.
Tel. 046/838-28-27, 0608-010-547.
Opel Astra li 2.0 DTi, 2000 rok - sprzedam.
Tel. 046/839-65-46.
Ford Fiesta 1.8 D. 1990 rok - sprzedam.
Tel. 0897-623-993.
Kupię Seicento w dobrym stanie,
1998-1999 rok. Tel. 0604-517-049.
Ma?..da 323 1.3 16V, 1994 rok - sprzedam.
Tel. 0605-535-396.
Vectra 2.0 DHOC, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 0605-535-396.
Vectra 1.6 + gaz, 1991 rok - sprzedam.
Tel. 0665-217-119.
Trabant combi 11 OO, silnik Polo, 95 tys. km,
1991 rok. 600 zł-sprzedam. Tel. 0607-774-871.
Opel Astra 1.4 Sedan, 2000 rok, salonowy,
11200 zł - sprzedam. Tel. 0501-213-067.
Honda Acord, 1998 rok. srebrny,
bezwypOOkowy-sprzedam. Tel. 0513--071-265.
Daewoo Nubira, gaz, 1999 rok. zielony
metalik. 8800zl-sprzedam. Tel. 0501-213-067.
Astra Classic 1.6, gaz, 1999 rok, 11200 zł
- sprzedani. Tel. 0513-071-265.
Fiat Siena 1.6 HL, 1999 rok. zielony metalik,
I właściciel, 9200 zł - sprzedam.
Teł. 0501-213-067.
Matiz, gaz, 1999 rok. złoty metalik. 7800. zł
- sprzedam. Tel. 0501-213-067.
Fiat Uno, 1999 rok, 5d, bezwypadkowy,
5200 zł - sprzedam. Tel. 0513-071-265.
Skoda Felicia 1.3, 1997 rok, li właściciel.
zielony metalik. senvisowany,
bezwypadkowy- sprzedam. Tel. 0692-639-555.
Seicento<)()(), 1999 rok, niebieski metalik,
I właściciel - sprzedam Tel. 0880-785-167.
Opel Astra 1.4 benzyna, 1999 rok, granatowy mer,alik, I właściciel, c.zamek, radio. stan
bdb. 11900 71- sprzedani. Tel. 0694-036-487.
Opel Astra 1.4. benzyna, I997 rok, bordowy
metalik, I właściciel, c.zamek, poduszka,
10900 zł - sprzedam. Tel. 0694-036-487.
Peugeot 206, 2002 rok, I właściciel, wspomaganie, 2x airbag, salon, 81 tys. km. czerwony, 16200 zł - sprzedam. Tel. 0501-211-484.
Opel Astra 1.6, 1993 rok. 5d. gaz, zarejestrowany, wspomaganie, i właściciel, 5800 zł
- sprzedani. Tel. 0501-211-484.
Skoda Felicia Pickup 1.3 MPI , 1997 rok,
b+gaz. zarejestrowany. 110 tys. km, 5700 zł
- sprzedam. Tel. 0506-045-194.
Renault Clio 1.4, 1998 rok. 5d, I wlaściciel,
zloty metalik, I 2800 zł - spu.edam.
Tel. 0604-564-269.
Fiat Uno, 1993 rok, benzyna+ gaz- spu.edam.
Tel. 0886-218-882.
Skoda Felicia 1.3 MPI, Xll 1998 rok, stan bdb
- sprzedam. Tel. 0600-970-589.
Fiat Punto SX 11 OO. 1996 rok, 95 tys. km,
kupiony w kraju, serwisowany, li właściciel.
3 drzwi, czerwony, bezwypadkowy, el.szyby,
radioodtwarzacz, 6300 zł - sprzedam.
Tel. 0604-797-607.
VW Passa' r rejestracja w 1995 roku, Sedan,
niebieski metalik, ABS, c.zamek, 2x airbag,
wspomaganie, welurowa tapiceika, stan bdb,
11500 7J - sprzedam. Tel. 0502-086-697.
Opel Vectra B 1.6 16V benzyna+ gaz, I rej.
w I 996 rok-li, srebmy metalik. salonowy, bezwypadkowy, serwisowany, li właściciel,
ABS, c.zamek, 2x airbag, stan bdb, 12500 zł
- sprzedam. Tel. 0604-136-566.
Daewoo Tico. 1998 rok, bordo metalik,
zadbany - sprzedam. Tel. 0660-547-478.
Toyota Corolla 1.4 16V. 1996 rok, zielony
metalik, bogate wyposażenie, stan bdb
- sprzedam. Tel. 0608-427-135.
Opel Astra, I rej w 1994 roku, stan bdb,
granatowy metalik, bogate wyposażenie,
5500 zł - sprzedam. Tel. ()(j()8-427-046.
Renault Laguna 1.8, 1995 rok, autoalarm,
c.zamek. li właściciel, srebrny, 7300 zł
do uzgodnienia-sprzedam. Tel. 0880-211-798.

= -·
Skoda Felicia, 1999 rok, srebmy, I właściciel,
zadbany, 8500 zł do uzgodnienia - sprzedam.
Tel. 0880-211-798.
Ford Orion, 1992 rok. benzyna + gal,
niebieski metalik, 3900 zł - sprzedam.
Tel. 0511-487-994.
VW Passat, 1993 rok. benzyna + gaz,
skórzana tapicerka, klimacyzacja,
wspomaganie, c.zamek. el.lusterka, 6200 zł
- sprzedam. Tel. 0511-487-994.
Daewoo Espero, 1997 rok, benzyna + gaz,
bordowy metalik. 4900 zł - sprzedam.
Tel. 0692-823-591.
Opel Astra 1.6, Sedan, 1995/1996 rok,
zielony metalik, wspomaganie, airbag,
radioodwtarzacz, c.zamek, autoalarm,
immobilizer, tylna kanapa dzielona, zderzaki
w kolorze, stan bdb, 7900 zł do uzgodnienia
- sprzedam. Tel. 0668-857-41 O.
Hyundai Lantra 1.6 I6V, 1996 rok, zielony
metalik, 4x el. szyby, wspomaganie, welur,
po opłatach, 5900 zł - sprzedam.
Tel. 0604-991-296.
Skoda Felicia Magie, 1999 rok, 8900 zł,
I właściciel, bezwypadkowy - sprzedam.
Tel. 0606-395-256.
Lanos, gaz, Xll 2000 rok, 9800 zł, I właściciel
- sprzedam. Tel. 0668-445-178.
Corsa 1.4, Xll 1996 rok, 9600 21, granat
metalik, 5-<ITZ\viowy, salon - sprzedam.
Tel. 0606-395-256.
Audi A4. 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0509-791-220.
Peugeot 206 diesel, 2000 rok - sprzedam.
Tel. 0500-167-670.
Fiat Brava, 1'ł'l7 rok. gaz - sprzedam.
Tel. 0513-019-003.
Daewoo Nubira, 1998 rok - sprzedam.
Tel. 0500-167-670.
VW Golf Ili, gaz, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 0515-175-977.
Audi B4 TOI, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 0509-791-220.
Opel Corsa, 1993 rok. 5-drzwiowy
- sprzedam. Tel. 0515-175-977.
Honda Civic, 1998 rok - sprzedam.
Tel. 0500-167-670.
Cinquecento - kupię.
Tel. 0500420-702.
Punto - kupię. Teł. 0500-420-702.
Lanos - kupię. Tel. 0500-420-702.
Matiz - kupię. Tel. 0500-420-702.
Tico - kupię. Tel. 0500-420-702.
Felicia - kupię. Tel. 0500-420-702.
Corsa - kupię. Tel. 0500-420-702.
Astra Sedan - kupię. Tel. 0500-420-702.
Kupię powypadkowe, uszkodzone
i cale. Tel. 0601-161-030.
Całe i uszkodzone - kupię. Głowno.
Tel. 0606-238-179.
Fiat 126p-tanio ~1 Tel. 0421710-73-70.
Tarpan 239 LS diesel, 1987 rok - sprzedam.
Tel. 0512-355-847.
Ford Escort 1.6, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 0696-948-162. .
Spu.cdam Lanosa 1,6 SX (106 km). bezwypadkowy, 199:9 rok. stan techniczny bardzo
dobry. Tel. 042/710-87-33, 0606-421-717.
VWT-2 l.6D.1988rok,niemalowany,sprawny tc'Chnicznie- sprzedam. Tel. 0604-698-335.
Ni'-""' Prirńcra, 1992 rok, benzyna +gaz
- sprndrun. Teł. 0501-610-462, 04l>1!74-74-81.
Polonez Caro GU 1.6, 1995 rok, gaz,
alufelgi. immobilizer, elektryczne-szyby,
centralny zamek, stan dobry - sprzedani.
Tel. 0507-345-595.
Bus Volkswagen LT 28 - sprzedam.
Tel. 0660-972-390.
Volkswagen Passat Coupe 1.3, 1979 rok,
przegląd, OC. 800 21 - sprzedam.
Tel. 0507-507-174.
VW Transporter 1.6, 1986 rok, diesel
- sprzedam. Tel. 0421719-56-02.
NissanSunny2.0 DLX. 1991 rok-sprzedam.
Tel. 0691-119-325.
Nissan Sunny 1.4 LX 16V, 1995 rok, stan
bardzo dobry - sprzedam. Tel. 0698-038-765.
Fiat Cinquecento 700, 1997 rok, 84000 km.
garażowany, s1an bdb+ opony zimowe
- sprzedam. Tel. 0503-437-204.
Skoda Fabia 1.4, 2001 rok. 62000 km,
salono\l.„y, serwisowany, bezwypadkowy,
stan idealny - sprzedam. Tel. 0509-06 I -804.
Sprzedam skrzynii; biegów Seat lbi:za,
1990-1991 rok. Tel. 0421719-55-16.
Nubira 2.0i I6V combi gaz, 1998 rok, Nissan
Almera l.4i I6V, I997 rok, Passat combi 1.8
gaz, 1993 rok. Fiat Brava 1.9 TD, 1998 rok
- sprzedam. Możliwość zamiany. Głowno.
Tel. 042/719-20-77, 0604-392-876.
www.auto-agro.gratka.pl
Ma?..da 626 2.0 D, 1991 rok - sprzedam.
Tel. 0516-189-511.
Polonez, 1995 rok, Rover, grafitowy
metalik, gaz, akumulator i opony
zimowe wymieniane w ubiegłym roku,
cena 1600 zł - sprzedam.
Tel. 0512-307-727, 0421719-55-55.
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Ford Escort combi I6V, 1996 rok. centralny
zamek, 2 poduszki, el. szyby, białe tablice,
I właściciel, kolor ciemna śliwka, cena
6500 zł - sprzedam. Tel. 0421719-47-98.
Renault Express 1.2, 1992 rok, 2 osoby
+ 500 kg. stan bdb - sprzedam lub zamienię
na Cinquecento. Tel. 0509-061-804.
Golf I 1.6 D, 1982 rok. 5-drzwiowy, cena
1200 zł - sprzedam. Tel. 0421710-73-53,
0667-592-001.
Peugeot Boxer 1.9 D, 1999 rok - sprzedam.
Tel. 0421719-71-66.
Polonez Caro, 1992 rok, gaz - sprzedam.
Tel. 0514-539-191.
Skoda Favori' 1200 zł - sprzedam.
Tel. 0781-931-184.
Cinquecento 700, 1997 rok, stan bdb
- sprzedam. Tel. 0421710-73-56 po 15.00.
126 el, 1999 rok, 2200 zł - sprzedam.
Tel. 0668-454-905.
126p, 1997 rok-,sprzedam. Tel. 0601-05-42-51.
Absolutnie auta bezwypadkowe,
uszkodzone kupię. Tel. 0509-228-325.
Absolutnie kupię każde auto.
Tel. 0506-571-247.
Aktualnie kupię samochody cale
i powypadkowe, także na złom.
Tel. 046/831--96-22, 0605-996-372.
Audi A4 2.5 TOI Quatro, 1999 rok. pełna opcja,
37800 zł - sprzedam. Tel. 0601-301-118.
Auta powypadkowe skupujemy.
Tel. 0605-100-574.
Cinquecento 700, rok 1994, centralny zamek,
elektryczne szyby - sprzedam.
Tel. 0516-129-764.
Cinquecento 700, 1995 rok, chabrowy,
stan dobry, bezwypadkowy - sprzedam.
Tel. 0606-92-96-55.
Citroen ZX 1.4. 1995 rok. 4500 zł-sprzedam.
Tel. 0608-506-174.
Części krajowe i zagraniczne.
Tel. 0506-671-247.
Daewoo Espero 1.5, gaz, 1998 rok
- sprzedam. Tel. 0516-189-511.
Daewoo Lanos lub Matiz z wspomaganiem
- kupię. Tel. 0694-216-417.
Daewoo Tico, 1998 rok, benzyna,
2 komplety opon, przebieg 78 tys. km
- sprzedam. Tel. 0602-73-12-64.
Fiat 127 A sport, 1981 rok, zarejestrowany,
ubezpieczony - sprzedam.
Tel. 046/833-46-59, 0604-140-390.
Fiat Palio 1.2, 1999 rok, stan bdb, 7700 zł
- sprzedam. Tel. 0661-225-554.
Fiat Punto I. I + gaz, 1997 rok. 5-drzwfowy,
7900 zł, bezwypadkowy, li właściciel
- sprzedam. Tel. 046/834-81-14.
Fiat Siena 1.2, 2000 rok. gaz - sprzedam
Tel. 0888-44-35-96.
Fiat Tempra 1.6, 1994 rok - sprzedam.
Tel. 0601-81-22-54.
Fiat Uno. 2000 rok, I właściciel. 5-dmviowy, .
58000 km, gaz +komplet zimówek. stan bdb
- sprzedam. Tel. 046/838-04-10 po 15.
Fiat Uno, 200 I rok, gaz, 5- drzwiowy,
I wla...,iciel, bezwypadkowy - sprzedam.
Tel. 0694-216-417.
Ford Escort 1.3. 1997 rok. stan dobry
-sprzedam. Teł. 0503-126-774, 0602-685-613.
Ford Escort 1.6 I6V, gaz, I'ł'l7 rok. czerwony,
5-<lrzwiowy - sprzedam. Tel. 0509-182-480.
Ford Escort combi 1.6 I6V. 1998199 rok,
klimatyzacja, wspomaganie, radio - sprzedam.
Tel. 0505-81 R-244.
Ford Maverick Suv 3.0, 225 kM, 200 ,- rok,
bogate wyposażenie - spu.edam.
Tel. 0516-495-760.
Ford Mondeo 1.8 16V, 1999 rok. stan dobry
- sprzedam. Tel. 0503-126-774, 0602-685-613.
Ford Mondeo combi J.8TOCI, 200 I rok,
115 kM, pehia opcja. cena 27800 zł
- sprzedam. Tel. 0509-837-633.
Ford Orion l.6B, 1991 rok. gaz, sza1y
metalik, elektryczne szyby, radio, cena
4400 zł - sprzedam. Tel. 0604-233-371.
Ford- Transit 2.5D, 1998 rok, cena 15000 zł
-sprzedam. Tel. 046'815-80-91, 0662-049-603.
Golf Ili, 3- drzwiowy, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 0669-087-669.
Hyundai HIOO, izoterma, 1999 rok, rejestrowany 200 I rok, przebieg 170 tys. km, cena
IOOOOzł+ VAT-sprzedam. Tel.0502-293-8%.
Hyundai Akcen~ 1996 rok. uszkodzony,
sprzedam tanio. Tel. 0506-571-247.
Kupię katalizatory - każdy.
Tel. 0506-571-247.
Lublin I, I996 rok - sprzedam.
Tel. 0693-668-071.
Lublin, rok 1995, stan dobry - sprzedam.
Tel. 046/813-15-49.
Mercedes 124, 2.3 benzyna, 91/95, grafit
metalik - sprzedam łub zamienię.
Tel. 0668-415-427.
Mercedes 220E, 1993 rok, gaz - sprzedam.
Tel. 0888-994-941.
Mercedes C220 D, 1995 rok, 14800 zł
- sprzedam. Tel 046/833-93-47.
Nexia, 1996 rok. gaz - sprzedam tanio.
Tel. 0501-374-996.

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „NŁ":. KWIACIARNIA „IKEBANA" NA NAROŻNIKU NOWEGO RYNKU I UL.KOZIEJ;
• KWIACIARNIA„EGZOTYCZNA" NA UL. STANJSŁAWSKIEG06; •KIOSK OS. DĄBROWSKIEGO 24 ·RAMPA; •KIOSK LOTTO NA OS. BRATKOWICE;• TARGOWICA
MIEJSKA W ŁOWICZU - PAWILON NR 4 - PUNKT SPRZEDAżY PRASY (NAPRZECIWKO ALEI Z WARZYWAMI); • SKLEP P. KRYNICKIEGO NA UL. ŁĘCZYCKIEJ;
• SKLEP P. JANKOWSKIEJ W JACKOWICACH; • SKLEP P; PIECHOWSKIEJ W CHRUŚLINIE; •SKLEP P. PAPIERNIK W KOMPINIE, BEONARACfl I N:EBOROWIE;
• SKLEP P. PACLER W BOBROWNIKACH; • SKLEP P. MOTYLSKIEJ W JAMNIE; • KIOSK P. WESOŁOWSKIEJ NA RYNKU KOPERNIKA W KIERNOZI; • SKLEP
P. BEJOY W OSTROWIE; • SKLEP P. GOJ W PARMIE; • SKLEP P. MARCZAKA W KRĘPIE I W DOMANIEWICACH; • SKLEP P.KOWALCZYKA PRZY UL. GŁOWAC
KIEGO W ŁYSZKOWICACH; •SKLEP P. WODZYŃSKIEGO W ROGÓŻNIE; •SKLEP GS W ZŁAKOWIE KOŚCIELNYM;• SKLEP P. FIGATA W NIEBOROWIE;• SKLEP
P. SZALENIEC W ZABOSTOWfE; • SKLEP P. SOKALSKIEJ W ZAWADACH; • SKLEP P. TOMCZAK W BROONYM JÓZEFÓW; • SKLEP P. FOKS W GRUDZACH
STARYCH NR 60; • SKLEP P. GASIK W RYBNIE NA UL DŁUGIEJ 2; • SKLEP P. WIERZBICKIEJ W STACHLEWIE; • SKLEP P. TOPOLSKIEJ W KURABCE;
• SKLEP P. GREFKOWICZ W HUMINIE; • SKLEP P. DRAGAŃSKIEJ W KOCIERZEWIE PŁN.; • SKLEP 0 KOS" W GĄGOLINIE PŁO.; • SKLEP
„U MICHAŁA" P. WRZESIŃSKIEGO W OSMOLINIE, UL RYNEK 1; • PPH „KARINA" P. LUCYNY SIEWIERA W BEDNARACH KOLONU; •SKLEP P. GŁOWACKIEGO
W SOKOŁOWIE 19; •SKLEP „ABC ... " P. GORTAT PRZY UL. RYNEK KOŚCIUSZKI 17 W BOLIMOWIE; •SKLEP P. KLIMCZAK W TRZCIANCE 54; • SKLEP P. TOMASZA
SKOPA W HUMINIE 44B; •SKLEP P. ZAJĄC W ZDUNACH 142; • PUNKT POCZTOWY P.URSZULI ORZESZEK W SOCHACZEWIE NA UL. PŁOCKIEJ 46148; •SKLEP
WIELOBRANŻOWY P. MAŁGORZATY SZAGA W SOBOCIE PRZY PLACU ZAWISZY CZARNEGO 12; • SKJ..j:PWIELOBRANŻOWY P. KWIATKOWSKIEGO W ZDUNACH 25

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „WIEŚCI": •SKLEP SPOŻYWCZO-MIĘSNY W GŁOWNIE, UL. SIKORSKIEGO 4; •SKLEP

WIELOBRANŻOWY W GŁOWNIE, UL. HUTA JÓZEFÓW BL. 3; • KIOSK PRZEMYSŁOWY W STRYKOWIE PLAC ŁUKASIŃSKIEGO 2; •SKLEP Z ART. SPOŻVWCZO

PRZEMYSt.OWYMI W STRYKOWIE, STARY RYNEK.
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Mitsubishi Galant, I 996TD, składak,
3500 zł - sprzedam lub zamienię na dro2szy.
Tel. 0781-944-793.
Nissan Bluebird 2.00, 1999 rok,
w całości lub na części. Tel. 0602-753-459.
Opel Astra 1.6, silnik, skrzynia, drzwi
i inne części - sprzedam. Tel. 046/815-81-00.
Opel Astra combi 1.4 I 6V, 1998 rok, biały,
benzyna, ABS, wspomaganie, autoalarm
+koła letnie - sprzedam. Tel. 0663-192-007.
Opel Astra hatchback, 5-<lrzwiowy - kupię.
Tel. 0608-108-139.
Opel Astra li 1.4 16V, Xll 2003 rok,
5-<lrzwiowa, I właściciel, bezwypadkowy,
seiwisowany, 24400 zł - sprzedam
lub zamienię na tańszy. Tel. 0602-367-765.
Opel Astra li 1.6 + gaz, salon, stan dobry,
właściciel niepalący „ sprzedam.
Tel. 0600-300-300.
Opel Astra Sedan 1.4 + gaz, 1997 rok, bordo
metalik, bezwypadkowy, li właściciel, cena
10800 zł - sprzedam. Tel. 046/835-33-08
Opel Astra Sedan, zadbany - kupię.
Tel. 0606-472-251.
Opel Corsa, bezwypadkowy - kupię.
Tel. 0695-502-628.
Opel Kadett Coupe 1.8, gaz, elektryczne
szyby, szyberdach, ciemne szyby, 1800 zł,
centralny zamek, pilot - sprzedam.
Tel. 0514-910-251, 046/832-37-45 po 18.00.
Opel Omega 2.0, 1994 rok, gaz, stan dobry
-sprzedam. Tel. 0503-126-774, 0602-685-613.
Opel Vectra 1.7 TOI, Xll 1996, pełna opcja
- sprzedam. Tel. 0501-742-540.
Opel Vectra combi 1.8, 16V. 2000 rok,
I właściciel, pełne wyposażenie, 19800 zł
- sprzedam lub zamienię. Tel. 0692-489-339.
Polonez, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0609-518-294.
Punto, 5- drzwiowe „ chętnie kupię.
Tel. 0606-436-231.
Renault Clio 1.4 RN, 1993 rok, 130 tyS. km,
kraj - sprzedam, zamienię na młodszy.
Tel. 0461815-41-27, 0698-858-373.
Renault Megane 1.4. 16V. 2001 rok,
bezwypadkowy, 17800 zł - sprzedam
lub zamienię. Tel. 0503-168-408.
Renault Megane combi 1.4, 16V, 2001 rok,
ł właściciel. wyposażona, ł 8400 zł
- sprzedam lub zamienię na tańszy.
Tel. 0602-367-765.
Renault Megane Sceni l.9DCI, 2002 rok,
27800 zł - sprzedam. Tel. 0509-837-633.
Seat Ibiza 1.2, gaz, 1992 rok - sprzedam tanio.
Tel. 0506-571-247.
Seat Ibiza 1.4 MP!, 2002 rok. I właściciel,
18800 zł - sprzedam lub zamienię.
Tel. 0501-715-609.
Seat Ibiza 1.4, 1998 rok, bezwypadkowy
- sprzedam. Tel.0509-369-540.
Seat !biza. lampy. stacY.ika, rozrusznik,
przegub, amortyzatory, fotele, kanapa
- sprzedam. Tel. 06M-147-682.
• Seicento 1990 rok, przebieg 53 tys. km.
I właściciel - sprzedam. Tel. 046/814-03-63,
0602-386-123.
Sprzedam części Daewoo Tico.
Tef. 0602-814-048.
Star 742, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 046/815-83-55.
Toyota Corolla 1.6, I6V. 1997 rok,
zakupiona w salonie w 1998 roku,
bezwypadkowa, wyposażona - sprzedam
lub zamienię na tańszy. Tel. 0602-367-765.
Uno, 1998 - 2000 rok, 5-<lrzwiowy - kupię.
Tel. 0695-883-441.
Volkswagen Golf li I .8GT, gaz - sprzedam.
Tel. 046/838-06-48.
Volkswagen Gotf Polo, 5-<lrzwiowy,
zadbany - kupię. Tel. 0692-829-882.
Volkswagen Jetta li 1.60, 1989/1994 rok
- sprzfrlam. Tel. 046'831-34-81, 0601-Sl-4%5.
Volkswagen Polo 1.4, 2000 rok, I właściciel,
setwisowany - sp!7„edam. Tel. 0665-977-562.

VW Golflłl 1.90, 1994 rok, 112 tys. km,
od właściciela, zadbany, stan bdb, 2 komp.
kół, 11500 zł - sprzedam. Tel. 0694-28-74-47.
VW Passat I.9TD, 1998 rok, combi, 110 kM,
VW Polo 1.6, 1995 rok, „czerwony, VW Golf Ul
1.9TD, 1994rok-sprzedam. Tel.0694-745-543.
VW Polo 1.1, 1990 rok, 2000 zł - sprzedam.
Tel. 0601-333-861.
Zuk Blaszak, 1990 rok, ~ + gaz
- sprzedam. Tel. 0693-241-455.
Zuk diesel, 1991 rok „ sprzedam.
Tel. 0441710-62-22.

MOTOROWE
Motocykle „ kupię. Tel. 0513-019-003.
Motocykle, skutery - kupię.
Tel. 0500-167-670.
Sprzedam CZ-175, fabrycznie nowy.
Tel. 046/837-68-53.
Sprzedam SHL-175 po remoncie.
Tel. 0600-310-907.
Motorynka Tel. 069 ł -508-458.
Sprzedam Jawę 350, stan dobry.
Tel. 0609-512-559.
Simson Enduro, !989 rok, 70 cm' -sprzedam.
Tel. 4021719-67-65.
ETZ 250, 1988 rok „ sprzedam.
Tel. 0606-336-104.

GARAŻE
GARA2E BLASZAKI· NAJTANIEJ

NA MAZOWSZU. TEL 0609-30-30-31.
Sprzedam garaż murowany, os. Szarych
Szeregów. Tel. 0694-922-650.
Wynajmę garaż, os. Dąbrowskiego.
Tel. 0781-182-442.
Sprzedam lub wynajmę garaż blaszany,
ul. Klickiego. Tel. 0608-342-263.
Sprzedam garaż, os. Szarych Szeregów.
Tel. 0507-043-679.
Sprzedam garaż, ul. Bolimowska
Tel. 0668-314-253.
Kupię lub wynajmę garaż, os. Dąbrowskiego.
Tel. 046/837-89-09, 0502-607-328.
Garaż blaszany x2. Tel. 0694-274-971.
Sprzedam garaże blaszane. Tel. 0602-754-980.
Sprzedam garaż przy bloku na ul. Kwiatowej.
Tel. 0692-095-841.
'
Szukam do wynajęcia garaż w okolicy łzby
Skarbowej, ooiedle Widok. Tel. 0697-725-858.
Garaże blaszaki, tanio,
profesjonalnie. Tel. 0609-303-031.

NIERUCHOMOŚCI
-SPRZEDAŻ
Sprzedam nieruchomość, ZdUny.
Tel. 0604-489-285.
Sprzedam działkę budowlaną' 8900 mkw.,
Mysłaków. Tel. 046/837-10-21.
Sprzedam mieszkanie 83 mkw., ul. Bolimowska. Tel. 0660-783-017, 046/837-49-04
po 18.00.
3 ha ziemi. Janinów k. Bielaw.
Tel. 0665-727-585.
Sprzedam mieszkanie w Łowiczu 75 mkw.
(cegła). Tel. 0692-425-261.
Zamienię mieszkanie komunalne 34,5 mkw.
przy ul. Armii Krajowej „ na większe.
Tel. 0662-09ł-053.
Sprzedam lub wynajmę pawilon handlowy
o pow. 12 mkw. na targowicy (od. ul. Sikorskiego). Cena atrakcY.ina. Tel. 0661-021-984.
Sprzedam działkę budowlaną 1361 mkw.,
Jasnzębia. Tel. 0692-453-094 po 18.00,
046/830-08-36.
Sprzedam działkę budowlaną, 6000 mkw.,
koło Łowicza. Tel. 0505-938-845.

Działkę budowlaną
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848 mkw.,

ze starodrzewiem, os. Korabka.
Tel. 0668422-789.
Sprzedam działkę rolną w dzielnicy Korabka
0,65 ha. Tel. 046/837-68-53.
Sprzedam ziemię przy trasie
Warszawa-Poznań. Tel. 0508-953-694.
Sprzedam mieszkanie w Łyszkowicach,
50 mkw. Tel. 0605-634-794.
Sprzedam dom 220 mkw. + budynek
gospodarczy, na działce 600 mkw.,
ogrodzona, w zamknięciu, w dzielnicy
Górki. Tel. 0608-455-858.
Sprzedam mieszkanie 83 mkw„
ul. Bolimowska, cegła. Tel. 0668-314-253.
Sprzedam mieszkanie pokój z kuchnią,
os. Kostka. Tel. 046837-54-32 wieczorem.
Zamienię dwa mieszkania na domek
lub kupię domek do IOO mkw. w Łowiczu.
Tel. 0603-879-675.
Działka ~OOO mkw., Joachimów-Mogiły.
Tel. 0509-479-920 po 15.00.
Działka budowlana przy trasie na Bielawy.
Pilaszków 2.
Sprzedam ziemię - powierzchnia 2,26 ha,
Łowicz ul. Czajki. Tel. 0600-950-708
Sprzedam działkę rolno-budowlaną 1,20 ha,
rolną I ha w Otolicach, rolną 0,66 ha w Niedżwiadzie. Tel. 046'837-62-83, 0513-182-405.
Sprzedam dom z działką w Łowiczu.
Tel. 046/838-43-21.
Zamienię M-4 na domek, Łowicz.
Tel. 0503-977-175.
Sprzedam dom z działką, Łowicz,
ul. Łódzka I09. Wiadomość: ul. Łódzka 29.
Sprzedam 1,80 ha łąki nad Bzurą.
Tel. 0660-228-549.
Sprzedam dom w stanie surowym
(woda, siła), działka 0.38 ha, 7 km
od Łowicza Mańanka 11,
tel. 0696414-788.
Sprzedam mieszkanie 48 mkw.. IV piętro,
środkowe, os. Bratkowice. Tel. 0503-127-266
po 19.00.
Sprzedam działki rolne 1 budowlane
w Zielkowicach. Tel. 0600-291-131.
Wydzierżawię tanio budynek mieszkalny.
Mysłaków 107. Tel. 046/830-38-17.
Sf9'dam las 0,55 ha. Tel. 046/837-36-46.
Dom, stan surowy, otwarty, 240 mkw.,
na działce 1,75 ha, 5 km od centrum Łowicza.
Tel. 0502-093-199.
Sprzedam mieszkanie M-3, 38 mkw., Ili piętro,
w Kutnie (koło PKP). Tel. 0504-179-453.
Sprzedam ziemię 4,47 ha, w tym las, Jamno.
Tel. 046/838-09-55, 0600-535-187.
Uzbrojone działki budowlane
przy ul. Sowińskiego i Cebertowicza ,
w Głownie. Tel. 0421719-10-55 po 20.00.
Głowno - działka rolno-budowlana
1, 12 ha oraz sąsiadujące z sobą
budowlane 1184 mkw.+ 1130 mkw.
Tel. 0421719-35-79.
Sprzedam miejsce na cmentarzu głębinowe
dwuosobowe, Głowno Zakopane.
Tel. 0421634-44-62, 0788-358-180.
Sprzedam I ha w Dąbrówce Dużej,
gmina Brzeziny. Tel. 0421719-23-78.
Sprzedam I hektar i 4 ary Lubowidza,
2 zł/mkw. Tel. 0605-920-882.
Działka 4500 mkw., 15 zł/mkw„ Koźle
k. Strykowa. Tel. 0421719-55-16.
Sprzedam M-4 w Głownie. Tel. 0662-638-779
po 16.00.
Sprzedam ziemię I ha, Ossowicek.
Rawy Mazowieckiej. Tel. 0698-236-280.
Sprzedam 3 działki rolno-budowlane,
okolice Rawy Mazowieckiej, 2 zł mkw.
Tel. 0694-275-097.
Dzialka 2,2 ha, Małgorzatów k. Rawy
Mazowieckiej. Tel. 0601-244-975.
Sprzedam ziemię 5,5 ha, gmina Cielądz.
Tel. 046/814-20-17.

Przyjmę na mieszkanie, pokój dwuosobowy
Wynajmę mieszkanie M-3, 48 mkw., !Ił piętro,
umeblowany, bloki w centrum Łodzi.
Widok. Tel. 0506-72-82-87.
Tel. 0606-102-795.
Lokal handlowy 55 mkw., do wynajęcia,
Kawaleii<a. Tel. 0692-101-989.
Skierniewice. Tel. 0501-152-530.
Poszukuję mieszkania do wynajęcia
Wynajmę lokal 26 mkw., WC, c.o.
w Łowiczu (2-3pokoje). Tel. 0692-425-261. na działalność gospodarczą, ul. Lelewela 15,
Skiemiewice. Tel. 0609-848-630.
Do wynajęcia lokal 20 mkw. w centrum
-Łowicza Tel. 0692-432-857.
Poszukuję do wynajęcia mieszkanie
w centrum Skierniewic. Tel. 0506-571-247„
Lokale na sklepy, biura, gabinety.
Łowicz, ul. Podrzeczna,
Wynajmę lokal na zakład fiyzjerski,
tel. 0604-145-259.
okolice Rawy. Tel. 0693-363-280.
Do wynajęcia lokale 75 mkw., na fiyzjerstwo,
kosmetykę lub inne. Łowicz,
ul. Annii Krajowej 8a. Tel. 0502-323-404.
Wynajmę 2 pokoje, os. Noakowskiego.
Tel. 0691-442-856, 046/837-43-65.
Kupię złom. Tel. 0504-350-641.
Do wynajęcia mieszkanie. Tel. 0605-43(}.273. Akordeon klawiszowy lub guzikowy
Wynajmę mieszkanie, parter 50 mkw., osobne
oraz pianino lub fortepian. Tel. 0502-677-5%.
wejście. Tel. 046/837-24-Trpo 18.QO.
Olchę - kupię. Tel. 0509-047-152.
Pokój do wynajęcia w centrum Łowicza.
Skup złomu, metali kolorowych.
Tel. 0507-422-724.
Wysokie ceny. Łowicz, ul. Klickiego 66.
OSP Skowroda Póh1ocna wynajmie lokal
Kupię beczkę, poj. 3000-5000 I
na sklep spożywczy. Tel. 046/838-12-56
do przewozu wody. Tel. 0661-385-120. ·
po 16.00.
2 pokoje z kuchnią - do wynajęcia. Warszawa Kupię płyty chodnikowe z rozbióil<i
po przystępnej cenie. Tel. 0461838-59-58.
- Targówek. Tel. 0691-62(}.837.
Kupię tunel foliowy. Tel. 0695-432-637.
Poszukuję mieszkania do wynajęcia
Kupię betoniarkę. Tel. 0888-742-148.
2-, 3-pokojowego lub ewentualnie
samego pokoju. Tel. 0609-671-997.
Kupię każdą ilość drewna tartacznego
Do wynajęcia finnie budynek 300 mkw.
na pniu: olcha, brzoza, topola, osika, sosna.
na działalność gospodarczą na działce 6000 Tel. 0662-130-475, 0662-466-336.
mkw. + budki gospodarcze w Łowiczu,
Maszyna do szycia z żeliwnym stolikiem
ul. Łódzka 6 lub sprzedam. Tel. 0508-324-558. Singer. Tel. 0504-221-009.
Wynajmę I piętro w kamienicy
Kupię róine przedwojenne przedmioty: firanw centrum Łowicza pod dzialalnośC
ki, porcelana, szkło i inne. Tel. 0887-221-227.
usługowo-biurową. Tel. 0602-392-512.
Kupię trelinki lub płyty betono~e.
Działka do wynajęcia, ul. I Maja.
Tel. 0602-723-443.
Tel. 0602-392-512.
Kupię basen na mleko 450-550 I.
Łowicz- centrum. lokale handlowe 450 mkw.•
Tel. 046/838-21-58 po 20.00.
200 mkw. i biurowe. Tel. 0602-192-463.
Kupię
jemiołę. Tel. 0698-857-080.
Wydzierżawię sklep spożywczy w OsmoliKupię tregry 18. Tel. 0512-105-749.
nie, ul. Rynek 2, bardzo dobra lokalizacja.
Tel. 0241277-64-03, 0887-051-729.
Kupię betoniarkę. Tel. 0421719-92-35,
Wynajmę pokój (w 3-pokojowym
0888-727-302.
samodzielnym mieszkani~~ Tel. 0604-597-129. Kupię koparkę Białoruś lub Ostrowek.
Poszukuję lokalu do wynajęcia w Łowiczu,
Tel. 046/815-83-42, 0888-278-361.
80-łOO mkw. Tel. 0503-972-888,
Kupię rury czarne, stalowe, do c.o. I, 1.5,
Kupię działkę budowlaną w Łyszkowicach
0461837-89-22.
2
cale i komin stalowy fi 30 8 metrów
lub okolicy. Tel. 0503-065-795.
Pokój - wolny. Tel. 0692-1O1-989.
w
dobrym stanie. Tel. 0609-064-461,
Kupię ziemię. Tel. 0600-928-211„
046/831-82-43.
Do wynajęcia lokal na zakład fiyzjerski,
Kawaleii<a w Łowiczu - pilnie.
Łowicz. Tel. 0880-423-772.
Kupię łóżko piętrowe w dohrym stanie.
Tel. 046/837-36-46.
Do wynajęcia mieszkanie 2 pokoje, kuchnia, Tel. 0887-292-253.
Kupię działkę nad zalewem
łazienka (woda, kanalizacja, c.o.) w centrum
w Joachimowie Mogiłach. Tel. 0694-272-724. Łowicza. Tel. 0602-187-540.
Kupię mieszkanie 2-pokojowe
Mieszkanie do wynajęcia, ogrzewanie
na os. Reymonta.. Tel. 0668-380-714.
węglowe. Tel. 0788-453-560.
Działka budowlana lub rolnO-budowlana
Nowe i używane komputery, monitory, laptoTanie noclegi, Głowno. Tel. 0698-783-854.
w okolicach Łowicza, od strony os. Górek. Umeblowane 3 pokoje, kuchnia,
py, notebooki - po konkurencyjnych cenach.
Tel. 060ł-662-927.
Gwarancja finnowa i serwis, FVAT.
do wynajęcia, Głowno. Tel. 0608-203-288.
Tel. 0601-946-286.
Kupię działkę. kierunek Kiernozia,
Do wynajęcia lokal w Głownie na biuro.
okolice Goleńska. Tel. 0600-310-907.
Sprzedam ladę chłodniczą, lodówkę, regały
usługi. Tel. 0607-147-988.
sklepowe, wagę elektroniczną.
Kupię M-3 lub domek drewniany
Pawilon przy ul. Kopernika w Głownie
Tel. 0607-896-323.
w. Łowiczu lub okolicy. Tel. 0503-909-387. do wynajęcia. Tel. 042171O-75-65.
Drzewka śliw odmiwia Amers ze szkółki,
0510-592-504.
Działka budowlana Tel. 0691-288-763 po 18.00.
lodówkę i śrutownik na kamienie.
Do wynajęcia M-3 w Głownie.
M-2 lub M-3, os. Kostka, Starzyilskiego
Tel. 0461838-20-29.
lub Noakowskiego - pilnie. Tel. 0602-648-803. Tel. 0511-740-483.
Regał meblowy. Tel. 0609-999-428.
Kwa tery pracownicze IO osób - Stryków.
Kupię dom w Głownie lub okolicach
Drzwi z Niemiec, rolety, okna PCV używane
Tel. 0501-579-477.
do IOO mkw., może być do remontu.
i nowe - duży wybór, dobre ceny - Piątek.
Tel. 0609-628-057.
Do wynajęcia lokal handlowy 20 mkw„
Tel. 0602-617-895.
w centrum Rawy Mazowieckiej,
Kupię dom lub mieszkanie, Głowno
Drewno
opałowe od 150 zVt
ul. Wyszy1iskiego I. Tel. 0606-952-277.
lub Stryków. Tel. 0691-769-981.
Tel. 0693-120-206.
Wynajmę tanio plac 950 mkw., garaż 50 mkw.•
Kupię mieszkanie do40 mkw. Tel 0510-281-982.
lokal 160 mkw. (Piwnica) w cenhllm Rawy Drewno kominkowe, opałowe, sezonowane.
Kupię mieszkanie do 40 mkw. lub domek
Tel. 0501-658-26k
Mazowieckiej. Tel. 0606-952-277.
z działką, Tel. 04217ł9-57-92.
Do wynajęcia pub „Murowana Piwnica", Sprzedam piec węglowo-miałowy ł O· kW
Kupię działkę budowlaną
Rawa Mazowiecka, ul. Wyszyńskiego I, oraz termę elektryczną 80.
do 700 mkw„ wszystkie media,
Tel. ()461837-49-27 po 16.00.
czynsz 980 zł/msc. Tel. 0606-952-277.
Skiemjewice. Tel. 0660-702-585.
Biurko. Tel. 0662-116-836.
Wynajmę mieszkanie M-2 w Mszczonowie,
wys. standard, salon + aneks, sypialnia, r::ZJ#, Pianino Legnica. Tel. 0604-078-564.
umeblowana - nowe. Tel. 0609-973-371.
Narożnik 3-cz«ściowy + 2 fotele, komoda,
Do wynajęcia samodzielne mieszkanie
.stolik rtv, dywan 3x4. Tel. 0660-365-137.
w bloku. Tel. 046/831-00-97, 0662-134-616 . . Strój łowicki. Tel. 0660-686-837.
Wynajmę finnie mieszkania+ garaż w bloku
Poszukuję pokoju do wynajęcia.
Choinki sztuczne - hurtowo „ tanio.
w Łowiczu. Tel. 0600-365-799.
Tel. 0513-011-769.
Tel. 0602-587-341.

Sprzedam nowy dom w Rawie Mazow1eck1ej.
Tel. 0608-456-588.
Sprzedam dom z możliwością prowadzenia
działalności gospodarczej, Rawa
Mazowiecka. Tel. 0502-955-459.
Sprzedam ziemię 1,78 ha, Chrzą2czew,
gm. Biała Rawska. Tel. 0697-391-701.
Sprzedam dom nad zalewem, Zadębie,
Skierniewice. Tel. 046/833-05-83.
Sprzedam mieszkanie w centrum, 36 mkw„
parter. Tel. 0888-296-821, 046/814-11-76
po 17.00.
Sprzedam stację LPG, Skierniewice,
ul. Łowicka, na terenie U-Caru.
Tel. 0502-223-833.
Sprzedam działkę o powierzchni 4900 mkw.,
Nowy Dwór Parcela. Tel. 0503-408-287.
Sprzedam działki w Skierniewicach:
630 mkw., 650 mkw. , bliźniacze działki ,
wszystkie media. Tel. 0603-755-477.
Działka budowlana 640 mkw., Bolimów,
wszystkie media. Tel. 0601-300-638.
M-4, II piętro, centrum Skierniewic.
Tel. 0600-289-277 po 18.
Spizedam mieszkanie, 66 mkw„ w domku,
udział w mieszkaniu o powierzchni 24 mkw.,
oraz działkę budowlaną o powierzchni
ok. 600 mkw. w Rawie Mazowieckiej.
Tel. 0606-788-995.
Sprzedam nowy dom dwurodzinny w ładnej
okolicy, działka - 2900 mkw., Zakowice
koło Koluszek. Tel. 0506-347-667.
Sprzedam segment na Zadębiu IOO mkw.,
po generalnym remoncie do wykończenia.
Tel. 0602-201-687.
Sprzedam działkę rolną 1,4 ha, Wola
Pękoszewska. Tel. 0501-518-047.
Sprzedam działkę 3800 mbV:, w centrum
Skierniewic. Tel. 046/832-32-53.
Sprzedam działkę IOOO mkw., z budynkami,
Miedniewice. Tel. 0601-33-88-67.
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Części używane

OGŁOSZENIA

do widlaków WW-Bulgar.
Tel. 046/838-91-28.
Piec akumulacyjny. Tel. 0694-335-495.
Sprzedam nylinkę, oddam gruz.
Tel. 0660-783-017, 046/837-49-04 po 18.00.
Wełniaki. Tel. 0692-101-989.
Tanie piece c.o., węglowe, miałowe, re sterowaniem oraz kominki grze\\IC2e z p1a=n
wodnym poleca producent Tel. 0501-627-469.
Dera B 14-4"x176. Tel. 0606-967-338.
Sukienka balowa, 2-częściowa, długa,
rozm. 34, kolor bordowy. Tel. 0660-435-088.
Sprzedam overlock, stebnówki,
dwuigłówkę. Tel. 0608-592-389.
Komputer z monitÓrem kolorowym 21 ",
800 zł. Tel. 0669-046-702.
Koniowóz na 2 konie, plastikowa
nadbudówka, zarejestrowany, oplacony.
Tel. 0502-512-939.
Sprzedam lawetę, 4 m. Tel. 0605-896-130.
Plug do odśnieżania, szerokość 80.
Tel. 0605-896-130.
Sprzedam kontenery z butelkami po piwie
200 szt. Tel. 0605-896-130.
Dwa wełniaki lowickie. Tel. 0509-331-638.
Samsung X-480. Tel. 0603-338-482.
Tanio sprzedam 2 piece akumulacyjne, pralkę
automat Polar. Tel. 046/837-36-90.
Sprzedam tanio telewizor Philips 32",
Video kamerę VHSC. Tel. 046/838-75-02,
0501-747-392.
Sprzedam palety, 1,0x I).. Tel. 046/838-66-82.
· Używany zestaw komputerowy.
Tel. 0608-263-951.
Piec 3-komorowy do pieczenia (na silę)
oraz części do ciągnika Zetor K-25.
Tel. 046/838-79-79.
Oddam 2 fotele, wersalkę, wypożyczam stół
wiejski. Tel. 0604-802-045, 046/838-47-28.
Biwimkomputerowe-tanio. Tel. 0604-603-812.
Sprzedam tanio meble używane, tapczanik
dziecic;cy. Łowicz. tel. ()502-260-469.
Sprzedąm kamerę VHS, Panasonic M3000,
efekty cyfrowe+ dodatki. Tel. 0601-163-463.
Sprzedam wypoczynek narożny z 2 fotelami,
2 pufiuni lub 2 fotele 2 pufy - stan bdb.
Tel. 0502-086-560.
Komputer - tanio. Tel. 0500-204-559.
Sprzedaż stalowych paneli ogrodzeniowych.
Hurtownia Centrum Budowlane. Łowicz.
ul. Łęczycka 64 (os. Górki).
Sprzedam brykiet drzewny do kominków.
Tel. 0501-074-045.
Parnik eleknyczny 160 I; pompa glębinowa
grudziądzka, mniejSL.a - sprzedam.
Tel. 0502-076-530.
Piec 2-funkcyjny, gazowy. Tel. 046/837-41-26.
Lada chlodnicza z nadmuchem - tanio.
Tel. 0508-324-558.
Monitor IT', biurko do komputera. ·
Tel. 046/837-30-73 po 17.00.
Sprzedam IOO szt., jednorocznych drzewek
odmiany Herman. Tel. 0661-385-120.
Sprzedam strój łowicki dla dziewczynki
do I komunii. Tel. 0667-990-921.
Sprzedaż choinek - hurt, demi. Zielkowice I 15.
Sprzedam elektroniczną wagę sklepową.
lady chlodnicze. Tel. 0509-137-971.
Sprzedam Nokię 6820. Tel. 046/837-14-56.
Telefon Siemens C-65. Tel. 0695-090-979.
Odsprzedam meble pokojowe, używane, róż
ne oraz drzwi wewnętrzne. Tel. 0600-880-267.
Tanio - lady chłodnicze, waga SL.ałowa
i elektroniczna, lady, regały sklepowe.
Tel. 0607-880-344.
Dwie lady chlodnicze, waga elektroniczna.
• Tel. 0693-126-258.
2 fotele, ławostół, części do Fiata 126p
- sprzedam. Tel. 0695-171-803.
Nokia 3510i, 6610 - tanio. Oko~ce Łowicza,
tel. 0509-822-432.
Fotel bujany, wiklinowy, 150 zł: drzwi
wejściowe, lewe, 500 zł. Tel. 0508-281-030.
Lewar masarski. Tel. 0600-252-277.
Tenna 80 I, spawarka 220 W - tanio.
Tel, 046/838-65-13.
Sprzedam świerki od 1,3 m i wyższe.
Tel. 0788-170-406.
Sprzedam lodówkę, zamrażalkę, grzejniki
żeliwne, lawę- maloużywane. Tel. 0695-774-230.
Sprzedam Weltrnaister S4. 120 basów.
Tel. 046/839-60-34.
Sprężarka 300 I. Tel. 046/838-79-87
po 20.00.
Sprzedam kaloiyfeiy żeliwne.
Tel. 046/838-76-26 po 20.00.
.Sprzedam przepływowy podgrzewacz
do wody Siemens. Tel. 0516-142-417.
• Sprzedam stół do ping-ponga.
Tel. 0608-354-272..
Sp17..edam pr.recinarkę stołową cło metalu.
Tel. 0600-310-907.
Sprzedam nowe okna PCV: drzwi
wewnętrzne, 71!wnętrzne: umywalkę z SL.alka.
Tel. 0602-370-470.
Sprzedam kurtkę damską skórzaną; nowy
telefon komórkowy Sagem z aparatem.
Tel. 0602-370-470.
Meble pokojowe, regały sklepowe.
Tel. 046/83 7-68-90.
Sprzedmn hurtowo choinki Tel. 0600-291-131.
Oddam2ciemnegamituryna ł,82mi l,76m,
·
szczupłe, za niewielką odplatnością.
Tel. 0600-075-411, 0604-566-422.
2 fotele, we1>alka, lawa, stolik pod telewizor,
kuchnia gazowa 4-palnikowa
z piekarnikiem. Tel. <>46/837-78-46.
Sprzedam wielofunkcyjny wózek Chicco
z gondolą. na pompowanych kołach.
Tel. 0461837-77-58.
Sprzedam sp17..ęt rolniczy: okna nowe,
drewniane; przyczepkę samochodową.
Tel. 0667-118-194.
Sprzedam beczkę ocynkowaną IOOO I;
pompę cło SL.amba. Tel. 046/838-27-18.
Zbiornik aluminiowy 1500 I; szatkownik
do kapusty. Tel. 046/837-27-30.
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Telewjzor panoramiczny 28 cali, 100 Hz,
srebrny. Tel. 0602-381-914.
Lodówka z oddzielnym zamrażalnikiem.
Tel. 0602-381-914.
Sprzedam bryczkę zabytkową na parę koni,
stan idealny. Tel. 0602-728-686.
Sprzedam drewniane okna
z wymiany. Tel. 0504-179-453.
Komputer z DVD - 390 zł, monitor 17cali
- 250 zl. Tel. 046/837-55-23.
SPrzedam tregJy 14 - 5 szt; I OO mkw. kostki
brukowej. Tel. 0608-455-858 po 20.00.
Sprzedam kuchnię gazową, zlew
2-komorowy i baterię. Tel. 0509-481-931.
Sprzedam dwie osie z kolami i dwa walki
cło trajzegi. Tel. 0691-666-967.
Sprzedam paczkowarkę próżniową,
szerokość listwy 38 cm. Tel. 0508-194-191.
Sprzedam silnik eleknyczny 4 kW i mdio CD
+ zasilacz. Tel. 0660-463-894.
.
.
Sprzedam regał pokOJOwy, ciemny, 4 m; ławostół; regał kuchenny, Jasny dąb; umywalkę;
brodzik + baterię. Tel. 046/838-87-06.
Sprzedam blachę trapezową 2, 1 m, blachę
płaską. Tel. 0506-844-177.
Pług do odśnieżania, szerokość robocza
2,80 m - sprzedam. Tel. 0781-498-771.
Sprzedam drewno kominkowe i opalowe.
Tel. 0886-421-375.
Choinki - hurt. Tel. 0513-170-878.
Sprzedam betoniarkę 150 + 50 m przewodu,
1300 zl. Tel. 0241277-73-24.
Regał pokojowy 4 m, wersalka, SL.afa
3-drzwiowa. Tel. 0696-395-098.
Plaszcz ociepląny skórkowy - spczedam.
Tel. 0698 78;1-854.
Sprzedam gęsie pierze, świeże.
Tel. 0421719-56-38.
Drzwi garażowe nowe, okno 3-skrzydlowe
używane, uprząż konną - sprzedam.
Tel. 0421710-82-59.
Szafki kuchenne używane. Tel. 0600-214-823.
Choinki świerkowe duże - sprzedam.
Tel. 0604-392-876.
Sprzedam ladę chlodniczą - tanio.
Tel. 0421719-18-54.
Wypoczynek z barkiem narożnym (wersalka
3, 2, 2 fotele), cena400zl. Tel. 042f710-83-78.
Sprzedam brykiet drzewny do pieca
i kominków. Tel. 0600-780-11 O.
Sprzedam heblarko-krajzegę, półautomat spawalniczy Powennat SMIG 230 maks. moc
21 O A spawania, zasilanie 230-400 V, nowy,
2800 zl. Teł. 05~7-142-040.
Sprzedam: 4 felgi stalowe 15", 5-śrubowe.
Tel. 0502-067-748.
Butle gazowe 11 kg, młode pawie.
Tel. 0421719-67-65.
Siatki na woliery. Tel. 0512-453-848.
Wersalka. dywan, drzwi łazienkowe 2 szt.,
zlewozmywak stalowy. Tel. 042f7 I 9-19-83.
Sprzedam czarne futro karakułowe rozm. 52.
Tel. 0421719-12-36.
Sadzonki tui - tanio. Tel. 0693-115-320.
Maszyny szwalnic:z.e, krajarka pionowa Hoffinan.
koronki elastyczne 18 cm. Tel. 0504-679-219.
Keramzyt na ocieplenia Tel. 0504-679-219.
Grzejniki Buderus nowe. Tel. 0504-679-219.
Sprzedam rozdrabniacz gałęzi.
Tel. 0421719-67-01.
Regały magazynowe. Tel. 042f719-59-36.
Sprzedam choinki na pniu Tel. 046/833-72-58.
Sprzedam wersalkę + 2 fotele, dywan, lóżecz
ko dziecinne, fotelik samochodowy 0-13 kg
Tel. 0691-732-869.
Sprzedam choinki srebrne i zwykłe.
Tel. 046/815-83-87, 0886-773-923.
Sprzedam taniowieżę z gramofonem,
uszkodzoną. oraz dużego kasztana na pniu,
Rawa Mazowiecka Tel. 0662-741-402.
Sprzedam pralkę, siewnik, kopaczkę, sadzarkę,
owc1.arki niemieckie 7-tygodniowe, rodwajlery 7-tygodniowe. Tel. 046/813-15-88.
Sprzedam czarną sosnę, plantacja niecięta.
•
Tel. 0694-840-403.
Sprzedan1 wystrój, umeblowanie pubu,
rożno na kurczaki. gofiuwnice, Rawa
Mazowiecka. Tel. 0606-952-277.
Sprzedam telefon SonyEricson K300i
lub Nokię 6030. Teł. 0509-148-719.
Sprnxlam tennęgrz.ewczą80 I. Tel. 0695-184-580.
Sprzedam tanio suknię ślubną. rozmiar 42144,
kolor biały, gorset. Tel. 0668-376-749.
Choinki, cięte i w donicach, hurt.
.
Tel. 0601-344-124.
Sprzedam drzwi 80 cm z szybą. wewnętrzne.
Tel. 046/8~3-93-47.
Sprzedam overlock, tanio. Tel. 046/834-92-20.
Sp17.edam kanapę narożną Tel. 0515-099-083.
Sprzedam wózek dziecięcy. Tel. 0515-099-083.
Sprzedam SL.afę cło praedpokoju, wysoka,
długość 1.5 m. Tel. 046/833-73-72.
Piec węglowo-miałowy, nowy.
Tel. 0606-416-681.
Sprzedam Kamaz. wywrot z HDS, 1993 rok
i żużel IO-letni. Tel. 0601-287-851.
Sprzedam drewno kominkowe, tanio.
Tel. 046/831-11-46.
Sprzedam choinki. Tel. 046/831-75-95.
Sprzedam części, detal.
Tel. 0660.098.094.
Dmuchawy, sterowniki do kotłów.
gwarancja. Tel. 0601-070-363.
Sprzedam choinki Tel. 668407-289.
Sprzedmn wózek dziecic;cy wielofunkcyjny,
gwarancja, niedrogo Tel. 0502-552-996.
Sprzedam rnonitorCRT 19" „Ymnma". wysokiej rozdzielności. Tanio. Tel. 0505-172-825.
Sprzedam pice olejowy wloskiej fim1y. roczny. moc 20 kW, ze zbiornikiem 1500 I. Gotov.y do montażu. Stan idealny, cena 2900 1J.
Tel. 0505-172-825.
Choinki świąteczne z plantacji - świerk srebrny. dagle7ja. Hurt. detal. Tel. 0607-326-468.
Choinki. hu11 - tanio. Tel. 0461832-53-39.

OGŁOSZENIA

Choinki świerkowe. Tel. 046/832-82-07,
•
0608-413-021.
Okna nowe drewniane, Wołomin,
tanio, H-145, szer. 60, 90, 147.
Teł. 0606-303-191.
Sprzedam choinki. Tel. 046/833-39-56,
0605-881-845.
Akomax - tanie piece c.o. na ekog~odzek.
Domy, magazyny, szkoły. Tel. 0665-678-529.
Sprzedam spawarkę Bester 400A.
Tel. 0667-538-380.
Świerki do 3 metrów sprzedam.
Tel. 046/831-74-21.
Sprzedam choinki Bożo Narodzeniowe.
Tel. 046/814-42-22, 0600-110-402.
Wózek widłowy marki Juhngerih gazowy,
1999 rok, stan dobry. serwisowany, maszt
Triplex 6 m, przesuw boczny, cena
do uzgodnienia. Tel. 0504-168-577.
Sprzedaż ziemi ogrodowej, piasku, różny
. asortyment i szlaki, przywieziemy na miejsce.
Tel. 0601-33-88-13.

PRACA
Zwrot podatku z pracy - Nieincy, Europa
Zachodnia. Tel. 071/385-20-18.
Zatrudnię szwaczki. Tel. 0606-958-480.
Zatmdnię szwaczki. Tel. 0665-202-100.
Zatrudnię szwaczki. Tel. 0601-635-056.
Commercial Union zatrudni kierownika sprzedaży OFE. Teł. 0601..J45..336,
046/833-28-59.
Hurtownia hydrauliczna zatrudni
sprzedawczynię. Łowicz, ul. Klickie·
go 7. Zapraszamy w sobotę
w godz. 9.00-11.00.
„Centrobyd" Łowicz, ul. Armii Krajowej 61
zattudni pracowników na stanowiska: kierowca C+E. kierowca C+E z uprawnieniami
HDS, pracownik magazynowy, sprzedawcapracownik biurowy. Oferujemy dobre warunki płacowe. Kontakt w godz. 15.00-17.00
w siedzibie firmy:
Zatrudnię szwaczki_ - możliwość wysokich
zarobków, ubezpieczenie. Bielawy,
tel. 0600-312-701.
Zatrudnię na cały etat osobę niepełnosprawną
do pracy w zakładzie krawieckim w Bielawach. Dojazd wlasny. Tel. 0600-331-733.
Chcesz sprzedawać perfumy Federico
Machora. Dobre zarobki. Tel. 0504-8/i 1-133.
Firma Agro-Unia poszukuje agenta nieruchomości z licencją, n~jłepiej z terenu Łowicza.
Tel. 0604-607-515.
Zatrudnię kierowcę kat. C, C+E, kraj.
Teł. 06C9-810-814.
Saksofonista - dyspozycyjny.
Tel. 0692-101-989.
Zaopiekuję się dzieckiem lub starszą osobą.
Tel. 0781-l82-442.
Mikrop mineralno-witaminowe żywienie
zwierząt - Czechy zatrudni doradcę ·żywie
niowego - przedstawiciela handlowego.
Wymagane wykształcenie rolnicze.
Tel. 0504-184-065. 0504-184-055.
Zatrudnię osoby (z okolic Sochaa.ewa
i Łowicza) do prac fizycznych
przy zbiorze wikliny. Możliwość
zakwaterowania. Tel. 022J725.84.64,
0508-700-239.
Zatrudnię osobę do rozwożenia pizzy.
Tel. 0602-797-678.
Zatrudnię osobę cło wypiek-u pizzy.
Tel. 0602-797-678.
Zatrudnię szwaczki do szycia kostiumów
kąpielowych, praca jednozmianowa, 5 km
od Łowicza, możliwość dowozu.
Tel. 0609-837-130..
Zatrudnię sprzedawczynię do sklepu
spożywcrego. Tel. 0502-547-841.
Zatrudnię hydraulika. Tel. 0691-991-000.
Zatrudnię brygadę na tynki z agregatu
oraz do ociepleil budynków. Tel. 0502-228-972.
Zatrudnię_ pizzennena - kucharza - bannana.
Praca w Teresinie Niepokalanów. Warunki
do uzgodnienie. Tel. 0602-450-438.
Przyjmę pomoc do opieki nad osobą
po odarze. Tel. 0698-411-715.
Zatrudnię tokarza. Tel. 0501-074-060.
Zatrudnię z uprawnieniami na_cystemę paliw
płynnych. Tel. 0501-074-060.
Zaopiekttię się dzieckiem. Tel. 0660-318-692.
Zatrudnię kierowcę do rozwożenia
pizzy, z własnym samochodem.
Tel. 046/837-83-51.
Dam pracę mlodym, energicznym, z wyksztalceniem eleknyc:znym, 11107.e być bez doświad
czenia. Tel. 0509-854-417. 046/838-50-61.
Zatrudnię pracowników gospodarczych.
Tel. 0609-999-685.
Zatrudnię banrnna'łxumankę. Tel 0609-999-685.
Zatrudnię sprzątaczkę Tel. 0609-999-685.
Zatrudnię mechanika-diagnostę.

Tel. 0609-999-685.
Zatrudnię mechanika z 5-letnim
doświadczeniem. Tel. 0609-999-685.
Zatrudnię kierowcę C+ADR.
Tel. 0609-999-685.
Zattudnię pomoc do kuchni. Tel. 0609-999-685.
Firma transportowa zatrudni spedytora krajowego lub międzynarodo
wego z doświadczeniem, miłe widziany jęz. niemiecki. Tel. 0461838-64-00,
0605-910-998.
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu
spożywczego w Gągolinie Południowego.
Tel. 0608-295-214.
Stacja demontażu pojazdów w Rząśnie przyjmie cło pracy pracowników. Tel. 0602-123-360.
Kierowca z praktyką poszukuje pracy dorywc1.ej, 2-3 razy w tygodniu. na samochód ciężl
rowy-chlodnia. Tel. 0605-302-486.
Potrzebna opiekunka do pięciolatka.
w niewielkim wymiarze godzin.
Tel. 0697-033-113, 0697-693-593.
Kierowcę-operatora dńvigu oraz kierowcę
kat.C - Op<!ratom d:żwigu - zatrudnię.
Tel. 0502-124-098.

DROBNE

Zatrudnię fiyzjera, fiyzjerkę
danlsko-męskiego do salonu

kosmetyc:zno-fiyzjerskiego. Tel. 0502-866-416.
Przyjmę pracownicę do sklepu
spożywczego. Tel. 046/837-52-68.
Zatrudnię mlodą. uczciwą w sklepie
spożywczym w Łowiczu. Najchętniej
po szkole handlowej. Teł. 0502-110-726.
Zatrudnię fi"yzjera. Tel. 0602-558-294"
Zatrudnię kierowcę C+E. Tel. 0609-506-601.
Zatrudnię kierowcę z samochodem
cło rozwożenia pizzy. Tel. 0660-733-348.
Avon - zostań konsultantką a otrzymasz
w prez.eneie kosmetyki, biżuterię, zegarek
i torbę. Tel. 046/838-60-.60, 0663-766-602.
Sprzedaż perfum, oryginalne zapachy - duży
zarobek. Tel. 046/838-60-60, 0663-766-602.
Zaopiekuję się dzieekiem, posprzątam
mieszkanie, umyję okna - doświadczenie.
Tel. 0693-738-382.
Poszukuję szwaczki dobrze szyjącej,
overlock, guma, 2-igłówka lańcuszkowa.
Domaniewice. Tel. 0504-203-90 I.
Szukam pracy- mechanik. Tel. 0886-876-700.
Przyjmę sprzątanie (referencje).
Tel. 0505-444-083.
Zatrudnię szwaczki, bielizna,
Głowno. Tel. 0602-551--060.
Lakiernika samochodowego
- przyjmę. Glowno. Tel. 0606-238-179.
Avon - bezpłatne zapisy, wysokie prowizje.
Tel./sms 0421719-44-47, 0501-032-348.
Avon - zapisy w tym tygodniu premiowane
atrakcyjnym prezentem. Tellsms 0696-917-023.
Sprzedaż perfwn FM. Sms'teł. 0501-032-348.
Magazyniera zatrudni hurtownia s(>ożywcza,
Łódź. Tel. 0506-188-518.
Zatrudnię szwaczki overlock
(czapkij, Głowno. Teł. 0606-579-212.
Zatrudnię szwaczki, gwarancja stabilnej
pracy i płacy. Tel. 0661-91-8-207.
Zatrudnię szwaczkę i pomoc w szwalni.
Glowno. Tel. 0509-571-801.
Kierowca BCE + ADR podstawowy, kurs
na przewóz rzeczy, średnie - podejmie pracę.
Tel. 0461874-61-59, 0501-839-088.
Przyjmę cło pracy od montażu okien.
Tel. 0502-213-373.
Posiadam Matiza z gazem - przewóz osób,
małych przesylek - oczekuję propozycji
pracy dorywczej. Głowno.
Tel. 0421719-21-85, 0880-631-917.
Przyjmę cło pracy w sklepie młodego,
dyspozycyjnego mężczyznę.
Teł. 0504-929-040, 0506-787-892.
Firma zatrudni pracownika działu księ
gowości. Głowno. Tel. 0604-254-205.
Zatrudnię do sklepu spożywczego.
Tel. 6421719-18-54.
Potrzebna opiekunka do osoby starszej.
Tel. 0421719-14-449.
Zatrudnię samodzielną kosmetyczkę.

Tel. 0605-059-052.
Zatrudnię kierowcę kat CE - chętnie
emeryta, okolice Głowna, Rawy
Mazowieckiej. Teł. 0605-097-071.
Zatrudnię szwaczki do szycia kostiumów
kąpielowych. Glowno. Teł. 0421719-41-78,
0601-204-540, 0603-091-477.
Do prac biurowych !"!trudnię z Glowna
i okolic. Tel. 0501-735-755.
Zatrudnię kierowcę na trasy międzynarodo
we z kat. C+E, Rawa Mazowiecka
Tel. 0603-915-133.
Pracownika cło sklepu motoryzacyjnego
w Rawie Mazowieckiej. Tel. 0605-538-201.
Szukam pracy, sprzątam, myję okna,
pomoc domowa. Tel. 0515-309-843.
Finna okienna zatrudni handlowców
oraz montażystów z wlasnym samochodem,
Rawa Mazowiecka, ul. Piłsudskiego 7.
Teł. 046/814-51-21.
Data Group Partner Handlowy TP zatrudni
przedstawicieli handlowych. Wymagana
komunikatywność, mile widziane doświad
czenie w sprzedaży bezpośredniej. CV
nadsyłać: rckrutacja@datagroup.pl
lub tel. 046/832-56-20 (10-15).
Księgowa i księgowy z grupą inwalidzką
podejmą pracę na terenie Skierniewic.
Teł. 0889-685-321, 0604-056-847.
Zatrudnię kierowcę na ciągnik siodłowy.
Tel. 046/831-62-96.
Instytucja finansowa poszukuje osób
do sprzedaży usług bankowych.
Tel. 046/834-80-90, 0600-351-125.
Zatrudnię kierowcę w transporcie
międzynarodowym. Tel. 0603-696-143.
Poszukujemy handlowców z doświadcze
niem do hurtowni kamienia naturalnego.
Mszczonów. Tel. 046/857-24-47.
Poszukttiemy grafika komputerowego
z doświadczeniem. Praca w Mszczonowie.
Tel. 046/857-24-47.
Zatrudnię pracO\vnika cło obsługi koni i prac
gospodarczych z możliwością zahvaterowania, okolice Mszczonowa. Tel. 0603-112-242.
ZPC Chojecki zatrudni pielęgniarkę
dyplomowaną. Kontakt osobisty
- Skierniewice, ul. Kilińskiego 1.
Zatrudnię szwaczki, caloroczne szycie.
Tel. 0501-624-4 I I.
Księgowa poprowadzi księgi przychodów
i rozchodów, 1yczałt. ZUS, VAT.
Tel. 0608-498-087.
Zlecę odśnieża1iie sprzętem

zmechanizowanym. Tel. 0601-231-909.
•Zatrudnię tokarzy, mechanika
Tel. 0461831-81- I 6, 0503-050-650.
Stolarzy, pomocników stolarzy, lakierników,
zatrudnię_. Tel. 022f724-98-95.
Zam1dnię kierowcę z kat. C.
Tel. 0693-84-30-90.
Avon - bez wpisowego.
Sms.'fel. 0502-616-468, 046/832-74-42.
Firma budowlana zatrudni inżyniera
o specjalności roboty drogowe
łub ogólnobudowlane do pracy
na budowie na terenie całego kraju.
:r41.. 11461833-98~ wew. 1a.
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Firma zatrudni kierownika robót drogowych. Tel. 046/833-98-28 wew. 11.
Firma zatrudni wykwałlfikowanych
cieśli i zbrojarzy. Teł. 046/833-98·28
wew.11.
Zatrudnię operatorów maszyn
budowlanych -(koparko-ładowarka,
równiarka, walec). Tel. 0603-755-726.
Firma zatrudni absolwentów szkół wyższych o kierunku ogólnobudowlanym I drogowym. Tel. 046/833-98-28
wew. 11, 0601-298-842.
Zatrudnię mechanika samochodowego z prawem jazdy kat B, C, D, E.
Tel. kontaktowy - 0609-837-100.
Finna samochodowa w Skierniewicach
zatrudni lakiernika, pomocnika lakiernika,
blacharza. uczniów. Tel. 0602-528-235.

USŁUGI

WIDEO

Wideofilmowanie. Tel. 0607-916-001.
Cyfrowe wideofilmowanie, fotografowanie, pełna obróbka komputerowa,
DVD. Teł. 046/837-94-85, 0608-484-079.
Wideofilmowanie cyfiowe, obróbka
komputerowa - tanio. Tel. 0606-852-557.
Studio „Kroton" - nagrania cyfiuwe. DVD,
,montaż. Teł. 046/837-47-48, 0606-870-767.
Wesela - profesjonalnie, tanio, DVD.
Tel. 046/837-52-23, 0606-312-048.
Wideofilmowanie - profesjonalnie, tanio.
Tel. 0600-447-843.
Wideofilmowanie Kasia - solidnie, tanio.
Zdjc;cia. Tel. 046/837-87-68 po 18.00,
0602-633-407.
Wideofilmowanie - tanio. Tel. 0603-451-22 I.

USŁUGI

INSTAL.-BUD.-REM.
Układanie kostki brukowej.
Tel. 0508-286-519.
Usługi remontowo-budowlane, docieplanie
budynków, wykańczanie wnętrz od A do Z.
Wycena gratis. faktury VAT.
Tel. 046/830-24-65 po 20.00, 0510-158-877.
Ukladanie glazury, terakoty, panele, gładź
i inne wykończenia. Tel. 046/838-20-56,
0600-626-760.
Tynki gipsowe agregatem - solidnie.
Teł. 046/862-84-00, 0502-370-226.
Instalacje eleknyczne, przylącza, naprawy.
Tel. 046/837-30-52, 0600-764-110.
Balustrady ze ~tali nierdzewnej. daszki
łukowe. Teł. 0504-065-376.
Hydraułlczne usługi c.o., wod.-kan.
• tanio, krótkie terminy, z gwarancją.
Teł. 046/837-19-29, 0506-064-122.
Remonty kompleksowe mieszkań.
Tel. 0668-262-745.
Instalacje elektryczne w pełnym
zakresie. Tel. 046/838-08-08,
0602461-341.
Usługi koparko-ładowarką Cateipillar.
Tel. 0608-627-977.
Elektryk - montaż, naprawa.
Tel. 0697-725-830.
Cyklinowanie, układanie parkietów, mozaiki.
Tel. 046/837-42-55, 0501-180-959.
Piece c.o..•Kotlospaw", Łowicz. os. Górki.
ul. Naukowskiej 4.
Usługi remontowe, adaptacje wnętrz,
elewacje zewnętrzne - profesjonalnie.
Tel. 0601-812-262, 0691-979-310,
0609-506-585.
Usługi hydrauliczne - pełen zakres.
Tel. 0504-877-307, 0508-862-015.
Cyklinowanie, układanie parkietu.
Tel. 0668-750-437.
Przylącza, elektroinstalacje. pomiary, wideodoinofony, RTV-Sat, bramonapędy, systemy
alarmowe (monitoring). Remonty, hydraulika, glazura, terakota, gipsy, panele, stolarka.
uprawnienia, VAT. Tel. 0601-303-858,
e-meil:l-arm@o2.pl.
Najtańsze docieplenia domów i stropodachów granulatem styropianu
- 7zł/1 mkw. Tel. 044/714-27-94.
Wideodomofony. elektroinstalacje,
automatyka. Tel. 0506-293-053.
Hydraulik. Tel. 0506-293-053.
Docieplanie budynków, wykończenia
wnętrz, malowanie, gipsy, panele podlogowe.
adaptacja strychów. Tel. 0505-024-964.
Układanie glazury. terakoty, paneli podlogowych. remonty lazienek. Gwarancja jakości.
Tel. 0602-648-497.
Glazura, terakota. Tel. 0606-746-286.
Cyklinowanie profesjonalne,
układanie, lakierowanie - „EFEKT".
Tel. 0600-984-398.
Cyklinowanie, montaż parkietów. schodów,
możliwość zakupu towaru, faktury VAT.
Teł. <>461830-22-54, 0502-321-1-94.
Parkiety, mozaiki - pomiary, montaż.
cyklinowanie. Tel. 0600-984-398.
Malowanie. tapetowanie, gladź. płyty 1fk,
panele podlogowe. Tel. 0608-685-867,
046/837-32-41 po 18.00.
Budowa kominków, obudowy
• marmur, piaskowiec, inne.
Ogrzewanie domów.
Tel. 11461837-84-92,0602-282-415.
Usługi ogólnobudowlane, budowy od podstaw budynków mies7.kalnych i gospodarczych, ogrodzeń z klinkieru, układ·mie
glazury i terakoty. Tel. 0662-329-118.
Glazura, terakota. Tel. 0602-717-207.
Usługi remontowo-budowlane.
Tel. 0503-077-863.
Gipsy, malowanie, adaptacja
stJy<;hów. Tel. 0503-833-630.
Glazura, terakota, panele ścienne. podłogo
we. gipsy k/g, szpachlowanie. malowanie.
Tel. 0662-890-753.
Bczpylowe gladzie gipsowe, ocieplanie
poddaszy, układanie glazury, malowanie.
Tel. 0504-049-5 JO.

Glazura, terakota, panele,
Tel. 0508-313-799.

gładzie,

itp.

Usługi koparko-ładowarką JCB.
Tel. 0608-632-580, 0502-492-700.
Instalacje elektryczne • montaż,
naprawa, modernizacja.
Tel. 0668-195-124.
Dachy, konstrukcje, pokrycia, naprawy
i konserwacje, usuwanie nadmiaru śniegu
na plaskich konstrukcjach.
Tel. 046/839-18-37, 0609-227-348.
Gipsy, malowanie, tapeto,vanie, płyta k/g,
panele podlogowe. Tel. 0608-537-670,
0696-353-592.
Usługi hydrauliczne i naprawy
drobne. Tel. 0604-245-722.
„Fachman" - usługi hydrauliczne.
Tel. 0889-419-137.
Gipsy, glazura, terakota. Tel. 0507-458-670.
Wykoń=nia wnętrz od A do Z.
Tel. 0511-098-343.
Hydraulika. Tel. 0608-263-951.
Remonty - solidnie. Tel. 0888-978-225.
Ocieplania poddaszy, gipsy, podłogi
panelowe. Tel. 0502-228-972, 0604-645-981.
Wykończenie wnętrz, po zagranicznej praktyce. Tel. 0696,561-966.
Gladż gipsowa, glazura, terakota, malowanie.
Tanio. Tel. 0501-074-060.
Układanie glazury, terakoty, panele, gładź,
inne wykończenia. Tel. 046/838-20-56,
0600-626-760.
Glazurnictwo - także duże zlecenia - faktury
VAT. Tel. 0600-626-760.
Malowanie, gipsowanie, panele podłogowe
i ścienne, płyta k/g. Tel. 0668-462-197.
Zatrudnię ekipę budowlaną cło budowy szamba i płyty obornikowej. Tel. 0603-665-884.
Glazura, terakota, gładzie, cyklinowm1ie,
panele, maklowanie,!l'rkiety. Tel. 0504-010-969.
Scianki gik. sufity podwieszane, ogrodzenia
betonowe, ocieplanie poddaszy, klinkier,
wylewki. Tel. 0602-626-918.
Układanie kostki brukowej.
Tel. 0602-626-918.
Instalacje ełeknyczne oraz profesjonalne
wykończenia wnętrz, elewacja budynków.
Tel. 0663-690-070.
Eleknyk. Tel. 0501-129-686. 0669-034-005.
Przebudowy, remonty, kompleksowe
wykańczanie wnętrz - wolne terminy.
Tel. 0607-328-032.
Glazura, terakota, gładź. panele.
Tel. 0514-753-196, 046/837-95-43.
Układanie kostki • solidnie,
dokładnie. Tel. 0604-413-669.
Płyty k/g, panele podlogowe, ścienne.
Konkurencyjnie. Teł. 0604-413-669.
Remonty Kompleksowo. Tel. 0600-614-490.
Remonty. Adaptacje. Tel. 0691-774-281.
Profesjonalne remonty. Tel. 0607-196-356.
Hydraulika. Tel. 0691-774-281.
Gipsowanie, malowanie, remonty.
Tel. 0888-280-792 po 19.00.
Cyklinowanie, polerowanie bezpyło
we. ~fesjonalnie. Tel. 0694-a66-437.
Malowanie, tapetowanie, sufity podwieszane. ściany k/g, panele podlogowe i ścienne.
adaptacja poddaszy. Tel. 0605-936-987,
0502-981-199.
Hydraulika. Tel. 0602-832-738.
Dachy. pokrycia dachowe, konstrukcje,
obróbki. Teł. 0609-846-316.
Usługi remontowo-wykończeniowe.

Tel. 0880-033-626. 0692-323-208,
0502-784-340.
Malowanie, panele. Tel. 0515-466-326.
Hydraulika. Tel. 0515-466-326.
Wykonuję_ bramy, kraty, ogrodzenia stylowe.
Tel. 0609-722-809.
Kierownik budowy, książki obiektów.
Tel. 0501-504-407.
Układanie kostki, gładzie, tynki. malowanie.
Tel. 0696-309-685.
Hydraulika. Pełen zakres. Solidnie.
Tel. 046/815-08-38.
Glazura, terakota, gładzie gipsowe, panele,
malowanie. Tel. 0691-169-712.
Panele, glazura, 1nalowanie, gładzie
gipsowe. Tel. 0781-389-201.
Tynki cementowo-wapienne, maszynowe,
płyty k/g, glazura. terakota.
Tel. 0501-052-936.
Dachy, konstrukcje (od 5 zł za mkw.).
Wolne terminy. Tel. 0606-305-290.
Uslugi budowlano-remontowe,
wykończenia od A do Z. Tel. 0609-361-435.
Glazura, terakota. tanio, solidnie.
Tel. 0663-999-123.
Usługi hydrauliczne. Tel. 0603-917-448.
Układanie kostki brukowej i granitowej.
Tel. 0506-732-628.
Naprawa lodówek, zamrażarek, urządzeń
chlodniczych oraz klimatyzacji i wentylacji.
usługi elektryczne. Tel. 0501-273-415.

INNE

USŁUGI

Meble pod wymiar - kuchenne. biurowe.
szafy z drzwiami przesuwnymi. Solidnie.
.
Tel. 0501-707-657.
Usługi transpo11owe - Renault Ma<ter,
faktury VAT. Tel. 0607-406-024.
Cięcie drzew niebezpieczl)ych.
Rodzina Szychowscy. Tel.0604-891-092.
Anteny - 1nontaż, instalacje.
Tel. 0601-306-566.
Sluby limuzyną. Tel. 0604-344-609.
U>lugi lranSportowe Lublin kontener 12 m'.
FVAT na życzenie. Tel. 0601-297-794.
Zespół muzyczny. Tel. 0607-777-304.
0509-766-163.
Rolety, żaluzje, moskitiery - nowoczesne systemy do każdego typu okien,
także bez wiercenia. Łowicz,
.ul. Ikara 10. Tel. 046/83744-25.

OGŁOSZENIA

7.12.2006 r.

Odzież skórzaną, kożuchowa, futrzaną

- naprawimy, przerobimy na modne fasony,
czyszczenie renowacja itp. Łowicz, róg
ul. Bolimowskiej, Baczyńskiego.
Środy 11.00-17 .oo
Projekty graficzne, przygotowanie do druku,
banery, szyldy. Tel. 0461837--09-37 od IO.OO
do 18.00, 0694-646-915.
Śluby - bialy Volkswagen Classic.
Tel. 0506--064-122.
Lincolny, 9 metrów. kilka SZ1Uk - śluby,
inne uroczystości. Tel. 0605-305-579,
0697-146-411.
Pranie dywanó\v, tapicerki meblowej,
samochodowaj w uikładzie i u klienta.
Tel. 0501-431-978.
WiYz wiejski na wesela. Tel. 0511-218-568.
Zespół muzyczny - bale, wesela, imprezy
okolicznościowe. Tel. 0605-695-882.
Dezynsekcja, deratyzacja w HACCP.
Tel. 0504-171-191, 044f725-02-95.
Zespół - wesela. Tel. 046/838-66-46.
Sluby - VW Passat, nowy - SOO z!;
Chrysler 300C - 700 zł. Tel. 0669-S55-301.
Zespół. Tel. 0604-318-4 72.
Zespół muzyczny oferuje swoje uslugi:
wesela i inne uroczystości okolicznościowe.
Tel. 0693-543-604, 046/837-10--09 po 18.00.
Tanio, szybko, dokładnie - meble na wymiar
(szafy przesuwne. kuchnie, komody, itp.).
Montaż gratis. Tel. 0889-474-502.
Szybka pożyczka bez BIG. Tel. 0516-S18-740.
Sprawdzona, bezpieczna dieta
odchudzająca, Tel. 0604-065-357.
Zespół muzyczny - wieloletnie
doświadczenie. Tel. 0606-908-346.
Zespół muzyczny- wesela. Tel. 0502-473--091.
Mercedes E klasa, srebrny, skóra - wesela.
Tel. 0604-607-515.
Zespół muzyczny. Tel. 0607-777-304.
OS09-766-163.
Firma wykona profesjonalną dekorację
sali weselnej. Tel. 0504-359-441.
Podciśnieniowe pranie dywanów,
wykładzin i tapicerek u klienta.
Tel. 0461837-73-07. 0694-876-!03.
Śluby - cz.ame BMW 3 (2003 rok),
Volvo XC 90. Tel. OS08-909-732.

Szafy wnękowe, garderoby, meble na wymiar,
zabudowy - tanio. Tel. 0888-978-22S.
Prawnik - porady, pozwy, odszkodowania - bez opiat wstępnych.
Tel. 046/837-70-96, 0512~96.
Masz problem z komputerem - zadzwoń.
Fachowo, szybko, tanio. Tel. OS04-070-837.
Tanie spnątanie, mycie okien,
remonty. Tel. 0788-M0-839.
Uslugi transportowe - samochód 3,5 t
z windą. Tel. 0602-S87-341.
Organizuję wesela. Tel. 0503-977-17S.
Profesjonalne dekoracje sal (z towaru
wlasnego lub powierzonego) weselnych,
bankietowych przyjęć okolicznościowych
i innych; stolów, stolów wiejskich,
kościola, samochodu. Ceny konkurencY.ine.
Tel. 0603-9S3-048, OS I3-S29-864.
Przyjmę przewóz towarów, izoterma,
do 3 t. Tel. 0692-963-077.
Usługi komputerowe. Tel. 0696-80~50.
Dom Ludowy Dąbkowice Dolne oferuje
lokal o dwóch salach na wesele i inne
uroczystości. Tanio. Tel. 046/837-15-24.
Przyjmę gruz ceglany i inny.
,
Tel. 0507-593-262.
Uslugi elektryczne - tanio, solidnie.
Tel. 0669-034-00S, OSO 1-129-686.
Przeprowadzki. Tel. 060-S-303-836.
Śluby - WV Passat, 2004 rok, srebrny - tanio.
Tel. 0604-838-050.
Pożyczki bez Biku od I000-20000 zł.
Tel. 0667-790-633.
Poradnia leczenia uzależnień i otyłości.
Tel. 042/6S8-34-33, 0600-074-247.
Sluby, wesela - oprawa muzyczna,
profesjonalni artyści. Tel. 0885-126-665.
Nowy pensjonat - przY.ięcia okolicznościowe
- wioilia dla firm, sylwester. Teł. 0603-923-950.
"'
Ciśnieniowe pranie dywanów, wykładzin,
tapicerki meblowaj i samochodowaj, odśnie
żanie, mycie kostki brukowej itp. Głowno
i okolice. Tel. 0887-797-225, 0421719-15-31.

KOMPUTERO
. -PISANIE
Komputeropisanie. Tel. 0693-622-240.

Komputeropisanie, rysunki, wykresy
- tanio i szybko. Lowicz. Tel. 046!837-78-71,
0602-277-013.
Komputeropisanie. Tel. 0461837-46-85,
0668-430-44 7.
Komputerop1sanie. Tel. 0461693-824-741.

NAUKA
Matematyka. Tel. 046/837-85-96.
angielski - profesjonalnie.
Tel. 0461837-0S-41, 0603-704-267.
Niemiecki - tlumaczenia, korepetycje.
Tel. 0503-S24-981.
Matematyka - tanio. Tel. 0601-303-279.
Student matematyki udzieli korepetycji.
Tel, 046/837-80-42, OS09-06S-748.
Nauczyciel języka niemieckiego
- udzieli korepetycji, przygotuje do matury.
Tanio, profesjonalnie. Tel. 0691-71S-S57.
Angielski - korepetycje dla podstawówki
i gimnazjum. Tanio. Studentka.
Tel. 0698-Sl4-448.
Matematyka - srudent V roku UŁ
(90 min.12S z!). Tel. 0606-647-491.
Korepetycje - włoski. Tel. OS02-260-4S7.
Wypracowania. Tel. ~26-712.
Polski - korepetycje, prace, matura.
prezentacje. Tel. OS04-086-942.
Język polski - prezentacje maruralne,
wypracowania dla szkoly średniej.
Tel. 0608-433-138.
Korepetycje z chemii, srudentka.
.
Tel. 0668-817-8S8.
Korepetycje z matematyki - studentka.
Tel. 0888-396-409.
Język

Język niemiecki - korepetycje, studentka.
Tel. 0606-826-713.
Język niemiecki. Tel. 0698-085-061.
Prace zaliczeniowe, licencjackie, magisterskie
Tel. 0461837-31-83, 0693-398-514.
Język rosyjski. tel. 0461837-31-83,
0693-398-Sl4.
Prace z języka polskiegÓ i historii.
Tel. 0602-490-71S.
Język angielski - srudentka.
Tel. 0600-410-68S.
Prace zaliczeniowe, licencjackie,
magisterskie. Tel. OSOl-694-8S6.

ROLNICZE
Kupię każdy ciągnik, prasę Z-224.
Tel. 0607-809-288.
Kupię ciągnik lub maszyny rolnicze
do remontu. Tel. OS06-713-289.

Z~ntegrowany

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH ZINTEGROWANEGO
PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO • DLA STUDENTÓW
W roku 2006 Powiat Łowicki w ramach Porozumienia pomiędzy dwunastoma powiatami przystępuje do realizacji
Projektu nr 1S/06 „Nowa szansa dla Żaka li" w ramach Dzialania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.
W Porozumieniu tym rolę Lidera porozumienia powiatów pełni Miasto Łódź.
Przyznana kwota dofinansowania projektu - 711.450,00 zł.
Według ww. Porozumienia Powiat Łowicki otrzyma stypendia dla 31 studentów.

i&

0-607-343-336 ~

wejście od

POSZUKUJE WYKONAWCÓW
informacje: tel. 0-661-385-105

1~

01.3 MAJA9

wŁowiczu, ul. Przemysłowa 3

Bliższe

ROLETY, żALU7JE, MOSKITIERY, PARAPETY

łOWICZ

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

do wykonania remontów ogólnobudowlanych
w budynkach produkcyjnych w Toruniu

OKNA

Polskiego

ul. Tkaczew

pn.·pt. 8.00-16.00
sob. 8.00-14.00

0503-137-918
g
~

przetarg nieogran~czony

na sieci wodociągowej i ujęciach wody ·
na terenie gminy Kiernozia

J_f 7f '1JJ/]llfJ"JtAY~ PIĘCIOKOMOROWH
Łowicz, ul. Wojska
tel./fax (0-46) 830-22-39,

.

./ Termin składania ofert do godz. 10.00 dnia 14.12.2006 r.
./ Przedmiot przetargu można oglądać oraz szczegółowe warunki przetargu można uzyskać
~
w Bazie ZRK Łowicz, ul. Kaliska 22 od godz. 7.30 do 14.00.
./Przetarg odbędzie się 14.12.2006 r. o godz. 11.00 wbiurze Spółdzielni, ul. Starzyńskiego 1.

NA USUWANIE AWARII

NAlftr

~

-

o nr rej. SHH 5968, nr silnika 1210485,
nr podwozia 578754, rok produkcji 1995.

ogłasza

Wnioski przyjmowane będą w dniach od 11.12 do 29.12.2006 r.

TID~~

„

Gmina Kiernozia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu
- ul. Stary Rynek 17, tel. (046) 837-03-44, 837-03-16 ·

• Oferty z dopiskiem na kopercie „BILANS 2006"
należy składać w sekretariacie firmy
Łowicz, ul. Warszawska 36 wgoCJz. 8.00-14.30
wterminie do dnia 28.12.2006 r.
• Informacji udziela główna księgowa
"'
tel.(046) 837-43-01
~

Kupię cebule obieraną na biało.
Sprzedam kwotę mleczną 13700 I.
Tel. 0602-709-962.
, Tel. 0691-621-117.
Sprzedam pszenżyto wysokiej jakości.
Sprzedam jalówkę na ocieleniu.
Tel. 0662-20~-770.
Tel. 046/838-4S-05.
Sprzedam brony S; plug 3-skibowy
Siewniki zbożowe 2,S m, 3 m - IOszt.
Arnazone, Fiona, lzaiia, Nortsten - sprzedam. grudziądzki, talerzówkę. Tel. 0513-332-591.
Tel. 02413S6-27-60, OSl2-444-919.
Sprzedam rozdzielacz do kombajnu zbożowe
Beczki asenizacyjne ocynkowane 4000 I, go, nowy; 2 pompy ciśnieniowe; pompę wttySOOO I, 6000 I - sprzedam.
skową, samochodową, 4 cylindry (Bosch);
Tel. 0241356-27-60, OS 12-444-919. ropę; opony z dętkami, używane, czeskie
Sprzedam sieczkarnię samojezdną do kukury- do ciągnika C-360. Tel. 0600-605-866
dzy Z-350/3 + 4 chedery. Tel. 0241285-51-96. w godz. 19.00-20.00. •
Sprzedam kwotę mleczną do 12500 kg. Sprzedam kwotę mleczną. Teł. 046!838-11-14.
Tel. 0516-315-360 wieczorem.
SprzedaniprasęZ-22411Sipma,1997rok,stan
bdb. Tel. OS00-041-366.
((upię mlode byki. Tel. 046/838-74-91.
Sprzedam kombajn zbożowy Claas
Sprzedam żyto. Tel. 046/838-17-64.
Dominator66zsieczkamią. Tel. 0500-041-366.
Kupię podwozie (ramę) od przyczepy 4-3,S t.
Kupię ciągnik C-330, może być do remontu.
T~. 0603-993-060.
Tel. 0607-462-359.
Loszki, knury hodowlane, wybitne
parametry, zdrowotność. Transport Sprzedam 2 jalówki wysokocielne,
gratis. Tel. 0608-591-474, 052-381-44-50. hodowlane. Tel. 0461838-74-45.
Maszt widlaka do ciągnika - sprzedam.
Sprzedam ciągnik C-360 3P, stan bdb, .
Tel. 046/838-91-28.
I właściciel, w oryginale, 1989 rok.
046/838-92-29.
Tel.
Sprzedam kwotę mleczną 5886 kg.
Tel. 046/838-48-0 I.
Sprzedam jałówkę cielną. Tel. 0697-298-966.
Sprzedam kwotę mleczną S2S9 kg,
Sprzedam ciągnik U= 3S 12.
woj. łódzkie. Tel. 0888-042-749.
Tel. 046/838-8S- I2.
Kupię każdy ciągnik, prasę, siewnik,
Sprzedam prasę rolującą Claas Rolland 44
przyczepę - również do remontu.
lub Grenland RVl26. Tel. 0887-062-665. •
Tel. 0608-354-272,
Sprzedam kombajn Claas Dominator, silnik
Sprzedam jalówkę na wycieleniu.
80 Perkins, kabina, sieczkarnia, cheder 4,5 m
Tel. 0461838-08-66.
+ przystawka do kukurydzy 4-rzędowa, nowy
Sprzedam buraczek. Tel. 046/838-IS-36.
typ podcinacza, stan bdb, cena
do uzgodnienia. Tel. 0693-286-047.
Sprzedam obomik lub zamienię na siano,
slomę. Tel. 046/839-29-68.
Plug do odśnieżania, szerokość 80.
Tel. 060S-896- I30.
Bielarka, wialnia, grabiarka.
Tel. 0692-101-989.
Przyczepa wywrotka 3-0Siowa,
Sptzedam siano. Teł. 046/837-91-S2 wieczcrem. ładowność I5SOO kg. Tel. 0605-896-130.
Sprzedam ziemię 3,6 ha, Lipnice.
Sprzedam C-360. Maurzyce 26.
Tel. 0461839-40-04.
Sprzedam obornik bydlęcy. Julianów 17.
Sprzedam C-360 JP. 1990 rok, sieczkarnię Sprzedam opryskiwacz polowy
Pottinger Mex 111, przyczepę zbierającą T-072. oraz kamienie polne. Teł. 046'838-73-09 po 20.00.•
Tel. 0889-971-723.
Sprzedam Ursusa 2812, 1997 rok; przyczepę
Sprzedam sadzarl<ę do warzyw. Kompina 12. 4,5 t, wywrot Tel. 0669-870-S72.
Sprzedam slomę belowaną. Teł. 046/838-90-69. Sprzedam jalówkę wysokocielną i byczki
od 200 do 300 kg. Tel. 046/838-11-90.
Sprzedam siewnik ,,23" - 550 z!, ciągnik
Sprzedam kwotę mleczną 4633 kg,
,,Sam" - ISOO z!. Tel. 046/838-98-47.
woj. łódzkie. Tel. 0691-770-662.
0503-730-843.

OGŁOSZENIE

• Stypendia przeznaczone są dla studentów posiadających stałe zameldowanie na terenie powiatu łowickiego,
w tym w szczególności z obszarów wiejskich, którzy natrafiają na bariery w dostępie do kształcenia na poźlomie
wyższym z powodu trudnej sytuacji materialnej.
• Przez "studenta" rozumie się osobę rozpoczynającą naukę bądź uczącą się w systemie dziennym, wieczorowym,
zaocznym i eksternistycznym w państwowej lub niepaństwowej szkole wyższej działającej na podstawie przepisów
ustawy o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o wyższych szkołach zawodowych.
• Ze wsparcia wyłącza się osoby, które:
- urodziły śię w roku 1980 lub wcześniej
- posiadają już tytuł magistra
- posiadają już tytuł licencjata, przy zastrzeżeniu, że nie dotyczy to osób, które uzupełniają wykształcenie studiując
na studiach dających tytuł magistra.
• Do uzyskania stypendium kwalifikują się studenci z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie
w roku 2005 nie przekracza/ 350 zł netto. W pierwszej kolejności będą brane pod uwagę wnioski osób o najniższych
dochodach w rodzinie (począwszy od najniższego dochodu w górę, do momentu wyczerpania środków).
• Wnioski można pobierać w siedzibie PCPR w Łowiczu od .poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania instytucji.

NA BADANIE SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO za 2006 r.
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zaprasza do składania ofert

DROBNE

.

Program

Operacy,ny
EUltOPf)SKI
FUNDUSZ SPetf:CZNY

OGŁOSZENIA

ŁOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w Łowiczu, ul. Starzyńskiego 1
ogłasza przetarg ofertowy

ZPORR

Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjno-Drogowych w Łowiczu

•

Sprzedam jałówki na wycieleniu,
termin 18.12.06,27.12.06. Tel.0608-643-187.
Sprzedam beczkowóz 3SOO I; siewnik
zbożowy Poznaniak 2,8; sadzarkę
do ziemniaków; stan bdb. Tel. 0668-164-043.
Dojarki przewodowe, hale udojowe,
wygrodzenia, zgarniacze obornika,
świetliki kalenicowe, drzwi skrzydło
we przesuwne - sprzedam.
Tel. 046/838-17-19, 0609-788-373.
Schładzalnlkl do mleka, wszystkie
pojemności - remonty, gwarancja.
Tel. 046(833-07-27, 0505-039.a88.
Sprzedam wszelkie maszyny rolnicze
importowane z zachodu.
Tel. 02412nas.n, 0602-798-304,
0880.a55-578.
Prezentacje maruralne - tanio, solidnie.
Tel. 0S09-766-108.
Sprzedam kwotę mleczną.
Tel. 046/86 I-62-7S po 20.00.
Język polski, wszystkie poziomy, również
w domu UC711ia. Tel. OS09-766-108.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu. IS.01.2006.
Świeryż li 50. Tel. 046/838-12-04.
Język angielski - korepetycje. StudenL
•
Tel. 0693-824-741.
Sprzedam ziemniaki Vineta, Salina,
sadzeniaki również. Tel. 0501-613-045.
Udzielę korepetycji z języka angielskiego.
Tel. 0606-474-528.
Malowanie obór, odkażanie, odmuszanie.
Tel. 0504-171-191, 044/72S-02-95.
Matematyka (SP/Gim).
Tel. 0697-604-537.
• 3512, powyżej 1997 roku - kupię.
Tel. 0692-851-319.
Chemia - korepetycje. Tel. 0601-613-963.

***

*
*
*
*
* ****

DROBNE

Warunki przetargu:
1. Zamawiający- Gmina Kiernozia
2. Tryb zamówienia -przetarg nieograniczony
3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia
można uzyskać do dnia 13 grudnia 2006 r.
w Urzędzie Gminy wKiernozi oraz na stronie
www.kiemozia.gmina.pl
4. Nie dopuszcza się składania ofert
częściowych oraz wariantowych.
5. Opis warunków udziału wpostępowaniu oraz
sposób dokonania oceny określa specyfikacja
istotnych warunków zamówienia.
6. Kryteria i ocena ofert:
- stawka pracy 1godziny brygady- 80%
- wartość wskażnika kosztów zakupu - 20%
7. Miejsce i termin składania ofert - Urząd Gminy
w Kiernozi , pokój nr 2, do dnia 15 grudnia
2006 roku, do godz. 11-tej.
8. Termin związania ofert - 30 dni od daty
rozstrzygnięcia przetargu.
Z 17 na 18 listopada
na os. Korabka
ZAGINĘŁA SUCZKA
RASY TERIER,

BRĄZOWA

NA PIESKA~
DZIECI

CZEKAJĄ

Tel. 0609-810-814, 0461839-28-87

.DobryKredyt
OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

KREDYT

•

GOTÓWKOWY
KONSOLIDACYJNY
SAMOCHODOWY

li'! wysokie kwoty kredytu bez zabezpieczeń
li'! decyzja kredytowa w ciągu 1 godziny
.
li'! minimum formalności
li'! kredyt do 100% wartości pojazdu
li'! uproszczona procedura dla sektorów
uprzywilejowanych (slvżba zdrowia, policja)

Agent Oirobry: ŁOWICZ,

Plac Przyrynek l O
tel.: (046) 837·87·81

UBEZPIECZENIA
• komunikacyjne •

majątkowe

• osobowe

./ UNIQUA ./ COMPENSA ./ P.T.U.
./ GENERALI ./ HDI SAMOPOMOC

• cięte Oodła, świerk)
• w doniczkach
•akcesoria

PARKING PRZY IN·

ZAPRASZAMY o

•

- - - - --- -- - - - - - -

----~~-

- --

~ ------

OSIEDLE
.·DOMOW JEDNORODZINNY CH

POD .BOREM

mirbud

W SKIERNIEWICACH
WIDOKI OSIEDLA

Nowoczesne osiedle domów iednorodzinnych
w szeregowej zabudowie, malowniczo położonych
w pobliżu lasu, sąsiedztwo Bolimowskiego
Parku Krajobrazowego. To tylko nieliczne zalety
dla których warto tu zamieszkać.
domów powstanie na terenie około 2,5 ha:
- powierzchnia domów - od 116,8 do 206,8 m2
- powierzchnia działek - od 213,0 do 872,9 m2

Zespół 66.

słupki

z bloczków betonowych
z ażurowymi przęsłami stalowymi, dwie bramy wjazdowe .
na teren zespołu.
Osiedle ogrodzone -

Chodniki i podjazdy z kostki betonowej.
Teren zielony służący do wypoczynku i rekreacji
z placem zaba>V dla dzieci, dostępny
tylko dla mieszkańców osiedla.
Łatwy dojazd:
- około 7 minut do stacji PKP i PKS,
- około 12 minut do centrum miasta,
- w odległości około 300 mprzystanek autobusowy.

Wbliskiej odległości centrum hadlowo-usługowe,
szkoty, przedszkola.
Parkingi dla gości usytuowane w miejscach
wyznaczonych w ciągach komunikacyjnych.

I

, I

I

7.12.2006 r.

OGLOSZENIA DROBNE

UNAS WARTO DAĆ OGtOSZENIE

•

C:::doja rki konwiow e
I pr+ewodowe

C::: wygrodze nia
C::maty legowiskowe
C::: hydrauliczne zga·rniacze
obornika

DROBNE
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Każde ogłoszenie drobne zamieszczone do druku w Nowym
Łowiczaninie oraz Wieściach z Głowna i Strykowa, ukaże się
także we współpracujących z nami gazetach Głos Skierniewic
oraz Głos Rawy Mazowieckiej_ Bez żadnych dopłat!

Sprzedam C-330 M-Ursus, I wlaściciel,
Growlóknine- sprzedam. Tel. 0693-177-813. Sprzedam ciągnik C-330, 1980 rok.
Sprzedam 2-kólkę ciągnikową.
1992 rok. Tel. 05 I 1--072-<i90.
Tel. 046/838-86-26.
rozrzutnik 2-osiowy, przyczepę 5,S t.
Przyczepa wywrotka IO t. 0693-177-813.
Tel. 06Cll-8S4-369.
Kupię rozrzutnik do obornika.
Sprzedam słomę, pierze Tel. 0600-594-590
Ciągnik Zetor 7211, 1991 rok, 2800 Mth,
Tel. 0600-421-548.
Sprzedam marchew, pietruS7J<ę paszową,
wieczorem.
stan_ bdb - sprzedam. Tel. 0600-295-023.
jadalną. Tel. 0500-200-11 S.
Sprzedam dwukólkę rolniczą.
Sprzedam ciągnik Urslis C-4011. Seligów 29.
Ursus C-330 M, stan idealny, 1990/91 rok,
Tel. 0509-331-038.
Sprzedam C-360, Zetor 7211, nowe gumy,
w oryginale, jak nowy - sprzedam.
Sprzedam sadzeniaki Irga. Tel. 0888-826-199.
silnik 800 Mtg po remoncie. talerzówka
Prasa kostkttjąca Z-224, 1986 rok, I właści Tel. 0697-868-839.
Sprzedam krowę, 3 lata, wycielenie: koniec
16 talerzy. Tel. 0608-128-070.
ciel, stan bardzo dobry; opryskiwacz Pilmet Cebulę - sprzedam. Tel. 0241277-03-16.
grudnia. Kurabka 4. Tel. 046/838-04-S6.
400 I, 1996 rok, szer. 12 m, z atestem
Sprzedam pług 3-skibowy grudziądzki;
Jałówka do zacielenia - sprzedam.
Maszt widlaka zawiesz.any do ciągnika,
- sprzedam. Tel. 0241383-12-85.
kosiarkę rotacyjną czeską; Tur do C-360.
Tel. 046/838-05-13
wysokość podnoszenia 2,80 m.
nowy. Tel. 0608-128-070.
Kupię przyczepę Jugoslawiankę I
Tel.
0781-498-771.
Śrutownik do ospy, kaszy; krajzega.
lub li. Tel. 046/838-11-41 po 20.00.
Kołczyki dla zwierząt, wyposażenie
Tel. 06014199-56.
obór, chlewni, kurników - sprzedam. Plug do odśnieżania, szerokość robocza
Kupię owies. Tel. 0509-822-415.
2,80 m - sprzedam. Tel. 0781-498-771.
Ph1g 4-skibowy. obrotowy Kwemeiand,
Tel. 046/838-62-19, b668-131-109.
Kupię cebulę. Tel. 0605-408-339.
regulowana szerokość orki, gumowe kółko, Ciągnik 3-cylindrowy International
Sprzedam przyczepę wywrotkę HL, 6 t,
Sprzedam siano w kostkach.
stopień zużycia I0%; agregat uprawowona dwie strony. Tel. 0781-498-771.
z silnikiem Fergusona. 1980 rok;
Tel. 046/838-30-66.
siewny 3m. bierny z hydropakiem; siewnik przetrząsaczo-zgrabiarkę Deus - sprzedam.
Sprzedam śrutownik 3-walcowy.
Aniazone
07
Special
3m,
za
ścieżkami
Sprzedam rozrzumik 2-osiowy, nowy.
Tel. 0604-771-777, 0600-428-743.
Tel. 088(}.SI 1-791 po 20.00.
- sprzedam. Tel. 0606-792-712.
Tel. 0888-29S.-163, 046/838-77-38.
Sprzedam slomę w okiągłych belach.
Sprzedam kwotę mleczną 3604 kg.
Dmuchawa
ssaco-tlocząca
Tornado,
rury,
Maciory • skup, nawiążemy współpra
Tel. 0698-133-181.
Tel. 0461838-78-83.
cyklon, duża wydajność; mieszalnik
cę z hodowcami oraz punktami skuSchładzalnik mleka Frigo-Milk S50,
Sprzedam ciągnik MF-25S. przyczepę
pu. Atrakcyjne ceny. Tel. 0603-711-760. ze śrntownikiem ssaco-tlocz.acym; siewnik
1998 rok- sprzedam. Tel. 0609-788-364.
do poplony na agregat pożniwny - sprzedam. wywrotkę 3-stronną. Tel. 0660-407-179.
Sprzedam kwotę mleczną, 6188 kg.
Tel. 0606-792-712.
Sprzedam dwie krowy, duże.
Sprzedam kwotę mleczną 4900 kg.
Tel. 0889-205-379.
Tel. 0667-361-512.
Tel. 0608-321-345, 0668-479-905.
Ciągniki rolnicze Valtra • sprzedaż,
Sprzedam siewniki zbożowe, orkan
Sprzedam zbiorniki plastikowe, IOOO I,
części, serwis. Sanniki.
Sprzedam agregat ścierniskowy Gruber
do zielonek, śrutownik bijakowy, zgrabiarkę Tel. 0606-112-794.
na palecie. Tel. 0697-077-S30.
2,60 m szer. Tel. 0660-266-3S5.
do siana 3,20m, przetrząsacz do siana
Sprzedam jałówkę na wycieleniu,
Sprzedam jałówkę hodowlana,
Sprzedam ciągnik C-360. Bobiecko 62.
kanizelowy (pają~). Tel. 0509-293--050.
Leśniczówka. Tel. 0461838-22-66.
wycielenie: 30.12. Tel. 046/838-12-35.
Sprzedam krowy na ocieleniu.
Sprzedam śrutownik bijakowy z mieszalniSprzedam burak pastewny i słomęjęczmienną.
Sprzedam warchlaki 45 kg. Tel. 0510-478-044. Tel. 066&-990-514.
kiem 400 kg, żmijkę, ag;-egat przedsiewny
Tel.
0241282-23-27.
5 m, 3 m. 2,20 m, siewki do nawozu, beczkę Sprzedam pietruszkę. Tel. 0693-824-<;70.
Kupie przyczepę wywrotkę D-47, stan
asenizacyjną 4000 I. Tel. OS09-293--050.
dobry, powyżej 1985 roku. Tel. 0663-411-971. Kupię cebulę. Tel. 0604-440469.
Sprzedam jalówkę na wycieleniu.
Sprzedam burak pastewny.
Kupię kwotę mle=ią do 3000 kg.
Tel. 046/838-13-07.
Sprzedam kukurydzę. Tel. 0607-284-267.
Tel. 046/838-22-00.
Tel. 046/838-30-01.
2 jałówki na wycieleniu, krowę
Sprzedam jałówkę na samym wycieleniu.
Sprzedam kwotę mleczną 5711 kg.
Sprzedam lyżki i widły od Bialoruśki.
na wycieleniu -sprzedam. Tel. 046/838-81-34. Tel. 046/838-13-81.
Tel. 046/838-22-64, 0669-9$4-765.
Tel. 0512-4S2-Sl3.
Kwota mleczna - sprzedam.
Sprzedam jalówki do zacielenia, mieszańce
Sprzedam schladzalnik-do mleka 600 I,
Sp=lan1plug2-i 3-skibowy. Tel. ~-17J. Tel. 0693-988-704.
rasy mięsnej. Tel. 0601 '695--088 po 20.00.
5500 zl. Wiśniewo 49. Tel. 0609-S02-312.
Sprzedam brony 8, lekkie. Tel. 0604-802-045. Sprzedan:i jalówkę, termin: 16 gru<)nia.
Sprzedam jałówkę wysokocielną.
Sprzedam kombajn ziemniaczany Bolko.
Tel. 046/838-11-39.
Sprzedam kwotę mle=ią 21500 kg, zbiornik Różyce Zurawieniec 6, tel. 046/839-42-58.
1994 rok. I0000 zl; kosiarkę rotacyjną
na mleko 550 I. Tel. OS08-192--0ł6.
Sprzedam młodego knurka. Tel. 0602-843--014. Sprzedam śrutownik bijakowy; żmijkę;
Polską. 1997 rok, 1600 zł. Tel 0241285-83-04.
dmuchawę do zboża Tel. OS03-639-IOI.
Sprzedam opony wąskie wraz z felgan1i
Sp17.edam siano, słomę w kostkach,
Buraki pastewne IO t - sprzedam. Gmina
do C-360. stan dobry. Tel. 0241277-97-0S
ze stodoły. Tel. 0692-908-809.
SJ>!Zedam kwotę mleczną. Tel. 0665-S54-486 Sanniki. Tel. 0504-458-183.
po 20.00.
Wieczorem.
Sp17..edam Ursus C-360 3P.
Sprzedam zbiomik do mleka 550 I; zboże;
Sprzedam siewnik do warzyw, pług
Tel. 046/838-76-9S, OSI0-2S6-44S.
Sprzedam pług 3-skibowy; siano.
Skodę Favorit; około IO t buraka
dwuskibowy, topole w balach, wiąz,
Sprzedam wybierak do kiszonek mieczowy Tel. 0693-332-566.
pastewnego. Tel. 046/838-72-03.
choinki. Tel. 046/838-12-97
Stralanan. Tel. 0697-634-232.
Sprzedam siano belowane. Stare Grudze 60, Sprzedam sadzonki agrestu.
Sprzedam przckladnie z silnikiem
tel. 0609-810-818.
Sprzedam ziemniaki jadalne Denar.
Tel. 0604-782-360.
do wyciągu. T~I. OSO 1-763-402.
Tel. 046/838-72-13, 0694-404-819.
Sp17.edam Ursus 914, 1989 rok; widlak aku- Sprzedam jałówkę, termin wycielenia:
Sprzedam ronmmik obornika 1- i 2-osiowy; Kupię ślęzę z dużym koszem w dobrym
mulatorowy, wysokość podnoszenia S,20 m 20 grudzień. Tel. 0241277-9S-1 I.
heblarkę. Teł OW7-346-<i82.
- w całości lu)> na części; kombajn
stanie. Tel. 046/838-27-97.
Sprzedam ziemniaki: Irga, Denar, Lord,
do ziemniaków i warzyw korzeniowych.
Sprzedaż rozrzutników, żmijek, kabin,
Sprzedam dużą ilość obornika bydlęcego.
bardzo duże. Tel. 0602-314-866.
Tel. 046/86ł-05-l 1, 0608-400-447.
pługów, bron. Tel. 046/837-53-86.
Tel. 0662-6S7-219.
Sprzedam kukurydzę. Tel. 0241285-81-42.
Zetor 5340, 200312004 rok - sprzedam. Sprzedam kwotę mleczną 12000 kg, woj. Sprzedam przyczepę Autosan; Orkan 2a;
Kupię dwie brony ciężkie. Tel. 0692-101-976.
dmuchawę do siana; kultywator 13; nowe
Tel. 0517-348-323.
łódzkie Tel. 0609-214-414, 0781-9S6-6S5.
Zęby do ciężkich bron. około 100 S7l;
Sprztdam plug2-, 4-siobowa. Teł. 0888-509-934.
Silniki C-330, C-360, MF, Leyland
Sprzedam przyczepę samochodową, 6 t
pług 2-skibowy. Tel. 0516-842--022.
Sprzedam marchew grubą paszową.
• kompleksowy remont, 12 miesięcy Tel. 046/838-74-09.
Sprzedam ramę na kołach od beczkowozu; Tel. 046/838-42-25.
gwarancji Tel. 0506-140-.584_
Sprzedam prosiaki i siewk{ do nawozu
siewnik Kos; brony 4; beczki używane,
Sprzedam ciągnik S-320 z podnośnikiem.
Opryskiwacze, kosiarki rotacyjne, - lejek. Tel. 0600-42ł-548.
plastikowe 120 I, około 200 szt.
Tel. 0502-981-959.
.
agregaty, tury. Rol-lnwest Bielawy.
Tel. 0516-842-022.
Sprzedam rozrzutnik Tandem 6t, rozrzutnik
Tel. 0506-140..s84.
Sprzedam kwotę mleczną 6500 kg.
2-0siowy, wagę tonową do bydla, pług 4-ski- Sprzedam tanio nasiona traw
Tel. 0421719-63--01.
Deszczownie. Tel. 0506-140-584.
bowy, Orkan, siewnik 3 m. Teł. 0660-S93-920. i Ursusa 1614. Tel. 0507-193-116.
Dmuchawa do siana, siewnik Poznaniak
Sprzedam kwotę mleczną. Tel. 0788-984-S03. Sprzedam jalówkę cielną, Tel. 046/83S.-14-0J. Sprzedam Zetor 5211, 1990 rok.
Tel. 0601-990-368.
- sprzedam. Tel. OS02--076-530.
Sprzedam słomę belowaną. Kuś,
Opryskiwacz Pilmet 1000 I - sprzedam.
Sprzedam kombajn Claas J?ominator 56.
Zetor9540, 4x4, i 998 rok lub 7340, 4x4, 1998 Zielkowice li 104.
Tel. 0698-417-557.
Tel. 0421719-66-20.
rok; ładowacz czołowy Tur do Zetora Fortera
Sprzedam ciągnik K-2S w całości
Sprzedam
sieczkarnię
do kukurydzy
lub 10540 - sprzedam. Tel. 0608-42(}.169.
Sprzedam klacz Konika Polskiego.
lub na części Tel. 046/839-61-80.
Forschnit + 3 chedery Tel. 0698-417-557.
Tel. 042/719-66-20.
Ursus 4514, 4x4, 2000 rok lub 3512, 1994
Sprzedam C-360, T-25, ma.<;zyny rolnicze.
Sprzedam
gniotownik
2-walcowy
tanio.
Sprzedam jałówkę wysoko cielną,
rok, kabina komfortowa, prasa Z-22411 Sip- Tel. 0607-809-288.
.
Tel. 0692-370-686.
termin wycielenia 4 stycznia, Kamień 16.
ma, 1997 rok - sprzedam. Tel. 0692-601-689.
Sprzedam kwotę mleczną 2660 kg. zamrażar Młyn Retki • skup pszenicy, żyta.
Tel.
0421719-48-86.
Sprzedam burak pastewny. Tel. 0886-638-952. kę skrzyniową IOOO I. Tel. 046/83s.-66-72.
Tel. 046/838-73-28.
.Pszenica, rzepak, czyszczalnia petkus,
Sprzedam kwotę mleczńą. Tel. 0691--031-335, Sprzedam ladowarkę Atlas; siewki do nawoSprzedam prasę polską kostkę Z-224.
tur zetora, kabina bizona, kamienie duże, rury
046/838-56-27 po 19.00.
zu; agregaty przedsiewne; pług 3-skibowy; Tel. 0608-128-070.
śr. i OO, bizon bdb, mostek skalniaka
Sprzedam kwotę mleczną I0000 kg.
talerzówkę; kosiarki rotacyjne; glębosz
wodnego. Tel. 0512-522-648.
Sprzedam Jugosłowiankę, kulty\vator,
Tel. 0691-744-268.
pożniwny; śrutownik bijakowy.
talerzówkę, zgrabiarkę 7, pług 4 Grudziądz.
Sprzedam sadzonki czarnej porzeczki Titania.
Sprzedam kwotę mleczną. Tel. 0514-98S-370. Tel. 0607-666-848, 0602-473-422.
Tel. 0692-048-948.
Tel. 0504-806-941.
Ursus MF-2S5, 1986 rok, stan bdb
Wysłodki z buraka cukrowego
Sprzedam prasę kostkującą.
Sprzedam prasę Z-24411, I wła,.,iciel.
- sprzedam. Tel. 0663-766-S6 I.
- przywiozę na miejsce. Tel. 0888-048-935.
Tel. 066 l-243-40S.
Tel. 0512-232-707.
Sprzedam krowę 6-letnią na ocieleniu,
Sprzedam siano baloty l20xl20.
Sprzedam wózek widłowy elektryczny,
Ursus 4512, 1990 rok, kon1fortowa kabina,
wycielenie: 01.01.07. Tel. 046/838-39-14.
Tel. 046/838-71-71.
olej Castro! Magnatec. Tel. 046/839-13-32,
I wlaścicieł - sprzedam. Tel. OSIS-421-390.
0508-160-198.
Kombajn Anna, 1989 rok, stan bdb; turbina Sprzedam marchew odpadową.
Ur.;us 1012, 1986 rok, 3000 mtl1g, w oryginaTel. 046/838-l 1-<i2.
do ślęzy, duża, ~'fan bdb - sprzedam.
le, I właściciel - sprzedam. Tel. 0515-421-390.
Sprzedani sieczkarnię i -17~ową
Sprzedam ładowacz do obomika UMHZ 750. z gniotownikiem, stan bdb. Tel. 0504-%9-213. Kombajn ziemniaczany Bolko, 1998 rok
Tel. 0880-099-049.
Tel.
0510-256-444.
Sprzedam ziemniaki odpadowe-paszowe.
Sprzedam cebulę, drobną. Tel. 046/838-78-46. - sprzedam. Tel. 0515-421-390.
Sprzedam 2 maszty do ciągnika niski
Świeryż I, tel. 0696-56S-452 wiće7.orem.
Rozrzutnik Forschni.t z nadstawką
Sprzedam buraczki dla bydla, szyny
i
wysoki.
Tel.
OS09-704-345.
Sprzedam C-330, rozrzutnik obomika 2-osiodo kukurydzy- sprzedam. Tel. OS IS-421-390.
kolejowe, kamienie. Tel. 0241282-11-30.
wy, opryskiwacz 400 I. Tel. 046/838-49-33. Sprzedam kwotę mleczna. Tel. 0600-668-838. Sprzedam rozrzutnik 2-0siowy, stan dobry. Rozrzutnik obomika na resorze dwuosiowy,
Tel. 0691-666-967.
Sprzedam kwotęmlet'Zl1ą. Tel. 0691-715-4%. Sprzedam ślęzę IO14 typ P0-39/5,
1990 rok - sprzedam. Tel. OS 15-421-390.
do remontu, 2000 rok. Tel. OS09-723-342.
Sprzedam ziemniaki odpadowe.
Sprzedam kosiarkę rotacyjną, stan bdb.
Plug 4-skibowy obrotowy Kulm,
Tel. 0461838-56-89.
Kupię prasę Z-224. Tel. 0608-354-272.
Pilaszków, tel. 046/837-14-43.
zabezpieczenia na kamienie - sprzedam.
Sprzedam Tura do C-360. Tel. 046/838-13-54. Sprzedam C-360, T-2S, przyC7..cpę 6t wywrot. Likwidacja stada, krowy. tusz na wycieleniu. Tel. 051 S-421-390.
Tel. 0501-228-152, OS15-313-968.
Pług 4-skibowy obrotowy Kvemeland,
Wal strunowy, szer. 2,10.:fel. 046/~38-13-54. Tel. 0607-809-288.
zabe'zpieczenia resorowe, system vruio
Sprzedam burak pastewny - tanio. '
Jaiówki wysokociełne, 2 szt. - sprzedam.
Sprzedam Zetor 771 I, 1994 rok, stan bdb.
sprzedam. Tel. 051S-421-390.
Teł. 046/838-26-49.
Tel. 046/838-44-51.
Tel. 046/839-10-12 .•
Plug 4-skibowy obrotowy Rabeverk,
Sprzedam
jałówkę na wycieleniu,
Ursus
914.
1993
rok,
4x4.
Tel.
0692-601-<i89.
Sprzedam jalówkę, termin: 29 irudnia.
zabezpieczenia na kamienie, ażurowy
wycielenie: styczeń. Zabostów Duży 24.
Czatolin 14, tel. 046/838-84-47.
Kupię kwotę mleczną.
- sprzedam. Tel. 051 S-421-390.
Tel. 046/838-62-91.
Tel. 0660-911-968.
Ursus 1224, 1986 rok. 060S-896-130.
Sprzeclru)i jałówkę biało-czerwoną, wyciele- Plug 4-skibowy zagonowy Overum,
Sprzedam kwotę miec-mą 6556 kg.
Kupię ciągnik C-360 lub T-2S, 1980/85 rok.
me: styczeń i kwotę mleczną. Kompina 7S. zabezpieczenia na kamienie - sprzedam.
Tel. OS00-067-<i7S.
Tel. 046/861-21-41 wieczorem.
Tel. 051S-421-390.
Tel. 0603-97S-424.
Sprzedam
zbiornik
na
mleko
450
I, 1997 rok. Sprzedam zbiornik na mleko 300 I i jalówkę Plug 4-skibowy zagonowy Atlas - sprzedam.
Siano z kończyny, 300 zł/t, bez dowozu
Tel. 024/389-46-85.
- sprzedam. Tel. 0781-953-230.
Tel. 051S-421-390.
cielną. Tel. 046/838-82-56.

NOWE I UŻYWANE
SPRZEDAŻ, ZAMIANA

OGŁOSZENIA

MAIBNY fABIYatłl, NOWI

• talerzówki 2700 zł • tury 4300 zł • mieszalniki 3200 zł
•śrutowniki 3600 zł • pługi 900 zł
aó,,,kO
•opryskiwacze 1780 zł • kosiarki 3000 zł GO' ..,1
• rozsiewacze 730 zł • kabiny 2050 zł
fll •
• brony 780 zł • agregaty 2250 zł • rozrzutniki 8300 zł • inne

„•

Tel. (044) 756-40-35, 0697-210-260

Plug 3-skibowy obrotowy Overum,
1997 rok - sprzedam. iel. OSl5-421-390.
Plug 3-skibowy obrotowy Niemajer
- sprzedam. Tel. 0515-421-390.
Plug 3-skibowy zagonowy Atlas - sprzedam.
Tel. 051 S-421-390.
Kultywator 2, I m grudziądzki - sprzedam.
Tel. OSIS-421-390.
Siewnik zbożowy Poznaniak 3 m, i 990 rok,
duża skrzynia - sprzedam. Tel. OSl5-42 l-390.
Siewnik zbożowy poznaniak 2,7 m, 1990 rok
- sprzedam. Tel. 051_5-421-390.
Agregat uprawowo-siewny Kvemeiand
z siewnikiem, 2002 rok - sprzedam.
Tel. 051S-421-390.
Dojarka Hektor, 2002 rok - sprzedam.
Tel. OSl5-421-390.
Opryskiwacz Hard i IOOO 1, zawieszany,
hydraulicznie składany, 1998 rok - sprzedam.
Tel. 0515-421-390.
Przetrząsarko-zgrabiarka Deutz-Fahr
- sprzedam. T!'I. OSIS-421-390.
Wal podwójny Cambell z walem doprawiają
cym Croskii +ramię do pługa, szer. rob. 2,S m
- sprzedam. Tel. 051S-421-390.
Sieczkarnia do Bizona, fabrycznie nowa
wągrowiecka - sprzedam. Tel. OSl5-421-390.
AgJ'Cb'3t prądotwórczy 40 kW, 16 kW,
motopompa strażacka sprawna, przyczepa 4 t
sztywna, silnik S-231 - sprzedam.
Tel. 0510-281-982.
Sprzedam 2 krowy na ocieleniu + kwotę
mleczna 7000 kg. Tel. 0692-842-42S.
Sprzedam kwotę mleczną. Tel. 0607-385-895.
Rozrzutnik jednoosiowy, opony używane
do C-360. Tel. 0693-106-074.
Sprzedam C-330, 1981 rok, stan bdb.
Tel. 042/7196-303.
Sprzedam prasę Sipma kostka, stan bdb,
glebogryzarkę, burak pastewny - dużą ilość.
Tel. 0660-972-390.
Sprzedam jałówkę cielną. Tel. 0421719-92-13.
Ph1g 3-skibowy, grudziądzki, nowe
elementy robocze, koło gumowe - sprzedam.
Tel. OS05-277-126.
Sprzedam piłę spalinową Drużba, 2 osie
z kołami 20"/6SO. Tel. 0696-309-{;85.
SprzedamC-330, 10700zł. Tel.OS03-124-344.
Opryskiwacze polowe, sadownicze,
części, belki herbicydowe, inne
maszyny, środki ochrony roślin.
Chemfil, Dmosin 124. Tel 046/874-72-88.
Widlak elektryczny sprzedam.
Tel. 0609-455-676.
Sprzedam kombajn zbożowy Bizon.
Tel. 0510-158-921.
Sprzedam ciągnik Zetor 721 I.
Tel. 0510-158,921.
Sprzedam nowego Tura, cena 3500 zl.
Tel. 0510-IS8-921.
Sprzedam obsypnik kopców.
Tel. 0697-714-837.
Sprzedam siewnik kukurydziany
z podsiewaczem nawozu 6-sekcyjny
Roimasz Kutno. Tel. 0697-714-837.
Sprzedam kwotę mleczną 8000 kg. .
Tel. 0667-912-683.
Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna,
kopaczkę elewatorową, sadzarkę czeską,

obsypnik, sortownik. Tel. 0693-066-S36.
Sprzedam śrutownik Bąk 7,S kW, rozsiewacz
Kos podwieszany (nowa taśma, łańcuch,
rolki), rozdrabniacz Jemioł bez silnika,
'stan bdb.Je!. 0880-3S3-819„
Sprzedam rozsiewacz dwutaierzowy
Amarone450kgGaknowy). Teł. 0880-3S3-819.
Sprzedam jalówki hodowlane
w różnym wieku. Tel. 0501-143-734.
Opryskiwacz spalinowy na kołach
- sprzedam. Tel. 0693-115-320.
Sprzedam schladzalnik do mleka 430 litrów
i wyciąg linowy. Tel. 04217 I9-S6-64.
Kupię jemiołę. Tel. 0698-8S7-080.
Sprzedam chłodnię na mleko WM IOO.
Tel. 0421719-58-65.
Skupujemy jabłka na skrobanie
Idared, Jonagold, cena 0,55 zł.
Skup Lubianków. Tel. 0601-286-499.
Rozdrabniacz gałęzi sadowniczych,
1,8 m szeroki, belka herbicydowa,
oryginalna. Tel. 0601-286-499.
Wytłoki z jabłek z dowozem na miejsce. ·
Tel. 060S-72S-405.
Sprzedam C-360 z Turem, 1984 rok.
Tel. OS09-260-732.
Sprzedam basen 360 I. Tel. 0663-012-718.
Sprzedam mało używaną oponę
do Fergusona - tylną oraz przednią os i pompę
wtryskową do C-330. Tel. 0421719-70-S3.
Sprzedam przyczepę wywrotkę,
rozrziitnik jednoosiowy. kulty\vator, brony.
Tel. 0601-343-854.
Sprzedam glebogryzarkę 1,60 m, kopaczkę
dwurzędową. Tel. 0880-353-819.
Sprzedam śrutę kukurydzianą.
Tel. 0601-n!M>l2.
·
CZl(śei do dojarek: pulsatory, kolektory, gumy
strzykowe i inne, tanio. Tel. 0608--085-334.
Sprzedam kwotę mleczną. Tel. 0609-<i64Sprzedam kwotę mleczną. Tel. 066s.-260-148.
Sprzedam kwotę mleczną 4500 kg,
woj. łódzkie. Tel. OS I l--OS8-248.
Sprzedam j~zmień, di7.eWo opałowe, cena
do uzgodnienia. Tel. 0508-996-641.
Sprzedam ziemniaki jadalne.
Tel. 0609-091-004.
Sprzedam marchew. Tel. 0601-942-671.
Kupię kombajn ziemniaczany. rozrzutnik
obornika, okolice Rawy Mazowieckiej i Biaiej Rawskiej. Tel. 0600-636-990 wieczorem.

Sprzedam orkan. Tel. 044nl 0-47-03.
Sprzedam kwotę mleczną 5800 kg.
Tel. 046/813-15-49.
Kupię ziemniaki jadal'!e. sadzeniaki.
Tel. 0600-332-799.
Sprzedam kwotę mleczną 81 OO kg.
•
Tel. 0693-738-S03.
Zamienię obornik na słomę.
Tel. 0880-058-675.
Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna,
4000 zł. Tel. 0510-734-342.
Sp17.edam T25 Władimir i narzędzia rolnicze.
Tel. 046/831-44-37.
Sprzedam ciągnik C-360, stan dob1y.
Tel. 046/83 l-<i5-10.
Sprzedam ciągnik 2812, 1998 rok,
I właściciel. Tel. 0461831-02-84.
Części do Consuia: młocarnia, klepisko,
pompa wtryskowa, wał korbowy, skrzynia
biegów itp. Taśmociąg budowlany.
Tel. 0880-727-760.
Krowę cielną trzecie ciele, 20 grudnia
- sprzedam. Tel. 046/831-27-1 O.
Sprzedam Ursus 3502, nowy. Bardzo
dobra cena Tel. 044n19-35-7S.
Sprzedam kwotę mleczną SSOO I.
Tel. 046/831-62-26.
Sprzedam kombajn zbożowy Volvo, kosa
2,5 m, siano prasowane w okrągłych belach. Tel. 046/831-44-34.
Sprzedam słomę belowaną, male kostki.
Tel. 0665-220-267.
Sprzedam śiutownik, dojarkę dwukonwiową,
schladzarkę do mleka 40 I, bańki na mleko
20 I. Tel. 046/831-75-13, 0505-82-15-14.
Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna,
1993 rok, oryginał, I właściciel, sadzarkę
- redełka 5. Tel. 046/814-17-{;2.
Sprzedam krowę zacieloną, 9 lat.
Tel. 046/831-24-74 po 17.00.
Kupię kwotę mleczną. Tel. 0695-3S4-2S9.
060S-38 l-326.
Sprzedam dwukólkę. Tel. 0607-SI 1-983.
Sp1:zedam k1:owę na wycieleniu, I O-letnią.
Tel. 046/831-34-81, 0601-81-49-6S.
Sprzedam dwukólkę ciągnikową
i chłodziarkę do mleka. Tel. 0691-53(}.228.
Sprzedam Ursus 914. Tel. 0509-293-409,
046/831-86-08.
Sprzedam kwotę mleczną 9200 zl i dojrui<ę.
Tel. 046/815-71-10.
.
Sprzedam kwotę mleczną 8000 kg.
Tel. 046/81S-72-46.
Sprzedam prasę Sipma Z-22411, 1991 rok,
stan idealny. Tel. 046/813'72-29.

„

ZWIERZĘTA
Oddam 3 małe kotki w dobre ręce.
Tel. 046/839-22-00.
Kury Kochiny, bażanty srebrne (młode)
- sprzedam. Tel. 046/838-70-38 po 16.00.
Sprzedam szczenięta owczarki niemieckie,
7-tygodniowe, po rodzjcach z rodowodem.
Tel. 0241277-91-36.
Sprzedam 2-miesięczne Owczarki Niemieckie
długowłose, po rodzicach rodowodowych.
Tel. 0601-239-779.
Sprzedam gołębie i foteli do 18 kg,
samochodowy. Tel. 0667-115-46S.
Sprzedam 5 klaczy :irebnych.
Tel. 046/838-88-42 po 20.00,
Klacze ciężkie z rodowodem.
Tel. 0506-33S-466.
Sprzedam pekińczyki. Tel. 0241252-19-95.
Sprzedam jałówkę Simentaler I00°/o.
Tel. 0603-665-884.
Sprzedam klacz !O-miesięczną, kara, śląska.
Tel. OSIS-709-048.
Sprzedam 3 konie za 3500 zł.
Tel. 0600-310-907.
Westy - szczenięta. Tel. 0698-012-234.
Sprzedam SZC?.enięta Amstaff (pieski).
50 zł/szt. Td. 0697-S74-838 po 15.00.
Sprzedam Yorki. Tel. 088S-6S8-82 I.
Sprzedam Nowoli.mlanda. Tel. 0885-6S8-82 I.
Sprzedam Westteriery po rodzicach
rodowodowych. Tel. OS08-l 32-400.
Zaginął w Bednarach czarnowłosy
kundelek o długiej sierści,
średniego wzrostu. Dla znalazcy
nagroda Tel. 0602-728-686.
•
Sprzedam suczki jamniczki.
Tel. 0605-079--088.
Sprzedam pawie królewskie.
Tel. 0601-496-406.
Sprzedam pawie ozdobne. Tel. 0601-496-406.
Pekińczyki - sprzedam. Głowno.
Tel. 069-87-83-8S4.
Sprzedam szynszyle i owczarka
niemieckiego 3-miesięcznego - I OO zł.
Tel. 0608-815-516.
Sprzedam budy dla psów, 2 owce i 2 kozy.
Tel. 0502-98ł-959.
Króle mięsne sprzedam. Tel. OSOO-Ż%-l73.
Sprzedam bernardyna - dorosły, ładny
i łagodny, 200 zl. Tel. 042/71(}.83-78.
S=enięta Collie Lessi zaszczepione
- tanio. Tel. 0501-579-477.
•
Barany mlode sprzedam. Tel. 0421710-94-40.
Sprzedam sukę 2-letnią i psa 9-miesięcznego
(owczarki). Tel. 0663-321-062.
Sprzedam klacz ze źróbką S miesięcy
i źrebakiem. Tel. 046/835-12-70 wieczorem.
Sprzedam króliki rasy dużej.
Tel. 0608-172-442.
Bażanty - tanio. Tel. 0662-093-97S.
York i Yorka - dorosle. Tel. 0662-093-975.
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REKLAMA

7.12.2006 r.

BECLAZONE EB 0,1 mg, 0.250 mg
CLEXANE wszystkie dawki (bez 20 mg)
CORTARE 100 mg
CORTARE 250 mg
OANAZOL 0,2 g x100 tabl.
OUOMOX 1g 20 tabl.
FLIXOTIOE wszystkie dawki
FLUMYCON 100 x28 tabl.
FORADIL 60 kaps.
INS. GENSULIN wszystkie dawki
INS. HUMAJECT · wszystkie
INS. HUMULIN ·wszystkie
LAMITRIN rno mg 60 tabl.
MEGACE 0,04 g/1ml 240 ml .
MEGALIA 0,04 g/1 ml 240 ml
MIFLONIOE wszystkie dawki
NEUPOGEN wszystkie dawki
NEURONTIN wszystkie dawki
NOTIS 20 mg x28 tabl.
OlZAPIN 10 x28 tabl.
OlZAPIN 5 x28 tabl.
ORTA~OL 20 x28 kaps
OSTOLEK 70 x4 tabl.
OXIS TURBUHALER 4,5 i 9 ,,g
OXOOIL 30 i 60 kaps.
PEMIDAL wszystkie dawki
PLEXO O,1 30 tabl.
PLEXO 0,05 30 tabl.
PULMICORTwszystkie dawki
PRAZOL 20 x28 tabl.
RISPOLEPT tabl. wszystkie dawki
SABRIL wszystkie oawki
SANDINUM NEORAL wszystkie dawki
SEREVENT DYSK 0,05 x60 O
SEREVENT INH. AER. 0.025 >«120 D
TOPAMAX tabl. wszystkie dawkr
ZAFIRON 0,012 x60 kaps.
ZOLADEX La 10,8 mg

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0.01
0,01
0,01
.0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
.0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

. lEl<ł .HO~MONALNE

„

ACTIVELLE 28 tabl.
CERAZETTE
CILEST 21 tabl.
DIANE 35 63 tabl.
EVRA 3 3 plastry
FEMODEN
HARMONET
JEANINE 21 tabl.
LOGEST 21 tabl.
MARVELON 21 tabl.
MERCILON 21 tabl
MINULET 21 tabl.
MIRENA wkładka
NOVYNETTE 21 tabl.
REGULON 21 tabl.
YASMIN 21 tabl.

11,99
29,90
17,90
20,99
49,00
28,99
28,75
31,99
29,40
23,60
25,99
28,40
629,00
23,99
18,85
33, o

ACCUCHEK
ACCUTRENO GLUCOSE
ASCENSIA ENTRUST
GLUCOSENSE
KETO-OIASTIX
MEOISENSE SENSOR ELECTRODE

0,01
0,01
0,01

.001
0,01
0,01

Leki ROBIONE 1 cz
Lekoklar 250
x14 tabl. '
Lekoklar 500 mg x14 tabl .
Lipanthyl 267 M x30 kaps.
Loratadyna 10 mg x30 tabl.
Lorista 50 mg x28 tabl.
Lowastatyna 20 mg x30 tabl.
Lozap 0,05 x30 tabl.
• • ' ł

10 mg x30 tabl.
Alendronat 0,07 x4 tabl.
Amertil 10
x30 tabl.
Amlopm 5 tng x30 tabl.
Amio in 10
x30 labl.
Amoksiklav i x14-tabl; · :
·
Atoris ~Om x30 tabl.
Atoris 20 m x30 tabl.
.
.
·
Azitrox O 5 x3 tabl.
' ·
BEBILON PEPTI I i li 450
Betaloc ZOK 100 m x 28 tabl.
Betaloc ZOK 25 m x 28 tabl.
Betaloc ZOK 50
.x28 labl. ·
Bioxetin 0,02 .x30 tabt . -. ·_ ~ -.. Bisocard 5 m ·x30 tabl.
BisoHexal 5 x30 tabl.
Bod max Plus x150 tabl.
Cardm 20 m x30 lab!.
Cardura XL 4 m x30 tabl.
Cholestil 0,2 x50 tabl
Detralex x30 tabl.
Diaprel MR O,Q3 x60 tabl •
Diuresm SR 1,5 mg x30 tabl.
_
Doxycyclinum 0,1 x10 kaps .
Efectin ER 75
x28 tabl.
Effox LONG 50
x30 tabl.
Estazolm 0,002 x20 tabl
Etopi nax10tab1.
Finaride 5
x30 tabl.
Fokusin 0,4 x30 ka s.
Forc1d 1 x14 labl.
Furosemid 0,04 x30 tabl.
Geriavit x100 tabl.
Hehcid 20
x28 ka s.
Ibuprofen 0.2 x60 tab!.
'
łclopid 250 mg x20 tabl.
INDIX SR 1.5
x30 tabl.
lns. Actra id ·
lns. Humalo , Humalog MIX.
lns. lnsulatard, Mixtard 5 x3 ml
lns. Novomix 30, Novorapid 5 x3 ml
lpres long 1,5 mg x30 tabl
Ałdan

. '.
•

!..akea 50

• •

. .

x30 tabl.

7,90
5,00
4,00
4,55
9,10
14 63
5,90
9,90
2 OO
9 78
27 50
14 50
18 50
12,27
7 ,85
5,50
75,00
4,60
27,40
11,90
29,99
19,98
2,00
2,95
48,95
3 20
5,90
1,75
28,80
7,97
9,95
2,00
65,00
1,00
2,00
5,95
4,80
7,71
19,22
7,71
26,01
4,50

• ł

-

9,90

Łowicz, ul. 3Maja 6CAŁODOBOWA tel. (046) 837-31-11, tel./fax (046) 837·31·25

Łowicz, ul. Tuszewska 45 (INTERMARCHE) czynna: pon.·sob. 8·21, ndz. 9·18 tel. (046) 837-77-23
Łowicz, ul. Kaliska 6czynna: pon.·pt. 8·18 tel. (046) 830-04-50

•

2,00
8,50
15,22
23,89
8,85
9,99
9,91
9,90

,.

I

Meloxic 0,015 x20 tabl.
Metaz dyna 20 m x60 tabl.
Metfonnax 500
x30 tabl.
Metformax 850 mg x30 tabl.

'

Minesulin 0,1 x10 tabL
Minesulin 0,1 x30 tabl.
Movalis 15 m x10 tabl.
I

~

I

ł

~

.

,

.. ,

.

'.
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Tel.0601-948-101,0667-213-780,
046/838-14-56

5,99
17,00
9,95

Myolastan O.OS x20 tabl.
Naproxen 250 i 500 mg x50 tabl.
Neurex 0,6 g x30 tabl. •
Neurol 0,25 m x30 tabl.
·- ·
Neurol 1 mg x30 tabl.
Nilogrin 10 mg x30 tabl.
Nil rin 30 mg x30 tabl.
Nitrazepam 0,005 x20 tabl.
Nutramigen 425 g
Odnovit x20 sasz.
•
Ommc 0,4 mg x30 szt.
Ostemax 70 mg x4 tabl.
e ·
I
t
•
t
Oxazepam 0,01 x20 tabl.
•
Penester 5 mg x30 tabl.
Polprazol 20 mg x28 tabl.
Prestanum 5 mg x30 tabl.
Prestarium Forte 0,008 x30 tabl.
Ranigast 1.50 mg x60 tabl.
Simva HEXAL 20 i 40 mg x30 tabl.
S1mvasterol 20 mg x28 tabl.
Simvasterol 40 mg x28 tabl.
Smgulair 4 m x28 tabl.
Singulair 5 mg x28 tabl
t

14,99
22,00
3,20
3,20

W NOWO WYREMONTOWANEJ SALI
STRAŻY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
Bawić państwa będzie zespół ROYAL

„I

18,50
2,00
73,00
· i,90
22,90
14,50
29,95
7,55
9,99
8,99
19,40
4,00
li

6,90
29,95
1,00
18,99
24,09
7,95
1,00
2,00
9,90
35,00
35,00
li

.. ,

I

Tanyz 0,4 mg x30 kaps

3,00
I

.1

Torvacard 0,04 g x30 tabl.
Tritace 10 mg x28 tabl.
Tritace 2.5 mg x28 tabl.
Tulip 10 i 20 mg x30 tabl.
Unidox Solutab 100 m x10 tabl.
Vasilip 10 mg x28 tabl.
Vasih 20 rn x28 tabl.
Velafax 0,0375 x 56 tabl.
Vessel Due F 250 m x50 szt.
V1rlix 10 mg x20 tabl.
Xartan O.OS g x30 tahl.
Xonmax 0,5 x10 tabl.
Xorimax 0.250 x10 tabl.
Zyllt 75 mg x 28 tabl.

9,90
3,20
11,79
1,00
2,95
4,00
7,99
29,95
59,95
4,98
111,00
9,70
8,70
105,00
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OBIEKT

PO BYŁEJ WYTWÓRNI PASZ
wŁowiczu, ul. Gen. Klickiego 110/112
przygotowany wstępny projekt podziału
możliwość negocjacji
POLECAMY MAGAZYN 1800 M2
NA DZIAŁCE 6000 M2

Tel. 022-570-21 ·21, kom. 0667-676-676 ~
ŁOWICZ

UL. ZGODA35
tel. (0-46) 837 49 86

KOMPUTERY
KASY FISKALNE
OPROGRAMOWANIE

.~
:

SERWIS

\)

POLECAMY:

• Startery NEOSTRADA TP
• INTERNET wsieci ORANGE

.„.„n.

{_tp

li
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Łowicz, ZGODA •

RATY
tatwa dosplaty

e

Kącik

róg KSIĘŻACKIEJ

MUR MUROWANA ZABAWA

tel. 046 830 20 91

.

IGLOO
Studio Mebli Kuchennych
I Zabudowy Wnętn

*pomiar *projekt
*montaż

*fachowe doradztwo
*miła obsługa *raty 0%
* transport gratis
...!!I.--..,.,""""'

iedy na słupach ogłoszeniowych
w naszym pięknym grodzie pojawiły się plakaty reklamujące przyjazd do Łowicza kabaretu Ani Mru-Mru,
to przyznam szczerze że nie wywołało to
u mnie jakiS dreszczy podniecenia czy cizikiej radości. Powód mojego spokojnego podejścia do tematu odwiedzin popularnych
rozśmieszaczy był prozaiczny - najzwyczajniej w świecie nie należę do fan-clubu
czy nawet grona sympatyków panów W.
Był jednak jeden aspekt tej wizyty, powodujący drżenie u niżej podpisanego. Oto
bowiem biorąc pod uwagę, że panowie satyrycy są w tej chwili na fali wznoszącej
i bez problemu zapełniają wielkogabarytowe sale widowiskowe, zastanawiałem się
z trwogą, gdzie ten występ się odbędzie?
No bo choć nasze odrodzone z popiołów
kino jest teraz ładne i sympatyczne, to jed-

K

nakpomieści4razymniejwidzówniżchciałoby zobaczyć koncert ,,mruków". A ponieważ obecnie tam gdzie przxjeżdżali Kult

I

AGROFARM

czy Elektryczne Gitary powstaje kolejna
hala handlowa (nie odżałuję tej naszej ,,Bzury" ...), impreza mogła odbyć się tylko
w jednym miejscu - w Ośrodku Sportu
i Rekreacji. Nie jest to wprawdzie Carnegie
Hall czy Madison Square Garden, jednak
z braku laku...
Bilety rozeszły się znakomicie i chętnych
było znacznie więcej niż przygotowanych
miejsc. Choć koncert zaplanowano na godz.
19 już godzinę jJrzed spektaklem publiczność zaczęła rezerwację, słusznie przewidując, że na kilkanaście minut przed startem
trudno będzie o korzystne siedzisko.
Wszystko zaczęło się z minimalnym
poślizgiem zapowiedzią menedżera, który
przedstawił kabaret, poprosił o nie nagrywanie występu, zachęcając za to do perma-

'

ZAPRASZAJJj
OFERUJEMY:
./ bogaty asortyment
./ atrakcyjne ceny
./ liczne p_
romocje ·

LOWICZ, ul. 3 Maja 15
ul. Starzyńskiego 29
R-1684

Muzvcznv

nentnegofotografowaniaartystów.Apotem
szybciutko opuścił salę, spiesząc do Konina, gdzie ,,mur-mmy'' w poniedziałek mieli
dwa spotkania z publicznością. No a potem
na scenę weszli Michał i Marcin Wójcikowie, rozpoczynając swój szoł.
Kabaret powstał wcale nie tak dawno,
bo w 1999 roku Wtedy to w Lublinie kilkoro przxjaciół postanowiło za namową Marcina Wójcika spróbować swoich sił w trudnej sztuce rozśmieszania ludzi. Skład formacji ewoluował, a wykrystalizował się ostatecznie przed 5 laty i odtąd dwuosobowy
team nie-brothers W. plus człowiek od
wszystkiego, czyli Waldemar Wilkolek,
zaczęli marsz po branżowe nagrody i uznanie widzów. Ani Mru-Mru szybciutko
wspinali się w drabinie popularności, osią
gając dzisiaj status kabaretowych gwiazd.
Co jest takiego w dowcipie Wójcików, że
tak chętnie ich oglądamy? Ano przede
wszystkim kapitalne przygotowanie i urniejętności aktornkie. Ich numery to nie tylko
żart słowny, lecz także wysuwająca się na
plan pierwszy pantomima, ruch sceniczny,
mirnika. Toniekabaretwstarymstylu,gdzie
Jan Pietrzak wychodził na scenę i mówił
swój mooologkilkanaścieminut. Tojużpraw
dziwe przedstawienia - trzeba wtjść w swoją
postać, zagrać ją, prz.ekazać widzowi jakąś
myśl. Nie wystarczy mrugnąć okiem czy
ponabijać się z Leppera. Lublinianie nie idą
na łatwiznę - robią ze swojego przedstawienia namiastkę teatru. Śmiesznego teatru.
ako się rz.ekło, nie należę do znawców
repertuaru ,,mru-mrusów", wiec co by
nie przedstawili, to i tak uznałbym to
za pr.emierowe i dla mnie nowe. Wiem jednakskądinąd(mój serdeczny przxjaciel był
w piątek na występie formacji w łódzkim
Teatrze Muzycznym), że panowie sta-

J

rają się urozmaicać
i zmieniać swoje „szoły". A czynią tak pewnie dlatego, żeby nie
zwariować i żeby codziennie nie grać kilkakrotnie tych samych

numerów, w tej samej kolejności (brrrrr... ).
Łowiczu zaczęli skeczem o uroczej pływaczce sypchronicznej,
mającej problemy z hormonami
męskimi, potem dali nam piękny koncert
jako najstarsza hip-hopowa formacja w kraju. Były też perypetie nieśmiałego żonko
sia, który przychodzi prosić o rękę swej
lubej przyszłego teścia Była nerwowa szkoła rodzenia doktora dwojga nazwisk oraz
przygody sędziów-nieudaczników. Zresztą
artyści chyba naprawdę lubią sport, bo parokrotnie zapędzali się właśnie w tą tematykę. Najdłuższym i najefektowniejszym skeczem był znany już publiczności ten o królu i Macieju. Na koniec odśpiewali nam kapitalny rolnik-polski-protest-song, a potem
zeszli re sceny. Rzecz jasna brawa trwały
nadal, więc obejrz.eliśmy numer o rybakach.
Potem p. Marcin (to ten blondyn) skutecznie odradził nam kolejnych próśb o bisy
i koncert się zakończył.
To były niemal dwie godziny ubawu po
pachy- ,,mur-murowana" zabawa. Niezwykła twarz Michała przy współudziale niemilknącego Marcina to gwarant fantastycznego wieczoru. A ja pomyślałem sobie, że
nie wolno z góry nikomu odmawiać talentu,
że trzeba oglądać wciąż coś nowego, odkrywać nowych reżyserów, słuchać niszowych
muzyków, albo jak w tym wypadku, artystów znanych, ale nie do końca. O czym się
sam w niedzielę prz.ekonałem i czego nie

W

żałuję.

Bogusław Bończak
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INFORMATOR
ŁOWICKI
Telefony:
Ta~i

osobowe 046-837-34-01
lnterTaxi 0603-06-18-18
Taxi bagaż.owe 046-837-35-28
• · Powiatowy Urząd Pracy
046-837-04-20; 046-837-03-73
Biuro Rady Miejskiej 046-830-91-06, 046-830-91-11
Urząd Miejski: Sekretariat 046-830-91-51
Awarie oświetlenia ulicznego 046-830-91-45 do 47;
0605-629-841 czynny całą dobę;
1
046-862-16-63 od 7.00 do 15.00,
046-862-16-63 po 15.00 automatyczna sekretarka
Urząd Skarbowy: centrala 046-837-43-58,
046-837-32-38, 046-837-65-59;
sekretariat 046-837-80-28:
ZUS 046-837-69-09
Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek"
Łowicz, ul. Św. Floriana 7 (muszla na Błoniach),
tel. 046-837.(i6.92, czynny codziennie (oprócz sobót) w godz. 16.00 - 20.00.
Punkt pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie (siedziba
ŁSA,,Pasiaczek". Łowicz, ul. Sw. Floriana 7 (muszla
na Błoniach), czynny: pn.,wt, czw. wgodz. 16.00-19.00.
SarnopomocowaGrupaAbstynencka,,Niemamocnych"
w Zdunach (siedziba GOK Zduny)- czw. godz. 18.00.
Gminna Grupa Abstynencka w Bielawach - spotkania
w czwartki w godz. I 0.00-11.00. Po informacje
możpa dzwonić w czwartek do Urzędu Gminy
w Bielawach w godz. 8.00-1 O.OO.
Punkt konsultacyjny przy Grupie Wsparcia „Pneminęło z wiatrem" (problem przemocy) w Domaniewicach, czynny: pt. 16.00-18.00, tel. 046-838-33-11.

Informacje:
Informacja PKP 046-837-63-11
Informacja o krajowych numerach 118-913

INFORMATOR
GLOWIEŃSKI
I STRYKOWSKI
Informacje w Głownie:
lnfomiacja: PKS 042-631-97-06
Naprawa telefonów 96-96
Naprawa telefonów publicznych 980

Informacja o międzynarodowych numerach J 18-912
Zegarynka 9226
Rozmowy międzymiastowe - zamawianie 9050
Naprawa telefonów 9224
Telegramy (nadawanie) 905
Bezpłatna ogólnopolska informacja o schroniskach
i jadłodajniach 9287
~tna informacja gospodarcza o handlu, usługach,
produkcji i wyższej użyteczności publicznej,
tel. 046-94-34, fax: 046-322-555

Telefony w Strykowie:
Filia Powiatowego Urzędu Pracy 042-719-84-22
Urząd Miasta - Gminy Stryków 042-719-80-02
KRUS 042-719-95-15
Taxi osobowe 042-719-81-35

Pogotowia w Głownie:
Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy
Policja 042-719-20-20: 997 alarmowy
• Straż pożania 042-719-10-08; 998 alarmowy

Apteki:

Pogotowia:

Lowicz - aoteki całodobowe:
• ,,stoneako"ul. Stanisławskiego,
tel. 046-830-22-02
• ttMedest IV" ul. 3 Maja,
tel. 046-837-31-11, 046-837-31-25
Belchów: pn.-pt. 9.00-14.30
Bielawy: pn.-pt. 8.00-15.00
Bolimów, Rynek Kościuszki
czynna: pn. wt. pt. 9.00-16.00; czw. 10.00-17.00
Chąśno: czynna: pn.-pt. 9.00-14.00, 16.00-18.00,
sb. 8.00-12.00
Domaniewice, ul Główna:
czynna: pn.- pt 9.00-16.00, sb. 9.00-12.00
Lys"llmwice: czynna: pn.-pt 9.00-16.00, sb. 10.00-14.00
Kierno-na, Rynek Kopernika 12
czynna: pn.-pt. 8.00-16.00, sb. 8.00-13.00
Kiernu.da, Kościuszki 6
czynna: pn.-pt. 8.00-17.00
Kocierzew: pn.-pt. 8.00-15.00
Sobota: pn.-pt. 8.30-15.00
Nieborów: czynna: pn.-pt 7.30-15.30. sb. 9.00-12.00
Zduny: pn.-pt 8.00-17.00, sb. 8.00-12.00

Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997
Telefon informacyjn<>-problemowy
- Poradnia Leczenia Uzależnień 046-837-37-07
- Poradnia Zdrowia Psychicznego 046-837-36-51
Policyjny telefon zaufania 046-837-80-00
Pogotowie energetyki cieplnej 046-837-59-16
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 046-837-35-32
Pogotowie energetyczne 046-837-36-05
Gaz butlowy 046-837-16-16, 046-837-66-08,
046-837-41-02, 046-837-30-30, 046-837-72-72,
046-837-20-37, 046-837-47-77, 046-837-44-44,
046-837-84-40; 046-838-15-00;
Warsztat konserwatorski LSM 046-83 7-65-58
Zal\lad pogrzebowy: 046-837-53-85, 046-837-07-10,
046-837-20-22, 046-837-26-14
Lecznice dla zwierząt:
ul. Starościńska 5
tel: 046-837-52-48
ul. Chełmońskiego 31
tel. 046-837-35-24
ul. Krakowska 28.
tel. 046-830-22-86 •
Łyszkowice
tel. 046-838-87-19
Dyżury

Msze święte
w niedziele i święta:

przychodni:

• Parafia św. Ducha: 7.00, 8.30, IO.OO, 12.00, 18.00;
• Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza:
7.00, 8.00. IO.OO, 11.15, 12.30, 17.00;
• Kościóło.o.Pijarów:8.00,9.30, 11.00, 12.30, 16.00;
• Katedra: 7.00, 9.00, I0.30, 12.00, 18.00: 20.00;
w soboty godz. 18.00 msza z liturgią niedzielną
• Kościół Sióstr Bernardynek: 8.0Q, IO.OO;
• Kaplica seminaryjna: IO.OO
• Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy:
8.00, IO.OO. 12.30. 17.00.
• Kościół św. Leonarda: IO.OO, I 1.30

• Pogotowie ratunkowe - tel. 999
• Dzial Pomocy Dorażnej, ul. Ułańska 28,
tel. 046-837-56-24
- Ambulatorium Pomocy Dorażnej czynne: w dni
robocze w godz. I 6.00-8.00. soboty, niedziele
i święta od 8.00 (przez 24 h). Pacjenci objęci
opieką medyczną Niepublicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej - przyjmowani są w Ambulatorium Pogotowia po godzinach funkcjonowania ww. Zakładów.
Zaklad pogrzebowy 042-719-14-40, 042-719-30-24
Pogotowie energetyczne 042-719-10-60
Lecznica dla zwierząt:
- ul. Sowińskiego 3. tel. 042-719-11-04:
- ul. Łowicka 62, tel. 042-719-14-40

Pogotowia w Strykowie:
Policja 042-719-80-07: 997 alarmowy
0472-719-82-95; 998 alarmowy
Zaklad pogrzebowy 042-719-86-16
Zakład energetyczny 042-719-80-10
Lecznica dla zwierząt 041-719-80-24
Straż pożarna

- urolog: śr. I 1.00-13.00
- laryngolog: pon. 8.00-14.00; śr. 8.00-12.00;
czw. 13.00-18.00
- reumatolog: czw. 8.00-14.00
- pulmonolog: pn., śr., pt 8.00-15.00
- neurolog: pn., śr. 15.00-18.00
- onopeda: pn .• wt. czw., pt. 11.00-13.00
- okulista: pn., śr., pt. 8.00-13.00
- diabetolog: wt., ezw. 11.00-13.00
- stomatolog: pn. 8.00-1825, wt, śr. 8.00-15.35;
czw., pt 8.00-15.35
- ortodonta: pn. 11.00-18.25; wt, śr. 11.00-18.00

Dyżury

przychodni
w Głownie:

Telefony w Głownie:
Filia Powiatowego Urzędu Pracy 042-719-20-76
Urz.1d Miejski: - ul. Młynarska 042-719-11-51
- ul. Dworska 042-719-11-29
Urząd Gminy Ólowno 042-719-12-91
Taxi osobowe 042-719-10-14

- Pediatryczne Ambulatorium Pomocy Dorażnej,
ul. Ułańska 2; przyjęcia dzieci do 3 r.ż. - w dni
powszednie w godz. 16-8; dzieci do 16 r.ż.
- w soboty, niedziele i święta przez 24 godziny.
Dzieci objęte opieką medyczną Niepublicznych Zakladów Opieki Zdrowotnej - przyjmowane są w Ambulatorium Pediatrycznym po goclzinach fun~on<>
wania tych zakładów.
• Poradnia Leczenia Uzależnień,
ul. Kaliska 6, tel. 046-837-37-07

Przychodnia Rejonowa. ul. Kopernika 19,
tel. 042-719-I0-92, 042-710-71-26
- poradnia ogólna: pn.-pt. 8.00-18.00
- poradnia dla dzieci: pn.-czw. 8.00-18.00,
pt. 8.00-15.30
- poradnia K: pn. 8.00-12.00 i 14.00-16.00:
wt. 8.00-12.00; śr. 8.00-12.00 i 13.00-15.00:
czw. 12.00-16.00: pl 13.~16.00
- poradnia rehabilitacyjna: pn.- pt. 8.00- I 5.00
- poradnia zdrowia psychicznego: pn. 14-20:
wt. 7.45-14.45; śr. 10.00-18.00, czw. 8.00-15.00;
pt. 13.15-20.00.
- poradnia chirurgiczna: pn.-pt. 10.00-15.00
- poradnia naczyń obwodowych: pn. 13.00-14.00
- dcmiatolog: wt. 8.00-12.00: śr. 13.00-15.00:
czw. 8.00-12.00

Dyżury

przychodni
w Strykowie:

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

Apteki:
Apteki w Głownie:
MEGA, ul. Sikorskiego 45/47,
tcl.042-719-10-28,
czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb.8.00-14.00;
ul. Zgierska 27, tel. 042-719-24-84,
czynna: pn.-sb. 8.00-21.00;
Konwalia, ul. Łowicka 38, tel. 042-719-21-31
ezynna: pn.-pt. 8.00-19.00. sb. 9.00-14.00:
ul. Kopernika 19. tel. 042-719-20-12
czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb. 8.00-13.00;
ul. Swoboda 17/19, tel. 042-719-44-66
czynna: pn.-pt. 8.00-21.00, sb. 9.00-14.00;

Ceny żywności: (dane z 5 grudnia) w Łowiczu

Wystawy:
• Muzeum ludowe rodziny Brzozowskich w Snr
mowie, czynne w dni powszednie w godz. 9.0019.00, w niedziele-i święta w godz. 12.00-19.00.
Zwiedzanie możliwe wyłącznie w obecnóści wła
ściciela w grupach minimum 5 osób.
• Wystawa pamiątek, które pozostawi! po sobie Tadeusz Chciuk-Celt. muzeum w Łowiczu. Wystawa b<;dzie czynna do końca lutego.

KinoFenix
ul. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01
Czwartek. 7 i:rudnia·
•godz. 18.59 - DKF „Bez Nazwy" - „Korporacja"
- film dokumentalny prod. kanadyjskiej
Piątek. 8 i:rudnia:
•godz.17.00-,,Skokpr-azplot"
- film animowany prod. USA.
Przyszla wiosna. Verne i jego
leśni przyjaciele budzą się po
długiej. zimowej drzemce i ku
swojemu wielkiemu zaskoczeniu
odkrywaj'!, że w samym środku
ich naturalnego środowiska
wyrósł wysoki, zielony żywo
płot. Ale to nic koniec niespodzianek.
• godz. 19.00 - „Infiltracja"
- thriller prod USA.
Akcja filmu rozgrywa się
w południowym Bostonie, gdzie
policja stanowa toczy wojnę
z przestępczością zorganizowaną. Miody tajny agent policji,
Billy Costigan (Leonardo DiCaprio), otrzymuje rozkaz przeniknięcia do struktur mafijnych, którymi rządzi Costello (Jack Nicholson). Podczas gdy Billy
szybko zdobywa zaufanie Costello, Colin Sullivan
(Matt Damon), zatwiirdzialy miody przestępca, który
penetruje policję jako informator mafii, zostaje awansowany na stanowisko dowódcze w specjalnej jedn<>stce dochodzeniowej.
Apteki w Strykowie:
ul. Plater 2, tel. 042-7 I 9-80-41;
czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb. 8.00-15.00;
ul. Kolejowa Il, tel. 042-719-82-71
czynna: pn.-pt. 9.00-17.00, sb. 9.00-13.00;
ul. Targowa 14, tel. 042-719-86-89
czynna: pn.- pt. 8.00-18.00, sb. 8.00-14.00;
ul. Kolejowa 33, tel. 042-719-81-48
czynna: pn-pt 8.00-18.00, sb. 8.00-15.00;
Apteka w Bratoszewicach, Pl. Staszica,
tel. 042-719-89-68.
czynna: pn.-pt. 8.00-13.00:
Apteka w Dobrej, tel. 042-710-98-00;
czynna: pn.-pt. 8.00-15.00. sb. 9.00-14.00.
Dyżury

aptek w Głownie:

czw. 7.12. Zgierska 27
tel 042-719-24-84
pt.
8.12. Zgierska 27
tel 042- 719-24-84
sob. 9.12. Zgierska 27
tel 042- 719-24-84
ndr. 10.12. Zgierska 27
tel 042-719-24-84
pn. I 1.12. Zgierska 27
tel 042-719-24-84
wt. I 2.12. Zgierska 27
tel 042- 719-24-84
śr.
13.12. Łowicka 38
tel. 042-719-21-31
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 nast~pnego.
Dyżury

aptek w Strykowie:

Sobota. 9 i:rudnia:
• godz. 20.00 - "Infiltracja" - thriller prod USA.
Niedziela. IO i:rudnia:
• godz. 16.00 - ,,skok pr=Ł plot" - film animowany
prod. USA.
• godz. 17.30 i 20.00 - „Infiltracja" - thriller prod
USA.
Poniedzialek. li grudnia:
• godz. 19.00 -„Infiltracja" - thriller prod USA.
Wtorek -środa. 12-13 i:rudnia:
• godz. 17.OO - ,,Skok pr-az plot" - film animowany
prod.USA.
•godz. 19.00 - ,,Infiltracja" - thriller prod USA.

KQONIKA
WYPADKÓW
MILO~NYCH

urocf.zify s~:
CÓRECZKI
- państwu Machnickim z Łowicza
- państwu Pawlatom z Nowych Grudz
- państwu Tomczakom z Polesia
- państwu Janczakom z Bobrowy
- państwu Sierotom z Jeziorka

SYNKOWIE
-

ASORTYMENT

Pawlakom z

państwu Burzyńskim

Łowicza

z

Sokołowa

• SKARB ROLNIKA •
REDAGOWANY PRZV WSPOtPRACY Z WOJEW0DZKIM
ODR BRATOSZEWICE • REJON ŁOWICZ

NOTOWANIA Z TARGOWISKA
W ŁOWICZU z dnia 1.12.2006 r.
jaja fennowe
3,50
15 szt.
jaja wiejskie
buraczek czerwony
cebula
czosnek
jabłka

kapusta kiszona
kapusta pekińska
marchew
ogórki
papryka czerwona
papryka żółta
pieczarki
pietruszka
pomidory

por
sałata

15 sżt.
kg
kg
szt.
kg
kg
szt.
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
szt.
szt.
kg

seler
rzodkiewka

pęczek

włoszczyzna

pęczek

ziemniaki
gruszki
miód
kapusta
kalafior
koperek
natka pietruszki
szczypiorek
brukselka

kg
kg
0,91
główka

szt.
pęczek

pęczek
pęczek

brokuły

kg
szt.

5,00
1,00
1,20
0,70
1,80
2,00
1,70
1,80
4,00
6,00
6,00
4,60
3,00
4,20
0,80
1,70
3,00
1,80
2,00
1,30
3,50
22,00
1,40
3,00
1,00
0,80
1,50
3,00
1,80

ROLNIK SPRZEDAJE

ndz. 10.12. Stryków. ul. KolcjÓwa 33 tel. 042-719-81-48
Apteki pelni dyżury w godz.: 9.00-14.00.

wGłownie i Strykowie

państwu

(ceny z dnia 5.12.2006 r.)
Żywiec wieprzowy:

•
•
•
•
•
•
•

Kiernozia: 3, 1O złlkg+VAT
Domaniewice: 3,00 złlkg+VAT
Karnków: 3, 1Ozł/kg+ VAT
Wicie: 3,00 zł/kg+VAT
Różyce: 3, 1Ozł/kg+VAT
Skowroda Płd: 3,20 złlkg+VAT
Mastki:3,10złlkg+VAT

Żywiec wołowy:

cukier
mąka szymanowska
chleb
ziemniaki
marchew
schab bez kości

2,89
1,99
1,29
1,29
1,19
19,99

wołowe bez kości
wołowe z kością (antrykot)
łopatka

bez kości
szynka gotowana
salceson
kiełbasa zwyczajna
kiełbasa wiejska
parówki
kaszanka

słonina

kurczak
filet"z morszczuka (kg)
makrela w
ona
mleko tłuste w folii
masło extra

11,79
12,99
5,49
6,49
4,99
4,99
2,99
3,99

ole·

1,49
2,19
1,99
1,69
2,79

jaja (szt.)

0,29

masło śmietankowe

masło roślinne

twaróg

2,75
1,79
0,89
1,29
1,65
18,49
18,09
10,79
11,99
10,99
6,99
7,99
9,99
4,89
5,99
0,99
4,59
9,99
11,99
1,29
1,99
1,99
1,39
2,99
0,29
8,99

3,20
2,00
1,20
1,20
1,20
16,90
18,00
10,50
11,80
19,80
6,50
8,50
10,90
5,80
4,80
2,20
5,00
12,50
13,00
1,50
3,00
3,00
1,60
4,00
0,34
10,00

3,29
1,85
1,05
1,45

3,29
1,85
1,05
1,45

17,90
18,80
15,70
11,50
17,80
9,70
8,90
9,80
5,60
5,90
1,90
5,50
10,90
13,15
1,48
2,70
2,35
1,59
3,85
0,37
9,60

17,90
18,80
15,70
11,50
17,80
9,70
8,90
9,80
5,60
5,90
1,90

5,50
10,90
13,15
1,48
2,70
2,35
1,59

3,85
0,37
9,60

3,40
2,00
1,20
1,50

3,09
1,69
0,95
1,08

3,10
1,85
1,20
1,60
2,20

3,19
1,89
1,10
0,99
0,69
17,99

10,99
17,00
6,70
8,00
9,90
7,50
4,10
5,00
11,00
10,50
1,60
3,30
1,90
3,80
0,40
11,00

15,29
6,89

7,50
7,50

5,89
4,29

9,30
5,00

7,59
5,89
2,19
4,19

13,16
1,50
2,85
1,83
1,59
2,99
0,36
9,47

1,60
2,95
3,00
1,75
3,90
0,35
9,90

12,99
1,59
3,19
2,19
1,49
3,29
0,32
10,49

3,10
1,90
1,10
1,10
1,20
18,00
18,20
13,00
14,00
18,90
7,00
8,50
10,00
6,50
4,80
2,50
5,50
12,00
12,50
1,60
3,00
2,50
1,70
4,20
0,25
9,00

1,80
1,90
1,10

1,89
1,30
0,95
1,20

3,08
2,10
1,60
1,00
1,80

17,70
17,30
18,00
7,70
8,70
10,30
6,00
4,50
6,30
11,30
12,20
1,30
3,10
2,85
1,75
4,80

0,35
9,00

19,70
11,20
8,80
12,00
9,50
6,50
3,00
4,60
10,80
10,90
1,50
2,80
1,90
1,70
4,69
0,29
8,90

• Kiernozia: krowy 3,40 zł/kg+VAT;
byki 4,60 zl/kg+VAT;
jałówki 3,60 złlkg+VAT.
• Domaniewice: krowy 3,50 zl/kg+VAT;
byki 4,70 zl/kg+VAT; jałówki 3,80 zł/kg+VAT.
• Różyce : krowy 3,50 złlkg+VAT;
byki 4,80 złlkg+VAT; jałówki 3,80 zł/kg+VAT.
• Skowroda Płd: krowy 3,80 zł/kg+VAT;
byki 5,00 złlkg+VAT; jałówki 3,80 zl/kg+VAT.
• Mastki: krowy 3,50 zl/kg+VAT;
byki 4,80 zł/kg+VAT; jałówki 3, 70 zl/kg+VAT.

OFERTY PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu
(stan na 4.12.2006 r.)

8,50
12,50
1,50
2,50

2,50
1,70
3,60
0,37
8,50

• kierowca kat B, • magazynier, • sprzedawca na stację paliw, • osoba do pracy
w pizzerii, • hydraulik, • Śpawacz gaz.owy,
•pracownik niewykwalifikowany, • księgo
wa, • kierownik dzialu, • inspektor - technik budownictwa, • kasjer, • sprzedawca
• ·spedytor międzynarodowy lub krajowy
• inspektor technicznego utrzymania,
• serwisant urządzeń chlodniczych i klimatyzacyjnych • sekretarka ze znajomością
języka niemieckiego

OFERTY STA.ŻU: • pracownik biurowy,
•krawiec
PUP nie udziela tBdnych informacji telefonicznie.
Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty.

ŁOWICZANIN

SPORT

7.12.2006 r.

•

SPORT

•

SPORT

•

SPORT
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· Koszykówka - Uczniowski Miejski Klub Sportowy Księżak Łowicz
Koszykówka - 7. kolejka wojewódzkiej ligi kadetów U-16

Koszykówka- 7. kolejka wojewódzkiej ligi kadetek U-16

ZADECYDOWAtA SZYBKA KOŃCÓWKA Z drugim takie bez szans
•UMKS KSIĘŻAKŁowicz-STARf
72:60 (16:11, 18:19, 17:21, 21:9)
Księżak Maciej Pieklak 24, Łukasz Styczyński 22, Michał Skowroński 12 (lx3),
Mateusz Anisz.ewski 8 i Konrad Pawlina 4
oraz Adrian Guz.ek 2 i Łukasz Sawicki.
Najwięcej dla Startu: Jacek Chwiałkow
ski 17iAdamKlimczok 14.
Łowicz, 3 grudnia. Ekipa kadetów
Księżaka, której celem jest zajęcie drugiego
miejsce wtegorocmej rywalizacji ligi wojewódzkiej nie moż:e sobie już pozwolić na
porażki. W niedzielnym pojedynku w Łowi
czu rywalem naszych koszykarzy byli zawodnicy łódzkiego Startu i to spotkanie koń
czyło pieiwszą nmdę rywalizacji. Drużyna
Startu składa się z koszykarzy z rocznika
1992, zatem to Księ_iak był faworytem tego
pojedynku. Jednak obawy mogła budzić
krótka ławka rezeiwowych. Która z powodu kontuzji ograniczyła się do dwóch osób.
Podopieczni trenera Cezarego Włu
czyńskiego po pierwsz.ej kwarcie prowadzili 16:11, a wyróżniającym się zawodnikiem był Łukasz Styczyński, który zdobył szcić punktów. Niestety, w drugiej odsłonie goście poczynali sobie lepiej i w 14.
minucie przegrywali tylkol8:20. Praktycznie do pnerwy mecz był bardzo wyrównany i łowiczanie prowadzili tylko 34:30. Po
trzech kwartach rywale zdołali odrobić stratę i był remis 51:51. O wyniku decydowała

• LKS II Łódź - UMKS KSIĘŻAK
85:44 (28:6, 29:6, 15:15, 13:17)
Księ7.ak: Blanka Sokół 20, Natalia w~
bel 8,Agnieszka Wójcik8, DariaKuc~8
i Julia Łebska oraz Justyna Kasińska 2, Kinga Karska, Agata Więckowska, Karolina
Worlmwska i Magdalena Augustyniak.
Najwięcej dla ŁKS II: Daria Dziwulska
15 i Anna Lankiewicz 13.
Łódź, 29 listopada. Kilka dni wcześniej podopieczne trenerki Karoliny Pierzchały zmierzyły się w Łodzi z liderkami
wojewódzkiej ligi koszykówki kadetek- zawodniczkami ŁKS I. Rywalki wygrały aż

Łódź

Łowicz

130:40, a w kolejnym spotkaniu łowiczanki
zagrały z drugim zespołem ŁKS, złożonym
zzawodniczekrocmika 1992. Ubiegłorocz
ne wicemistrzynie Polski młodziczek takż:e
ograły „Centerki" -choćtymrazemmniejszą
różnicą punktową,

Na początku ,,mocno przestraszone" kadetki Księ_iaka nie postawiły żadnego oporu łodziankom, które już do przerwy wygrywały 57: 12. Później, po burzy w łowic
kiej szatni, okazało się nasze kadetki takż:e
potrafią powalczyć i trzecia kw3rta zakoń
czył się remisem, a w czwartek łowiczanki
wygrały czterema punktami.
(p)

Koszykówka - 7. kolejka wojewódzkiej ligi młodziczek

Zwycięstwo

nad Startem I bykJ jednak

wiec ostatnia odsłona, która dla Księ_iaka
nie układała się dobrze. W 33. minucie przy
wyniku 57:55 za pięć przewinień boisko
opuścić musieli Styczyński i Konrad Paw·
lina i wydawało się, ż:e bez nich będzie trudno wygrać. Na szczęście w kolejnej akcji
ważne punkty zdobył Mateusz Aniszewski, a w kolejnej wainą„trójkę" zdobył Michał Skowroński i łowiczanie prowadzili 62:55. W końcówce cały ciężar gry wziął

Emocje do

sporą niespodzianką.

na siebie Maciej Pieklak i po jego szyb-

kich atakach Księżacy odskoczyli na dwanaście punktów i wygrali 72:60.
W niedzielę 10 grudnia w 8. kolejce ligi
kadeciKsię_iakazagrająbardzoważnymecz

w hali sportowej OSiRnr I Łowicz ze skierniewicką Ósemką. Przypomnijmy, że
w pierwszym pojedynku minimalnie lepsi
okazali się koszykarze ze Skierniewic.
(zł)

Koszykówka - 8. kolejka wojewódzkiej ligi młodzików U-14

Zagrali bez liderów
•UMKSKSIĘŻAKIŁowicz-ÓSEMKA Skierniewice 120:17 (26:2, 26:10,
32:3, 36:2)·
..Księż.ak I: Piotr Pawłowski 31, Mateusz Anyszka 17, Mateusz Wasiak 15,
Maciej Koper 14 i Michał Kostrzewa 4
oraz Tomasz Zabost 21 (lx3), Konrad
Kwiatkowski 14, Kajetan Mosiński 2,

Michał Staniszewski 2 i Konrad Stajuda.

Najwięcej dla Ósemki: Szymon Ko-

śmierz

5.

Łowicz,

2 grudnia. W hali łowickiego
OSiR nr 2 przy ul. Topolowej ekipa mło
dzików starszych Księ_iaka w sobotę zagrała rewanżowe spotkanie z drużyną
z ósemki Skierniewice. Oczywiście łowi-

• UMKS KSIĘŻAK Łowicz - BASKET I Aleksandrów Łódzki 78:77
(22:17, 20:9, 12:29, 24:22)
Księż.ak: Milena Mitek 31, Maja Podrażka 15, Ada Olejniczak9, Agata Janicka 4
i Kinga Doroba oraz Monika Zimna 13,
Magdalena Jagura 6, Patrycja Haczykowska, Paulina Guz.ek, Joanna Brandt, Nadia
Rachubińska, Hanna Wojda, Anna Czarnecka i Dominika Brodecka.
. Najwięcej dla Basketu I: ż.aneta Morawiec 28, Zuzanna Gortat 18 (lx3) i Ewelina
Ławniczak 16.
Łowicz, 28 listopada. W pierwszym
meczu młodziczki Księ_iaka pokonały swoje
rówieśniczki z aleksandrowskiego Basketu

końca

I 73:61. W rewanżu łowiczanki znowu wygrały, ale tym razem mecz ten miał jeszcze
bardzitj dramatyczny przebieg. Co prawda
do przerwy podopieczne trenera Pawła Dolińskiego (po futalnym początku 0:6 i 2:8)
wypracowały szesnastopunktową przewa~
gę,

ale zbytnia pewność siebie zgubiła je
w trzeciej odsłonie, po której rywalki wygrywały 55:54. Ostatnia kwarta to gra kosz
za kosz, ale nieco lepiej na finiszu poradziły
sobie gospodynie.
Łowiczanki wygrały więc drugi mecz
z Basketem, ale obie drużyny spotkają się
w tym sewnie jeszcze dwukrotnie w finałach o miejsca 1-6.
(d)

czanie byli tu zdecydowanym faworytem,
w pierwszym meczu w Skierniewicach wygrali bardzo wysoko, rzucając rywalowi ponad dwieście punktów. Księ_iak
zagrał w tym spotkaniu bez swoich dwóch
liderów: Macieja Kuohari<a i Antoniego Nowaka, którzy leczą kontuzje, by
zagrać w pojedynku z ŁKS w nadci).odzącą
ponieważ

sobotę.

Podopieczni Zbigniewa Łazińskiego
od pierwszych minut dominowali na
parkiecie i zdecydowanie przeważali. Szybko uzyskali przewagę i pozwolili przeciwnikom zdobyć tylko dwa punkty. Łowicza
nie bardzo słabo zagrali drugiej kwarcie. Praktycznie zapomnieli o obronie, robili masę
prostych błędów i wygrali tylko 26: IO.
Po przerwie już było trochę lepfoj, ale
i tak trener miał wiele uwag do swoich zawodników, szczególnie o pracę nóg w obronie. Zwracał uwagę, ż:e ztakąobronązm~
niejszym rywalem trudno będzie wygrać.
Mimo dużego zmęczenia młodziczki Księżaka wygrały zarówno w Łowiczu
Przy nieobecności dwóch podstawowych
z Basketem /, jak i w Aleksandrowie z Basketem li.
strzelców najskuteczniejszYmi graczami
byli Piotr Pawłowski oraz Tomasz ZaKoszykówka - 8. kolejka wojewódzkiej ligi młodziczek
bost
Kolejny mecz łowickich młodzików odbędzie 9 grudnia w Łowiczu w hali OSiR
• nr. 2 w przerwie Turnieju Gwiazdkowego
juniorów, a rywalem będzie faworyt tegorocznych zmagań wojewódzkich - ekipa
•BASKET II Aleksandrów Lódzki- jechałydoAleksandrował...ódzkiegonamecz
łódzkiego ŁKS.
UMKS KSIĘŻAK Łowicz 35:74 (10:19, z Basketem Il.
Pomimo osłabień młodzicy Księ!aka znowu wysoko wygrali z Ósemką.
(z) 13:14, 5:17, 7:24)
Zmęczone „Centerld" długo nie mogły
Księżak: Patrycja Haczykowska 14, „wskoczyć" na odpowiedni poziom gry
MagdalenaJagura 7, MajaPodrażka 5, Aga- i pomimo, iż w pierwszym meczu wygrały
Koszykówka - 8. kolejka wojewódzkiej ligi młodzików U-14
taJanickaiMarzenaOsowskaorazMonika aż 130:16, tym razem'uzyskały niespełna
Zimna 18, Ada Olejniczak 12, Milena Mi- . czterdzieści punktów przewagi.
tek 8, Paulina Guz.ek 4, Kinga Doroba 2,
Pozostałe W)'Iliki 7. kolejki - grypa B:
Joanna Brandt2, Hanna Wojda 2,Anna Czar- UKS Jordan Łódź- UKS Basket II Aleksan~
necka i Marcelina Chlebna.
drów 148: 17, Mag-Rys Zgierz - MKS Kut• LKS Łódź - UMKS KSIĘŻAK II miała w 8. kolejce wojewódzkiej ligi koszy- Jego rolę musieli zastąpić Błażej KosioNajwięcej dla Basketu II: Justyna Wilk no 87:64. Pozostałe W)'l1iki 8. kolejki- grupa
Łowicz 131:18 (25:5, 34:7, 43:2, 29:4)
kówki bardzo trudnego rywala Oczywiście rek i Łukasz Łaziński. Ten drugi był naj- 12 i Katarzyna Cicha 8.
B: UKS Basket I Aleksandrów - Mag~Rys
Księ_iak II: Łukasz Łaziński 15, Piotr Pta- wiadomo było, ż:e łowiczanie przegrają ten częściej trafiającym do kosza rywala i zdoAleksandrów Łódzki, 3 grudnia. Był Zgierz 117:21, MKS Kutno - UKS Jordan
siński 2, Marcel Ołubek, Błażej Kosiorek pojedynek ~ starszym rywalem, ale mecz był .piętnaście oczek na osiemnaście całej to dla młodziczek Księżaka ósmy mecz Łódź22:91.
i Norbert Major oraz Wojciech Tomaszkie- tneba rozegrać.
drużyny.
w ciągu pięciu dni. We Wtorek zagrały w l . UKS Jordan Łódź
8 16 915:237
wicz 1, Michał Zieliński, Damian Balik
Podopieczni trenera Cezarego Włu
W tę sobotę młodsi młOOzicyjadąnamecz Łowiczu z Basketem I, potem od czwartku 2. UMKS Księżak Łowicz 8 15 748:38,
i Łukasz Wojcik
czyńskiego rozpoczęli bardzo pechowo. do Łodzi, gdzie zagrają z łódzkim Startem do niedzieli rozegrały sześć meczów pod- 3. Basket I Aleksandrów
8 13 762:419
Najwięcej dla ŁKS: Jarosław Jabłoński W 5. minucie bolesnej kontuzji łokcia doznał i miejmy nadzieję, ż:e podobnie jak w Łowi czastumiejuwPłocku(więcejotychzawo- 4. Mag-Rys Zgierz
8 Il 423:744
26 i Aleksander Leńczuk 25.
Marcel Ołubek. To najmocniejszy punkt czu, powalczą z mocniejszym fizycznie 'dach,wktórychpodopiecznetreneraPawła 5. MKS Kutno
8 9 363:746
Łódź, 2 grudnia. Młodsza ekipa mło Księżaka. 7.awodnik ten jest rozgrywającym rywalem. Oczywiście jeśli do gry pown)ci Dolińskiego wywalczyły bardzo dobre 6. Basket rI Aleksandrów 8
8 193:873
dzików Księ_iaka z rocznika 1994 i 1995 i to od niego rozpoczyna się każda akcja. Ołubek.
~ trzecie miejsce, za tydzień), a na koniec po(d)
już

Przemęczone wygrały

Marcel

wrócił I

kontu1iq

.,,,. ,
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OTWARTY

,

SALETRA SKŁAD PHU LIDER
SALETRZAK

(po byłym G$), tel. (0-24) 277-90-53
OFERUJEMY

• nawozy inne
r&«
• węgiel . "l\"'~o

•miał

kleje, fugi

•!• sanitarne:
wanny, zlewy, baterie itp.
•!• płyty gipsowe, profile, gipsy, gładzie
•!• system dociepleń
Atlas, Ceresit, Kreisel
•!• styropian, wełny, fol;e
•!• cement, wapno
•!• farby, tynki - gotowe i z mieszalnika

• koks
·
•groszek EKO

A+

Y••
•

!,]'

11•,,,111

:~

••

toł:

....."f!l •'J 11

MARKA TYP

ROK

FIAT Cinquecento 700
FIAT Panda 1,1
FIAT Palio Weekend 1,2 HL, _ _ ...__..,.,.

-

--

1998
2005
2000

FIAT Punto 551,1 SX, -.-.-..,.,.1996
FIAT Punto 1, 2 Dynamie, _..-.ABS.ABK.AB!'-poiladol
2003
---·-pod!J"wn~reftefuy"""""""','
_ljllO_.sz)l>y_,
SI!/11~-·-kirowl1i:y

FIAT Siena 1,6 HL, -~-SI!/11-.gaz
FIAT Siena 1,6 HL,
FIAT Seicento 09
~. Seicento 09, gaz
FIAT Seicento 09,
FIAT Uno 1,4

-zamok.-SI!/11.-.gaz

-SZ)by.gaz
-.-....-.--.SZ)by-.
. ,.,......
""""""'
"*""""""·--·-----

1998
1998
?001

2000
1998
1995
BMW 525 T0,A8S."'~·-""'·-"""'--·""-- 1998

--

BMW 520 kombi
FORD Escort 1,3
OPEL Corsa 1,2, gaz
POLONELCaro 1,5
POLONEZ Atu 1,6
TOYOTA Yaris 1,0

1998
1998
1995
1994
1996
2004

toł:1111•·
. LAKIER

PRZEBIEG

DRZWI

CENA

turkus metalik

3400
23 500
13 500

czerwony ·

138 600

5

6 700

wiśniowy metalik

91700

5

25000

zielony metalik
czerwony
wiśniowv metalik
niebieski
beżowv metalik

109 ooo
100410
19500
72000
117 ooo
134 500

4
4
3

10900
10 500
11 500
9900
8 800-

189 ooo

4

biały

czarny
zielony metalik
stalowy metalik
czarny
zielony metalik
zielony metalik
stalowy metalik

52 ooo
148 ooo
101 ooo
195 ooo
96000
25000

Zapraszamy od pn. do sob. od 7do 16

lmJ NAWOZY

R·1486

ti.1ił HYDRO
·SKl:AD
.
• rolnicze • ogrodnicze
NA ULICY SKUDOWEJ

3
3
5

5
5
3
5
4

5

1500
34500
28 ooo
9900
8 500
2 500
3 500
29000

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

Informacje: tel. O601 283 421 , 046 837 95 16, 046 837 37 1O
PDLMDBLICH,
"'ci
Łowicz, ul. Blich 34 ZAPRASZAMY: pn.-pt. w godz. 8-17; sb. w godz. 8-13

ul. Łęczycka 114,
tel. (046) 837-11-72
KIERNOZIA, ul. Kościuszki 5 (po byłym GS)
tel. {024) 277-90-53

BUDOWLANE

-+ ~GIEL kostko, orzech, miały
-+ EKO·GROSZEK workowany
.~
-+oraz NAWOIY
AIRO- ł
"'
a wszystko Io wbardzo
r.t„!:1!'.J:iri · ·
atrakcyjnych cenach!!! Tel. 046 830·22-55

...

- stalowego

Znajdą tam P~ństwo SZEROKI ASORTYMENT NAWOZOWY
wkonkurencyjnych cenach
oraz MATERIAŁY BUDOWLANE, PASZE, OPAŁ
.

·żeliwnego

- kolorowego
KONKURENCYJNE CENY

Dowóz oraz rozladunek HDS Tel. 046 838·90·46

@rilA~~iff
="""'
°"*8 &A.

IMO o

ŁOWICZ

ARMII KRAJOWEJ 14

502 328 818

a.n.

...

110

115

120

128

155
155

150
155
131

170

175

210
250
310

215
270
320

1iJOłla}a

~

poszukuje kandydata
do-pracy na stanowisko

KIEROWNIK MAGAZYNU
Wymagania:

•
•

,,_ _____ .,...

/j~~-.--n"91
-=:fDfBICA

(przy stacji CPN), tel.

0

•

-. Kormoran

Eko Groszek wor~::;"Y
Miał wysokokaloryczny

Z DOSTAWĄ DO KLIENTA
JAKOŚĆ, 501.IDNOŚĆ, TERMINOWOŚĆ
Węże wydawcze 40m-50m

KOSTKA .... w ciągłej
· ORZECH ..,,.. sprzedaży

PRJ:CENT OKIEN I DRZWI .!firtll:\/~miO\ff!
wme
Z PCV I ALUMINIUM
~.!!:':~~~1t.%·:~~
montaż . tra n sport . serwis
-c'~
•zimnezakąski•0,_71wódki
!

Maurzyce 48

angielskiego na poziomie

Kontakt: tel. 662 262 404 wgodzinach 12. 00-15.OO
lub mail pc@kodan.pl ·

OPA~OWY
nKOPER0 SPótKA JAWNA

-

znajomość języka

komunikatywnym.

(0-46) 837-37-40 (9nttnentar

PILASZKÓW t 8, 99·400 ł.owla
Tel.0461837· t 3·58 046/837· t +so

.

z obsługą

OLEJ~

Dowóz i rozładunek HDS. . . - .r

Okna o nietypowych wymiarach bez dopłat!

wykształcenie średnie,
znajGmość zagadnień wiązanych

magazynów,

ŁowicI~~~~~:~~~~ska 6 Kle~r

§

0·525

Firma Kodan z siedzibą w Łowiczu,

~ 'JLJ{~PN
1r~
fJ.\/Złffd/•'i
~l~lJ
~
g_
'f'aresłone
ZAKLAD
WULKANIZACYJNY

• CEGŁA KLINKIEROWA
(największy wybór - najniim ceny cegły, płytek i kształtek)
• CEGŁA CERAMICZNA • PUSTAK CERAMICZNY
(Plecewice, J!pek)
BETON KOMORKOWY
CEMENT • WAPN9
.· .l .i.· i
. . f. l
•• STYROPIAN
• WEŁNA •MINERALNA
.0= i·_ i
• STROPY TERIWA • FERT
.
• POKRYCIA DACHOWE
~·
.. "' .· · · · •• "f:._~
• SYSTEMY DOCIEPLEŃ • TYNKI
. ·'
.~ ..
• PŁYTY KARTONOWO-GIPSOWE + PROFILE -•"" "' .
• DREWNO • STAL • RYNNY I INNE
. . . . . . 41 [

SKUP ZŁOMU

Zapraszamy również do Dąbkowic Górnych

~

!

ŁOWICZ,

Łódź

3
5
5

żółtv

"t.

drewno, cegły, stal, cement, wapno, piasek do tynków,

100 550
7930
71390

czerwonv

s""-i.~:"fł

. JU:i: OTWARTY NOWY

-+MATERIAŁY

!1~'1::::1

MATERIAŁY

BUDOWLANE
• PASZE
• WYROBY
• NAWOZY HYDRO HUTNICZE
• ogrodnicze
• PIECE 9.0:
• rolnicze
• SKUP ZYWCA!

Firma AGRO·BUD oferuje Państwu

1„....T„,,,~

•

•WĘGIEL

"~" ~

Klimkiewicz, Kaźmierski
Łowicz, ul. Łęczycka 114
Tel. (0-46) 837-11-72

OPO'!ZJ!Q

Zapraszamy wgodz. 7.00·18.00, soboty 7.00·16.00~

1

KIERNOZIA ul. KOŚCIUSZKI 5

MOCZNIK

•!•glazurę, terakotę,

1

~ ~\
~-

te1. (o-46) s39.11-34, 0-601-261-211
te1. kom. 0-502-670-409
R-9

•• ••

•

„:

•szampan• profesionalną obsługę !J!l), •
•ogrzewanepomieszczenie
•zespół PLAYERS
.: : • •

·."'f'.:·„

Tel. (046) 838-95-70
'--·

·-·-·

·-·-·

· - · -·

·-·-·

· -· -·

·

Jastrzębia 95
_
Tel. (046) 837-15-89, 837-14·10 i

.

!

a~ ęa
dekoder na własność
.),, ŁOWICZ, Kurkowa 6
6f ft\I'\ tel. (o.46) 837-0&41

i .Ą\

•R-1656 •

·-· - ·

.J
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Piłka nożna

o Puchar. Marszałka

- eliminacje do VI Turnieju
Województwa Łódzkiego „Kuchara" 1993

SUKCES „PELIKANIĄTEK"
Skierniewice, 27 listopada. Sukcesem podopiecznych trenera Jarosława
Rachubińskiego zakończyły sięelimina:
cje okręgowe Halowego Turnieju Piłki Noż
nej ,,Kuchara" - rocznik 1993 o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego. Zawodnicy łowickiego Pelikana odnieśli cztery kolejne zwycięstwa i bardw pewnie awansowali
do finału wojewódzkiego. W turnieju tym
wzięli także udział ich rówieśnicy z rawskiej Mawvii (więcej p tym turnieju w kolejnym numerze NŁ).
GRUPAA:
.
• WIDOK Skierniewice - PELIKAN
Łowicz 1:3; br.: Mateusz Domińczak 2
i Adam Salamon
• ŻAK Godzianów - WIDOK Skierniewice 0:2
• PELIKAN Łowicz - ŻAK Godzianów 3:2; br.: Paweł Janus, Jakub Łazęcki
i Mateusz Krysiak.

GRUPAB:
• MAZOVIA Rawa Mazowiecka
-OLIMPIA Chąśno 3:2 ·
• UNIA Skierniewice - MAZOVIA
Rawa Mazowiecka 1:3
• OLIMPIA Chąśno - UNIA Skierniewice 0:8
MECZE PÓŁFINAŁOWE:
• MAWVIA RawaMamwiecka- WIDOK Skierniewice 2:1
• PELIKAN Łowicz - UNIA Skierniewice 4:2; br.: Adam Salamon, Jakub
Łazęcki i Artur Kantorek.
MECZ O 3. MIEJSCE:
• WIDOK Skierniewice - UNIA
Skierniewice 3:4
MECZ O 1. MIEJSCE:
•MAWVIARawaMamwiecka-PELIKAN Łowicz 2:6; br.: .Adam Salamon,
Adrian Wardziak, Mateusz Krysiak, Patryk
Nieradka, Jakub Łazęcki i Artur Kantorek.

Piłka nożna

1. Pelikan Łowicz
4 12 16-7
2. Mazovia Rawa Maz.
4 9 -f0-10
3. Unia Skierniewice
4 6 15-1 O
4. Widok Skierniewice
4 3 7-9
5. Żak Godzianów
2 O 2-5
Oliq1pia Chąśno
2 O 2-11
Najlepszym zawodnikiem turnieju został
wybrany Michał Bąk (Mawvia Rawa Mawwiecka), najlepszym bramkarzem - Jacek Milczarek (Pelikan Łowicz), a najlepszym strzelcem wstał Dawid Dzięgielew
ski (Unia Skierniewice), który zdobył sześć
bramek.
W zwycięskim składzie Pelikana-93 grali: Jacek Milczarek - Adam Salamon (3), Jakub Łazęcki (3), Artur Kantorek (2), Mateusz Domińczak (2), Mateusz Krysiak (2),
Adrian Wardziak (1 ), Patryk Nieradka (1 ),
Paweł Janus (1 ), Konrad Plichta, Grzegorz
Czubak i Adrian Wojciechowski - trenerem
zespołu jest Jarosław Rachubiński. (p)

- eliminacje do VI Turnieju

o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego „ Górskiego" 1994

•

SPORT

Piłka nożna

MECZ O 1. MIEJSCE:
• MAZOVIA Rawa Mazowiecka
- UNIA Skierniewice 1:1, w rzutach karnych 4:2.
1. Mazovia Rawa Maz.
4 6 6-4
2. Unia Skierniewice
4 8 6-3
3. Pelikan Lowicz
4 7 3-3
4. Widok Skierniewice
4 3 4-5
5. Start Złaków Bor.
2 1 1-2
Olimpia Chąśno
2 O 1-4
Najlepszym zawodnikiem turnieju wstał
wybrany Rafał Kowalczyk (Unia), najlepszym bramkarzem - Przemysław Kuba
(Mawvia), a najlepszym strzelcem wstał
Patryk Talarski (Mawvia), który zapisał na
swoim koncie trzy trafienia.
(p)

- eliminacje do VI Turnieju

o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego orlików 1995

Wszyscy poza

czwórką

Skierniewice, 26 listopada. Siedem
•ASTRA Zduny- UNIA Skierniewiw Halowym Turnieju ce 1:6.
Piłki Nożnej Órlików-rocznik 1995 o Puchar
GRUPA B:
im. &!munda Grzelki. Te doroczne zawody
•PELIKANŁowicz-OLIMPIAChąbyly jednocześnie eliminatjarni olaęgowymi śno 3:1
VI Halowego Turnieju o Puchar Marszałka
•MAWVIARawaMazowiecka-ŻAK
Województwa Łódzkiego, a awans do finału Godzianów 3:1
wojewódzkiego wywalczyły dwa z.espoly ze
• OLIMPIA Chąśno ~ ŻAK GodziaSkiemiewic: WidokiUnia.Z.espołyzpowiatu nów 1:1
zespołów wystąpiło

łowickiegonieprzebmęlyprze-zfuzęgrupową:

•PELIKANŁowicz-MAWVIARawa

na miejscach 5-6 wstały sklasyfikowane chui;ynyPelikanaŁowicz(trenerDawidŁugow-

Mazowiecka 2:2
• MAZOVIA Rawa Mazowiecka
ski) i Astry l.cluny (trenerka Magdalena -OLIMPIA Chąśno 1:1
.
Ochmańska), a na siódmym Olimpia ·
•ŻAKGodzianów-PELIKANLowicz
Chąśno (trener Witold Łon).
3:0
GRUPA A:
MECZE PÓŁFINAŁOWE:
• WIDOK Skierniewice - ASTRA
•MAWVIARawaMazowiecka-WIZduny3:1
DOK Skierniewice 0:1
• UNIA Skierniewice - w'IDOK
• UNIA Skierniewice - ŻAK GodziaSkierniewice 1:1
nów 1:1, w rzutach karnych 6:5.

MECZ O 3. MIEJSCE:

stołowy

Komplet

Łódź, 24 listopada. Blisko siedemdziesięciu ucz.estników zgromadziły Indywidu-

alne Mistrzostwa Województwa Łódzkie
go Szkół Podstawowych oraz Gimnazjalnych Szkolnego Związku Sportowego
w szachach. W turnieju wrganiwwanym
w łódzkim Pałacu Dzieci i Młodzieży rozgrywki toczyły się na dystansie siedmiu
rund, w tempie 2xl0 minut na partię.
Zdecydowanie najlepszym zawodnikiem okazał się piętnastoletni uczeń Pijarskiego Gimnazjum KP w Łowiczu
- Kacper Piorun, który wyraźnie zdeklasował przeciwników, zdobywając
komplet punktów.
W turnieju wystartowali reprezentanci dwóch klubów z terenu powiatu łowic
kiego: UKS Pałac Nieborów i UKS Pijarski
Klub Sportowy w Łowiczu. W klasyfikacji
ucznió~ szkół podstawowych piąte miejsce zajął Hubert Pach, 11 - Mateusz
Brzozowski_ (obaj SP Nieborów), 16 -

Piłka

Pałacu.

Maciej Jarosiński, 17 - Paweł Piorun
(obaj Pijarska), a w klasyfikacji gimnazjalistów ósme miejsce w tym turnieju zajął
Dominik Pacler (GP 1 Kompma), a miejsce 15. - Jakub Podrażka (Pijarskie).
(p)

siatkowa - 3. kolejka I ligi AMŁ

pokonał

Łowicz, 1 grudnia. W miniony piątek
w hali łowickiego OSiR nr 2 rozegrano
4. kolejkę sp0tkań I ligi Amatorskich Mistrzostwach Łowicza w piłce siatkowej. Najciekawiej zapowiadał się pojedynek dwóch
zespołów, które nie miały na koncie jeszcze
porażki. Dotychczasowy lider tabeli AMŁ
TKKF Expandor z Głowna zmierzył się
z obrońcą tytułu LZS Retki. Siatkarze z Retek potwierdzili, że są najpoważniejszym
kandydatem do mistrzowskiego tytułu i gład
ko wgrali z zawodnikami z Głowna 3:O.
Bardw wyrównany z zacięty mecz rozegrała ekipa Michała Kośmidera. Dzikoś-ć Chąśno przegrywała z TKKF BS
Głowno w tym meczu 1:2 i po emocjonują
cej końcówce w czwartej partii doprowadziła do tie-breaka, w którym jednak zagrała
słabiej i przegrała 8: 15. Zatem ,,Bankierzy"
zainkasowali dwa punkty, a Dzi-koś-ć na
pocieszenie jeden.
Po raz drugi w tym sewnie zwyciężył
łowicki TKKF Księżak. Tym razem pokonał on młodych siatkarzy drużyny Gronki.
Ekipa Piotra Daszczyńskiego dobrze zagrała trzy partie i nawet w trzeciej odsłonie

Piłka

lidera

dość gładko ograła

rywala. Jednak czwarty
set był już zdecydowanie dla ekipy prezesa
Wojciecha Więckowskiego.
Kolejne siatkarskie pojedynki dopiero
w piątek 15 grudnia, oczywiście w hali OSiR
nr 2. Wszystkie mecze pierwszej ligi rozpoczynają się o godzinie 20.00
3. lwlejkalligiAMŁ:
•DZI-KOŚ:Ć Chąśno- TKKF BANK SPÓŁDZIELCZY Głowno 2:3 (25:21,
16:25, 19:25, 26:24, 8:15)
• LZ.S Retki - TKKF EXPANDOR
Głowno 3:0 (25:22, 25:16, 25:16)
• GRONKI Łowicz - TKKF KSIĘ
ŻAK Łowicz 1:3 (24:26, 22:25, 25: 17,
15:25)
Pauza: SKIERNIEWICKI WĘGIEL
Skierniewice.
I. TKKF Expandor Głowno (1 )4 9 9:5
2. LZS Retki (2)
3 8 9:2
3. TKKF BS Głowno (2)
4 7 10:8
4. TKKF Księżak (6)
3 6 ·6:5
5. Dzi-koś-ć Chąśno (4)
3 4 5:6
6. Skierniewicki Węgiel J5) 3 2 5:8
7. Gronki Łowicz (7)
4 o 2:12
Zbigniew Łaziński

siatkowa - 4. kolejka I/ ligi AMŁ

Tłok

wśrodku tabeli

Łowicz, 1 grudnia. Ciekawie wygląda
sytuacja w tabeli po 4. kolejce spotkań
w II lidze Amatorskich Mistrzostw Łowicza. Na prowadzeniu zdecydowanie jest
drużyna słuchaczy Kolegium Nauczycielskiego w Łowiczu - Iskra, która w tej kolejce
rozegrała emotjonujący mecz, w którym pokonała w po tie-breaku podopiecznych
Pawła Tomczaka z UKS Korabka, któ·rzy prowadzili już 2:0 i potwterdzili siatkarskie przysłowie: „Kto nie wygrywa
w trzech setach, ten przegrywa w pięciu".

cie po siedem punktów i każda z nich będzie

LZS

pingpongistów
UKS Bednary
• MĘŻCZftNJ:
Kadeci: l.AdamOstaszewski(UKSBednary), 2. Maciej Makowski (OOKZduny),
3. Mateusz Kuśmirek (GP l Kompina).
~ I. Łukasz Bakalarski (UKS Bednary), 2: Mateusz Majorek (UKS Bednary), 3. Michał Papiernik (UKS Bednary).
Seniorzy: I. Mateusz Rudak (UKS Bedna-

W Łodzi grali zawodnicy z Pijarskiego .

KS oraz nieborowsldego

•MAWVIARawaMamwiecka-ŻAK

Godzianów 1:3
MECZ O 1. MIEJSCE:
• WIDOK Skierniewice - UNIA
Skierniewice 0:0, w rzutach karnych 3:1.
I. Widok Skierniewice
4 8 5-2
2. Unia Skierniewice
4 6 8-3
3. Żak Godzianów
5 8 9-6
4. Mazovia Rawa Maz.
5 7 7-7
5. Pelikan Łowicz
3 4 5-6
Astra Zduny
2 O 2-9
7. Olimpia Chąśno
3 1 2-5
Najlepszym zawodnikiem turnieju wstał
wybrany Mateusz Pabjanek (Żak), najlepszym bramkarzem _- Przemysław Pabjanek
(Widok ), a najlepszym strzelcem wstał
Patryk Karandysz {Unia), który zdobył
cztery gole.
(p)

Łowickiego

zwycięstw

Beclnary, 25 listopada. Tradycyjnie
w sali sportowej Szkoły Podstawowej
w Bednary, a poszczególne htegońe zdominowane wstały przez pingpongistów
UKS Bednary, którzy okazali się najlepsi
w każdej z pięciu klasy:fikacji. W zawodach
wystartowało około czterdziestu zawodników.

już

- Mistrzostwa Powiatu

29

Kolejny tytuł Kacpra -

Zalskrąjestpięćdrużyn,któremająnakon-

- Tenis

SPORT

Szachy- Indywidualne Mistrzostwa
Województwa Łódzkiego SZS

Tylko trzecie mieisce Pelikana LZS Retki
Skierniewice, 27 listopada. Młodzi
GRUPAB:
piłkarze Pelikana (trener Robert Wilk) za•OLIMPIAOiąśno-MAWVIARawa
jęli trzecie miejsce w eliminacjach okręgo Mazowiecka 1:3
wych VI Halowego Turnieju Piłki Nożnej
•PELIKAN Łowicz-OLIMPIA Chą
„Górskiego" - rocznik 1994 o Puchar Mar- śno 1:0
szałka Województwa Łódzkiego. W tej ka•MAWVIARawaMamwiecka-PEtegorii OZPN Skierniewice reprezentowali LIKAN Łowicz 0:0
będą gracze rawskiej Mawvii i Unii SkierMECZE PÓŁFINAŁOWE:
niewice.
•MAWVIARawaMazowiecka-WIGRUPA A:
DOK Skierniewice 2:2, w rzutach kar• STARI' Złaków BoroWy - WIDOK nych 5:4.
Skierniewice 0:0
• UNIA Skierniewice - PELIKAN
•UNIA Skierniewice - START 2'Ja- Łowicz 2:0
kówBorowy2:1
MECZ O 3. MIEJSCE:
• WIDOK Skierniewice - UNIA
• WIDOK Skierniewice - PELIKAN
Skierniewice 1: 1
Łowicz 1:2

e

rniałaszansęoawansdoiligi.

Cenne zwycięstwo odniosła drużyna·
Karola Kosmowskiego ze l.clun, która
pokonała ekipę Krystiana Krawczyka
3:0imożemyślećobarażach.WreszcietrŻy

punkty zdobyli podopieczni Tomasza
Czubaka. Siatkarze UKS Ekonomik wygrali z drużyną Zatorza 3:0.
W pojedynku dwóch zespołów ze szkół
ry), 2. Piotr Uczciwek (UKS Bednary),
ponadgimnazjalnych lepsi okazali się pod3. Karol Szymanowski (UKS Bednary).
o_pieczni Piotra Słomy z ZSP nr 1 Po•KOBIE1Y:
~ l. KarolmaPapiernik(UKSBed- drzeczna , którzy pokonali drużynę Zofii
nary), 2. Daria Papiernik (GP 1 Kompma), Kucharskiej z II LO w Łowiczu 3:0.
3. Andżelika Kaczmarek (OOK Zduny).
SiatkarzezeStomeduodnieśli swojedruJuniorki: I. Agnieszka Wójcik (UKS Bed- gie zwycięstwo, tYm razem pokonali jeden
nary), 2. Emilia Gala (UKS Bednary). (p} ze słabszych zespo!ów - Gronki i Spółka.

Kolejne mecze II ligi dopiero w piątek 15
17.00.
4. lwlejka U ligi AMŁ:
•UKS KORABKA Łowicz - ISKRA
Łowicz 2:3 (25:21, 25:22, 22:25, 25:27,
9: 15)
• II LO Łowicz - Z.SP 1 ŁOWICZ 0:3
(21:25, 24:26, 20:25)
• GRONKI i SPÓŁKA Łowicz STOMED Łowicz 0:3 (20:25, 15:25,
22:25)
'
•KAROLISPÓLKAZduny-ESSATO TEAM Łowicz 3:0 (25:23, 25:20,
26:24)
• MEDEST UKS EKONOMIK
Łowicz -ZATORZEAVENALowicz3:0
(25:20, 25:22, 25:22)
Pauza: AZS Kutno.
l.fskraŁowicz(l)
4 11 12:3
2. AZS Kutno (2)
3 7 8:33. UKS Korabka Łowicz (3) 3 7 8:4
.4. Karol i Spółka Zduny (5) 4 7 I0:7
5. ZSP I Podrzeczna (6)
4 7 10:8
6. Stomed Łowicz (7)
4 7 8:6
7:Essato Team Łowicz (4)
4 5 8: 10
8. UKS Ekonomik Łowicz (9) 3 5 7:5
9. Zatorze Avena Łowicz (8) 4 3 5: Hl
10. II LO Łowicz (11)
3 O 1:9
11. Gronki i Spółka (10)
4 I 2:12
Zbigniew Łaziński
grudnia. Początekspotkańogodzinie
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na O • Bednary na 1

7. kolejka m ligi~:

gą: Byliśmy bez szans.

• MKS JEDYNKA II Łódź - UMKS
KSIĘŻAK Łowicz 10:4; pkt: Maciej Pyt-

Rywale chyba taki,e

śpiąprzy stołach ...

mecze 7. kolejki: Włókniruz II
kowski 2, Piotr Podsędek 1, Dawid Papuga Pabianice - Opoka z.duńska Wola 10:3, LeI i Cez.ary Znyk .
gion II Skierniewice - Buna Pawlikowice
Łódź, 19 listopada. ZJedyn}«t_U moż
10:7. Pauza: Macovia Maków.
na było zagrać na remis - stwierdził grający
8. kolejka111 ligi mężczyzn:
trener Księżaka- Cezary Znyk. Rywaleiry•WLÓKNIARZIIPabianice-UMKS
stąpili w silrrym składzie, ale zagraliśmyjedŁowicz 10:6; P.kt.: Maciej PytKSIĘŻAK
'. nak troszkę_ bez szctęścia ...
kowski 2, Piotr Podsędek 1,5, Paweł Wójcik
• UKS Bednary - OMEGA Klesza.ów 2:10; pkt: Karol Szymanowski I, Piotr 1,5 i Cezary Znyk 1.
Pabianice, 3 grudnia. Pizy dobrym
UC7.Ciwek 1, Plzemyslaw Myczka i Łukasz
można było zagrać w Pabianicach
układzie
Bakalarski.
Bednary, 25 listopada. Trener Piotr przynajmniej na remis, ale jednak komplet
Uczciwek tak podswnował mecz z Orne- p~ów wywalczyli iywale.
Pozostałe

Pozostałe mecze 8. kolajki: Omega Kleszczów - MKS Jedynka II Łódź 10:4, BUI7.a
Pawlikowice-Macovia Maków 5: 1O, Opoka
z.duńska Wola- Legion II Skierniewice I 0:4.
Pauza: UKS Bednary.
9. kolejka m ligi mężczyzn:
• UMKS KSIĘŻAK Łowicz - OMEGA Kles7.CZÓw 1:10; pkt: Dawid Papuga
1, Piotr Podsędek, Cezary Znyk, Piotr Daszczyński i Hubert Marszałek.
Łowicz, 2 grudnia. Faworytem meczu
w Łowiczu był Omega, która zgodnie·z planem zakończyła tę flizę ósmym kolejnym
zwycięstwem. Zespół trenera Cezarego
Znyka zakończył rundę ostatecznie na
czwartym miejscu.
• BURZA Pawlikowice - UKS Bednary 9:9; pkt: Piotr Uczciwek 4,5, Przemysław Myczka 2,5, Karol Wieteska 1,
Łukasz Bakalarski 0,5 i Mariusz Tataj 0,5.
Pawlikowice, 2 grudnia. W ostatnim
meczu pierwsz.ej rundy ekipa UKS Bednary niespodziewanie jedynie zremisowała
z Buną.
Poz.ostałe meczę 9. kolejki: MKS Jedynka II Łódź - Włókniruz II Pabianice 10:6,
Macovia Maków - Opoka z.duńska Wola
7: IO. Pauza: Legion II Skierniewice.

(p)

Pingpongiści Księżaka zakończyli pierwszą rundę

Piłka nożna

wlll lidze na 4. miejscu.

l.OmegaKleszczów(l)
2. MKS Jedynka II Łódź (2)
3. Włókniarz II Pabianice (4)
4. UMKS Księżak Lowicz (3)
5. Macovia Maków (5)
6. UKS Bednary (6)
7. Opoka Zduńska Wola (9)
8. Legion Il Skierniewice (8)
9. Burza Pawlikowice (7)

8
8
8
8
8
8
li"'
8
8

16
13
12
8
7
S
4
4
3

80-22
73-51
69-42
57-SS
63-66
49-71
45-71
42-74
47- 73

- IX Mikołajkowy Turniej o Puchar Prezesa A.ZS KN Łowicz

Puchar dla Agros Nova
2 grudnia: Już po raz dzietradycyjnie na pocz,ątku grudnia, studenci Kolegium Nauczycielskiego z Łowi
cza, przy współudziale łowickiego OSiR
zorganizowali Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej, w którym o puchar prezesa Klubu Uczelnianego Akademickiego
Związku Sportowego Kolegium Nauczycielskiego w Łowiczu rywalizowały ło~ckie
zakłady pracy.
W sobotnim turnieju wzięło udział siedem chużyn, które podzielone były na dwie
grupy. Zwycięzcy grup zagrali w półfina
łach z ekipami, które zajęły drugie miejsca.
W grupie A bezkonkurencyjną okazała się
drużyna Państwowej Straży Poż.amej, a w
grupie B wszystkie mecze wygrał z.espół
Agros Nova Zawodnicy tych dwóch ekip
wygrali swoje pojedynki półfinałowe i spotkali się w meczu finałowym, w który był
bardzo wyrównany. W regulaminowym
czasie nie padło rozstrzygnięcie, żadna z
drużyn nie potrafiła zdobyć gola i o końco
wym sukcesie zadecydowały rzuty karne,
które skuteczniej wykonywali piłkruzeAgros
Nova. W pojedynku o 3. miejsce Nauczyciele zremisowali 3:3 z Opakometern i również strzelano karne. Lepiej wykonywali je
Nauczyciele, wygrywając 3:2.
GRUPA A:
Łowicz,

3:0 (2:0); br.:

wiąty

•OSM Lowicz-ZNPNAUCZVOE-

LE 1:1 (0:0); br.: Krzysztof Wolski - Robert Wojtasiak.
• OSM Łowicz - PSJ' Sl'RAŻACY
0:6 (0:2); br.: Łukasz Gładki 4 i Krzysztof
Ambroziak 2.
•PSPSTRAŻACY-ZNPNAUCZV
CIELE3:0(2:0); br.:ŁukaszGładk:i2iRo

-

bert Bednarek.
I. PSP Strażacy
2. ZNP Nauczyciele
n. OSM Łowicz

2 6
2 l
2 I

9-0
1-4
1-7

Łukasz Gładki

2 i Robert

Bednarek.
•AGRO.SNOVA-ZNPNAU<:ZYCIELE3:1 (2:0); br.: GrzegorzCzedmiak, Da-

niel Płuska i Paweł Janusz - Maciej Kolos.
MECZ O 3. MIEJSCE:
• ZNP NAUCZVCIELE - OPAKOMET 3:3 (3:1), w rzutach karnych 3:2; br.:

Waldemar Kret, Jacek Zrazek i Robert Wojtasiak - Marcin Kamiński 2 i Jacek Kunikowski.
MECZ O 1. MIEJSCE:
W tradycyjnym już - dziewiątym Turnieju Mikołajkowym wystartowało tym
razem siedem zespołów reprezentujących łowickie zakłady pracy.

•PSP Sl'RAŻACY -AGROSNOVA
0:0, w rzutach karnych 2:3.

I. Agros Nova
2. PSP

Strażacy

5 13 15-6
4 IO 12-0
4 2 5-10

3. ZNP Nauczyciele '
5 7 6-8
4. Opakomet
3 3 2-5
• AGROS NOVA-OPAKOMET 2:0 5. Weterynarze
2 I 1-7
OSM Łowicz
(2:0); br.: Marcin Majer i Paweł Janusz.
3 O 5-8
•ZAKŁADKARNY -WETERYNA- 7. Zakład Karny
Zwycięska drużyna Agros Nova grała
RZE 0:1 (0:0); br.: Kamil Koza.
•AGROSNOVA-WETERYNARZE w składzie: Rafał Bogus - Grzegorz Czerb3:1 (1:0); br.: Marcin Majer, Daniel Płuska, niak (4 bramki), Marcin Majer (3), Paweł
Dariusz Sadkowiak - Przemysław Brzóz- Janusz (3), Daniel Płuska (2), Marek Aftewicz (1), Dariusz Sadkowski (1) i Krzyszka.
• OPAKOMET- ZAKŁAD KARNY tof Tafliński.
Zawodnicy na zakończenie turnieju ode1:0 (1:0); br.: Marcin Kamiński.
• AGROS NOVA - ZAKŁAD KAR- brali z rąk dyrektora Kolegium NauczycielNY 7:4 (4:1); br.: Grzegorz Czerbniak 3, skiego Bogdana Talarowskiego okazaMarcin Majer, Paweł Janusz, Marek Afte- łe puchary. Prezes AZS KN Łowicz
wicz i samobójcza - Andrzej Durka 2, Rafał -Łukasz Borowy jest kontuzjowany, zatem nie był obecny na zawodach.
Gospoś i Marek Pawlak
Wręczono również statuetki dla wyróż
• OPAKOMET- WETERYNARZE
2:0 (0:0); br.: Grzegorz Krupa i Marcin niających się zawodników. Najlepszym
,
Kamiński.
bramkruzem został Rafał Bogus (Agros
3 9 12-5 Nowa), najlepszym zawodnikiem turnieju
J. Agros Nova
wybrano Roberta Wojtasiaka (ZNP Na3-2
3 6
2. Opakomet
uczyciele), a najlepszym strzelcem został
2-5
3 3
3. Weterynarze
Łukasz Gładki (PSP Strażacy), który zdo3 o 5-8
4. Zakład Kamr
był osiem bramek
MECZE POŁFINAŁOWE:
Zbigniew Łaziński
• PSP STRAŻACY - OPAKOMET
GRVPAB:

Kuza stracił fotel lidera
Łowicz,

3 grudnia. Tenisiści iywali-

zujący w hali sportowej łowickiego OSiR

nr 2 o

tytuł

mistrza w ramach V edycji

ŁowickiefHalowej Amatorskiej Ligi Te-

nisowej powoli zbliżają się do zakończe
nia pierwszej rundy. W minioną niedzielę
rozegrano 7. kolejkę i graczom pozostało
do stoczenia jeszcze tylko po cztery pojedynki.
W grupie A ciekawy pojedynek rozegrał Marcin Lesiak, który po bardzo
wyrównanym meczu wygrał z Grzegorzem Gawrońskim i dzięki temu awansował na 3. miejsce w tabeli. W pojedynku ,,na szczycie" walczyła dwójka tenisistów z Głowna.
Paweł Rojek zwyciężył w .trzech
setach z Arkadiuszem Janiakiem
i umocnił się na 2. miejscu. Lider tabeli
Piotr Sukiennik odniósł kolejne zwycięstwo i jest jedynym zawodnikiem bez
porażki. Powoli -w górę tabeli pnie się
Daniel Grzywacz, który wygrał swój
trzeci mecz.
W gru_pie B dotychczasowy lider
Paweł Kuza przegrał swój mecz w trze- Marcin Lesiak, po kolejnym zwycię
cim secie z Jarosławem Krzeszew- stwie, znowu na podium.
skim i spadł na czwartą lokatę. Nadal
niepokonany z rozgiywkach jest Jaro- 7. Grzegorz Gawroński (7)
6 2 5:8
sław Woźniak, który nie miał kłopo
6 2 4:9
8. Mariusz Czułek (9)
tów z pokonaniem Andrzeja Buckie- 9. Zbigniew Gajewski (8)
6 O 1:12
6 O 0:12
go.
10. Grzegorz Stefański (10)
7. kolrjka - grypa B: Andrzej Bucki
Małą niespodzianką może być poraż
ka l :2 Radosława Kucharskiego - Jarosław Woźniak 0:2 (3:6, 1:6), Jan
z Krzysztofem Kucińskim. Nie ma Kuś - Łukasz Walczak 0:2 (3:6, 4:6),
powodów do zadowolenia po minionym Paweł Zybała - Zbigniew Rojek l :2 (0:6,
weekendzie Piotr Czerwiński, który ro- 6:3, 3:6), Jarosław Krzeszewski - Paweł
zegrał dwa mecze i obydwa przegrał. Kuza 2: I (6:4, 4:6, 6:4), Grzegorz UrbaW tabeli na ósme miejsce awansował niak- PiotrCzerwiński 2:1(3:6,6:2, 6:2),
Łukasz Walczak, który swoje konto Radosław Kucharski - Krzysztof Kuciński 1:2 (5:7, 7:6, 4:6). Mecz zaległy:
wzbogacił o dwa zwycięstwa.
Kolejne pojedynki tenisa w niedzielę Andrzej Bucki - Łukasz Walczak 0:2 (5: 7,
10 grudnia w hali OSiR nr 2 - początek I :6). Mecz rozegrany awansem: Piotr
Czerwiński - Zbigniew Rojek 0:2 (2:6,
jak zwykle o godz. 15.00.
7. kolejka - grupa A: Marcin Lesiak 2:6).
8 6 li :8
- Grzegorz Gawroński 2:0 (7:5, 7:6),Paweł 1. Zbigniew Rojek (5)
5 5 10:1
Rojek - Arkadiusz Janiak 2:1 (6:7, 6:1, 2. Jarosław Woźniak (2)
6 5 10:6
6: l ), Grzegorz Stefański - Mariusz Czu- 3. Jarosław Krzeszewski (3)
5 4 9:2
4. Paweł KU111 (1)
łek 0:2 (4:6, 5:7). Mecz zaległy: Paweł
7 4 9:9
Rojek- Zbigniew Gajewski 2:0 (6:0, 6: 1). 5. Radosław Kucharski (4)
8 3 8:10
Mecz rozegrany awansem: Piotr Sukien- 6. Piotr Czerwiński (6)
7. Paweł Zybała (7)
6 3 7:9
nik - Zbigniew Gajewski 2:0 (6:0, 6:1).
6 6 ' 12:2
8. Lukasz Walczak (I O)
I. Piotr Sukiennik (I)'
7 3 8:8
7 6 13:4
9. Grzegorz Urbanik (8)
2. Paweł Rojek (2)
6 2 6:7
IO. Krzysztof Kuciński (9)
5 2 5:7
5 4 8:2
3. Marcin Lesiak (4)
11. Andrzej Bucki (li)
7 l 3:13
5 3 8:4
4. Arkadiusz Janiak (3)
12. Jan Kuś (12)
5 3 8:6
5. Daniel GrZywacz (6)
6 o 0:12
6 3 6:6
Zbigniew Łaziński
6. Jacek Okoński (5)

Tenis

stołowy

- 6. i 7. kolejka IV ligi mężczyzn

Nasz dobry finisz
W dwóch ostatnich kolejkach nasze
w IV lidze odniosły dwa zwycięstwa i jeden remis. Ostatecznie GOK Zduny (trener Wiesław
Makowski) zakończył pierwszą rundę na czwartym miejscu, a UKS II Bednary (trener Piotr Uczciwek) na szóstym„.
6. kolejka: Macovia II Maków - UKS
Il Bednary 2:10 (pkt.: Mateus:(: Rudak
3,5, Mariusz Tataj 3,5, Kamil Gala 2,5
i Mateusz Majorek 0,5), LKS Koluszki
-LKSIIBiałaRawska 7:10, UKS GOK
Zduny - Elta II Łódź 10:7 (pkt.: Wiesław Makowski 3,5, Jacek Dzik 3,5, Mazespoły występujący

riusz Jędrachowicz 2 i Maciej Makowski 1). Pauza: MKS Jedynka ID Łódź.
7. kolejka: MKS Jedynka III Łódź
- Macovia II Maków I 0:0, LKS II Biała
Rawska - Elta II Łódź l 0:4, LKS Koluszki - UKS GOK Zduny 9:9. Pauza:
UKS II Bednary.
1.MKSJedynka!IILódź(J) 6 12 60-18
2. LKS II Biała Rawska (3j 6 10 55-37
6 7 54-36
3. LKS Koluszki (2)
6 7 48-42
4. UKS GOK Zduny.(4)
6 3 35-56
5. Elta II Lódż (5)
6 3 29-SI
6. UKS II Bednary (6)
6 O 19-60
7. Macovia Il Maków (7)
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nożna

Łowicza

-

Piątka

Blockersi w meczu otwarcia

na granie wiadomo nie od dzisiaj - przecież
talent bramkarski odziedziczył w genach.
Potrafi bronić na hali, ale ma za sobą już
nominację do kadry trzecioligowego Pelikana. Musi grać, trenować a wtedy przed nim
być może spora sportowa przyszłość.
• DZIDOSLAW ŻUBEREK (OLDBOY, 1. nominacja)- szkoda, że Dzidek z
racji tego, że na co dzień występuje w drużynach położonych w sporej odległości od
Łowicza tak rzadko może gościć na naszym
parkiecie, bo wniejętności prezentowane
przez tego piłkarza na pewno podnoszą
poziom rozgrywek. Na razie jednak Starsi
Panowie mogąliczyć na obecność lewonoż..
nego gracza a więc pewnie też na kolejne

ograli

• DACH-LUX.Łowicz-OPTI-ZATORZE Łowicz 3:3 (3:1); br.: Michał Plichta
(2), Przemyslaw Plichta (6) i Bogdan Plichta
(7)- Paweł Kutkowski (8), Sylwester Knera
(15) i Przemysław Pomianowski (17).
Zółta kartka: Przemysław Pomianowski
(Zatorze). Czerwona kartka: Sebastian Cichal (Zatorze).
Jednak trochę niespodzianka. Mistrz po

remisieprzedtygodniembardz.ochciałzwyciężyć - kolejna strata punktów mogła bowiem oznaczać, że obrona korony ~dzie
bardzo trudna Tymczasem w tym rnezwy-

kle ciekawym meczu, do przerwy Zatorze
przegrywało i to dwoma bramkami. Bardzo
dobra gra teamu Plichtów i gole wszystkich trzech graczy o tyn\ nazwisku spowodowały, że Paweł Kutkowski z partnerami musieli wspiąć się na wyżyny żeby
uratować choćby punkcik. Udałosię,alecoś
w najlepszej przed rokiem drużynie jest nie
tak. To nie tylko brak szczęścia.
• DAGRAM-ATLowicz-OLIMPIAAGATOM Chąśno 6:3 (2:1); br.: Grzegorz Durka 2 (3 i 13) i Tomasz Styszko 4
(6,11, 12 i 12) - Arkadiusz Przyżycki 2
(4 i 20) i Grzegorz Czerbniak (17).
Mecz bratobójczy pomiędzy Czerbniakiami zakończył się zdecydowanym i jak
najbardziej zasłużonym zwycięstwem
Zbyszka. Popularny „Czerby'' gola nie zdobył, robili"to za niego inni, a przedewszystkim najskuteczniejszy piłkarz tegorocznych
rozgrywek Tomek Styszko. Pokazał się
również Grzesiek Durka, strzelec dwóch
bramek. „Olimpijczycy'' po dobrym początku ligi, teraz w odwrocie. Aza tydzień wcale
nie będzie łatwiej bo zmierzą się z przeżywającymdrugąmłodośćOldboyem.Każ.dy

inny wynik

niż zwycięstwo

4.kolejki I ligi

a MICHAL KOCEMBA (DACHLU:X, 1. nominacja) - to, że ma ,,papiery"

~ko

„Starszych

ŁoLiF

Fantazję.

DLALowic-z3:1 (2:1); br.: Dzidoslaw ŻUbe
rek 2 (3 i 12) i Robert Wilk (5) - Maciej"
Wyszogrodzki (1 ).
Najciekawiej zapowiadający się pojedynek sobotniego wieczoru. Od lat mecze
tych zespołów stanowią klasyk naszej
halówki i decydują o najwyższych miejscach w tabeli. Tym razem za wcześnie .
by porażka którejś z drużyn decydowała
o czymkolwiek poza prestiżem. Oldboy
. bez rezerwowych, w swoim żelaznym
składzie plus młody debiutant Kamil
Janikowski. Imadła z mocną ławką i na
pewno w roli faworyta. Szybko zdobyte
prowadzenie po ładnym strzale Maćka
Wyszogrodzkiego chyba za bardzo
uspokoiło graczy Pędzących, bo potem
oddali zupełnie pole Starszym Panom.
Znakomita gra Dzidosława Żuberka
i kolegów dało im prowadz.enie do przerwy
i jeszcze jednego gola w drugiej połowie.
W opinii więkswści obserwatorów bardzo
dobry mecz i zasłużone zwycięstwo Oldboya.
I. Oldboy Łowicz
2 6 8-1
2. Akumulatory-Mara Kutno 3 6 12-7
3. Dagram-AT Łowicz
3 6 12-10
4. Pędzące Imadła Łowicz
3 6 10-8
5. Opti-Zatorze Łowicz
3 5· 14-8
6. Drużyna-A Łowicz
3 4 13-10
7. Dach-Lux Łowicz
3 4 11-9
8. Blockersi Łowicz
2 3 8-6
9. Outsider Łowicz
2 3 6-5
IO. Olimpia Chąśno
3 3 7-15
11. Vagat Dornaniewic,e
2 o 3-12
12. Fantazja Domaniewice
3 o 3-16

BoB

Koszykówka

- 8. kolejka Ili ligi

Łowicki UMKS Księi.ak wygrał w meczu 8. kolejki ze Startem, a· inni rywale
w meczach między sobą dzielą się zwycię
stwami. Sytuacja przed runda play-off
w ligowej tabeli mligi ŁZKosz wydaje się
być całkiem dobra ....
8. kolęjka mligi: UMKS Księżak Łowicz
_ Start Łódź 77:72, PKK 99 Pabianice
-ŁKSŁódź80:72. Pauza: ÓsemkaSkiernie-

młodych ~Ó~emka Skierniewice'(!)

Zwycięstwa.

iwreszciezwycięstwo.Atoprzedewszyst-

AT, 1. nominacja) - dobrze znane nazwisko fanom tutejszej ha16wki. Popularny
„Cola" od lat bawi się grą i wciąż czerpie
z tego satysfukcję i radość i choć naciskają

no, wychowanka Pelikana. Drużyna A
zwiększa obroty i chce być jedną z rządzących sił w lidz.e. Ma do tego wsz.elkie prze..
słankioileustabilizujeformę.
BoB

a GRZEGORZDURKA(DAGRAM kim dzięki skuteczności gracza MKS Kut-
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Halowe mistrzostwa Łowicza
mecz 1. kolejki li ligi ŁoLiF

zaległy

Alcatraz bardzo silne

Sołtysiaka.
•OIDBOYLowicz-PĘDZĄCE IMA-

z Tomkiem Styszką pognębili Olimpię
Chą,śno.
• MACIEJ JĘDRACHOWICZ (BLOCKERSI-INl'ERMARCHE, 1.nominacja) - też piłkę ma we krwi. Zresztą
wszyscy trzej Jędrachowicze kopią halową
futbolówkę - bracia w Blockersach, a tata
w OldboYIL Maciek jest silą swojej droży..,
ny i jednym z lepiej technicznie wyszkolonych graczy. Z przyjerilnością ogląda się w
akcji
taki poziom

NA A, 1. nominacja)- najpienvnieznaczna
poraikazlrnacllami,potemremiszmistrzem.

SPORT

Il. Czami Bednaty
I O 0-2
12. Larum Łowicz
2 O 5-9
13. MC Zduny
2 O 3- 7
Nowym liderem klasyfikacji Banku
Spółdzielczego w Skierniewicach na naf
lepszego strzelca II ligi jest Domiriik
Czeczko (Alcatraz), który ma już na
koncie osiem trafień, pięć goli strzelił
Daniel Płuszka (Reebok), cztery Robert Redzisz (Zające), a trzy: Tomasz
Niemczyk (Larum).
Mecze zaległej 2. kolejki odbędą się
w niedzielę 10 grudnia: godz. 11.30: Forum Młodych Łowiczan - Larum Łowicz,
godz. 12.00: Reebok Łowicz - MC Zduny, godz. 12.30: KS Stefan Łowicz - Witonia Osiek, godz. 20.00: Chińska-Me-~
blomax Łowicz - Zające Łowicz, godz.
20.30: Turbo-Car Gutenów - Warriors
Bielawy i godz. 21.00: Czarni Bednary
- Błękitni Dmosin. Pauza: Alcatraz-Przedmieście Łowicz.
(p)

Panów" będzie sukcesem teamu Ireneusza

Nadal iest dobrze

pił.karzy.AND.RZEJGRZEGOREK(DRUŻV-

-

•

liga Futsalu

Łowicz, 2 grudnia. Wydaje się że pewnym kandydatem do awansu do I ligi ŁoLiF,
czyli Łowickiej Ligi Futsalu jest zespół Alcatraz-Przedmieście. Ekipa Łukasza Kowalika odniosła diugie bardzo efektowne
zwycięstwo w tym sezonie i objęła zdecydowane prowadzenie w tabeli II ligi. 'Zaległy męcz 1. fwlejki II ŁoliF:
• WITONIA Osiek - ALCA'fRAZ...
PRZEDMIEŚCIE Łowicz 0:6 (0:3); br.:
Dominik Czeczko 5 (3, 4, 12, 20 i 24)
i Łukasz Kowalik (19).
I. Alcatraz Łowicz
2 6 10-1
2. Warriors Bielawy
2 6 4-0
3. Turbo-Car Gutenów
2 6 6-3
4. Reebok Łowicz ,
2 4 9-7
5. Zające Łowicz
2 3 7-3
6. KS Stefan Łowicz
2 3 4-4
7. Chiriska-Meblomax Łowicz2 3 3-3
8. Forum ML Łowicz
2 3 3-8
9. Witonia Osiek
2 l 3-9
10. Błękitni Dmosin
I O 2-3

młodzi Grzesiek nie ustępuje im pola, nadal
zaliczając do największych indywidualności ekstraklasy. Tym razem do spółki

prezentujących

SPORT

Łowicka

- 4. kolejka I ligi ŁoLiF

Oldboy iak mlodziei
• BLOCKERSI-INTERMARCHE
Łowicz - FANTAZJA Domaniewice 6:2
(1:0); br.: Maciej Jędrachowicz 2 (2 i 19),
Przemysław U!!Janek 2 (14 i 15), Jarosław
Bw-zykowski (17) i Andrzej Osowski (19)
- Robert Panak ( 16) i Zbigniew Konecki (19).
Żółta kartka: Jarosław Burzykowski
(Blockersi).
Łowicz, 2 grudnia. Faworyt tutaj mógł
być tylko jeden. Młodzi piłkarze mieli rozbić beniaminka szybko i sprawnie. Tymczasem do przerwy plan miszczenia nie bardzo się powiódł. Jednobramkowe prowadzenie nie dawało pewności, że „blokowi"
zainkasują trzy punkty więc musieli trochę
popracować w II połowie. No i od razu przyszły efekty. „Czerwona latarnia" ekstraklasy nadal bez punktu ijeśli w następnej kolejce w pojedynku z innym nowicjuszem
w I lidz.e, nie uda się im zwyciężyć, może to
oznaczać poważne tarapaty dla domaniewiczan.
•AKUMULATORY-MARA KutnoOUTSIDER Łowicz 5:3 (1:1); br.: Bartosz Kalupa (9), Jacek Walczak (12), Mariusz Jakubowski (13) i Rafał Więcek2 (16
i 17) - Mateusz Zimecki (3), Robert Wojtasiak (14) i Jakub Doroba (18).
Żółta kartka: Marek Olaczek (Outsider).
,,Akumulatory" od dWóch kolejek nała
dowane i.z niezwykłą energią, To kolejne
trzy punkty kutnian, którzy udowadniają
trzeba będzie się z nimi liczyć. Pewnie nie
dadzą rady ligowym „tuzom", ale będą
z pewnością silną drużyną środka tabeli. Po
raz kolejny zwraca na siebie uwagę utalentowany Bartosz Kalupa, młodypiłkarzMKS
Kutnó. Może warto się nim zainteresować
w kontekście gry w Pelikanie? Outsider gdyby wygrał to pewnie napisałbym o nim to co
powyżej o ich sobotnim rywal1L Ale przecież chłopaki nie liczą na jakieś sukcesy tylko po prostu chcą sobie pograć w piłkę ...
• DRUŻ,YNA-A Łowicz- VAGATDomaniewice 6:2 (2:1); br.: Łukasz Strugiń
ski (2 samobójcza), Tomasz Rembowski 2
(4 i 11), Andrzej Grzegorek 2 (16 i 18)
i Mariusz Jędrzejewski (20) - Radosław
Kruk (7) i Emil Kruk (20).
I w tym meczu do przerwy wcale nie
było wiadomo czy faworyci wyjdą z niego
z tarczą. Druga odsłona to już jednak zdecydowana przewaga Kamila Górskiego
i kolegów. Po raz kolejny, drugi raz z TZA<du
na listę strzelców wpisał się Mańusz Ję
drzejewski;co jak na bramkarza jest raczej
mało powszechnym zjawiskiem. Vagat nie
potrafi na razie oderwać się od swoich ziomków z Fantazji i wraz z nimi tworzą najsłab
szy duet tej ligi. Odnoszę wrażenie, że to
właśnie ekipy z Domaniewic będą najslabszymi w tym roku. Czego im oczywiście
nie życzymy.

•

6
7
7
6

12
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Halowe mistrzostwa Łowicza
mecz 1. kolejki Ili ligi ŁoLiF

zaległy

Wderbach „Zosiek" ~ Victoria
Łowicz, 2 grudnia. Zaległości odrabiane były także w III !idze ŁoLiF, a na
parkiecie w hali OSiR nr I w Łowiczu
spotkały się ekipy Victorii i Pelikana-91 .
Bardziej doświadczony zespół Zofii Kucharskiej pokonał ostatecznie grających
coraz lepiej podopiecznych Zofii Sut
i trenera Artura Balika.
'Zaległy mecz 1. fwlejki m ŁoliF:
• VICTORIAZabostów- PELIKAN91Łowicz2:1 (0:0); br.: Łukasz Piorun (19)
i Artur Wolski (21) - Marcin Domalewski
(20).
1. Wega Kocierzew
2 6 7-2
2. Opakomet Łowicz
2 6 5-2
3. Victoria Zabostów
2 6 4-2
4. Banasz-Internet Łowicz
2 3 5-2
5. Olimpia IT Chąśno
2 3 6-4

-

6. Bad Boy's Łowicz
2 3 5-5
7. RTS I Gągolin
2 3 3-3
8. Zatorze II Łowicz
2 3 2-5
9. Pelikan-90 Łowicz
2 1 4-5•
10. OSP Łowicz
2 I 1-3
11. Pelikan-91 Łowicz
2 O 3-6
12. RTS·II Gągolin
2 O 2-8
W niedzielę 17 grudnia odbędą się mecze 3. kolejki III ligi ŁoLiF, a spotkają się
wówczas: godz. 15.00: Pelikan-91 Łowicz
- Banasz-Intemet Łowicz, godz. 15.30:
RTS I Gągolin - RTS IT Gągolin, godz.
19.00: Olimpia IT Chąśno - Wega Kocierzew, godz. 19.30: Zatorze II Łowicz
- OSP Łowicz, godz. 20.00: Victoria Zabostów-BadBoy«sŁowiczigodz.20.30:

Pelikan-90 Łowicz - Opakomet Łowicz.
Paweł A. Doliński

Halowe mistrzostwa Łowicza
mecz 1. kolejki IV ligi ŁoLiF

zaległy

Szybko ugasili
Łowicz, 2 grudnia. Dwunastą drużyną
IV Lowickitj Ligi Futsalu został Płomień Piotrowice i w ostatnią sobotę rozegrano zaległy mecz 1. kolejki. Okazało sięjednak, że
Sąsiedzi Jackowice szybko „ugasili płomień"
i zostali liderami-rozgrywek.
'Zaległy mecz I. fwlejkiIVUPNP:
•
• SĄSIEDZI Jackowice - PWMIEN
Piotrowice 5:1 (2:0); br.: Radosław Okraska 2 (1 i 18), Paweł Jankowski (7), Rafał
Wojtysiak (14) i Mateusz Bogusz (15)
- Mariusz Wieczorek (20).
3 5-1
1. S~iedzi Jackowice
2. Bezedura Łowicz
3 4-0
3. Manhattan Łowicz
3 3-0
4. Zetka Łowicz
3 2-0
5. Perpetuum Mobile
3 2-1"

płomień

Start Złaków Borowy
I 3 2-1
7, Agros-NovaŁowicz
J O 1-2
Pałac Nieporów
I O 1-2
9. FC TTC Łowicz
I O 0-2
10. Orzeł Nieborów
I O 0-3
11. Płomień Piotrowice
I O 1-5
12. Cascada Łaguszew
l O 0-4
W 3. kolejce-IV ligi ŁLPNP, która wstan,ie rozegrana w sobotę 16 grudnia zagrają: ....
godz. 9.00: Perpetuum Mobile - Płomień
Piotrowice, godz. 9.30: Cascada Łaguszew Sąsiedzi Jackowice, godz. 10.00: Start Zła
ków Borowy - AgrQs Nova Łowicz, godz.
l 0.30: FC TTC Łowicz - Orzeł Nieborów,
godz. l I .OO: Zetka Łowicz - Pałac Nieborów i Manhattan Łowicz- Bezedura Łowicz.
Paweł A. Doliński

Halowa piłka nożna - zaproszenie na 5. kolejkę I ligi

529:427
2. Księżak Łowicz (2)
529:525
· 3. ŁKS Łódź (3)
462:542
431 407
4. Start Łód,z (4)
• PĘDZĄCE IMADŁA Łowicz
:
•VAGATDomaniewice-DACH-LUX
5.PKK99Pabianice(5)
6 8 429:479 - BLOCKERSI-INTERMARCHE Łowicz, ruedziela - godz. 18.00.
W 9. kolejce III ligi w niedzielę 9 grudnia Łowicz, niedziela- godz. 16.00.
•OUTSIDER Łowicz- DRUŻ-YNA
zagrają: godz. 12.00: Start Łódź - PKK 99
• OLIMPIA-AGATOM Chąśno AŁowicz, niedziela-godz. 18.40.
Pabianice i godz. 17.00: ŁKS Łódź - ósem- -OIDBOYŁowicz, niedziela-godz. 16.40.
• FANTAZJA Domaniewice - AKU'
ka Skierniewice. Pauza: UMKS Księżak
• OPTI-ZATORZE Łowicz - DA- MULATORY-MARA Kutno, niedziela
Łowicz.
(p) GRAM-AT Łowicz, niedziela-godz. tno. - godz. 19.20.
(jJ)

Od początku duio emocii i wysoki poziom

• SPORT • SPORT • SPORT
WTLE SIATKARSKICH EMOCJI
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Koszykówka -·8. kolejka I/I ligi

•UMKS KSIĘŻAK Łowicz-START
(21:28, 22:20, 16:18, 18:6)

począł

Bartosz WłuCzyński, który trafił
chwili zdobył dwa punkty po
Księ:żak: Michał Chojecki 24, Robert
indywidualnej akcji i Księżak przegrywał
Kucharek 21 (lx3), Bartosz Włuczyński 18
tylko 28:30. Jednak w kolejnych minutach
(lx3),PiotrNiewiadomski 11 (3x3)iMichał
mów do głosu doszli goście i w 18. minucie
wygrywali 44:31. Ale przed przerwą dał
Banasiak 1 oraz Maciej Siemieńczuk2 i Adrian Dyszkiewicz.
o sobie :zliaĆ Piotr Niewiadomski, który
Start: Paweł Wojdera 17 (3x3), Tomasz
zaliczył dwie „trójki" i zmniejszył dystans
Pietruszewski 17, Rafała Szubski 16, Addo rywala Po 20. minutach walki nasi korian Bednarczyk 1Oi Januszkiewicz Michał
szykarze przegrywali 43:48. Trzecia kwar8 oraz Kamil Drelich 4, Damian Michalska i
ta była bardzo wyrównana. Pierwsze pięć
Michał Pietrakiewicz.
minut należało do gości, którzy prowadzili
Sędziowali: Konrad Lasocki i Piotr Jabjuż 60:49, natomiast drugie pięćminutprz.e
1
czyński (obaj Łódź). Widzów: 20.
biegałopod dyktando łowiczan, którzy przed
Łowicz, 3 grudnia. Bardzo niefortunostatnią odsłoną przegrywali 59:66. O koń
W Sianowie zawodnicy UMKS Księżak Łowicz - Mateusz i Pioti Podsędkowie
ny okazał się termin spotkania seniorów
cowym sukcesie Księ:żaka zadecydował
(od prawej) znowu sięgnęli po tytuł wicemistrzów Polski uczniowskich klubów
łowickiego Księżaka, który w niedzielę popoczątek czwartej kwarty. W 32. minucie
sportowych.
po rzucie ,,za trzy" Niewiadomskiego łowi
dejmował u siebie o godz. 13.00 koszykacz.anie wresz.cie dogonili rywala i był remis
rzy z łódzkiego Startu. Księżacy zawsze Bartosz Włuczyński
Tenis stołowy - finał Mistrzostw Polski UKS
grają o godz. 17 .OO jednak z powodu wystę
66:66. Koltjne akcje przyniosły prowadzepu kabaretu Ani Mru Mru mecz musiał być cięstwo Księżacy zapewnili sobie w ostat- nie 74:68 i tej zaliczki łowicz.anie już nie
przełożony. Ale tak się złożyło, że zbiegło nich minutach.
zmarnowali. Goście mieli spore problemy
W pierwszej kwarcie podopiecmi trene- ze skutecznością, ale po kilku naszych błę
się to z terminem finału Mistrzostw Świata
w siatkówce i na trybunach w hali sporto- ra Cezarego Wluczyńskiego zagrali bar- dach zbliżyli sięjeszcze na2. punkty (74:72).
Sianów, 25-26 listopada. W podko- rocznika 1994 i młodszych wystartowało
wej OSiR m 1 w Łowiczu pojawiła się grupa dzo słabo w obronie i nieskutecznie w ataku. W ostatnich sekundach zmuszeni byli fauszalińskim Sianowie rozegrano finały Mi- w dwóch grupach siedem zespołów, a łowi
dwudziestu najwierniejszych sympatyków Szybko odbiło się to na wyniku. W 8. minu- lować i po dwóch celnych rzutach wolnych
strzostw Polski Uczniowskich Klubów cz.anie wygrali z UKS Białobrzegi 3:1 (pkt:
basketu Przypomnijmy, że niedzielny ry- cie goście prowadzili 24:8 i sytuacja nie Kucharka Księżacy wygrali 77:72.
wal z Łodzi to młody zespół, którego nie wyglądała dobrze. Na sz.częście w ostatnich
W tę niedzielę ekipa Księżaka ma prze- Sportowych w tenisie stołowym, w któ- Piotr Podsędek 2,5 i Mateusz Podsędek 0,5)
ryrnporazdrugizrzęduwystartowalimło- i MUKS Jedynka Pszów 3:0 (pkt: Piotr
można lekceważyć. Przekonali się o tym minutach przebudził się Robert Kucha- rwę, a w niedzielę 17 grudnia podejmować
nasi zawodnicy w pierwszym meczu, rek i Michał Chojecki. Poichaktjachłowi będzie u siebie zespół z Pabianic, z którym cizi pingpongiści UMKS Księżak: Piotr Podsędek 1,5 i Mateusz Podsędek 1,5) oraz
ulegli WLKS ż.ółtnica 1:3 (pkt: Piotr Podi Mateusz Podsędkowie.
w którym wygrali dopiero po dogrywce czanie zniwelowali przewagę do siedmiu na W)'.jeź.dzie domała porażki.
W poprzednim roku łowicz.anie zdobyli sęclek 1). W półfinale uczniowie SP 3 Łowicz
74:66. Terazteżemotjiniebrak.owałoizwy- punktów. Drugą odsłonę bardzo dobrze rozZbigniew Łaziński
,..
tytuł brązowych medalistów Polski (wów- przegrali z LUKS Chełmno 1:3 (pkt: Piotr
czas trenerem zespołu był Krzysztof Pia- Podsędek 1), natomiast w spotkaniu decycek) i teraz podopieczni trenera Cezare- dującym o brązowym medalu ograli PUKS
Piłka nożna mecze kontrolne KS Pelikan Łowicz
go Znyka powtórzyli swój ubiegłorocmy · Arka Łętownia 3:0 (pkt.: Piotr Podsędek
Lódź 77:72

.„

„trojkę", a po

Brąz

dla UMKS Księiok

-

Sparingi na poiegnanie iesieni .,_.w~"'~""""'" ~;...__ •.

· ~'

Mimo, że nasi gracze już od miesiąca nie
w ligowych pojedynków, to jednak
Jacek Cyzio wcale nie puścił swoich podopiecznych na urlopy. Biało-zieloni odmiesiąca spotykają się przy ulicy Starzyńskie
go, żeby poruszać się, pobiegać i pobawić
piłką. A ostatnio rozegrali nawet dwa sparingowe mecze. Pomysł zorganizowania
dwóch test-mecz.ów z zespołami z V ligi 1'1'.}'niknął z /aktu, że kilku młodych piłkarzy
wyraziło chęć gry w rundzie rewanżowej
w naszym klubie. Nie chcemy brać nikogo
w ciemno, sttg/ te sprawdziany - tłmnaczy
Cyzio. Co to za nowe twarze? A więc Michał Marciniak- ruchliwy, nieźle wyszkolony technicznie pomocnik rodem z Łodzi,
rocmik 1987, następnie Rafał Kosiec
- także 19 lat, wychowanek Okęcia Warszawa oraz Kruk, pomocnik ze Starachowic.
Dlaczego Pelikan testuje młodzieżowców?
Ano dlatego, że wciąż propozycje grania w
wyższej klasie rozgrywkowej ma Maciej
Wyszogrodzki, Kuba Kaźmierczak
najprawdopodobniej w związku z dziennymi studiami na Akademii WychowaniaFizycznego w Warszawie opuści kadrę ,,Ptaków'', a Zbigniew Obłuski sam zrezygnował ze swojej ,,kariery" w Łowiczu. Pozostali by więc Marcin Kosiorek, Konrad Bolimowski i Grzegorz Cipiński
co biorąc pod uwagę ewentualne kartki czy
kontuzje jest trochę za mało. Jeśli do tego
dodamy odrjście Jacka Pieprzyka czy
poważna propozycja ze strony ŁKS - u dla
Kamila Goryszewskiego, staje sięjasne,
że należy szukać wzmocnień. Zaczęto od
sprawdzonych. Chęć powrotu na ulicę Starzyńskiego wypiził Piotrek Gawlik. Po
raczej nieudanym półrocmym epizodzie w
Łomży być może popularny ,,Kazek" wróci na stare śmieci . Co dalej? Wszystko zależy od portfela, a ten jak wiadomo, w Pelikanie racz.tj chudy. Na razie obserwujemy mło
dzież. O kolejnych ruchachzdecydujezarząfi
- mówi łowicki szkoleniowiec.
Oto krótka relacja z dwóch sparingów,
które rozegrali biało-zieloni w ostatnim tygodniu.
grają

„.
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• MKS Kutno - PELIKAN Lowicz

2:3 (1:1)
1: 1 - Kamil Goryszewski (34), 1:2 - ZbignieW Czertmiak (75), 2:3 - Marcin Kosioi:ek (65).
Pelikan: Gospoś - Goryszewski, Czerb..
niak, Serocki, Znyk- Kosiec, Wilk, Marciniak, Jóźwiak - Kutkowski, Kosiorek Poza
tym grali: Wyszogrodzki, Bolimowski, Cipiński, Walczak.
Kutno, 28 listopada. Mec-A w Kutnie
rozgrywany był w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych. Mgła która dokuczała nam przez kilka ostatnich dni spowodowała, że tak na prawdę nie powinno się
grać w piłkę nożną ajuż kibice na pewno nie
mogli ocenić sytuacji na boisku. Słaba widocmość była przyczyną złej interwencji
Rafała Gosposia i w efukcie goladlaMKS
- nasz bramkarz zobaczył lecąca w jego stronę futbolówkę w ostatniej chwili, wprawdzie ją odbił ale nadbiegający napastnik gospodarzy. dopełnił tylko formalności. Wyrównanie nastąpiło w 32. minucie, po rzucie
rożnym i skutecmej „główce" Kamila Goryszewskiego. W drugiej połowie zaznaczyła się prz.ewaga Pelikana, jednak goście
nie umieli udokumentować jej golami. Dopiero w 65. minucie stoper ,,Ptaków'' Zbyszek Czerbniak umiejętnie podłączył się
do akcji ofensywnej i wyprowadził swój
zespół na prowadzenie. Ostatnie trafienie
dla łowiczan było dziełem Marcina Kosiorka; który wykorzystał dobre dośrodkowa
nie Maćka Wyszogrodzkiego z prawej
strony boiska .
Na drugi sparing biało-zieloni pojechali
do dalekiej Góry Kalwarii, gdzie podjęli ich
piątoligowi gracze Korony. W Górze Kalwarii tworzy się bardzo ciekawy zespół,
powstał imponujący obiekt ze makomitą
murawą, hotelem, zapleczem treningowym.
Bogaty sponsor zamierza co roku awansować do wyższej klasy rozgrywkowej, przy
czym staWia zdecydowanie na młodzież
szukając w całej Polsce, utalentowanych pił
karzy do 25. roku życia
• KORONA Góra Kalwaria - PEUKANLowicz 1:5 (0:0, 0:2, 1:3); br.: Paweł
Kutkowski 3, Michał Marciniak i Zbigniew
Czerbniak:
Pelikan: Romlinowski - Urbanek, Czerb..
niak, Brzózka, Znyk - Kosiec, Kruk, Wilk,
Gawlik - Kosiorek, Kutkowski. Poza tym
grali: Marciniak, Bolimowski, Cipiński.
Góra Kalwaria, 29 listopada. Testmecz (nietypowo grano 3x30minut) z moc-

nyrn rywalem

był

dla gospodarzy o ty!e

wartościowy, że 1renerzy mogli ocenić war-

tość sprawdzanych graczy. I trzeba przymać, że na tle Pelikana zawodnicy Korony wypadli raczej blado. To jednak ićh
sprawa. Łowicki szkoleniowiec patrzył
na swoje nowe twarze a te prezentowały
się wcale poprawnie - Marciniakowi udało się nawet zdobyć gola po zagraniu Bolimowskiego. Chciałbym zobaczyć tych
chłopców jeszcze w mecz!! z jakąś silniejszą drużyną. Myślimy o jeszcze jed-

Łowicki

"')

informator sportowy

Czmu1ek. 7 pdniir

e 9.30-halasportowaOSiRm 2 w Łowi

czu, ul. Topolowa2; Rtjonowa Gimnazjada
Szkolna w koszykówce chłopców;
JJlałr.k. 8 pdni!•
• 10.00-20.00- hala sportowa OSiR m 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3 oraz hala ·
sportowa OSiR m 2 w l.owiezu, ul. Topolowa 2; VI Gwiaz.dkowy Ogólnopolski Turniej Koszykówki Juniorów;
Sobota. 9 grudoia:
• 10.00-20.00-halasportowaOSiRm 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawia II 3 oraz bala
sportowa OSiR m 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; VI Gwiaz.dkowyOgólnopolski Turniej Koszykówki Juniorów;
• 13.30 - hala sportowa OSiR nr 2
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecz wojewódzkiej ligi koszykówki młodzików:
UMKS Księżak I Łowicz - ŁKS I Łódź;
• 20.00 - hala sportowa OSiR nr 1
w Łowiczu, ul Jana Pawia Il 3; VI Cha-

nym sparingu z trzecioligowcem - mówi
trener Cyzio. Zdobycze „Ptaków" tego
dnia to dzieło przede wszystkim Pawła
Kutkowskiego, najlepszego piłkarza
tego widowiska, który zanotował hat-tricka Najładniejszego gola spotkania zdobył
C:zerbniak: - otrzymał podanie od Cipińskie
go na osiemnasty metr i kapitalnym wolejem nie dał szans bramkarzowi rywala
Przed Pelikanem teraz być może jeszcze
jakaś gra kontrolna, a potem długo oczekiwany urlop. O planach przygotowań „ptasiej" drużyny do wiosny, o ewei;itualnych
zmianach kadrowych będziemy na biciąco rytatywny Mecz Halowej
informować.

5).

N"lffl*I@ 10 anvJni.a:

• 9.00-14.00 - hala sportowa OSiR nr I
w Łowiczu, uL Jana Pawła II 3 oraz hala
sportowa OSiR nr 2 w Łowiczu, ul Topolowa 2; VI Gwiazdkowy Ogólnopolski Turnitj Koszykówki Juniorów;
• 10.00 - Pływalnia Miejska w ł..owi
czu, ul Kaliska; VI Otwarte Mistn&stwa owicza i Powiatu Łowickiego im.
Pawła

Pioruna;

• 11.30-13.00- hala sportowa OSiR m 1
w Łowiczu,
Jana Pawła II 3;- zaległa 2.
koltjka II ligi ŁoLiF-u, czyli Łowickitj Ligi
Futsalu;
• 14.00 - hala sportowa OSiR nr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawia II 3; mecz wąje
wódzkiej ligi koszykówki kadetów: UMKS
Księżak Łowicz - ósemka Skierniewice;
• 16.00-20.00-halasportowaOSiRm 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 5. kolejka I
ligi ŁoLiF-u, czyli Łowickiej Ligi Futsalu;
• 20.00-21.30- hala sportowa OSiR nr 1
Piłki Nożnej w Łowiczu, ul. Jana Pawia II 3; zaległa 2.
„Gwiauly na Gwia7.dkę - Gwiazdy dla koltjka II ligi ŁoLiF-u, czyli Łowickitj Ligi
Futsalu.
(p)
BoB dzieci";

Prognoza pogody dla rejonu

Łowicza

ul.

w dniach od 7 do 13 grudnia 2006 r.

Przysłowie ludowe o pogodzie:
„W PIERWSZVM TYGODNIU POGODA STAŁA,
BĘDZIE ZIMA DŁUGO BIAŁA".

zwartek - Niedziela
7 - 10.12.2006r.

10/ 7
Pogodę kształtować będzie zatoka
~
nadal ciepła, ale wilgotniejsza masa
Pło~sk
Płoc~
powietrza polamo-morskiego.
·
10/ 7
•CZWARTEK· PIĄTEK: Pogodnie, zachmurzenie umiarkowane,
Gostynin
'
okresami do dużego, lokalnie możliwe przelotne opady deszczu,
~
'
ale nadal ciepło jak na grudzień. Widzialność dobra
10/7 do umiarkowanej, rano zamglenia. Wiatr
Sochaczew
Kutno~
południowo-zachodni i południowy, słaby i umiarkowany.
10/i
Temp. max w dzień:+ 9°C do+ 11•c.
1118
~
Temp. min w nocy: + 6°C do + 4°C.
..
ŁOWICZ
~
• SOBOTA - NIEDZIELA: Zachmurzenie umiarkowane, Łęczyca
~ 11/ 8
".;
okresami do . dużego z przelotnymi opadami deszczu.
Głowno
."1
Widzialność umiarkowana i dobra, rano zamglenia,
~
lokalnie mgły. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany,
okresami silniejszy. Temp. max w dzień: + 7°C do + 10°c.
Q)
Temp. min w nocy: + s•c do + 2°c.
ti
• PONIEDZIAŁEK - ŚRODA: Zachmurzenie umiarkowane
•PROGNOZA BIOMETEOROLOGICZNA:
do dużego, przelotne opady deszczu. Widzialność dobra
Pogoda początkowo korzystnie wpływać ~
do umiarkowanej, zamglenia. Wiatr z kierunków zachodnich,
będzie na nasze samopoczucie,
~
umiarkowany. Temp. max w dzień: + 8°C do + 6°C.
Temp. min w nocy: + 5°C do + 1°c.
ale w weekend pogo~zenie.
~
• SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
niżowa. Napływać będzie

„.
~"

~
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