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Milionowe braki wAgros Nova

• OPONY NOWE 1IJŻYWANE
•PROSTOWANIE FEL-G·---~.J
•AKUMULATORY
~
·•KLOCKI HAMULCOWE • •: •

Soki owocowe, dżemy
i koncentraty pomidorowe
o wartości 1 miliona
i 681 tysięcy złotych zginęły
z magazynu produktów
gotowych Agros Nova
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Głowno, ul. Sikorskiego 31, tel. o.42 719-00-99

na taką skalę w Łowiczu jeszcze nie było.
Dochodzenie w sprawie kradzieży prowadzi łowicka policja, która otrzymała zgło
szenie podejrzenia popehrienia prz.estępstwa
od kierownictwa zakładu.
Braki w magazynie stwierdzono w wyniku inwentaryzacji, którąprzeprowadzo
w Łowiczu.
no po tym, jak 30 września tego roku
zakładowa ochrona zatrzymała samochód
dyby przeliczyć to na ilość towarów, wyjeżdżający z zakładu z jedną paletą
oznaczałoby to, że z zakładu poza koncentratu pomidorowego więcej niż
oficjalną ewidencją wyjechało w okresie od było zapisane na dokumentach. - Szcze1 stycznia do 8 paź.dziemika kilkanaście po gółowa inwentaryzacja, jaką.przeprowa
brzegi załadowanych TIR-ów. Kradzieży dza się zwykle na koniec roku, została
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z tego powodu przeprowadzona wcześniej,
właśnie po tej nieudanej próbie kradzieży,
bo tak trzeba to nazwać - potwierdziła
nam rzeczniczka prasowa
Bancerowska.

spółki

Joanna

otwierdziła również, że braki w magazynie stwierdzono ,,na znaczącą
kwotę", jednak nie wyjawiła samej kwoty. - Nie potwierdzę kwoty, ponieważ tego
nie robimy - odpowiedziała na nasze pytania o magazynowe niedobory. Taką
kwotę jednak otrzymała w zgłoszeniu
przestępstwa łowicka policja.
dok. na str: 4

P

„

nowy

21.12.2006 r.

weekend miasto

się zatkało

- Nie ma gdzie stanąć, jeżdżę
20 minut i mam
dosyć - powiedział nam w so-

wych na ul. Starzyńskiego - od zjaz.du,
do powstającego Kauflandu, do ul. Kaliskiej. Samochody stały zresztą z.abotę 16 grudnia pan Mirosław ·
parl<owane daleko poz.a strefą wyznaczonego tam parkowania. - A gdzie
Jaros, który swoim Fiatem Uno,
mam stanąć? Na Sikorskiego ws-o/stz rodziną, wybrał się krótko
kozapchane, przy targowicy też, to wolę
przed południem, jak tysiące
już tutaj. Pójdę pieszo ten kawałek,
mieszkańców Łowicza i powiaa potem skręcę do Rokickiego po drutu, na zakupy do Łowicza.
giej stronie ulicy - mówił nam mieszkaniec podłoWickiej wsi, który zaparpotkaliśmy go, gdy próbował zakował w tamtym miejscu.
parkować na ul. Konopackiego.
- 'Zduńska zakorkowana, samochody
sobotę miasto zakorkowane
stoją kompletnie na „pałę ''.przejechać
było praktycznie wszędzie,
tludno. Ludzie nie mają wyobraźni
parking na Starym Rynku był pełny,
- stwierdza.
trudno było koło południa znaleźć
Do ciekawych sytuacji dochodziło
wolne miejsce. Nie inaczej było na
na parkingu przy ul. Browarnej. Tu
Nowym Rynku, ale najgoa.ej wyglą
kilkukrotnie widzieliśmy jak jeden
dała Krakowska, kompletnie zatkana,
z samochodów v.:jeżdżał na parking,
z pieszymi, którzy musieli niejednopo czym kierowca musiał zrezygnokrotnie, mijając z.aparl<owane na chodwanywycofywać się, bo nie było miejniku samochody, wychodzić na śro
sca lub dlinego, ż.ewłaśnie się zwolniło Parking przy ul. Browarnej w Łowiczu w sobotę był całkowicie zastawiony samochodemi, dek jezdni. - Dobrze, że to jeden, dwa
i ktoś próbował stamtąd wyjechać. a mimo to wielu kierowców szukało na nim "WOinego miejsca.
dni w roku mamy takie oblężenie
- Ten parking jest głupio pomyślany,
w mieście, bo byłoby ciężko żyć-pod
powinienem wjechać na niego, m!Jc go obje- dzo duźy ruch - powiedział nam pan Janusz wego. Przedświąteczna sobota sprawiła tak- sumowała pani Anna Górecka z Łowicz.a.
chać dookoła i wyjechać na ulicę przodem,
WiecwrekzŁowicza, który na parking przy że, ż.e wiele osób wybrało się na miejską Tylko nieco lepiej sytuacja z miejscami para nie cofając tyłem Niejest to wcale wygod- Browarnej v.:jecbał po kilklmastu minutach targowicę. Część z nieb skor.zystała z nowo· kingowymi wyglądała w Łowiczu w niene, a dziś mnie to zdenerwowało, bojest bar- bezskutecznego szukania miejsca parkingo- wyznacz.onych blisko 50 miejsc parkingo- dzielę, która była dniem targowym.
'tb

już po centrum
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Mercedesa. W czasie wykonywania tego
manewru potrącił pieszego idącego z przeciwnego kienmku i prowadzącego rower.
Kierujący Oplem był tuciwy, stan ofiary wypadku będzie znany z.a około 2 tygodni. Tyle bowiem czasu prokuratura czeka
na wyniki badań pobranych próbek krwi
i moczu. Sekcja zwłok ofiary, która miała
odbyć sięjuż po zamknięciu tego numeru,
o wypadku doszło na prostym odcin- wskaże charakter obrażeń i przyczynę zgoku drogi wojewódzkiej do Łęczycy, nu.
w Piotrowicach w gminie Bielawy. Ze
Prokurator rejonowy w Łowiczu Marek
wstępnych ustaleń policji wynika, że Kryszkiwicz powiedział NŁ, ż.e nie widzi
45-letni Sylwester Kubiński, jadąc w kie- podstaw, aby wobec uczestnika tego wyrunku Bielaw, wyprzedzał ciężarowego padku, Sylwestra Kubińskiego, zastosować

Wójt gminy Bielawy, Sylwester
Oplem
Omega, który w poniedziałek
18 grudnia o godz. 17.15
uderzył 61-letniego pieszego,
Tadeusza W., który poniósł
śmierć na miejscu. .

D

środek zapobiegawczy. Sam Kubiński powiedział nam, ż.e wypnedz.anie Mercedesa

rozpoczął, jak minął znak „teren zabudowany". Droga w tym miejscu jest nieoświetlona, o tej godzinie jestjuż całkowicie ciemno.
Gdy był na wysokości wyprzedzanego
pojazdu, zobaczył pieszego. Wydaje mu się,
ż.e sz.edł środkiem lewego pasa, rower miał
bli.ż.aj osi drogi. - Wcisnąłem hamulec i nic
wi{cej nie byłem w stanie zrobić. Minął ulamek sekundy i nic nie widziałem. Nie wiem,
czy mężczyznę od razu odrzuciło, czy był

kronika~

policyjn~·

• 14 grudnia w Walewicach w gminie Bielawy nieznani sprawcy ukradli dwie pompy
z.anuneniowe zamontowane w pobliżu silosów zbożowych. Stratę poniosła Stadnina
Koni w Walewicach.
• 15 grudnia na ul. Ciemnej w Łowiczu
nieznani sprawcy. ukradli Mitsubishi Eclipse
Spider koloru czarnego na szkodę riiieszkańca
Łodzi Marka P. Wartość straty oszacowano
na około 60 tys. zł.
• 15 grudnia w Gimnazjum w Popowie
w gminie Łowicz nieznani sprawcy ukradli
Annie K. telefon marki Motorola V-295
o wartości około 400 zł.

Szyld przy drodze, parking - wszystko gotowe na otwarcie. Jednak na
razie przedświątecznych zakupów w Kauflandzie nie zrobimy.

Kaufland nie zarobi no
ojewoda łódzki wszcz.ął 15 grudnia
postępowanie wyjaśniające w sprawie budowanego w Łowiczu supermarketu Kaufland Przypomnijmy, iż chodzi o to, ż.e - jak stwierdził Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - obiekt wybudowany został ze zbyt duż.ą powierzchnią sprzedażową, pa.ekracz.ającą dopuszcz.alne 2000 m~.

W

świętach

Swoją opinię w tej sprawie wojewoda
wyda w ciągu miesiąca, maksymalnie dwóch
miesięcy. Do tego czasu supermarket nie
może zostać uruchomiony, gdyż nie ma
pozwolenia na użytkowanie, wydawanego
przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego. Pozwolenie nie zostanie wydane, z.anim nie pomamy opinii wojewody
w tej sprawie.
(wcz)

• 15 grudnia w Tiabach w gminie Bielawy nieznani sprawcy ukradli z niezamknię
tych pomieszczeń gospodarczych szlifierkę
kątową, pilę marki Stihl i wiertarkę Metabo
o łącznej wartości około 2,5 tys. zł na szkodę Kazimierz.a L.
• 15 grudnia w Skowrodzie Północnej
w gminie Kocierzew 34-letni Marcin G., kierując Polonezem Truck, podczas cofania potrącił 81-letnią Janinę R., która w wyniku

Pijany pieszy potrącony
przez ciężarówkę

Z

bigniew S. 35-latek z powiatu
który doznał obrażeń
w wypadku, do którego doszło
w poniedziałek 18 grudnia około godz.
13 na ul. Głowackiego
w Łyszkowicach, miał 1,98 mg/dm3
alkoholu w wydychanym powietrzu
(czyli ponad 4 promile). Ze wstępnych
ustaleń policji wynika, że pieszy nagle
wszedł na przejście dla pieszych
i potrącony został przez ciężarowego
MAN-a z przyczepą, kierowanego
przez 45-letniego Roberta P. z powiatu
brzezińskiego. W wyniku wypadku
pijany pieszy doznał ogólnych
potłuczeń. Kierowca MAN-a był
łowickiego,

trzeźwy.

(mwk)

Wypadek no Prymasowskiej

rzysztof B. 48-latek z Łowicza
trafił do szpitala przy ul. Ułańskiej
z raną tłuczoną głowy i ogólnymi
potłuczeniami z wypadku, do którego
doszło 18 grudnia o godz. 17 .25 na ul.
Prymasowskiej w Łowiczu.
Ze wstępnych ustaleń policji wynika,
że pieszy przebiega/ przez jezdnię
w nieoznakowanym miejscu i uderzył
go lewą stroną kabiny ciągnik siodłowy
Scania kierowany przez 43-letniego
Romaualdusa G. z Litwy.
Kierowca Scanii był trzeżwy, od
poszkodowanego w wypadku
p1Zez moment na masce samochodu.· Mój pieszego pobrano krew do badania pod
samochód wylądował między d1Zewami.
kątem trzeźwości.
Wraz z kierowcą Mercedesa Kubiński (mwk)
podbiegł do potrąconego pieszego. Męż.czy
zna leżał twarzą na dół. Razem go obrócili,
Kubiński nie wyczuwał pulsu, ale próbowjechało
wał go i;eanimować. Skończył, gdy na miejczwartek 14 grudnia o 16.1 O
sce przyjechało pogotowie. Lekarz stwierw Krępie kierująca Mitsubishi
dził zgon Tadeusza W
zdążającym w stronę Łodzi
ójt gminy Bielawy przebywa na 21-letnia Monika S. z powiatu
zwolnieniu lekarskim. Ma uszkodro- ciechanowskiego uderzyła w tył
ne śródn(CZ.e, jest też w kiepskiej kondycji MAN-a, który zatrzyma/ się przed
psychicmej. - Do końca życia będzie to na kolejowym wiaduktem na trasie nr 14.
mnie ciążyło. To było całkowite zaskoczenie. Za kierownicą ciężarówki siedział
Ofiara wypadku, Tadeusz W był osobą 45-letni Grzegorz S. z powiatu
pabianickiego. Monika S. doznała
samotną. Mieszkał w tej samej miejscowoogólnych potłuczeń i wstrząśnienia
ści, kilkadziesiąt metrów od miejsca zdarz.emózgu. Z miejsca zdarzenia
nia Od pewnego czasu przebywał na ren- przewieziona została do szpitala.
cie, wcześniej był woz.ak:iem w mlecz.ami Kierowca MAN-a był trzeźwy.
i prowadził gospodarstwo. Miał opinię oso- Trzeźwość poszkodowanej kobiety
by uczynnej i pracowitej.
sprawdzona będzie podczas badań
(mwk) laboratoryjnych.
·
(mwk)

Tragiczne wyprzedzanie
w Piotrowicach
W
Kubiński, kierował

ŁOWICZANIN
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Mitsubishi

wMAN-o

W

wypadku doznała złamania lewego przedramienia i stłuczenia lewego uda. W wyniku
wypadku trafiła do szpitala. Uczestnicy wypadku byli trzeźwi.

OSP i ukradli 3 wę7.e W-75, dwa wf/!.e ssące
W-110 i przewód do pompowania kół samochodowych o łącznej wartości około 5,5
tys. zł na szkodę Um;du Gminy w Kiernozi.

• 16 grudnia na parkingu przy ul. Staizyń
skiego w Łowiczu nieznany sprawca zaryl;ował Opla Astrę na szkodę Roberta K.. z powiatu łowickiego. Stratę oszacowano na. około
600 zł.

• 17 grudnia po godzinie 18 w Zduńskiej
w gminie Zduny nieznani sprawcy
pobili 19-letniego Rafała J. i ukradli na jego
szkodę telefon komórkowy marki Nokia
5510 oraz pieniądze w kwocie 100 zł.

• 16 grudnia w 2.dunach nieznany sprawca

• 19 grudnia policja otrzymała zgłosze
nie kradzieży 20 m kabla elektrycznego niepalnego z terenu budowy marketu Kaufland
przy ul. Starzyńskiego w Łowiczu. Straty
wyceniono na około 2.700 ·zł. Do kradzieży
mogło dojść w okresie od 16 do 19 grudnia.

wykorzystując nieuwagę sprz.edawczyni ukradł
z dwóch kasetek pieniądze w kwocie około
1.600 zł na szkodę GS ,,SCh" w 2.dtmach.

• 16 grudnia policja otrzymała zgłoszenie
uszkodzenia samochodu zaparkowanego na
niestrzeżonym parkingu przy ul. Starzyńskie
go w Łowiczu. Nieznany sprawca obeiwał lusterko w samochodzie Seicento na szkodę
Doroty F.
• 17 grudnia w pijalni piwa przy ul.Warszawskiej w Łowiczu nieznani sprawcy ukradli
kurtkę i plecak z telefonem komórkowym
Nokia 6020 i dokumentami na szkodę Haliny
D. Łączna wysokość strat: 400 zł.

Dąbrowie

• 19 grudnia policja otrzymała zgłosze
nie kradzieży z terenu zakładu Agros Nova
pręta mosiężnego o długości 2,5 m, średnicy
6 cm i wadze około 99 kg. Wartość straty
oszacowano na około 2,7 tys. zł.
• 19 grudnia policja zatrzymała na ul.
Podrzecznej w Łowiczu 49-letniego Jerzego
B., k:tóiy dokonał wcześniej kradzieży telefonu komórkowego marki Sony Ericsson
o wartości około 700 zł na szkodę miesz-·
kanki Łowicza.

• 17 grudnia policja otrzymała zgłoszenie
marchwi z pola w Dąbkowicach
Dolnych. W okresie od 6 do 16 grudnia nieWszystkie osoby, które mogłyby pomóc
znani sprawcy ukradli z pola około 600 kg w ww. sprawach prosimy o osobisty lub telemarchwi o wartości około 700 zł na szkodę foniczny kontakt z Komendq Powiatową PoJana M.
licji w Łowiczu.
kradzieży

• 17 grudnia w Wituszy w gminie Kiernozia nieznani sprąwcy włamali się do strażnicy

Kronikę opracował

Naczelnik Sekcji 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
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Wars awy
Nie będzie zwężenia
na Seminaryjnej:
wiadukt nad nią
zostanie przebudowany.
onad 9-kilometrowy cxlcinek drogi krajowej nwner 2 z Warszawy do Poznania pomiędzy Łowiczem a Patokami ma
szansę zostać wyremontowany w przyszłym roku - dowiedział się ,,Nowy Łowi
czanin". - Mamyjuż eydane pozwolenie na
budowę, są zrobione plany i cała dolaonentacja techniczna. Mam nadzieję,· że na per
czątku przyszłego roku zostanie ogłoszony
prz.etarg na wylonienie1-1ykonawcy- powiedział nam szef łowickiego Zarządu Dróg
Krajowych Paweł Chojnacki Z uwagi na
znaczny zakres planowanych robót oraz ich
koszt, organizacją i rozstrzygnięciem przetargu będzie zajmować się wydział zamówień publicmych łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. RozpocZl(Cia robót nie należy spo-

żowaniem trasy numer 2 z trasą nwner 14
w Łowiczu, aż do granicy z województwem
mazowieckim na wysokości Patok
- z wyjątkiem wykonanego wcześniej
około 900-metrowego odcinka w Łowi
czu. Planowany zakres robót przewiduje
odbudowę nawierzchni drogi poprzez ze(Wanie istniejącego asfaltu, potem wymianę podbudowy, ułożenie nowej podbudowy i dopiero na to nowych warstw
asfaltu. - Będziemy się wgryzali głęboko
w podbudowę, żeby ją całą wymienić
- powiedział nam obrazowo Paweł Chojnacki.

ymieniona ma również zostać nawierzchnia na całej cllµgości wiaduktu nad torami kolejowymi. W ~i nad ul.
Seminaryjnąwiaduktzootanienatomiastcał

kowicie przebudowany. - Wuulukt nad tą
ulicą jest przeznaczony w całości do rozbiórki i będzie pobudowany od nowa. Cz!ić
wiaduktu nad torami jest natomiast przeznaczona tylko do wymiany nawierzchni Ten tunel pod ul. Poznańską będzie po przebudowie nareszcie szeroki.
-powiedziałnamArtur Mrugasiewiczz biura
rzecznika prasowego warszawskiej centrali
dziewać się wcześniej niż wiosną.
Prace na drodze będą musiały być pro- cie rozbiórki wiaduktu ta część trasy bę- i którędy będą poprowadzone objazdy,
Remontowany, a w zasadzie odbudo- GDDKiA. Poszerzony zostanie też prze- wadzone wahadłowo, z wyłączaniem od- cizie całkowicie zamknięta. Jak będzie wy- jeszcze nie ustalano.
wywany, ma być odcinek pomiędzy skrzy- jazd ulicą Seminaryjną po wiaduktem.
cinkami jednego pasa jezdni. W momen- glądała w tym czasie organizacja ruchu
(mak)

Solidarni wratuszu
koło 70 osób zebrało się w sali posie-

O

dzeń Rady Miejskiej w łowickim ra-

tuszu w ubiegłą środę, 13 grudnia,
po mszy św. odprawionej w katedrze
w 25 rocmicę stanu wojennego. Do ratusza
przyszli nie tylko związkowcy ze swoim
sztandarem, ale i inni mieszkańcy Łowicza
uczestniczący we mszy św., którzy odpowiedzieli na zaproszenie burmistI7.a Dzielono się opłatkiem. Dla Solidarności była to
pierwsza taka wizyta w ratuszu od lat (wal)

Betleiemskie Światełko w towicru
poniedziałek 18 grudnia trafił do Ło

W

wicza żywy płomień z Betlejem,
miejsca narodzin Jezusa Chrystusa. Co roku
płomień jest rozwożony po całym świecie
przez organizacje skautowe, w Polsce nad
akcją czuwa Związek Harcerstwa Polskiego. Płomień do Łowicza trafił z Łodzi, gdzie
odbyło się Nabożeństwo Światła i rozdzielenie płomienia pomiędzy hufce ZHP Chorągwi Łódzkiej. W uroczystościach tych
udziałwzięłokilkunastułowickichharcerzy.

Nie tylko rodni

Na drugi dzień łowiccył!arceize przystą
pili do roznoszenia Światła wśród przyja~
ciół: łowickich firm, starszych instruktorów
i in. Płomień z Betlejem pojawił się także na
msz.ach wieczornych w łowickich kościo
łach. Oprócz tego komenda hufca zaprasza
do swojej siedziby (ul. Mostowa 4, wejście
od os. Tkaczew)dziśijutro,21 i22grutlnia,
w godzinach popołudniowych. Harcerze
będą tam pełnić dyżury i rozdawać chęt
nym Światło z Betlejem.
(tb)

łamali się- opłotkiem
20 grudnia w łowickim muzewn spotkali
miasta Ło
wicza i powiatn łowickiego. Na spotkanie
zaproszeni byli też przedstawiciele instytucji państwowych, samorządowych i organizacji społecznych działających w mieście i okolicy oraz duchowieństwa
(wal)
się na uroczystym opłatku radni

Do kupna

świątecznych

kartek

zachęcał

Maciej Bazak.

Kiermasz i iyczenia dla banków

Za tydzień zkalendarzem
o następnego, sylwestrowego nWJle'
ru NŁ, który ukaże się w czwartek
28 grudnia, dołączony będzie gratis
duży, kolOOJWy, ściemy kalendarz na rok 'lf1J7.
Warto lę.t.zie mieć~ w 00mu czy w pracy.

D

nauczyciel bibliotekarz D~uta Gierczak.
- Dlatego, aby zachęcić ich do czytania, staram się na różne sposoby i przy różnych
okazjach zdobyć pienią!lze na zakup tych
nowości. Podczas kiermaszu uczniowie
mogli też nabyć okazyjnie starsze książki
wycofane ze szkolnej biblioteki.
przejmie informujemy, że z powodu
adżety nie były drogie - kartki kosztoW okresie przedświątecmym uczniowie
świąt Bożego Narodzenia, nasze Biuwały na przykład od 50 groszy do ,,Ekonomika'' odwiedzają też.instytucje i zaro Ogłoszeń i wszystkie punkty
l złotych. Wszystkie pieniądze posłużą na kłady, takie jak banki, w których odbywają przyjmowania ogłoszeń drobnych do NL
zakup nowości do szkolnej biblioteki. praktyki. Składają życzenia i wręczają wy- będąprzyjmowaćogłoszeniadomunerusyl
- Uczniowie najchętnięj czytają to, co jest konane przez siebie kartki świąteczne.
westrowego, który ukaże się 28 grudnia,
nowe, modne i szeroko reklamowane- mówi
(~cz) tylko do najbliższej soboty, 23 grudnia

Kiennasz kartek i ozdób świątecz
nych, sporządzonycb m.in. z masy
solnej oraz obrazów wykonanych
przez uczniów, trwał przez cały przedświąteczny tydzień w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr4 w Łowiczu.

G

Już wczwartek „Łowiczanin"

Ogłoszenia tylko do soboty

U

pod nowym redaktorem

o następnego, sylwestrowego nu- Stołecznego Warszawy, autor kilkuset wicza i okolicy, więc zamieszczane przez
meru NŁ, dołączony będzie także artykułów historycznych, zamieszcza- niego teksty będą źródłowe, rzucające
ostatni w tym roku numer wyda- nych m.in. na naszych łamach. Jesteśmy nowe światto na dzieje miasta i Księstwa.
wanego przez nas kwartalnika histo- przekonani, że objęcie przez niego tej Jego wiedza zapewni też wysoki poziom
rycznego .Łowiczanin". Odtąd jego re- funkcji sprawi, iż kwartalnik będzie dla merytorycznej redakcji tekstów innych audaktorem n~czelnym będzie Marek Woj- naszych Czytelników jeszcze ciekaw- torów.
tylak, doświadczony historyk, kierownik szy niż dotąd . Marek Wojtylak sam proZapraszamy do lektury już za tydzień .
łowicl<iego oddziału Archiwum Miasta wadzi prace badawcze nad historią ŁoWojciech Waligórski

D

fila zdjęciu stroiki
Ilfa Gimnazjum.

sprzedają

Pomagaią

dzieciom ż łódzkiei świetlicy

Wiktoria Guzek i Rozalia

wotę 770 złotych udało się zebrać
w minioną niedzielę, 17 grudnia,
ze sprzedaży bożonarodzeniowych
stroików pod kościołem ojców pijarów
w ŁowicztL Pieniądze trafią na dofinansowanie prowadzonej przez ojca Eugeniusza
Śpiołka świetlicy środowiskowej w Łodzi.
O. Śpiołek był przez wiele lat rektorem ło
wickiego domu pijarów i inicjatorem ponownego powołania szkół pijarskich. Stroiki zostały wykonane przez rodziców uczniów
szkół pijarskich w Łowiczu. Każda klasa
wykonała ich po 4, w sumie do sprzedaży
wystawiono 72. Sprzedano wszystkie.

K

Kosińska

z klasy

Nie jest to jedyna forma pomocy dla świe
tlicy, jaką zorganizowała łowicka szkoła.
W środę 13 grudnia uczniowie szkoły zaprezentowali rodzicom przedstawienie te,
atralne. Po jego zakończeniu udało się uzbierać prawie 600 zł, a oprócz tego w szkole
prowadzona jest zbiórka produktów spożywczych - wszystko na pomoc dla dzieci
gromadzących się w łódzkiej świetlicy.
A potrzeby tych dzieci są ogromne. - Przy
nich my jesteśmy bogaczami - powiedział
podczas jednej z ostatnich mszy świętych
rektor pijarskiego kościoła w Łowiczu o. Andrzej Pilch.
(tb)
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Mili·onowe braki·w Ag ros Nova
F

aktem potwierdzonym natomiast przez
Bancerowskąjest, re w magazynie wprowadzane zostały nowe, bardziej szczegóło
we procedury obrotu towarem, zamontowana ma być większa ilość kamer monitoringu wizyjnego w całym zakładzie, zwięk
szono ilość osób ochrony, wprowadzono
też zmiany w organizacji pracy magazynu
i zwiększono ilość rutynowych kontroli.
- Mogępowiedzieć tyle, że nie wiemy.jak to
się stało i dopóki to nie będzie wyjaśnione,
atmosfera wzakJadzie nie będzie naj/.ep.sza.. ..
- mówi rzeczniczka.
Pomimo tego, re inwentaryzacja została
przeprowadzona po udaremnionej próbie
kradzieży oraz z uwagi na olbrzymią wartość brakującego towaru, pierwsze podejrzenia padły na system komputerowy obsługujący magazyn. Nieprawdopodobne
wydawało się bowiem, reby z zakładu wyjechało niez.auważonekilkanaściezaładowa-

nych towarem TIR.--ów - nawet jeśli miało
by się to dziać w czasie od początku roku do
~tku paź.dziernika, kiedy wprowadz.ono nowe procedury w magazynie. - Sprawdziliśmydoldadnie system l«Jmputerowy, czy
Do TIR-a mieszczą się stanmoże jest to jakaś niezgodność tego systedardowo 33 europaletyr a na
mu. .. - mówi Bancerowska. Nie stwierdzo- każdej z nich można ustawić
no błędów. System sprawdziła również np. 1.200 słoików dżemu o pofirma, która go projektowała dla zakładu.
Teraz sprawdzeniem systemu kompute- jemności ok. 300 g. Z prostego
rowego zajmuje się na zlecenie Agrosu nie- rachunku wynika, że do TIR..a
zależny od firmy, zewnętrzny audytor. Od
razu wprowadzony też został inny system gnięte konsekwencje wobec pracowników.
obsługi magazynu.
Niezależnie od tego kierownictwo za- - - Prowadzimy postępowanie „ w spra!<ładu zdecydowało się zgłosić sprawę wie", a nie przeciwko l«Jmuś. ill W!ZeŚnie,
na policję. Doniesieni'e na policję wpły żebyfonnułowaćjakiel«Jlwiekzarzuty. Przyjnęło w ostatni piątek; 15 grudnia. Ban- miefemy również hipotezę, że był to b/4!il«Jm<
cerowska zastrzega jednak, że nie po- puterapod=s remanentu-mówi oficerprastawiono nikomu zarzutów i bezpośred sowy łowickiej Komendy Powiatowej Po- ·
nio w związku z tym nie zostały wyc\ą- licji Leszek Okoń. W momencie, kiedy wy-

Ile tego mogło być

zmieści się

39.600 słoików dże..
mu. Jeśli przyjmiemy, że sło
iczek dżemu kosztuje w hurcie
2,5 zł, to za cały TIR dżemu po
2,5 zł należałoby zapłacić
99.000 zł • około 17 razy mniej
niż kwota niedoboru stwierdzona w zakładowym magazynie
wyrobów gotowych.
kluczona zostanie ewentualność błędu
w systemie, policja zacznie szukać sprawców kradzieży. - My również jesteśmy
żywo zainteresowani tym, żeby dowiedzieć
się co się stało i dlaczego w wyniku inwentaryzacji stwierdzono niedobory. Teraz czekamy - powiedziała nam rzecznik Bancerowska.
(mak)

' . .
Swiąteczne zmiany

wkomunikocii
KP nie wprowadzają w święta
dodatkowych zmian oprócz
tego, co jest na stałe
·zaznaczone w rozkładzie lub wynika
z okresowych zmian rozkładu
wynikających z remontu torowisk.
PKS będzie kursował następująco:
• 23 grudnia jak w soboty;
w Wigilię zgodnie ze świątecznym
rozkładem jazdy,
• w dzień Bożego Narodzenia,
25 grudnia autobusy PKS wcale
NIE KURSUJĄ
W drugi dzień świąt, 26 grudnia,
autobusy NIE KURSUJĄ
z wyjątkiem następujących kursów:
3.45 Łowicz - Skierniewice Warszawa Wyczółki , 4.00 Łowicz
- Sochaczew - Warszawa Wyczółki ,
15.45 Łowicz - Skierniewice Warszawa Wyczółki, 16.00 Łowicz
- Sochaczew - Warszawa Wyczółki .
W okresie od 27 do 29 grudnia
autobusy kursują jak w okresie
wakacyjnym, a więc bez kursów
szkolnych. 30 grudnia autobusy
kursują zgodnie z sobotnim
rozkładem jazdy, w Sylwestra,
31 grudnia, autobusy kursują jak
w dni świąteczne, w Nowy Rok,
1 stycznia - NIE -KURSUJĄ.
Autobusy komunikacji miejskiej

P

MZK

następujących zasad: 23 grudnia
- tak jak w soboty, 24 grudnia jak
w dni · świątecżne, ale tylko do
godziny 19.00, 25 grudnia autobusy
MZK nie kursują, 26 grudnia - jak
w dni świąteczne, 31 grudnia - jak
w soboty, ale tylko do 19.00,
1 stycznia .- nie kursują.

P

otrzymała

17.080 złotych. Zamówienie zostało
zrealizowane jeszcze w okresie
letnim. Kosze zamontowano na
mieście dopiero terąz,
bo pracownicy ZUK zajęci byli

realizowaniem

na terenle miasta inwestycji .

zleconY9h p_r.zez ratusz.

(tb)
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Ile będzie zarabiał
starosta
wotę 7.800 złotych brutto zarabiał bę

K

dzie starosta łowicki Janusz Michalak, o czym zadecydowali radni rady
powiatu na sesji 14 grudnia. Uchwała przeszła 18 głosami za, przy trzech wstrzyrµujących ~ię.
Szczegółowo wynagrodzenie starosty
przedstawia się następująco (wszystkie
kwoty podane brutto): wynagrodzenie zasadnicze - 4.200 zł, dodatek funkcyjny
1.705 zł, dodatek za wysługę lat, stanowiący 17 procent wynagrodzenia zasadniczego - 7 I 4 zł, dodatek specjalny
w wysokości 20 procent łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku fimkcyjnego - 1.18 I zł.
Przed głosowaniem ńad przyjęciem
uchwały głos zabrał radny Janusz Zurek,
który chciał się dowiedzieć, ile wynosiło
wynagrodzenie zasadnicze byłego starosty
Cezarego Dzierżka, gdyż wydaje mu się, re
ustalane dla obecnego starosty jest zbyt
wysokie. Radnemu udzielono odpowiedzi
- wynagrodzenie zasadnicze byłego starosty wynosiło 4.I 10 zł. - Czyli słusznie zauważyłem. Teraz zaokrągla się do góry
- skwitował PSL-owski radny. Łącznie starosta Dzi~k zarabiał jednak tyle samo, co
nowy starosta, czyli 7.800 zł brutto.

zęść komisji stałych Rady Miejskiej
w Łowiczu ma już wybranych przewodniczących i zastępców, kolejne obradowały po zamknięciu tego numeru NŁ.
Przewodniczącym Komaji Rewizyjnej
wybrany został na sesji Tadeusz żaczek,

C

wiceprzewodnicz.ącym został Michał Anyszewski. Prmwodniczącym Komisji
Mieszkaniowej i Socjalnej został Krzysztof Zieliński, zastępcą Piotr Gołaszew
ski. Przewodnicz.ącymKornisji Spraw Społecznych jest Piotr Pochwała, zastępcą Grażyna

Sobieszek

Gmina Łowicz

319 .tysięcy dotacji

no paliwo
otację w wysokości 319.903 złotych
na zwrot podatku akcyzowego
od paliw wykorzystywanych do celów rolniczych otrzymała w pierwszych
dniach grudnia gmina Łowicz. Dotacja dotyczy paliwa zużytego zarówno w tym, jak
i w przyszłym roku, więc w budrecie wydatek ten został zapisany jako tzw. niewygasający. Przypomnijmy, że skarb pań
stwa zwraca rolnikom podatek akcyzowy za paliwo zużyte do celów rolniczych
- nie więcej jednak niż 38,70 złotych na
hektar użytków rolnych. Żeby otrzymać
zwrot, rolnicy muszą do końca września
składać w gminach wnioski oraz fuktury na
zakup paliwa.

D

Zarabiają

pakowaniem

produkty: słodycze, owoce oraz składniki paczek, które dzieci
w II LO w Łowiczu, otrzymają w prezencie.
Zabawa, którą organizuje koło PCK z II LO, odbędzie się na
już po raz kolejny w okresie przedświątecznym zarabia
pakowaniem towarów w markecie Interrnarche na sfinansowanie przełomie stycznia i lutego w restauracji „Szkiełka" na łowickich
zabawy karnawałowej dla ubogich dzieci z Łowicza. To sprawdzo- Błoniach -·weżmie w niej udział okpło 60 dzieci z całego Łowi~
ny sposób, by z wrzuconych do puszek ,,resztówek" w ciągu kilku wraz z rodzicami. Uczniowie będą pakować produkty jeszcze dzi·
dni zarobić ponad tysiąc złotych. Pieniądze te pozwolą nie tylko siaj, w czwartek 21 .grudnia.
udekorować salę przed zabawą, ale przede wszystkim zakupić
(tb)

K

ilkudziesięciu młodych ludzi z Uczniowskiego Szkolnego

Koła Polskiego Czerwonego Krzyża

Nowe kosze wcentrum Łowicza
racownicy Zakładu Usług
Komunalnych kończą
instalowanie w centrum
Łowicza (Stary Rynek, Zduńska)
35 stylizowanych koszy na śmieci.
Ich producentem jest łowicka
finna Kowmir; która za ich

ŁOWICZANIN

Miejskie komisje wybierają

kursować będą według

dostarczenie

nowy

21.12.2006 r.
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Koalicia, ie mucha nie siada
Nie powiodła się próba
wprowadzenia podczas
ostatniej sesji Rady Powiatu
Łowickiego, w czwartek
14 grudnia, punktu
mówiącego

o

odwołaniu

dotychczasowego sekretarza
starostwa Józefa Muchy.
niosek upadł, gdyż poparło go 1Oradnych skupionych wokół PiS, przeciw była PSL-owska dziesiątka, wstrzymała się od głosu jedna osoba. Tą osobą była
Zofia Rogowska-Tylman z Platformy Obywatelskiej, która jak do tej pory pozostawa-

W

ław koalicji z PiS i całą resztą radnych sku-

- Chciałbym wier.zyć, że był to tylko chwipionych wokół tej partii. Jej wahanie spo- lowy b/4!i ze strony radnęj - komentuje całą
wodowało, re mimo wniosku starosty Ja- sytuację przewodniczący, rady Marcin Kon~ Michalaka, sekretarz nie mógł zostać simek, który takre nas zapewnia, re koaliodwołany.
cjanadal istnieje.
- Oczywiście, że postawię wniosek o odzy oznac;?R to, iż po niedawnej koalicji
nie majuż śladu, a radna żegluje w stro- wołanie sekretarza na l«Jlejnęj sesji - mówi
nę PSL? Zofia Rogowska-Tylman zapew- nam starosta Janusz Michalak - I zapewnia w rozmowie z ,,Nowym Łowiczani niam pana, że będę go stawial po raz ostatnem", re nic się nie zmieniło i nadal jest ni... - dodaje znacząco.
w koalicji z PiS. Dlaczego wstrzymała się od
akie uzasadnienie przedstawi radzie stagłosu w tej akurat sprawie, czy były jakieś
rosta? - Żadnego! - odpowiada Michanaciski i z czyjej strony (radna prowadzi lak. - Nie muszę tego robić, prawo nie wymaaptekę w łowickim szpitalu, dla którego or- ga uzasadnienia. Skarbnik i sekretarz poganem założycielskim jest starostwo), roz- woo/wani i odwoływani są na wniosek sta· mawiać nie chciała.
ros"ty.
(wcz)

C

J

~_o_wi_CZANIN
______________

_n owy
____

s_r.....
~

21_.1_2.•20_06_ r_. ____________________________________ _____________________________

Parkiet

był

iak lodowisko
w dużej mierze dobrej jakości !a'kie- klinowania - Wze pan, jeden mówi nie na siebie kolejnych warstw róż
rów, ponadto wykonawca zobowią tak, drugi tak. Do tego typu sformu- nego lakieru mogłoby skończyć się
zał się w tej cenie wycyklinować tak- łowań podchodzę sceptycznie.
tym, że nowy lakier po prostu by
że parkiet w pokoju nauczycielskim.
Karol Domińczak kontruje jednak się nie przyjął i pieniądze znów poPełka nie j<:;st też przekonany do wypowiedź naczelnika Jest prze- szłyby w błoto, jak wspomniane
zarzutów obecnego wykonawcy konany, że ponowne lakierowanie wcześniej 3 czy 4 tys. zł. .
o sfuszerowanie poprzedniego cy- byłoby dużym ryzykiem. Kładze(wcz)

Ledwie po dwóch latach
od ostatniego
cyklinowania·
i lakierowania parkietu
w sali gimnastycznej
w łowickiej Szkole
Podstawowej nr 4, parkiet
znówjest remontowany,
gdyż zagrażał

bezpieczeństwu dzieci.

K

oszt remontu wyniesie około

14 tys. zł. Kto dopuścił do sfuszerowania poprz.ednich prac, a tym
samym wyrzucenia w błoto publicznych pieniędzy? Jak nam powiedział
wykonujący remont Karol Domiń
czak prowadz.ący Centrum Parkietu przy ul. Chmielińskiej w Łowi
czu, poprzedni remont był jedną
wielką fuszeiką. Parkiet wycyklinowany był tylko raz, banlw szybko
i niechlujnie. Widać, iż cyklinowano
go nie tylko wzdłuż, ale też w poprzek klepek, co - jak mówi - w tym
fachu jest r:z.ecz.ą niedopusz.cz.alną.
Przede wszystkim jednak użyto
najprawdopodobniej nieodpowied' niego lakieru - z.amlast lakieru antyj)OO!izgowego, zwykłego polskiego
lakieru do podłóg.
- Jeszcze jako nauczyciel ~ho
wania fizycznego Zf11!Waży/em, że
z tym parkietem jest coś nie tak
- mówi dyrektor SP 4 Artur Balik,
który funkcję objął w tym roku
szkolnym. - Nie można było przeprowadzić iodnych zajfi, gdyż było
zbyt ślisko. Kiedy nogi się rozjeidżajq, niewie/edasięzrobić-jakąf

statyczną gimnasty~ korekcyjną.
Inneczynnośdzagrażająbezpieaeń

stwu dzieci.

Poprzednio wycyklinowano
trzeba poprawić.

D

źle

yrektor wypożyczył z OSiR
specjalną maszynę myjącą do
hal sportowych. -Myślałem, że może
my coś źle robimy, że źle myjemy.
Mycie maszyną pomagało jednak
ledwie na kilka dni, potem znów było
to samo.
Wtedy sprowadził specjalistkę
z Łodzi - panią inżynier od lakiernictwa. Ta stwierdziła, iż sala ze
względu na lakier wlllściwie nie nadaje się do użytlru. - Pytałem, czy
jest jakiś półśrodek. Specjalistka
stwierdziła, że nawet gdyby zastosować powierzchniowe stępianie, czy
szlifowanie, ucierpiałaby bardm estetyka sali - mówi dyrektor.
Cyklinowanietrwaodminionego
tygodnia Tym razem użyty zostanie specjalny szwerlzki lakier antyj)OO!izgowy. Na tym remont jednak
się nie kończy. Z parkietem były
bowiem kłopoty już od chwili jego
założenia w połowie lat dziewięć
dziesiątych. Najprawdopodobniej

i

uźyto złego

'Pełnych .

lakieru. Teraz

rodzinnego ciepła,
spokoju i radości

pod wpływem wilgoci parkiet zaczął się wybrzuszać. Dwa lata temu

próbowano coś na to zaradzić, jednak i teraz w niektórych miejscach
są nierówności . .zostaną one zniwelowane poprzez docięcie i wstawienie nowych klepek, które szkoła ma
w swoim magazynie.
- Lakier użyty podczas poprzedniego remontu był właściwy- uważa .
mimo tych uwag naczelnik: Wydziału Inwestycji i Remontów w Unę
.dzie Miejskim Grzegorz Pelka. Czy
na sali było zatem ślisko? - Może
trochę- bagatelizuje. - Wydaje misię
jednak, że dyrektor pospieszył się
z tym cyklinowaniem. Sytuację moż
na było ratować w inny sposób,
np. przez ponowne lakierowanie.
.zdaniem Pełki 14 tys. zł to zdecydowanie zbyt dużo za taką pracę.
Nie pamięta dokładnie, ile kosztował poprzedni remont, ale było to
prawdopodobnie kilka tysięcy - od
3 do 4 tys. zł. Obecna cena dotyczy

Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów
w Nowym Roku
życzą

Henryk Zasępa
Przewodnfczqcy Rady Miejskie} -

Krzysztof Jan Kaliński
Burmfstrz Lowtcza
„Kolędo

( .. .)

Ukradkiem fJIJ]citramy oczy
Żeby nie rozetruć do reszty

&,bek Izy ~cia
Kolędo

Miku/ca jak tajemnica
Cicha najcieńsza
Obsypana Betlejemską fwiat/ościt/''
(Czesław Mirosław S=J>Oniak)

Niechaj niezwykły czas Bożego Narodzenia
przyniesie nam pojednanie, radość, wzajemne zrozumienie oraz pokój.
By rodzinna atmosfera przy wigilijnym stole wśród dźwięków staropolskiej kolędy
napełniła nas wiarą i siłami na przyszłość.

serdeczne zyczenia dobrego zdr-0wi ,
dużo radości, sukc~sów
szelJhej pomyślnośczi każdego

i

dnia

Niechaj u progu Nowego 2007 Roku

wszystkim
Klientom i Współpracownikom
życzą

wlaśctci~le

obok chwil zadumy nad tym co minione, pojawią się nowe nadzieje i pf.any,
a nadchodzący czas stanie się okazją do realizacji wszelkich,
zarówno zawodowych, jak i osobistych zamierzeń.
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W imieniu Rady Powiatu Łowickiego
Marcin Kosiorek
Przewodniczqcy Rady Powiatu

Pię(qiycń Świąt
'13ożego 9{,arotfzenia
{Szczęśuwego 'J{gwego 2007 !RJJ{(u

·aby.ten r.o(zaowocowaEpomyś[iwścią
w .życiu ro{zinnym i zawoaoUJym,
aby 6yf io6.rym ro{\jem naszego kraju

aa

.Zyay

'Wojtiuli Oftjttit.ta/(.

/

'Wittttw6za.ft( StjmJJ !l(.ttt.typospoauj Pols{uj

W imieniu Zaf'U/du Powiatu Łowickiego
Janusz Michalak
Starosta Łowicki

nowy
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ŁOWICZANIN

Chąśno

Wóit zarobi mniei od poprzednika
5.662,50 złotych brutto =bi nowy wójt
gminy Chąśno Dariusz Reczulski. Radn~ na
sesji we wtorek 12 grudnia, uchwalili jednomyślnie wysokość jego wynagrodzenia, komentując to tym, że jeśli w swojej pracy
będzie miał zadowalające wyniki, to pensja
z.ostanie mu podniesiona. Wójt na rękę otrzyma około 3.800 zł.
Pensja nowego wójta jest niższa od pensji jego popracdnika Romana Łazińskiego
o ok. 500 złotych. Jest to spowodowane
m.in. tym, że w uchwalonej pensji nie prze-

widziano dodatku stażowego, który przysługuje po 5 latach pracy, a oprócz tego skład
niki jego wynagrodzenia zostały przyjęte
na najniższym poziomie: pensja zasadnicza
- 3.450 zł, dodatek funkcyjny - 1.080 zł,
dodatek specjalny na poziomie 25% pensji
zasadniczej i dodatku funkcyjnego razem
wziętych, czyli 1.132 zł. Wynagrodzenie
wójta jest o nieco ponad 200 zł większe od
minimalnego wynagrodzenia w gminach do
15 tys. mieszkańców, ustalonego w ministe(tb)
rialnym rozporządzeniu.

Podatki w gminie Bolimów
Kompromisem pomiędzy propo-

więc ją wypośrodkować. Konsultował się

zycją wójta gminy Bolimowa stano-

z sąsiednimi gminami i na przykład Wiskitki
ustaliły taką właśnie stawkę. -Jest tojednak
tylko propozycja i poddaję ją pod dyskusję
rady - zaznaczył.
- Stawka 30 złotych to świat i ludzie
- w ten sposób zgłosiła swój wniosek radna
Wanda Kochanek - fym bardzif.!j, że w tym
rolał miała mif.!jsce klęska su.cy. a obiecywana pomoc niespeózila pokiadanych w nif.!j
nadziei - dodała.
- Jestem gotów zr~ować z tf.!j jednf.!j
złotówki, dla dobra nasz.ej współpracy i dobra rolni/Ww - odparł wójt
Stawka 30 zł uchwalona została jedno(wcz)
głośnie.

wiskiem rady tejże gminy zakończy
ła się w poniedzialek 11 grudnia debata nad obniżeniem stawki za kwintal zboża, będącej bazą do naliczania
podatku rolnego.

ławki corocznie ogłaszane są przez pre-

S
Fragment zabudowań

spółdzielni

w Wyborowie, na pierwszym planie u

Gmina

dołu zdjęcia ujęcie zaopatrujące wieś

w

wodę.

Chąśno

zesa Głównego Urzędu Statystyczne
go. Gmina ma prawo je obniżyć.
W tym roku cena urzędowa za kwintal zboża wyniosła 35,50 zł. Wójt Stanisław Linart
zaprop.onował, aby obniżyć ją do
31 zł. Jak powiedział, stawka GUS jest zbyt
duża dla bolimowskich rolników, starał się

Kary i wybiegi w Wyborowie P~d~.~kś;~1 ny na rok 2007

Powiatowy Inspektor Nadzoru Bu- PINB postanowienie o przywróceniu podowlanego w Łowiczu Zofia Więcław przedniego sposobu użytkowania, gdyż
zamierza nałożyć karę na Adriana ś., zakres prac modernizacyjnych, jakie wyktóry dzierżawi od Spółdzielczego~ konano, przekroczył ramy remontu i kwaspodarstwa Rolnego w Wyborowie lifikuje się do wydania pozwolenia na
budowę. Teraz inspekcja wyda już decyczęść obiektów hodowlanych.

owodem jestjego niestosowanie się do
prawomocnej już decyzji nakazującej
rozebranie wybudowanego bez wymaganego zezwolenia zbiornika na gnojowicę.
Zbiornik ten odbiera nieczystości
z funkcjonującej także nielegalnie w Wyborowie chlewni na parterze jednego z budynków. Kara może wynieść do 5 tys. zł,
celem jej nałożenia jest przymuszenie inwestora do stosowania się do wydanej
decyzji.
Inspektorzy złożyli w piątek 8 grudnia wizytę w Wyborowie, by zapoznać
.sięzrealizacjąwydanychdecyzji. Stwierdzono, oprócz niezastosowania się'do decyzji o rozebraniu zbiornika, także to,
że inwestor nadal prowadzi hodowlę trzody chlewnej w zmodernizowanej oborze,
chąć w tej sprawie zostało wydane przez

P

PRODUCENT

zję nakazującą przywrócenie obiektu do
poprzedniego użytkowania - czyli zaostrzy postępowanie. Inwestor prawdopodobnie się odwoła, ale jeśli decyzja
zostanie utrzymana w mocy i inwestor
nie zastosuje się do niej, PINB będzie także i w tym przypadku stosował kary pieniężne.

Inspektor Zofia Więcław przyznaje jednak, że inwestor z Wyborowa zmienia
z wolna podtjście i stara się wykonać legalnie pozostałe prace modernizacyjne na terenie spółdzielni, obejmujące cztery poz.ostałe kurniki. Wystąpił m.in. o decyzję środo
wiskową do Urzędu Gminy, składając tam
raport oddziaływania na środowisko.
Do dokumentu jednak zastrzeżenia ma
Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Wyborów, które kilka dni temu zostało ostatecznie zalegalizowane. Jego prezes Paweł

Gasik powiedział nam, że raport określa
planowane ilości świń w tej hodowli:
700 macior, 200 prosiąt, 400 warchlaków
i 200 tuczników.
- Z naszych obliczeń wynika, że ta ilość
zwierząt jest o połowę zbyt mała, jak na
ilość miejsca w tych obiektach. Jesteśmy
zdania, ze jest to wybieg, by przeprowadzić legalnie prace, ale wprowadzić tam
znacznie więcej świ1i - powiedział nam
Gasik. - Może to być'próba obejścia konieczności uzyskania pozwolenia zintegrowanego na hodowlę.
prócz tego, zdaniem Gasika, w raporcie nie ma słowa o zagospodarowaniu gnojowicy, która będzie produkowana z hodowli. A posiadane przez spół
dzielnię 26 ha gruntów jest tu niewystarczające; pozostały areał, ok. 80 ha, mocno się skurczył, gdyż wymówiono spół
dzielni część dzierżaw. Te i inne uwagi
stowarzyszenie zawarło w złożonym w
Urzędzie Gminy piśmie i ma nadzieję, że
gmina weżmie je pod uwagę przy wydawaniu decyzji.
(tb)
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OPAŁOWY
DOSTAWĄ

DO KLIENTA

JAKOŚĆ, SOLIDNOŚĆ, TERMINOWOŚĆ
Węże

~~-f<
~-

te1. (0-46) 839-11-34, 0-601-261-211
R-9
tel. kom. 0-502-670-409

OLEJ~
Z

dopłat!

wydawcze 40m-50m

nKOPERn SPół.KA JAWNA
PILASZKÓW 18, 99-400 Łowicz
Tel.046/ 837· 13-58 046/837· 1+so ~

DORADCA DGSA, ADR
RZECZOZNAWCA
SAMOCHODOWY

29,50 zł- tyle wyniesie średnia cena kwintala żyta, która posłuży w 20Q7 roku do
obliczania stawki podatku rolnego dla rolników z gminy Chąśno. Rada Gminy przyję
ła tę stawkę na sesji we wtorekl2 grudnia,
w jednomyślnym głosowaniu. Kwota została ustalona w czasie poprzedzających
sesję obrad komisji działających przy radzie.
Drugą propozycją była kwota 30 zł

Gmina

..

Chąśno

Niewielki wzrost podatków
Wzrost od 1 do2 procent podatków dzialeod I grdo 19grzam2 ,zaśodśrodków
od nieruchomości i od środkówtrans transportu - o około 2%. Tu nie podniesiono
portów uchwalili jednomyślnie radni jedynie stawek za samochody ciężarowe
Gminy Chąśno na sesji 12 grudnia..
mieszczące się w przedziale ładowności od
czasie obrad ~karbnik gminy Alina
Klimkiewicz motywowała koniecmość podwyżki tym, że stawki te praktycznie od dwóch lat nie były Poddawane większym zmianom Wzrost podatku od nieruchomości mieści się w prze-

W

Mysłaków,
R-1710

ul. Mickiewicza 7

tel. 0609-450-622

3,5 i poniżej 12 ton. Są to bowiem najczę
stare samochody marki Robur i Star,
które rolnicy wykorzystują jedynie sezonowo. Uchwalone stawki są w większości
na poziomie minimalnym, wynoszącym
50% maksymaJnej wysokości.
(tb)
ściej

BAL SYLWESTROWY „Korabka 2006"
Sala Szkoły Podstawowej nr 3 w Łowiczu • rozpoczęcie zabawy godz. 20.00

ZAPEWNIAMY:

Organizatorem "mprezy jest UKS K•rahka

• dania gorące • zimne przekąski • szampana • loterię fantową oraz inne atrakcje
./Oprawę muzyczną gwarantuje zespół „PLAY'S".
./ Cena karnetu· 270 zł (dla dwóch osób).
./ Dochód z balu przeznaczony zostanie pa 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 1(;00, 0660-468=293.

Specjalistyczna firma ciepłownicza
w Centrum Budowlanym
99-400 Łowicz, ul. Łęczycka 64

Gminna Biblioteka Publiczna wChąśnie
Wiejskich w Sierżnikach

Koło Gospodyń

••mstKOWY
BAL SYL 11~J.J o&. 20.00
Zaprasza na

Krzysztof Bolimowski
- doradzanie przedsiębiorstwu
w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych
·roczne sprawozdania
• wyceny pojazdów
- szkolenia na diagnostów samochodowych

- w czasie dyskusji negatywnie stawkę tę
zaopiniowali sołtysi.
Przyjęta kwota jest niższa od maksymalntj możliwtj do uchwalenia, a podantj przez
Główny Urząd Statystyczny - 35,52 zł.
W porównaniu z rokiem 2006 jest ona jednak wyższa - wynosiła wówczas 27,88 zł.
W 2005 roku było to :32 zł.
(tb)

•
•
•
•
•

olejowych, gazowych, węglowych
pomp ciepła • wiercimy studnie pionowe, glębinowe
aml ,
kolektorów słonecznych
\'6'\l~: \red'l\OVI
elektrowni wiatrowych
..,, u'tls\an
generatorów prądu
kotłów c.o.

Montujemy kompletne instalacje gazowe

R-1733

31.12.2006 ' g

· cena 220 zł

Zapewniamy: • 3 dania ciepłe • przekąski
• napoje • gra zespół Ferrum ...r- .:
Zainteresowanych prosimy o kontakt 't
c .
pod nr tel. 046-838-14-93.
Zgłoszenia przyjmujemy do 22.12.2006 r;~

21.12.2006 r.

Gmina Kocierzew
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Nieco wyższy podatek
od nieruchomości
Średnio o 1% wzrosnąwprzyszfym

roku podatki od nieruchomości
w gminie Kocierzew Południowy.
Stawki tych podatków Rada Gminy
przyjęła na sesji 6 grudnia

P

odatek od 1 m2 gnmtów pu.eznaczonych pod działalność gospodarczą
wynosić b<{dzie 0,45 zł rocznie (dotychczas - 0,42 zł). Podatek z.a obszary pod
:zbiornikami wcxlnymi- 2,45 zł za I ha (dotychczas - 2,42 zł). Podatek za gnmty pozostałe, w tym związane re statutową działalnością pożytku publicmego - 0,05 zł za
1 m2(dotychczas - 0,04 zł).
Podatek od budynków mieszkalnych ustalono w wysokości 0,45 zł za 1 m 2 powierz.chni użytkowej (poprzednia stawka

ŁyszKowice

Radni gminy Kocierzew 13 głosami „za"
przy dwóch „wstrzymujących" ustalili na sesji,
6 grudnia, podstawę obliczania podatku rolnego
w przyszłym roku jako
28 zł za 1 q żyta.

Urzędowa

cena

gminy - mówił radny Henryk

żyta wynosi obec-

Gruziel.
- 0,42 zł), zaś podatek od lokali prreznacw-.
nie 35,52 zł.
- Niby to są grosze, ale to
nych pod działalność gospodarczą - 11,(J()
Radny Andrzej
jednak nie w porządku, bo
zł za 1 m2 (poprz.ednia stawka - 11,50 zł),
Siekiera zapropopodnosi się podatek biednym.
z W)'.jątkiem obrotu kwalifikowanym matenował, aby wypoBogaci, którzy inwestują, koriałem siewnym, bo za te lokale stawka
wiedzieli się w tej
rzystają ze zwolnień i podatwynosić będzie 6,40 zł (wcz.eśniej - 6,30 zł).
sprawie sołtysi.
ku nie płacą - mówił radny
Podatek od lokali zajętych na udzielanie
Henryk Gruzie/
Jan Czapnik, Mirosław Nowak Wojciech Wojciechowski ..
świadcreń z.drowotnych podniesiono z 3,(J()
o ciekawe, po wspólnym
sołtys Łaguszewa,
Wtedy sołtys Wicia Jan
do 4 zł za I m2, podatek od pozostałych
posiedzeniu gminnych
zwrócił uwagę na to, że w tre- Siekiera stwierdził, że jeśli radni chcą
lokali ustalono wysokości 3,20 zł za lm2
komisj~ które odbyło się dzień
ści uchwały mówi się o obni- podwy?szać podatek, by mieć większę
(poprz.ech:ria stawka - 3,15 zł).
wcześniej, radni skłonni byli
żeniu ceny żyta do celu po- wpływy do budżetu, to ustalić powinni
Od podatku zwolnione będą budynki
datku do 29 zł, ale ta stawka cenę 35 zł, aJbo niech wcale nie
mieszkalne do 300 m2 powierachni użytko przyjąć cenę żyta w wysoto podwyższenie podatku. podwyższają. - Jakie rada ustali podat-·
wej, budynki straży poi.amej i budynki wy- kości 29 zł. Taka propozycja
Sołtys Kocierzewa Południo- ki; takie my przyjmiemy. Zawsze może
korzystywane do realizacji zadań gminy, padła więc podczas obrad sewego Stanisław Miarek pytał, my się wytłumaczyć, że to rada, a nie
z W)'.jątkiem cz.ęści zajętych pod prowa- sji.
W2006rokupodstawąnaile wzrośnie podatek przy my.
dz.enie clzialalnQści gospodarczej.
wzroście ceny z 28 do 29 zł.
- Nie podnosić wcale - mówił więc
(mwk) liczania podatku była wyjątkowoniskacenapodanapnez Wojciech
W odpowiedzi usłyszał, że w końcu radny Mirosław Nowak. Więk
GUS, która wynosiła 27,&7 zł. Wojciechowski
jest to 2,50 zł rocmie za 1 ha szość radnych była tego samego zdania
Rok wcześniej podstawa wyprzeliczeniowy.
Od głosu wstrzymali się, Roman Kwasek
nosiła 28 zł i taką propozycję przedsta- Na komisji były glosy 50:50, ale jak i Stanisław Haczykowski.
wił radnym wójt Grzegorz Stefański. podwyższymy. to sąpieniądze do budżetu
(mwk)
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Konolizocio wŁęczyckiei

Wstępne oględziny budowanej
właśnie strażnicy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Łyszkowicach
pozwoliły Powiatowemu Inspekto-

FABRYKA

Z

budowie kanalizacji sanitarnej
w ulicy Łęczyckiej w Łowiczu,
które prowadzi na zlecenie ratusza
lnżynieryjnych Cewokan. W sumie
mają zostać ułożone 563 metry

było katastrofą budowlaną.

zcregółowa kontrola w obecności

S

Zniszczenie fragmentu stropu budynku nie było katastrofą budowlaną.

.-m
lll.(D46)l37l2 79
faxl37 4791

Zakład Robót lnstalacyjnO-

kolektora, cxl ul. Miodowej
do ul. Młyńskiej. Zostaną do niego
podłączone 24 posesje. Prace
rozpoczęły się prawie dwa miesiące
temu I posuwają się dość wolno.
Spowodowane jest to wysokim
poziomem wód gruntowych
i wynikającą z tego koniecznością
dokonywania odwiertów studni oraz
instalowania igłofiltrów, którymi wcxla
ta jest odpompowywana z miejsca
prowadzonych prac. Jest to
konieczność ze względu na głębokość
układanego kolektora wynoszącą
ponad 3 m. Cewokan za realizowane
prace otrzyma 262 tys. zł.

~

2~~~

bliżają się do polowy prace przy

rowi Nadzoru Budowlanego stwierdzić , iż zdarzenie z końca listopada o którym pisaliśmy w NŁ. nie

ŁOWICZ

3-tomorowy SOFTUNE
S«omorowy PERFECTUNE

• Szyba k=1,0 zciepią, szarą ramką
• Okucia WiMhaus • llikrowentylacja gratis
• Wzmocnienia ocynkowane wramie,
skrzydle, slupku
• Bezpłatne pcl!lliary i transpąrt okien do Klienta

• Profesjonalny

•

sów katastrofą budowlaną uszkodzenie
elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się, do naprawy lub wymiany. Tymi właśnie przepisami kierował się inspektor, uważając, iż sytuacja
na budowie w Łyszkowicach nie jest katastrofą budowlaną.
(wcz) (tb)
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zaokrąglony

POdatek rolny

Inspektor mówi: to nie było
katastrof o budowlano ·

wszystkich zainteresowanych osób,
kiedy to sprawdzona została też dokummtacja budowy, odbyła się, w c:zwartek 14 grudnia
Inspektor tłumaczy, iż w Łyszkowicach miał miejsce błąd w stemplowaniu.
Stemple ugięły się podczas wylewania
zaprawy na strop za pomocą pompy
pneumatycznej, co zostało szybko naprawione. Katastrofa budowlana została
zdefiniowana w ustawie prawa budowlanego jako niezamierzone, gwałtowne
zniszcrenie obiektu budowlanego lub jego
części. Nie jest natomiast w myśl przepi-

Gmina Kocierzew
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na paliwa stałe
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Firma Komputerowa SERVCOM

Firma Koclan z siedzibą w Łowiczu,

poszukuje kandydata
do pracy na stanowisko

KIEROWNIK MAGAZYNU
Wymagania:
• wykształcenie średnie,
• znajomość zagadnień wiązanych z obsługą
magazynów,
• znajomość języka angielskiego na poziomie
komunikatywnym.
Kontakt: tel. 662 262 404 wgodzinach 12.00-15.00
lub mail pc@kodan.pl
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Zakład

SKUP ZŁOMU

Tel.: (46) 838 75 45,
0-601 946 286
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• kolorowego
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MARKOWA ODZIEŻ W
SUPER CENACH !!!
Lowicz ul. BROWARNA lOa
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o pomoc w nawróceniu się, mówią o swoich problemach, szukają pocieszenia,
proszą o modlitwę. Komuś zmarła bliska
osoba, ktoś choruje, ktoś nie może sobie
poradzić z samotnością. - Dla tych osób
nasza wizyta jest jak promyk światła
w ciemności - mówi siostra Daniela.
Łowickie zakonnice nie boją się ciemnych podwórek, dziurawych podłóg i zarywających się schodów. - Ojej. Przez tyle
lat nikt do tych drzwi nie zapukał i nagle
siostra przyszła - słyszą często od starszych samotnych ludzi. - Z roku na rok
coraz mniej osób bierze od nas te opłat/a".
Ale mimo wszystko wciąż chodzimy, bo są
osoby, które na nas czekają.

Zakonnice, świeccy z rady
parafialnej, organista...
Z ludźmi roznoszącymi po
domach opłatek wigilijny
rozmawiali nasi reporterzy
ieszkaniec jednego z łowickich domków jednorodzinnych stał przy
płocie swojej posesji, obserwując' dziwnie zachowującą się młodą zakonnicę .
Ubrana w brunatny habit siostra podchodziła do bram kolejnych posesji, szarpała
za furtkę, trzaskała nią, głośno przy "tym
gwiżdżąc. W końcu, nie dostrzegając obserwującego ją mężczyzny, podeszła do
jego furtki i także w tym przypadku
z głośnym gwizdem zaczęła szarpać nią
i trzaskać. Mężczyzna zbaraniał, gdyż nigdy nie był świadkiem podobnych wydarzeń: Za chwilę obydwoje, gospodarz
i zakonnica, głośno śmiali się z całej sytuacji. Jak co roku siostra bernardynka roznosiła przed świętami opłatki, a niecodzienne zachowanie było jej starym,
sprawdzonym sposobem na ·podwórkowe psy.
Niektóre z zakonnic z łowickiego klasztoru sióstr bernardynek chodzą już
z opłatkiem kilkanaście lat. Czasem zbierają się wspólnie wieczorami, aby opowiadać sobie co ciekawsze, zabawniejsze,
a nieraz nawet mrożące krew w żyłach
zdarzenia. Te ostatnie nie zdarzają się
często, jednak w pełni nie da się ich uniknąć. Na przykład jednego roku miała miejsce sytuacja, kiedy to mężczyzna zamknął za zakonnicą drzwi swojego mieszkania, gdy ta znalazła się w środku. Uczyniwszy to, dobył noża ze słowami „a teraz zabiję cię i zjem". Na sz.częście nie
zamknął drzwi na klucz, a tylko na haczyk, tak więc wystraszona siostra szybko je otworzyła i umknęła.

a

i

do

ot

Siostra Daniela Kulesza chodzi już
z opłatkami 11 lat. - Czasem towarzyszą
nam przy tym mieszane uczucia, bo czas
adwentu powinien być dla nas czasem
wewnętrznego wyciszenia, zadumy, refleksji. Tymczasem wracamy z pracy, ubiera·my się, biegniemy z oplatkami, wracamy
i znów do pracy. Chodzenie z oplatkiem
jest jednak dla nas także okazją do spotkania się z ludźmi, do nawiedzenia"rodzin. Często przed świętami ludzie się
kłócą, są dla siebie niemili i kiedy w domu
pojawia się ten biały oplatek, łatwiej jest
przeprosić, wyciągnąć rękę do drugiego
człowieka. I towlaśnie my przynosimy do
domów ten Chleb Boży - dodaje.
Mieszkańcy przyjmują zakonnice bardzo różnie. Czasem siostry usłyszą za
sobą przykre słowo, zdarza się że niektórzy trzaskają im drzwiami przed nosem, inni po prostu mówią, że dziękują,
ale nie potrzebują opłatka. Najczęściej
jednak ich pojawienie się budzi uśmiech,
życzliwość i serdeczność domowników.
Siostry nie liczą zresztą szczególnie na
ofiarę za przyniesiony opłatek, jeśli ktoś
nie ma pieniędzy, zostawiają opłatek,
życzą wesołych świąt i idą dalej. - Przecież zawsze można wrzucić datek do puszki
w naszym kościele lub na tacę. A jeśli ktoś
nie da, też się nic nie stanie - mówią. Czę
sto spotykają się z troską domowników,
że chodzą same, że jest późno, niebezpiecznie. W zimne dni częstowane są też
herbatą, mogą się posilić owocarni itp.

Jak promyk światła
w ciemności
W niektórych dornach siostry odnoszą
wrażenie, iż były oczekiwane przez cały
rok. Ludziom otwierają się serca, proszą

Marys·u,

o Cie i •

Na szczęście tak drastycznych przypadków, jak ten z nożem, siostry więcej
nie doświadczyły, wiele jest natomiast
sytuacji zabawnych. Często na przykład
drzwi domu otwierają panowie, głowy
rodziny, i słysząc z czym zakonnica przychodzi, krzyczą w stronę pokoju: - Marysiu, do Ciebie - po czym znikają w kuchni. Pewnego razu, żona zawołała do męża,
aby podał talerzyk. W drzwiach kuchennych pojawiła się wtedy głowa pana
domu, który przymilnie zapytał: - Mały
czy duży?
Roznoszące opłatki

siostry bernardynki

można było spotkać także

pod

kościołem św.

Ducha w

Łowiczu.

Wszystkim Mieszkańcom

GMINY CHĄŚNO
peln"ych radości,
i szczęścia
pokoju
„
Swiąt Bożego Narodzeni
oraz wszelkiej pomyślnoś ·
w Nowym 2007 Roku
życzy

Dariusz Reczulski
ł\'."ójt Gminy

Wszystkim Członkom
oraz Klientom Naszego Banku
Zdrowych, Pogodnych
;

Swiąt Bożego Narodzenia
oraz P.omyślności w Nowym Roku
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Radosn4ch, spokojnych

Świął Bożego NaPodzenia
życzliwości oroz wszelkiej pomyślności
w Nowym Roku

wsz4słkim Mieszka~com
GminH Ł4szkowice
ŻIJCZIJ Wójl GminlJ
Wloc/zimier>z Troul

życzy

Rada Nadzorcza i Zarząd
Banku Sp6łdzielczego
Ziemi Łowickiej w Łowiczu
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funym razem zakonnica usłyszała zza
uchylonych drzwi bezpardonowe polecenie: - Wchodź! - wypowiedziane kobiecym
głosem. Siostry, jeśli mogą, starają się, ze
względów bezpiecz.eństwa i by nie krępo
wać oomowników, nie wchodzić do domów. Ostre polecenie jednak powtórzyło się, a gdy zakonnica nie odpowiedziała, drzwi się rozchyliły i stanęła w nich
kobieta. - No wchodź, co się wygłupiasz! wypaliła i słowa zamarły jej na ustach. A ja myślałam, że to siaty się z piwnicy
wygh1pia - powiedziała zmieszana.

Przedsmak
-Z

kolędy

wielką serdecznością odnosił się

każdy,

do kogo zapukałam - mówi GraSobieszek, przewodnicząca Rady
Parafialnej kościoła Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Korabce w Łowiczu,
od niedawna także radna miejska Z opłat
kiem w tej dzielnicymiastaod4 do 8 grudnia
chodzili wszyscy członkowie tej Rady:
22 osoby. Każdy miał swój wyznaczony
rejon, ale nie były one równej wielkości. Ofiary zebrane od parafian przeznaq.oiie będą
na zakup ławek do kościoła
Pani Grażyna brała udział w tym przedsięwzięciu pierwszy raz. Była mile zaskoczona, że jednego dnia udało się jej
odwiedzić wszystkie 27 rodzin przy ul.
Żołnierskiej, którą miała wyznaczoną. Nie
miała problemów z dotarciem do kogokolwiek, bo jest to ulica, przy której sama
mieszka. - Ludzie się pytali, skądjest opła
tek i cieszyli się, że z parafii. Chcieli choć
chwilę porozmawiać o problemach,
o świętach, pożalić się, pośmiać. Poczułam przedsmak kolędy.
Dzięki tym wizytom poczuła też bliskość i jedność z innymi parafianami.
- Bardzo mile było poznawanie ludzi. Bo
choć mieszkamy tak blisko siebie, nie
wszystkich znałam.
Chodzenie z opłatkiem było też dla
Rady Parafialnej okazją do poznania potrzeb i problemów innych parafian. Znając je, można szukać sposobu na zorganizowania. pomocy tym, którzy tego potrzebują. - Kontakt z ludźmi jest bardzo
ważny i potrzebny. Dowiadujemy się wielu ważnych rzeczy o nich, ale też o sobie
- mówi Graż.Yna Sobieszek. .
żyna

Doczekać opłatka
W parafii Kiernozia opłatek od lat roznosi organista Stanisław Liberadzki. Harmonogram tych wizyt, które trwają niemal cały adwent, ogłaszany jest w kościele. Mimo to zdarza się, że ktoś jest
wizytą zaskoczony. Objechanie jednej
dużej miejscowości zajmuje mu cały
dzień, gdy odwiedza mniejsze wioski,jednego dnia może zawieźć opłatki nawet do
trzech miejscowości.
Niektórzy sami przychodzą do niego
po opłatek, żeby wcześniej wysłać go
pocztą. Zwracają uwagę, aby było kilka

opłatków

mniejszych, które bez trudu
do koperty.
Gdy odwiedza parafian, większość
osób przyjmuje go bardzo życzliwie.
Parafianie są bardzo gościnni i proszą,·
żeby zostać dłużej. Pan Stanisław korzysta z tego zaproszenia sporadycznie,
zwykle wtedy, gdy jest już zmęczony.
- Ludzie bardzo czekają na opłatek Wiele osób starszych cieszy się, że doczekało
kolejnego opłatka i będą mogli się nim podzielić z najbliższymi. Wizyta kończy się
świątecznymi życzeniami, które rozpoczyna
organista, życząc zdrowia, błogosławieństwa
Bożego, zdrowych i wesołych świąt, a także lepszego następnego roku.
W tym roku poza opłatkami spiętymi
gwiazdką, roznosił opłatek w złożonej
kartce z życzeniami, na której wydrukowany jest fragment Ewangelii według św.
Łukasza, którą można przeczytać przed
wieczerzą wigilijną oraz tekst modlitwy
wspólnej i modlitwy nad opłatkiem: „ Panie Boże. Pobłogosław nas i te opłatki,
którymi będziemy się dzielić zwyczajem
ncizych ojców. Naucz nas dzielić się chlebem, miłością i życzliwością z każdym
człowiekiem. Obdarz nas wszystkich
Twoim pokojem, abyśmy wspólnie sławili
Twoją ojcowską dobroć. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen ".
Innym razem zakonnica poinformowała starszą kobietę, że przyszła z opłat
kiem. - Z opłatkiem? - zapytała kobieta.
- Nie, jeszcze nie chodzili - powiedziała,
szybko zamykając drzwi. Zakonnica
wspomina, że kiedy schodziła z górnego
piętra, kobieta już czekała na dole z talerzyjciem i ofiarą. Zrozumiała swoją gafę.
Wiele zabawnych sytuacji zdarza się
też z osobami podchmielonymi, które na
widok siostry zakonnej potrafią momentalnie wytrzeźwieć. Kiedyś jedna z zakonnic trafiła na suto zakrapianą biesiadę.
Pani domu, również wstawiona, przyjęła
opłatek, jednak nie miała pieniędzy na
ofiarę. Siostra powiedziała, że nie trzeba,
chciała już wyjść i wtedy jeden z biesiadników dźwignął się zamaszyście zza stołu: - Panowie, wyciągać pieniądze dla siostrzyczki na ofiarę! - zakomenderował.
A czego życzą domownikom siostry
zakonne? Przede wszystkim zdrowia, bo
bez zdrowia fizycznego, ale i wewnętrz
nego, duchowego, bez czystego sumie·nia, trudno jest w pełni przeżywać nadchodzące święta. Franciszkańskie motto
brzmi ,,Pokój i dobro" - i tego także życzą
łowiczanom zakonnice. - Pokój i dobro to
przecież wyraz laski Bożej - mówią.
Ludzie odwzajemniają się tym samym,
życzą siostrzyczkom ciepłych, miłych
i spokojnych świąt, życzą zdrowia i wytrwałości, aby przyszły z opłatkiem także na przyszły rok. - Potem często jesteśmy poznawane na ulicy: - A bo siostra
była u nas z opłatkiem - słyszymy. To jest
naprawdę mile.
Mirosława Wolska - Kobierecka,
Wojciech Czubatka
mieszczą się

.

Sanniki

W minioną

niedzielę przy kościele św. Ducha świece Caritas rozeszły się jak świeże bułeczki.

Caritas _

Kup

świecę

Cańtas Diecezji Łowickiej po raz kolejny w okresie przedświątecznym
rozprowadza świece w ramach akcji
„Wigilijnedzielopomocydzieciom".

C

o roku zy$ z uzyskanych w ten sposób ofiar jest przeznaczany na dofinansowanie letniego wypoczynku około 400
dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i z problemami, mieszkających na terenie diecezji
łowickiej . Z terenu Łowicza i powiatu łowic
kiego rocznie. korzysta z tej formy wypoczynku ponad 50 młodych osób. Spędzają
one dwa tygodnie w domach rekolekcyjnych

.

radość

w W1Skitkach i Strzegocinie oraz w Miklaszówce na Pojezierzu Augustowskim.
Oprócz tego <::Ęf;ć zysku pozwala zakupić
wyprawki szkolne dla ok. 200 dzieci i sfinansować pomoc dla rodzin wielodzietnych
terenu całej diecezji.
W tym roku akcji przyświeca hasło:
,,Dzieciństwo bez przemocy''. Ideą akcji jest
to, by zapalić świece w czasie wigilijnego
posiłku, dając w ten szczególny wieczór
wyraz solidarności z ubogimi i potrzebują
cymi pomocy, a szczególnie dziećmi.
Świece sąjuż sprzedawane w kościołach
na terenie całej diecezji. Można je nabyć

z

dzieciom

w rozmiarach dużym i małym. Większych
przygotowano 4 tysiące sztuk, a mnięjszych
- 30 tys. Caritas sugeruje minimalne ofiary,
w wysokości odpowiednio 13 zł i 5 zł, co
pozwoliłoby na zwrot kosztów produkcji
i zapewnienie minimalnego zysku. Ten rostanie podzielony: c:zJ<ŚĆ pieniędzy trafi do
kasy Caritas diecezjalnego, a c:zJ:(ŚĆ poz.ootanie w parafiach do wykonystania przez działające w nich Parafialne Zespoły Caritas. Wykorzystają one pieniądze na pomoc dla ubogichrodzinmieszkają;:ych na terenie ich paraiii. Sprzedaż świec będzie prowadzona
wparafiachdo Wigilii.
. (tb)

Klasztor sióstr bernardynek

Siostra .Łucjo Siejko wybrano
no kolejną kadencję
końcem. listopada siostra Łucja Siej-

Z

ka kolejny raz wybrana została matką
sióstr bernardynek w Łowiczu. Sia&ra, która wstąpiła do
zakonu w roku 1957, piastować będzie tę
funkcjęjuż po raz trzeci. Wybory w zakonie
odbywają się co 3 lata, w obecności wizytatora - w tym roku był to wizytator apostolski, bernardyn Andrzej Papin. Głosują
wszystkie zakonnice po ślubach wieczystych. Głosowanie jest tajne.
(wcz)
przełożoną klasztoru

.

Przedszkolaki wystawiły jasełka
lisko 250 osób wzięło udział w wigilii zorganizowanej
17 grudnia dla mieszkańców Sannik i okolic we wnę
trzach pałacu im. Chopina Gwiazdami wieczoru były
dzieci z Przedszkola Samorządowego, które Wystąpiły w przedstawieniu jasełkowym ,,Dzieci całego świata dla Dzieciątka".
W rolę świętej rodziny wcielili się: Andżelika Wqjtasiak - Maria,
Dawid Bożęcki - Józef. Powstałe dzieci przebrane w stroje ludów całego świata - Eskimosów, Indian, Chińczyków, Hindusów, ale także polskjch górali i krakowiaków - przychodziły pod
żłobek, by złożyć Jezusowi pokłon. Dzieci wchodziły na salę
parami i praktycznie każ.da wywoływała u publiczności rozbawienie ze względu na świetnie dobrany strój i charakteryzację.
Najbardziej spodobała sięjednak para Japonek.
Po przedstawieniu zakończonym wspólną kolędą aniołki fowarzyszące świętej rodzinie roznosiły publiczności opłatki, ~
czym życzenia złożył wójt gminy Sanniki Gabriel Wieczorek
oraz proboszcz ks. Stanisław Dujka Po życzeniach i dzieleniu
Finał jasełek - święta rodzina w otoczeniu dzieci się opłatkiem wszyscy spotkali się przy zastawionym suto stoz sannickiego przedszkola. Wszyscy za chwilę zaśpie le. Sannicka orkiestra OSP wykonała najpopularniejsze kolędy.
wają kolędę.
(tb)
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Proboszcz ks. Wiesław Frelek dzielił się opłatkiem ze wszystkimi, taifże
z dziewczynami z parafialnej scholi.

Na Kora.bee dla starszych
i samotnych· ·
o bardzo ważne, by zauważyć drugiego człowieka, który jest samotny. starszy ipotrzebujący wsparcia, i.ryciągnąć
do niego rękę i wesprzeć go tak. by nie czul
tej samotności i bezradności - powiedział
nam proboszcz parafii pw. Matki Bożej Nie-ustającej Pómocy na Korabce w Łowiczu
ks. Wiesław Frelek - Myślę, że wigilie, które
organizujemy w parafii, to właśnie zapewniają. A obecność dzieci i młodzieży ze scholi
pozwala takż.e im czegoś się nauczyć, bo to
właśnie oni, gdy dorosną, będą zajmowali
się organizacją takich wigilii dla starszych.

T

Wigilia odbyła się tradycyjnie w ostatnią
przed Wigilią, czyli 17 grudnia.
Przyszło na nią w sumie ponad 50 osób
starszych i samotnych, a także burmistrz
Krzysztof Kaliński i przewodniczący Rady
Miejskiej Henryk Zasępa. Była wspólna
modlitwa, opłatek, wigilijny posiłek, a także
wspólne śpiewanie kolęd, w czym przewodziła dziecięca schola.
Wigilię zorganizowały i sfinansowały
wspólnię zarząd osiedla Korabka i parafialna Rada Duszpasterska, przy współudziale
samej parafii.
(tb)
niedzielę
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radycia w polqczeniu 1 nowoczesnościq
Z pokolenia
na pokolenie
przechodzi tradycja
włąsnoręcznego

wykonywania
ozdób
bożonarodzeniowych

w rodzinie Jolanty
Kołodziejskiej

zZiewanic
W gminie Głowno.

Na zdjęciach kolejne etapy przygotowywania harmonijkowej gwiazdy.

D

ziedziczne jest nie tylko zamiłowanie do tradycji ludowej w tym względzie, ale również
talent manualny i zmysł artys~czny, dzięki którym spod ręki
iihystki ludowej wychodzą przepiękne stroiki świąteczne i zabawki choinkowe.
- Odkąd tylko pamiętam w naszym domu tradycja ludowa zawsze była obecna, a wiązało się
z nią choćby własnoręczne przygotowywanie ozdób bożonarodze
niowych - wspomina Jolanta Kołodziejska, córka znanej artystki
ludowej Alicji Matczak z Głowna
oraz wnuczka nieżyjącej już twórczyni Józefy Matejczyk z Ziewanie. W domu o tak silnie zakorzenionej ludowości nic; sposób
było od niej stronić. Jolanta Koło
dziej ska zatem już jako mała
dziewczynka próbowała swoich
sił w wycinankarstwie, papieroplastyce itp. Nikt jej nie musiał
zachęcać do zaangażowania się
w twórczość o charakterze ludowym. -Patrzyłam,jakrobi to babcia i mama, i naśladowałam je
- dodaje. Naukę robótek ręcznych
pobierała u babci, zaś papieroplastyki u Jllamy.
Z wiekiem przybywało jej ochoty do prac plastycznych. Jeszcze
Na różnorodność materiałów dekoracyjnych nie ma co narze- w szkole podstawowej według
kać. Najmodniejsze są łańcuchy choinkowe z korali, sizal własnego pomysłu robiła dla swow różnych kolorach oraz sznurek wykorzystywane jeszcze do ich najlepszych koleżanek na szydełku myszki wypchane watą
niedawna tylko do snopowiązałek.

A tak powstaje tęczowa kalinka
do zawieszenia na choince.
i przypinane do bluzek. - To był
nasz znak rozpoznawczy - wspomina. W ostatniej klasie szkoły
podstawowej zapisała się do Towarzystwa Przyjaciół Miasta
Głowna, do którego należy do dziś
wspólnie z mamą. Bliżej współ
pracuje jednak, jako avórczyni
ludowa z gminy Głowno, z Ośrod
kiem Upowszechniania Kultury
w Bronisławowie.
Wraz z innymi twórczyniami z
gminy Głowno prezentuje swoje
prace na kiermaszach, wystawach, czynie prezentują swój warsztat śniej trzeba rezerwować terminy
pokazach rękodzieła ludowego. nie tylko na terenie powiatu zgier- warsztatów dla dzieci, jeżeli choPrzed świętami Bożego Narodze- skiego, ale całego województwa, dzi o stroiki świąteczne czy zabawnia zainteresowanie ozdobami a nawet na kiermaszach przed- ki choinkowe, bo później brakuje
świątecznymi pojawia się już we świątecznych w stolicy. - Szkoły namjuż czasu - mówi Jolanta Kowrześniu i październiku. Twór- przyzwyczaiły się, że dużo wcze- łodziejska.
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Niech w te święta w Waszych sercac
zagości pokój, radość i szczęście.
Niechaj maleńki Jezus Wam błogosławi
w każdym dniu Nowego Roku.
Kochani! Z całego serca życzę Wam
spełnienia marzeń ·
i w~zystkiego co najlepsze!

Mieszkańcom

gminy Domaniewice życzy
życzą
Przewodniczący Rady Gminy Zduny
••1111

Zbigniew BoóC7.8k

Wójt Gminy Zduny
Jarosław Kwlatkonkl

Wójt Gminy · _
Grzegorz Redzisz
'

Mirosław

.
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Długie jesienne i zimowe wieczory spędz.a zatem przygotowując się
efo kiennaszów, na każdy zawozi ze
sobą po kilkadziesiąt sztuk różnych
rodzajów zabawek choinkowych,
głównie najpopularniejszych: języ
ków, kalinek, dzwonec7.k:ów, gwiazdek, aniołków i koszyczków
z gwiazdek. Popularnością cieszą się
również stroiki świąteczne na stół,
ze świec7.k:arni lub bez, oraz stroiki
do powieszenia.

przez Jolantę Kołodziejską do
wyrobu ozdób bożonarodzenio
wych.
Jolanta Kołodziejska specjalizuje
się w wyrobie pająków ludowych,
z którymi zabawki choinkowe mają
bardzo dużo wspólnego. -.Wiele zabawekto poprostupo=gólne elementy pająków. Np. jeżyki, kalinki
oraz same łańcuchy choinkawe i.rylwnuje się w ten sam sposób, co łań
cuchy
pająku - zauważa twórczyni. Choinka w domu Jolanty KoModa na · ludowość, łodziejskiej w tym roku ozdobiona
ale modyfikowaną zostanie kilkoma bombkami, ale
również łańcuchami ze słomki
Jolanta Kołodziejska potwierdza, i kokardek, złożonymi w harmonijŻi: od kilku lat powróciła moda na kę bibułkami, jeżykami, gwiazdkaludowiznę. z.darzająjej się klienci, mi, podwójnymi dzwonec7.k:ami,
którzy zamawiają cały wystrój sali kalinkami, zawiniętymi w złotko
weselnej na ludowo, czyli z pająka orzechami,jabłkami, cukierlcami.
mi, kwiatami z bibuły itp. Coraz
więcej osób ubiera choinkę zamiast
Jak samemu zrobić
bombkami ozdobami wykonanymi
kalinkę
.z papieru lub naturalnych materiałów. - Chłopów nie było stać na stroDla wszystkich chętnych do
jenie chat szklanymi bombkam~ do- ozdobienia drzewek w swoich dostępnymi wówczas tylko dla »y- mach własnoręcznie wykonanyższych warstw, stąd na choince wie- mi zabawkami pani Jolanta wyjaszali owoce, wypieczone ciastka oraz śnia, jak zrobić kalinkę, która
»ylwnane z bibuły zabawki - opo- przypomina kształtem bombkę
wiada twórczyni. Dużym zaintere- choinkową, gwiazdkę ze złożonej
sowaniem cieszą się zatem ludowe, w harmonijkę bibułki oraz ponie- zmieniane od wieków zabawki, dwójny dzwoneczek.
ale również te oparte o tradycyjne · Aby wykonać kalinkę należy
wzory, ale z nowoczesnych two- przygotować prasowaną bibułkę,
rzyw.
dostępną w sklepach papierniczych,
Jolanta Kołodzieska, dostosowu- nożyczki, igłę i nitkę, cyrkiel z ołów
jąc swoje wyroby do gustów klien- kiem lub okrągłe naczynie, od któretów, unowocześnia stare wzory go można odrysować koło. Bibułę
przejęte od babci i mamy. Chodzi tu składamy kilkanaście razy, tak aby
głównie o wprowadzanie nowocze- po odrysowaniu koła, wyciąć ich kilsnych materiałów, które automatycz- kanaściejednocześnie. Wycięte.koło
nie pozbawiają ozdoby charakteru dzielimy - przecinając nożyczkami
wyłącznie ludowego. W tym roku - na osiem czt(Śei . Należy uważać,
zarówno w stroikach, jak i zabaw- aby nie dociąć do środka koła. Nakach choinkowych pojawia się wi~ stępnie rozdzielamy płatki. Przystę
le elementów w kolorze złotym pujemy do zakręcania płatków.
i srebrnym, których wcześniej nie Międzypalecwskazującyjednejręki
było . Jest metalizowana bibuła a kciuk drugiej ręki chwytamy jeden
w różnych kolorach, pokryte złotą płatek w połowie. Oba palce mamy
farbą szyszki i spryskane świecą skierowane do środka płatka. Skrę
cym sprayem lub sztucznym śnie camy płatek tak, jak przy zawijaniu
cukierl<a.
giemgalązki świerku .
Skręcamy w ten sposób osiem
Nowością są ponadto sznury korali pehliące rolę łańcuchow choin- płatków w kole. Czynność powtakowych, wykorzystywane ponad- rzamy w każdym kole. Nawlekato w stroikach bożonarodzenio my mulinę lub kordonek na grubą
wych. Każda zabawka z bibuły igłę podwójnie, na końcu zawiązuje
może być wykonana w zgodzie my grupy supeł. Nawlekamy na nitz ludową tradycją lub w kolorysty- kę ścihek bibuły, formując go w kulce nowoczesnej i ozdobiona współ kę. Na tę kulę nawlekamy pierwszy
czesnymi materiałami . Oprócz świer przygotowany płatek i przygniataku i sosny pojawiają się w stroikach my do kulki. Kolejne płatki może
również inne rośliny, jak widłak .
my nawlekać po dwa lub trzy, aby
Współczesnych cech nabierają łącznie kalinka składała się z 10 - 15
nie tylko same wyroby - zmianie płatków, aż będzie pełna i będzie
ulegają również narzędzia pracy. przypominała bombkę. RozdzielaMalutki zszywacz, pistolet kle- my nitkę na dwie części i jedną
jowy, klej w długopisie, brokato- z nitek odcinamy na wysokości okowy lakier do paznokci - to niektó- ło 10 cm. Na pozostałej dłuższej
re przedmioty wykorzystywane nitce z igłą nawlekamy ścinek bi-

na

buły i ściągamy w środek

kalinki,
aby płatki stworzyły kule. Odcinamy drugą nitkę i wiążemy supeł, mocno ściskając, a następnie
drugi supeł na końcu nitek, aby
powstała pętelka do powieszenia
kalinki na gałązce świerku.

zrobić
gwiazdkę •••

Jak

Do przygotowania gwiazdki
również będziemy potrzebowali

prasowanej bibuły, nożyczek, igły
z nitką, kleju. Także w tym wypadku składamy bibułkę na kilka
razy, tak aby powstało 5 warstw.
Wycinal]ly kwadrat, rozdzielamy
poszczególne warstwy. Jeden
kwadrat składamy na pół po przekątnej, a następnie rozkładamy.
Jedno skrzydło składamy w harmonijkę, wywijającjenazewnątrz,
pamiętając

o tym, aby

zagięcia

miały równą szerokość .

To samo

robimy z drugim trójkątem.
Powstały po złożeniu pasek
składamy na pół i odkładamy.
W ten sam sposób postępujemy
z pozostałymi czterema kwadratami. Każdy z zagiętych pasków
sklejamy od środka na wysokość
czterech zagięć. Następnie smarujemy klejem powstałe skrzydeł
ka na zewnątrz, doklejając jeden
do drugiego. Po dołożeniu ostatniego elementu należy rozłożyć
harmonikę w gwiazdę. Mocujemy
pętelkę do powieszenia na gałąz
ce choinkowej.

.„ i iak dzwoneczek
Do wykonania dzwoneczka bę
dziemy potrzebowali grubszego
bloku kolorowego (możemy też
skleić dwa arkusze papieru kolorowego równomiernie rozprowadzając klej), małego zszywacza lub
igły i nitki, jednego koloru bibuły
prasowanej lub waty do ozdobienia dzwonec7.k:a. Odrysowujemy
koło na kartonie. Nacinamy dwa
promienie na przeciwko siebie do
środka koła, uważając, aby samego środka nie przeciąć. Skręcamy
papier na przecięciach w dwa stoż
ki, jeden do przodu, drugi do tyłu
kartonu. Trzymając zwinięte brzegi spinamy zszywaczem lub zszywamy igłą i nitką. Następnie ozdabiamy dół dzwoneczków, przyklejając watę - upodabniamy je do
podwójnych mikołajowych czapek - lub wycinając np. koła z bibuły. Przez sam czubek dzwoneczków przewlekamy nitkę i robimy pętelkę.
Wraz ż Jolantą Kołodziejską
życzymy powodzenia
pracach

w

ręcznych.

Eliza

Błaszczyk

Dla Holendra truf.l owe,
dla Polaka zielone
Dla pracownikówfinny ATB

z Nowostawów Górnych,
przedświąteczny okres zaczy-

na się już pod koniec wakacji
i trwa do połowy grudnia.
Wówczas produkcja łańcuchów choinkowych i girland
odbywa się tu pełną parą. Firrna wytwarza miliony metrów

iiiiJNTÓW
OGOlNOBIDOllANYCH

i rodzinnych

Świąt Bożego Narodzenia

oraz Szczęśliwego Nowego Roku

dbiorcy z Holandii życzą so'bie łańcuchów i girland w kolorach truflowym, lawendowym,
fioletowym i burgundzie. Polacy są
bardziej konserwatywni- lubią świer
kową zieleń, złoty, srebrny, czerwony i granatowy. Choć i u nas ozdoby
choinkowe nie opierają się modzie,
co więcej- każdy region kraju gustuje w czym innym. Pomorze lubi srebro i złoto, Białystok wbrew pozornm nie ubiera choinek w czerwień,
ale srebro, złoto i granat. W Warszawie w tym roku trendy są natomiast łańcuchy w kolom: bieli i sre- . Pan Marek dogląda maszyny,
bra. Te wszystkie zachcianki spełnia ośmioosobowa finna należąca do w kilku szerokościach : 7 cm i 10
Adarna Kunikowskiego i Magdale- - 15 cm. Z bębna maszyny schodzą
ny Aniołczyk.
łańcuchy długości 100 m. PracowniZakład funkcjonuje na terenie · ce rozwijająje następnie, sprawdzagminy Stryków od 2001 rokli, do- ją braki, odmierzająpo 1,8 m lub po
kąd przeniósł się z Łodzi. Załoga 1e 2,8 m, a następnie pakują w kartopół na pół osoby miejscowe i pra- ny. Cena jednej maszyny to około
cownicy dojeżdżający z Łodzi , 34 tys. euro.
przede wszystkim kobiety. RobieOdbiorcami krajowymi są najczęnielańcuchówigirlandwielkichzdol- ściej pośrednicy, którzy później zaności nie wymaga, potrzebne są tył- opatrują w łańcuchy i girlandy J:ri-
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STRYKÓW, ul. Rolnicza 6A, tel. (0-42) 719-93-63
GŁOWNO, ul. Kolejowa 5, tel. (0-42) 719-49-89
www.wimax.com.pl
biuro@wimax.com.pl
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NAPRAWY,
MECHANICZNE POJAZDOW
NAPRAWY

wbudVnllach nrodullcvJnvch

sprzęgieł • silników
zawieszeń • hamulców
•zbieżność kół itp.
poleca: AUTO NAPRAWA

Bliższe informacje:

99-400 Łowicz, ul. Browarna 12
Tel. 0-46 830-30-55,
0-46 837-41-57 (dom), 0-509-555-369!

wToruniu

tel. 0661-385-105 ~
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poszukuie
życzy wszystkim Klientom
żdrowych, spokojnych

żmudna

tych ozdób w ciągu roku.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
wŁowiczu, ul. Przemysłowa 3

WYKONAWCÓW

chęci

i cieipliwość, bo to raczej permarkety. Warszawa, Rzeszów,
praca. Nie wszystko robi Konin, Wrocław, Katowice, 1:3iały
maszyna, część prac wykonywa- stok - to miasta, do których najczę
nych jest ręcznie. Podstawowym ściej trafiają ozdoby choinkowe spod
surowcem jest plastykowa metali- Strykowa. Od niedawna na rynku
zowana folia PCY, którą przed pro- pojawił się również nowy segment
dukcją właściwych wyrobów fuma odbiorców - firmy zajmujące się deoddajejeszcze do lakierowania w Pa- korowaniem wnętrz biurowych oraz
bianicach. Łańcuchywytwarnmesą elewatji zewnętrznych różnych inko

•
•

inż.

mech. MAREK STREMBSKJ

,_
która wytwa1Za łańcuchy
stytucji, które przed świętami poszukująwłaśnieozdóbchoinkowych

i girland.
Mimo iż łańcuch czy girlanda są
produktami bardzo trwałymi , to
polski rynek wydaje się być wciąż.
nimi nienasycony. Magia świąt,
a może raczej magia hipermarketowych zakupów świątecznych,
która trwa niemalże od początku
listopada, ·robią swoje.
(ljs)

Polska Sieć Handlowa Rexpol Sp. z o.o.
(Lewiatan) ul. Długa 27 w Łowiczu

ZATRUDNI
osoby na stanowisku

kasjer-sprzedawca
Tef kontaktowy: 046 837-61-20

SPRZEDAŻ ŻYWYCH
<-:•

CHOINEK .r; .. .

•Najwyższa jakość
Łowicz

- świerk srebrzysty
ul. Jedwabna 11

TEL. 0468374190, 605745130
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Anioły

i lalki l reklamy

Wyjątkowo późno

kupów dla męża wocry po goleniu Wars
i dwóch par skarpet skończyły się, i dobrze. Kończy si~ też epoka chińszczyzny
w zabawkach - zauważa Nowicki.

Nasz rozmówca dodaje też, że ludzie
coraz częściej kupują to, co im się podoba, a nie to, co jest popularne. Z roku na
rok w „Naturze" coraz mniej osób kupuje
gotowe zestawy upominków. Choć prosty rachunek cen wskazuje, że kupić ze-.
staw się opłaci, wiele osób samodzielnie
chce wybrać produkty na prezent, niż _
sugerować się tym, co jest w zestawie.
Tym bardziej, że na miejscu w sklepie
prezent można od razu elegancko zapa-

łowiczanie ruszyli

w tym roku na zakupy
świątecznych prezentów

dla swoich najbliższych.
Gdy kilka dni ternu
~ pytaliśmy handlowców,
jakich prezentów
szczególnie szukają
klienci, niektórzy
z nich mieli problemy
ze wskazaniem takich

kować.

Tylko ksiąiki_ ial
- Jeśli klienci kupująjeszcze książkę na
prezent, to tylko dla dzieci - mówi Danuta

artykułów.

Bródka z

yjątkiem były sklepy z zabawkami, w których ruch już tydzień temu
był spory - ale i tam szczytowego ruchu
spodzj.ewano się w tygodniu przedświątecz
nym. Wiesław Tomaszkiewicz ze sklepu
z zabawkami przy z.duńskiej mówił nam,
że duża~ klientów pyta o zabawki, których reklamy właśnie emitowane są w telewizji. O zabawkach tych marzą dziec~ ale
rodzice zawsze mogą to marzenie spełnić.
- Zabawki rekl.amowane są zwykle bardzo
drogie. Klient przedeż płaci za tę reklamę.
.Iwidać, że nie koi.dy moi.esobiepozwolić na
zaliUp takiej drogiej zabawki.
Poza będącymi na topie lalkami Witch
i piratami, klienci poszukują też klocków
i innych plastykowych zabawek, a także
maskotek. - Trudno zobaczyć jedną tendencję. ff'.ybór prezentów zależy od upodobań, przyzwyczajeń i wielu innych rzeczy
- mówi handlowiec.
Anna Ślepecka ze sklepu „Świat zaba.wek Brio" wymienia produkty najbardziej w tym roku poszukiwane: lalki
Witch, Winks, Barbie (do stylizacji fryzur), gry - dla starszych dzieci ,,Monopol" na kartę, dla młodszych - zręczno
ściowa gra „Spadające małpki". Dla chłop
ców klienci kupują dinozaury, żółwie
Ninja i inne dragony oraz potwory, jak
np. Inika.
Nadal popularne dla dzieci w wieku
przedszkolnym są też laptopy edukacyjne. Zabawka polsko-angielska lub tylko
polskojęzyczna kosztuje około 100 zł.
Połączeniem elektroniki i pluszaka jest
dość ciekawa zabawka - piesek Bobby,
który reaguje na specjalne gwizdki, dołą. czone do zabawki. Pieska się ,,resetuje'',
lekko naciskając miejsce oznacwnenajego

.

- Mamy coraz większy ruch. Klienci szudo ceny
40 zł. Poszukiwane są zwłaszcza książki
kają książek na prezenty, średnio

dla dzieci, ale też bestsellery: „Cień wiatru" Carlosa Zafona, „Maje pierwsze samobójstwo" Jerzego Płicha, ,,I ty możesz
mieć super dziecko" porady Doroty Zie- _
W sklepie „Upominki" przy ul. Zduńskiej najWiększym powodzeniem cieszą się anioły.
lińskiej. - Wiele rzeczy się sprzedaje. Zalegarnek czy sztućce, ale na prezent to chyba - mówi Grzegorz Nowie~ właściciel skle- a przed świętami szukają lżejszej, typo- ży co kogo interesuje - mówi księgarz.
pów z kosmetykami ,,Natura" i „Świata wej dla swojego wieku zabawki. Kosme- Okazuje się, że reguła ta dotyczy nie tylraczej nie.
- Zmienia się świadomość potrzeb klien- zabawek Brio". Zabawlg są popularne, tyk to popularny prezent i coraz częściej ko książek, ale też innych prezentów.
(mwk)
tów. Ludzie wiedzą, co chcą kupić i za ile bo większość dzieci ma już komputery, łowiczanie sięgają po markowy. Na pew-

Firma
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założenia
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1979

Wszystkim

pogodnych i wesołych

Świąt Boż.ego

Ekspedientki podczas rozmowy z nami

Narodzenia

mi. Wiadomo, każde dziecko chce się nią
od razu nacieszyć, więc wszystko musi
działać. Od firmy dołączają papier do jej
zapakowania.

oraz wszelkiej
pomyślności

Anioły

szkatulki
i inne --.Zgi

w2007 roku

W sklepie „Upominki" Tadeusza Baranowskiego dowiadujemy się, że bardzo dużą
popularnością cieszą się w tym roku anioły.
Upominek jest uniwersalny, re względu na
sreroki wachlarz materiału i ceny. Anioła

~po!Q ~ ych i radosnyah

&

możnakupićjużod4zł(małafigurlca),przez

14 zł (anioł z materiału), aż do dużego
z gipsu za około 24-26 zł. - Ludzie mają

ożt:go Naroc:raenia,

a w nadchodzącym
NowymQoku
wielu nowych wyzwań;

kto szaleje

raczej kupują dla siebie. Święta to dobra
okazja, a/Jy kupić sobie no"'.)' odkurzacz,

Zduńskiej.

do kupowania książek, jak kiedyś.
Innego zdania jest Dariusz Ciesielski,
zastępca kierownika księgarni ,,Matras",
położonej przy końcu ulicy Zduńskiej.

sprawdzają każdą zabawkę, potem sprzedawczynie znów ją pakują, już z bateria-

więc mało

przy

pędu

główce.

z zal<Upami - uważa jednak ekspedientka.
W „Upominkach" stara się im więc proponować sreroki wybór upominków, tak drobnych i tanich - np. mikołaje, szopki, świecz
niki, pachnące ozdobne świeczki -jaki śred
nich i większych - np. szkatułki, reprodukcje obrazów, rreźhione koty czy słonie.
W sklepie,,AGD", też na z.duńskiej, ruch
jest większy niż zwykle, ale sprzedawcy
nie są przekonani, czy robione tu zakupy
przeznaczone będą na upominki. - Iqienci

księgami

- Klienci szukają czegoś niezwykle ciekawego: atlasów geograficznych, książek
przyrodniczych. Książka na prezent powinna być gruba, ilustrowana i ładnie
"'.)'dana. Uważa, że nie ma już takiego

W

niewiele pieniędzy,

no wpływ na to mają też coraz niższe
ceny produktów renomowanych firm.
W ciągu ostatniego roku ·markowe zapachy staniały o około 30-40%. - Czasy za-

wApaniałych możliwoo

, , ,....,.,.17' '·!ukcerow
~
•

Mil
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Sprzedaż I serwis:

ul. Zgoda 35, tel-(046) 837 49 86, 830 21 70, 837 61 97
e-mall:pcmarbo@onet.pl
http://www.pcmarbo.com.pl
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otro na
Marzena, Hubert i Artur Owsik z Wituszy
w gminie Kiernozia nie są do siebie podobni,
każde z nich ma nieco inną urodę,
inne plany na przyszłość, inne zainteresowania.
A jednak łatwo udowodnić to,
że są trojaczkami. Mają tych samych
rodziców i tę samą datę urodzenia.

To

było

w sierpniu

Trojaczki spod Kiernozi urodziły się 28 sierp,nia 1988 roku w Skierniewicach Lekarze podjęli
decyzję o tym, że muszą przyjść na świat
w7 miesiącu, bo ich mama miała bardz.o wysokie ciśnienie. Ratowali matkę, ale też udało im się uratować całą trójkę dzieci, choć
wtedy nie było to tak pewne. Nawet
· teraz., gdy Owsikowie nam o tym opo-.
wiadają, nie ukrywają wzruszenia.
Hubert była największy, bo w chwili
urodzenia ważył 1600 g, Marz.enka miała 1400 g, AI1ur- zaledwie 950 g. -Jak na
7 miesiąc, Marzena i Hubert były dużymi
dziećmi - mówi ich mama. - Za każdym razem,jakwchodziłemdoszpitala i myślałem odzieciach, nogi mi dri.aly - przyznaje ich tata
Wcześniaki na kilka ładnych tygodni trafiły do inkubatorów. Pani Beata mogła na nie patneć tylko
prze-z szybę. Bardzo się o nie bała. Poprosiła pielę
gniarlcę o ochrzcz.enie dzieci wodą. Imiona wybierała

zy w tym rodzeństwie różnica wieku nie istnieje,
bo są trojaczkami? Ależ skąd. Najstarszy jest Hubert, któi:y jako pierwszy przyszedł na świat. Od brata i siostry jest starszy 2 minuty. - Nie ważne ile.
Ważne, że starszy - zgodnie mówi rodzeństwo. Hubert lubi rządzić resztą rodzeństwa, jak prawdziwy
najstarszy brat.
18 lat temu ich rodzice - Beata i Tadeusz Owsik nie spodziewali się, że na świat przyjdzie troje dzieci.
Lekarze, który wykonywali U89 twierdzili, że urodzą
się bliżniaki. Pani Beata opowiada jednak pewną sytuację, która była dla niej zwiastunem potrójnego macierzyństwa W sklepie odzieżowym w Kiernozi - któi:y
mieścił się na piętrze, w są,5iedztwie dawnego młyna kupowała kaftaniki dla dzieci. - Chciałam kupić 2, myśląc o bliźniakach. Pamiętam, że były różowe i bardzo
mi się podobały. Ekspedientka powiedziała, że są 3 i
pani Beata zdecydowała się kupić wszystkie. Potem
już wszystkie wydatki były potrójne. A 3 róż.owe kaftaniki bardz.o się dzieciom przydały.

C

na pocz.ekanilL
Pan T~ wspomina zaś swoją pierwszą wizytę u żony po porodzie. Pamięta, że było to
w niedzielę, około godz. 13. Już na portierni jego
obecność wywołała porusz.enie wśród pracowników szpitala, którzy mówili: Przysz<;JI tata trojac:zk/Jw. W pierwsz.ej chwili nie wiedział, że o nim
mówią. Przecież on miał zostać tatą bliźniaków.
Dzieci nie mógł zobaczyć pu.ed opu.sz.cz.eniem prze-z
nie szpitala No ~ zwyczaje w szpitalach panowały
dok na str. 14
wtedy zupełnie inne niż obecnie.

Z„ okazji

Swiąt Bożego

Narodzenia
najserdeczniejsze życzenia
wszystkim swoim Klientom

składa
Gdy byli młodsi, chłopców ubieraliśmy tak Komunia święta ·też musiała być potrójna. Pasamo - wspóminają rodzice. Od lewej: Hubert, miątkowe zdjecie z proboszczem parafii
w Kiernozi ks. Kazimierzem Fiksem.
·
Marzenka i Artur.

Hurtownia JAKMAR
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dok zestr.13

Bóg się
rodzi...
gląda na to, że tym razem
na Boże Narodzenie nie będziemy mieli śniegu, który
u nas zawsze dodaje tym wspaniałym Świętom niezwykłego kolorytu.
Bywały lata, że śniegu i mrozu mieliśmy w nadmiarze, ale bywały i takie,
kiedy żartowano, że pogoda bardziej
przypomina Wielkanoc. W takiej już
mieszkamy strefie geograficznej i trzeba się z tym pogodzić. Także z tym,
·
· I ·b ·
·
· kl"
ze 1mat się oc1ep a 1 yc moze nasze
·d
dk b d
·1
.
prawnu k1w ogo e rza o ę ą wi Ywać śnieg, jak teraz mieszkańcy Rzymu, Aten czy Barcelony.
orzystając z niezwykle praktycznych wynalazków ostatnich lat, na dłuższe delegacje zagraniczne zabieram ze sobą laptopa i kilka filmów na płytach DVD.
W ten to właśnie sposób; podczas
ostatniego wyjazdu do Austrii, przypomniałem sobie film Sylwestra Chęcińskiego . Rozmowy kontrolowane".
Film jest dokładnie sprzed piętnastu lat.
Scenariusz do niego napisał Stanisław
Tym i zagrał zarazem główną rolę.
Fabuła jak fabuła, ale scena wigilijnych
wieczerzy w rozmaitych polskich domach w dwunastym dniu stanu woj_en~ego A.D. 1981 ~usiała robić.wr~zen!e. Przepych.u me. było. pra~1e nigdzie.• za ~o ludzie b~h sobie wyJątł<owo bhscy 1serdeczni. Ze szcz.ególną
- mocą z mi~sz~ań w. blokowiskach'
starych kam1~n~c::_ach 1.z prywatnych
do.mków w w1gll1Jny wieczór docho-

K

dzilo:
„Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony.
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
.
ma granice Nieskończony.
Wzgardzony, okryty chwałą.
Śmiertelny Król na Wiekami I
A słowo Ciałem się stało,
i mieszkało między nami.".

SPOZA

KADRU

odzice dokładnie nie pamiętają, kiedy
dzieci wróciły ze szpitala do domu.
Wiedzą, ż.e jako pierwszy wypisany Żostał
Artur, a na początku października cala trójka była już w domu, bo w tym miesiącu
odbyły się potrójne clnz.ciny.

R

A w trzeciej zwrotce:

„ W nędznej szopie

dorosl·ość

Potróina

ICRZYSZtOf
MIKLAS

urodzony,

Żłób mu za kolebkę dano/
Cóż jest, czym był otoczony?
Bydło, pasterze i siano.

Ubodzy, was to spotkało,
Witać go przed bogaczami.
A słowo Ciałem się stało,
I mieszkało między nami."
Jakże wówczas słowa tej kolędy

Krótka wzmianka
w Teleexpresie
Pxzyjście na świat trojaczków było swo-

istą sensacją, w którą nie wszyscy jednak
kró
·
brzmiały wy1·ątkowo i podtrzymy-

wały ducha w narodzie. Narodzie
wzgardzonym przez rządzących,
ale- przecież okrytym chwałą. 1 tylko
w rezydencji generała milicji (.Kiedy to
w tym roku, towarzyszu pułkowniku,
wypada Wigilia?") podawano .tradycyjnąpolskągolonkę w piwie", po czym
intonowano .Podmoskownyje wiecziera". No comment.
W:aśnie mamy ćwierć wieku
od tamtego Bożego Narodze- .
nia. Młodzież tę najnowszą
historię Polski zna już tylko z opowieści swoich rodziców i z podręczników. Dla mojego pokolenia to ciąg!e
świeża sprawa. Tak, jakby było to
wczoraj. Tęgi mróz, śnieg po pachy
i kilka godzin w kolejce w Urzędzie
M k tó
D · I ·
arszawa - o o w,
zie mcowym
żeby dostać na Boże Narodzenie przepustki pozwalające na nasz wyjazd do
_rodziców, a naszych dzieci do dziadków, do Łowicza . Potem szczegółowa
kontrola na drodze gdzieś przed Ożarowem priez patrol wojskowy złożany z chłopaków, którzy zapewne my-

w

śleli,

jak my wszyscy, ale

cóż

mieli

robić: rozkaz to rozkaz! I tylko czasem przykro, że ci , którzy wówczas
zawodzili pijackimi głosami o .podmo~kownych wieczierach" ciągle mają
się lepiej od całej reszty. Chociaż Pan

Bóg nie rychliwy... Właśnie znów się
rodzi. .. I to jest nasza Wielka Nadzieja!

...........

'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

wierzyli. WTeleexpresiewspomniano 'tko o dzieciach. W sierpniu na wsi mało kto

ogląda telewizję o godz.17. Wiadomo- pracy na polu jest wtedy dużo, na oglądanie
telewizji można sobie pozwolić dopiero
późnym wiecwrem. Jesz.cze wiele miesię
cy póżniej znajomi pytali rodzinę Owsików, <:z'f to prawda, ż.e mają trojaczki. Przytakiwali, opowiadali.
Gmina Kiernozia nie przeoczyła jednak
przyj~a na świat trojaczków z Wituszy.
Rodzina otrzymała wtedy z urzędu pomoc

niemowlęcym

na kolanach u rodziców.

-nowąpralkęwimikową, wirówkęi3łóż.ecz
ka. Widocznie przyjście na świat dzieci jest Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu.
większym Wydarzeniem niż ukończenie Z nauką nie ma problemów, jest spokojna,
18 lat T~ oprócz rodziny i przyjaciół, chętnie pomaga rodzicom w pracy.
nikt 0 nich nie pamiętał.
Gdy koń<:z'fla gimnazjum, składała też
_ Wlszy.'Stkie dzieci traktowane były;·edna- dokumenty do ,,Ekonomika" w Łowiczu
byl to trudne- r7V'71'~ie 1Gąbinie. Do Łowicza się nie dostała. z.astakaw hoć ·
. ~·-J~,
nieraz . 0
o, c
nawia!a się więc, <:z'f wybrać Gąbin. Skoro
mama. ~~~ .W< lo~owama, jak WSZJ:'""
bracia zdecydowali się na szkoły
jednak
s?' chcieli gdzieś1e::hać'. ~ w samochodzie_
niebyłndlawszystkichmugsc.Nawyciecrki w Łowiczu, ona też. - Razem to razem
szkolne jeździła cala trójka. Gorz.ej,jak było - mówi Marzena. Jeszcz.e nie wie, czy będzie
dlanichjednomiejscenawyjazdwnagrodę, chciała pracować w wyuczonym zawodzie.
Hubert jest uczniem wielozawodowej
np. ze szkoły. Wtedy też były losowania
Chłopcy przez wiele lat ubierani byli tak klM)'w Z.espole Szkół Ponadgimnazjalnych
samo.Dziecibardzotolubiłyiokupowanie nr 1Łowiczu. Ksz1ałci się w zawodzie 17.ci:nik-wędliniarz. W tym roku szkolnym odtakich samych ubrań prosiły rodziców.
bywa praktyki z zakładzie tej branży przy
Łódzkiej w Łowiczu. Wszystko wskaul.
Jui weszli w dorosłość
zuje na to, ż.e chłopak będzie chciał praccr
Marzena jest wysoka i S7.CZUpła, fizycz- wać w tym zawodzie, bo ,zdecydował się
nie najbardziej podobna do Artura. U<:z'f się U<:z'fĆ w tym kienmku jesz.cze w V klasie
wTechnikmnHote~ w Z.espole Szkół

Ileż

szkoły podstawowej.

OKRĘGOWE

oni mieli

Artur jest nieco niższy od Huberta
i Maneny. Podobnie jak oni, wybrał naukę
praktycznego zawodu. Jest uczniem ZSP
m; 1, klM)' o kienmku: technolog robót wykończeniowych. Jesienią tego roku miał okazję wypróbować w praktyce mniejętności
zdobyte w szkole, pomagając murarzowi
w budowie komina.
Trojaczki z Wituszy obchodziły swoje
18 urodziny w remizie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Wituszy. W uroczystości brało
udział około 30 osób. Chłopcy, a właściwie
panowie, należą do młodzieżowej drużyny
pożarniczej w tej jednostce, ale już wkrótce
7.00taną czynnymi straż.akami. Mają swoje
marzenia, plany życiowe, których nie bardzo chcieli nam zdradzić. Choć od urodzin
minęły 4 miesiąi:.e, życzymy im, żeby i ch
marzenia się spełniły. Żeby życie obdarzało
ich zawsze potrójnym szczęściem:
MllVS/awa Wolska - Kobierecka

Polski Związek Motorowy

RA.D IXI

.,.

STACJE KONTROLI POJAZDOW

ŁOWICZ, ul. Nadbzurzańska 1, tel. (046) 837-39-81, czynne: pn.-pt. 8-20, sb. 8-16
DOMANIEWICE, ul. Kolejowa 1 (w_!>ud. 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-p-75, czynne: pn.-pt. 8-16, sb. 8-14

~~.__~~..._~~~~~~~~~

ogłasza

Trojaczki w wieku
przy nich pracy!

nabór do

PRYWATNEGO POLICEALNEGO
STUDIUM ZAWODOWEGO
WŁOWICżU
kształci w kierunkach:
, TECHNIK EKONOMISTA speCJalnośl: rachunkowoś4'{tfJnse

które

(uprawnienia wymagane na stanowisku głównego

k~gowego)

.

• TECHNIK ADMINISTRACJI
• TECHNIK PRAC BIUROWYCH

na stanowiska:

AUTORVZOWANY
• MECHANIKA SAMOCHODOWEGO • LAKIERNIKA
SERWIS
SAMOCHODOWY • SPRZEDAWCA SAMOCHODÓW
J.R.J Z&chorscy l'ifiMMMll • wykształcenie kierunkowe • roczne doświadczer:iie zawodowe
• chęci do pracy i zdobywania wiedzy
99-300 Kutno
ul. Józefów 26
GWARANTUJEMY: • szkolenia w Citroen Polska, Bosch Serwis
• atrakcyjne płace • bardzo dobre warunki pracy
tel. 601-075-800
..
601-330-122 ZATRUDNIAMY TEŻ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE!

'

ZAJĘCIA ROZPOCZNĄ SIĘ

WLUTYM

Podania przyjmujemy do końca stycznia 2007 w sekretariacie
Centrum Szkół Prywatnych Radix w Łowiczu, ul. Kaliska 5a
w środy w godz. 9.00-13.00, w soboty i niedziele
w czasie zjazdów - 6 i 7, 20 i 21 stycznia.

INFORMACJE TELEFONICZNE:

ZŁOMOWANIE

(Ó46) 830-33-51, 601-287:-27 4, 602-466-87 4

.• WPISOWE 200 zł • PIERWSZY SEMESTR GRATIS
Łowicz, ul. Kaliska 5a ... wykształcenie, zawód, praca ~

'--------.. . . .-------------------------------------------ia
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POJAZDOW
ZAŚWIADCZENIA OD RĘKI

SKUP AUT
Stac a

możliwość

Demontażu

odblo

Po azdów

-

Radio Victoria zatrudni

~DE~
z terenu Łowicza i okolic
Tel. 0694-477-737

R-1781
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Nagrodzone nailepsze prace plastyczne
Rekordową ilość 324 prac nadesłano w tym roku na ósmy powiatowy przegląd Dziecięcej Twórczości Plastycznej organizowany
przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Chąśnie.

tym roku wzięły w nim udział
23 placówki oświatowe i kulturalne
z powiatu łowickiego. Przyznano nagrody
i wyróżnienia dla 81 młodych ludzi, których prace wyróżniały się ciekawym pomysłem i starannym wykonaniem. Więk
szość nadesłanych prac było wykonanych
kredkami i furbami, jednak sporo było prac
przestrzennych, a także wydzieranek i wyklejanek. Sala biblioteki w Chą,5nie, w której
odbyło się wręczenie nagród, była kolorowa

W

Kret z Gimnazjum w Błędowie. Pozostałe
Dutkiewicz. z SP w Błędowie, nagrody otrzymali: Agnieszka Klimkiewicz,
Przemysław Cz.ajkazMłodzie Agata.Cz.arnota, Sylwia Kostyra, Martyna
żowego Ośrodka Socjoterapeu- Pietrzak z Gimnazjum w Błędowie.
tycznego w Kiernozi, Magda- We wszystkich tych kategoriach wiekowych
lena Krokocka z SP w Dzierz- przyznanych zostało łącznie 57 wyróżnień.
gówku, Katarzyna Gosławska
Autorzy pięciu prac plastycznych zoz SP w Wygodzie, Monika stali dodatkowo nagrodzeni przez sponsora ·
Wieczorek z SP w Dzierzgów- indywidualnego, firmę PHU Jerzego Dutku, Michał Majchrzak z SP kiewicza Nagrody te otrzymali Damian sło
w Stuyrn Waliszewie, Andże ma, Martyna Furman i Anna Latoszewska
lika Kotlarska z SP w Błędo z SP w Błędowie, Daria Konikowska i Julita
Stępniak z SP w Nowych Zdunach.
wie.
W trzeciej grupie wiekowej,
Laureaci konkursu dostali nagrody w poobejmującej uczniów gitnna- staci książek, m.in. popularnonaukowych,
zjum, nagrodę specjalną prze- a po rozsbzygnięciukonkursu czekał na nich
wodniczącej jury Agnieszki słodki poczęstunek przygotowany przez
(tb)
Łazińskiej otrzymała Marta pracowników biblioteki.

,ras z SP w Mastkach, Dariusz

od prac dzieci. Będziemo:żnajejeszcze oglą
dać do końca roku.

W kategorii wiekowej autorów prac od 6
do 9 lat listę nagrodzonych otwiera pięcio
letnia Natalia Wacławiak z SP Oszkowice,
która otrzymała nagrodę dla najmłodszego
uczes1nika przeglądu. Dalej nagrody otrzymali: Aleksandra Woźniak, Mateusz Lepieszka, Łukasz Miziołek i Piotr Ziółkow
ski z SP w Błędowie, Przemysław Więcek
z SP w Wygodzie, Krystian Gałązka i Kinga
Flis z SP w Niedźwiadzie, Daria Cieślak
z GOK w Kiernozi, Kinga Flis z SP w Niedźwiady, Michalina Kotlarska z SP w Błę
dowie, Blaż.ej Kowalewski z SP w Oszkowicach.
W drugiej grupie wiekowej dzieci od 10 Widownię w czasie rozstrzygnięcia przeglądu
do 12 lat nagrodzeni zostali: Weronika Mu- stanowili sami jego uczestnicy, czyli dzieci.

Pragnę serdecznie{"

podziękować Pań8iwu
za kolejny rok węółpracy.
Prosq Jeclnoa.eśnie przyjęć
najlepae żyaenia
spokojnych i rodzinnych

Świąt Bożego.Narodzenia
oraz wu.elkiej pomyilnośd

w Nowym 2007 Roku
Teresa Kotecka-~

6 zespołów, kilkudziesięciu uczestników, cały dzień kolędowania - tak
wyglądał festiwal w Mocarzewie.

FotoStudi~

Kolędowali

wMocarzewie
60 dzieci z 9 ośrodków szkolno-wychowawczych z Sierpca, Kutna, Płocka,
Gostynina, Łowicz.a i Mocarzewa spotkało się na V Festiwalu Polskich Kolęd
Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski.
Festiwal odbył się w czwartek 14 grudnia
w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym
Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania
Pańskiego w Mocarzewie w gminie Sanniki.

- Dzieci i-rykonywały kolędy tradycyjne, ale też zupełnie nowe utwory, napisane dla nich przez nauczycieli muzyki
- mówi dyrektor ośrodka Mocarzewie
s. Bożena Wróbel. Najmłodszymi uczestnikami festiwalu byli 8 i 9-letni wychowankowie ośrodka w Mocarzewie, najstarsi uczestnicy to młodzież ze specjalnych szkół zawodowych.
W festiwalu tym występ wszystkich
dzieci oceniany jest tak samo, bez typowania miejsc. Wszystkie ośrodki otrzymują takie same nagrody - radiomagnetofony, a każdy uczestnik - pluszową maskotkę. Uczestnicy festiwalu zaproszeni
zostali na wspólny obiad, przyszedł też
do nich Mikołaj z paczkarni słodyczy.
(mwk)
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Wszystkim swoim Klientom
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SWIĄT BOZEGO
oraz SzczQŚliwego
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omówieniem z radą pedagogiczną wyniku odbytych
spotkań i sporządzeniem protokołów.
Podobnie wizyta przebiegała w miniony piątek
w Gimnazjum w Kompinie. Z ramienia organu prowadzącego w trójce znalazł się Tadeusz Blus z Urzędu
Gminy w Nieborowie. W momencie kiedy przedstawiciel kuratorium spotkał się z rodzicami, policjant Dariusz Rełek w sąsiedniej sali zebrał grupę uczennic - po
dwie przedstawicielki z każ.daj klasy - aby porozmawiaćznimi na tematy dotyczącew szczególności dziewcząt - Jak na razie kontakt z gimnazjalistami jest bardzo dobry- powiedział reporterowi NŁ. - Uczniowie są
otwarci i chętnie mówią o swoich problemach. Na pytaZespoły dokonujące przeglądu szkół, skła
nie o to, czy stwierdził jakieś poważne problemy wśród
dające się z przedstawiciela kuratorium
gimnazjalistów, Rełek odpowiada: - Nie chciałbym oceoświaty, policji oraz organu prowadzącego,
niać w ten sposób, bo dla młodego człowieka każdy
w!zytują szkoły na terenie powiatu łowickie
problem wydaje się poważny. Skrajnych przypadk/Jw
go. Sporządzone przez nie raporty służyć
jednak nie stwierdziłem - dodaje.
będą eliminowaniu problemów wychowawrzedstawiciel kuratoriumAndrztj Piotrowiak mówi,
czych, z jakimi boryka się szkolni~o.
iż zespół jest dopiero na póhnetku wizyt i nie
może jeszcze ocenić ich wyników ani też skuteczności
rójka, w skład którtj wchodz.ąprzedstawiciel kurai zasadności podjętych działań. W poło"".ie kontroli nie
torium Andrzej Piotrowiak, policjant Dariusz Remógł nam też jeszcze powiedzieć, jak na tle innych
łek i w zależności od terenu, stosowny pi:zedsta~ciel
wizytowanych szkół ocenia gimnazjum w Kompinie.
organu prowadz.ącego, była na początku w łowickim
-Przyjmujemy ze zrazumieniem tę akcję i rożumiemy
Zespole
Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, w zespo'
'potrzebę poddania się temu - mówi dyrektor kompiń
łach szkół w Kocierzewie i-Łyszkowicach, gimnazjum
skiego gimnazjum Włodzimierz Gratys. - Mam nadziei podstawówce w Kiernozi, łowickim Zespole Szkół
ję, że przyczyni się to da zwr-Ocenia uwagi na aspekt
nr 3, w szkołach pijarskich, gimnazjach w Błędowie
wychowawczyfankcjonowania placówek oświatowych.
i Popowie.
Nie ulega wątpliwości, że wiek gimnazjalnyjest wiekiem
W piątek 15 grudnia trójka odwiedziła gimnazjum
trudnym. 1j;m bardzięi potlzebna jest młodzieży pomoc
w Kompinie, 18 grudnia łowickie Gimnazjum nr 1,
-dodaje.
·
19 grudnia Gimnazjum nr 2, 20 grudnia gimnazjum
Jak mówi szefowa skierniewickiej delegatury kuratow Nowych 7.dunach, 21 grudnia miała być w gimnarium Małgorzata Karbowiak, podczas wizyt w szkozjum w Starym Waliszewie. Szkoły zawiadamiane są na
łach trójka przypomina również uczniom o tym,
dwa dni przed datą wizyty.
że oprócz swoich praw mają też obowiązki, a nauczy- Wydaje mi się, że kai:de działanie zmierzajqpe do
·cielom - o obowiązku zgłaszania policji przestępstw
zdefiniowania problemu jest działaniem dobrym - kodokonanych na terenie szkoły. Zgodnie z opracowamentuje dyrektor kontrolowanych przez taką trójkę
nym przez skierniewicką delegaturę harmonogramem,
szkół pijarskich Przemysław Jabłoński. - Taka wizyta
informacje z przeprowadzonych przeglądów wpłynąć
w szkole może unaocznić pewne/akty i pomóc w rozwią
mają do wojewody łódzkiego do 30 czerwca 2007 roku,
zaniu istnięjqpego problemu. Czy ta metoda się sprawSpotkanie z nauczycielami w Gimnazjum w Kompinie. Od lewej: Tadeusz Blus, Andrzej Pio- natomiast ministerstwo oświaty otrzyma opracowane
dzi, czas pokaże. Jedno jestpewne, kiedy się ma wiedzę,
trowiak i Dariusz Rełek. Z nimi: dyrektor szkoły Włodzimierz Gratys.
wyniki do 15 lipca.
(wcz)
można się zastanowić nad dalszymi krokami - dodaje;
mając na myśli działania ministerstwa.
Wizyta w prowadzonych przez dyrektora Jabłoń
skiego szkołach rozpoczęła się o godzinie 8.00 zapoznaniem się z dokumentami szkół. Z ramienia organu
prowadzącego w trójce znalazł się ojciec rektor łowic
kiej pijarów ojciec Andrzej Pilch. Następnie odbyła się
o wyloieniÓ do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
rozmowa z dyrektorem, dotycząca bieżącej sytuacji
zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren ulicy Tuwima,
placówki. Przedstawiciele trójki zwiedzili też kompleks .
budynków, zobaczyli, jak wyglądają lekcje, jak przeSikorskiego, Fabrycznej i granicy miasta Głowna
rwy itd. Od 9.00 trwało spotkanie z młodzieżą.
Z każ.dej klasy wytypowanych zostało od dwóch do
Na podstawie art. 17 pkt 1Oustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
czterech osób. Pytano ich o to, dlaczego wybrali tę szkołę,
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póżnieiszymi zmianami) oraz uchwały Nr XXXVll 1/35812006 Rady Miejskiej w Głownie
jak się w niej czują, czy sąjakieś problemy, czy wystę
z dnia 2 marca 2006 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
pują grupy nieformalne itp. Podczas spotkania mło- ·
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren ulicy
dzież nie zgłosiła żadnych uwag.
Następnie odbyło się spotkanie z rodzicami. ScheTuwima, Sikorskiego, Fabrycznej i granicy miasta Głowna wraz z prognozą
w
mat pytań był podobny, jak wcześniej : dlaczego~
oddziaływania na środowisko.
ce zdecydowali się posłać dziecko do tej szkoły, jakie
sprzedaży
mają opinie o placówce, jak układa się współpraca
../ Wyłożenie odbędzie się w dniach od 03 szycznia 2007 r. do 24 stycznia 2007 r. w siedzibie
z dyrektorem i wychowawcami. Również w tym przyUrzędu Miejskiego w Głownie ul. Młynarska 15 w godz. od 9. OO do 14.00 parter- pokój nr 1O.
Jastrzębia 95
padkli żadnych uwag nie było. Wizyta zakończyła się
~

-Giertychowskie tróiki
odwiedzaiq szkoły

P

OBWIESZCZENIE

Eko Groszek wor~~:'r;"Y
Miał wysokokaloryczny

„

KOSTKA .....
ORZECH

REKLAMA - -

ciągłej

Tel. (046) 837-15-89, 837-14-10 ~

Na podstawie ~rt. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 85Bt

ZAKŁAD USŁUG
że uchwałą

../ Dyskusja publiczna nad przyjętymi wprojekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 23 stycznia 2007 r. w sali Urzędu Miejskiego w Głownie ul. Dworska 4 (budynek
USC) ogodz.12.00.

../ Zgodrne z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia
miejscowego, może wni~ść uwagi.

KOMUNALNYCH INFORMUJE

przyjęte

w projekcie planu

· ../ Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Głowna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
wnieprzekraczalnym terminie do 07 lutego 2007 r.
R-•8JO

Nr '11/17/2006 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 6 grudnia 2006 roku,

KAMIZELKI

zatwierdzone zostały na okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007r.
nastęJUjące taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

i zbiorowego odprowadzania ścieki~ dla miasta lewicza:

--

RYBACZKI 69

za dostarczanie wody:
* dla gospodarstw domowych
- 1,87 zł/m3 netto
* dla przemysłowych odbiorców usług · - 1,90 zł/m3 netto
* dla pozostałych odbiorców usług
- 1,87 zł/m3 netto

69 •
'

•

'

bluzy 99.
...,.-. '
-~··
golfy 89 -

- 2,00 zł/rn3 brutto
- 2,03 zł/m3 brutto
- 2,00 zł/m3 brutto

J..D!r.· '

bluzki 69,·

Przed NOWljm RJiem

za odprowadzanie ścieków:
* od gospodarstw domowych
* od przemysłowych odbiorców usług
* od pozostałych odbiorców usług

,iag;.

- 1,99 złfm3 netto
- 4,05 zł/m3 netto
- 2,75 złfm3 netto

- 2, 13 zł/rń3 brutto
- 4,33.zł/m3 brutto
- 2,94 złfm3 brutto

Pełny tekst uchwały znajduje się na stronach internetowych:
- www.blp.um.lowicz.pl
- www.zuklowicz.home.pl
R-1831
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Przegląd

dobrej prasy

Dzieci są dziełem sztuki

kują od r~. Ich efekty widać jednak po latacJ
Jak ktoś nie chce mieć dzieci, to żadne pieniądze go
nie przekonają. To kwestia modelu kulturowego.
Dla wielu młodych ludzi najważniejsza jest nie rodzina, ale kariera zawodowa.
Oczywiście obserwujemy kryzys więzi i wartości - znacznie szerszy niż kryzys rodziny. Prorodzinna polityka państwa nie jest wszystkim, ale ona
też tworzy określoną atmosferę, jest jednym z czynników branych pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o posiadaniu dzieci.

• „Rodziny duże bogactwem i nadzieją Pol- i nawet przez kilka pokoleń nie są w stanie się za- ki dzieci od urodzenia do zakończenia studiów poski" - to tytuł konferencji, którą pani współ adaptować. Wadą modelu 2 plus I jest też to, trzeba miliona złotych! Te pieniądze wykładają wyorganizuje. Nie jest odwrotnie? Czy wie- że jedynacy wychowani w takiej rodzinie często łącznie rodzice, a państwo nie zwraca im nic, mimo
lodzietne rodziny to nie obciążenie dla pań mają najwyżej jedno dziecko. To prowadzi do wy- że dzieci są ogromnym kapitałem dla całego społe
• Przepraszam za osobiste pytanie - dlaczeństwa. Obok kwoty wolnej przydałby się też
stwa, które musi wydawać mnóstwo pie- mierania społeczeństwa. ( ...)
niędzy na ich świadczenia społeczne?
dodatek na wychowanie dzieci. Konieczne jest czego pani zdecydowała się na siedmioro
• Jak zatem można pomóc rodzinom
·
zastanowienie się nad emeryturami dla matek, które dzieci?
wielodzietnym?

JOANNA KRUPSKA, działaczka nieformalnej
grupy Pro-Rodzina, matka siedmiorga dzieci: Wręcz
odwrotnie. Duże rodziny odpowiadają interesom
państwa i społeczeństwa . W tej chwili wskaźnik
urodzeń w Polsce wynosi 1,2 i jest jednym z najniż
szych w Europie. A to może doprowadzić w przyszłości do załamania finansów publicznych - systemu ubezpieczeń społecznych, świadczeń zdrowotnych. Już w okresie Cesarstwa Rzymskiego mówiło
się, że kobieta wypełniła swój obowiązek wobec
państwa, jeżeli urodziła troje dzieci. Także dziś rodzina wielodzietna - a więc P<>siadająca troje lub wię
cej dzieci - służy po prostu polskiej racji stanu.

• Dlaczego model 2 plus 1 jest czymś
W takiej rodzinie dziecku można poświęcić więcej czasu i więcej pieniędzy przeznaczyć na jego edukację. Może będziemy
mniej licznym, ale lepiej wykształconym społeczeństwem, a na nasze emerytury zapracują imigranci? Tak jest np. w Europie Zachodniej.
złym?

Imigracja oznacza ogromne problemy. Często imigranci pochodzą z krajów o odmiennej kulturze

Mali aktorzy
co tydzień

ćwiczą

23 listopada dzieci z klas I-Ili pijarskiej
podstawówki wystawiły po raz pierwszy
przygotowane przez siebie półgodzinne
przedstawienie pt. „Królewna Śnieżka':
To jeden z efektów ich pracy
w grupie teatralnej
prowadzonej przez p. Bożenę Siekierę.

P

ani Bożena pracuje już z dziećmi dwa i pół
roku. Swoje zajęcia organizuje po lekcjach, raz
w tygodniu, we wtorki. Zajęcia trwają od godziny 17.30 do 19.00. W zajęciach teatralnych każ
dy może brać udział. Przeszkodą w uczestnictwie
nie jest ani wada wymowy dzieci, ani też nadmierna
pobudliwość i nieśmiałość - wręcz przeciwnie. Poprzez takie zajęcia dzieci rozwijają się, nabierają więk
szego dystansu do siebie, zanikają wady. Dzieci stają
się bardziej otwarte na otaczający ich świat. Może
być to świat szkoły, czy też świat ludzi dorosłych,
jakimi są dla nich rodzice i nauczyciele. Bożena Siekiera jest z tej pracy z .dziećmi bardzo zadowolona,
mówi że jest to praca bardzo'twórcza.
,,Królewna Śnieżka" będzie ponownie wystawiona
przez te same dzieci na Dzień Babci i Dziadka.
Obecnie, jak mówi pani Bożena, dla dzieci biorą
cych udział w przedstawieniach teatralnych rozpoczął się okres prób przed tzw. małymi jasełkami.
Okres ten jest dla dzieci bardzo pracowity - co tydzień próby, próby, aż dojdzie się do wprawy. - Ale
to się oplaca,jak widzi się po wystawionymjuż przedstawieniu radość i zadowolenie dzieci z ich własne
go wysiłku - mówi pani Bożena zapraszając pozostałe dzieci, w których drzemie
uczestnictwa w zajęciach.

„mały

aktor'', do

pracują

Najważniejsza

jest zmiana rażąco niesprawiedliwego systemu po(latkowego. W Polsce nie ma
żadnych ulg dla osób decydujących się na dzieci.
Wyjściem może być kwota wolna od podatku na
każde dziecko. W czerwcu były minister finansów
Stanisław Kluza proponował, żeby wynosiła ona
2800 zł, choć tak naprawdę powinna wynosić
I Otys. zł. Wedługjego obliczeń na wychowanie trój-

'

w domu ...

•Uważa pani, że to przyniesie wzrost przyrostu naturalnego? Na zachodzie Europy na
politykę prorodzinną wydaje się bardzo dużo,
a przyrost nadal jest niezbyt wysoki.

Ale systematycznie wzrasta. We Francji należy
do najwyższych w Europie. Wszelkie prorodzinne zmiany - szczególnie w podatkach - nie skut-

Kiedy poznaliśmy się z mężem, mieliśmy swoje
pasje. Uznaliśmy jednak, że to, co najlepiej możemy
zrobić wspólnie, to przekazać nowe życie . To najpiękniejsza twórczość, jaka istnieje. Dzieci są czymś
w rodzaju dzieła sztuki. A dziś najlepsze, co może
my zrobić, to towarzyszyć im w rozwoju.

Rozmawia/ Marek Pielach
Rzeczpospolita, 7 grudnia 2006
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Jakie .drogi ·chciał
4 grudnia w Kiernozi
powstał Klub Radnych
„Niezależni".

Do klubu tego należą
Marek Radaszkiewicz,
Mirosław Kawczyński,

·Urszula Kapusta
- Tymoshchuk,
Robert Cieślak
i Zygmunt Dylik.
adni deklarują chęć współpracy
z wójtem i resztą Rady Gminy Kiernozia w sprawach dla gminy najważniej
szych, lecz początki tej współpracy są
dość trudne. Było to bardzo widoczne
na sesji 6 grudnia, gdy zarysował się wyrażny podział w Radzie Gminy.

R

Zaleini · od czegoś
czy kogoś?

budował

wói·t

Wtedy Zygmunt Dylik przyznał, że
o parametrach dróg zdecydowali radni
ur kadencji, w której on był radnym.
- Sam głosowałem za drogami 3 m, była
propozycja 3,5 m. Na tamten czas to była
dobra decyzja ~powiedział. -Jednak teraz transport jest większy. Jeżdżą duże
tonaże do gospodarstw, np. po buraki
cukrowe. - Trzeba było wt_edy przyjąć
plan realizacji. Jak go nie ma, wszyscy
robią.dokumentacje i trzyma się wszystkich w „szachu ". Powinno się robić drogi najważniejsze, z których korzysta dużo
ludzi, a nie załatwiać czyjeś partykularne interesy.
Wójt nie chciałaby zmieniać parametrów budowanych dróg, bo w gminie byłyby wtedy drogi lepsze i gorsze. - Jak
chcecie, to podejmijcie decyzję i tłumacz
cie tym, co mają drogi po 3 m i małą
podbudowę, dlaczego tak zdecydowaliście - zwrócił się do radnych. Decyzja
o parametrach dróg zapadła w 1999 roku,
gdy był jeszcze Zarząd Gminy. Zarząd
proponował drogi o szerokości 3,5 m,
wójt uważał, że powinny mieć przynajmniej 3,5 m. Ówczesna rada nie uwzględ
niła ani jego propozycji, ani propozycji
zarządu i on nie czuje się temu winny.
Wtedy głos zabrał prezes Spółdzielni
Kółek Rolniczych Bogdan Maślanka,
który powiedział, że wójt dostał „zim-

Radny Wiesław Bogucki pytał, co
oznacza nazwa klubu „Niezależni". - Nic
mi nie wiadomo, żeby ktoś z nas był uzależniony od czegoś i leczył ~ię. Na to radny Marek Radaszkiewicz odparł, że sło Drogi gminne mają szerokość 3 m. Na zdjęciu jedna z nich, łącząca sołectwa Brodne Towarzystwo i Chruśle.
wo „niezależąi" nikogo nie obraża. Ma
ono wiele znaczeń, co można sprawdzić ne i o możliwość sprzedania tych lokali kiedyś wyhudowane jakimś kosztem,
w słowniku. - Pan też może z dwoma najemcom. Pytania te, pozornie nie na trzeba odliczyć amortyzację.
osobami założyć klub radnych i nadać temat, zadano być może dlatego, że
mu dowolną nazwę - zwrów domu tym
Nie orać poboczy
cił się do Boguckiego.
mieszka radny
Radaszkiewicz.
Radny Janusz Wasilewski
Zygmunt Dylik stwierWójt przyznał,
pytał wójta, czy nie można
dził, że jest jednym z niewieże nie jest przyzabezpieczyć poboczy dróg
lu radnych, którzy w wybogqtowany na pogminnych. Pas drogowy wierach wystartowali z małego,
danie dokładnych
lu dróg bywa podorywany
niezależnego komitetu. Skryinformacji na tei drogi niszczeją. Proponotykował też Radę Gminy IV
mat
kosztów
wał, aby odorać właściwą
kadencji za to, że niektórych
utrzymania tego Stanisław
swoich decyzji powinni się Zygmunt
szerokość pasa, a koszty
wstydzić.
Dylik
budynku. Gmina Stańczak
tych prac pokryć z funduZabolało to radnego Krzysztof Bud- ze swojego budżetu wymieniła w nim szu tego sołectwa, w którym to będzie
·nickiego, który uniesionym głosem wy- stolarkę, zabezpieczyła dach, partycy- robione. Przeciwni tej propozycji byli
mienił, co zrobiono w poprzedniej ka- powała w kosztach wymiaQy pieca. sołtysi. Ich zdaniem obciążyć kosztem
dencji. - 25 km dróg, stację uzdatniania W budynku mieszka 4 najemców i wszy- należałoby osobę, a nie całą wieś.
wody, ocieplenie szkoły i Urzędu Gminy. scy płacą czynsz ustalony przez Radę
Wójt mówił, że nie chciałby od razu
Gminy.
karać. - Niech każde sołectwo się nad
To jest wstyd?
- Gdybyśmy chcieli to sprzedać, nale- tym zastanowi. Może trzeba porozmaInnych radnych, np. Janusza Wasilewskiego, zabolała sugestia, że są za- żaloby zrobić podział geodezyjny i ll'.)'Ce- wiać z tymi ludźmi, pomóc im odorać
leżni od wójta, bo dostali się do rady nę. Może to by było rozsądne. Gmina by tak, jak powinno być.
I tak sprawa poboczy wyz Komitetu Wyborczego Ziesię tym nie martwołała temat gminnych dróg.
mi Kiernozkiej.
wiła. Możemy się
- Odejdźmy od tego, że spo- Dom nauczycie/a w Kiernozi jest własnością gminy. Mieszkają w nim
Radaszkiewicz prosił, ze
nad tym zastanołeczne komitety robią doku- 4 rodziny.
względu na pracę zawodową
wić.
mentacje na drogi. Niech koswoją i inny~h radnych,
Radaszkiewicz
o wyznaczenie możliwie stamitety podejmują decyzję nie Kiernozia drogi mają 3 m szerokości, ny prysznic" od Zygmunta Dylika, ale
powiedział wtełych terminów sesji. - To
i przekazują nam to dalej do podbudowę o grubości 8 cm i dwie war- nie musi robić umizgów na „stronę przedy, że kiedyś pyświadczy o szacunku do praciwną". Ma przewagę w radzie, więc
robienia. Mamy w Urzędzie stwy masy bitumicznej po 3 cm.
tał wójta o możli
cy rolników, którzy zawsze na
niech realizuje ~woje plany. Przypo~iał
Gminy projekty
wość
kupna
i
ten
Marek
wszystko mają czas - ode- Wiesław
techniczne na
Wieiskie drogi też, że pierwsza gminna droga była rotwierdził, że jest Radaszkiewicz
Bogucki
zwał się ponownie Bogucki.
28 km dróg do
biona w Sokołowie (wieś, w której mieszto niemożliwe.
.z chodnikiem·
Przewodniczący Stanisław Stańczak po- Prosił też o zestawienie wpływów z ty- budoll'.)'. Najstarszy, z Woli
ka radny Dylik) i stwierdził, ż.e m.in.
i ścieiką
wiedział, że trudno byłoby wyznaczyć tułu czynszu z wydatl\ami, jakie tam Stępowskiej, jest z 2000 roku.
dzięki radnemu Dylikowi gmina ma tastały termin. Sesje Rady Gminy odby- gmina poniosła. - Dom nauczyciela sta- Boję się, że te projekty będzie
kie wąskie drogi, których jakość nazwał:
rowerową
wają się w środy, wcześniej zwoływano nowiłjedną działkę ewidencyjną ze szko- trzeba ll'.)'rzucać, bo stracą
wielkim „g".
je w poniedziałki. Zmieniono termin ze lą. Od niedawna jest uregulowany stan ważność. Zamawiane są koRadny Mirosław Kaw- Ja glosowałem na wójta i nie wstywzględu na dużą ilość interesantów prawny. Jak będzie wola rady i zaintere- lejne projekty i jest to poza
czyf!.ski powiedział, że bu- dzę się tego, co się działo w poprzedniej
Wójt Zenon
w Urzędzie Gminy w poniesowani, to można
dując drogi, gmina powinna kadencji. Dobrze, że radny Budnicki
kontrolą lfrzędu Kaźmierczak
działki, bo jest to dzień tar-·
Gminy. Wójt obarobić też rowy. Wójt przy- umiał odpowiedzieć Dylikowi.
to sprzedać - mógowy.
wia się, że koszt tych zamó- znał mu rację, wymieniając też chodnik,
wił Zenon Kaź
Wójt starał się uspokajać radnych, mówień może przekroczyć kwo- a ktoś z sali ironicznie „dorzucił" też wiąc, że wytykanie starych spraw nic
mierczak. O spraIle kosztuie dom
tę, która zobowiązuje gminę ścieżkę rowerową.
wach finansonie da, a kłócąc się, nic się nie zrobi. Jak
wych
- I km drogi kosztuje nas około 170 dalej będzie wyglądała współpraca Rady
mówił
do ogłoszenia przetargu. Mózaś:
nauczyciela?
wił też, że niektóre wsie zle- -180 tys. z/ i mamy jeszcze do zrobienia Gminy z wójtem - okaże się przy po- To nie chodzi
Radny Bogucki pytał
cają ·wykonanie dokumentacji około 50 km - mówił wójt. - Gdyby dejmowani u trudnych decyzji. Na
o to, żeby to było
o koszty utrzymania domu
na „ styk", bo z tena drogę o innych parametrach zakres prac był tak duży, to rocznie razie wydaje się, że spokojnie nie bę
nauczyciela w Kiernozi, Krzysztof
niż pozostałe drogi gminne. zamiast 3 km robilibyśmy I km dzie.
go muszą być do- Jar;usz
czynsze, jakie są tam płaco- Budnicki
chody. To by/o Wasilewski
Wszystkie budowane w gmi- albo 800 m.
(mwk)

21.12.2006 r.

Radni &•iny Domaniewice

Blich wśród szkół
rolniczych UE
d 13 do 17 grudnia nauczycielka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych m 2 na Blichu w Łowiczu Krystyna Wilanowska-Biełoszejew przebywała - jako
.
uczestnik delegacji Stowarzyszenia Szkół Rolniczych i Leśnych „Europea" - na spotkaniu stowarzyszenia skupiają
cego podobne organiz.acje z Unii Europejskiej. Wyjazd len
był ważny, bo doszło na nim do włączenia polskiej organizacji do europejskiej - będzie ona skupiać teraz szkoły z 18

O

GRZEGORZ BRYK

JOLANTA GRABOWICZ

WOJCIECH JANICKI

• radny ze Stroniewic, prowadzi
działalność gospodarczą • handel
obuwiem, jest radnym pierwszą
kadentję. Kontakt dla wyborców:

· radna z KrępY. jest nauczycielką
wSP wDomaniewicach, jest radną
pierwszą kadef19ę. Kontakt dla
wyt>on:ów: (0-46) 838-30-76.

- radny ze Strzebiesz.ewa,
prowadzi gospodarstwo rolne, jest
radnym pierwszą kadencję.
Kontakt dla WYl>orców:
(0-46) 838-30-26.

(0-46) 838-36-94.

LEON LEBIODA
• radny

z Lisiewic, jest emeryk>-

~~.~

~~caa

- radny z Reczyc, prowadzi
gospodarstwo rolne oraz pracuje
na kolei, jest radnym trzecią
kadencję. Kontakt dla wyborców:

ADAM PAWŁOWICZ

SŁAWOMIR SAŁEK
-zRogóźna-~Rady

rwybon:ów: {0-46)8311-34-84.

państw.

Wymiernymi skutkami tego połączenia będą, jak to krótko określił w rozmowie z nami dyrektor Blichu Mierosław
Kret, unijne pieniądze. - Będziemy mieli szanse, by poprze.z
tą organizację pozyskiwać pienią4.ze na różne projekty, a
przede wszystkim na rozwinięcie międzynarodowej l1'.)lmia- ·
ny uczniów i sz/wlenia nauczycie/i - cieszy się dyrektor Kret
Już w marcu roku przyszłego dwoje uczniów Blichu wyjedzie do Francji. Tam, w Dolinie Loary, wraz z międzynaro
dową grupą uczniów będzie poznawać zagadnienia związa
ne z agrobiznesem i żywieniem. Wiosną kolejnych dwóch
będzie miało szansę wyjechać na międzynarodowe spotkanie młodzieży dotyczące rozwoju współpracy między
uczniami szkół rolniczych i leśnych.
Szkoła na Blichu jest od początku zaangarowana w tworzenie stowarzyszenia ,,Europea", w którego skład wchodzi
obecnie 41 szkół. Dyrektor Mirosław Kret jest członkiem
(th)
jego zanądu.

czwartą kadencję.

(0-46)838-37-74.

- radny z Reczyc, prowadzi gosp<>-

~~~r.=
~
pielWS7.ą kadencję. kontallt

TADEUSZ KUCIŃSKI
• radny z KręJ>Y. jest emerytowanym rolnikiem, radnym

Gn*1Y Doomiewire, prowadzi !PS"
w Rogóźrie, jest
pod..-slwo
raci1ym maą kadencję. Kontakt
clawybon:ów: (0-46) 838-36-30.

mm

Wiosenko w internecie
uszyła już strona internetowa łowickiego Przedszko-

R

JAROSŁAW SUT
•. radny z Sap, prowadzi goopodarstwo rolne nastawione na
produkcję mleka, jest radnym
pierwszą kaden9ę. _Kontakt dla
wytJorcóW: (0-46) 838-33-23.

MIROSŁAW SUT
.
Domaniewic,
r>Włnv
~ -~ jako kierowca
pogotowia przy szpitalu, jest
radnym drugą kadencję. Kontakt
dla wytJorcóW: (0-46) 838-33-55.

JAN WŁOSTEK

TADEUSZ AMBROZIAK

MARIUSZ BOGUSIEWICZ

Mieszka w Łasiecznikach. Jest
rolnikiem. Radn~ wybrany został ,

Rolnik z Podsokołowa. Radnym
wybrany został po raz pierwszy.
Wyborcy mogą się z nim
kontaktować pod numerem
telefonu (0-46) 838-00-06.

STANISŁAW CWALINA
Mieszka w BolimoWie. Nauczyciel
wychowania fizycznego w Szkole
Podstawowej w Bolimowie.
Radnym jest po raz pierwszy.
Kontakt: (0-46) 838-08-44

już po raz trzeci. kontakt dla

wyborców: (0-46) 838-05-69

C

- radny z Domaniewic, jest piekarzem oraz zasiada w~ GS
,SCh' w Domaniewicach. ~ym
jest pierwszą kadencję, Kontakt
dla wyborców: {0-46) aJ8.38..20.

WIESŁAWA WOJDA
• radna ze Skaratek Pod Las (rei>rezentuje również Skaratki Pod
Rogóźno), prowadzi gospodarstwo
rolne. Kontakt dla wyborców:

JERZY WóJCIK
- radn z Domaniewic, prowadzi
~••'l.~two rolne, jest radnym
arugą-i;;dencję. Kontakt dla

wyborców: (0-46) 1138-38-84.

{0-46)838-39-61.

lam 7 (Wiosenka). Ze strony dowiedzieć się można
nie tylko o kadrze, programach edukacyjnych i wydarzeniach, jakie mają miejsce w przedszkolu, ale także ścią
gnąć sobie z nitj kartę zgłoszenia dziecka itd.
- Jesteśmy pierwszym w naszym mieście przedszkolem,
które posiada swoją stronę internetową - mówi dyrektor
Jolanta Kępka. - Utworzyliśmyją, gdyż prosili o to rodzice.
Deklarowali, żępomogą i że Wiosenka taką stronę powinna
mieć.

Stronę przygotował przyjaciel przedszkola Maksymilian Majerski. Adres strony: www.wiosenka.org. Po wejściu na nią wita nas wesołe słoneczko i zdjęcie frontu placówki z wyraźnym napisem · Wiosenka. Znajdziemy na
niej aktualności, histońę placówki od roku 1946 do 2006
z wieloma archiwalnymi zdjęciami, fotografie wszystkich
grup uczących się w Wiosence od 3-latków do sześciolat
ków, a także sylwetki kadry z wykazem posiadanych kwalifikacji.
Na stronie rodzice mogą zapoznać się ze statutem przedszkola, obejrzeć swoje pociechy na zdjęciach z zajęć, przeczytać opisy programów edukacyjnych, regulamin i roz(wcz)
kład zajęć, a także ściągnąć sobie kartę zgłoszenia.

KAROL FIGAT
Właściciel odlewni żeliwa w Kolonii
Bolimowska Wieś. Radnym został
po raz pierwszy.
Numer kontaktowy:
(D-46) 838-03-51

ZDZISŁAW FRĄCKIEWICZ
Mieszka w Ziąbkach, jest
pracownikiem i instruktof!lm piłki
nożnej w Klubie Sportowym
Rawka. Kontakt dla wyborców

0606-355-878.

Gmina Nieborów

Nowe okna
i piece na ekogroszek.
bliża się ku końcowi wymiana okien w Zespole Placó-

Z

ALBERT JERZAK
Mieszka w Kurabce, jest rolnikiem.
Radnym został drugi raz.
Wyborcy kontaktować się z nim
mogą ~od numerem telefonu

(0-46) 8 8-04-56.

JANUSZ LUKAWSKI
Mieszka wNowych K~szycach, jest
rolnikiem . FunkcJę radne~o
sprawu~ nie~erwanie od 19 8
roku. onta dla wyborców:
tel. (0-46) 838-02·54.

ROMAN JODŁOWSKI
Mieszkaniec Bolimowa. Właściciel
sklepu w tej miejscowości. Radnym
jest po raz pierwszy.
Numer kontaktowy:
(0-46) 838-02-74

STANISŁAW PLICHTA
Mieszka w Kęszycach Wsi,
~racował jako maszynista PKP.
adnym jest już czwartą kadencję.
Kontakt dla wyborców:
tel. (0-46) 838-05-67.

WANDA KOCHANEK

ALEKSANDRA KOŁOSOWSKA

MARIANNA LENARD

Mieszka w Jasionnej, gdzie wraz
z mężem prowadzi gospodarstwo
rolne. Jest radną już po raz trzeci.
Kontakt dla wyborców:
tel. (0-46) 838-02-81

Mieszka w Bolimowie, jest b~
dyrektor Szk~odstawowe] w te)

Mieszka w Międzyborowie .
Emerytka , niegdyś dyrektorka
SP Humin. Radną wybana została
po raz pierws~. Kontakt dla
wyborców: (0-46 855-54-86.

miejscowości.

dną została

po rat

pierwszy. Numer kontaktowy:
(D-46) 838-04-36

WIKTOR TARMANOWSKI

ARTUR ZWOLIŃSKI

Mieszka w Sierzchowie. Obecnie
jest rencistą. Funkcję radnego
piastuje już trzecią kadencję.
Kontakt dla °tl;borców:

Mieszka w Wólce lasieckiej, jest
pracownikiem Fruktodoru. Radnym
iestpierwszy raz.
Kontakt dla '0.tborców:
tel. 0600-417· 69.

(0-46) 838-64- 3.

Nazwisko piętnastego radnego poznamy za jakiś czas. Obec·
ny wójt gminy Bolimów Siani·
sław Linart wybrany został też
do rady gminy, więc obejmując
urząd złożył mandat radnego.
Protokół w tej sprawie przeka·
zano wojewodzie i to on ustali,
kiedy odbędą się wybory uzupełniające, w trakcie których wyłonlony zostanie kolejny radny.
Wybory uzupełniające zorganizowane w okręgu, w którym
wygrał Linart, odbędą się naj·
prawdopodobniej na przełomie
stycznia i lutego.

wek Oświatowych w Nieborowie. Pracownikom Firmy Handlowo~Usługowej ,,PROFIT' z Łowicza pozostały jeszcze do wymiany okna w kotłowni i szatni oraz
niezbędne obróbki. Łącznie. na nowe, plastykowe, wymienionych zostanie 48 okien, plus sześć nietypowych okien
w szatni. Prace zakończyć się mają do 22 grudnia.
Finansowane są one z umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- 102.546 zł. Pożyczka przeznaczona została na budowę
wodociągówwChyleńcu i Michałówku, warunkiem jej umorzenia było przeznaczenie pieniędzy na cele związane
z ochroną środowiska. Tak późna. realizacja inwestycji nie
wynika z winy urzędu gminy Nieborów, ale późnego zwrotu pożyczki. Podczas wymiany okien niektóre klasy odbywały zajęcia w świetlicy, ponadto przezedszkolaki musiały
przez dwa dni pozostać w domach, o czym rodzice zostali
uprzedzeni. Koszt wymiany to 56.792,59 zł z VAT.
Reszta pieniędzy z umorzonej pożyczki przeznaczona
została na zakup i montaż pieców na ekogroszek w SP
Mysłaków i Bobrowniki, które to piece dostarczyła firma
Produkcja Sterowanych Kotłów Centralnego Ogrzewania
Konstal z Pleszewa. Ten w Mysłakowie założony został
w pierwszy weekend grudnia i od niedzieli już grzał.
W Bobrownikach piec zamontowany został w piątek 8 grud(wcz)
nia.

-~20
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Oni po. prostu lubiq sp1ewac
Powiatowy Przegląd Piosenki
Dziecięcej, zorganizowany
7 grudnia już po raz ósmy
w Zdunach, wyłonił
grupę laureatów,
którzy już teraz zdradzają
duże zdolności wokalne.

e

naukę, muzykalność,

za bezstresowe poPod względem śpiewu,
barwy głosu i sposobu ekspresji scenicznej,
wyióińia się on spośród blisko 30 m_łodych
ludzi, przychodzą::ych na zajęcia studia
Patryk ma 12 lat i uczy się w VI klasie
Szkoły Podstawowej w Bocheniu. Radzi
sobie doskonale z nauką.
Jego przygoda ze śpiewaniem rozpoczę
ła się od wzięcia udziału w dożynkach wła
śnie w Bocheniu. Był wtedy w pierwszej
klasie. - Zaśpiewa/em tam piosenki;_ Krzysztofa Krawczyka ,,'Zataficzysz ze mnąjeszcze
raz", spodobało się mi i rodzicom. dlatego
potem skierowałem kmki do Kariny, by wzię
ła mnie pod swoje shzydla - opowiada Patryk. Słucha wielu wykonawców, ale majuż
ulubionych: Ryszarda Rynkowskiego
i Czerwone Gitary.
W konkursach piosenki ma już spore osią
gnięcia:
2005 roku w Zdunach otrzymał
wyróżnienie, trzecie miejsce zajął w Wojewódzki111 Konkursie Piosenki Ekologicznej,
drugie miejsce- w k0nkursie kolęd w Domaniewicach. W okresie wakacyjnym został
law-eatem konkursu ,,mikrofon dla wszystkich" organizowanego wŁOK Jego najwięk
szym dotychczas występem było zaśpie
wanie przed publicznością w czasie otwarcia muszli koncertowej na łowickich błoniach
w

dejście do występów.

rzypca

ziesięcioletnia Martyna Kolasiewicz
ze Zdun występowała w zduńskim
przeglądzie już pięciokrotnie, co roku od 2002
i tylko raz nie miała miejsca w pierwszej
trójce. W tym roku wygrała po raz drugi.
Oprócz tego w 2004 roku zdobyła wyróż
nienie w konkursie kolęd w Domaniewicach
oraz trzecie miejsce i puchar w konkursie
,,Lista Przebojów 1, 2, 3 muzyka z talerzyka najzdrowsze kawałki" w 2005 roku
w Łodzi. Ale najciekawszym doświadcze
niem był dla niej, jak dotąd, występ w programie telewizyjnym „Od przedszkola do
Opola" w 2003 roku. - To było moje wielki,e
marzenie, by tam wystąpić i się ziściło. Śpie
wałam piose~ „Nogi Nogi" z.espolu Czarno Czarni - wspomina Martyna - To był Tuż po ogłoszeniu wyników
przeglądu w Zdunach Patryk Rybus czyta
daleki wyjazd, aż do Gdańska,, bardzo mi się
Karina Sędkowska.
podobało. Miała wtedy możliwość poznać
telewizję od kuchni, poznać artystów i stać na słucha dużo muzyki, każdy wykonawca Lalki". Podobnie jak Martynie ze Zdun, na
się na chwilę gwiazdą, którą oglądały miliony jest dla niej ciekawy i jest w stanie ją zainspi- scenie towarzyszył jej instrument - keytelewidzów.
rować, swoją przyszłość widzi na scenie, bo board. - Ona potrafi się dobnezgrać wokalMartyna chodŻi do IV klasy Szkoły Pod- jak przyznaje, nie ma tremy, lubi występo nie z instrumentem, na którym gra. Chyba
stawowej w Nowych Zdunach. Nie ma pro- wać przed publicznością i kocha śpiewanie. niewiele dzieci tak potrafi w tym wieku - zablemów z nauką, bo lubi się uczyć. Jednak - Chciałabym jednak połqpzyć śpiewanie :ze uważa mama Soni Iwona Kostrzewa Trzenajbardziej lubi muzykę oraz rysowanie. slazypcam~ ba lubię na nich grać - mówi ba przy tym zaznaczyć, że Sonia niewiele
Talent plastyczny, jak mówi, nie jest tak Martyna.
ćwiczyła przed występem w Zdunach,
u niej rozwinięty jak muzyczny, tylko raz
a lekcje gry na tym instrumencie pobiera od
była law-eatką konkursu plastycznego, ktc>dwóch lat - Lubię grać na keyboardzie, bo
ez tremy prz d
ry zorganizował Dom Kultury w Zdunach, ·
daje możliwość korzystania z wielu instruu ie o· i
ale bardzo dużo rysuje i maluje.
mentów. Można się też pobawić dźwiękami,
Talent muzyczny Martyna odziedziczySonia Kostrzewa to według jej na- poeksperyriientować - mówi Sonia
ła po tacie, który jest dla niej największym uczycielki, Beaty Fraszczyk-Rusek
W 2005 roku Sonia wyśpiewała trzecie
ze Szkoautorytetem w tej dziedzinie. - Mój tata jest ły Podstawowej w Domaniewicach, niezwy- miejsce, wcześniej wraz z zespołem w któmuzykiem i pomaga mi na różny sposób kła dziewczynka, wszechstronnie utalento- rym występowała była tam trzecia. W 2005
- mówi dziesięciolatka. Jest to pomoc w do- Wana i nad wyraz rozwinięta intelektualnie. roku w konkursie kolęd w Domaniewicach
borze repertuaru przed konkursami, pod- Rozpoczęła naukę w szkole o rok wcześniej była druga, druga była także na konkursie
-kładu muzycznego i potem w p17.eSłuchi niż wszystkie dzieci. Sonia mieszka w Re- piosenki Wokaliza w Głownie. - Lubię śpie
waniu jej przed występami. Równie ważne, czycach, ma 8 lat i chodzi do ill klasy SP wać, bardzo podoba mi się J.rystępowanie
jak śpiewanie, jest dla Martyny gra na w Domaniewicach. Jej zdolności muzyczne przedpublicznością, nie czuję tremy- mówi
skrzypcach. Uczy się tej sztuki już od dwóch zauważyła nauczycielka i wspólnie z rodzi- o sobie - chciałabym kiedyś zostać piosenlat w Niepublicznej Szkole MuzyCŻnej przy cami dziewczynki postanowili jej pomóc karką. Anarazie?-Sh1eham GosiAndnejeul. Mickiewicza w Łowiczu. W czasie prze- w rozwoju talentu. - Rodzice są bardzo za- wicz, która bardzo mi się podoba i zespołu
glądu w Zdljilllch zaśpiewała piosenkę Kry- interesowani Sonią i dqj.ą by talent, który Vlrgin. Ale Sonianie tylko lubi śpiewać, dużo
styny Prońko „ Małe .." i zaakompaniowała w sobie nosi, byłjak najlepiej J.ryk01zystany. czyta, w tej chwili jej ulubionymi książkami
sobie na swym instrumencie. - To była krót- Co w przypadku Soni nie jest ldopotem, bo są opowieści o Ani z Zielonego Wzgórza.
ka solówka, nauczyłam sięjejpod okiem taty jest dziewczynką bardzopracowitą. W szkoMarna mówi o Soni „perełka w rodzinie",
praktycznie ze słuchu - powiedziała nam le radzi sobie bardzo dobne- mówi o niejjej bo jako jedyna zdradza zdolności muzycz- a w ogóle ro mnie mama z tatą namówili, nauczycielka. Sonia w przeglądzie zajęła ne. No, chyba żeby liczyć to, że jej krewna,
bym wzięła ze sobą slazypce, bo ja sama pierwsze miejsce wśród solistów z klas jest solistką w Teatrze Muzycznym
jakoś nie byłam do tego przekonana. Marty- O- Ill. Zaśpiewała piosenkę pt „Drewniane w Łodzi.

D

w

SMS-a z telefonu, który podaje mu

Marlyna Kolasiewicz ze Zdun przyj- Sonia Kostrzewa z Reczyc w kostiumuje gratulacje od wójta Jarosława mie arlekina i grająca na keyboarKwiatkowskiego.
dzie.
i na festynie rodzinnym w Bednarach w tym
roku. Zwycięstwo w Zdunach jest jego naj- Bardzo.lubię występowaćprzedpublicz- większym sukcesem.
Zdaniem Kariny Patryk ma duży potennością, Cieszy mnie rywalizacja na scenie,
ale największ.ą radość sprawia mi śpiewa cjał aktorski. Uczestniczył w konkursach
nie piosenek, bo można coś przekazać od recytatorskich. W jednym z nich obejmują
siebie publicznośd - powiedział nam Pa- cym uczniów z gminy Łowicz zajął pierwtryk Rybus, który wraz i; Martyną Kola- sze miejsce, w konkursie powiatowym
siewicz jest laureatem zduńskiego przeglą otrzymał wyróżnienie.Oprócz śpiewania
du piosenki w kategorii klas IV - VI.
Patryk ma też inne zainteresowania, jak do-Patryktojedenznajzdolniejszychmoich bra książka, film, także plastyka. Jednak
podopiecznych - uważa lQuina Sędkowska, odpowiedź na pytanie, co chciałby robić w
prowadząca w Łowickim Ośrodku Kultury przyszłości, jest dla niego jedna - Śpiewać.
Studio Piosenki. Na temat Patryka może Chciałbym zostać piosenkarzem i móc "Ymówić długo, chwali go za zaangażowanie stępować - mówi zdecydowanie.
(tb)

1osenkarzem

Marzec .opowiadał o Mongolii

HOLLYDENT

Blisko 300 slajdów pokazali w minioną sobotę
16grudnialowiccy podróż
nicy, którychłączywitryna
www.chate.pl. Na sali
łowickiego kina Fenix zebrało się blisko 40 osób,
które obejrzalywyświetla
nezdjęcia i wysh.lchaly komentarza Wojciecha
Marca, głównego inicjatora wypraw.

95-015 Głowno ul.Czackiego 2
{obok szpitala), tel. 042 716-7647

LECZENIE DZIECI I DOROSŁYCH, STOMATOLOGIA ESTElYCZNA.
WYBIELANIE ZFJJÓW, PEŁEN ZAKRES USŁUG PROTETYCZNYCH,
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA. LASEROTERAPIA

HGUYWOODZKIE80 U MIECHU NA "WIPA bezy H llYDENT

ematem spotkania była
Wojtek Marzec (stojący) opowiadał o wyprawie do
wyprawa do Mongolii
·zrealizowana w czasie Mongolii i puszczał slajdy. Po lewej si((Clzi Marcin
jednego wakacyjnego miesią Bieguszewski jeden z członków CHATE.PL
ca ŁadąNivą, Przypomnijmy,
ze oprócz Marca w wyprawie tej udział Mongolii, a także portrety ich mieszkaf1wzięli: Marcin Kruczyk z Sochaczewa, Ola ców, w tym przede wszystkim dzieci. Po
Jasińska z Łodzi i Emil Gawroński z Łowi- spotkaniu można było zakupić zdjęcia
z wyprawy, z czego skorzystało kilka osób.
cza.
Już teraz grupa ma wykrystalizowane
Na pokazanych w sobotę zdjęciach moż
na było podziwiać bagna i moczary tajgi, ale zamiary na kolejny rok działalności. Szcze(tb)
przede wszystkim stepy, jeziora.i góry góły na stronie intemetowtj grupy.

T

Dr n. med. MONIKA COLONNA-WALEWSKA
Specjalista stomatologii zachowawczej i endodoncji

7 kierowców kat. C + E
• 4 pracowników magazynu
KONTAKT W GODZ. 1500-17°"

W SIEDZIBIE FIRMY

-
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Powiat łowicki

Wybrano składy i pr1ewodnic1qcych
Składy i przewodniczących
komisji Rady Powiatu
Łowickiego wybrano
na drugiej sesji tejże rady,
w czwartek 14 grudnia.

T

ylko w jednym przypadku przewodniczącymkomisji został wybrany radny z obozu Polskiego Stronnictwa Ludowego: Jerzy Wolski został przewodniczą
cym Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środo
wiska.
Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej
jednogłośnie wybrana została Jolanta
Kępka; przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów został Waldemar Wojciechowski z Samoobrony; Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli - Zofia Rogowska-Tylma n z PO; Komisji
Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki,
Młodzieży i Promocji - Mieczysław Szymajda z PiS.

Jedynie do składu Komisji Rewizyjnej

w niej: Zofia Rogowska-Tylman - przewodnicząca, Krzysztof Dąbrowski, Rymogło w niej zasiadać. Członkiem komi- szard Malesa, Dariusz Kosmatka
sji nie będzie Paweł Bejda, który otrzy- i Krzysztof Figat.
małnajmniejsząliczbęgłosów-13. CzłonKomisji Edukacji zasiadają: Miekarni natomiast będą: Jolanta Kępka (19
czysław Szymajda - przewodnigłosów)- przewodnicząca, Dariusz Mro- czący, Jerzy Wolski, Zbigniew Felczyń
czek (20 głosów), Waldemar Wojciechow- ski, Krzysztof Janicki, Andrzej Pełka, Joski (15 głosów), Mie~zysław Szymajda · lanta Kępka, Paweł Bejda i Mieczysław
(20 głosów), Michał Sliwiński (20 gło- Szymajda.
sów), _Krzysztof Figat (19 głosów) i JaW Komisji Rozwoju Gospodarczego
nusz Zurek (18 głosów).
znaleźli się Jerzy Wolski - przewodniW Komisji Budżetu zasiadają: Walde- czący, Dariusz Kosmatka, Zbigniew Felmar Wojciechowski - przewodniczący, czyński, Edward Chądzyński, Andrzej
Krzysztof Dąbrowski, Dariusz Mroczek, Pełka i Janusz Żurek . .
Gdyby ściął mróz, mieszkańcy mieliby chociaż lodowisko, a tak...
Zofia Rogowska-Tylman , Edward ChąPosiedzenia komisji rozpoczęły się od
dzyński, Krzysztof Janicki, Paweł Bejda początku mijającego tygodnia. W poniei Michał Śliwiński. W tym przypadku, działek 18 grudnia odbyła się Komisja
ze względu na wagę komisji, zwiększono Zdrowia, we wtorek 19 grudnia Komisja
jej stan o jeszcze jednego członka, za czym Rozwoju Gospodarczego oraz Komisja
głosowało 20 radnych, przy jednym Budżetu i Finansów, w środę 20 grudnia
wstrzymującym się.
Komisja Edukacji i Komisja Rewizyjna.
Parking przy nowym bloku komuZ kolei w Komisji Zdrowia znaleźć się Podczas pierwszych posiedzeń radni
Grzegmz Pełka, naczelnik wydziału inmiało sześć osób, jednak zgłoszono tylko skupili się głównie na opracowaniu planu nalnym na Czajkach jest nie tylko sa- westycji i remontów w ratuszu, na tę chwilę
pięć i tyle też wybrano. Znaleźli się pracy swoich komisji.
(wcz) mowolą budowlaną (miasto, o czym niewiele nam mógł powiedzieć. Jak mówi,
pisaliśmy wcześniej, wybudowalogo do tej pory woda spływała i po prostu wsią
bez zezwolenia i dziś, aby obiekt za- kała w grunt. Być może faktycznie wpływ
zgłoszono podczas sesji więcej osób, niż

w

Mokra spraw a
parkingu na Czaikach

Kto odśnieży drogi gminy Domaniewice
Przetarg na zimowe utrzymanie
dróg gminnych na terenie gminy Domaniewice w sezonie zimowym
2006/2007 został rozstrzygnięty
18grudnia.

winna być też posypana na skrzyżowaniach dróg, skrzyżowaniach z koleją, odcinkach o pochyleniu powyżej 4%, przystankach autobusowych i innych miejscach wskazanych przez upoważnioną
osobę z Urzędu Gminy. W okresach
dśnieżaniem '46 km dróg i likwidacją szczególnie trudnych warunków pogoich śliskości zajmie się, według wyka- dowych umowa dopuszcza czasowe
zu dróg podlegających zimowemu ograniczenie przejezdności do jednego
utrzymaniu, Specjalistyczny Zakład U-P pasa drogi, przy czym muszą być .wy„Gejpol" Lesz.ek Gejo z Krępy.
konane „mijanki" w odstępach co 200 W umowie gmina zapisała ponadto, że 300 m.
może nakazać wykonanie usługi odśnie
Które drogi będą w taki sposób odżania lub likwidacji śliskości na drogach śnieżane i posypywane? Oto one: Re- ·
i innych miejscach nie wymienionych czyce do Czatolina (1,8 km), Reczyce do
w umowie, która będzie podpisana Krępalliota(3,8 km),Reczyce-Wrz eczz firmą. Jezdnia dróg na całej szerokości ko {1,3 km), Krępa pod Górami (2,8 kro),
powinna być odśnieżona i przejezdna. Po- Stroniewice (2,8 km), Strzebieszew Kap-

O

legalizować, zapłacić będzie musiało prawdopodobnie 200 tys. zł bądź
go rozebrać). Jestteż-wedlug mieszkańców osiedla - sprawcą zalewa-

kas (2, 1 km), Sapy - Strzebieszew nia gruntów między blokami.
(2,8 km), Sapy (3,4 km), Skaratki - Skaratki pod Las (1,6 km), Skaratki- Skaratki
minionym tygodniu odebraliśmy tePiaski (l,S km), Skaratki - Rogóźno II
lefon od mieszkańca wcześnitj wy(2,1 km), Skaratki - Rogóźno I (3,3 km), budowanego bloku komunalnego. Czytelnik
Skaratki pod Rog6źno - Domaniewice prosił, abyśmy przyjechali
sfotografować
(600 metrów),. Rogóźno Borowiny istniejące przed blokiem duże rozlewisko.

W

(1,2km),Rogóźnoll-Rogóźnonad0krę

tern (1,4 km), Rogóźno I (1,7 km), Rogóźno - Krępa (2,1 km), Lisiewice Małe
(1,2 km), Lisiewice Duże - Wrzosy Trabskie(800metrów), Stroniewice nad Rzeką
(l,4km),Stroniewi cePastwiska(l,l km),
Strzebieszew Zagórze (1,7 km), Krępa
Sulejówek (1 km), Krępa nad torami
(1 km), Krępa Błota (1,1 km), Rogóźno
mota (400 metrów).

(mak)

Oczekuje my propozyc ji
współpracy lub najmu
(w całości albo poszczególnych lokali użytkowych)

KONTAKT pod nr tel. (042) 637-23-91
lub (042) 637·31·75
Hnail: dete21ido@lidolodz.com.pl ~

ogłasza

przetarg na wykonanie przełącza cieplnego

w technologii preizolowanej do powstającego
pawilonu handlowego przy ulicy Ułańskiej w Łowiczu.
• Wszelkich infonnacji na temat w/w zadania udziela Kucharski Grzegorz pod numerem telefonu 046 837-43-90 wew. 30
•Termin składania ofert uplywa wdniu 29.12.2006 roku.

Pot1ukl i szy by wsz ko1e

s

ścieka w stronę bloku w którym mieszka. . dzeniametalowego i siatki, trzech ławek oraz

(po zakładzie konfekcyjnym)
•o pow. zabudowy 1348 m2,
użytkowej 2430 m2 i kubaturze 16 367 m3,
•na działce 0,6196 h
• zlokalizowany w Głownie przy ul. Traugutta,
• blisko stacji kolejowej i drogi Łódź-Warszawa
• oraz niewielkiej odległości
od nowej autostrady A2 Poznań-Warszawa.
Obiekt wyposażony we wszystkie instalacje
oraz dźwig towarowo-osobowy.

MIAŁES

Łyszkowice

- A wystarczyło, aby podczas /Jwhwy za/o- sześciu szyb w sali ginmastycznej. Do zniszrono jedną mrę odprowadzajqpą wodę. To czeń mogło dojść w dni wolne od nauki tj. od
naprawdę nie są wielkie pieniądze- dodaje.· 9 do 11 grudnia w godzinach rannych. (mak)

•piętrowy

Energetyki Cieplnej w Łowiczu Sp. z o.o.
ul. Kaliska 22, 99-400 Łowicz

Pełka przyznaje, że podczas budowy
parkingu żadnego odprowadzenia wody
w gruncie nie zamontowano. Czy taki montaż byłby zasadny? - 7.ajmę się tą sprawą.
Przeanalizujemy sytuację i będziemy musieli
coś na to ;:aradzić- deklaruje.
("Ha)

- Dotychczas nie mieliśmy takich przypadków, ale odką4 wybudowano ten parking,
traty o wartości kilkuset złotych poo którym pisaliście. teren regularniejest zaniósł, w wyniku chuligafl$iego wylewany Przy większym deszczu może być
bryku nieustalonych spJllwców, Zetak, że w końcu zaleje nam piwnice. Wecllug spół Szkół w Łyszkowicach. Szkoła zgłosi
naszego rozmówcy teren pod budowę par- ła uszkodzenie dwóch elementów betonokingu został źle wyprofilowany i cała woda wego ogrodzenia, dwóch elementów ogro-

POSIADAMY KOMPLETNY
OBIEKT PRZEMYSŁOWY

Zakład

na obecny stan miało utwardzenie terenu.

WYPADEK

• jako pieszy, pasażer, kierowca
PORADY PRAWNE
• ktoś bliski ci zmarł wskutek wypadku
• BEZPł.ATNE
• 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 bylo nięwspółmieme do wyrządzonej szkody
SIĘ Prowadzimy sprawy.
które wydarzyły się do 1Olat wstecz
(046) 857-70-94, kom. 0604-693-123 ~

ZGlOS

DO NAS

faJ~&:NJ.~;~IA
=

n

OFERUJE PAŃSTWU

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

•

99-400 Łowicz, ul. Kaliska 103,
tel. (046) 837 32 79, 837 41 38, fax 837 47 98
e-mail: SIB@winkhaus.com.pl;
internet: http://www.wlnkhaus.com.pl/sib
Zapraszamy w godz. 7.00-17.00

!

MAŁGORZATA

LEWANDOWSKA
tel. 0601·3 15-816
Tu otrzymasz informacje dotyczące:
- przystciJlienia i uczestnictwa
w ING Natlonale-Nederlanden Polska

Otwartym Funduszu Emerytalnym

- usług ubezpieczeniowo- finansowych

ING Natlonale-Nederlanden Polska S.A. !.

Profesjonalne

l>EKORACJł SAL
(z towaru własnego lub powierzonego)

dekoder na własność
~·A\ 9)• lOWICZ, Kurkowa 6
6f ,,a~.i

tel. (CM6) 837.ff.41

Tel. 0608-632-580, 0502-492-700 R-179<

WYMAGANIA: • wykształcenie minimum średnie
• znajomość branży. • mile widziane doświadczenie zawodowe
• prawo jazdy • samochód
·

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

Tel. 0603-953-048, 0513-529-864 „
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łowiczanin

w Teatrze

Marzeń

O swoich wrażeniach z samotnej wyprawy na mecz Ligi Mistrzów na Old Trafford w Manchesterze opowiada Adam Waligórski
procent Wspaniale było mi usiąść za witryną Starbuckil Coffee, czytać darmowy
Manchester Evening News, sączyć herbatę,
zagryzać ją ciastkami i patrzeć na Anglików
zmierzających powoli do pracy. To było
zupełnie odmienne doświadczenie od dnia
w Warszawie, pełnego pośpiechu, przepy- ·
chania, echa klaksonów. Tam wszyscy szli
płynnie, czekali na śwjatłach, ustępowali
drogi.
Nie tylko w kawiarni, ale takźe na ulicach
i w sklepach widać było ludzi podnieconych zbliźającym się meczem: starszych,
młodzież, dzieci, ubranych w klubowe koszulki, czapki, szaliki, rękawiczki, kurtki etc.
Gdzieniegdzie przewinął sięjakiś fan lokalnego rywala United - Manchesteru City
- w niebieskim trykocie. Nikt go jednak nie
zaczepiał. Wielu ludzi przysta;.vało, by poczytać na ostatnich stronach gazet zapowiedzi meczu. W sklepach sportowych duży
ruch - nawet kobiety po 60-tce przymierzały klubowe gadźety. W sklepach JJB Sports
proponowano specjalne, przedmeczowe
zniźki na meczowe trykąty.

Nieprzerwanie od ośmiu lat
jestem zagorzałym fanem
„Dumy Północy",
Czerwonych Diabłów
- Manchesteru United.
Jak to wszystko się zaczęło?
Co dziwne - od porażki.
iałem dziewięć lat, gdy United odpadli w półfinale Ligi Mistrzów po zaciętym dwwneczu z AS Monaco. Zrobiło
mi się :żal tych piłkarzy, którzy grali lepiej,
a mimo to odpadli. Zainteresowały mnie dalsze losy tego starego, bo założonego już
w 1878 roku klubu. Rok później, w 1999
roku, po wspaniałych meczach z Interem
Mediolan i Juventusem Turyn, Mancłiester
United awansował do finału Champions League, w którym zmierzyć się miał z Bayernem Monachium.
Mecz rozgrywany był na stutysięcznym
Camp Nou w Barcelonie. Bawarczycy prowadzili jedną bramką od początku spotkania. Gdy do końca spotkania zostały sekundy, bramkarz United - Peter Schrneichel zawędrował aż pod bramkę przeciwnika,
a Teddy Sheringham zdobył bramkę kontaktową. Chwilę później, po rzucie rożnym
DavidaBeckhama,NoiwegOleGunnarSolsjakear skierował nogą piłkę do siatki Ba-·
warczyków. Kilkadziesiąt sekund potem
arbiter zakończył spotkanie i puchar Ligi
Mistrzów trafił do muzeum w Mancheste- Dziś, gdy stare Wembley wyburzono,
rze po raz drugi. Ta piorunująca końcówka piłkarskim w Anglii.
sprawiła, iż nie istniał dla mnie odtąd inny
- kupno biletu u konika, co wynosi wieloklub niż United
kro1ność jego ceny - lub dokonanie transakcji on line, jeśli czasem jakieś bilety pozostaną nierozdysponowane dla posiadaczy·
karnetów
i wystawione na tzw. general sale.
Pamiętam, jak co poniedziałek sięgałe~
po gazety sportowe, by sprawdzić wynik I tak jednak, by nabyć ticket w internecie,
kolejki. Teraz czytam dla przyjemności naleźy być członkiem One United - stowa-wyniki znam z internetu lub telewizji. Czę rzyszenia kibiców - i mieć mnóstwo szczę
sto ściągam z sieci bramki z meczów. Czasa.. ścia
Będąc członkiem powyźszej grupy, pewmi obejrzę mecz Manchesteru w telewizji. Na 14 urodziny rodzice kupili mi po- nego dnia, tuż po powrocie ze szkoły, wsze~iel klubową ze sklepu internetowego dłem tak dla przyjemności na stronę klubu.
United. Przy pomocy sprawozdań z ko- Traf chciał, źe akurat dostępnych było
1ej nych spotkań, umieszczanych na 6 biletów. Sześć - na 76 tysięcy. Drugi raz
www.manutd.com - oficjalnej witrynie taka okazja mogła się nie powtórzyć. Nie
klubu - uczyłem się języka. Z klubem by- namyślając się długo, za pośrednictwem taty,
łem na dobre i na złe, bardzo bolało mnie
. to i boli, iż od trzech lat klub nie zdobył
mistrzostwa najtrudniejszej ligi świata
- angielskiej Premiership.
.
Marzeniem każdego kibica United jest
znaleźć się ,na trybuoach stadionu klubu
- słynnego Old Trafford, zwanego ze wzglę
du na swoją atmosferę Theatre of Dreams
- Teatrem Marzeń, największej obecnie areny piłkarskiej w Anglii, mogącej pomieścić
76tysięcy widzów. To moje marzenie speł
niło się przed dworna tygodniami.

Było

tylko 6 biletów

Manchester·United jest marką światową,
na całym globie. Posiada swych fanów w każdym zakątku świata Nie dziwi
więc fakt, źe biletów na mecze Diabłów po
prostu nie ma. Już na początku sezonu czyniona jest lista oczekujących na bilety sezonowe - obejmujące wszystkie mecze na następny sezon (sic!). Stadiony, na których
klub gra swe mecze wyjazdowe są mniejsze
i zapełnione po brzegi. Są dwie możliwości
znaną

o 'ow duma
'

a nowe jeszcze nie jest otwarte, Old Trafford jest największym stadionem
kUpiłem bilet na mecz Ligi Mistu.ów z Benficą Lizbona!

e
Przez parę dni nie mogłem uwierzyć
w swoje szczęście. Rozpocząłem jednak
przygotowania do wyjazdu. Rodzice zakupili mi okazyjne, tanie bilety Iolniczedoliverpoolu w dwie strony, zamówione miałem takschronisko młodzieżowe w centnnn Manchesteru na dwie noce. Wszystkie koszty,
oprócz ceny saroolotu, musiałem pokryć sam
Na szczęicie dostałem wcz.eśniej stypendimn
premiera - i pomyślałem, źe oprócz wydawania ich na ksiąźki mające mnie lepiej przygo-

re

Wśród kibiców MU nie brak
bowego supermarketu.

w krainę moich marzeń.
Wyleciałem z Warszawy 5 grudnia. Z Liverpoolu, o 19:4-0, autoJ:msem udałem się do
Manchesteru. Wysiadłem na Sackville Street i po IOminutach marszu dotarłem do schroniska. Zostawiłem bagaźe, obejrzałem koń
cówkę meczu Barcelona -Werder w starym,
angielskim pubie, przeszedłem się po centrum i ... n,ie mogłem się powstrzymać od
obejrzenia Old Trafford nocą, Wsiadłem do
szybkiej, naziemnej kolejki miejskiej - tzw.
Metrolinku - z której wysiadłem na 6 przystanku, przy Old Trafford. Stamtąd już tylko około kilometra i znalazłem się pod przeMali piłkarze znajdą dla siebie w Megastore wszystko, co potrzebne pięknie oświetlonym, ogromnym stadionem.
jest do gry.
Wraźenie niesamowite. Nareszcie tam jestem! Porobiłem mnóstwo zdjęć i ostatnim
tego dnia kursem Metrolinku wróciłem do
schroniska.
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niepełnosprawnych.

tować do matury, mogę sobie pozwolić na tę
podróź

Miły

W drodze na stadion
sposób.
„I p • • „··- [ •t " •I

Co ciekawe, Anglicy sąniezmiernie przywiąz.ani do swoich barw narodowych i reprezentacji piłkarskiej. Często chodzą
w koszulkach, bluzach, szalikach, czy innych gadźetach z logo reprezentacji i rodzimej federacji piłkarskiej The FA. Ja kupiłem
sobie, oprócz oryginalnego T-shirtu Manchesteru Uni~ równieź worek na rzeczy

Na

zdjęciu

scenka z klu-

gimnastyczne z logo angielskiej reprezentatji. Na hologramach świadczących o oryginalności produktu widniał napis, iż pienią
dze uzyskane ze sprzedaży owego przedmiotu zostaną zainwestowane z powrotem
,,int\J the game". The FA ma w Anglii bardzo
silnąpozytję, nie takąjak w Polsce PZPN,
a ludzie obnoszą się z produktami reprezentacji. Umieją tam robić biznes...
Około 14 udałem się Metrolinkiem nastację Old Trafford. Mecz rozpoczynał się
dopiero o 19:45, jednak chciałem zrobić
wcześniej zakupy w klubowym Megastore
- dużym centrum handlowym wyłącznie
z gadźetarni United, znajdującym się nastadionie. O dziwo, wagon kolejki był zatło
czony, a większość osób, ubranych w klubowe „ciuchy" wysiadła wraz ze mną na
stacji Old Trafford Niektórzyjadący ze mną
na mecz kibice podśpiewywali klubowe piosenki, inni omawiali skład United

Bezpiecznie
od East .Stand

Rano wstałem bardzo wcześnie, zapewne z podniecenia. Szybko wyszedłem na
Idąc wśród tłumu, wzdłuż Sir Matt Busmiasto, by zrobić zakupy. I poczułem przy- by Way- ulicy prowadzącej na stadion, upapływ radości - Manchester to nie Londyn, miętniającej słynnego coacha Manchesteru
United Cafe. Dziesiątki takich barów Klubowy bank i klubowy banko- w .którym co trzeci przechodzień to Arab - czułem sięjak prawdziwy fan zespołu.
lub Hindus. Tutaj stanowili oni niewielki
otaczają stadion.
mat.
·
~
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GABINET SPECJALISTYCZNY
~
dr hab.

p;·arska 3

n: med., SPECJALISTA ENDOKRYNOLOG

Katarzyna Wlnczyk - co dru~ wtorek
w godz. 14-16 (zapisy tel. 046/ 37-36-56)
SPECJALISTA CHORÓB PŁUC, ALERGOLOG, PEDIATRA
Bożena Kucińska-czwartki w godz. 11-15.30
PSYCHIATRA
Elżbieta Bolanowska- środy w godz. 13-16
SPECJALISTA NEUROLOG (umowa z NFZ)
Witold ~ycłl - codziennie w godz. 8-10
(10-12 i 16-17. · ul. Krakowska 4), tel. 060~99-810
SPECJALISTA ORTOPEDA - TRAUMATOLOG
Janusz Dubas - czwartki w godz. 16-18
SPECJALISTA UROLOG
Andrzej Menduś - poniedziałki w godz. 16-18
dr n. med., KARDIOLOG, SPECJALISTA CllORÓ8 WEWNĘTRZNYCH
Janusz Ka,iclos - co dru~ wtorek w ~odz . 16-18
(zapisy tel. 04 /837-36-5 )
SPECJALISTA DERMATOLOG
Zbigniew Wroniecki - poniedziałki w ~odz. 15-16,
piątki w godz. 11-12, tel. 0602-2 6-728
NEUROLOG
Małgorzata Warchalowska- środy w godz. 17-19
dr n. med., SPECJALISTA CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ
Adam Rogowski-Tylman- piątki w godz. 16-19
(wtorki w godz. 16-19 w gabinecie przy ul. Dlugiej 18a)

RfH~ir'~IV°ACJI
mgr rehab. Halina i

·LASER· MASAż ·TERAPIA MANUALNA
sprzedaż arłYkułów

ch~rurg

LECZENIE

POZOSTAŁE DNI PO

.

EWA Q,ISECKA·HA
NS
q.
. • lekarz.

z'e Pan'1

zaprasza do składania deklaracji na opiekę
w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia

·dzieci, młodzież, dorosłych i osoby starsze
Zapisów dokonuje się w Rejestracji.
Łowicz,

ul. Kaliska 6, li piętro, tel. 046 837-35-91.

lUKASZ KAICZYllSKI

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

środa, piątek-16.00-18. 00

UZGODNIEt:/IU TELEFONICZNYM

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

•tarczycy • piersi • jamy brzusznej • nerek
USG
: • pęcherza moczowego • prostaty • ciąży
• narządów

N

rodnych • dziecięcego stawu biodrowego ~

ZAPRASZA

DO NOWEGO

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

SKŁADU

IWONA OLEJNIK

OFERUJEMY:

specjalista pediatra

PIOTR OLEJNIK

GABINET LEKARSKI
· lek. med.
Leszek Sobczyński

USG

wewnętrznych

EKG

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

!t.1613

5PEc.JAUSTA POŁOŻNICTWA
I GINEKOLOGII

• WĘGIEL • MIAŁ
• EKOGROSZEK ~~~~any
• NAWOZY :s~~fu~ncie
.CENY PROMOCYJNE
oszczędzamy

Twój-czas i pieniądze

Głowno,

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

Specjalistyczny Gabinet Chorób Wewnętrznych

pon.,

BARBARA
FENC-BffiLECliA.

tel. (046) 838-20-22

ŁOWICZ, os. Kostka bi. 1 (obok apteki)
GŁOWNO, ul. Wyspiańskiego 6a

ul. Armii Krajowej 2
tel. 0691-705-314, (046) 837-59-30
www.leczenie-kr
siu a.net
R-1579
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(baza SKR)

I ZDEJMOWAN E

Łowicz,

Przyjęcia i wizyty domowe . .
Codziennie. ZAPRASZAMY~

PHuEKO-W
IN
Piotrowice 53

PARATYSTAŁ

KR~GOstU~A .

•
•
•
•
•
•

NZOZ Łowicka Przychodnia Zdrowia informuje,

specjalista chorób

Stryków, ul. Warszawska 94
CZYNNE: poniedziałek,

medycznych

• materace i poduszki przeciwodleżynowe
• laski, kule, trójnogi, balkoniki, ciśnieniomierze
• pasy stabilizuiące, stomijne, przepuklinowe
• stabilizatory stawów, temblaki, kołnierze szyjne
• poduszki i materace gorczycowe, gryczane
• lecznicze produkty magnetyczne: pasy, poduszki, skarpety
• skarpety, rajstopy przeciwżylakowe
• wkładki ortopedyczne do butów SCHOLL

_

specjalista

Michał Sadowscy

Głowno, ul. Swoboda 23, tel..(042) 719-15-96

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

Krzysztof Ciesielski

www

śr.,

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

::i

~

Przyjęcia:

• poniedziałek, środa , piątek : 900 -1200 i 1530-1700
• wtorek, czwartek: 900-12 00

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

PSYCHOLOG PSYCHOTERAPEUTA

•

""

SYLWIA
KOŚKA
diagnoza, terapia,

PIOTR CZYZ
przyjmuje w środy 15.30-18.00,
os. Kostka bi. 1 {obok apteki)
tel. 0-601-20-60-40 w godz. 12.00-15.00

dzieci,

Łowicz,

Dr nauk medycznych

JOLANTA
PIETRZA K
specjalista laryngolog
badanie audiometryczne słuchu

GABINET CHORÓB SKÓRY

DERMATOLOG

PRZYJMUJE:
• ZDUNY 46A (biurowiec GS·u)
sobota 800 -1230
• ŁOWICZ, Stary Rynek 8 (uzgadniać telefonicznie)
WIZYTY DOMOWE, RECEPTY NA LEKI - ULGOWE

~

ul. Wyglańsklego 8

ZESPÓŁ

poniedziałki 9 00-11 00, czwartki 1500-1700
Tel. 0-602-276-728
R-79
lekarz medycyny

ALEKSANDER JANOWICZ
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
MASAż LECZNICZV NA FOTELU MASUJĄCYM ·GRATIS

"

NA BOLE KRĘGOSŁUPA, NÓG, BÓLE GŁOWY

R-a2,

DOKTOR NAUK MEDYCZNYCH

choroby prostaty, impotencja
Przyjmuje w środy po 16.00
Łowia,

ul. Tkaaew 9, tel. (046) 830-02-18 ·

e

ul. Inflancka 32

!> e!'S!~

!

TRANSPORT GRATIS
Tel. O 607 988 950

RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH

>q;

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

ceN Qi~ dr mect. MIROSŁAWlódźBITNER
O Adiunkt Kliniki Kardiochirurgii AM

im. Stertinga

PRZYJMUJE: środy w godz. 16.0<>·18.00

...., ŁOWICZ, os. Noakowskiego 3/39

R-1sn

. Zbigniew Ja~onowski
SPECJALISTA UROLOG

.irj.

042 859 B8 &B, 24h: o581 049 529

(za Szpitalem!

Gabinet Lekarski

• siewniki zbożowe 15 szt.
• agregaty uprawowo-siewne 3-4 m5 szt.
• pługi zagonowe i obraclne
• ciągniki Zetor, Ursus, MF
• kombajny zbożowe
• prasy kostkujące
•
i rolujące John Deere

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

łódź,

00

wyprzedaż

maszyn rolniczych

y

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

Lek. spec. ZBIGNIEW WRONIECKI

Głowno.

posezonowa

WIEStAWBIELECKI

towicz, os. Noakowskiego 1/J9
wtorki, piątki 16~-18

Okazja

Gabinet Lekarski
lekarz chorób wewnętrznych

Przyjmuje w soboty: 11 .00-12.00 Łowicz , ul. 3 Maja 6
15.00 -17 .00 Łowicz, os. Tkaczew bi. 7112
Tel. 837-62-82, 837-84-68, 0-601-84-84-20 1>-·'o

mlQdzież, dorośli

Głowno, Kilińskiego 9, tel. 0603-936-56!!,
PROSIMY UMAWIAĆ SIĘ TELEFONICZNIE ~

tel.(046) 832 44 81, fax (046) 834 8505, 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);
• oomoc w likwidacii szkód powypadkowvch doradztwo
w rozliczeniach z towarzystwami ubezoieczeniowvmi
- zadzwoń zanim zrobisz pierwszy krok, a przekonasz się,
że było warto.
POSIADAMY PRZEDSTAWICIELA W ŁOWlCZU 0601 358 325
Posiadamy Certyfikaty Min~tra lnfraslruk1ury do wydawania ocen
~
dla potneb Wydzialów Komunikacji. Znajdujemy się na liście rzeczoznawców
~
prowadzonej przez Minisleratwo. Jesteśmy Biegłymi Sądowymi przy'S O wlodzi ;;;

'~ FIRMA CIEPŁOWNICZA POSZUKUJE

LEK. ANDRZEJ WITECKI
przyfmuJe po 15-teJ

łOWTCZ story R}lnek 9/10 m.

tel, 046 837-35-59

13
R·1532

w PllCOWlllA DO DZIAłU SERWISU
UIWPIZE'1 CIEPłOWNICZYCH

i!:

~~

doświadczenie

Wskazane
Pisemne c.v. wysyłać na adres:
ECOTHERM Sp. z o.o.
99-400 Łowicz uf. Jana Pawła li 1771179
lub biuro@ecotherm.com.pf

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

• stropy TERIVA
• płyty stropowe (do 7,20 m)
• sprzedaż piasku sianego
i cementu
er=~

IJ() l'lilill:ł7()CJ4.CJI
Sprzedamy agregat do produktji rur betonowych

R-1720

§
.;.;

2Ll2.2006 r.

barierek, odgradzających przejście z parkingu klubowego na stadion. Wraz z setkami
kibiców Manchesteru czekałem na przyjazd
autokarów z piłkarzami obu klubów. Było
zimno, chwilami padał deszcz, a obok mnie,
tuż przy barierce, stało dwoje bardzo mło
dych chłopców i nie byli oni jedynymi mło
dymi w tym gronie. Wszyscy oczekiwali,
iż piłkarze rozdadzą autografy. Niestety, szef
ochrony powiedział, że możliwe to będzie
dopiero po meczu.
Na godzinę przed pierwszym gwizdkiem
sędziego wszedłem na stadion, na najwyższą, czterokondygnacyjną, mogącą pomieścić 25 tys. łudzi trybunę North Stand.
Siedziałem w najwyższym sektorze, ale stosunkowo nisko, więc na widoczność nie
mogłem narzekać. Trybuny nie były jeszcze prawie w ogóle zapełnione, siedzieli
tylko w rogu East i South Stand wszyscy
fani Benfici, dla których otwarto sektory
wcześniej - i śpiewali portugalskie przyśpiewki.

Kibicowanie

Manchestęrowi

United dla wielu zaczyna

koło otwierano bary i restauracje
przystrojone zdjęciami, portretami, karykaturami i flagami w barwach Czerwonych Diabłów. Wzdłuż ulicy, w pewnej
jednak odległości od samego stadionu, ustawione były wiaty handlujących wszystkim, co mogło przydać się kibicowi - od
wymyślnych frotek i flag, po szaliki meczowe w barwach tak angielskiego, jak
i portugalskiego zespołu. Na mecz zdą
żali już także pierwsi kibice Benfici. Kolejne zaskoczenie dla polskiego kibica fani przeciwnego zespołu stali i rozmawiali z miejscowymi jak gdyby nigdy nic,
razem pili piwo i robili sobie zdjęcia. Tego
w Polsce nie ma, ba, autokary wypełnio
ne kibicami przyjezdnych są u nas z reguły eskortowane przez policję. Tu wręcz
przeciwnie - wszyscy odczuwają bowiem
atmosferę wielkiego święta.
Gdy dotarłem pod olbrzymią, zewnętrzną ścianę East Stand - trybuny
wschodniej - skierowałem swe kroki do
Megastore. Sklep ten zawierał dosłownie
wszystko w barwach United. Były więc
bluzy, skarpety, kieliszki do wódki, piżamy, słodycze, płyty DVD, tapety, krawaty, sygnety, szlafroki, stringi damskie
Itp. Kupiłem dla siebie dwie koszulki, krawat oraz szalik, podpatrując jednocześnie
zakupy innych. Była to niezmiernie ciekawe zajęcie. Widziałem biznesmena
w garniturze kupującego szalik, mężczy
znę' na wózku sięgającego po kalendarz
i plakaty, czy ojca z czwórl<ą dzieci kupują
cego po komplecie koszulek klubowych.
Anglicy naprawdę wiele pieniędzy potrafią wydać na rzeczy związane z klubem, bilet roczny kosztuje na przykład
ponad, 18 tys. funtów. Klub przyciąga
zarówno młodych, jak i starszych. W Megastore, jak i przed stadionem, aż roiło się
od dzieciaków, obok których stali przebrani panowie po siedemdziesiątce, wyraźnie podekscytowani. Co ciekawe, dookoła stadionu nie było żadnej ochrony!
Pamiętam mecz Lecha w Poznaniu, gdzie
wokół stadionu aż roiło się od panów
w czarnych kamizelkach„. W Manchesterze panuje zupełnie inna rzeczywistość. 'ram nie idzie się na mecz, by zdjąć
koszulkę, poświecić wygoloną glacą, wyzywać przeciwników, a potem jeszcze
tłuc się na ustawce z kibicami przeciwników.
Chodzi o doping ukochanego teamu
i radość z pięknych akcji, goli, walki i zwycięstwą. drużyny. Ta różnica jest bardzo
widoczna.
NiestetY, nasze polskie klimaty przeniknęły także pod Old Trafford, a to za
sprawą trzech kiboli Cracovii, którzy pijani, a jakże, bluźnili na wszystkich dookoła. Większość łudzi nie zwracała na
nich jednak uwagi.

się

bardzo

W końcu, gorąco witani przez publikę,
wyszli na rozgrzewkę piłkarze obu drużyn.
Cóż mogę powiedzieć? Na pewno to, iż telewizja rzeczywiście bardzo spowalnia ruch.
Taki Cristiano Ronaldo mieszał piłką mię
dzy nogami swoich partnerów tak szybko
i stosował tak wyszukane triki, Ze niemal
non-stop kibice gotowali młodemu skrzydłowemu owacje. Fajnie było popatrzeć także na trenii;Jgpołskiego bramkarza Manchetseru - Tomka Kuszczaka, który nie odsta-

wcześnie.

bów. Gracze ustawili się w rzędzie, chłopcy
boiskowi machali, znaną z telewizj~ okrągłą
płachtą z symbolami Ligi Mistrzów. Kibice
wstali i zagrany został hymn Champions
Leauge. Był to wspaniały moment. Nagrałem nawet ten hymn wraz z odgłosami trybun na mój odtwarzacz mp3. Ciągle, gdy
tego słucham, ciarki przechodzą mi po plecach. Przy ogromnym aplauzie fanów moż
na było rozpocząć mecz.

Komfort grania u siebie musiała wygrać,

by
fazy Ligi Mistrzów,
a Manchester nie mógł go przegrać. United
mieli wielki komfort-grali u siebie. Rok tlmlu,
w podobnych okolicznościach, w ostatnim
meczu fazy grupowej, Czerwone Diabły
odpadły z rywalizacji po przegranym w
Lizbonie meczu właśnie z Benficą. Tym razem wszyscy byli pewni zwycięstwa.
Oczekiwania te ugruntowały pierwsze akcje meczu, kiedy to United zamknęli przeciwników na ich własnej połowie. Portugal- ,
czycy czasami tylko wyprowadzali ·szybkie kontrataki - a jednak okazali się groźni.
Jak napisał później Manchester Evening
Nęws, pracujący od 20 lat jako trener Manchesteru sir Alex Ferguson mógł w 27 minucie zakrzyknąć ,,Here we go again", bowiem
po jednym z kontrataków, wspaniałym
strzałem w „okienko" zza iioia karnego popisał się Nelson i Benfica mogła cieszyć się z
prowadzenia. Trybuny United ucichły, ożyTen mecz Benfica

awansować do kolejnej

W

Spokojnie, bezpiecznie, bez

czeki

n1

a pie

tłoku. Młoda

para

podąża

na mecz.

łern między

szy

gwizdek
Bardzo ciekawie było na dwie godziny
przed meczem. Większość osób kupiła bardzo ładne, kolorowe programy meczowe,
zwane United Review. Kosztowały one trzy
funty i większość osób stojących pod stadionem trzyrilała je w dłoniach. Zapamięta-

innymi ojca z nastoletnim synem opierających się o mury North Stand
i w przytłumionym lekko świetle lamp czytających uważnie tenże program.
Postanowiłem jeszcze pójść w okolice
wejścia na stadion dla piłkarzy i różnych
oficjeli. Znajdowało się ono na rogu West
i South Stand. W tym miejscu ochroni;uze
ze stadionu rozpoczęli jednak ustawianie

Fani klubu to jedna wielka rodzina. Autor tekstu po prawej, w towarzystwie
innych kibiców z Polski.
wał wiele umiejętnościami od doświadczo
nego Edwina Van Der Sara.
Po zakończonej rozgrzewce piłkam! udali
się z powrotem do szatni, z której wyszli
ponownie po dziesięciu minutach. Prowadzeni tunelem na murawę pq.ez swoich kapitanówotIZymali gorącą owację od ponad
75 tysięcy fanów. Na ławkach przy boisku
miejsca zajęli trenerzy i rezerwowi obu klu-

wili się fani z Lizbony. Na ~ie Manchester przystąpił do fronialnych ataków.
. W międzyczasie na cyfrowych tablicach
wyników podano, iż Celtic Glasgow przegrywa na wyjci.dzie z FC Kopenhagą. Spowodowało to niebywały aplauz publiki, która
Szkotów nie darzy sympatią.
Pierwsza połowa spotkania zbliżała &ię
do końca. United zamknęli przeciwnika na
jego połowie. Gdy w doliczonym czasie gry
pierwszej połowy, po brawurowej serii dryblingów Cristiano Ronaldo zakończonej fuulem tuż przed lewym rogiem pola karnego,
arbiter odgwizdał rzut wolny dla Czerwonych Diabłów, wysocy stoperzy MU - reprezentant kraju ,~ów Albionu" Rio Ferdinand oraz młody dowódca obrony Serbii
i Czarnogóry Nemanja Vidić - udali się
w pobliże bramki rywala. Za chwilę stadion
wybuchł radością. Oto po dośrodkowaniu
w ,jedenastkę" rywala Vidićz.dolałprzedrzeć
się przez gąszcz obrońców Benfici i skiero.
wać głową piłkę do siatki.
Na trybunach szał: śpiewy, olazyki, ści
skanie się nieznanych sobie ludzi, przybijanie piątek i skandowanie nazwiska zdobywcy gola. Cała North Stand wrzeszczała do
Portugalczyków: „That is w~y we are United!". To w tym momencie z nas, labiców,
uleciałjakiś niepokój, bo wcześniej, mimo iż
Manchester nie pozwalał przeciwnikowi na
wyjście 'z własnej połowy, przegrywał. Sę
dzia nie pozwolił Benfice wznowić gry
- była to ostatnia akcja pierwszej połowy
spotkania.

Uroki rzerwy
W przerwie większość stadionu opustoszała Wszyscy udali się do części gastrono-

micznych swoich sektorów.
Przed

chwilą padł

gol

wyrównujący

stan meczu na 1:1. Trybuny

osz/31ały.
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. MU ma fanów na całym świecie. W klubowym muzeum są szyldy niektórych
klubów kibica - nawet z USA.

M

ożna tam było dostać ciepłe i zimne

napoje, hot-dogi, hamburgery itd.
Sektory te odgrodzone były od innych żela
znymi żaluzjami, chronionymi jeszcze
przez ochroniarzy - to po to, by ewentualne
?.;łmieszki nie ogarnęły całego stadionu. Niedaleko barów gastronomicznych zamontowane były wysoko płaskie, plazmowe telewizory, na których na fywo prezentowano
wypowiedzi schodzących do szatni trenerów i zawodników oraz wyniki innych spotkań tej kolejki.
Co ciekawe, na Old Trafford obowią
zuje, co wszędzie jest ogłaszane, zakaz
palenia. Kibice się do niego stosują, nie
paląc podczas meczu. Myślałem, że
w ubikacji podczas przerwy będzie podobnie, ale jednak nie. Śmiesznie wyglą
dał zatłoczony ,,kibel" z dwoma stojący
mi tam stróżami porządku, pilnującymi
by nikt nie palił. Lupzie stłoczeni dookoła spoglądali na nich spode łba, aż w pewnym momencie pewien młodzieniec zakrzyknął: ,,Fuck off, letme smoke!", poparli go inni, i ochroniarze bez słowa
wyszli. Za chwilę cała toaleta bardziej

brosa. Świetne akcje kombinacyjne, po jednej z których piekielnie mocno, jednak niecelnie, uderzał Diabeł- Louis Saha, nie przyno&iły efektu bramkowego.
Mimo iż to Benfica powinna była szukać
kolejnej bramki, coraz silniej napierali piłka
rze United. Po jednym z kontrataków
Manchesteru - kiedy prowadzący piłkę
Cristiano Ronaldo nie wdał się w charakterystyczne dla siebje dryblingi z obroń
cami, lecz zacentrował w pole karne rywala - nadbiegający z lewej strony Walijczyk Ryan Giggs technicznym strzałem
głową umieścił piłkę w siatce obok bezradnego Quima - bramkarza z Lizbony.
Po raz kolejny na trybunach wybuchła
wrzawa podniecenia, radości uwielbienia
dla piłkarzy. Burza oklasków przerodziła się w końcu w chóralne śpiewy. Kolejna ich salwa wybuchła, gdy w 75 rninu, cie, po rzucie rożnym, trzecią bramkę zdobył Louis Saha. Fani United wiedzieli już, że
ich klub zagwarantował sobie udział w kolejnej fazie rozgrywek o Puchar Europy.

Ich ulubiency
W- ogóle od

początku

na trybunach
piosenki, czy okrzyki,
przerywane tylko oklaskami, jękami rozpaczy, zadowolenia czy euforycznymi
okrzykami po zdobytych golach łub pięk
nych akcjach. Kibice na Old Trafford ko.chająprzedewszystkim Wayne Rooneya.
Zwiedzanie stadionu dzień po meczu. Trybuny już puste i spokojne.
W Teatrze Marzeń wolno ternu młode
Oprócz Wazzy lub Roo, bo takie prze- giego wywołało nawet większy hałas niż
mu angielskiemu napastnikowi wszystko.
zwiska posiada ów piłkarz, fani kochają zdobycie przez United którejkolwiek bramprzede wszystkim Ryana Giggsa, Paula ki. Ole Ounnara powitał donośny okrzyk
ScholesaiGaryegoNevilleazawiemośćklu- „Ole, ole, ole" i z przerwami towarzyszył
bowi od młodości oraz młodego Ronaldo za piłkarzom aż do końca meczu.
jego bajeczne panowanie nad piłką.
Jest jednak wśród obecnie grających pił
przypominała wędzarnię niż ubikację.
Dostałem au ograły
karz, którego imię pozostanie na Old TrafPalenie na Old Trafford to jedyny aspekt
ford na zawsze święte i niezapomniane, które
Od stanu 3:1 United spokojnie kontrolotroski o bezpieczeństwo, nad którym wła
wywoływane jest wśród największej bu- wali przebieg meczu i rx:> końcowym gwizdku
ill;e Manchesteru jeszcze nie do końca .
rzy oklasków - Ole Gunnar Solsjakear. Pił sędziego, zamieniwszy się uprzednio kopanują.
karz ten zdobył zwycięską dla United bram- szulkami z graczami z Portugalii, podzięko
kę w meczu z Bayernem Monachium w do- wali swoim kibicom za donośny doping, po
Skqd ta kasa
Łazienka zawodników przy szatni liczonym czasie gry w finale Ligi Mistrzów czym zeszli tunelem do szatni. Old Traf·
w 1999 roku. Fani Czerwonych Diabłów ford zaczął pustoszeć. Ja wymknąłem się
Manchester ma wielu sponsorów. Jest jednej z drużyn.
nie zapomną Norwegowi tej zasługi do koń
sponsor główny - principal - którym jest
Nawet kiedy mija rozpędzony trzech ry- ca życia. Mimo, iż ma on ponad 33 lata na zeń także szybko, ponieważ miałem jeszgigant ubezpieczeniowy AIG oraz firma
cze jeden niezrealizowany punkt mojego
wali i zamiast podać wbiegającym w pole karku, także w meczu z Benficą trybuny
Nike. Inne równie potężne firmy występują
planu. Czym prędzej wyszedłem na zekarne kolegom strzela, i to bardzo niecelnie, okrzykami prosiły trenera sir Alexa Ferguw innych rolach. Na przykład browar Bui tak trybuny nagradzają go świetnym, gar- sona, by dał szansę pograć ich ulubieńcowi.
dweiser może tytułować się jako oficjalne
dłowym, niskim, wielokrotnie powtarzanym I życzenie to spełniło się, w 79 minucie za
piwo United, pod warunkiem odprowadzaokrzykiem „Rooney, Rooney, Rooney'', zmęcwnego rozgrywającego Scholesa ponia uzgodnionej wcześniej kwoty. Podobnie
który w ustach tysięcy firnów brzmi wspa- pularny Fergie wprowadził właśnie Solsjajest z oficjalnym radiem klubu -CenturyFm,
keara. Zejściejednego bohatera i wejściedruniale.
telefonią komórkową Vodafone, liniami lot•
niczymi Air Asia, a nawet maszynkami do
golenia Wilkinson.
brzmiały pieśni,

wnątrz i udałem się nieopodal rogu West
i South Stand. Stamtąd bowiem mieli wychodzić słyruri piłkarze.

Ochroniarze ustawili barierki, podjechał
autobus Benfici. Po niecałej godzinie od rozpoczęcia meczu wyłonili się na zewnątrz
zmęczeni gracze z Portugalii. Nie podeszli
nawet do swoich kibiców, którzy także czekali za barierkami. Widziałem także słynne
go Eusebio, który wychodził tym samym
wyjściem, co piłkarze. Niestety zaczął padać deszcz, jednak prawdziwych kibiców
Czerwonych Diabłów to nie przestraszyło.
Czekało nas około tysiąca - zarówno małe
dzieci, jak i starsi ludzie. Wszyscy chcieli
zobaczyć z bliska klubowe gwiazdy i dostać autografy.
dok na sfl: 26

Hazard _w kaidei chwili
Nie inaczej jest z oficjalną firmą bukmaklubu - BETFRED, która ma po
jednym lokalu w każdym z zamkniętych na
przerwy sektorów kibiców.
Można w nich obstawiać wynik spotkania, strzelca, między którymi minutami padnie bramka, czy Rooney strzeli
2 gole, czy np. Ronaldo strzeli na 2: I,
a nawet kto dostanie kartki. Zakłady te
budzą na Old Trafford niezmierne emocje
- obstawia bardzo wielu ludzi. Co najdziwniejsze, wyniki można przewidywać
także w przerwie meczu!
Po załatwieniu potrzeb, "napełnieniu
żołądka i małych emocjach hazardowych,
przyszła pora na drugą połowę. Zdziwiło mnie, że gdy wszedłem do swojego sektora pod zadaszoną trybunę, większość
widzów już siedziała - w niecałe 15 minut
prawie 76 tysięcy ludzi zdołało opuścić
swoje miejsca, kupić coś lub skorzystać
z toalety tudzież obstawić u bukmacherów oraz wrócić. Niebywałe, ta angielska
organizacja. „

Łowicz,

cherską

Był

.

powód do chóralnych
,
.
sp1ewow

Druga połowa spotkania rozpoczęła

się

od bardzo szybkiej wymiany ciosów. Piłka
rze zaczęli grać prawie tylko z pierwszej
piłki, co chwila akcja przenosiła się spod
jednej do drugiej bramki. Raz świetnie i minimalnie ponad bramkę główkował Rooney,
za chwilę z rzutu wolnego niewiele ponad
poprzeczkę wyniósł piłkę znany Simao Sa-
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By bezpieczniei
chwytać psy i koty
rawie 16 tys. zł wydał łowicki
ratusz na zakup wyposażenia
do schroniska dla zwierząt
mieszczącego się w Lesie Miejskim.
Dzięki ternu wydatkowi będzie łatwiej
i bezpieczniej chwytać psy oraz koty,
a także je przetrzymywać - zapewnił
nas zastępca naczelnika Wydziału
Spraw Komunalnych w łowickim
ratuszu Robert Oberman.
Zakupiono bowiem rn.in. dwa
specjalne ubrania uniemożliwiające
pogryzienie przez zwierzęta w czasie
ich odławiania, rękawice ochronne,
po dwa poskromy dla psów i kotów
- czyli specjalne tyczki
z mechanizmem służącym do
chwytania zwierząt - cztery klatki
służące do przewożenia zwierząt
oraz pułapkę do chwytania kotów.
Na potrzeby schroniska zakupiono
trzy trójpoziornowe klatki do
przetrzymywania kotów oraz izolatkę.

P
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Dla przyszłych dziennikarzy
i chcqcych czegoś now•go
W pierwszym numerze był wywiad
dyrektorka
zajęta organizacją 1OO-lecia szkoły
była nieuchwytna. Naprawiono to
w numerze drugim, w którym wywiadowi z dyrektorką ZSP 4 Zofią Szalkiewi~ poświęcono dwie strony. Od
tego roku szkolnego placówka ma
bowiem swoją gazetkę zatytułowaną
„W Sieci Ekonomika".

z

wicedyrektorką, gdyż

N

a prz.estrzeni lat w szkole kilkakrotnie
podejmowano próby stworzenia
uczniowskiej gazetki, jednak zwykle koń
czyło się na dobrych chęciach. Teraz inicjatorka pmxlsięwzięcia, nauczyciel bibliote'
(tb)
karz Danuta Gierczak, zaQOwiada, iż nie
podda się tak łatwo. - Chciałabym, aby biblioteka była przez uczniów zauważana, aby
nie służyła tylko wypożyczaniu książek mówi. - Zaangażowanie uczniów jest dla
mnie tym cenniejsze, że bezinteresowne. Kiedy udzielają się w lwnkursie organizowanym na przykład przez nauczyciela mateniknęła spróchniała wierzba
matyki, liczą często, że owo zaangażowanie
rosnąca na osiedlu
przełoży się na dobrą ocenę z tego przedDąbrowskiego w Łowiczu,
miotu. Ja mogę ich ty/Iw pochwalić, wiem
naprzeciwko siedziby Caritas.
jednak, że robią to dla siebie, a nie dla oceny.
Jest to dobra wiadomość
Obecnie w pracę dziebnikarską zaangadla mieszkańców osiedla, którzy od
żowanych jest około 1Oosób, chociaż wiadłuższego czasu monitowali o jej
domo, iż z czasem zostaną tylko najwytrusunięcie do Łowickiej Spółdzielni
walsi. Uczniowie chcą, aby w ich szkole
Mieszkaniowej, a ostatnio dzwonili też
istniała gazetka. W gimnazjach, do których
z prośba o Interwencję do redakcji
uczęsz.czali, były takie wydawnictwa, fimkNowego Łowiczanina .
cjonują też w innych szkołach średnich (ch(}W ubiegłym tygodniu prezes Arrnand
też zatem o prestiż). Niektórzy myślą
dzi
Ruta, informował nas, że spółdzielnia
również o dziennikarstwie i praca w szkolotrzymała już zgodę na wycięcie
nej gazetce jest pmxlsmakiem prawdziwej
próchniejącego drzewa. Nie jest ono
reporterki. -Zaangażowałyśmy się w tę dziabardzo duże i usunięte miało zostać
łalność, aby spróbować czegoś nowego
własnymi siłami. Prezes mówił, że być
i zdobyć doświadczenie - mówią reporteromoże na wycięcie trzeba będzie
wi NŁ Ula Przygoda i Dorota Mrzygłód.
trochę poczekać, gdyż korzystając
Jak do tej pmy ukazały się dwa numery
z ładnej pogody pracownicy
„W Sieci Ekonomika". Zawierają stałe ruspółdzielni wykonują inne pilne prace,
bryki, aktualności, wywiady z pracownikajak układanie chodników itp.
mi szkoły, humor, konkursy, recenzje ksią
Na początku tygodnia jednak, jak
poinformował nas jeden z czytelników, żek. - Na razie recenzje piszę sama - mówi
nauczycielka. - Gazetkę wydaje bibliotewierzba została wycięta .
ka, więc powinna mieć ona wjakimś stop(wcz)

Zniknęło
uciążliwa

wierzbo

Z

Kolegium redakcyjne podczas pracy nad

niu charalrter literacki. Liczę na to, że
wkrótce także uczniowie się ośmielą i zacznąprzynosić własne recenzje. Uczniowskie kolegium redakcyjne myśli z kolei
o tym, aby w przyszłym numerze było
więcej aktualności, nowinek z życia szkoły itd. Przygotowywany jest też wywiad
z panią sekretarką. W drugim numerze zamieszczona została.wkładka .na temat sportu i zdrowego stylu życia - po to, aby gazetka mogła zostać zgłoszona na konkurs.~
tywuj się" organizowany przez Centrum
Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.
Wyniki konkursu poznamy w marcu. Ga-

świątecznym

numerem. Jak

widać będzie

zetka kosztuje złotówkę, a pozyskane
w ten sposób pieniądze pm:znaczane są na
przygotowaniekolejnegonwneru. Wydawana jest w liczbie czterdziestu egzemplarzy.
- Kiedy widzę, jak cala grnpa spotyka się

on

miał

damski charakter.

podczas przerw, angażuje się, <.fYskutuje
o "tym,jakwyglądać maprzyszły numer; wtedy wiem, że to ma sen - mówi Danuta Gierczak.
(wcz)
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towiczanin w Teatrze Marzeń
ak bardzo labia: znają swój klub, świad
czy owa sytuacja: W pewnym momencie pod stadion zaczęli podjeżdżać sam(}chodarni piłkarzy pracownicy klubu. Zostawiali klucze w stacyjce, by potem gracze
mogli nimi odjechać. Nie wjechały one
wszystkie na raz, tylko po kolei, przeważ
nie po jednym na 2 minuty. Jeśli któreś auto
zajeżdżało, od razu starsza pani trzęsąca się
z zimna tuż.obok mnie komentowała do
czxjego piłkarza należy ta bryka. Przyznać
trzeba, że samochody takiej klasy trudno
spotkać w Polsce.
W końcu zaczęli wychodzić piłkarze. Zaczęło się od Patrice Evry, a skończyło na
Michaelu Carricku. Gracze podchodzili do
barierek i podpisywali w szybkim, z uwagi
na padający deszcz, tempie, co się tylko dało.
Ja na przykład zebrałem na koszulce podpisy Cristiano Ronaldo, Evry, Rio Ferdinanda
i Edwina Van der Sara, a na programie meczowym - podpisy wspomnianych dwóch

J

obrońców.

Naleieć

'

do wielkiei
rodziny

Kiedy wracałem do centrum Manchesteru wraz z innymi, śpiewającymi kibicami,
czułem, że należę do wielkiej rodziny kibiców United. Byłem dumny z siebie, nosząc
na piersiach koszulkę z podpisami tak sław. nych graczy. Gdy wróciłem do schroniska,
. przyłączyłem się do imprezy, która trwała

w pokoju telewizyjnym. Anglicy cieszyli to po prostu możliwość dotknięcia z bliska
się ze :zwYcięstwa, Portugalczycy opłaki czegoś, co normalnie pozostaje niedostępne
wali porażkę. Atmosfera jednak była świet dla osób niezatrudnionych w klubie.
Bardzo podobała mi się również scenka,
na. Wszyscy pytali,. czyje to podpisy mam
na T-sbircie. Gratulowali, gdy im odpowia- jaką moja grupa odegrała Otóż w tunelu prowadzącym na murawę przewodnik ustawił
dałem.
Kiedy wstałem późno rano, nie mogłem nas jako drużynę United, sam szedł obok
powstrzymać się od jeszcze jednej wycieczki jako przedstawiciel jej przeciwników i po
na stadion. Po wyjściu z Metrolinku i dotar- włącz.eniu przezeń nagranych na taśmę odciu pod Old Trafford przypomniałem sobie głosów trybun wyemitowanych z ogromo klubowym muzeum, którego odwiedzić nych głośników, wmaszerowaliśmy gęsiego
nie zdążyłem. Kupiłem więc bilet na wizytę niemal na samą murawę stadionu. Jak oni,
w nim oraz na oprowadzenie po stadionie gdy wychodzili grać.
To, że Anglicy potrafią robić biznes już
z przewodnikiem.
wspomniałem. Potwierdzeniem tego fuktu
niech będzie chociaż punkt końcowy każ
Usiąść na mieiscu
dej wycieczki po Old Trafford - kończy się
Bol;aby Charltona
ona nie gdzie indziej, jak w klubowym MeMuzeum jest urządzone świetnie: gastore. Trzeba jednak przyznać, że klub
wszystkie trofea wypolerowane, dużo efek- zarządzany jest znakomicie. Podczas wytów komputerowych, jest możliwość zmie- cieczki przewodnik pokazywał nam dzierzenia sobie szybkości strzału i porównania siątki osób sp17.ątających stadion po rozez wynikami graczy United. Można także na granym dzień wcześniej meczu, a nieo~
specjalnych monitorach obej~ dowolną dal, zwisający na linach kaskaderzy zclejmowali z dachu symbole Ligi Mistrzów.
bramkę United od 1964-roku.
Po powrocie do centrum Manchesteru
Jeszcze większe wrażenie robi jednak
wycieczka po stadionie. Przewodnik opr(}- udałem się do Liverpoolu, a następnie do
wadza po trzech trybunach, szatniach za- Warszawy. Tak skończyła się moja tegoroczwodników, pokojach dla VIP-ów oraz osób na przygoda z Teatrem Marzeń i wielkim,
mocno związanych z klubem, stanowiskach godnym swego stadionu klubem. Piszę „teprasowych, pomieszczeniach dla dzieci pił goroCzlla przygoda", bo noc spędzona na
karzy. Można nawet usi~ na siodełku Sir Old Trafford zapada tak głęboko w pamięć,
Bobbyego Charltona - legendy klubu - lub że chce się tam wracać.
Adam Waligórski
zasi~ na ławce rezerwowych United Jest

Podczas spotkania w MWSH-P rozmawiano o tym, co warto
w strażackich kronikach.

zamieszczać

Kronikarze spotkali się
wMazowieckiei
Ponad 30 osób z różnych zakątków
Polski uczestniczyło w pierwszym
ogólnopolskim spotkaniu kronikarzy
Ochotniczych Straży Pożarnych
vvtowiczu, które odbyło się w dniach
od 7 do 1O grudnia w Mazowieckiej
Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu.
rganizatorami spotkania były zarząd
oddziału powiatowego związku OSP
i działający przy OSP K.lµb Kronikarza w Łowiczu. W czasie czterodniowego
spotkania m.in. szkolono kronikarzy.
O czym pisać, wjaki sposób, jak dokumentować działalność straży - opowiadał przewodniczący komisji bistorycznęj przy za-

O

rządzie głównym OSP w Warszawie dr Eugeniusz Walczak.
Oprócz wykładów orianizatorzy prze.widzieli dla gości wiele atrakcji związanych
z pobytem w Łowiczu, ro.in. zwiedzanie
muzeum, wycieczkę do Arkadii, Nieborowa, muzeum rodziny Brzozowskich w Sromowie, wycieczkę do muzeum strażackie
go w klasztorze w Niepokalanowie oraz, na
sam koniec, wycieczkę po Łowiczu z przewodnikiem Eligiuszem Pietruchą - W szkoleniu uczestniczyło wielu młodych kronikany, którzy mają zapal do pracy- powiedział
nam prezes powiatowego zarządu łowickiej
Ochotniczej Straży Pożarnej Stanisław Bednarek.
(mak)
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Gmina Bolimów

Co robić, gdzie
i w iakiai ·kolainóści
Co zrobić najpierw, na co pozyskać
w pierwszej kolejności pieniądze unijne? Czy na pocz.ątek remontować
drogę w Ziemiarach, czy może modernizować ujęcie wody w Kolonii
Wola Szydłowiecka? Czy wobec niżu
demograficznego budować salę ćwi
czeń przy SP Humin, czy też lepiej
przeznaczyć pieniądze na wykonanie tam nowoczesnego boiska?
Czy czekać z budową chodników
przy drogach powiatowych, czy też
zabrać się za to wcześniej, we
współpracy ze skierniewickim starostwem? Czy b. udować drogi
przed powstaniem autostrady i ryzykować ich rozjeżdżenie przez
ciężki sprzęt, kiedy budowa już ruszy, czy też poczekać z tym do zakończenia prac przy autostradzie?

Zniszczona wiata przy sali OSiR, przy _ul. Topolowej. U
rozbite szkło.

dołu zdjęcia widać

Wiata wadziła
wan'dalom
Staramy się, by przybywało na wieniu zostały wymalowane wszystkie nowe
terenie miasta rzeczy ładnych, funk- wiaóJ. Usun{liśmytobezuszczerbkudlaszkla
cjonalnych, by się ono zmieniało, - mówi Gawroński. Niestety, uderzeń wana ciągle chcą nas do tego zniechę dali nie wytrzymały. Policja, jak dotąd nie
cić - powiedział nam naczelnik Wy- wykryła sprawców wandalizmu.
Przypomnijmy, że jesienią tego roku radziału Spraw Komunalnych łowic
kiego ratusża Paweł Gawroński, tusz zakupił za 24 tys. zł sześć takich wiat
gdy rozmawialiśmy o zniszczonej Za naprawę wiaty ratusz będzie musiał zanowej wiacie autobusowej naprze- płacić ok. 3 tys. zł. Do budżetu ml~ta na
ciwko hali Ośrodka Sportu i Rekre- 2007 rok dyrektor Miejskiego Zakładu
Komunikacji Bogdan Suchanek złożył
acji przy ul. Topolowej.

ostała ona ustawiona zaledwie miesiąc
temu, a po ataku wandali w środę
13 grudnia z sześciu szyb z hartowanego
szkła osadzonych na metalowej konstrukcji
zostały dwie. - Sprawdziły się w przypadku
spnefów i mazaków, którymi zaraz po usta-

Z

wniosek o ustawienie na terenie miasta
kolejnych sześciu wiat, bo zachęca to do
korzystanja z miejskiej komunikacji. Naczelnik Gawroński, widząc jednak wiatę
na Topolowej, nie jest pewny, czy kolejne nie podzieląjej losu.
(tb)

ad kolejnością inwestycji, które gmina
Bolimów realizować chce w latach
2007 - 2013, za pieniądre pozyskane z zewnątrz, dyskutowali radni tej gminy na sesji
11 grudnia.
Dyskusja rozpoczęła się już 'Yłaściwie
przed sesją, gdyż wtedy odbyło się wspólne posiedrenie wszystkich komisji. Podczas
tego posiedrenia wypracowana została kolejność, która podczas sesji zmieniona została w niewielkim tylko stopniu. Koniec

Gmina Domaniewice

Tompex wygrał
przetarg na ~odociqg

P

rzetarg nieograniczony na
budowę wodociągu

5. Przebudowa dróg gminnych w Bolimokońców, radni głosowali nad dwiema werwie: ul. Stroynowskiego, Kajaka, Wosjami, które różniły się tylko tym, ż.e w drudociągowej i części ul. Zastodolnej, zwygiej wersji na miejscu drugim znalazł się
·
jaz.dem do Skierniewickiej.
punkt: przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zierniary, Bolimów. z wyjaz.dem
6. Budowa sali gimnastycznej w Huminie.
do ul. Skierniewickiej. Wniosek zgłosił rad- 7. Budowa kompleksu sportowego w Bony Artur Zwoliński. W wersji pierwszej
.
limowie.
8. Budowa oświetlenia ulicznego w brakupunkt ten stał na miejscu 9.
jących miejscowościach.
Gmina Bolimów opracowuje właśnie Plan
Rozwoju Lokalnego na Iata 2007 - 2013. Po 9. Budowa drogi w WólceŁasieckiej, Kolonii WolaSzydłowiecka,-Zierniarach, Jasesj~ pod koniec minionego tygodnia, wójt
sionnej P'arcel.
Stanisław Linart spotkał się z przedstawicielami firmy przygotowującej plan i musiał IO. Remont elewacji zewnętrznej ośrodka
zdrowia.
przedstawić im zaproponowaną przez radę
kolejność inwestycji z pozyskaniem pienię 11. Wykup i turystyczne zagospodarowanie terenu przyległego do zbiornika woddzy zewnętrznych, która wprowadzona
nego Joachimów-Mogiły, w porozumiezostanie do tegoż planu. Dlatego właśnie rada
niu z właścicielem zalewu.
zajmowała się tematem na ostatniej sesji
Radni przyjęli pierwszą wersję dziesię 12. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy
cioma głosami ,;z.a", przy czterech „przedrodre wojewódzkiej - pomiędzy mostami na·Rawce.
ciw". Proponowana kolejność zadań inwestycyjnych do wprowadzenia w Planie Roz- 13. Rewitalizacja rynku w Bolimowie.
wqju Lokalnego gminy Bolimów na lata2007 14. Likwidacja mogilników w Sierzchowie.
- 2013 przedstawia się zatem nastt(pująco: 15.BudowachodnikawHuminie,przydrodze powiatowej.
1. Budowa oczyszczalni ścieków wraz
z pierwszym etapem kanalizacji: Boli- 16. Modernizacja istniejącej sieci komunika, cyjnej dróg gminnych.
mów, Sokołów, Podsokołów.
2. Modernizacja ujęcia wody w Kolonii 17. Budowa zalewu w Ziemiarach.
Wola Szydłowiecka.
18. Budowa sieci kanalizacyjnej wraz
3. Budowa nowęgo ujęcia wody.
z oczyszczalnią ścieków w prawobrzeż
nej części gminy Bolimów.
4. Drugi etap kanalizacji - Jasionna, Sierz(wcz)
chów.

Energetycy
w Zdunach

zaczęli

prace
„

Zakład Energetyczny Łódż Teren
- Rejon Łowicz rozpoczął w Zdunach jedną z największych tegorocznych inwestycji, której koszt
·
wyniesie 520 tys. zł.

z przyłączami w Skaratkach
i Domaniewicach wygrał Zakład
Instalacji Wodno-Kanalizacyjnych
•TOMPEX" Tomasz Stumian z Brzezin,
z wynagrodzeniem ryczałtowym
ostanie tam wymienionych 100 słu
brutto 214.984,51 zł. W umowie,
pów energetycznych i założona nowa
która ma zostać podpisana po
linia napowietrzna. Roboty spowodują okreuprawomocnieniu się wyników
sowe przerwy w dostawie energii elektryczprzetargu, termin realizacji zamówienia nej. Inwestycja jest przeprowadzana przy
ma być dookreślony dwoma
współudziale gminy Zduny, która sfinansogranicznymi datami. Rozpoczęcie
wała wykonanie projektu.
robót ma mieć początek w grudniu
- Ta linia energetyczna jestpoważnie ttytego roku, zakończenie robót
eksploat.owana,pojawiały się w niej znaczne
- 30 kwietnia 2007 roku.
spodki, napięcia, zwłaszcza w czasie imprez
W tym roku wykonawca powinien
organiz.owanych na stadioniepiłkarskim, gdy
wykonać sieć wodociągową,
podłączano sprzęt nagłaśniający - mówi
zaś przyłącza w roku 2007.

Z

Główny Inżynier łowickiego zakładu

PrzeMoskwa Prace obejmą 4 kilometry odcinka linii od kościoła w stronę Strugienic, dalej przez Górki Strugieńskie
i w prawo, z powrotem, przez osiedle do
trasy krajowej. Modernizowana linia energetyczna tworzy podkowę.
Oprócz wymiany słupów energetycznych zostanie wymieniÓnananową, o więk
szych przekrojach, linia napowietrzna - nie
będą to już gołe przewody, ale izolowane.
Dodatkowo zostanie wykonanych 200 m
podwójnej linii kablowej i IOO m linii pojedynczej. Prąd popłynie tą linią do 120 zduń
skich odbiorców.
Prace wykonuje Firma ,,Elektryk" z Brzezin. Roboty mają zakończyć się do maja
(tb)
przyszłego roku.
mysław

Łowicz

ul. Mostowa 20

tel. (046) 830-37-41,
0509-877-268
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RABATY ZIMOWE-

.; drzwi zewnętrzne od 790 zł (netto) eaff°
..,..
./ parapety, żaluzje

R-1621

DH „Panorama" • róg Nowego Rynku i Koziej
tel 0606-968-537
./ najnowocześniejsze wzory wiązanek ślubnych ~~'J41J~

QillJllĘ;

./dekoracje pojazdów, sali weselnej i stołów

OGŁOSZENIA

SAMOCHODOWE
Kupię_

osobowe. Gotówka
Tel. 0500-167-670.
Kupię auta niemieckie,
inne. Tel. 0513-019-003.
Kupię_ każde

japońskie,

auto. Tel 0500-167-670. ·

Kupię_

osobowe, dostawcze - gotówka
Tel. 0509-791-220.
Sprzedam części,do Forda Mondeo,
1993-2000 rok. Tel. 0509-791-220.
Iveco, 1997 rok- sp=dam.
Tel 046/837-85-87.

DROlJNE •

OGŁOSZENIA

Absolutne - auto skup. Tel. 0669-691-797.

Skoda Oktavia 1.6 + gaz, 2001 rok, IO 1 kM,
srebrny metalik, model 2002 rok - sprzedam
Tel. 0601-292-287.

Opel Kadett, 1986 rok, 3-<hzwiowy,
benzyna, gaz, bak - sprzedam.
Tel. 0668-341-262.

Łada Samara

1.3 -tanio sprzedam.
Tel. 0503-654-884.

VW Polo I.O, 1999 rok - sprz.Ćdao:t
Tel. 0510-606-488.

Opel Vectra 2.0 TDi 16V, 1997 rok, biały,
combi-sprzedam. Tel. 0601-175-173.

Seat Ibiza 1.4 benzyna + gaz, 1999 rok,
kupiony w salonie, I właściciel, stan bard7.o
dobiy, cena do uzgodnienia
Tel. 0609-717-505.

Skoda Favorit, 1991 rok, stan bdb-sprzedam.
Tel. Ó46/838-28-27, 0608--010-547.
Opel Astra Il 2.0 DTi, 2000 rok - sprzedam.
Tel. 046/839-65-46.
Ford Fiesta 1.8 D, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 0697-623-993.
Żuk, gaz, 600 zł - sprzedam

Tel. 046/837-34-51.

Absolutnie cale osobowe,
uszkodzone - kupię.
Teł. 046/831-41>71, 0501-581-906.

Fiat 126p, 1994 rok - tanio sprzedam.
Tel. 0697-546-962.

Opony używane - duży wybór.
Tel. 046/837-01-aG, 0602-133-182.

Punto 1996 rok, 5-<hzwiowy, stan bdb
- tanio sprzedam. Tel. 0603-115-949.

Skup aut -gotówka. Tel. 0513-019-003.

Mercedes 190, 1991rok,140 tys. km, idealny
- sprzedam Tel. 046/838-16--06.

Renault Clio 1.4, 1999 rok, gianatowy,
salonowy, poduszka powietmia, wspomaganie, 11500 zł - sprzedam. Tel. 0694-854-712.

Opony zimowe L5, 50 zl/lszt
Tel. 0663-647--066.
Ford Mondeo, 1994 rok, stan bard7.o dobry,
ABS, elektryczne szyby, szyberdach,
2xpoduszki - sprzedam. Tel. 046/837-55-55,
0601-303-261 po 16.00.
Auto-Handel sprzeda: Ford Mondeo l.8TD,
1997 rok, 200 I rok TDI, Opel Vectra B 1.8,
1998 rok, 1996 rok, Corsa 1995 rok, Astra
TD 1996 rok, BMW x2 1994 rok, Mitsubishi
Carizma 2000 rok, Renault Scenic 2002 rok
TDi i inne. Tel. 0602-498-775.
Opel Kadett 1.4, 1991 rok, gara7.owany,
Il właściciel - sprzedam Tel. 0693-833--049.

Renault Laguna 2.0 benzyna, 2003 rok
. Opel Omega 2.0 gaz, 1994 rok, składak;
- sprzedam. Tel. 0601-299-980.
Robur skrzyniowy, silnik oryginalny, cena
Fon! Siena Sedan 2.3 diesel, 1988 rok
3500 zł'- sprzedam. Tel. 0662-242-288.
Iveco 2.8, 2001 rok-sprzedam
- sprzedam. Tel. 0603-945-964.
Tel. 0601-299-980.
\blvo 340, Fiat 125 - sprzedam niedrogo.
Star 742, izoterma, 1998 rok-sprzedam.
· Tel. 046/838-33-33 ..
Iveco 2.8, 2001 rok- sprzedam
Tel. 046/838-49-57.
Tel 0601-299-980.
Polonez Caro, 1996 rok, gaz - spr.zedam.
Skoda Fabia 1.2, 2003 rok, I właściciel
Tel. 046/838-92-47.
Kupię auta osobowe, dostawcze.
- sprzedam Tel. 0694-200-183.
Tel.OS1>175-9n.
1ico, 1997rok-sprz.edam Tel. 0691-705-363. BMW 318, 2001 rok, centtalny =nek, elektryczne szyby, elektryC2I1C lusterl<a, wspomaABSOLllTNIEAUTA USZKODZONE,
Carisma 1.6, 1998199 rok, =ejestrowany, gaz ganie, klimatronic, elektrycmy szyberdach,
CAŁE - KUPIĘ. TEL 11461831-01-29,
sekwencyjny, 2-strefowa klimatyzacja,
ASP, ESP, ASR, felgi aluminiowe 18",
0601-317-076.
srebrny metalik Tel. 0421719-62--07po18.00. gnmatowy metalik, książka serwisowa,
Kupię samochód, stan obojętny.
serwisowany, cena '.34999 zł - sprzedam.
Fiat 125p - sprzedam na złom.
Tel. 060S&48-751.
Tel. 0512-220-702.
Tel. 0691-961-185.
Kupię auta dostawcze, osobowe.
Toyota
Carina
E 1.6 16V, 1992/1993 rok, gaz Kola zimowe 205x15/60 z alufelgami
Tel. 0513-019-003.
-sprzedam. Tel. 0697--041-591.
(Mercedes),oponyzimowe205xl4f70-4szt,
Audi 100combi 1.8, 1993rok, benzyna+gaz.
używane-sprzedam. Tel. 0602-381-914.
Tel. 046/837-92-38 po 18.00.
Polonez Caro, 1998 rok, gaz - sprzedam.
Mercedes
124 2.50, 1993 rok, srebrny
Tel. 046/838--03-38, 0605-444-379.
-sprzedam. Tel 0508-186-353.
Kia Sportage 4x4, 1998 rok, gaz, orurowany
Polonez Atu, 1997 rok - sprzedam.
- sprzedam Tel 0600-326-597.
Cinquecento, 1995 rok, autoalann, niebieski,
Tel. 046/838-92-62.
2lldbany, 3400 zł do negocjacji - sprzedam
Golfm 1.8, 1994 rok, gaz, 110 tys. km, stan
Fiat
I
26p,
1996
rok,
przebieg
45
tys.
km,
Tel. 0698-878-872.
dobiy, pełna elektronika, 8000 zł
rozbity
priOOsprzedam.
Tel.
046/837--04-61.
(do uzgodnienia) - sprzedam pilnie
Mondeo 1.8 TD comb~ 1994 rok - sp=dam
z powodu wyj37.du. Tel. 0600-333-383.
Opel Calibra 2.0 +gaz, 199lrok, grafit
lub zamienię na mniejszy. Tel 0607-517--065.
metalik, atrakcyjny wygląd.
Renault Clio 1.4 l 6V, 2000 rok, saloo,
Ople Astra Sedan-kupię. Tel. 0694-216-417.
Tel. 0880-651-935.
I właściciel, gararowany, 15000 zł.
Corsa,
5-<lrzwiowa - kupię_.
Tel 046/837-79-34, 0506--034-605.
Fon! Galaxy 2.3 benzyna, gaz, 1999 rok,
Tel. 0608-108-139.
bogate wyposażenie - spizedam
Pięć kół do ŻUka - sprzedam.
Tel. 0604-261-427.
VW Polo, 5 drzwi -kupię_. Tel. 0692-829-882.
Tel. 046/837-92-21.
Slazynia Polon= po 1992 roku Tel. 0504-199-580.

kupię_.

Kupię_

ka7.dy samocb6d (może być rozbity)
lub w komis do sprzedania,
powyżej 1990 roku. Tel. 0605-695-882.
Kupię_ wszystlcie US7.kod7.one, stare,
skorodowane. Tel. 0504-199-580.

Matiz, 2000 rok, niebieski - sprzedam
Tel. 0693-126-258.
~ Wołga gaz 24: :zbiornik paliwa,
błotniki tył, pas pu.edni, pas tylny, chlodnica

- Syrena - sprzedam. Tel. 046/861-21-41
wiec-1JJrem.
Golf 1.6, 1989 rok, cz.erwony, stan bdb
- sprzedam. Tel. 0695-727-586.

Furt Seicento I.I, 2002/2003 rok,
I właściciel, bezwypadkowy, opony gratis
- sprzedam Tel. 0600-921-455.
Fiat Uno, 2001 rok, 5-drzwiowy - sprzedam
Tel. 0509-987-630.
.
Sprmdam części Ford Mondeo,
1993-2000 rok. Tel. ~791-220.
Kuplę auta • golówka.

Tel 051>175-977.
Renault Megane 2001 rok, klimatyzacja
- sprzedam. Tel. 0513--019-003.
Fiat Ducato 2.5 diesel, 1995 rok, progi
do wymiany, fi1ktura VAT - bard7.o tanio
sprzedam Tel 0603-673-946,
046/838-74-54.

Fon! F.scort Glx 1.6 16V, 1991 rok, srebrny
metalik, stan bdb - sprzedam.
Tel. 024f277-95-95, 0511-676-285.

Fiat Uno I.O, 1996 rok, 3500 zł - sprzedam.
Tel. 0510-044-621.

Nissan Sunny 1.6 16V, 1994 rok-sprzedam.
Tel. 0607-343-338.

CC700 1993 rok, bordo-metalik-sprzedam.
Tel. 0604-207-561.

Koncesjonowane złomowanie pojazdów.
Zaświadczenie bez pośredników.
Możliwość odebrania pojazdu od klienta
Skup samochodów. Tel. 0602-123-360.

War1bwg 1.3, silnik Golfu, 1990 rok, stan bdb

Uno 1.4, 1996 rok, 2500 zł - sprzedam.
Tel. o6oo-310-907.
Fiat Brava 1.4 gaz, 1998 rok, 92 tys. km,
stan dobiy - sprzedam Tel 0515-138-358.
Mercedes Vito liO CD!, 1999 rok, stan bdb,
cena do uzgodnienia -. sprzedam.
Tel 0694-418-713, 046/837-94-81 po 18.00.
Skoda Fabia 1.4, 2002 rok - sprzedam.
Tel 0507--039-478 po 14.00.
Fon! F.scort 1.3, 1991 rok, 2500 zł - sprzedam.
Tel. 046/837-27-27. '
I26p elx, 1998 rok - sprzedam.
Tel. 046/830-30-69, 0668-435-483.
Peugeot 106, 24.12.1999 rok, salonowy,
I właściciel, aiJbag, uchylne szyby, kolorowa
tapicerlca, komplet opon zimowych, balog<>ny, radio, niski przebieg, stan bdb, cena
do negocjacji - sprzedam. Tel 0500-200-115.

,-

Fiat 125p,gaz-sprzedam. Tel 0601-303-279.

- tanio sprzedam Tel 046/837-10-69.
Fon! Fiesta I.I, 1994 rok - sprzedam
Tel. 0660-512-921.
Opel Astra 1.6 hatchback, XII 199611997 rok,
benzyna + gaz, grafit peria, 5-<hzwiowy, stan
idealny- sprzedam Tel. 0600-827-535.
Corsa l 2i, 1993 rok, czerwony, stan dobry
- sprzedam. Tel 046/837-63-63.
VW Golf m, ł.9d, 1994 rok, gianatowy
metalik, 3-<hzwiowy, 8400 zł - sprzedam.
Tel. 0516-372-240.

Fiat 126p, składak, stan dobry, 550 zł
-sp=dam. Tel. 06Q0-979--087.
VW Golfm 1.8 benzyna+ gaz, 1993 rok,
stan dobiy- sprzedam. Tel. 0501 -768-561.
BMW 318i, l988 rok, standobiy-sprzedam
Tel. 0697-057-132.
Star 200 wywrot - sprzedam
Tel. 0508-909-412.
Fiat 126p, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 0693--064-352.

BMW 318, 1995/1996 rok, klimatyzacja
-sprzedam Tel.0513--019-003.
Ford Focus combi 1.6, benzyna, 2002 rok,
salon, srebrny metalik, bogate wyposa7.e:nie,
cena do uzgodnienia- sPrzedam
Tel. 0601-804-729.

Spaedam~yzimowe 195/65/Rl5+felgi
5-0tworowe (Mercedes) - tanio.
Tel. 0692-390-726, 046/863--08-95.
Ope1Vectra2.016V+gaz, 1991 rok, stan bdb,
5300 zł -sprzedam. Tel Qti92-639-137.

VW Wento 1.6 benzyna, 1994 rok; kuchnia
węglowa Teł. 0889-990-384.

Polonez 1600, 1995 rok, w dobrym stanie,
gara7.owany- sprzedam. Tel. 0667-115-465.

Polonez Atu, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-05-81.

Cmsa, 1995 rok, gaz, lekki tuning - sprzedam
Tel. 0500-158-710.

Lanos, 1999 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-14-15.

Audi B4 1.9 ID!, 1994/1995 rok,
bogate wyposa7.e:nie - sprzedam.
Tel. 0501-541-204.

Opel Omega B combi 2.0 16V, 1994 rok, gaz
- sprzedam Tel 0504-2fJ2-526.
CC 700- sp=dam. Tel 0514-963-640.
Peugeot Boxer Max 2.5 TD, el.y, lv, c.z.amek,
1995 rok - sprzedam Tel. 0601-614-048.
CC900, 1996ni<-spz00am. Tel.0508-311--081.

Renault 19, 1991 rok, 5-<lrzwi, metalik,
zadbany, zarejestrowany - spraedam pilnie.
Tel. 0663-490-999.
Opel Astra combi I, 1.6, gaz, 1999 rok,
pieiwsi.a rtjestracja 2000 rok_ sprzedam.
Tel. 0604-212-345.

Punto, 5-<hzwiowe Tel. 0606-436-231.

DROBNE

kupię_.

Astra, 5-<hzwiowa- kupię_. Tel. 0695-502-628.

21.1-2.2006 r.

Fiat 126p, 1991 rok - sprzedam.
Tel. 0603-242-799.
Polonez Caro, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 046/835-20-53.

Fiat 126p, 1990 rok, stan bdb - sprzedam
Tel. 046/838-95-60, 0695--088-064.

Vectra 1.6, 1997 rok, =y, duże wyposaż.e
nie, 13500 - sprzedam Tel. 0500-262-867.

Polonez Caro 1.4 +gaz, 1997 rok, I właściciel
- sprzedam Tel. 046/838-91-32,
0506-190-230.

Fabia 1.4, 2001 rok- sprzedam.
Tel. ~28-936.

CC 700, 1997 rok, benzyna + gaz, stan bdb,
błękitny metalik - sprzedam
Tel. 0515-661-889.

Części do Poloneza; Fiat 126p, 1984 rok,
blacha po remoncie, silnik sprawny
- sprzedam w całości lub na ~i.
Tel. 0662-337-112.

Opel Astra combi 1.6, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0601-875-474.

ToyotaCorolla, 1996rok,zielonymgalik,gaz,
8400 zł - sprzedam. Tel. 0608-427-135.

Nissan Primera 1.6 + gaz, 1994 rok
- sprzedam. Tel. 0600-326-597. •

Uno, 1993 rok, gaz - sprzedam.
Tel. 886-218-982.

Kia Sportage 2.0, 1998 rok+ gaz-sp=dam.
Tel. 0600-326-597.

CC 700,1996 rok- sprzedam.
Tel. 046/863-60-14.

Polonez Atu Plus 1997 rok, + gaz, 2300
(do uzgodnienia) - sprzedam
Tel. 088ó-090-717.

Daewoo Nexia, 1997198 rok+ gaz, 5700 zł
-sprzedam Tel. 0604-991-296.

zł

CC 700, 1993 rok, stan dobry - sprzedam.
Tel. 501-818-524.

Polonez, 1996 rok, gaz - sprz.edam.
Tel. 0662-173-679.
VW Passat combi 1.9 TDI, 1996 rok, granat
metalik, maksymalne wyposażenie, 2 kompl<>ty kół; Toyota Avensis 2.0 040, 2002 rok,
115 tys. km, maksymalne wyposażenie,
2 komplety kół. Tel 046"838-89-34.
BMW 318, 1995/1996 rok, klimatyzacja
-sprzedam. Tel. 0513--019--003.
Megane 2001 rok, klimatyzacja
Tel. 0500-167-670.
Fon! Fiesta 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0503--041-154.
VW Polo I.O, 1999 rok, zielony metalik,
salonowy, 91 tys. km, zadbany, cena 12800 zł
- sprzedam. Tel. 0606-586-484.
BMW 318, 1992 rok, bordo metalik, pełne
wyposażenie, oprócz skóiy, rok w kraju,
140 tys. km, stan idealny, cena 9800 zł
- sprzedam Tel 0606-586-484.
VW Golf l.9TD, 1994 rok, 5d, granatowy,
świeżo sprowadzony, cena 9800 zł
- sprzedam Tel 0606-586-484.
Opel Kadett 1.4, 1991 rok, biały,
5-<hzwiowy - sprzedam. Tel. 0608-198-419,
046/830-37-72.
ŻUk izotama, 1992 rok, gaz - sprzedam.

Tel 0603-430-332.

CC 700, benzyna + gaz, 1996 rok, stan dobry
- sprzedam. Tel. 0600-970-598.

Passat 1.8 i comb~ 1993 rok, gaz,
wspomaganie, elektryka, =jestrowany
- sprzedam. Tel. 0604-392-876.
Daewoo Nubira 2.0 i 16V combi, 1998 rok,
gaz, wspomaganie, elektryka, ABS
- sprzedam. Tel. 0604-392-876.

Fiat 126p, 1994 rok, stan bdb, cena 1100 zł
- sprzedam. Tel. 0508-148-152.
Dukato 1.9, krotki, 1995 rok - sprzedam.
Tel 042/719-63-93.
Polonez, 1988 rok, gaz - tanio sprzedam.
Tel. 042/719-63-58 po 18.00.
Kupię

powypadkowe, uszkodzone

i cale. Tel.
Całe

0601-161~30.

i uszkodzone -

kupię. Głowno.

Tel. 0606-238-179.
VW T-2 1.6 D, 1988 ro'k, niemalowany,
sprawny technicznie - sprzedam.
Tel. 0604-698-335.
VW Transporter 1.6, 1986 rok, diesel
- sprzedam. Tel. 042/719-56-02.
Sprzedam slazynię biegów ~ Ibiza,
1990-1991 rok. Tel 042/719-55-16.

Suz.uki lntruder 750, 1989 rok, prz.ebieg
29000 mil - sprzedam Tel. 0513-282-673.

Daewoo Espero 1800, 1996.rok, 163 tys. km,
5000 zł, gianatowy - sprzedam.
Tel. 0662-214-003.

Cinquecento 700, 1997 rok, stan bdb
- sprzedam Tel. 042/710-73-56 po 15.00.

Ford Mondeo 1.8 TDI, 1993 rok, srebrny
metalik - tanio sprzedam. Tel. 0504-697-531.

Nissan Almera, piefllVSZY właściciel
- sprzedam. T~. OS01-713.a62.

Ford Fiesta, 199412004 rok, 2700 zł;
Opel Cmsa, 1991 rok, 1500 zł; Ford Fiesta,
1989 rok, 1.6 D, 1700 zł - sprzedam.
Sochaczew, tel.0608-503-383.

Opel Frontiera 2.3 TDI, 1995 rok, 19000 zł.
Tel. 042/719-70-29, 0691-538-579.

Fiat Punto I.I SX, 1996 rok, Il właściciel,
czerwony, 3-drzwiowy, bezwypadkowy,
el.szyby, c.zamek, autoalarm, zadbany, gara-IDwany, serwisowany, 6200 zł - sprzedam.
Tel 0604-797-607.
VW Passat Sedan, 1.8 benzyna, 1995 rok,
gianatowymetalik,'2xaiJbag,c.zamek, Wspc>'maganie, ABS, bezwypadkowy, Il właściciel,
komputer pokładowy 10300 zł - sprzedam.
Tel. 0502--086-697.
Fiat Uno, 1999 rok, czerwony, 5-<lrzwiowy,
I właściciel, stan bdb - sprzedam.
Tel. 0513--071-265.
Hooda Accord, 1998 rok, 1.8 benzyna,
c.zamek, 2x aiJbag, I właściciel, salonowy,
srebrnymetilik-sprz.edam. Tel 0513--071-265.

Fonl Escort 1.6 16V, 1993 rok, c=rwany,
5-drzwiowy, centralny 2lllDdc, wspomaganie,
szyberdach, stan bard7.o dobry - sprzedam
Tel. 0696-214-494.

Fiat 126p, 1991 rok- sprzedam.'
Tel. 0606-406-843.
VW Passat 1.9 TDI, 1994 rok

- sJllZ*fam- Tel. 0601-297-776.

Fiat Cinquecento, 1997 rok, czerwony
- sprzedam. Tel. 042/719-28--00.
Fon! Escort 1.6, I rejestracja 1993 rok,
pizejściówka, H}'Wldai Pony, 1991 rok, stan
tech. bdb, gararowany - sprzedam. Głowno.
Tel. 042/719-20-88.
Felgi stalowe i kola zimowe różne-sprzedam.
Tel 0601-419-747, 042/719-89-15.
Spaedam kola zimowe Audi B4 - 15. Tel. 0500-296-171.
Fiat Tipo 1.4 gaz, elektryka- sprzedam.
Tel. 0602-582-109.
126p, 1989 rok - sprzedam.
Tel. 046/831-35-13.
126p, 2000 rok, przebieg 25000 km
- sprzedam Tel 0601-495--082.
Absolutnie auta bezwypadkowe,
uszkodzJDne kuplę. 1'.el. 0509-228-325.
Absolutnie kupię
Tel. CIS06-671-247.

każde

auto.

Mercedes A-łdasa 1A benzyna,
1999ł2000 rok, srebrny małalik, wspomaganie, ABS, ASR, ESP, klimatyzacja, el.szyby, ellusterb, c.zamek,
alufelgi, I właśdclel, salon Polska
• spr%*iam. Tel. otm-W-XT7.

Polonez, 1995 rok, gaz - sprzedam
Tel 0604-413-669.

Golf 1.6 +gaz, 1990 rok - sprzedam w calości
lub na ~i. Tel 0667-<Yn-708.

Aktualnie kuplQ samochody cale
i powypacllowe, także na ziom.
Tel 046/831-86-22, IJ605.996.372.

Cinquecento, 1996 rok, cena 2800 zł
-sprzedam. Tel. 0781-781-315.

Citroen Jwnper 2.5 O, 1994 rok, szyberdach,
c. zamek, alann, 9--0sobowy- sprzedam.
Tel. 046/839-63-26.

Audi 80, 1990 rok, instalacja garowa
- sprzedam. Tel. 050'2-478-440.

VW Touran 1.9 IDI, 2005 rok, 7--0«hJwy,
bogate wyposażenie - sprzedam.
Tel. 0608-420-169.

Seat Cordoba 19 TDI, 2001 rok, stan dobry,
garat.owany- sprzedam. Tel 0603-236-799.

Sprzedam plandelcę_ 2ll stelażem do ŻUka
lub Lublina Tel 046/838-27-71.

Audi A6 2.5 TDI, 1998 rok, srebrny metalik, .
xenon skóra, cena 35 tys. zł - sprzedam.
Tel. 0697-725-858.

Daewoo Lanos 1.5 l 6V, 1999 rok, 76 tys. km,
serwisowany, gaz, stan bdb, 9900 zł
- sprzedam. Tel. 0500--026-841.

Renault Clio 1.4, 1998 rok, 5d, wspomaganie, aiJbag, złoty metalik, 12300 - sprzedam
Tel. 0604-564-269.

Sprzedam komplet stalowych felg 15
do Golfa. Tel. 0889'-720-480.

Auta powypadk-. skupujemy.
Tel.060>1Q0.574.

Opel Calibra 2.0, 199411995 rok, gaz,
pełna opcja, 7500 zł - sprzedam.
Tel. 0608-409-744.

Opel Cor.;a 1.4, 1997 rok, 5d, zielony, zarejostrowany, ABS, bezwypadkowy, 2x aiJbag,
9900 - sprzedam. Tel. 0501-211-484.

Fiat 126 - sprzedam. Tel. 0668-620-613
wiClC2Xll'efll.

Daewoo Lanos 1.6 16v, gaz, 1999 rok,
l 0700 zł, I właściciel, klimatyzacja, ABS,
bezwypadkowy-~ Tel.0668445-178.

VW Golf ID 1.8 benzyna, 1992 rok
- sprzedam Tel 0609-214-471.

Fiat 126p, 1992 rok - sprzedam.
Tel 0608-824-386.

Opel Astra I, 2000 rok, salonowy, cz.erwony,
10800 zł - sprzedam. Tel 046/863-51-94.

Seicento 0.9 + gaz, 2002 rok, cena 7700 zł
- sprzedam Tel. 0241285-25-51.

Daewoo Nexia, 1999 rok, gaz, zielony metalik, 8800 zł - sprzedam. Tel. 0501-213--067.

Cinquecento - kupię.
Tel. 0500-420-702.

Opel Astra 1.6 gaz, 1999 rok, 11200 zł
-sprzedam Tel 0513--071-265.

Punto -

Skoda Felicia 1.3, 1999 rok, I właściciel,
bezwypadkowy, alufel~ poduszka
powietrzna - sprzedam. Tel 0668-445-178.
Opel Astra, 1993 rok, =y, hatchback, gaz,
2 lata w kraju, 7000 zł - sprzedam
Tel. 0604-582-423.
Multicar M-25, 1985 rok - sprzedam
Tel. 0608-353--034.
Fon!F.scort 1.3, 1988rok,standobiy,
- sprzedam Tel 0513-970-990.

1500zł

Seat Cordoba 1.4, 1996 rok, benzyna, salon,
serwisowany w ASO, I właściciel,
bezwypadkowy, stan idealny - sprzedam.
Tel. 0695-195--013.
Renault Megane Il 1.6 16V, 115 kM, . .
2003 rok, 55 tys. km, pełne wyposazerue •
oprócz skóiy i nawigacji, srebrny perłowy
metalik, 100"/o bezwypadkowy, stan idealny
- sprzedam Tel 0606-372-278.
Peugeot Partner 2.0 HD!, ciężarowy,
5-osobowy - sprzedam tel 0505-581-431.
Audi B3 80 G+B, 1987/1995 rok, cena
5000 zł - sprzedam Tel 0505-109-458.

Opel Corsa, 1994 rok, cena 450Ózł
-sprzedam Tel 781-781-315.

-VW Bora 1.9 SD!, gianatowy, X 2000 rok,
przebieg 115000 km - sprzedam.

Tel. 024f277-86-47.

kupię_.

Tel. 0500-420-7fJ2.

Lanos - kupię_. Tel 0500-420-702.

Skoda Felicia 1.3 MP!, benzyna + gaz,
1997 rok, zielony metalik, radio, alann, serwisowany, bezwypadkowy, garaż.owany, stan
idealny - sprzedam Tel. 0692-395-555.
Opel Astra 1.4, 199912000 rok, atramentowy, 2 ~ dzielona kanapa, multilock,
alarm z pilota, bard7.o ładna, 12500 zł
- sprzedam Tel. 0600-226-519.
Mazda 323 1.3 I6V, 1994 rok, Il właściciel,
centralny 2lll11Ck, salonowa - sprzedam.
Tel. 0513-160-551.
----Seicento 900, 1999 rok, gaz - sprzedam
Tel. 0605-535-396.

Matiz- kupię_. Tel

0500-42~702.

Tico - kupię_. Tel. 0500-420-702.
Felicia - kupię. Tel 0500-420-7fJ2.
Cor.;a - kupię_. Tel 0500-420-702.

Astra Sedan - kupię_. Tel. 0500420-7fJ2.

Star 200 wywrot - sprzedam.
Tel. 0693-566-232.
Skoda Fabia 1.4 MPI, 2001 rok, instalacja
gazowa, 2 komplety qJOll, z salonu,
serwisowana, bezwypadkowa, stan bdb
- sprzedam Tel. 0509--061-804.

Uno 1.4, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0601-323-562.

Fiat E1x, 55 tys., 2000 zł - sprzedam.
Tel. 0668-454-905.

Golf 1.6 TDI, 1990 rok, zadbany, bez rdzy,
zarejestrowany, 4000 - sprzedam
Tel. 046/838-28-98.

Fiat Seicento 900, 1999 rok, czerwony, saloo,
serwisowany, opony zimowe, stan bdb
- sprzedam Tel 0503-437-204.

BMW E36 320i 2.0 24V, 1991 rok,
sekwencyjny gaz - sprzedam.
Tel. 0668-825-713.
Cinquecento 900, 1998 rok, przebieg 125 tys.
km, czerwony, blokada skrzyni biegów,
centralny zamek z pilolem, autoalann
- sprzedam. Tel. 0508-488-287.

Citroen Saxo I.I, 1997 rok, 5-<hzwiowy,
zielony metalik, 6400 zł - sprzedam.
Tel. 0600-944-728.
Citroen ZX 1.4, 1993 rok, cena 4200 zł
- sprzedam. TeUl608-506-l 74.
Części krajowe I zagraniczne.
Tel. CIS06-671-247.

Daewoo Lanos 1.5 16V, 1999 rok, gaz,
srebrny, przebieg IOO tys. km, cena 8500 zł
- sprzedam. Tel. 0608-608-339,
046/833-79-24.

Espero 1.8, 1996 rok, kolor zielony, ~ 50 tys.
prz.ebiegu, cena 7000 zł - sprzedam.
Tel. 0693-424-727.
Fiat 126p, 1991 rok, po remoncie silnika
- sprzedam. Tel. 046/815--08-38.
Fiat 127A sport, 1981 rok, 2lłrejestrowany,
ubezpiecwny - sprzedam
Tel. 046/833-46-59, 0604-140-390.
Fiat Cinquecento 700, 1994 rok - sprzedam.
Tel 0691-846-085.
Fiat Siena 1.6, gaz, 1998 rok, wyposarona,
zadbana - sprzedam. Tel. 0509-369-540.
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Fiat Uoo 900, gaz, 2001 rok, 5-<hzwiowy,
srebrny metalik, I właściciel,
bezwypadkowy, 8000 zl - sprz.edam.
Tel. 0461835-33--08.

Opel Corsa I.O, 2000 rok, gaz, 5-<lrzwiowy, Skoda Felicia pick-up 1.9 O, EHH Felicia,
bezwypadkowy, I właściciel - sprzedam.
1997 rok - sprzedam. Tel. 046'81448-76.
Tel. 0502-507-768.
. Suzuki Vitara, 1995 rok_ sprz.edam.
Opel Omega 2.0, gaz, 1994 rok, stan bdb, Tel. 05002--061-163, 046/831-12-51.
Fiat Uno, 1996 rok, elektryka, 3500 zl
bogate wyposażenie - sprz.edam.
Toledo 1.8, 1993 rok, czerwony, benzyna,
- sprzedam. Tel. 046/831--06-51.
Tel. 0503-126-774, 0602-685-613.
stan bdb - sprz.edam. Tel. 0667-745-502.
Ford Escort 1.3, 1993 rok - sprzedlim.
Opel Omega combi 2.5 TDS, wyposażony
TV VW diesel, 1994 rok - sprzedam.
Tel. 0880-727-760.
- sprzedam. Tel. 0505--072-821.
Tel. 046/815-43-15 (wieczorem),
Ford Escort 1.3, 1997 rok, stan bdb
Opel Vectra 1.6, 1996 rok i Vectra 2.0,
0508-265-l 16.
-sprzedam. Tel 0503-126-774,
I 998 rok, gaz - sprz.edam.
Uaz 4690 - sprzedam. Tel. 0505--072-821.
0602-685-613.
Tel. 046/833-93-47.
Uno
l .O, 1997 rok, rozbite - sprzedam.
Ford Escort combi 1.6 16V, 1998/1999 rok, Opel Vectra 1.7 O, 1989 rok, stan bdb
Tel. 0500--038-838.
klimatyzacja, poduszka, wspomaganie, raPio, •- sprzedam. Tel. 0606-986-245.
\blkswagen Golf 1.90, 1996 rok, stan bdb
10000 zl- sprzedam. Tel. 0505-818-244.
Opel Vectra 1.8 16V, 1998 rok, I wlaścicie~ _sprzedam lub zamienię. Tel. 0500469_738 .
Ford Escort, I 997 rok, gaz, 6500 zl
bezwypadkowa, salon Polska, pelne
wyposażenie - sprzedam. Tel. 0509-369-540. Volkswagen Golf III, 1.90, 1994 rok
-sprzedam. Tel. 046/831--06-51.
- sprzedam. Tel. 0516-372-240.
Ford Mondeo l.8 I6V, l 999 rok, stan bdb, Opel Vectra combr2.0, 1998 rok, gaz,
bogąte wyposażenie - sprzedam.
4xairbag, klimaty2acja, alufelgi. biala, cena
\blkswagen LT 35, 1988 rok, OMC 3500 zl,
Tel. 0503-126-774, 0602-685-613.
12800 zl -sprz.edam. Tel. 0501-586-017.
skrzyniowy, koła bliźniacze - spr=lam
Tel.
046/831-34-51, 0603-644-137.
Honda Acord 1.8 I6V, 1999 rok, J właściciel. Polonez 1.8, l 992 rok, gaz - sprzedam.
bezwypadkowa, pelne wyposażenie, salon Tel. 0502-478-440.
Volkswagen Passat l 2.8, l 995 rok,
Polska, 22600 zl - sprzedam. Lub zamienię
gaz, granatowy - sprzedam.
Polonez An~ l 997 rok, stan idealny
na tańszy. Tel. 0505- I 73-32 I.
Tel.0880-528-587.
- sprzedam lub zamienię na mniejszy.
Honda Civic 1.4, 2001 rok, 5-<lrzwiowy, stan Tel. 0607-521-398.
Volkswagen Polo l.4, gaz, l997 rok,
idealny, cena do uzgodnienia - sprzedam.
5-<lrzwiowy, zielony metalik,
Polonez Truck I .6 w gazie. stan dobry,
Tel. 0696--062-87 I.
wyposażony - sprzedam. Tel. 0461834-81-14.
uszkodzony silnik - sprzedam.
Ibiza 1.4. 2092 rok, bogate wyposażenie,
l 7400 zl, I wlaściciel -sprzedam lub :zamienię
na tańszy. Tel. 0501-715-609.
Kupię katalizatory Tel. 0506-571-247.

każdy.

Polonez Truck l.90, I 998 rok, slazynia,
izotenna, bez agregatu, Rawa Maz.owiecka
- sprzedam. Tel. 046/814-48-76.
Powypadkowe kupię i inne.
Tel. 0669-557-167.

Nissan Terano 3.0, gaz- sprzedam.
Tel. 0505--072-821-

Renault Clio 1.4 energy, 1993 rok, kupiony
w kraju - sprzedam lub zamienię.
Tel. 046/815-41-27, 0698-858-373.

0pel Astra 1.4 l 6V, I 997 rok, Sedan,
wyposażona, n właściciel, 9700 zl
-sprzedam. Tel. 0691--030-720.
Opel Astra 1.4, 1992 rok, cena 5400 zl
- sprzedam. Tel. 0608-506-174.
Opel Astra l.7TD, 1996 rok, złoty metalik,
5-<lrzwiowy, stan bdb - sprzedam.
Tel. 0667-745-502.
Opel Astra Classic 1.4, 2000 rok, gaz
-sprzedam. Tel. 0607-547-606.
Opel Astra Il 1.6 + gaz, salon, stan dobry,
właściciel niepalący - sprzedam.
Tel. 0600-300-300.
Skoda Faworit 13, I992 rok - sprzedam.
Tel. 0502-532-934.

Tel. 0601-366-072.

VW Golf 1.9 TDI, xn 1996, srebrny metalik
-sprzedam. Tel. 0501-742-540.
VWGolfITl 1.6, 1997rok,benzyna +gaz
-sprzedam. Tel. 0511-311-266.

MOTOROWE
Motocykle -

kupię.

Tel. 0513--019--003.

Motocykle. skutery - kupię.
Renault Megane 1.4 16V, 1999 rok, oliwko- Tel. 0500-167-670.
wy metalik, bezwypadkowy, klimaryzacja,
·Sprzedam SHL-175 po remoncie.
elektryczne szyby, ABS, centralny zamek,
Tel. 0600-310-907.
'
4 poduszki powietrzne - sprz.edam.
Tel. 0600-829-514.
Motol)'Dk:a Tel. 0691-508-458.
Renault Megane combi 1.4 l 6V, 200 l rok, Motocykl WSK175 - pilnie, tanio
bezwypadkowa, serwisowana, l 7900 zl
sprzedam na części lub w całości.
- sprzedam lub zamienię na mniejszy.i tańszy.
Tel. 0696-426-835.
Tel. 0602-367-765.
M1Z Pronar 82A, 2002 rok, niebieski
Skoda Fabia 1.4, 2003 rok, I właściciel,
-sprzedam. Tel. 0606-871-178.
serwisowana, bezwypadkowa, 20700 zl
Moto<ynkę i Ogara - sprzedam.
- sprzedam lub zamieni<( na tańszy.
Tel. 0509-718-967.
Tel. 0602-367-765.

Skoda Felicia, l 997 rok, po wypadku
Opel Astra combi 1.4 I 6V, l 998 rok, biały,
- sprzedam. Tel. 046/833-76-33.
benzyna, ABS, wspomaganie kierownicy,
autoalarm, garażowany, kompletne kola
· Seat Ibiza 1.4, 2000 rok, bezwypadkowy,
letnie- sprzedam. Tel. 046/832-14--08,
l4700zl,moźliwośćrat,zamiany-sprzedam.
0663-192--007.
Tel. 0504-221--035.

GARAŻE
GARAŻEBLASZAKl-NAJTANEJ

NA MAZOWSZU. TEL0609-30-30-31.
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Sprzedam garaż przy bloku
na ul. Kwiatowej. Tel. 0692-095-841.

w Kutnie

SprzedammieszkanieM-3,38mkw„illpiętro,
(koło PKP). Tel. 0504-179-453.

przy ul. Sowińskiego i Cebertowicza

Duży, ocieplony, blasiak - do wynajęcia,
os. M. Konopnickiej. Tel. 0603-555-327.

Sprzedamziemię4,47 ba, w tym las,Jamoo.
Tel. 046/838-09-55, 0600-535-187.

Głownó

Sprzedam garaż blasiak 3x5m w ŁowiCZtL
Tel. 0694-188--068, 046/837-35-13.

Sprzedamdziałkębudowlaną,os.Mysłaków.

Szukam garaiu do wynajęcia
na os. Przedmieście lub w okolicach.
Tel. 0606-309-919 po 16.00.

Tel. 046/837-69-33.
Sprzedam dom, budynek gospodarczy,
atrakcyjna działka, Zduny.
Tel. 046/838-78-24.

Kupię garaż blaszak,
Tel. 0695-752-530.

Sprzedam mieszkanie 39 mkw.,
os. Starzyńskiego. Tel. 0509-938-777.

używany.

Sprzedam garaż na osiedlu Solidarności
przy bloku 18. Tel. 046/814-61-82,
0608-804-988.
Sprzedam garaż w bloku przy ul. Asnyka 78.
Tel. 0601 -967--044.
Garaże blaszaki, tanio,
profesJonalnie. Tel. n<>nn „n~31.
'
"""""""

NIERUCHOMOŚCI
-SPRZEDAŻ

Tanio sprzedam działkę rekreacyjną.
Tel.0696-426-835.
Zamienię mieszkanie 34,5 mkw.
Tel 066
53
na większe.
·
2-091-0 ·
Mieszkanie 58 mwk. Łowicz.
Tel. 0609-779-079 po 16.00.
Sprzedam 4-pokojowe mieszkanie,
pow. 83 mkw., w bloku z cegły.
Tel. 0660-783-017.
Działka 5400 mkw. przy ul. Annii
Łowiczu. Tel. 0515-706-832.

Uzbrojone
w

działki

Głownie.

budowlane

Tel. 042/719-10-55 po 20.00.

działka rolncH>udowlana
oraz sąsiadujące z sobą

-

1,12 ha
budowlane 1184 mkw.+ 1130 mkw.
Tel. 042!719-35-79 .
Działka 4500 mkw., I 5 zl/mkw., Koźle
k. Strykowa. Tel. 0421119-55-16.

Sprzedam M-4 w Glownie. Tel. 0662-638-779
po 16.00.
Sprzedam l,25 ha ziemi. Tel. 0695-586-098.
Działka

budowlana w Głownie,
ul. Świericowa 24. Tel. 042/719-48-40.
Dom w Głownie. Tel. 042/719-42-89.
Sprzedam dom w Skierniewicach,
os. Zadębie, do zamieszkania
Tel. 046/833--05-83.
Sprzedam zierrtię 5,5 ba, gm. Cielądz.
Tel. 046/814-20-17.

Krajowej

w

Sprzedam 3 działki rolno-budowlane, k. Rawy
Maz.owieckiej. Tel. 0694-275-097.

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

Niezabudowana działka ok. 300 mkw„
w zabudowie szeregowej przy ul. Tkar:zew (za Wydziałem Komunikacjij.
Tel. 0502-163-270.

Sprz.edamM-3, RawaMaz.owiecka,
ul. Zamkowa Wola, 2 piętro, 48 mkw.
Tel. 0512-102-284.

DziaJka 3000 mkw., Joachim6w-Mogily.
Tel. 0509-479-920 po l 5.00.

Sprzedam gospodarstwo 4,30 ha.
Borówek 43. Tel. 0241.389-20-59.

Łowicz

Sprzedam ziemię - powierzchnia 2,26 ha,
ul. Czajki. Tel. 0600-950-708

Działka 4600 mkw.,
Tel. 0502-163-313.

Sprzedam gospodarstwo rolne I ,5 ha.
w tym dom mieszkalny 240 mkw.+ 2 budynki
gospodarcze, Kiernozia Tel 0241277-92-38.

Budynek mieszkalno-gospodarczy
z warsztatem wulkanizacyjnym, Łowicz.
Tel. 0502-163-313.

Sprzedam dom z działką w ŁowiCZtL
Tel. 046/838-43-2 l.

Sprzedam działkę 934 mkw., os. Mysiaków.
Tel. 046/830-35-41 po 20.00.

2.amienię M-4 na domek, Łowicz.
Tel. 0503-977-175.

M-1, 18 mkw., własnościowe zamienię
na M-3, centrum, możliwe niewielkie
zadlużenie. Tel. 0600-184-771 po 18.00.

Sp17..edam nieruchomość, Zduny.
Tel. 0604-489-285.

Sprzedam dom z działką, Łowicz,
ul. Łódzka I 09. Wiadomość: ul. Łódzka 29.
Sprzedam I ,80 ha łąki nad Bzurą
Tel. 0660-228-549.
Sprzedam mieszkanie 48 mkw., IV piętro,
środkowe, os. Bratkowice. Tel. 0503-127-266
po !9.00.
Wydzierżawię
Mysłaków

tanio budynek mieszkalny.
107. Tel. 046/830-38-17.

Sprzedam las 0,55 ba
Tel. 046/837-36-46.
Dom, stan surowy, otwarty, 240 mkw.,
nadziałce 1,75 ha. 5 km od centrum Łowicza.
Tel. 0502-093-199.

Łowicz.

Sprzedam mieszkanie w Łowiczu, 2 pokoje
z kuchnią, 53 mkw. Tel. 0503-909-387.

3ha z zabudowaniami w Patokach - sprzedam.
Tel. 0665--072-555.
Bloki cegła, 84 mkw
•
·+garaż murowany.
Tel. 0668-314-253.
Garaż murowany - sprzedam.
Tel. 0668-314-253.
Sprzedam ziemię 1,78ba,Olnąszczew,
gm. Biała Rawska Tel. 0697-391-701.
Sprzedam gospodarstwo I 7 ha,
zabudowania, nowe, obsz.eme,
=echaniz.owane, limit mleczny.
Tel. 0241285-34-79.

Sprzedam dom parterowy podpiwniczony,
murowany o 5 mieszkaniach z budynkiem
.gospodarczym i z działką o pow. 9 I arów.
Błogosław 7, gmina Blędów.
Tel. 046/815-96-80.

·'

Mieszkanie 48 mkw., Widok, IV.
Tel. 046/832-70-04.
Mieszkanie ti0,3 mkw., n piętro,
Skierniewice - Widok - sprzedam.
Tel. 0506-281-521.
Działka budowlana, 4200 mkw., l 2 km
od Skierniewic. Tel. 0887--064-503.

Sprzedam działkę 80 arów, budowlaną,
pięknie połoi.oną, woda, prąd, dobry dojazd,
Babsk. Tel. 0694-939-545.
Sprzedam

działkę

7600 mkw. w Julianowie

przy trasie Warszawa-Katowice, teren

uzbrojony. Tel. 0668-189-340.
Sprzedam ziemię rolną 2 ha w Tręba=wie,
gm. Sadkowice. Tel 0500-607-83 I.
Sprzedam pawilon handlowy, 30 mkw„
Tel. 046/833'22-09.

wolnostojący.

Sprzedam dom z możliwością prowadzenia
działalności gospodarczej, Rawa
Maz.owieck:a Tel. 0502-955-459.
Sprzedam działkę o powieu.chni 4900 mkw„
Nowy Dwór Parcela. Tel 0503-408-287.

,
Swiąt
wypełnionych

radością

i miłościtb
niosąrych spokefj
i odpoczynek.

Nowego Roku
spełniającego

wszelkie marzenia)
pełnego oprymizmu) wiary)
szczęścia i powodzenia

JPGARAGE®
lódi

ul. Strykowska 131

(wyjazd z Łodzi na Łowicz)

www.peugeot.pl
salon: (042) 617-07-20 pn.-pt 9-18, sob. 9-14
samochody używane: (042) 617-07-19
serwis: (042) 617-07-17 pn.-:pt 7-18, sob. 8-14
blachamla laklemla: (042) 653-35-39

www .apgarage.peugeot.pl
e-mail: apgarage@peugeot.com. pl

J>e.ugeot 107, niezły łobuz. Sprytny, zwinny, a równocześnie
w pełni bezpieczny i oszczędny. Jego cena budzi taką samą sympatię jak jego wygląd. Zapraszamy!
· PEUGEOT. ZAPROJEKTOWANY, BY CIESZVĆ.

w

Liczba samochodów ograniczona. Szczegóły salonie Peugeot.
paliwa: 4, I VIOO km, emisja C02: I09 g/km, dla silnika I :4 HDi 54 KM.

Zużycie

R-970

Sprzedam działkę IOOO mkw., z budynkami,
Miedniewice. Tel. 0601-33-88-67.

NIERU€HOMOŚCI
-KUPNO
w Łyszkowicach
lub okolicy. Tel. 0503-065-795.
Kupię działkę budowlaną

Kupię działkę
Mogiłach.

nad :zalewem w Joachimowie
Tel. 0694-272-724.

Kupię działkę, kierunek Kiernozia,
Goleńska. Tel. 0600-310-907.

okolice

Działka

budowlana Tel. 0691-288-763
po 18.00.
Eurocash SA. kupi działkę pod magazyny
- usługi, pow. ok. 6000 mkw.
Tel. 0507-010-453.
Kupię

mieszkanie 2-pokojowe
na ul. Bolimowskiej, piloe. Tel. 0662-653-280.
M-3 (Bratkowic;e) na większ.e.
Tel. 0503-436-493.
Zamienię

domek również drewniany
w.Łowiczu. Tel. 0669-346-304.

Kupię mały
Kupię

dom w Kiernozi. Tel. 0693-824-736.

Kupię kawalerkę

w Łowiczu do 30 mkw.

Tel 046/837-3646.
Kupię dom w Głownie lub okolicach
do IOO mkw„ może być do remontu.
Tel. 0609-628-057.

-:

Kupię mieszkanie do 40 mkw.
Tel 0510-281-982.
Kupię mieszl<anie do

z

działką.

40 mkw. lub domek
Tel 042!719-57-92.

Kupię

dom, gospodarstwo rolne
z budynkam~ może być do remontu,
do 1 OO tys. zł, okolice Skierniewic
-Rawy Mazowieckiej. Tel 0604-896-082..
Kupię

zdecydowanie

działkę budowlaną

lub nieruchomość rolną w Skierniewicach
lub okolicy. Tel 0691-319-140.

NIERUCHOMOŚCI
-WYNAJEM
Do wyoajęcia lokale 75 mkw, oa fryzjerstwo,
kosmetykę lub inne. Łowicz, ul. Annii
Krajowej 8a. Tel. 0502-323-404.
Do wynajęcia mieszkanie.
Tel. 0605-430-273.
18.00.

Tel. 0602-392-512.

Łowicz-ceotrum,lokalebandlowe450mkw„

200 mkw. i biurowe. Tel.

0602-ł 92-463.

Wynajmę

pokój {w 3-pokojowym
samodzielnym mieszkaniu). Tel. 0604-597-129,
Poszukuję lokalu do wynajęcia w Łowiczu,
80-100 mkw. Tel. 0503-972-888,
046/837-89-22.

Do

lokal na zakład fryzjerski,
Tel. 0880-423-772.

wynajęcia

.Do wynajęcia lokal 20 mkw. w centrum
Łowi=. Tel. 0692-432-857.
Wynajmę

.1

100, 200, 300, 600 mkw.
powierz.cluli magazynowej, Łowicz,
ul. Magazynowa 11. Tel. 046/837-69-33.

I

I

Eurocash S.A. wynajmie magazyn
o pow. 2000 mkw. pod działalność
Tel. 0507-010-453

hurtową.

kw1kę ekologiczną ocieplaną damską.

mieszkanie 2-pok.ojowe
w Rawie Mazowieckiej. Tel. 0669-902-381.
Wynajmę

mieszkanie 3-pok.ojowe
w Skierniewicach przy ul. Trzcińskiej,
cena do uzgodnienia Tel. 046/862-96-77.

Spr.redam dywan 2x3, stolik

Komputer2,6Gl-lz, 120GB,512 RAM
z monitorem 17 cali. Tel. 0607-812-574.

Do wynajęcia garaż z kanałem po inslałacjach
gazowych, Skierniewice. Tel. 0609-737-019.

Notebooki, laptopy - używane,
serwis, modernizacja.
Tel. 0509-42lh21.

Wynajmę lokal na zakład fryzjer.;ki,
okolice Rawy. Tel. 0693-363-280.

Sprzedam reg;ily sklepowe.
Tel. 0887-700-737.

na stancję współlokatorkę,
Rawa Mazowiecka Tel. 0698-768-399.

Wełniaki łowickie

Przyjmę

-

kupię.

Tel.

Kupię betoniarkę.

0509-047-ł 52.

Pralki, lodówki,

Tel 0888-742-148.

zamrażarki,
0510-1~.

wynajęcia

ok. 3-4 mkw. na punkt dorabiania
kluczy. Tel. 0606-319-335.
Do wypajęcia bar z pełnym wyposażeniem
przy tdsie A2. Tel. 0517-707-219.

Do wynajęcia lokal 50 mkw„ Łowicz,
róg ul. Klickiego i Napoleońskiej.
Tel. 046/837-42-46, O!i<J5-578-502.
Szukam mieszkania do wynajęcia (bloki,
stare budownictwo, domek jednorodzinny),
pilnie. Tel. 0781-459-138.
M-3 w

Głownie.

Tel. 0511-740-483.

Umeblowane pól domu,
Tel. 0608-203-288.
Tanie noclegi,
Do

Głowno.

Głowno.

Tel. 0698 -783-854.

lokal w Głownie na biuro,
Tel. 0607-147-988.

wynajęcia

usługi.

Kwatery pracownic:ze IO osób - Stryków.
Tel. 0501-579-477.
Poszukuję mieszkania 2-3 pokojowego
w Rawie Mazowieckiej.
Tel. 0509-673-971.

Do wynajęcia lokal oa magazyn 300 mkw„
ul. I-go Maja 55. Tel. 0693-424-727.
Do wynajęcia mieszkanie 50 mkw. Widok.
Tel. 0606-293-247.

Sprzedaż

drewna kominkowego
i opałowego. Tel. 0603-624-879.

Sprzedam złom użytkowy 2 zł/kg (rury 3 cale,
ceownik 80, kątownik hulniezy, ok. 700 kg).
Tel 046/833-64-02.

Sprzedam choinki, Skierniewice,
ul. Cmm:m. Tel. 046'832-49-05, OOJl-221-928.

SPRZEDAŻ CHOINEK' BOŻONARODZENIOWYCH; ZDUNY 150.
TEL 046/839-11.Q.

Okna ~ drewniane, Wołomin,
tanio, H-145, szer. - 60, 90, 147.
Tel 0606-303-191.

Kupi« każdą ilość drewoa tartacznego
na pniu: olcha, brzoza, topola, osika, sosna
Tel. 0662-130-475, 0662-466-336.

Sprzedam wt'o.ek dziecięcy.
Tel. 0885-192-068.

Akomax-taniepiecec.o.mekogroszd<. Domy,
magazyny, Slłcoły. Tel. 0665-678-529.

Kupi~

stemple budowlane.
Tel. 046/838-12-68.

Nokia 6610i, gwarancja, 250 zł.
Tel. 0663-647-066.

basen na mleko 450-550 !.
Tel. 046/839-21-58 po 20.00.

Sprzedam kOllJITUIY 2x300W + wzmacniacz.
Tel. 0661-323-807.

ziemi ogrodowej, piasku, różny
asortyment i szlaki, przywieziemy na miejsce.
Tel. 0601-33-88-13.

Kupię izotermę do 10m3
bez agregatu. Tel. 0691-090-189.

Kupię

Olszynę kupię.

Sprzedaż

PRACA

Sprzedam szldo na szldamie, 400 mkw.
- tanio. Tel. 0662-242-288.

Tel. 0603-403-533.

SPRZEDAŻ - RÓŻNE
Nowe i używane k~, monito<y,
laptopy, notebooki - po konkurencyjnych
cenach. Gwarancja firmowa i serwis, FVAT.
Tel. 0601-946-286.

z oddzielnym
:z:amra:żalniki-SjIZOOam. Tel.0602-381-914.

Zwmt podatku z pracy- N"iancy,
Ewupa Zachodnia. Tel. 071/38S-20-!8.

Telewizor panoramiczny !OO Hz, 28", srcłlrny, nowy-tanio sprzedam. Tel. 0602-381-914.

Zalrudnię

szwaczki Tel 0606-958-480.

Zalrudnię

szwac>Jci. Tel.

Sprzedam 1em1ę 80 I w dobrym stanic.
Tel 046/838-63-04 wiec2lJrem

Zalrudnię

szwac>Jci. Tel. 0601-635-056.

Lodówka

Whiipooł

0665-202-ł OO.

Oicesz sprzedawać fJf'fumy Federioo
Machora. Dobre zarobki. Tel. 0504-861-133.

Drzwi z Niemiec, rolety, okna PCV używane
i nowe - duży wybór, dobre ceny - Piątek.
Tel. 0602-617-895.

S:d<ielet skladany garażu 5x8 z profila, beczki
metalowe po olejn 200 1, drobne narzędzia,
wimla - sprzedam. Tel 0508-186-353.

Drewno kominkowe, opalowe, sezonowane.

Tel 0501-658-261.

Sprzedam stół do ping-ponga.
Tel 0628-354-272.

Pianino Legnica Tel. 0604-078-564.

Meble pizedwojmne. Tel. 0502-163-313.

Mikrop mineraln<>-witaminowe żywienie
zwi=ąt - Czechy zatrudni doradcę żywieniowego - przedstawiciela handlowego.
Wymagane wykształcenie rolnicz.e.
Tel 0504-184-065, 0504-184-055.

Oioinkęladną-doolarczę. Tel. 0609-999-428.

Zatrudnię osobę

~

pompa
głębinowa gndziąd:zlca, nmiejsza - sprzedam.
Tel. 0502-076-530.

Sadz.ooki topoli - sprzedam.
Tel. 0609-999-428.

Sprzedaż

choinek - burt, detal.
Zielkowice I 15.

Sprzedam kuchnię węglowa oa nó:OOlch,
podgnewacz 80 Ielek:IIycmy, szafę 3-drzwi<r
wa na wysoki połysk Tel. 0602-587-341.

Dwie lady chłodnicze, waga elektroniC2ll3.
Tel. 0693-126-258.

Wfu.J&r. dziecięcy 3-funkcyjny Karex.
Tel 0606-630-448.

Sprzedam ogórki kiszone, beczkowe.
Tel. 046/838-24-84.

Sp1Zedam silosy 25t, 50t, cemento-·Tel. 0601-303-235, 046/838-81-00.

Sprzedam lodówkę, zamra2.arkę, grzejniki
żeliwne, ławę - maloużywane.
Tel. 0695-774-230.

Betoniarka nowa bez silnika - 900 zł.
Tel. 0603-072-751.

do wypieku pizzy.
Tel. 0602-797-678.
Slaja demootażu pąjazdów w Rząśnie
JIZY.imie do pracy inrowników.
Tel. 0602-123-360.
Kierowcę-Operatora dźwigu

katC-ą>eratora dźwigu

-

oraz

kierowcę

23lrudnię.

Tel. 0502-124-098.
Przyjmę pracownicę do sklepu
spożywczego. Tel. 046/'837-52-68.
Zatrudnię kierowcę z samochodem
do rozwcri.enia pizzy. Tel 066().733-348.

Sprzedam drzewo opałowe.
Tel. 046/838-25-37.

Avoo - zostań konsultantką a otizymasz
w prezencie kosmetyk~ biżuterię, i.egarek
i torbę. Tel. 046/838-60-60, 0663-766-602.

Sprzedam tanio komputer z drukarką.
Tel. 0604-607-095.

Sprzedaż pttfum, oryginalne zapachy - duży
zarobek. Tel. 046/838-60-60, 0663-766-602.

Sprzedam nowe okna PCV; drzwi

Sprzedam piariino Bałtbtir w dobrym stanie.
Tel. 0667-213-716, 046/837-51-31.

Zaopiekuję się dzieckiem, posprzątam
mieszkanie, umyję okna - doświadcz.enie.

wewnętrzne, zewnętrzne; umywalkę z szafka

Komputer 330

Sprzedam przecinarkę stołową do melału.
Tel. 0600-310-907.

Tel. 0602-370-470.
Sprzedam kw1kę damską skórzaną; 11owy
telefon komórkowy Sagem z aparatem.
Tel. 0602-370-470.

zł.

Zbiornik aluminiowy 1500 I; szatkownik
do kapusty. Tel. 046/837-27-05 po 16.00.
Sprzedam bryczkę zabytkową na
stan idealny. Tel. 0602-728-686.

parę

Tel. 046/837-55-23.

PPHU Jusma Kanion oferuje miał, węgiel,
materiały budowlane, transport. Stawiamy
na jakość. Tel. 0668-698-424.
Sprzedam blachę trapezową 2x I, I m,
Tel. 0506-844-177.

blachę

Trzytunćlezfolią+piece3,3x8m-sprzedam.

Konik do tokarki TUM 25 - sprzedam.
Tel. 0502-732-960.
Płaszcz

koni,

Sprzedam drewniane okna
z wymiany. Tel. 0504-179-453.

Wynajmę

Sprzedam używany piec c.o„ dolne spalanie.
Tel. 06ro-997-2 I3.

Sprzedam strój łowicki~ (9-10 łat).
Tel. 06ro-783-017.

Kupie spawarkę wirową, stan obokfily.
Tel. 0695-268-817.

Sprzedam beczkę ocynkowaną 1OOO I;
pompę do szamba Tel. 046/838-27-18.

kawalerki do
lub 2 pokoje + k!fbnia
Tel. 0667-364-978.

Zatrudnię pracownika biurowego,
okolice Kiernozi. Tel. 0602-527-481.

Sprzedam maszyny overlock.
Tel. 0503-571-268.

skrzypce lutni=. Tel. 046/838-98-90.

Mieszkanie do wynajęcia, ogrzewanie
węglowe Tel. 0788-453-560.

Poszukuję

Sprzedam 45 sztuk stelaży metalowych
do picx:zarlcam~ piec IOmettowy do centralnego <>grL.eWa!lia na węgiel i drewoo.
Tel. 046/815-96-80.

Sprzedam trylinkę Tel. 06ro-783-0!7.

Kupię

Tel. 0505-315-096.

Lokal 40 mkw„ na ul. z.duńskiej - do wynajęcia Tel. 046/837-68-42 godz. 10.00-17.00.

Zatrudnię magazyniera, okolice Kiernozi.
Tel. 0602-527-481.

Sprzedam: waga zegarowa do 25 zł, waga
uchylna, butla gazowa, pice slonec:zlco 4 szi.,
stoły pokojowe. Tel. 046/833-64-02.

zmywarld, (gal li). Tel

Sprzedam wielofunkcyjny wózek Chicco
z gondolą, na pompowanych kolach.
Tel. 046/837-77-58.

lokal 50 mkw. Tel. 0696-022-597.

11.

Keyboard Yamaha PSR-220.
Tel. 0601-559-605.

lokal pod działalność
mkw. w Bednarach.
Tel. 0607-896-323.

Wynajmę

Goleńsko

Sprzedam begry 14- 5 szt; 100 mkw. koslki
brukowej. Tel. 0608-455-858 po 20.00.
odśnież.unia, szerokość

roboc7,a
Plug do
2,80 m - sprzedam. Tel. 0781-498-771.
Sprzedam drewno kominkowe i opałowe.
Tel. 0886-427-375.
Choinki - hurt. Tel. 0513-170-878.
Sprzedam jasny ławost6ł, dywan 2x3 m,
dywan 3x3,5 m, jasne biurko.
Tel. 046/837-28-95.

ocieplany skórkowy - sprzedam.
Tel. 0698 783-854.
Sprzedam gęsie pierze, świeże.
Tel. 042!719-56-38.
Choinki świerkowe duże - sprzedam.
Tel. 0604-392-876.

\el. 0501489-891.

Przyjmę tecłmika funnacj~ po stażu,
Skierniewice. Tel. 0604-224-956.

Hurtownia Hydrauliczna zatrudni
magazyniera do wydawania towaru.
Łowicz, ul. Klickiego 7.
Firma Handlowa z siedzibą
w Strykowie poszukuje magazyniera
z uprawnieniami do obslugi wózków
widiowych. Tel. 0601-299-980.

ciągników.

Wideofilmowanie cyfiowe, obróbka
kompulerowa - tanio. Tel. 0606-852-557.
Studio ,,Kroton" - nagrania cyfrowe, DVD,
montaż. Tel. ()461837-47-48, 060M!70-767.

Wideofilmowanie - profuajooalnie, tanio.
Tel. 0600-447-843.

l.atrudnię

Wideofilmowanie Kasia - solidnie, tanio.
Tel. 046/837-87-68 po I8.00,
0602-633-407.

m stanowisko operatora maszyny

pakuj~ i pomocnika operatora osoby
młode z aktualną ksiąiec2ką zdrowia

Wysokie :zarobki. Tel. 0608-627-977.

muzyczny' poszukuje wokalistkę
z Łowicza. Tel 0501-149-093.
z.espół

Zatrudnię

szwaczki, bielizna,
Tel 0602-651--060.

Głowno.

Młodych dyspozycyjnych
ze znajomością pracy w handlu
na StacjiPaliw Orlen w Glownie
- zalrudnię- Tel. Q695..355..492.
Poszukuję pracy - wykwalifikowana
szwaczka. Przyjmę pracę
chalu~ Tel 0668-143-301.

Lakiernika samochodowego Tel 0606-238-179.

ixzyjmę.

Głowno.

Z4jęcia.

Wideofilmowanie, nowe animacje komputerowe, DVD, foto - profl:ajooałnie, tanio.
Tel. 046/837-79-81, 0606-302-466.
Wideo61owanie, zdjęcia, obróbka cyfrowa
- tanio. Tel. 0500-397-604.
Wideofilmowanie- tanio. Tel. 0603-451-221.
Foto

-wideofilmowanię.

Avon - zapisy w tym tygodniu
premiowane atrakcyjnym prezentem.
Tellsim 0696-917-023.
SprzedażpttfumFMSms/tel.0501-032-348.

Tel. 0696-011-351.

Wideofilmowanie, profu;jomlnie, HD, tanio.
Tel. 0608-244-400.
Wideofilmowanie, fotografowanie ślubów,
studniówek, cyfrowo. PrzegJYwanie z VHS
m DVD, tanio. Tel 0661-723-002,
0606-218-624.

Avon - be:zplatne zapisy, wysokie powizje.
Tellsms 042!719-44-47, 0501-032-348.

USŁUGI

INSTAL.-BUD.-REM.
Układanie

kostki brukowej_

Tel0508-~19.

Zatrudnię kierowcę

Usługi remontowo-budowlane, docieplanie
budynków, wykaóc2anie wnętrz od A do Z.
Wycena gtalis. Faktury VAT.
Tel. 046183(}.24-65 po 20.00, 0510-158-877.

Zatrudnię

Układanie glazury, terakoty, panele, gładź
i inne wykońezenia Tel. 046/838-20-56,
0600-626-760.

Przyjmę do

pracy od monlażu okien.

Tel. 0502-213-373.
kat. CE - chętnie
emeryta, okolice Glowna, Rawy
Mazowieckiej_ Tel. 0605-G97-071.

szwaczki do szycia

kostiumów kąpielowych. Glowno.
Tel. 042/719-41-78, 0601-204-640,

0603-091-477.
(bielizna niemowlęca),
Stryków, stala praca Tel. 0512-330-849.

Zatrudnię szwaczkę

Głownie zatrudni st.
pielęgniarkę. Składanie dokumentów

Dyrektor OPS w

do 22 grudnia 2006 rok w sekretariacie OPS, Głowno, ul. Karaslcka.51.
Tel. 042/719-41-65.

Tynki gipsowe agregaJern - solidnie.
Tel. 046/862-84-00, 0502-370-226.
ln.5tałacje elektryczne, przyłącza, naprawy.
Tel. 046/837-30-52, 0600-764-110.

BalUSlrady :ze stali nienlzewoej, das7ki
lukowe. Tel. 0504-065-376.
Hydrauliczne usługi c.o„ wod.-łlan.
- tanio, krótkie terminy, z gwarancją.
Tel. 046/837-19-29, 0506-064-122..

PPHU Kris Line zatrudni szwaczki w ramach
umowy o pracę. Tel. 042/719-43-15,
042n19-43-19.

Remonty kompleksowe
Tel. 0668-262-745.

szwaczki. Tel. 04217 I 9-18-43,
0665-217-483. -

Tel. 0608-627-977.

Zatrudnię

Szukam opiekunki do ?-miesięcznego
dziecka, Rawa Mazowiecka
Tel. 0600-809-679 .
Zatrudnię

mgr farmacji. Tel. 0601-873-785.

Firma zatrudni kierowcę z kat C
oraz kierowcę z kal C+E. Tel. ()461837-69-81
godz. 8.00-16.00..

Przyjmę

~ wideofilmowanie, fotografowanie, pełna obróbka komputerowa,
DVD. Tel. 046/837-84-85, 0608484-079.

Kierowca C+E - szuka pracy.
Tel. 0503-49 I-677.

Tel. 0506-270-209.

Posiadam WV LT-28, maksyrnalnie długi,
wysoki - nawiążę wspó!pracę - transport
1,5 t Tel. 0600-972-227.

Wideofilmowanie. Tel. 0607-916-001.

Wesela - profesjonalnie, tanio, DVD.
Tel. 046/837-52-23, 0606-312--048~

Składanie długopisów,

Finna Meblowa z eiątku zatrudni doświadczonych stolarzy, pomocników stolarzy,
lakierników meblowych. Tel. 0664-416-264.

WIDEO

ZatrudniękicrowcękatC. Tel 0697-02H!8.

Domaniewice. Tel. 0504-203-901.

Firma produkcyjna zatrudni
magazyniera z doświadczeniem.
Tel. 046/830--01--02,
e-rnail: kadry@krajewski.com.pl.

USŁUGI

l.atrudnię stażystę (mechanik).
Tel. 0605-695-882.

adresowanie kopert.

Zatrudnię 2 osoby do pracy w hurtowni spożywc:zej, najlepiej znające się, mile widziane
doświadczenie w handlu, obsługa kompute-

rai prawo jazdy. Tel. 0693-424-727.
Zatrudnię

pracowników
ogólnobudowlanych (glazura, gipsy,
kg, malowanie). Tel. 0602-~2.

Zatrudnię

tynkarzy. Tel. 0602-779-002.

Kierowcę z własnym

do

rozwożenia

samochodem
pizzy. Tel. 046/834-93-92.

Kelnera, kelnerkę - młodych
Tel. 00/834-93-92.

zatrudnię.

mieszkań.

Usługi koparko-ładowarką

Caterpillar.

Elektryk - montaż, naprawa.
Tel. 06~7-725-830.
Cyklinowanie, układanie parkietów,
mozaiki. Tel. 046/837-42-55, 0501-180-959.
Piece c.o. „Kotlospaw",
ul. Naukowskiej 4.

Łowicz,

os. Górki,

Usługi remontowe, adaptacje wnętrz,
elewacje zewnętrzne - profesjonalnie.
Tel. 0601-812-262, 0691-979-310,

0609-506-585.
Cyklinowanie, układanie parkietu.
Tel. 0668-750-437.
Przyłąc7a, elelmoinstalacje, pomiary, wideodomofony, RTV-Sa~ bramonapędy, systemy
alarmowe (monitoring). Remonty, hydraulika, glazura, terakota, gipsy, panele, stolarka,
uprawnienia, VAT. Tel. 0601-303-858,
e-mail: el-arrn@o2.pl.

Najtańsze

docieplenia domów i stropodachów granulatem styropianu
- 7~1 mkw. Tel. 044/714-27-94.

Pos~kuję

pracownika do gospodarstwa
rolnego. Tel. 046/838-74-91.

Kucharka podejmie wesela i mniejsze imprezy. Tel. 0461832-13-19, 0607-666-598.

wnętrz,

Sprzedam czarne futro karakułowe rozm. 52.
Tel. 042!719-12-36.

Restauracja w Domaniewicach
zatrudni personel do obsługi na weekendy i na stale. Tel. 0607-930-234.

Praca dla rencisty, emeryta w gospodarstwie
w Skierniewicach. Oferty składać na Poczcie
Głównej przy ul. Sieokiewicza, skrytka nr 66.

Fimia Dziewiarska w Łowiczu zatrudni dziewiarza na dobrych warunkach.
Tel. 0601-332-896.

Cyklinowanie profesjonalne,
układanie, lakierowanie - „EFEKT".
Tel. 0600-984-398.

Avon - bez wpisowego.
Smsffel. 0502-616468, 046/832-74-42.

Cyklinowanie, montaż parkietów, schodów,
możliwość :zakupu towaru, fuktury VAT.
Tel. 046/830-22-54, 0592-321-194.

Sadzonki tui - tanio. Tel. 0693-115-320.
Meble kuchenne - tanio sprzedam.
Tel. 0606-237-950, 0606-906-606.
Sprzedani siatkę ogrodzeniową, 150 cm
Tel. 0504-17-88-84.

wysokości.

Zbiornik stalowy 15000 I na
Tel. 0605-725-429.

Sprzedam tunel foliowy 30x8 m.
Tel. 0698-952-921.

Sprzedam tanio lady chlodnic:ze, waga
elektroniczna, lady i regały sklepowe.
Tel. 0607-880-344.

Zatrudnię kierowcę do rozwożenia
pizzy, z własnym samochodem.

Firma samochodowa w 'Skierniewicach
zatrudni lakiernika, pomocnika lakiernika,
blacharza, uczniów. Tel. 0602-528-235.

Wersalka, dywan, drzwi łazienkowe 2 szt„
zlewozmywak stalowy. Tel. 042!719-19-83.

Sprzedam drzewo sosnowe.
Tel. 046/838-78-24.

Sprzedam łoże. Tel. 0500-722-653.

szwaczki dobrze szyjącej,
overlock, guma, 2-igłówka łańcuszkowa.
Poszukuję

hydraulika. Tel. 0691-991-000.

Sprzedam: 4 felgi sialowe 15", 5-śrubowe.
Tel. 0502-067-748.

Konstrukcje stalowe, wiaty, szer. 9 m,
długość dowolna. Tel. 0605-725-429.

Sprzedam ogórki kiszone w beczkach.
Tel. 046/838-24-84.

Tel. 0693-738-382.

Zatrudnię

Fmna zatrudni absolwentów szkól wyo kierunku ogólnobudowlanym i drogowym. Tel. ~28
_w_ 11, 0601-298-1142.

ższych

pracownika do remontu
Tel. 0501-630-255

Sprzedam budę dla psa w stylu góralskim.
Tel. 0606-401-265.

Sprzedam prasę balansoW!( 5 t.
Tel. 046/839-13-42.
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Sprzedam niedrogo wózek dzieci'<")',
wielofunkcyjny. Tel. 0502-552-996.

Spr=lam drewno opałowe: brZO'l3, sospa,
cena od 100 zł za m.p. Tel. 0504-531-593.

Nokia 631 Oi_ Tel. 0600-880-267.

Kupi« złom. Tel. 0504-350-641.

DROBNE

Sprzedam regał, wersalkę, Jawi;, folele.
Tel. 0512-310-414.

Piece akumulacyjne 3 kW, i5 kW.
Tel. 0604-174-435.

KUP.NO - RÓŻNE
Olchę

- 2 sz1.

plaską.

gospocla=ą 50

okrągły,

Tel. 0500-820-226

Meble pokojowe, regały sklepowe.
Tel. 046/837-68-90.

Wydzierżawię

I

Wynajmę

Sprzedam przepływowy podgrzewacz
do wody Siemens. Tel. 0516-142-417.

Pokój - wolny. Tel. 0692-101-989.
Łowicz.

Sprzedam reg;ily sklepowe i lodówkę.
Tel. 0607-896-323.

Parnik elektryczny 160

Wynajmę I piętro w kamienicy
w centrum Łowicza pod działalność
usługow<>-biurową.

Poszukuję mieszkanie, pilnie, lub po1<0ju
z łazienką dla ucznia, cena 250 zł/me.
Tel. 0510-939-265.

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

Wynajmę mieszkanie, parler 50 mkw,
osobne wejście. Tel. 046/837-24-77 po

OGŁOSZENIA
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wodę,

szambo.

Z.atrudnię sprzedawczynię do
spożywczego w Lisiewicacb.

sklepu

Tel. 0502-547-841.
szwaczki - możliwość
wysokich zarobków, ubezpieczenie.
·Bielawy. Tel. 0600-312-701.
Zatrudnię

Sprzedaż

karpia. Wielec Stanisław,
Rudniczek 26, 95--015 Głowno.
Tel.Jfax 042/719-10-65, 0508-100-454.

Poszukuję opiekunki
do 4-miesięcznego dziecka,
z doświadczeniem. Tel. 0606-739--017.

Sprzedam drewno opałowe (metry), wie?.ę
z gramofonen\ niewielkitj naprawy, okolice
Rawy Mazowieckiej. Tel. 044/712-26-64.

Zatrudnię kierowcę kat. C. Tel. 0601-360-267.

PPHU Stolmar przyjmie do pracy stolarza.
Tel. 0602-669-749.

Sprzedam drzwi antywłamaniowe klasy
C 809, kolor buk, cena 1300 zł.
Tel. 0668-376-749.

Kierowca z praktyką poszukuje pracy
dorywC?.ej 2-3 razy w tygodniu na samochód
ciężarowy chlodnia. TeL 0605-302-486.

Sprzedam overlock nowy Gemsy - śruba
namateriałyciężkie, 1800zl. Tel. 0601-366-072.

Przyjmą stażystę

- Zajazd Szymanowice.
Tel. 0601-439-657.

Wokalista, gitarzysta poszukuje zespołu
muzycznego. Tel. 0668-833-861.

Avon - atrakcyjna oferta dla nowych
konsultantek. SmsfTel. 0512-115-030.
Firma budowlana zatrudni inżyniera
o specjalności roboty drogowe
-lub ogólnobudowlane do pracy
na budowie na terenie całego kraju.
Tel. 046/833-98-28 wew. 18.
Firma zatrudni kierownika robót drogowych. Tel. 046/833-98-28 wew. 11.
Firma zatrudni wykwalifikowanych
cieśli i zbrojarzy. Tel. 046/833-98-28
wew.11.
Zatrudnię

operatorów maszyn
budowlanych (koparko-ładowarka,
równiarka, walec). Tel. 0603-755-726.

Zatrudnię mechanika samochodowego z prawem jazdy kal B, C, D, E.
Tel. 0609-837-100.

Docieplanie budynków, wykończenia
malowanie, gipsy, panele podłogowe, adaptacja strychów. Tel. 0505-024-964.

Parkiety, mozaiki - pomiary. montaż,
cyklinowanie. Tel. 0600-984-398.
Malowanie, tapetowanie, gładź, płyty gik,
panele podłogowe. Tel. 0608-685-867,
046/837-32-41 po 18.00.
Budowa kominków, obudowy
- marmur, piaskowiec, inne.
Ogrzewanie domów.
Tel. 046/837-84-92, 0602-282-415.
Usługi remontowo-budowlane.
Tel. 0503--077-863.
Usługi hydrauliczne i naprawy
drobne. Teł. 0604-245-722.

„Fachman" - usługi hydrauliczne.
Tel. 0889-419-137.
Gipsy, glazura, terakota. Tel. 0507-458-670.

OGŁOSZENIA
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Wykończenia wnętrz od

A do Z.

Docieplenia budynków. Tel. 0506-123-597,
0515-256--055.

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.
· Układanie glazury, terakoty, panele, gładź,
inne wykoń=nia Tel. 046/838-20-56,
0600-626-760.
Glazurnictwo - także dut.e zlecenia
- fuktwy VAT. Tel. 0600-626-760 ·
Malowanie, gipsowanie. panele podłogowe
i ścienne, pły1a k/g. Tel. 0668-462-197.
ścianki Wk, sufity podwieszane, ogrodzenia

betonowe, ocieplanie poddaszy, klinkier,
wylewki. Tel. 0602-626-918.
Układanie

kostki brukowej.
Tel. 0602-626-918.

Glazura, terakota, gładź. panele.
Tel. 0514-753-196, 046/837-95-43.

kostki - solidnie,
Tel. 0604413-669.

Remonty Kompleksowo .. Tel. 0600-614-490.
Rernooty. Adaptacje. Tel. 0691-774-281.
Profesjonalne remonty. Tel. 0607-196-356.
Hydraulika. Tel. 0691-774-281.

Cyklinowanie, polerowanie bezpyło
we. Profesjonalnie. Tel. 0694-866-437.
Malowanie, tapetowanie, sufity podwieszane, ściany k/g. panele podłogowe i ścienne,
adaptacja poddaszy. Tel. 0605-936-987,
0502-981-199.
· Hydraulika. Tel. 0602-832-738.
Usługi

elektryczne - tanio, solidnie.
Tel. 0669-034-005, 0501-129-686.

Wyrób i moptaż schodów drewnianych.
Tel. 0663-766-557.
Projektowanie budynków mieszk~nych,
gospodarczych, rozbudowy, nadzór, wyceny,
kosztorysy. Tel. 0502-086-592.
046/837-78-38.
Glazura, terakota, gładzie, panele, itp.
Tel. 0508-313-799.
ogóle
Tel. 0605-636-228.

ogólnobudowlane, budowy
od podstaw budynków mieszkalnych
i gospodarczych, ogrodzeń z klinkieru,
układanie glazury i terakoty. Tel 0662-329-418.
żaluzje

poziome, pionowe. Rolety
i antywłamaniowe. Siatki
przeciw owadom. Produkcja i montaż.
Tel. 0602-736-692, 0512-342-751.
materiałowe

Dach-Lux, Grzegorz Kosmowski oferuje
spcr.edaż blachodachówek - nowość blacbodachówki szwedzkie Plannja; dachówek ceramicznych, blach trapezowych, rynien renomowanych firm, podbitkę i inne akcesoria
dachowe. Dobra jakość, konkurencyjne ceny.
Świadczymy usługi blacharskO'dekarskie,
kiycie dachów. Łowicz, ul. Jana Pawia ll 23.
Tellfax 046/837-51-31, 0509-729-619,
0513-019-0 JO.
Malowanie, gipsy, układanie glazury,
terakoty. Tel. 0516-153-870.
gładź.

Kominki - budowa, montaż,
ogrzewanie domów.
Tel. 046/837-44-35, 0600-294-318.
Malowanie, gipsy, adaptacja stiychów,
panele. Tel. 0513-823-750.

Blachy ocynkowane, trapez,
od 19,5zrmkw. oraz blachodachówki.
Promocja do końca roku.
PSB Grzegory, Zduny 1078.
Tel.~1-00.
Układanie glazury, terakoty.
Tel. 0606-746-286.

Wykonuję

prace remontowo-budowlane,
zabudowy k/g. malowanie, adaptacja poddaszy, gipsy, panele ścienne i podłogowe,
montaż drzwi i okien. Tel. 0667-638-898.
Dachy, pokrycia dachowe, konstrukcje,
obróbki. Tel. 0609-846-316.
Usługi remontowo-wykończeniowe.

Tel. 0880-033-626, 0692-323-208,
0502-784-340.
książki

Gładzie

obiektów.

Ukladanie kostki, gladzie. tynki. malowanie.
Tel. 0696-309-{>85.
Hydrauliczne instalacje, kotły eko-groszek.
wycena materiałów
i robocizny. GłOY.110. Tel. 0602-882-617.

miałowe. Bezpłatna

Malowanie, hydraulika panele
Tel. 0515-466-326.

podłogowe.

Hydraulicme, domy. mieszkania, pełen zakres.
Tel. 046/815-08-38.

Profesjonalne dekoracje sal (z towaru wła
snego lub powierzonego) weselnych,
bankietowych przyjęć okolicznościowych
i innych; stołów, stołów wiejskich,
kościoła, samochodtL Ceny konkw-encyjne.
Tel. 0603-953-048, 0513-529-864.

Usługi komputerowe.
Tel. 0696-803-050.
Dorn Ludowy Dąbkowice Dolne oferuje
lokal o dwóch salach na wesele i inne
uroczystości. Tanio. Tel. 046/837-15-24.

radiowo-telewizyjnego - gwarancje.
ul. Łódzka 47. Tel. 0604-774-760,
046/837-06-02.

Łowicz,

Świąteczno-karnawałowa promocja
na usługi fiyzjerskie. Najtaniej w ŁowiCZtt
Salon fryzjerski ,,Dana" blok I 4/l 8B
ul. Bolimowska.

Glazura, terakota, tanio, solidnie.
Tel. 0663-999-123.

Naprawa sprzętu AGD.
Tel. 0510-158-aSO.

Profesjonalne wykańczanie wnętrz.
poddaszy, mieszkań, hydraulika, glazura,
gipsy. Tel. 0600-568-406, 0515-248-553.
Wylewki z agregatu mechanicznie :zacierane.
Tel. G44n24-19-53, 0668-829-361.
0605-541-012.
Cyklinowanie, montaż parkietu i schodów,
możliwość zakupu towaru. ~ VAT.
Tel. 046/830-22-54, 0502-321-194.

INNE

USŁUGI

Meble pod wymiar - kuchenne, biurowe,
szafy z drzwiami przesuwnymi Solidnie.
Tel. 0501-707-657.
Usługi transportowe - Renault Master,
falctwy VAT. Tel. 0607-406-024.

RTV Setwis, naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne, autoryzatja firm: Sony, Philips, LG,
Samsung. JVC, Thomson, Loewe, Pioneer,
Sharp. Funaj, Elemis, Telestar i inne. Łowicz,
ul. Krakowska 11. Tel. 046/837-28-85.

z.espól muzyczny - wesela
Tel. 046/838-39-23, 0601-854-670.
Krajowy przt..'WÓZ osób - busy 8 i 18 miejsc.
Tel. 0602-681-541. 046/838-70-32.
MAX - dekoracje sal weselnych,
kościołów, samochodów oraz imprez
okolicznościowych. Tel. 0609-880-041.

Dezynsekcja, deratyzacja w HACCP.
Tel. 0504-171-191, 044/725-02-$5.

Montaż

gratis. Tel. 0889-474-502.

Mercedes E klasa, srebrny, skóra - wesela
Tel. 0604-607-515.
Zespól muzyczny. Tel. 0607-777-304,
• 0509-766-163.
Finna. wykona profesjonalną dekorację sali
weselnej. Tel. 0504-359-441.
Śluby - czarne BMW 3 (2003 rok),
Volvo XC 90. Tel. 0508-909-732.

Szafy wnękowe, garderoby. meble na wymiar,
zabudowy - tanio. Tel. 0888-978-225.

Dl para. Zapewniamy 5

gorących po-

siłków,

zimne i gorące napoje, zaką
ski, szampan i fajerwerki na przywitanie Nowego Roku. Zespół
ESTER-Raczyńscy. Tel. 042/7107-303.
Wyprawaskórfuterlcowych. Skupujemy skóry
królicze - najlepiej konserwacji suchej.
Stryków, ul. Krótka 12. Tel. 0421719-83-71.
Śluby - WV Passat, 2004 rok, srebrny - tanio.
Tel. 0604-838~50.
Poradnia leczenia uzależnień i otyłości.
Tel. 0421658-34-33, 0600-074-247.
Ciśnieniowe pranie dywanów, wykła
dzin, tapicerki meblowej i samochodowej, odśnieżanie, mycie kostki
brukowej itp. Głowno i okolice.
Tel. 0887-797-225, 042/719-15-31.
Kożuszkarstwo

-

usługi.

Prywatnie, tipsy, Skierniewice, bardzo
tanio. Tel. 0506-071-867.

Allianz Otwarty Fundusz Emerytalny.
Tel. 0501-975-297.

Język angielski - profesjonalnie.
Tel. 046/837-05-41, 0603-704-267.

Sprzedamkwotęmleczną. Tel.0788-984-503.

Sprzedam słomę belowaną.
Zielkowice li 104.

Spr=lam marchew odpadową,
Tel. 046/838-11-62.

Matematyka - tanio. Tel. 0601-303-279.

Sprzedam ślt;zę !014 typ f'0.39/5,
do-remontu, 2000 rok. Tel. 0509-723-342.

Nauczyciel

języka

niemieckiego - udzieli
korepetytj~ przygotuje do matury. Tanio,
profesjonalnie. Tel. 0691-715-557.

Matematyka - student V roku UL
(90 min./25 zJ). Tel. 0606-647-491.
Wypracowania Tel.

~712.

Język niemiecki - korepetycje, studentka
Tel. 0606-826-713.
Język

niemiecki. Tel. 0698-085-061.

Kupię prasę

Z-224. Tel. 0608-354-272.

Kolczyki dla zwierząt, wyposażenie
obór, chlewni, kurników - sprzedam.
Tel. 046/838-62-19, 0668-131-109.
Sprzedam ciągnik MF-255, przyczepę
wywrotkę 3-stronną Tel. 0660-407-179.
ciągnik

pług

3-skibowy.

Sprzedam ciągnik C-360, 1982 rok; C-330,
_1_983 rok, prasę Z-224. Wygoda 8.

Sprzedam ciągnik Ursus 3512 z turem, 1993
rok. Tel. 0604-381-863, 046/837-14-12.

Sprzedam zbiornik na mleko 450 l, 1997 rok.
Tel. 024/389-46-85.

Spraedam

Kupię prasę Z-224,
Tel. 060HI09-288.

Sprzedam rozrzutnik 2-osiowy,
po remoncie, talerzówkę.
Tel. 0510-602-063.

Kuś.

Niemiecki - tłumaczenia, korepetycje.
Tel. 0503-524,981.

Mgr matematyki. Doświadcz.enie.
cena. Tel. 046/837-53-15.

Geografia - korepetycje, matura,
egzaminator OKE. Tel. 0692-577-898.

C-360. Bobiecko 62.

Spraedam krowy na ocieleniu.
Tel. 0668-990-514.

Sprzedam sianokiszonkę.
Tel. 0693-253-063.
Sprzedam sadzarltę do warzyw.
Kompina 12.
Sprzedam C-360 3P, 1988 rok.
Tel. 046/838-60-79.
Sprzedam plug 5 podorywkę, podbieracz
do prasy niemieckiej. Tel. 046/837-15-62.

Spr=lam przyczepę 4,5 t, wywrotka
po kapitalnym remoncie. Tel. 0888-339:651.
Sprzedam 3512, I właściciel, stan bardzo
dobry, prasę zwijającą Claas Arobale, mi=lnik pasz suchych I t, śrutownik walcowy
Jawor. Tel. 046/838-72-20 po 20.00,
0600-964-326.

stolarski ,,Projekf', kuchnie,
meble biurowe, szafy. Tel 0508-752-007.
Śluby, luksusoWe BMW. Tel. 0500-242-522.

DJ wesela, studniówki, bale sylwestrowe,
i bajeczne oświetlenie.
Tel. 0606-76--05-99 .
supemaglośnicnie

Wanny, odnawianie. Tel. 0603-753-973,
046/830-37-61.
Żaluzje. rolety. Tel. 0603-753-973,

046/830-37-61.

AGD-Serwis. Tel. ~-OO.
046/832-27~1.
Wóz wiejski na wesela. Tel. 0511-218-568.

Naprawa sprv;_tu AGD. Te. 046/874-28-30.

Kwartet smyczkowy. wesela i mne
Tel. 0505-700-159.

uroczystości.

Potrzebujesz gotówki. Zadzwol1.
Tel. 0662-626-538.

śrutownik
do zboża.

bijakowy; żmijkę;
Tel. 0503-639-101.

Sprzedam tanio nasiona traw
i Ursusa 1614. Tel. 0507-193-116.
Sprzedam prasę kostkującą.
Tel.·0661-243-405.

Sprzedam jałówkę wysokocielną, wycielenie
20 stycznia 20Q7r. Tel. 046/838-13-57.

II ·

Sprzedam Zetor 5340, przyczepa 6 t wywrot,
Zetor 7711, kombajn 058 I 997rok., prasę
Z224/1. Tel. 0501-504-723, 046/838-90-06.

I

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

Chemia, Łowicz. Tel. 050&-186-335.
Prace magisterskie. Tel. 0698-612:234.

Sprzedam buraczki dla bydła, szyny
kolejowe, kamienie. Tel. 0241282-11-30.

Sprzedaż

Język

polski - pomoc przy pisaniu prac
dla szkoły średniej, prezentatje maturalne.
Tel. 0608-433-138.
Pomoc przy pisaniu prez.entatji maturalnych.
Tel. 0505-940-379.
Angielski - korepetycje, studentka.
Tel. 0607-319-035.
Angielski - każdy pozom, certyfikat, matura,
tlumaczenia, nauczycielka - okazyjne ceny.
Tel. 0509-156-795.
Korepetycje - chemia - absolwent
Politechniki Łódzkiej. Tel. 0508-435-162.
Korepetytje: matematyka, fizyka,
chemia. Tel. 0698-402-521.
Indywidualne zajęcia plastyczne
dla uzdolnionych dzieci i młodzieży
w pracowni artysty. Tel. 046/833-97-70.
Korepetytje, matematyka. Tel. 0662-005-971.

ROLNICZE
Kupię ciągnik lub maszyny rolnicze
do remontu. Tel. 0506-713-289.

Schładzalniki do mleka, wszystkie
pojemności - remonty, gwarancja.

Tel. 046/833-07-27, 0505-039-888.
Sprzedam wszelkie maszyny rolnicze
importowane z zachodu.
Tel. 0241277-85-77, 0602-798-304,
~-

Sprzedam ziemniaki Vineta, Salina,
sadzeniaki również. Tel. 0501-613-045.
Malowanie obór, odkażanie, odmuszanie.
Tel. 0504-171-191, 044n25-02-95.
Kupię

cebule obieraną na
Tel. 0602-70!h962.

biało.

Kupię miocie byki.
Tel. 046/838-74-91.
Kupię

owies. Tel. 0509-822-415.

Sprzedam ziemniaki odpadowe.
Teh 046/838-56-89.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu, wycielenie:
stycz.eń. Zabostów Duży 24.
·
Tel. 046/838-62-91.

Sprzedam jałówkę wysokocielną.
Tel. 0693-538-486.

Sprzedam ciągnik Ursus C-4011. Seligów 29.

Sprzedam beczkę asenizacyjną 2500 I,
z blachy 7mm. Tel. 0693-025-909.

krowę,

3 lata, wycielenie: koniec

Maszt widlaka zawi=ny do ci!IJlllika,
wysokość podn=enia 2,80 m.
Tel. 0781-498-771.
Pług do odśnieżania, szerokość robocza
2,80 m - sprzedam. Tel. 0781-498-771.

Sprzedam przyczepę wywrotkę HL, 6 t,
na dwie strony. Tel. 0781-498-771.
Spr=lam śrutownik 3-walcowy.
Tel. 0880-511-791 po 20.00.

Sprzedam C-360, C-330 nowy, kerszer-Wap,
silniki: MTZ 1214, 914, cr.ęści ciągnikowe
ró-żne, Bizon Z-040. Tel. 0504-475-567.
Sprzedam plug zagonowy, obrotowy
zachodni. Tel. 0601-272-521.
Sprzedam wycinak do kiszonek ·mieczowy;
walce Carnbela posiewne, :zachodnie.
Tel. 0601-272-521.
Jugosłowiankę

1998 rok - sprzedam. Tel. 0609-788-364.
~

Sprzedam burak J)O.'lewny i slomęjc;c:zmienną.
Tel. 0241282-23-27.
Kupię cebulę.

Sprzedam obornik kur7ak.
Tel. 0693-025-909.

Sprzedam przycz.epę samozbierającą
I. Tel. 0697-714-837.

Scbladzalnik mleka Frigo-Milk 550,
Spm:dam zbiorniki plastikowe, IOOO
na palecie. Tel. 0697-677-530.

Tel. 0604-440469.

Sprzedam kwotę 12847 kg.
Tel. 0695-493-616.
Sprzedam Zetor 5320, 1996 rok, stan banlzo
dobry. Drogus:za 27. Tel 0692-093-540.
Wysłodki buraczane Tel. 0781-041-499.

przywiozę.

Sprzedam burak pastewny.
Tel. 046/838-22-00.

marchewkę.

Buraki pastewne to t - sprzedam.
Gmina Sanniki. Tel. 0504-458-183.

Sprzedam kwotę mleczną.
Tel. 046/837-04-62.

Sprzedam sadzonki agrestu.
Tel. 0604-782-360.

Sprl.\'ldam kwotę mleczną.
Tel. 046/838-11-14„

Sprzedam kuktuydzę.
Tel. 0241285-81-42.

Sprzedam dmuchawę do siana, wialnię,
kola do przyczepy, budę dla psa.
Tel. 0606-519-851.

Pasze pelnoporcjowe (trzoda, bydło)
- sprzedaż. Ceny hurtowe.
Transport gratis. Tel. 0504-011-119.

Sprzedam ziemniaki, pietruszlcę, cebulę.
Tel. 046/838-47-25.

Silos zbożowy 32 t - sprzedam.
Tel. 0508-909-412.

Silniki C-330, C-360, MF, Leyland
- kompleksowy remont, 12 miesięcy
gwarancji. Tel. 0506-140-584.

Sprzedam marchew grubą pasżową,
Tel. 046/838-42-25.

Tel. 0501-533-454.

Kupię żyto, sprzedarn/:ramienię otręby
- odbiorę własnym transportem.

Sprzedam Ursus 3512, 1997 rok.
Tel. 0501-533-454.

Opryskiwacze, kosiarki rotacyjne,
agregaty, tury. Rol-lnwest Bielawy.
Tel. 0506-140-584. ·

Sprzedam kwotę mleczną 8000 kg.
Tel. 0461838-17-85.

Deszczownie. Tel. 0506-140-584.

Kupię zboże.

Tel. 0697-536-596.

Tel. 0603-945-983.

!

Sprzedam C360 3P, 1989 rok.
Tel. 0602-134-239.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu,
termin 27 .12.2006. Tel. 0608-643-187.

Sprzedam

i

nowych ciągników MTZ
Belaruz moc 82 -105 kM, gwarancja
12 miesięcy. Tel. 0501-504-723.

Spr=lam jałówkę bialo-=rwoną,
wycielenie: styczeń i kwotę mleczną.
Kompina 75: Tel. 0603-975-424.

.grudnia Kurabka 4. Tel. 046/838-04-56.

•

Sprzedam potraw dut.e bele i jęczmień.
Tel. 0695-855-170.

Sprzedam Ursus 2812 1999 rok., Zetor8145,
Bizon Z056. Tel. 0500-222-737,
046/838-90-06.

Projekty ogrodów w promoCyjnej cenie
nawodnień - wykonanie. Tel. 0503-607-08~.
0660-636-814.

Sprzedam

Korepetycje - język niemiecki.
Nauczycielka Tel. 0602-711-697.

-1 zJ/mkw., ogrody - oczka wodne - systemy

z.espól, wesela Tel. 046/833-98-61.

wesela. Tel. 0503-977-175.

Sprzedam IO'ZIZJJtnik Tandem 61, rozrzutnik
2-osiowy, wagę tonową do bydła, plug 4-skibowy, Orlean, siewnik 3 m. Tel. 0660-593-920.

NAUKA

Niemiecki - korepetytje. Tel. 0514-940-325.

Usługi

Organizuję

Tanio sprzedam opryskiwacz 300 I, siewkę
do naw07.Ów zawieszaną Kos. Szwarocin 4,
gm.Rybno.

Restauracja „Mroga" organizuje bal
sylwestrowy. Wolne miejsca. Cena 300

Prawnik - porady, pozwy,
odszkodowania - bez opłat
wstępnych. Tel. 046/837-70-96,
0512443-696.
transportowe-samochód3,5 tzwindą.
Tel. 0602-587-341.

Sprzedam prosiaki i siewkę do nawom
- lejek. Tel. 0600-421-548.

Sprzedam-przyczepę samochodową,

Plzystępna

Zakład

Tel.~7M26.

Komputcropisanie. Tel. 0661-723-002.

Kupię ślęzc; z dużym koozem w dobrym
stanie. Tel. 046/83~27-97.

Przeprowadzki. Tel. 0605-303-836.

Odnawianie wanien.

0606-S08-346.

Tel. 046/838-74-69.

Komputeropisanie. TeL 046/837-46-85,
0668-430-447.

Sprzedam Żicmniaki jadalne Denar.
Tel. 046/838-72-13, 0694-404-819.

Sprzedam siano prasowane i kwotę mleczną
20000 ~ woj. mazowieckie.
Tel.046/856-81-96, 0696-092-552.

Zespólmuzyc:zny-wesela Tel.0502-473-091.

wieloletnie

6l

Komputeropisanie. Tel. 0693-622-240.

Komputeropisanie, rysunki, wykresy - tanio
i szybko. Łowicz. Tel. 046/837-78-71,
0602-277-013.

Spraedam Ursus 914, 1989 rok; widlak alrumulatorowy, wysokość podnoszenia 5,20 m
- w całości lub na cz.ęści; kombajn
\Io ziemniaków i warzyw ko=iowych.
Tel. 046/861-05-11, 0608-400-447.

Wulkanizatja, ul. Staszica 17, komputerowe
wywa7anie kół, 'Serwis opon. Z-apraszamy
od poniedziałku do piątku w godzinach
9.00-18.00. Tel. 0601-607-549.

Zespół muzyczny doświadczenie. Tel.

Tel. 0691-961-165.

Angielski dzieci, młodzież - profesjonalnie.
Tel. 046/837-53-15.

z wokalistką. Tel. 0693-754-349,
024/285-41-08.

Dekorowanie: sal weselnych, stołów
na imprezy okolicznościowe, ceny
prornocyjne. Klimaty - Dekoratornia.
Tel. 0505-065-572, 0509-652-676.

Szybka pofyczka bez BIG.
Tel. 0516-518-740.

Kupię zboże.

Sprzedam Ursus C-360 3P.
Tel. 046/838-76-95, 0510-256-445.

Zespół

Śluby - VW Passat, nowy - 500 zJ;
Chrysler 300C - 700 zJ. Tel. 0669-555-301.

Tanio, szybko, dokladnie - meble na wymiar

Sprzedam siewnik Poznaniak i pompę
do gnojówki. Tel. 0667-459-967.

Sprzedam basen na mleko, 430 I.
Tel. 0504-183-946.

Domaradzyn 23. Tel. 042/719-47-37.

(szafy przesuwne, kuchnie, komody, itp.).

Tel. 0606-112-794.

Sprzedam siano belowane. Stare Grudze 60,
tel. 0609-810-818.

z.espól - wesela Tel. 046/838-66-46.

Zespół muzyczny oferuje swoje usługi:
wesela i inne uroczystości okolicznościowe.
Tel. 0693-543-604, 046/837-10-09 po 18.00.

sprzedaż,

Prace z języka polskiego i historii.
Tel. 0602-490-715.

Święty Mikołaj do domu w Wigilię i Świc;11l
Tel. 046/837-00-05.

Wóz wiejski na wesela Tel. 0511-218-568.

-

Sprzedam sadzonki maliny, owocuna pędach jednorocznych,
odmiana „Polka". Tel. 046/838-35-31.

jącej

dmuchawę

Śluby funuzyną. Tel. 0604-344-609.

z.espól muzyczny - bale, wesela, imprezy
okolicznościowe. Tel. 0605-695-882.

Growlóknine-sprz.edam. Tel. 0693-177-813.

Język rosyjski. Tel. 046/837-31-83,
0693-398-514.

inne zdjęcia - śluby, plenery.
Tel. 0606-630-448.

Pranie dywanów, tapicerlci meblowej,
samochodowej w zakladzie i u klienta.
Tel. 0501-431-978.

Sprzedam przyczepę ciągnikową.
Tel. 046/838-78-24.

Spraedam jałówki do zacielenia, mieszańce
rasy mięsnej. Tel. 0601-695-088 po 20.00.

Trochę

Lincolny, 9 metrów, kilka sztuk - śluby,
inne uroczystości. Tel. 0605-305-579,
0697-146-411.
.

Kupię ciągnik C-360 lub T-25, 1980/85 rok.
Tel. 046/861-21-41 wiecwrem.

Prace zaliczeniowe, licencjackie, magisterskie
Tel. 046/837-31-83, 0693-398-514.

Anteny - montaż, instalacje.
Tel. 0601-306-566.

Śluby - biały Volkswagen Classic.
Tel. 0506-064-122.

Sprzedam jałówkę wysokocielną, termin
wycielenia: 24.12. Tel. 046/838-17-97.

Fabryczny Punkt Sprzedaży Maszyn
Rolniczych: Akpil, Bomet, Jarmet,
Międzyrzecz Podlaski, Pom Augustów
i innych za gotówkę i na raty.
·
Studzieniec 19 k. Płocka.
Tel. 0241277-M-47, 27784-79,
0604-280-086.

Chemia -korepetycje. Tel. 0601-613-963.

Usługi - ŚWięty Mikołaj.
Tel. 0888466-352.

Projekty graficzne, przygotowanie do druku,
banery, szyldy. Tel. 046/837-09-37
od IO.OO do 18.00, 0694-646-915.

KOMPUTERO
·PISANIE

Tartak objazdowy do 9 m.
Tel. 04&'838-14-75, 0503-794-355.

drzew niebezpiecznych.
Rodzina Szychowscy. Tel. ~-092.

Odzież skórzaną, kożuchowa, futrzaną

Sprz.edam siano baloty 120xl20.
Tel. 046/838-71-71.

Ciągniki rolnicze Valtra
części, serwis. Sanniki.

Tel. 0506-44--22,11.

Polski - korepetytje, prace, mallml,
prezentatje. Tel. 0504-086-942.

dywanów,
klienta.
Tel. 046/837-73-07, 0694-876-103.

Sprzedam 45 arów lasu i topole.
Tel. 046/830-38-49.

Mikołaj.

Masz problem z komputerem - zadzwoń.
Tel. 0504-070-837. Fachowo, szybko, tanio.

Podciśnieniowe pranie
wykładzin i tapicerek u

Dmuchawa do siana, siewnik Poznaniak
- sprzedam. Tel. 0502-076-530.

Pizyczepa wywrotka JO l 0693-177-813.

Matematyka. Tel. 046/837-85-96.

Cięcie

- naprawimy, przerobimy na modne fasony,
czyszczenie renowacja itp. Łowicz,
róg ul. Bolimowskiej, Baczyńskiego.
Środy 11.00-17.00

Lukas Bank. Kredyt w 15 minul
ręki. Tel 046/833-00-85.

DROBNE

Gotówka od

Dekoracje sal weselnych, ceny przystępne.
Tel. 046/837-95-67, 0512-250-166.

Naprawa pralek automatycznych,
dojazd gratis. Tel. 0512-348-137.

hydraulicme. Tel. 0603-917-448.

Kredyty gotówkowe, wiele banków, również
na dowód osobisty, Rawa Mawwiecka,
AL Koom:ytucji 3-go Maja 2 lok. 23 (,,Prócbnilc"). Tel. 046/814-22-74, 0605-764;297.

gruz ceglany i inny.
Tel. 0507-593-262 ·

,,SCART' serwis RTV - naprawa sprzętu

OGŁOSZENIA

Regeneracja kartridży, naprawa drukarek
u klienla. Tel. 0509-620-300
w godz. 8.00 - 20.00.

Przyjmę

gipsowe, malowanie, płyty kg,
panele, glazura terakota, tanio.
Tel. 0668-125-151, 0888-741-637.

Sprawdzona, bezpieczna dieta
odchudzająca. Tel. 0604-065-357.

Panele podłogowe, ścienne, boaz.eria,
malowanie, tapetowanie, schody z paneli
i gładź. Tel. 046/837-10-33, 0609-541-373.

Kierownik budowy,
Tel. 0501-504-407.

tanio, wolne terminy.
Tel.0694-28-74-47.

transportowe Lublin kontener 12 n:i'.
FVAT na życzenie. Tel. 0601-297-794.

układanie,

Glazura, terakota, panele, malowanie,
Tel. 0602-717-207.

podłogowe, ścienne, doświadczenie,

solidność,

Usługi

Usługi

Vertal -

malowanie, gipsowanie,
kg, panele. Tel. 0691-16-97-12.

Usługi

Płyty k/g, panele podłogowe, ścienne.
Konkurencyjnie. Tel. 0604-413-669. .

Kostka brukowa -

Układanie płytek,

płyty

Elektryk. Tel. 0501-129-686, 0669-034-005.

wykańczanie wnętrz.

Malowanie, gipsy, panele, terakota, płyty kg.
Tel. 0697-44-26-39 po 18.

Panele

Instalacje elektryczne oraz profesjonalne
wykończenia wnętrz, elewacja budynków.
Tel. 0663-690-070.

Układanie
dokładnie.

Usługi budowlane ł remontowe,
gładź, glazura, terakota, malowanie,
zabudowa z płyty kg.
Tel. 0602-77!Mi02.
Instalacje elektryczne, alarmy, RTV,
domofony, videodomofony, pomiary. .
Tel. 0602-779-002.
Sufity podwieszane, półki gipsowe,
zabudowy, oświetlenia Gładzie, malowanie,
panele. Tel. 0697-631-101.
Usługi remontowo-budowlane
i hydrauliczne. Solidnie, szybko i tanio.
Tel. 0603-624-879, 0509-642-655.

•

DROBNE

Kupię słomę w dużych belach. około

I OO szt

Sprzedam kwot~ mleczną 4000 I.
Tel. 0668-501-9'15.
Spxzedam agn.'gat podorywkowy 3 m.
Tel. 01888-144-233.

•

REKLAMA
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99-423 BIELAWY,OSZKOWICE 23
1. SKLEP SPOtYWCZo.PAZEMYSŁOWY 2. BAR
3. PU

SPRZEDUY PASZ DLA ZWIERZĄT

• pasze • koncentraty • otręby "
• ~sł~ki m!las~wane tofi
• hzawk1 • witaminy
• testery do mleka • filtry krążkowe
• gumy strzykowe • przewód mleczny
• płyny do dezynfekcji basenów
• testery do mleka

KOMANDOR

G151.ka

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

CZyme:
od poniedzillllU do soboty od godz. 7.00 do 21.00
niedziela od godz. a.oo-do 21.00

infolinia O801300 400

.Nww.komandprtodz.pl
PIASKI

- IC-Z
<.OW

11-łl. lABRlłSlAMf
PIĄTEK
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Salon

firmo~: Łowicz,

ul.' Krakowska 18, tel. +46 837 27 11

I SYLWESlJłO~

Komandor Łódź S.A. 91-341 Łódź, ul. Pojezierska 95, tel 42 613 30 50

§ Pyszne Papu
.

,

ZAPRAlzA NA'

-· ·

..

WSPANIAtE PRZYWITANIE

. 2007ROKU
W NOWO WYREMONTOWANEJ SALI .
STRAŻY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU

dniu Bożego Narodzenia
ą życzenia do spełnienia.
Z tej okazji, pełni chęci,
uby zapaść Wam w pamięci,
przesyłamy Wam życzenia,
zdrowia, szczęścia i spełnienia.
Aby chociaż raz do roku
w ciepłym domu rządził spokój.

ŁOWI CZ

ul. Podgrodzie 11

SKIERNIEWICE
ul. Al. Niepodległości 2

ŁÓDŹ

ul.

Prądzyńskiego

7

··

Bawić państwa będzie zespół ROYAL

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

~McWESfl.lfY

,yntex

ZORGANIZUJEMY TOBIE .

PRZYJiCIE
WESElNE

ZAPEWNIAMY;
v' wspanlałq, wykwallftkowanq obsługę
v' posUkl "palce Rzać" v' wiejski stół
v' dwie sale (sala taneczna I sala jadalna)
v' piękne udekorowanie sali
';: :
~ nlepowtarzalnq I mlłq atmosferę

Tel.(048)837-59-49,0503-977·175,0504-113-116

nr 1003/23 o pow. 8086 m2
WRAZ ZNANIESIENIAMI

_ DZIAŁKĘ

położoną w Łowiczu pny 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. .

f

illl

KREDYTY
5000 zł dla każdego
./ bez dochodów ./ bez wojska

UL.

ŁOWICKA

52, 95-015

GŁOWNO

042 71 9- l 2-04
...

o.•-

Plac 2260 mkw. sprzedam
lub wydzierżawię na ok. 5 lat

OGLOSZENIA DROBNE • OGŁOSZENIA DROBNE

21.12.2006 r.

UNAS WARTO DAĆ OGtOSZENIE
Sprzedam pług obrotowy 4-skibowy (3+1 ),
szer. orki 30, 35 cm. tel. 0888-279-762.
Sprzedam C-330, 1976 rok; kultywator 2, lO m
z walkami strunowymi. Tel. 0668-500-753.
Kupię każdy ciągnik i prasę,
również do
Tel. ~272.

remontu.

Sprzedam kwotę mleczną 8560 kg.
Tel. 046/838-0341.
Sprzedam cielnąjalówkę. Tel. 0241285-39-88.
Spizcdam kombajn ziemniaczany Anna,
stan dobry. Tel. 0241285-37-71.

Sprzedam. sadzarkę do ziemniaków polską,
brony i redła, ~ do siana
widełkowy. Tel. 0509435-260.
Sprzedam kiszonkę z żyta w balotach.
Zlaków Borowy 6.
Sprzedam siano. Tel 046/83845-80.
Sprzedam. praSC( rolującą Qaas 46 i Claas 44,
przycz.ep<; samozbierającą T-072, kombajn
ziemnia=ny Karlik Tel 046/838-W-14.
Sprzedam. kwotę mleczną 5664.
Tel. 0889-15346, 0888--057-664.
Sprzedam. jałówkę na wycielenilL
Tel. 046/838-85-08.
Sprzedam. jałówkę na wycieleniu.
Tel. 046/838-39-26.
Sprzedam kwotę mleczną 4600.
Tel 046/838-37-10.

Tel 0604-993-704.

Sprzedam słomę w belkach, pszenną
Tel 0241236-52-58.
Sprzedam 4t kapusty białej w główkach.
Tel. 0665-824-191 w godz. 16.00-20.00.

Sprzedam siano belowane,
owies. Tel. 0601-335-514.

Zetor 52 I I, 1986 rok, ze wspomaganiem;
5245, 4x4, 1987 rok; 7340 turbo, 4x4,
1998 rok - sprzedam. Tel. 0608420-169.
Sprzedamkwotęmlecmą Tel. 0788-984-503.

Prasa kostka polska Z-511, 1998 rok,
+ drabinka, stan idealny; prasa Z-224/1,
I986 rok, stan bdb; kultywator 14 + wal
strunowy. Tel. 0608-128-670.
Sprzedam Umis C-330M z turem, 1989 rok,
I właściciel. Tel. Og85-819449.

słomę owsianą,

Sprzedam przyczepę samochodową, stan bdb,
Tel. 060().636-372.

Sprzedam Bizon Z056, 1984 rok.
Tel. 0609-358-823.
Sprzedam I OO ton jęcmiienia
Tel. 0606-345-028.
Sprzedam jałówkę wysokocielną, termin
15 styczeń 2007 rok Tel. 046/838-73-69.
Sprzedam siewnik zbo7.owy Poznaniak,
szerokość 2,70 i talerzówkę, 20 talerzy.
Tel. 024/285-39-66.
Sprzedam ję=nień, P=DŻY'° i mieszankę.
Tel.· 0607-3 I 7-128.
Sprz.edamkorytometalowe 3xl,5-0,5 ro,
blachy 6 mm. Tel. 046/838-72-50.

Sprz.edaż rozrzutników, kabin, pługów,
żmijek, opryskiwaczy. Tel 046/837-53-86.

Sprzedam T-25, 1988rok Tel. 0502-906-'384.

Sprzedam sianokiswnkę w balotach.
Tel. 0660-980-085.

Sprzedam jałówkę wysokocielną,
termin 15 styczeń 2007 rok Wrzeczko 14.
Tel. 046/838-82-61.

Sprzedam owies. Tel 0605-695-882.
Sprzedaż pasz luzem z dostawą do klienlll
firmy Neorol. Tel. 0501-613-045.

Sprzedam kwotę ml=ną, ok 9000 I.
Tel 0665-554486 wiecz.orem.
Sprzedam: C-360, 1984 rok, Zetor 6211,
1989 rok, przyczepa czeska
1987 rok Tel. 0691-517-865.

wywro'

Sprzedam śrutownik
Tel. 0607-609477.

Bąk

w dolxym stanie.

Spmdam C·360 3P, 1988 rok,
I6 talerzy. Wygoda 8.

Sprzedam. prayczepę 3,5 ~ niską wywrotkę.
Kocierz.ew Południowy 15.
Kupię kwotę mlecmą

Ursus 3512, 1994 rok z kabiną komfortową;
prasa Z-224/l Sipma. 1997 rok - sprzedam.
Tel. 0692-<iOl-689.

talerzówkę

Spmdam kwotę ml=ną, 8800 kg.
Tel. 046/837-15-38.
Sprzedam glebogryzarkę
Tel. 0880-353-819.

sadowniczą,

Sprzedam rozsiewacz 2-talerzowy Amazone,
400 kg, rozsiewacz podwieszany Kos,
optyskiwacz 400 l Tel 0880-353-819.
Sprzedam śrutownik Bąk, 7,5 kW,
rozdrabniacz do buraków Jemioł, stan bdb.
Tel. 0880-35-38-19.

Sprzedam 2-kólkę ciągnikową,
Tel. 046/838-86-26.

Sprzedam dwie jałówki wysokocielne.
Tel. 046/838-80-55.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu:
27.12,2006. Tel. 0667-882-172.

Sprzedam dwie jałówki wysokocielne
i krowę wysokocielną. Urzecze 73.
Tel. 046/838-81-34.
Sprzedam kwotę mleczną 2000 kg.
Tel. 0669-238-149.
Sprzedam Umis C-330 M, w Ol)'ginale,
stan bdb, 1991 rok. Tel 0697-868·939.
Sprzedam agregaty i p1ug motowy
3-skibowy Lemken, opal 90, cena 2900 zł.

Rybaki nad Wtslą. Tel. 0241277-86-49,
0880-855-911.
Sprzedam parnik ełektiyczny, rozdrabniacz
Bartek. Tel. 0606-324-972.
Sprzedam jałówkę, wycielenie 1O stycz.eń.
Tel. 024/277-92-67.
Kupię ziemniaki jadalne,
Tel. 0600-323-947.

żółte.

zaręjestrowaną

Kupię

Świąteczne ceny- Qaas Merl<ator 75, Merkator60, Claas prasa 50, Zetor7045, Deutz.6206,
siewniki 3 mi 2,5 m, agregaty 4 m, 2,5 m.

Opryskiwacz 1000 l na kołach, rozrzutnik
Tandem 6t Tel. 0698-417-557.

Sprzedam kwotę mleczną 20500 kg.
Tel. 046/838-73-9 po 20.00.

Siewnik Poznaniak I993 rok, stan bdb,
Cyklop 1989rok-sprzedam. Tel0698417-557.

Kupię kwotę mlec=ą około

Tel. 046/831-53-88,

0605-~6-104.

Spizedam pszenżyto z lubinem.
Tel. 0660-728-897.
Sprzellam wysłodki buraczane i śrutownik.
Tel. 0241277-92-33.
Sprzedam wybierak, siewnik zbożowy,
Tel. 0663-047-066.

dmuchawę.

Sprzedam podzespoły
Tel. 0600-_335473.

używane

do C-360.
.

mieszalnik 1,5-2 t Tel. 0600-139-605.

5-skibowy, przyczepa niska
wywrotka - sprzedam Tel. 0605-780-957.

Sprzedam jałówkę na ocielenilL
Tel. 0692-851-377.

Talerzówka hydraulicznie podlączana
na kołach, Cyklop - sprzedam.
Tel. 0605-780-957.

Sprzedam byczki. Tel. 0697-298-966.

Siewnik Poznaniak, agregat 5, lO Unia
Grudziądz- sprzedam. Tel. 0605-780-957.

C-360 3P, T-25. Tel. 0663-252-589.
T-25, prasa Z-224 1997 rok.
Tel. 0608-354-272.

Sprzedamjałówkęcielną, Tel. 046/838-30-50.

Kupię kwotę mleczną po 0,5 zł, woj. łódzkie,
mleczarnia Łowicz. Tel. 0668-347-212.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu,
gniotownik do zboża, śrutownik
na kamieniu, lodówkę, zmywarkę.
Tel. 046/838-20-29, 0885-568--092.
Kupię każdy ciągnik

i prasę Z-224,
również do remontu. Tel. 0628-354-272.

LTZ 55AN z przednim napędem, 1996 rok
oraz T-25A, 1984 rok - sprzedam
Tel. 0512-546438.
Wycinaki do sianokiswnek Fela
Traurnan Kubo; sieczkarnia jednorzędowa
do kukurydzy; rozsiewacz nawozu
Ama:rone Rauch; siewniki :zbożom: od 2,54 m
-sprzedam. Tel. 0241356-24-64, 0509-282-302.

Tel. 0888-129-393 po 19.00.

Pług

Sprzedam ziemniaki odpadowo
-paszowe. Świeryż 1 26,
tel. 0696-ó65452 wieczorem.
Sprzedan: Umis C-360. Tel. 046/838-77-76.

6000 l.

Sprzedam C-330. Tel. 046/83849-33.
Kupię kwotę mleczl)ą do

3000 kg.

Tel. 0609-182-278.
C-330, 1975/1976 rok, oryginał, tur
do C.330 lub C-360, nowy, kosiarka
rotacyjna polska lub czeska, siewnik
Poznaniak - sprzedam. Tel 0608-128-670.
Sprzedam drzewka śliw odmiany Amers
ze szkółki. Wyrywanie drzew.
Teł. 046/838-20-29, 0885-568--092.
Sprzedam jałówki wysokocielne.
Tel. 046/838-14-61.
Sprzedam przyczepę wywrotkę HL 6 t
Tel. 0694-144-309.

SprzedamciągnikC-355. Tel.0421719-26-70,

C-330 - sprzedam. Tel 0509-260-732.
C-330,-1976 rok, 100"/o sprawny, stan bdb
- sprzedam. Tel. Ó42/7 l 0-89-1 I po I6.00.
Ciągnik C-360, 1982 rok - sprzedam.
Tel. 04217194145.

Wentylator do opryskiwacza sadowniczego.
• Tel. 0506-188-515.
Kabina do C-330, C-360, MF-255 nowa.
Tel. 0605-531-590.
Sprzedam jałówkę wysokocielną,
Tel. 0421719-36-31.
Kupię jałówkę
Teł.

na samym wycielenilL
0603-621-157.

Ursus 4512, 1991'rok, I właściciel
- sprzedam. Tel. 0515421-390:Urslls 1012, 1986 rok, I właściciel
-sprzedam. Tel. 0515421-390.
Pług 4-skibowy obrotowy Kvemeland
-sprzedam. Tel. 0515421-390.

Kosiarka rotacyjna dyskowa; zgrabiarki;
przetrząwi<i; śrutownik bijakowy; dmuchawy do zboża -sprzedam Tel. 0241356-24-64,
0509-282-302.

Sprzedam siewniki zbożowe, śrutoWnik
bijakowy, zgrabiarkę do siana 2,80m, pług
4-skibowy, obrotowy, przetn:ą,sacz do siana
karuzelowy (pajączek). Tel. 0509-293-050.

Przyczepa ze sianokiswnek 9t Kemper
Cargo S-9000, 1992 rok; beczki asenizacyjne 3300 l, 4500 l, ocynkowane - sprzedam.
Tel. 024/356-24-64, 0512444-949.

Sprzedam wycinaki do kiswnki, żmijkę 5 ro,
agregatpr.redsiewny 5 ro, 3 m, 2,20 ro, siewki
do nawozu, przyczepę 3,5 ~ dmuchawy
do zboża Tel. 0509-293-050.·

Wysłodki z
- przywiozę

Sprzedamjęczniieó.
Tel. 046/837-77-63.

Plug 3-skibowy Nemoyer - sprzedam
Teł. 0515421-390.

Sprzedam 15 jałówek cielnych. Kocierzew
69. Tel. 0693-157-117.

Siewnik zbożowy Poznaniak
2,70 m, 1990 rok-sprzedam.
Tel 0515421-390.

buraka cukrowego
na mitjsce. Tel. 0888-648-935.

Eksport jabłek. Tel.

0~5.

Trz.ąsałki karuzelowe; kabina C-330;
siewnik zbożowy, konny I7, przerobiony
do ciągnika, stan bdb - sprzedam.
Tel., 0461837-15-35.

Północny

Sprzedam kombajn Bizon Z-56, 1980 rok,
zadbany, odnowiony, I00% sprawny.
Tel. 0668-698424.

Każde ogłoszenie drobne zamieszczohe do drutsu

Pług

3-skibowy obrotowy Kvemeland
•sprzedam. Tel. 0515421-390.

oraz Głos Rawy Mazowieckiej,

Rozrzutnik obornika Forschnitt
z nadstawkami do kukurydz}- - sprzedam
Tel. 0515421-390.
.
Opryskiwacz Hardi zawieszany 1OOO I,
hydraulicznie składany - sprzedam.
Tel. ·0515421-390.
Kukurydza 20 t - sprzedam
Tel. 0515421-390.
Uprawowo-siewny Kvemeland 4 ro,
2002 rok - sprzedam. Tel. 0515421-390.
Sprzedam. klacz zimnokrwistą kara, za2rebiona, potwierdzona badaniem oraz źrebaka
6 miesięcy lub zamienię na siewnik zbożowy.
Tel. 0501-399487.

dopłat!

Sprzedam ciągnik S-320 z podnośnikiem.
Tel. 0502-981-959.

Tel. 0695-354-259, 0605-381-326.

Sprzedam kwotę mleczną 5000 kg.
Tel. 0693-106-724. •
.

Sprzedam kwotę mleczną 9200
Tel. 046/815-71-10.

Prasę Z-224, kombajn :zbożowy New Holland
Clainl 135kM-sixmJam Tel.042/719-90-02.

Spnedam kwotę mleczną 8000 kg.
Tel. 046/815-7246,

Sprzedamowies,jęcmiieó. Tel.0461'874-76-69.

SprzedampraSC(SipmaZ-22411, 1991 rok, stan
idealny. Tel. 046/813-72-29.

Kupię kwotę mleczną.

Sprzedam. ;zbiorniki o poj. 30000 i 50000 l.
Tel. 046/874-76-69.

i dojarkę.

ZWIERZĘTA

Sprzedam wózek widiowy Toyota i Rak
z gazem. Tel. 046/874-76-69.
Kupię przyczepę jedooosiową

zł

wywrot

Sprzedam. sad7.fniaki Lord, Denar.
Tel. 042/7 I948-62.

Sprzedam. 3 konie za 3500 zł.
Tel. 0600-310-907.

Sprzedam kwotę mleczną 11000.
Tel. 0509-180-535.

Sprzedam ziemniaki paszowe.
Tel. 042/71948-62.

Sprzedam szczenięta Amstaff (pieski),
50 zł/szt. Tel. 0697-574-838 po 15.00.

Sprzedam C40 I 1, rozrzutnik, agregat
042/719-71-39.

Sprzedam rozrzutnik I-OSiowy,
ładowność 3,5 tony. Tel. 0510-734-342.

Sprzedam Yorki. Tel. 0885-658-821.

Kupię siewnik punktowy.

Sprzedam kombajn Claas Merkator 50
zsi=icamią,szrrokość4m Tel0698-086-774.

Sprzedam suCzki jamniczki.
Tel. 0605-679-088.

Teł.

Tel. 0609-604-366.

Sprzedam kwotę mleczną. Tel. 0607-385-406.
Sprzedam pilę spalinową Drużba, 2 osie
z kołami 20"/650. Tel. 0696-309-685.
Opryskiwacze polowe, sadownicze,
części, belki herbicydowe,
inne maszyny, środki ochrony
roślin. Chemfil, Dmosin 124.
Tel. 046/874-72-88.
Widlak elek1Iyczny sprzedam.
Teł. 0609455-676.

SprzedamNowofimlanda Tel.0885-658-821.

Sprzedam śrutownik w dobiym stanie
i silnik 5,5. Tel. 046/8 l5-03-23.

Szczenięta

Cbow-cliow. Tel. 0601-326415.

Sprzedam klacz

Sprzedam kwotę mleczną 4600 kg.
Tel. 046/813-11-88.
Sprzedam kwotę mleczną 5880 kg.
Tel. 0692-741-324.
Kupię kombajn ziemniac7;111y i rozrzutnik
obornika, okolice Rawy Mazowieckitj i Bia!tj Rawskitj. Tel. 06()().-036-990 (wiecz.orem).

3-letnią,

Tel 0606-134-369.

Pawie ozdobne, baianty, kaczki.
Tel. 0603-226494.
Szczenięta spaniele, czarne.
Tel. 046/839-61-66.

Sprzedam kabinę i opony do C-360.
Tel. 042/719-56-69 po 20.00.
Ziemniaki odpadowe - sprzedam.
Tel. 0421719-60-62.

Sprzedam ciągnik C360 Ursus, stan dobry.
Tel. 0691-846-168.

Opryskiwacz spalinowy na kołach
- sprzedam. Tel 0693-1 15-320.
Sprzedam chłodnię na mleko WM IOO.
Tel. 042/719-58-65.
'
Skup żyta oraz wymiana na
Tel. 0501-713-862. -

otręby.

Śrutowniki młyńskie - sprzedam.
Teł.

0501-713-862.

Sprzedam wagę 1000 kg.
Tel. 0501-713-862.

Sprzedam kwotę mleczną 9600 kg.
Tel. 042/719-58-05.

Sprzedam brony ciągnikowe.
Jel. 0880-727-760.
Sprzedam wywrot długi do Stara
Sprzedam silnik do masy Ferguson, Perkins
Tel 0605-725429.
i siewnik IS-rurkowy. Tel. 0509_718_%7.
Agregat ścierniskowy I I łap, pług
Sprzedam 700 m siatki ogrodzeniowej 1,5 m
obrotowy 3-skibowy, siewka lejek, brony 5. wysokości i gryzarkę boczną do sadu.
Tel. 042/719-70-29, 0691-538-579.
· Tel. 046/815-66-51.
Sprzedam pług dwuskibowy obracany.
Sprzedamkwotęmleczną, Tel.046/815-81-51.
Teł. 0663-<i02-629.
Sprzedam kombajn zbożowy Volvo 830,
RSP Boczki Domaradzkie sprzeda loszki
I 990 rok, cheder 3 m, stan - jak nowy.
zaproswne oraz prosięta. Tel. 0505--027-582. Tel. 046/814-62-'.!9 (wieczcrem), 0665-955-342
wieczorem.
Spu.edam kombajn ziemnia=ny Grimme,
Sprzedam Orkana, rozrzutnik Tandem.
stan bdb. Tel 046/8 I4-1846,
/
Tel. 0503491-575,
0668424-061,
Sprzedam jałówkę, wycielenie 01.2007.
Tel. 0501-399487.
Sprzedam pasy do !?rasy John Deere nowe.
Tel. 0509-0 li -888.
Sprzedam rozrzutnik obornika,
Tel. 0697-346-682.

heblarkę.

Op<yskiwacze polowe sadownicz.c, remonty,
modernizacje, naprawy pomp, rozdzielaczy
orazcz.ęści. Tel. 0506-188-515.
Przyczepa wywrotka 4,5 4 kosiarka
ciągnika sadowa do trawy 2,20 m - sprzedam.
Kupię C-360, kompresor do C..-330.
Tel. 0421719-20-88.
-

NOWE I UZVWANE
SPRZEDAŻ, ZAMIANA
C:::clojarki konwiowe
i przewodowe
C::wygrodzenia
.
C:::maty legowisk.owe

Ci:hydraullczne zgarniacze

Sprzedam kapilary do nawadniania sadów,
funkcjonujące w zażelazionej wodzie.
Tel. 0503-571-268.
Sprzedam kwotę mleczną 6027 kg.
Tel. 046/831-10-73, 0602-{i.40-152.
Sprzedam jałówkę cielną, tennin 19
Tel. 046/831-27-20.

(

Sprzedam szczeniaki Pit-Bull
RecUłose. Tel.0501-825-798.

Sprzedam siewnik zbożowy 30-to rurkowy Oddam w dobre ręce 12-tygodniową suczkę
z dwóch konnych zaWieszany do ciągnika, ' owczarka niemieckiego. Tel. 046/837-61-82
silnik S-320, śrutownik na kamienie.
po 16.00.
Tel. 046/83144-34.
Westy - szczenięta Tel. 0698-612-234.
Sprzedam kombajn zbożowy Volvo kosa
Sprzedam 9 -miesięczną suczkę owczarka
2,5 4 siano w dużych belach.
kaukaskiego _ tanio. Tel. 0660-980-085.
Tel. 046/83144-34.
Sprzedam Dalmatyńcżyka.
Sprzedam kombajn Bizon rekord, 1999 rok Tel. 0461838 _25_37 _
Tel. 06091)77-257.
Sprzedam 2-miesięczną suczkę owczarka
Spnedam kombajn Anna, I990 rok
niemieckiego po rodzicach z rodowodem.
Tel. 0506-360-053.
Tel. 024/277-91-36.
Sprzedam jęczmień i pszenicę z dostawą min. Pekińczyki yorki _ sprzedam.
25 ton. Tel. 0693-84-13-04.
Tel. 0511-947-554.
Sprzedam Wladimirec T-25 A, 1989 rok
z maszynami, I wlaściciel. Tel. 0693-84-13-04. . Jużaki stróżujące szczenięta.
Tel. 0607-998-507.
Sprzedam 2-kólkę ciągnikową,
Pekińczyki _ sprzedam. Głowno.
Tel. 0607-599-864.
Tel. 069-87-83-854.
Sprzedam klacz śląską, 15 miesięcy, siodło
kompletne i gniotownik do zboża
Króle mięsąe sprzedam. Tel. 0500-296-173.
Tel. 0506-842-545.
Spnedam szczenięta Haski.
Sprzedam siano. Tel. 0507-62-62-60.
Tel. 0885 - 161 -244·

Sprzedam. kombajn zbożowy Bizon.
Tel. 0510-158-921.
Sprzedam ciągnik Zetor 7211.
Tel. 0510-158,921.
Sprzedam nowego Tura, cena 3500 zł.
Tel. 0510-158-92 I.
Sprzedam jałówki hodowlane
w różnym wieklL Tel. 0501-143-734.

Beczka do Ślęzy sadownicztj.
Tel. 0506-188-515.

• talerzówki 2700 zł • tury 4300 zł • mieszalniki 3200 zł
aśrutownikf 3600 zł •pługi 900 zł
IÓ,.k.CI
•opryskiwacze 1780 zł• l<osiarki 3000 zł G• ..,1
•rozsiewacze 730 zł • kabiny 2050 zł
fCI• • •
•brony 780 zł • agregaty 2250 zł• rozrzutniki 8300 zł •inne

zadnycn

Sprzedam basen do mleka 550 l.
Tel. 042/719-63-38.

Pług 3-skibowy obrotowy Overum

MAmNY fM.IYCDłl, NOWI

B~z.

Klacze ciężkie z rodowodem.
Tel. 0506-335466.

Ślęza, Termit sadownicze.
Tel. 0506-188-515.

Siewnik zbożowy Poznaniak 3 ro, 1990 rok
-sprzedam. Tel. 0515421-390.

w Nowym

do 3 t Tel. 046/874-75-93.

Plug 4-skibowy zagonowy Kverneland
-sprzedam. Tel. 0515421-390.
- sprzedam. Tel. 0515421-390.

r

Łowiczaninie oraz. Wieściach z. Głowna i Strykowa, ukeż.e się
także.we współpracujących ż. nami gazetach Głos Skierniewic

0691-863492.
C-360, mało używany - Sprzedam.
Tel. 0509-260-732.
.

33

Sprzedam klacz 8-letnią,
Tel. 0695 -087-67 I.
Sprzedam bernardynkę
Tel. 0693 _234-6l?.

roczną,

Dwie owce, dwie 'kozy. Budy dla psów
- sprzedam. Tel. 0502-981-959.
Sprzedam jałówkę cielną, Tel. 046/815-7243.
Sprzedam owczarki colie, szckruęta.
Tel. 046/814-6147, 0608-613494.
Sprzedam ?-tygodniowe szczenięta, rasy ·
Am.staf, po szczepieniu, cena do uzgodnienia
Tel. 0607-52145 I.
Sprzedam klacz. Tel. 0696-067-889.
Sprzedam 3 me szczeniaka rasy Pitbull.
Tel. 0602-524-331.
Owczarki niemieckie długowłose,
piękne szczenięta. Tel. 046/831-60-42,
0604-516-558. Koziołki kupię.

Tel. 0694-69-34-52,

046/813-82-85.
styczeń.

Sprzedamjalówkęcielną, Tel.Q46/839-60;-27.

Spnedamkwotęmleczną. Tel.0609-664-%7.

Sprzedam kwotę mleczną 81 OO kg.
Tel. 0693-738-503.
Części

do Consula: młocarnia, klepisko,
pompa wtryskowa, wal korbowy, skrzynia
biegów itp. Taśmociąg budowlany.
Tel. 0880-727-760.
Sprzildam Ursus 3502, nowy. Bardzo dobra
cena Tel. 044/719-35-75.

żelbetowe

Sprzedam ogierka.8-mc, kary - kuc, osiągnie
wzrost ok. I20 cm, b. grzeczny, idealny
dla dzieci. Tel. 0504-531-593.
Sprzedam ?-tygodniowe szczenięta rasy
Amstaf po szczepieniu, cena do uzgodnienia
Tel. 0607-521451.
Sprzedam owczarki niemiecki • suczki.
Tel. 0781-791-063.
Sprzedam dalmatyńczyki - s:=enięta.
Tel. 046/833-17-20, 0503-529-703.
Sprzedam s=eniaki owczarka niemieckiego,
mocnej budowy.
Tel. 046/831-12-18.

J:llugowłose,

o poi. 8, 12, 16, 24 ml

szamba przydomowe
Spnedai wraz x montaiem.
Wykonujemy również zbiorniki powyżej 25 m3
wraz z pełną dokumentafią

•

obom i ka

rfil. (044J 756-40-35, 0697-210..260
•
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By poprawić pewność
zasilania w energię

Gmina Kiernozia

Utrzymać _punkt
Radni Gminy Kiernozia na sesji dalsze funkcjonowanie punktu. Jednocze6 grudnia upowa~nili wójta Zeno- śnie będzie pytał starostę powiatu łowickie
na Kaźmierczaka do podjęcia dzia- go i wójtów innych gmin, czy widzą możli
łań w celu utrzymania punktu wość dofinansowania inwestycji,któretl7.eba
zbiórki padłych zwierząt w Soko- w Sokoł.owie przeprowadzić.
W jednym z wrześniowych numerów NŁ
łowie Towarzystwie. Decyzję podpisaliśmy, że Jarosław Baczyński, powiajęto bez głosowania.
towy lekarz weterynarii zalecił szereg zmian
owinniśmy go utrzymać, bo jak go nie w punkcie w Sokołowie: wydzielenie pobędzie, padlina będzie w lasach w ro- mieszczeń; oddzielenie różnych rodzajów
wach- mówiłradn.y Wiesław Bogucki z Czer- padliny; opracowanie procedwy kontroli
plZ)ljmowanych i odbieranych zwłok zwieniewa.
Punkt w Sokołowie zgodnie z decyzją rząt; wydzielenie pomieszczenia socjalnego
Powiatowego Lekarza Weterynarii Jarosła z sanitariatem, umywalką i szatnią; zabezwa Baczyńskiego, działać może tylko do pieczenie punktu przed dostępem owadów,
końca roku. Wójt będzie się starał o zgodę na ptaków i gryzoni; opracowanie programu

P

w Sokolow·ie W

dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji; wykonanie magazynu z kontrolowaną temperaturąz systemem jej rejestracji -a więc chłod
ni; prowadzenie dokumentacji stwierdzają
cej prowadzenie kontroli w zakładzie; zaopatrzenie w urządzenia do mycia i dezynfekcji; wyposażenie punktu w specjalistyczny samochód do transportu zwłok zwierząt
z gospodarstw.
Prace te, zgodnie z zaleceniem Baczyń
skiego, miały zostać wykonane do 7 września. Gmina prowadziła rozmowy z firmą „Hetman", ktora odbiera padlinę
z punktu w Sokołowie. Celem rozmów
była próba uzyskania pomocy finansowej na modernizację punktu. Szefostwo

R

Gmina Kiernozia

Gruntowny remont sali gimnaStycinej

Podatki od

- Rejon Łowicz, skierniewicka firma Elin ułożyła w pasach chodników
ul. Jana Pawła II linię kablową o długości
51 Om. Jak powiedziano nam.w zakładzie,
wymieniony został stary kabel na nowy.
Spełnia on rolę awruyjną, spina d"~e stacje
transformatorowe znajdujące się przy Skwerze Solidarności i narogu ul. Stanisławskiego
i Broniewskiego. W przypadku problemów
z zasilaniem w energię na jednej z tych stacji,
kabel posłuży do jej zasilenia. Jego nowe
parametry zapewnią poprawę pewności zasilania w energię odbiorców korzystających
z energii rozsyłanej z obu stacji: Warte podkreślenia jest to, że jednym z nich jest poło
żony przy ul. Ułańskiej szpital. Koszt wy(tb)
konanych prac to 90 tys. zł.

nieruchomości przyięte

Wzrost podatków od nierucho- sić będzie 0,43 zł (dotychczasówa - 0,42 zł).
i podatków od środków Za grunty pod zbiornikami wodnymi
transportu o spodziewany poziom - 2,49 zł za 1 ha powierzchni. Za 1 m2 powinflacji, czyli 1,9% w stosunku do stałych gruntów, w tym tych, które związa
stawek obecnych, przegłosowali ne są z prowadzeniem statutowej działalno
ści pożytku publicznego ~ 0,10 zł (stawka
6 grudnia radni gminy Kiernozia.
nie zmienia się).
Stawka powierzchni użytkowej lokali
nięktórych przypadkach stawka podatków w 2007 roku nie zmienia się, i budynków, w których prowadzona jest
bo procent ten oznaczałby jej zwiększenie działalność gospodarcza wynosić będzie
10, 65 zł (dotychczasowa-10,i:i5 zł). Podao mniej niż I grosz.
Nie zmienią się zasady udzielania zwol- tek za 1 m2 lokali, w których prowadwny
nień w podatku od nieruchomości. Nadal jestobrótkwalifikowanymmateriałemsiew
dotyczyć będą wszystkich budynków nym - 6,39 zł (było 6,27 zł), za 1 m2 lokali
mieszkalnych, nieruchomości przekazanych przeznacwnych na świadczenie usług zdrona rzecz Skarbu Państwa w zamian za erne- wotnych - 3,20 14 zł (było 3,14 zł), za po-ryturę lub rentę, zieleńców i parków ogólno- zostałe budynki i lokale - 3,20 zł (było
- dostępnych.
3, 14 zł). Podatek od budowli nadal wynosić
Stawka podatku za l m2 gruntów zwią będzie 2 % ich wartości.
(mwk)
zanych z działalnością gospodarczą wynomości

namalowanie
Unii boiskowych na parkiecie i wymiana starych drzwi prowadzą
cych na boisko za szkołą, jednak
już dziś Gimnazjum w Kompinie
cieszyć się może odnowioną salą

W

p

gimnastyczną.

~

jednak na stanowisku, że
nie jest zainteresowane inwestowaniem
w ten punkt.
ada Gminy poprzedniej kadencji nie
podejmowała żadnej decyzji wttj sprawie, zdecydowano się wystąpić o przedłu
żenie terminu, na co weterynaria się zgodziła. Problem więc powrócił.
Punkt w Sokołowie jest jednyni z dwóch
tego typu w powiecie łowickim. Drugi punkt
znajduje się w Sobocie w Gminie Zduny.
Gmina Kiernozia ma umowę na odbiór padliny z gmin Chąśno i Zduny, zgodnie
z którą samorządy ponoszą cz.ęść kosztów
bieżącego utrzymania
(mwk)
spółki stanęło

Gimnazjum w Kompinie

Pozostało jeszcze

~

ubiegłym tygodniu, na zlecenie Zakładu Energetycznego Łódź Teren

racownicy gminnej brygady remontowo-budowlanej Urzędu Gminy w Nieborowie zerwali stary parkiet, oczyszczając powierzchnię !lŻ do gruntu. Podło
ga była bardzo stara, pochodziła jeszcze
z lat pięćdziesiątych i nie była remontowana podczas poprzedniego remontu
szkoły w latach dziewięćdziesiątych.
Dziś w sali założony jest nowy parkiet
dębowy, podłoga jest ocieplona i izolowana od gruntu.
W jednej ze ścian sali założono wentylator, ściany wstały pomalowane, wyprano
też i na nowo założono siatki ochraniające
Nowe drabinki i schowane za nimi kaloryfery w odremontowanej sali gimokna
nastycznej.
Dotychczas kaloryfery zamontowane
bliżają się do k~ńca prace przy uklabyły w sali w bardw niebezpiecznym miejSala nie jest niestety wymiarowa - ma akustyka, iż pozostanie w niezmienionejfordaniu chodnikóww Nieborowie. Prascu, bo pod koszami do gry. W trakcie re- wymiary l Ona 15 m. - Nawetjeśli w przy- mie z przeznaczeniem na akademie, spotkacownikom firmy P.U.H. Wódociągi
montu przeniesiono je za drabinki do ćwi sz/ości pawstalaby przy naszl!j szkole duża nia, projekcjefilmowe itd. Być maże urzątlzi i Kanalizacje Krzysztofa Kucińskiego
czeń, zwiększając ilość tych drabinek o dwa sala, o czym się mówi, remont tego obiektu się w nim też siłownię- mówi dyrektor szko- z Głowna pozostały jeszcze do wyłożenia
(wcz) kostką niewielkie fragmenty w stronę Piask
nowe segmenty.
nie pójdzie na marne. Jest tutaj tak świetna ły Włodzimierz Gratys.
i przy Zespole Placówek Oświ~owych.

Chodniki wNieborowie prawie gotowe

Z

Obok już wykonanych chodników znajdują się obecnie pasy zieleni, a wzdłuż
pałacu Radziwiłłów ustawionych zostaIo 6 ozdobnych-ławek i koszy oraz
85 słupków z łańcuchami. W planach są
jeszcze nasadzenia zieleni.
(wcz)

Gmina Sanniki

• wzr-osnq
•
Podatki n1e1.nac1n1e
Podatek rolny w gminie Sanniki
wzrośnie w przyszłym roku o planowany wskaźnik inflacji 1,9%, podobnie jak stawki podatku od środ
ków transpbrtu oraz podatku od
nieruchomości. Uchwały podatkowe Rada Gminy Sanniki przyjęła na
sesji 13 grudnia.

P

odstawą podatku rolnego będzie cena

l q żyta w wysdkości 28,50 zł. Podatki od nieruchomości ustalono w wysokości:
0,31 zł za I m2 lokali mieszkalnych (dotychczasowa stawka - 0,30 :4), 10,85 zł za l m2
lokali związanych z działalnością gospodarczą (dotychczasowa stawka - 10,65 zł),
6,21 zł za l m2 lokali, w których prowadzo-

ny jest obrót kwalifikowanym materiałem
siewnym (poprzednio - 6,09 zł), 3,73 zł za
I m2 lokali użytkowanych na świadczenie
usług lekarskich (poprzednio - 3,66 zł). Za
l m2 powierzchni przeznaczonej na prowadzenie statutowej działalności pożyt
ku publicznego stawka podatku wynosi
4,14 zł (wzrost z 4,06 zł). Za pozostałe
lokale o powierzc;hni do 30 m2 powierzchni użytkowej - 3,30 zł (dotychczas - 3,24 zł), powyżej 30 m2 - 2,27 zł
(dotychczas - 2,23 zł).
Podatek od budowli ustalony został
w wysokości 2% ich wartości.
Stawki podatków od gruntów wyposić
będą: 0,51 zł za 1 m2 przeznacwny pod
działalność gospodarczą (poprzednia staw-

Wybierz sobie dogodny

kredyt gotówkowy lub hipoteczny
•

..

ka-0,50 zł), 3,62 zł za 1 ha pod zbiornikami
wodnymi (poprzednia stawka - 3,55 zł);
0,12 zł za l m 2 gruntów pozostałych,
w tym zajętych pod działalność organizacji
pożytku publicznego (stawka bez zmian);
0,20 zł za l m2 powstałych gruntów niezabudowanych (stawka bez zmian).
• Od podatku zwolnione są budynki
i związane z nimi grunty jednostek i zakładów budietowych, budynki mieszkalne i pozostałe administrowane przez
Urząd Gminy, obiekty związane
z oczyszczalnią ścieków, nieruchomości
ochotniczych straży pożarnych, budynki mieszkalne, wiafy i garaże na terenie
gospodarstw rolniczych.

l'\IGLOO

róg KSIĘŻACKIE.J
tel. 046 830 20 91.

Łowicz, ZGODA -

RATY
łatwe do sptety •

-

-

IGLOO
Studio Mebli Kuchennych
I Zabudowy Wnętrz
*pomiar * pt;ojekt
*montaż

*fachowe doradztwo
*miła obsługa * raty 0%
* transport gratis
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ZOSTANĄ

W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH

BARBARA SKONECZ·NA (1945-2005)

iebawemminierokodjejśmierci.-Om
leczy rany. ale nie wymaziefezpamięci.
Dlatego naszą mamę i babcię ciągle mamy
przed oczami i w sercach - mówią członko
wie rodziny pani Barbary Skonecz.nej. Była
córką Jana i Jadwigi Mirowskich. Urodziła
sięjako ich pierwsza córka 12 stycznia 1945
roku. Przez pierwsze lata po wojnie mieszkali w Piotrkowie Trybunalskim, później
przenieśli się do Głowna, gdzie korzenie miała
rodzina ze strony męża. Barbara wychowywała się na podwórku pełnym dzieci.
- Towarzystwo młodszych sióstr, kuzynki,
dwóch kuzynów i swawole, jakie wówczas
wyczyniali, były ulubionym temalem wspomnień babci z dzieciństwa - mówi wnuczka
Małgorzata. Stąd też babcia była bardzo lubiana przez swoje wnuki, oo od najmłod
szych lat podsuwała im pomysły ciekawych
zabaw podwórkowych, przy pani Barbarze dzieci po prostu nie mogły się nudzić.
Kiedy z berbecia stała się panienką, rodzice po.5lali jąna stancję do ciodci Alitji mieszkającej w Łodzi. Tam skończyła liceum,
a później wróciła do Głowna. Zaraz po ma-

N

turze poznała swojego przyszłego męża
Edwarda. Okres narzeczeństwa tiwał nie
·dłużej jak pół roku. Po ślubie zimą 1965
roku zamieszkali u niego. Na świat przyszły dwie córki: Mirosława i młodsza od niej o rok Bożena. - Mama nigdy nie musiała
pracować zawodowo. Ojciec dbał, aby
w domu niczego nie brakowało. Dzięki temu ·
mama miała zawsze dla nas G-::as. Można
powiedzieć, że podgrzewanie domowego
ogniska było dla niej w życiu najważniejsze
- mówi córka Mirosława.
śród domowych zajęć pani Barbara
zawsze znajdowała czas dla siebie.
Jej światem były książki. Czytała je pasjami. Starła się być na bieżąco z nowościami
wydawniczymi. A to podpytywała o nie
w księgarni, a to przeglądała katalogi wydawnictw wysyłkowych. W życiu przechodziła kilka etapów zainteresowań książkami
różnymi rodzajami literatury. W domowej
biblioteczce zgromadziła zarówno klasyk10
jak i romanse, kryminały, a w ostatnich latach przed śmiercią zainteresowała się literaturą z pogranicza psychologii. Ceniła wsze!-

W

kiegq rodzaju poradniki, począwszy od kulinarnych, a kończywszy na florystycznych. Jeśli ktoś w rodzinie miał kłopot
z dotarciem do jakiejś książki, to szedł wła
śnie do pani Barbary.
resztą ona sarna chętnie obdarowywa. ła swą rodzinę książkami, czyniąc z nich
prezenty imieninowe lub gwiazdkowe.
Zwracała uwagę, aby te podarowane miały
jak najpiękniejszą oprawę i solidne wykonanie. - A jak ona pięJ...71ie czytała. Baj/..1· czytane przez babcię Basię nie musiały mieć nawet ilustracji, bo ona takje czytała, żepatrzyliśmy na niąjak w obrazek. Pewnie dlatego
w szkole żadne z nas nie miało problemów
z należytą recytacją - wspomina wnuczka
Małgorzata. Książki towarzyszyły jej do
końca życia. Nawet w ostatnim stadium
choroby, która ujawniła się niespodziewanie wiosną 2005 roku, leżąc w szpitalu, odganiała od siebie złe myśli, czytając książki.
Zmarła 28 grudnia 2005 roku. Pozostawiła
męża, córki z zięciami oraz trzy wnuczki
i dwóch wnuczków, którzy nigdy o niej nie

Z

zapomną

t

ODESZLI OD NAS • (7.12-15.12.2006 r.)

7 grudnia: Maria Słomka, I. 90; Bolesław Haczykowski, I. 81, Gągolin
I. 73, Głowno; Helena Staszak, I. 84;
Tadeusz Lotka, I. 50, Głowno; Barbara Adrianowska, I. 40, Głowno;
8 grudnia: Krzysztof Król, I. 50, Głowno; Bolesław Pełka, f 75, Łódź;
Helena Witczak, ·!. 79, Wola Zbrożkowa; 9 grudnia: Jadwiga Wójcikowska,
I. 62; Mirosław Pikulski, I. 51; Jadwiga Wójcikowska, I. 62; 10 grudnia: Janina
Jaszkin, I. 84; 111 grudnia: Leon Szpakowski, I. 74, Głowno; 13 grudnia:
Józef Zabost, I. 78; Ryszard tasica, I. 64, Głowno; 16 grudnia: Eugenia
Muras, I. 82; 15 grudnia: Marianna Kiełbik, I. 76, Podsokołów; Ryszard
Kobierecki, I. 36, Niedzieliska.
.

Południowy; Włodzimierz Okrasa,

Dyrekcji Dekatyzacji i Ścierania Tkanin w Lubiankowie
oraz Koleżankom i Kolegom,
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

Ś.P.

TOMASZA SZYMAJDY
, dziękuje
Mama, Żona i pozostała Rodzina

GR-133

{ljs)

Nowe latarnie i przyłącza no Mostowej
Z początkiem minionego

Prace na ul. Mostowej mają zado końca roku.
Naczelnik Wydziału Inwestycji
i Remontów w łowickim ratuszu
Grzegorz Pełka powiedział nam, że
ponieważ przeprowadzono prace
ziemne w chodnikach, w przyszłym roku stare płyty chodnikowe zostaną zastąpione betonową
kończyć się

tygodnia ruszyły
w końcu prace
przy przebudowie
siet:;i e11ergetycznej
na ul. Mostowej
wŁo~iczu.

P

kostką.

race ratusz prowadzi wspólnie

Sposób prowadzenia prac na
Energetycznym
Mostowej nie wszystkim się spodoŁódź Teren - Rejon Łowicz,
bał. - By ułożyć kabel knpią tuż pod
z którym podpisane zostało w tej
ścianami naszych budynków, przesprawie porozumienie.
cież one mogą się obsuną!:, zawalić,
Wykonawcąpo stronie ratuszajest
budowano je w latach 60-tych - połowicka Firma Abir Andneja Barlawiedziała nam w rozmowie telefoka, ma ona za zadanie ułożyć w zienicznej jedna z mieszkanek Mostomi kablową sieć energetyczną zawej. Główny Inżynier w łowickim
silającą oświetlenie uliczne oraz
Zakładzie Energetycznym Przemyustawić na odcinku prowadzonych
sław Moskwa, powieQział nam, że
prac, czyli od Starego Rynku do
mostu na rzece Bzurze, 18 w więk
prace nie stanowiąjakiegokolwiekza
szości stylizowanych latarń - znagroż.enia dla budynków. Wykop pod
nych z innych_ ulic i skwerów cenkabel energetyczny jest wykonywatrum miasta. Ratusz za prace te zany na głęookość minimalną 70 cm,
Rozkopany chodnik, kable i rury wystające a pod oświetlenie uliczne - na 50 cm.
płaci 93 tys. zł.
Roooty na zlecenie Zakładu Ener- z ziemi - jeszcze przez kilka dni taki krajobraz Fundamenty są tam wykonane dużo
getycznego wykonuje skierniewicka będzie norm_alnością na ul. Mostowej.
głębiej, na ponad 1,2 m, dlatego nie
firma Aleksandra Mariana Malki. Ma
może być mowy o takim zagrożeniu.
ona za zadanie zdemontować betonowe słu każdego z budynków zostaną zainstalowa- - Wzem, że prace na pewno stanowią duży
py energetyczne i ułożyć w ziemi kablową ne od strony ulicy skrzynki przyłączenio kłopot dla mie~zkańców, na chodnikach jest
sieć energetyczną o długości 700 m i 400 m we z licznikami, takjakjest to w tej chwili bałagan, ale to się lada dzień skończy. a efekt
przyłączy. Sieć ta zastąpi napowietrzną np. na ul. Zduńskiej czy Nowym Rynku. będzie taki, że wszyscy na nich skorzystają
i zasili blisko 20 posesji znajdujących się na Zakład Energetyczny za prace zapłaci - uspokaja Moskwa.
tym odcinku ulicy Mostowej. Na ścianie 125 tys. zł.
(tb)
z

Zakładem

Oni zagraiaiq naszemu iyciu
• 13 grudnia o godzinie 16.40
w Uchaniu Dolnym w gminie Łyszko
wice 48-letni Jan S. jechał rowerem
(2,00 mg/dm3 alkoholu), o godzinie 18
w Uchaniu Górnym 49-letni Stanisław
P. jechał rowerem (0,75 mg/dm3 alkoholu), o godzinie 18.30 w Wiskienicy Dolnej w gminie Zduny 30-letni Dariusz K.
jechał rowerem (O, 78 mg/dm3 alkoholu),
• 14 grudnia o godzinie 6 rano na
ulicy Sikorskiego w Łowiczu 22-letnia
Wioletta P. jechała rowerem (1,20 mg/
dm 3 alkoholu), o godzinie 17.40 w Wiciu
w gminie Kocierzew 46-letni Tadeusz
S. jechał samochodem osobowym marki Fiat 126p (1,46 mg/dm3 alkoholu),

• 15 grudnia o godzinie 16.50 w Bednarach Wsi w gminie Nieborów Stanisław Ł. jechał samochodem osobowym
marki Fiat 126p (1,22 mg/dm3 alkoholu),
o godzinie 21.20 w Bielawach 21-letni
Henryk T. jechał rowerem (0,95 mg/dm3
alkoholu),
• 16 grudnia o godzinie 14.20 na ulicy Katarzynów w Łowiczu 44-letni
Krzysztof M. jechał rowerem (1,88 mg/
dm 3 alkoholu), o godzinie 15.20 w Starych Grudzach w gminie Łyszkowice
34-letni Robert S. jechał rowerem (1,05
mg/dm3alkoholu),
• 17 grudnia o godzinie 16.50 w Domaniewicach Długa Wieś 46-letni Kazi-

mierz W. jechał rowerem (1,06 mg/dm3
alkoholu), o godzinie 16.55 na ulicy
Prymasowskiej w Łowiczu 44-letni
Janko J. ze Słowacji jechał samochodem osobowym marki Renault Laguna
(0,65 mg/dm3 alkoholu), o godzinie 2.00
w nocy w Strugienicach w gminie Zduny Gienadij K. z Ukrainy jechał samochodem marki Łada (0,90 mg/dm 3alkoholu),
• 19 grudnia o godzinie 10.55 w Bielawach 46-letni Adam T. jechał rowerem (1,28 mg/dm3 alkoholu), o godzinie
11.15 na ulicy Mostowej w Łowiczu
40-letni Zbigniew Cz. jechał rowerem
(0,80 mg/dm3 alkoholu).

Młodzież śpiewa kolędy, nauczyciele pomagają. Od lewej wicedyrektor
MOS Danuta Łysio, reżyser jasełek Małgorzata Markowska, grają - Marla
Sidoruk i Arkadiusz Zieliński.

Młodzieżowy Ośrodek

Jasełka,

Socjoterapii w Kiernozi

prezenty i wigiliiny stół

Młądzież z Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi już we wtorek 19
grudnia poczuła atmosferę świąt.
Tego dnia odbyło się wigilijne spotkanie z wychowawcami, nauczycielami i zaproszonymi gośćmi.

potkanie rozpoczęły tradycyjne jaseprzygotowane pod kierunkiem
Małgorzaty Markowskiej. W czasie
przedstawienia reżyserka wcieliła się w suflera, który podpowiadał stremowanym aktorom niektóre kwestie. Jasełka przeplatane
były kolędami, które grali Marta Sidoruk na
fleo.ie poprzecznym oraz Arkadiusz Zieliń
ski na gitarze. Pozostali śpiewali.
Życzenia świąteczne i noworoczne skła
dała dyrektorka ośrodka Dorota Zielińska,
dyrektor wydziału oświaty w starostwie
Teresa Wicher oraz wójt gminy Kiernozia

S

łka,

Zenon Kaźmierczak. Świąteczne wiersze
na tę okazję miejscowa poetka ludowa Elżbieta Okraska. Z.arówno ona,
jak też inni zaproszeni goście- ro.in. kierowniczki biblioteki i ośrodka kultury- obdarowały dzieci słodyczami i owocami. Czekolady dla wychowanków przekazał też nieobecny na uroczystości dzierżawca parku
i pałacu Łączyńskich Andnej Bogucki. Starostwo i inni sponsorzy w bożonarodze
niowym prezencie podarowali dzieciom
29-calowy telewizor Daewoo, który usta- wiony będzie na szlrolnym hollu.
Po życzeniach składanych przy opłatku
roZP.OCZęła się wieczerza. Na stołach przygotowano śledzie i sałatki wykonane przez
szkolne kucharki, sałatki od Finny Bracia
Urbanek oraz ciasta upieczone przez nauczycieli i wychowawców ośrodka.
(mwk)
przygotowała
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GŁOWNO,

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

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

!.
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rokuratura odmawiła
wszczęcia postępowania
Dalsze losy leśnego przetargu
na nieruchomość w Zygmuntowie

! AljJJJtJ@!k?J

roku~at~ra Rejonowa w Skierniewicach

P

ponownego wszczęcia
o które wnioskował
emerytowany leśniczy Zbigniew Małecki,
w sprawie nadużyć, do których jego zdaniem
doszło podczas SJ'l"Zedaży nieruchomości
- gajówki i prawie 2. 700 m2 gruntu
- w Zygmuntowie pod Nieborowem.
- Stwierdziliśmy, że brak podstaw
do wszczęcia postępowania
już 27 października tego roku. Potem pan
Małecki przysłał do nas dwustronicowe swoje
stanowisko w tej sprawie. My jednak ·
uznaliśmy, że sprawa ta jest załatwiona
i taką odpowiedź od nas zainteresowany
otrzymał. Według prokuratury nie ma
żadnych nowych okoliczności, które by
wskazywały, że sprawą trzeba się pon9wnie
zająć - powiedziała nam prokurator
rejonowa ze Skierniewic Elżbieta Caban.
Histońa, która według emerytowanego
leśniczego Zbigniewa Małeckiego powinna
stać się przedmiotem ponownego
zainteresowania prokuratury, zaczęła się
wiosną roku 2004, gdy Nadleśnictwo
Skierniewice ogłosiło przetarg na sprzedaż
nieruchomości Zygmuntów pod
Nieborowem, na którą składała się dawna
gajówka i prawie 2700 m2 gruntu.
Nieruchomość zamieszkiwał przez dłuższy
czas gajowy, od pewnego jednak czasu stała
pusta. Nadzór nad nią sprawował leśniczy
Zbigniew Małecki, wieloletni pracownik
Lasów Państwowych, obecnie rencista.
Gdy Nadleśnictwo powiadomiło go
o planowanym przetargu ograniczonym
i kierowanym w myśl ustawy o lasach
do emerytowanych pracowników Lasów
Państwowych - złożył swoją ofertę.
Proponował za tę nieruchomość 201 tys. zł,
jednak w związku z tym, że przepracował
w firmie ponad 20 lat, mógł liczyć na 90%
zniżki. Przetargu jednak nie wygrał pomimo
tego, że proponował najwyższą cenę.
Nie uznano wadium, które za niego wpłaciła
inna osoba. Działkę kupiła inna
uczestniczka przetargu, która potem
z zyskiem odsprzedała ją osobie
nie związanej bezpośrednio
z Nadleśnictwem.
Sprawę szeroko opisywaliśmy w .Nowym
Łowiczaninie" nr 39/06 z 28 września tego
roku. Rencista zawiadomił w sierpniu 2004 r.
Prokuraturę Rejonową w Skierniewicach
·
o popełnieniu przestępstwa .•·
Komenda Miejska Policji w Skierniewicach,
działająca na zlecenie prokuratury,
odmówiła wszczęcia dochodzenia,
· a prokuratura to postanowienie zatwierdziła.
Na tę decyzję Małecki złożył zażalenie
do Prokuratury Okręgowej w Łodzi.
Ta nie przychyliła się do zażalenia
i zgodnie z procedurą przekazała je
do Sądu Rejonowego w Skierniewicach.
Postanowieniem z 1O stycznia 2005 sąd
nie uwzględnił zażalenia. Od tamtej pory
rencista zbierał nowe dowody popełnienia
przestępstwa i ponownie w tym roku
napisał do prokuratury.
(mak)
odmow1ła

postępowania,
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ASCENSIA ENTRUS xSO pasków.
BECLAZONE EB O, 1 mg, 0,250 mg
CHLORPRbntlXEN o.os xSO draz.
CLEXANE wszystkie dawki
CORTARE 0 ,1 mg
CORTARE 0,250 mg
DANAZOL 0 ,2 x100 tabl.
DUOMOX 1 g x20 tabl.
FEMARA. 2,5 mg x30 tabl.

0,01

FUXOTIDE wszystkie dawki
FORADIL x60 kaps.
FRAXIPARINE wszystkie dawki
FRAXODIL wszystkie dawki
GLUCOSENSE test paskowy x50
HELICID 20 x28 kaps.
INS. GENSULIN wszystkie dawki
INS. HUMAJECT wszystlde dawki
INS. HUMUUN wszyslkie dawki
LAMITRIN 0,025 x30 szt
LAMITRIN 0,05 x30 szt.
LAMITRIN 0,100 x30 szt.
LAMITRIN 0,100 x60 szt.
MEGACE 0,04/1 ml 240 ml
MEGALIA 0,04/1 ml 240 ml
MIFLONIDE 0 ,2 x60 szt.
MIFLONIDE 0,4 x60 szt.
NEUPOGEN wszystkie dawki
NEURONTIN 100 mg x100 kaps.
NEURONTIN 300 mg x100 kaps.
NEURONTIN 400 mg x100 kaps.
NOTIS 20 mg x28 tabl.
OLZAPIN 10 x28 tabl.
OLZAPIN 5 x28 tabl.
OMEPRAZOL 20 mg x14 tabl .
ORTANOL 20 x28 kaps.
OxisT. 9 flQ

0,01
0,81

OxisT. 4,5 µg
OXODIL x30 kaps.
OXODIL x60 kaps.
PEMIDAL 1 mg x30 tabl .
PEMIDAL 2 mg x30 tabl
PEMIDAL 3 mg x30 tabl
PEMIOAL 4 mg x30 tabl.
PLEXO 0 ,1 x30 tabl.
PLEXO 0,50 x O tabl.
PRAZOL 20 x14 tabl
PRAZOL 20 x28 tabl.
PROS1'AMNIC 0,4 mg x30 tabl.
PULMICORT wszystkie dawki
RISPOLEPT tabl. wszystkie dawki
SABRIL wszystkie dawki
SANDINUM NEORAL 0,010 x60 H
SANDINUM NEORAL 0,025 x50
SANDINUM NEORAL 0,05 x50
SANDINUM NEORAL 0,1OO x50
SEREVENT DYSK 0 ,05 x60 D
SEREVENT INH 0,025 x120 D
SMART SCAN xSO pasków

0,01

0,01
0,01
0,01

0,01
0,01

0,01
0,01

0,01
11

TOPAMAX tabl. wszystkie dawki
ZAFIRON 0 ,012 x60 kaps.
ZOLADEX La 10.8 mg
ZOLAFREN wszystkie dawki

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

LEKI HORMONALNE
11,99
29,90
17,90
20,99
49,00
28,99
28,75
31,99
29,40
23,60
26,99
28,40
629,00
23,99

ACTIVELLE 28 tabl.
CERAZETTE
CILEST 21 tabl.
DIANE 35 63 tabl.
EVRA 3 3 plastry
FE MODEN
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.

ACCUCHEK
ACCUTREND GLUCOSE
ASCENSIA ENTRUST
GLUCOSENSE
KETO-DIASTIX
MEDISENSE _5ENSOR ELECTRODE

Accolafe 0,02 g x56 tabl.
ACCU CHEK paski
Aldan 10 mg x30 tabl.
Alendronat 0,07 g x4 tabl.

0,01

Allertec 1 O mg x20 tabl
x30 tabl.
Amertil 10
Arnlopin 10 mg x30 tabl.
Amlopin 5 mg x30 tabl

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

o,o 1

0,01
0,01

0,01
0,01
0,01

LEKI W DOBREJ 'C*=NIE

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

0,01
0,01

28,32
1,00
7,90
1,00

5.02
7,53
9,10

3,99
9,10
11,25

Amlozek .1O mg x30 tabl.
Amlo?..ek 5 mg x30 tabl.
Amoksiklav 1 g x14 tabl.
Amotaks Dis 1 g x16 tabl .
Apo-Naproxen 125 x3D tabl.
Apo~Naproxen 250.x30 tabl.
Apo-Naproxen 250 x100 tabl
Atoris 1o ·ing x3P tabl . · ·

Atoris 20 mg x30 'tabC ·
Atrovent N aer. ·c400 daw.
Azibiot 0,5 x3 tabL· ··.:.

0,5 x3 tabl
BEBILON PEPTI I 450 g

AZITROX

:

:

e

'

14,63
1,00
3,86
4,86
11,84
·! 5,90

'„: 9,90
2,05
.. ' ·
15,00
12,50
9,78

1
•

BETALOC ZOK 25 m x28 tabl.
BisoHexal 5 x30 tabl.
CARDIN 1O x30 tabl.
CARDIN 20 x30 tabl.
CARDIN 40 x30 tabl
Cardura XL 4 mg x30 tabl. ·
·
Cholestil 0,2 xSO tabl
Dexaven 4 m x10 am
Dexaven 8 m x1 O am
Dia rei O 08 x60 tabl.
Diaprel MR 0.03 x60 tabl.
DicloDuo 0,075 g x30tabl.
Diuresin SR 1,5 m x30 tabl
·
Donepex 5 mg x28 tabl.
_
Donepex 10 mg x28 tabl.
Doxar4 mg x30 tabl.
Doxycyclinum 0.1 x10 kaps
EFECTIN ER 75 x28 tabl.
EFFOX LONG 50 x30 tabl.
Enarenal 10mg x60 tabl.
Enarenal 5 mg x60 tabl.
Estazolm 0,002 x20 tabl

•

•

• •

• ••

•

Fevarin 0, 1 mg x30 ·szt:
Fevarin 0.5 mg x60 szt.
Finaride 5 mg x30 tabl.
„

•

•

•

• ••

•

14,50
5,50
4,51
4,90
9,90
24,40
9 99
4,40
5,00
9 88
17,03
10,68
2,00
15,99
16,99
9,99
2,95
43,95
3,20
5,30
5,70
5,90

38, 12
38, 12
9,99

•

„

Fluconazole 100 x7 szt.
Flurnycon 100 x7 tabl

3,00
7,50

Flumycon 150 x1 tabl.
Flumycon 5 mg/1 ml, 150 ml

1,00
11,37

..

•

. •

I

7,97
9,95
1,50

FOKUSIN 0,4 x30 ka s.

Forcid 1 g x14 tabl.
Furosemid 0,04 x30 tabl.

...

•

••

•

Gopten .0,5 rng }{28 tabl.

13, 70

Gopten 2 mg x28 tabl.

11,39

•I • •

• •

I I

8 mg x1 OO tabl.
Ibuprofen 0,2 g x60 tabl. -

48.40
2,00

•
INDIX SR 1,5 rng x30 tabl.

. 4,80

Histimerck

••

I

.

lnhibace 2,5 mg.x2ą tabl .

lns. Actrapid,

·

,

· ·21,32
7, 71

19,22
lns. Humalog, Humalog Mix.
lns. lnsulatard, Mixtard S x3 ml 7,71

!
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lns. Lantus 100 ·.mJ1ml x5

wkł

lns. levemir

249,90

••

I

I· „ •

4 50

lruxol mono maść20 g

13,70

Kalipoz prof. 0,75 x30 tabl.

.

Klacid Uno 500 mg x5 tabl
•

..

·

Leki ROBIONE 1 rycz.
I

•

. •

Lekoklar 500 x14 tabl.
Lipanthyl 267 M x30 kaps .
t

•

3,20
15,97

m x30 tabl

Loza 0.0ó x30 tabl.

.

Oxazepam 0:01 .x20 tabl
• " •

„ •

6,90

-'

I

•

14,50

..

Pabi-Naproxen ~OO mg x20 tabl.

tł

2,00

7,75

Plexo_0,025 x30 tabl . '"'" ·

3,20

• • .•. • •
'
.. •

. 2,00
;

•

23,89

.. '
t t

•

I

15,22

9,99
23,31

I

·•

m x60 tabl .

19,97

Metformax 500 mg x30 tabl

3,20

Metformax 850 mg x30 tabl.

1,95

Metformin 0.5 g x30 tabl.

3,20

Micardis 0,08 x28 tab!.

39,90

Minesulin 0.1 x10 tabl.

5,99

Minesulin 0.4 x30 tabl.

16,90

Mononit 20 mg xGO tabl
Movalis 15 mg x10 tabl.
Movalis 15 m x20 tabl.

Myolastan 0.05 g x20 tabl.
Neurex 0,6 mg x30 szt.
Neurol 0,25 mg x30 tabl.

..
-

..

'

„ . • ..

.

-

.

Singuląir
•

:

..

•

5,98

1,00

35,00
tł

35,00

••

TANYZ 0,4 x30 kaps.

4,00

Taromenti111 ·a x14 tabl. .

3,20

9,95 .

Tertensif SR:1,5 mg x3fftabł.

5,70

Torvacard 0.04 x30 tabl.

7,75

19,95
18,50

73,00

Tritace 1Omg x28 tabl.

·

3,20

6,90
•

29,95

•

·•

•

ZOCOR 20 x28,tabl. ~i..-17,35~
ZOCOR 40 x28 tabl. . ~~:~ 23 111 ·•
Zyllt 75 mg x 28 tabl. ·-:-~ .1os,oo
J~_?nl .9~Av.rl
i!-. u,{' !J8tY4:uw,,.n

. ~Jc«r, „;~
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"llEDES'r"
Łowiczt

ul. 3 Maja 6

CAŁODOBOWA

tel. (046) 837-31-11,
tel./fax (046) 837-31-25
-----Łowicz, ul. Tuszewska 45
czynna: on ·pt. 9·21, sb. 9-18, ndz. 9-18
tel. (046) 837-77-23

8,50
9,99

•'I
'
Omnic Ocas 0,4 mg x30 szL •.~ · 10,97

I

(I. TERMARCHE)

ł

Nilogrin 30 mg x30 tabl.

•

7.,99 ·

.w~~ .91~4/ Uff?'l~

ft

•••

.

·.

._.-·

Singulair 0,01 g x28 tabl.

. .

·1~.~9

Ił

tt

4 mg x28 tabl

„

·

Xorimax 0.250 x10'tąb~ .

/U~

SIMVAHEXAL 20x30 tabl

.

Xartań'O,O~ x30 !ę_bl :..

8,05

3,00

14,50

•

··

,

Nilogrin 1Omg x30 tabl.

Nitrazepam O,D05'X20 tabl.
NUTRAMICEN 425 g

. • „.

Ranitin 150 mg-x60 tabl.

-

29,95
Vesica(e 5 rng x30 tabi. ·--ą1;~~~·;_: 119,oo;.
Vessel Q_!Je ~O mg ~50 ' szt. -·„. 59,95
Vinpoton 5 mg·xso tabl.
'r}.:~ 15,90.
Virlix 10 mg x20 tabl,~· „
,4,98

U'-~
za ~:C.~t:Un /laJ d'~

2,99

9,90

99,00

Metazyd na 20

43,24

Prostamnic 0.4 x30 tabl

Ranigast 16.<h[Tlg x60 tabl

Meridia 15 m x30 szt.

0,0375 g x56ia8'.~·

18,99

Pritor 0,08 x28 tabl

8,01

89,00

Vela~ax

·•

PRESTARIUM 5 mg x30 tabl

.. .

Meridia 10 m x30 szt.

.

_·:. _-,1,00

Otrex 0,6 g x15 tabl.

229,00

14,99

•

Ił

·•

Plavix 75 mg x'2.~Habl. . ': .

Meloxic 0.015 x20 tabl.

.

,

Prestarium Forte 0.008 x30 tabl. 24,09

Lowasta na 20

.

•

13,48

„ I

LORISTA 50 x28 tabl.
LOS EC 20 x14 tabl.

!
• I

I

•

•

Lakea 50 mg x301abl.

.

•

I

Lacipil 2 mg x28 tabt

~1.\ 1,00

Ostemax 70mg·x4 tabl.
Ostatek 70 'mgx4 tabl.

• t

•

IPRES 1.5 x30 tabl.

.

249,90

Vasilip 10 m9ł_2a

tabl

Vasilip 20 mg.;>(2.j3jJabt

·4,00_;

7,99

Łowicz, ul. Kaliska 6
czynna: po . t. 8· 8
tel. (046) 830-04-50

o odrzuceniu skargi kasacyjnej Jakuba J.
na bezczynność wójta Grzegorza
Stefańskiego. Postanowienie NSA
z 29 listopada jest ostateczne,
więc nie podlega zaskarżeniu.
1 Tak się zakończyła sprawa, która na dobrą"
sprawę nigdy nie powinna się zacząć,
bo dotyczyła tak błahej sprawy, jak miejsce
parkowania samochodu nauczycielki.
Agnieszka J., żona Jakuba J. pracowała
w ubiegłym roku szkolnym w Zespole Szkół
w Kocierzewie jako nauczycielka języka
angielskiego. Samochód, którym dojeżdżała
do pracy, parkowała naprzeciw szkoły.
Kiedy wójt poprosił dyrektora szkoły
Krystynę Pastwę o to, aby pracownicy szkoły
parkowali swoje samochody na parkingu
wewnętrznym, wszyscy spełnili tę prośbę
oprócz pani J.
Wtedy mąż nauczycielki, jako właściciel
. samochodu, napisał pismo do wójta,
w którym domagał się wyjaśnienia sprawy,
bo żona parkowała zgodnie z prawem.
Pismo to wójt przekazał dyrektorce szkoły,
która natychmiast na nie odpowiedziała .
Wyjaśniała w nim, że jako dyrektor ma prawo
wydawać polecenia i że parking dla
nauczycieli znajduje się na terenie szkoły.
Wkrótce Jakub J. przysłał kolejne ·pismo
do wójta. Skarżył się w nim, że przekazując
poprzednie pismo dyrektorce, zablokował
mu możliwość złożenia zażalenia, jaką
gwarantuje mu kodeks postępowania
administracyjnego. Sarno polecenie było
jego zdaniem dyskryminacją, naruszeniem
wolności i praw obywatelskich
zagwarantowanych konstytucją - naruszało
Kartę Nauczyciela i Kodeks Pracy.
Mąż nauczycielki domagał się wyjaśnień
ze strony wójta i dyrektorki oraz pisemnych
przeprosin od obojga.
Wójt ·na pismo nie zareagował,
bo Jakub J. otrzymał odpowiedż
na pierwsze pismo, które wszystko
wyjaśniało . Wtedy od p~na J.
do Rady Gminy wpłynęła skarga na
bezczynność wójta.
Radni skargę tę odrzucili jednogłośnie.
Jakub J. skarżył się też na bezczynność wójta
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Sąd skargę odrzucił, ponieważ nie dotyczyła
zwlekania przy wydawaniu decyzji
administracyjnych. Ustalenie zasad
parkowania nie odbyło się bowiem na
drodze postępowania administracyjnego,
lecz w drodze ustnego porozumienia.
NSA oddaliło skargę kasacyjną z tych
samych powodów - nie mieści się
ona w katalogu spraw wymagających
wydawania decyzji administracyjnych .
NSA wskazało też wewnętrzną sprzeczność
samej skargi. Tkwi ona w tym,
że pełnomocnik Jakuba J. twierdził,
że sprawa powinna być załatwiona
na drodze decyzji administracyjnej,
a jednocześnie wymaga ona pódjęcia
uchwały.

(mwk)
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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 ~
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ARTYKUŁY SPOŻVWCZE

ARTYKUŁY WĘDLINIARSKIE

•czekolada Rola świąteczna
-1,49
•Królewski cukier puder 500g
-1,90
• kawa Tchibo Family 250g
- 3,99
•galaretka Delecta
- 0,99
•kawa Tchibo Family 200g + 100g instant -13,99
• brzoskwinie Sandra 820g
- 2,99
• Łowicz koncentrat pomidorowy 80g/słoik - 0,85
• mleko Nan
.- 9,99
• Lublin makaron łazanka, nitka
- 2,59
• Gellwe kakao La Malina 80g
-1,20
• margaryna Kruszwica 250g mleczna
- 0,79
• margaryna Kruszwica 250g Palma
- 0,95
• masa makowa Bakalland 850g
- 6,49
•wiórki Naj-Pol 80g
.- 0,60
• r-Odzynki Naj-Pol 100g
- 0,75
• Hoop Cola 21
- 2,89
• Winiary barszcz biały, barszcz czerwony - 1,29
• Agrovita czerwony barszcz 11
- 2,50
• majonez dekoracyjny 400ml Winiary
- 3,89
• woda Arctic malina 21, niegazowana
" - 1,99

• szynka wiejska prasowana
• kiełbasa domowa
• boczek cygański Haga
• szynka Babuni
• cytrynówka JBB
•ogonówka

//

6'

'~

,

· O'

~~

-13,50
-6,30
-13,60
-17,95
- 9,80
-13,88

PIEROGI, KROKIETY WIGILIJNE

.........

~

1

• Cleanic chusteczki nawilżane Dzidziuś
• pieluchy Huggies (m. paczka)
•płyn Vanish do prania dywanów
•proszek Rex 6kg
• lakier Taft
• szampon Schauma
• płyn Purdo mycia naczyń
• Hipa mleczko czyszczące 500g
• farba Garnier color nAturals
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erzyczymy zdrourych i pogodnych
1
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Świąt Bożego Narodzenia \...:·~
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- 4, 19
- 39,90
- 8,89
- 24,99
- 8,69
- 3,99
- 2,89
- 2,69
- 8,99
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Kurkowa 6 (po Baciku), tel. (046) 837-06-41

uwa1a realimiemv
bonvtowarowe
• Spółdzielni Mleczarskiej
wtowiczu
• Sod8Xho Pass • Bonus

ARTYKUŁY CHEMICZNE
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O

ŁOWICZ,

ŁOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
w Łowiczu, ul.

Starzyńskiego

1

ogłasza

dla pełnoletnich osób fizycznych przetarg nieograniczony
na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie
spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania:

os. Bratkowice bi. 33 m. 20 IV p., o pow. użytkowej 48,19 m2,
dwa pokoje z kuchnią, przedpokój, łazienka i WC
• Wkład budowlany ustalony na podstawie operatu szacunkowego wynosi 64.820,00 zł
•Przetarg odbędzie się w dniu 29.12.2006 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni.
• Szczegółowych informacji w tej sprawie oraz warunki przetargowe można uzyskać
w biurze Spółdzielni (pok. nr 12) lub telefonicznie pod numerem,(0-46) 837-38-76 wew. 15.
• Ósoby nabywające mieszkanie w spółdzielni nie wnoszą opłaty notarialnej i skarbowej. a:~

JUi: 01WARTY NOWY

SKUD

NA ULICY SKł.ADOWEJ
Firmo AGRO·BUD oferuje Państwu
+MATERIAŁY

BUDOWLANE

drewno, cegły, stoi, cement, wapno, piasek do tynków,
lódi

+ ~GIEL kostlco, orzech, miały

+ EKO-GROSZEK workowany
+oraz NAWOIY

~

...
-

1

a wszystko to wbardzo
".„ ·
atrakcyjnych cenach!!! Tel 046 830·22-55

Sudeczne ~czenia
Świąteczne i Nowoł'OCV\e

Zapraszamy równiei do Dąbkowic Górnych
Znajdą tom Państwo SZEROKI ASORTYMENT NAWOZOWY

obemym Oł'QŻ ~ KllenłOM

wkonkurencyjnych cenach
FIAT Palio Weekend 1,2 HL

5

UWAGI: cenlralny zamek, elektrycznie opuszczane szyby, wspomaganie kierownicy

FIAT Punto, 1,2 Dynamie

UWAGI: tapicelta welurowa, ABS,ABK. ABP, komfluter pokladowy, lusłerl<a slerowane ełeldr)<zne ,
lus18'1<a podgrzewane e/ek1Jycmje, n>l/eklOfY przeciwmgiełne, /ylne -,szyby atenniczne,
szyby eleklryczrie sterowane, wspomaganie kierownicy

turkus metalik

2003

wiśniowy metalik

91700

25000

FIAT Siena 1,6 HL

4

1998

aerwony

100410

10500

FIAT Seicento 0,9

3

1998

beżowy metalik

117000

8800

FIAT Uno 1,4

5

1995

- biały

·134 500

1500

FIAT Uno 1,0 Fire

5

1999

niebieski

82 ooo

8600

4

1998

cza my

189 ooo

34500

UWAGI: auloalann, centrałiy zamek, instalacja gazowa, szyby sterowane elektrycznie

BMW525TD •

UWAGl:ABS, A8"6, aklm~lowe felgi, centrałiy zamekzdalnie sterowany, hak, immoblizer,
ijimatyzacja automatyczna, kompu1ef pokładowy, klster'<a sterowane elektrycznie, 1Jster1<a
podgrzewane elektryczne, racioodtwarzacz kompaktowy, n>ftektory przec;iwmgie<le, szyby alsrmiczne,
szyby sterowane elektrycznie, wspomaganie

A..t.

oraz MATERIAŁY BUDOWIANE, PASZE, OPAŁ

2000

BMW 520 kombi

5

1998

zielony metalik

52000

28 ooo

FORD Escort 1,3

5

1998

stalowy metalik

148 ooo

9900

POLONEZ Atu 1,6

4

1996

zielony metalik

96000

3500

POLONEZ Caro 1,5

5

1994

zielony metalik

195 ooo

2500

TOYOTA Yaris 1,0

5

2004

stalowy metalik

25000

29000

./ Pnyjmujemy samochody używane w rozliczeniu, pny wymianie na samochód nowy lub używany.
./ Pnyjmujemy samochody używane do komisu ./ Odkupujemy samochody używane

Dowóz oraz rozładuąek HDS Tel. 046 838-90·46

OPO

NOWE i BIUNIKOWANE

~~ Z4KIAD WULKANIZ4CYJNY
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lOWICZ, ul. Warszawska SSA
tel. (046) 830-30-39, 0509-252-837 .

Tomasz ~~?c~

ul.

Na~~:~!f;~M

tel. (0-46) 837-37-40

„Kodan" spółka z o.o.
w Łowiczu, ul.

spr.zedal, serwis
• osobowe • ciężarowe
•dostawcze

składa

Powstańców

1863 r. nr 6

zatrudni

KSl~GOWĄ
z

doświadczeniem

Mile widziane:
• znajomość programów księgowych „Symfonia"
• znajomość jęz. angielskiego

· Kontakt: Genowefa Rucińska
tel. 046-839-44-03, e-mail: gr@kodan.pl

i
:i

SKLEP ELEKTRONICZNY .
Łowicz
ul. Browarna 68

w godz. od 8.00-19.00
Łowicz,

ul.

Długa

4, tel. 0604-180-054

STEDAR
·

21.12.2006 r.

•
•
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Konkurs kolęd wStrykowie

J

utro, 22 grudnia, w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Warsz.awskiej w Strykowie ~
dzie się bożonarodz.eniowy konkurs
kolęd Wystąpią w nim przedstawiciele wszystkich klas. Konkurs
zostanie podzielony na dwie twy
i rozpocznie się o godz. 9. W jury
zasiądą emerytowani nauczyciele, którzy zostali ~proszeni na
wspólną nauczycielską wigilię.

•

27 podopiecznych
Domu Dziecka w Kutnie
w wieku od 5 do 18 lat,
wraz z trzema
opiekunami,
gościło w miniony
piątek, 15 grudnia,
w Ili Liceum

21 grudnia pracownicy i podopieczni Środowiskowego Domu
Samopomocy w Głownie obchodzić będą piątą rocznicę powstania placówki. Została ona utWorzona przez Stowarzyszenie
,,Pomoc Rodzinie'', a od ubiegłego
roku działa pod auspicjami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz
nej . Działalność finansuje
Urząd Wojewódzki. Stowarzyszenie działa od przełomu roku
2001 /2002 i powołane zostało
do prowadzenia świetlicy środo
wiskowej. W trakcie jego działal
ności 17 grudnia 2002 róku powstał ŚDS. W placówce opiekę codziennie znajduje 25 osób niepeł
nosprawnych od godziny 8.00 do
17.30 za niewielką odpłatnością
około 30 zł miesięcznie. W placówce jedzą też obiad.
(eb)

ła zbiórkę pieniędzy wśród

uczniów i pracowników

szkoły.

icealiści wystąpili

dla dzieci
z Kutna w przedstawieniu jasełkowym, ale opowiedzianym
w nowoczesnej formie, którego
głównym przesłaniem było wystrzeganie się pokus (przede
wszystkim łatwych, zdobytych
nieodpowiedzialnie pieniędzy) ·
oraz, to, że ważne jest zaufanie
wobec drugiego człowieka i miłość.
Potem było wspólne śpiewanie
kolęd i pieśni religijnych. Dalej
dzieci z Kutna zostały zaproszone
za stoły, na których były przygotowanem.in. słodycze, ciasta- te ostatnie upiekli rodzice uczniów. Po posiłku rozpoczęły się gry i zabawy,
poprowadzone przez dziewczęta z
Ila Ich kulminacyjnym momentem
było rozdanie dla dzieci paczek
z prezentami.
Jak powiedziała nam nauczycielka czuwająca nad kontaktami z
kutnowskim Domem Dziecial, Milena Wróbęl, łatwo jest dostrzec
zmiany zachodzące pod wpływem
kontaktów z Domem Dziecka
w uczniach jej szkoły. Takie spotkania uczą szacunku dla drugiego
człowieka, otwierają serca na nieszczęście i problemy innych lu- .
dzi, uczą zaangażowania i udzielania pomocy.
(tb)

w Łowiczu na specjalnie
dla nich przygotowanym
przedstawieniu

przedświątecznym,
połączonym

z poczęstunkiem.
łodzież

z ID LO od pięciu
lat blisko współpracuje
z domem dziecka w Kutnie. Zazwyczaj przed świętami Bożego
Narodzenia wsjadano w autobus
i jechano do Kutna z programem
artystycznym i zebranymi prezentami. W tym roku jednak postanowiono zrobić inaczej .
Dzieci przyjechały na godzinę
13. Czekali na nich uczniowie liceum, przede wszystkim z klasy
Ila, która cała zaangażowała się
w przyjęcie gości . Na kilka tygodni przed spotkaniem młodzież
czyniła przygotowania. Wystąpiła do łowickich firm o przekazanie s~lcole darów, które można byłoby wykorzystać na przygoto-

c

kowe wydatki związane z przygotowaniem uroczystości i zrobi-

W klasach też będzie świątecznie,
ale i konkursowo, gdyż szkoła
ogłosiła konkurs na najładniejszy
stół wigilijny. Pole do popisu mają Ogólnokształcącym
nie tylko uczniowie i wychowaw- przy ul. Armii Krajowej
cy, ale również rodzice.
(ljs)

5 lot Domu Samopomocy

,
•

39~

Na zdjęciu u góry: dziewczyny ze szkolnego zespołu,
który zaśpiewał kolędy i pieśni religijne. Na zdjęciu z pra- ,
wej: gry i zabawy, w których
uczestniczy/i
wspólnie
uczniowie liceum i dzieci
z Domu Dziecka.

wania wigilii, paczek dla dzieci
oraz artykułów żywnościowych
i środków czystości dla samego
Domu Dziecka. Oprócz tego mło
dzież skorzys~ła z możliwości
i przez dwa weekendy pracowa· ła, zarabiając pieniądze na dodat-

DKF Bez Nazwv •

-;;;iiiiiiim
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i
został
przyjęfy

„Bez nazwy'' przy kinie Fenix
w Łowiczu zaprasza na dwa
ostatnie seanse filmowe
w tym roku.

W

czwartek 21 grudnia
o godz. 18.59 odbędzie się
seans niespodzianka związany z reżyserem, sceoarzystą, producentem, montażystą, operatorem,
kompozytorem i aktorem Jimem
Jarmushem. Jarmush zadebiutował
w 1982 roku pełnometrażowym fil-

-

bardzo dobrze
przez
Od tego czasu każdy film,
m.in. „Truposz'', ,,Poza prawem",
,,Broken Flowers", to rozwinięcie
stylu, jaki Jarmusch wypracował
wswoimreżyserskimdebiucie. Aktualnie uznawany jest Źa klasyka
amerykańskiego kina niezależnego.
W czwartek 28 grudnia obejrzeć
można będzie film „Wspaniali bracia Baker'', reżyseria: Steven Kloves. Film opowiada o braciach, któ· rzy od 15 lat występują jako duet

- - - -- -- - --

krytykę.

- - - -- - - --

Firma BAUMIT Sp.

wy. Nie
o dno s z ą
sukcesów i aby

uratować zespół,
postanawiajązaangażowaćpiosenkarkę. W ten sposób dołącza do
nich Susie, utalentowana piosenkarka. Trio zaczyna odnosić sukcesy, ale wkroczenie kobiety przynosi inne problemy. W dziewczynie zakochuje się młodszy Jack,
rodzą się konflikty i wzajemne
pretensje między braćmi.
(mak)

- -- -- - - REKLAMA -

z o.o.

należąca

do austriackiego koncernu Schmid Industrie ~olding,
czołowego europejskiego producenta materiałów budowlanych,

pPd kościołem.

Prawie 350 zł zebrały dzieci uczęszczające na zajęcia świetlicy
środowiskowej „Słonko" działającej przy parafii św. Ducha w ciąf}u dwóch niedziel, 10 i 17 grudnia.
Dzieci zbierały pieniądze przed i po zakończonych mszach świętych. W zamian za datek oferowały wykonane przez siebie na zajęciach bożonarodzeniowe kaity pocztowe. Zebrane pieniądze
będą wykorzystane na przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci uczestniczących w zaję
ciach świetlicy, a także na bieżące wydatki, np. śrcxlki czystości i dożywianie.
(tb)
Kwestowali

w związku z plano~aną realizacją
budowy kolejnej fabryki w Polsce ZATRUDNI:

Bratószewice

Wigilia wsfowarzyszeniu
koło 30 osób spotkało się
w ubiegłą niedzielę, 17 grudnia, ruiwigi.Iii Stowarzyszenia Przyjaciół Bratoszewic. Było to wewnętrzne, nieoficjalne spotkanie
dla członków organizacji. Każdy
przyniósł coś dobrego do jedzenia i coś ładnego do dekoracji stołu . Alicja Król-Kamińska rozdawała przychodzącym wiersze na
temat świąt Bożego Narodzenia,

O

które bardzo pięknie czytali, kiedy już zasiedli wspólnie przy uroczystym świątecznym stole. Pomiędzy poszczególnymi utworami, wspólnie albo solo, śpiewane
były kolędy i pastorałki, do których na gitarach akompaniowali
Dominika i Damian Drzewieccy.
Andrzej Sasin grał na harmonijce
ustnej. Z kolędami wystąpiły też
dzieci członków stowarzyszenia:

Karolina Wolska zagrała na flecie,
a Malwina Sasin na syntezatorze.
Życzenia bożonarodzeniowe zło
żył

wszystkim prezes Damian
Drzewiecki, a potem wszyscy podzielili się opłatkiem i zasiedli do
świątecznego stołu. Stowarzyszenie
przymierza się do zorganizowania
karnawałowego balu dla dzieci wzorem ubiegłego roku. Tym razem bę
dzie to impreza otwarta.
({js)

• Wymagany uregulowany stosunek do służby wojskowej.
• Mile widziane uprawnienia na wózki widłowe,
uprawnienia elektryczne itp.
· 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: plotrkow@baumit.pl
FIRMA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODPOWIEDZI TYLKO NA WYBRANE OFERTY. ;f;: :
' ''

21.12.2006 r.

l INFORMATOR

LOWICKI
Telefony:
Taxi 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:
046-862-16-63 od 7.00 do 15.00,
046-862-16-63 po Iii.OO automatyc-ma sekretarka
Uraid Skarbowy: centrala 046-837-43-58,
046-837-32-38. 046-837-65-59;
sekretariat 046-837-80-28;
LUS 046-837-69-09
Lowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek"
Lowic-L.. ul. Św. Floriana 7 (muszla na Błoniach),
tel. 046-837.{ió.92, czynny codziennie (oprócz sobót) w godz. 16.00- 20.00.
Punkt pomocy dla ofiar rx=mcy w rodzinie (siedziba
LSA,,Pasiaczek", Łowicz, ul. Sw. Flońana 7 (mUS"lla
naBlooiach).czynny: pn,wt, czw. wgodz. 16.00-19.00.
SamopomocowaGrupaAbstynencka,,Niemamocnych"
wZdunach(siedzibaGOKZduny)-czw.godz. 18.00.
Gminna Grupa Abstynencka w Bielawach - spotkania
w czwartki w godz. 10.00-11.00. Po informacje
można dzwonić w czwartek do Urzędu O.miny
w Bielawach w godz. 8.00-1 O.OO. ·
Punkt konsultacyjny przy Grupie Wsparcia ,,Przeminęłoz wiatrem" (problem przemocy) w Domaniewicach, czynny: pt. 16.00-18.00, tel. 046-838-33-11.

Informacje:
Informacja PKP 046-837-{i3-1 l
Informacja o krajowych numezach 118-913
Informacja o międzynarodowych numerach 118-912
l.egarynka 9226
Rozmowy międzymiastowe - zamawianie 9050
Naprawa telefonów 9224

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

w Ambulatorium Pediauycznym po godzinach funkTelegramy (nadawanie) 905
Bezpłatna ogólnopolska informacja o schroniskach , cjonowania tych zakładów.
• Poradnia Lcc7.cnia Uzależnień,
i jadłodajniach 9287
ul. Kaliska 6, tel. 046-837-37-07
Bezpłatna informacja gospodarcza o handlu, usługach,
produkcji i wyższej użyteczności publicznej,
Apteki:
tel. 046-94-34, fax: 046-322-555
LowiC'"t - aoteki całodobowe·
Pogotowia:
• ,,stoneczko"ul. Stanisławskiego,
Pogotowie ratunkowe 999
tel. 046-830-22-02
998
Straż pożarna
• ,,Medest IV" ul. 3 Maja,
tel. 046-837-31-11 , 046-837-31-25
Policja 997
Bełchów: pn.-pt. 9.00-14.30
Telefon informacyjno-problemowy
- Poradnia Lcc7.cnia Uzależnień 046-837-37-07
Bielawy: pn.-pt. 8.00-15.00
- Poradnia Zdrowia Psychicznego 046-837-36-51 Bolimów, Rynek Kościuszki
Policyjny telefQI) zaufania 046-837-80-00
czynna: pn. wt. pt. 9.00-16.00; czw. 10.00-17.00
Pogotowie energetyki cieplnej 046-837-59-16
Chąśno: .czynna: pn.-pt. 9.00-14.00, 16.00-18.00,
sb. 8.00-12.00
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 046-837-35-32
Domaniewice, ul. Główna:
Pogotowie energetyczne 046-837-36-05
czynna: pn.- pt. 9.00-16.00, sb. 9.00-12.00
Gaz butlowy 046-83.7-16-16, 046-837-66-08,
046-837-41-02, 046-837-30-30, 046-837-72-72, Łyszkowice: czynna: pn.- pt. 9.00-16.00.sb. 10.00-14.00
046-837-20-37, 046-837-47-77, 046-837-44-44, KiernO'ńa, Rynek Kopernika 12
czynna: pn.-pt. 8.00-16.00. sb. 8.00-13.00
046-837-84-40; 046-838-15-00;
Warsztat kÓnserwatorski ŁSM 046-83 7-65-58
Kierncrz.ia, Kościuszki 6
czynna: pn.-pt. 8.00-17.00
Zakład pogrz.ebowy: 046-837-53-85, 046-837-07-10,
046-837-20-22, 046-837-26-74
Kocierzew: pn.-pl 8.00-15.00
Lecź.oice dla zwierząt:
Sobota: pn.-pt. 8.30-15.00
tel. 046-837-52-48
ul. Starościńska 5
Nieborów: czynna: pn.-pt. 7.30-15.30, sb. 9.00-12.00
tel. 046-837-35-24
ul. Chełmońskiego 31
Zduny: pn.-pt 8.00-17.00, sb. 8.00-12.00
tel. 046-830-22-86
ul. Krakowska 28
Msze święte
tel. 046-838-87-19
Łyszkowice
i święta:
niedziele
w
Dyżury przychodni:
• Parafia św. Ducha: 7.00, 8.30, IO.OO, 12.00, 18.00;
• P.ogotowie ratunkowe - tel. 999
• Parafia Chrystusa Dobrego Pasterta:
• [)ział Pomocy Doraillej, ul. Ułańska 28,
7.00, 8.00, IO.OO, 11.15, 12.30, 17.00;
_
tel. 046-837-56-24
• Kościóło.o.Pijarów:8.00,9.30, I I.OO, 12.30, 16.00;
- Ambulatorium Pomocy Dorażnej czynne: w dni • Katedra: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00; 20.00;
robocze w godz. 16.00-8.00, soboty, niedziele
w soboty godz. 18.00 msza z liturgią niedzielną
i święta od 8.00 (przez 24 h). Pacjenci objęci
• Kościół Sióstr Bernardynek: 8.00, IO.OO;
opieką medyczną Niepublicznych Zakładów
• Kaplica seminaryjna: IO.OO
Opieki Zdrowotnej - przyjmowani są w Ambu• Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy:
latorium Pogotowia po godzinach funkcjono8.00, IO.OO, 12.30, 17.00
wania ww. Zakładów.
- Pediatryczne Ambulatorium Pomocy Dorażnej, e Kościół św. LeoJ1anla: IO.OO, 11.30

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

Pogotowia w Głownie:
Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy
Policja 042-719-20-20; 997 alannowy

Kino Fenix
ul. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01
Czwartek. 21 grudnia:
• godz. "I8.59 - DKF „Bez Nazwy" - ,,Jim Jannusch"
Zadebiutował w 1982 roku pełnometrażowym
filmem „Nieustające wakacje". który został bardzo
dobrze przyj~ty przez krytyk~. Od tego czasu każdy
film m.in. „Truposz". „Poza prawem", „Broken Flowers" to rozwinięcie stylu jaki Jannusch wypracował w swoim reżyserskim debiucie. Aktualnie uznawany jest za klasyka amerykańskiego kina nieza-

Straż pożarna

042-719-10-08; 998 alarmowy
Zakład pogrzebowy 042-719-14-40, 042-719-30-24
Pogotowie energetyczne 042-719-10-60
Lecznica dla zwierząt:
- ul. 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
Straż pożarna 0472-719-82-95; 998 alarmowy
Zakład pogrzebowy 042-719-86-16
Zakład energetyczny 042-719-80-10
Lecznica dla zwierząt 042-719-80-24

Dyżury

przychodni
w Głownie:

Przychodnia Rejonowa, ul. Kopernika 19,
tel. 042-719-10-92, 042-710-71-26
- poradnia ogólna: pn. -pt. 8.00-18.00
- 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; pt. 13.00-16.00
- poradnia rehabilitacyjna: pn.- pt 8.00-15.00
- poradnia zdrowia psychicznego: pn. 14-20;
wt 7.45-14.45; śr. 10.00-18.00, czw. 8.00-15.00;
pt. 13.15-20.00.
- poradnia chirurgiczna: pn.-pt. 10.00-15.00
- poradnia naczyń obwodowych: pn. 13.00-14.00

- dermatolog: wt. 8.00-12.00; śr. 13.00-15.00;
czw. 8.00-12.00
- urolog: śr. 11.00-13.00
- laryngolog: pon. 8.00-14.00; śr. 8.00-12.00;
czw. 13.00-18.00
-·reumatolog: czw. 8.00-14.00
- pulmonolog: pn., śr., pl. 8.00-15.00
- neurolog: pn., śr. 15.00-18.00
- ortopeda: pn., wt., czw., pt. 11.00-13.00
- okulista: pn., śr., pt. 8.00-13.00
- diabetolog: wt., czw. 11.00-13.00
- stomatolog: pn. 8.00-1825, wt, śr. ą.00-1535;
czw., pt 8.00-15.35
- ortodonta: pn. 11.00-1825; wt., śr. 11.00-18.00

ul. Swoboda 17119, tel. 042-719-44-66
czynna: pn.-pt. 8.00-21.00, sb. 9.00-14.00;
Apteki w Strykowie:
ul. Plater 2,-tel. 042-719-80-41;
czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb. 8.00-15.00;
ul. Kolejowa 11, 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
czyma: 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.-pl. 8.00-15.00, sb. 9.00-14.00.

Dyżury

przychodni
w Strykowie:

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

Dyżury

Apteki:
Apteki w Glownie:
MEGA, ul Sikorskiego 45147, tel.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. Lowicka 38, tel. 042-719-21-31
czyn·na: 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;

aptek w Głownie:

tel. 042-719-20-12
21.12. Kopernika 19
tel. 042-719-20-12
22.12. Kopernika 19
23.12. Kopernika 19
tel. 042-719-20-12
tel. 042-719-20·12
24.12. Kopernika 19
tel. 024-719-44-66
25.12. Swoboda 17119
tel. .024-719-44-66
26.12. Swoboda 17119
tel. 024-719-44-66
27.12. Swoboda 17/ 19
śr.
Apteki pełnią dyżury w dni powszednie w godz.:
19.00-8.00 dnia następnego; w soboty i niedziele:
w godz. 8.00-8.00 dnia następnego.

czw.
pt.
sob.
ndz.
pn.
wt.

wGłownie i Strykowie

ASORTYMENT
cukier

2,79

2,75

2,85

2,85

3,40

mąka szymanowska

2,29
1,29

1,79

2,00

1,85

1,85

2,00

0,89

1,20
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1,05
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1,20
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18,09
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1,90

1,80
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1,10

1,10
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1,60
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2,20
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1,20
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1,80
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18,00
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10,99

14,00

10,99

18,90

18,00

21,00

7,50

8,99

7,00

7,70

11,20

7,50

7,69

8,50

8,70

8,80

10,50

10,30

11,30

4,99

6,50

6,<JO
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6,99

4,80

4,50

6,20

2,19

2,50

11,79

11,99

11,80

11,50

11,50

11,99

10,99

19,80

17,80

17,80

17,00

salceson

3,99

6,99

6,50

9,70

9,70

6,70

5,99

7,99

7,90

8,90

8,90

8,00

9,99

10,90

9,80

9,80

9,90

4,99

4,89

5,80

5,60

5,60

7,50

5,89

9,30

4,99

5,99

4,80

5,90

5,90

4,10

4,29.

5,00

2,99

0,99

2,20

1,90

1,So

zwyczajna

kiełbasa

wiejska

parówki
kaszanka
sio nIna
kurczak
filet z morszczuka (kg}

3,89

makrela wędzona

4,59

5,10

5,50

5,50 .

5,00

9,99

12,50

10,90

10,90

11,00

11,99

13,00

13,15

13,15

10,50

1,48
2,10 .
2,35
1,59
3,85
0,37
9,60

1.49
2,19

1,29

1,50

maslo extra

1,99

3,00

1.48
2,70

maslo śmietankowe

1,99

1,99

3,00

2,35

masło roślinne

1,69

1,39

1,60

1,59

ole

2,85

2,99

4,00

3,85

jaja (szt.}

0,29

0,29

0,33

0,37

8,99

10,00

9,60

mleko ttuste w folii

twaróg

.,.

17,70

13,00

lopalka bez kości
szynka gotowana
kiełbasa

KQONIKA,
WYPADKOW
MIL08NYCH
urotf.ziłij

si{:

CÓRECZKI
-

państwu Sałudom z Łowicza
państwu Matyjasom z Sypnia

SYNKOWIE
- państwu Perskim z Plyćwi
- państwu Tokarzom z Łowicza

• SKARB ROLNIKA •
REDAGOWANY PRZY WSPótPRACY· Z WOJEWÓDZKIM
ODR BRATOSZEWICE • REJON tOWICZ

NOTOWANIA Z TARGOWISKA
W ŁOWICZU z dnia 15.12.2006 r.
3,70
15 szt.
jaja fermowe
15 szt.
jaja wiejskie
5,00
buraczek cz_erwony
cebula
czosnek
jabłka

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

kg
kg
szt.
kg
kg
szt.
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
szt.
szt.
kg

seler
rzcxlkiewka

pęczek

włoszczyzna

pęczek

ziemniaki
gruszki
miód
kapusta
kalafior
koperek
natka pietruszki
brukselka

kg
kg
·0,91
gl(mka
szt.

brokuły

pęczek
pęczek

kg
szt.

1,20
1,10
0,70
1,80
2,00
1,70
2,00
4,50
7,00
7,00
4,80
3,00
6,50
0,80
2,00
3,00
1,50
2,00
1,30
3,00
23,00
1,40
3,00
1,20
1,00
3,00
2,00

ROLNIK SPRZEDAJE

Ceny żywności: {dane z 19 grudnia) w Łowiczu

chleb

• godz. 19.00-„PiracizKaraibów: Skrtynia umarlaka"
- film prqgodowy prod. USA.
Kapitan Jack Sparrow musi
spłacić dług, który zaciągnął
u władcy mórz - Davy Jones'a.
Jeżeli tego nie uczyni, zostanie
skazany na wieczne potępienie.
Jego problemy oczywiście kompletnie rujnują plany ślubu Willa Turnera z piękną Eli7.abeth Swann, którzy wyruszają
z Kapitanem Sparrow w rejs pełen niezwykłych.
nowych przygód.
Niedziela - ooniędzia!ek. 24-25 uudnia:
kiro nieczynne
Wtorek - Środa. 26-27 uudnia:
• godz. 17.00 - „7 krdSltoludów-hmoria prawdziwa".
•godz. 19.00- „Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka".

leżnego.

Piątek - sobota. 22-23 erudnia:
• godz. 17.00 - „7 krasnoludów - historia prawdziwa"
- komedia familijna produkcji niemieckiej.
Za górami, za Iasani i, siedmiu
krasnoludków schroniło się
w lesie. Szczycik (Maciej
Stuhr), Dołek (Paweł Wilczak),
Knedel (Robert Makłowicz), Loczek (Jerzy Kryszak), Prczcs(Cezary Morawski), Czak (Jarosław Boberek) i Młotek
(Zbigniew Suszyński) wybrali własne towarzystwo
nie zakłócane odgłosami łamanych serc. I żyliby
sobie dalej tak spokojnie, gdyby nie nagłe pojawienie się Królewny Śnieżki (Joanna Jablczyńska), która
wywróciła do góry nogami ich upoaądkowane życie.
Ta sytuacja może jednak nie potrwać długo, gdyż
na poszukiwanie Śnieżki wyruszył właśnie Wielki
Łowczy (detektyw Krzysztof Rqtkowski) wysiany
ul. Ułańska 2; przyjęcia dzieci do 3 r.ż. - w dni
Wystawy:
. przez Złą Królową (Katarzyna Figura). Ale na zampowszednie w godz. 16-8; dzieci do 16 r.ż.
- w soboty, niedziele i święta przez 24 godziny. · • Muuum ludowe rodziny BnO"n>wskich w Sro- ku - poza Złą Królową - czeka na Śnieżkę również
mowie, czynne w dni powszednie w godz. 9.00- wielka miłość w osobie Królewskiego Błazna (Kuba
D2:ieci objęte opieką medyczną.Niepublicznych
19.00, w niedziele i święta w godz. 12.00-19.00. Wojewódzki).
Zakładów Opieki Zdrowotnej - przyjmowane są

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

Zwiedzanie możliwe wyłącznie w obecności wła
ściciela w grupach minimum 5 osób.
• „Ostatni emisariusz" -wystawa pamiątek, które pozostawił po sobie TadeuszCHciuk-Celt(l916-2001),
muteum w Łowiczu. Wystawa będzie czynna
do końca lutego.
• „Podró'.ie bliskie i dalekie" - wystawa malarstwa
Józefiny Sikorskiej, GOK w Bolimowie. Wystawa
będzie czynna do 31 grudnia.

15,29
6,89

4,29
13,16

12,99

5,30

6,30
11,30

13,00

12,20

10,80

12,50
"2,50

1,50

1,60

,59

1,60

1,30

2,85

2,95

3,19

3,00

3,10

Żywiec wołowy:
• Kiernozia: krowy 3,60 zl/kg+VAT;
byki 4,70 zl/kg+VAT; jałówki 4,00 zl/kg+VAT.
• Domaniewice: krowy 3,50 zl/kg+VAT;
byki 4,80 zl/kg+VAT; jalówki 3,80 zl/kg+VAT.
• Skowroda Płd: krowy 3,60 zl/kg+VAT;
byki 4,80 zl/kg+VAT; jalówki 3,80 zl/kg+VAI.
• Mastki: krowy 3,40 zl/kg+VAT;
byki 4,80 zl/kg+VAT; jalówki 3,80 zl/kg+VAT.
• Różyce: krowy 3,50 zl/kg+VAT;
byki 3,80 zl/kg+VAT; jalówki 3,60 zl/kg+VAT.

OFERTY PRACY

12,50

1,60

Żywiec wieprzowy:
• Kiernozia: 2,90 zl/kg+VAT
• Domaniewice: 2,80 zl/kg+VAT
• Kamków: 3,00 zl/kg+VAT
• Wicie: 3,00 zl/kg+VAT
• Różyce: 3,20 zl/kg+VAT
• Skowroda Płd: 3,10 zl/kg+VAT
• Mastki: 3,00 zl/kg+VAT
• Ziewanice: 2,90 zl/kg+VAT

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu
(stan na 19.12.2006 r.)

2,50

3,30

(ceny z dnia 19.12.2006 r.)

3,60
8,50
1,50

1,83

3,00

2,09

2,80

2,85

1,50
2,ŚO
2,70

1,90

1,59

1,75

1,69

1,70

1,75

1,70

1,70

3,80

2,99

3,90

3,29

4,20

4,80

3,40

3,60

0.40
11,00

0,36

0,35

0,20

0,25

0,35

0,35

0,37

9,47

9,90

10,69

9,00

9,00

8,90

8,50

2,50

• kierowca kat. B, • magazynier, • osoba
do pracy w pizzerii, • hydraulik, • spawacz
gazowy, • pracownik niewykwalifikowany,
•"kierOWnik działu, • inspekror- technik budownictwa, • sprzedawca • spedytor międzynaro
dowy lub krajowy, • monter paneli podłogo
wych, • inspektor technicznego utrzymania,
• serwisant urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, • handlowiec - przedstawiciel handlowy, • pracownik biurowy, • kierowca kal C+E,
• kierowca kat. C+E+HDS, • doręczYciel,
• osoba do krojenia pieczywa, • piekarz,
• lakiernik samochodowy, • stolarz
PUP nie udziela tadnych infonnacji telefonicznie.
Zainteresowani proszeni są o kontakt ósóbistf.

r-
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21.12.2006 r.

Podatki
wgminie Nieborów
ednogłośnie uchwalono w gminie Nie-

J

borów obniżenie średniej ceny skupu
żyta, będącej bazą wyjściową do nali-

czenia stawek podatku rolnego, z 35 zł
52 gr, ogłoszonych prz.ez prezesa Główne
go Urzędu Statystycznego, do 30 zł za kwintal zboża. W roku ubiegłym stawka ta wynosiła 27,88 zł.
Podatek od nieruchomości w kilku punktach pozostał na dotychczasowym poziomie, w innych zmienił się bardzo nieznacznie, np. w przypadku podatku od budynków wykorzystywanych do prowadzenia
działalności gospodarczej związanej z usłu
gami medycznymi stawka wzrosła o 5 gr od
m2, a od jezioro 4 gr z ha.
Podatek od środków transportowych
pozostał bez zmian.
(wcz)

_

Gmina Zduny

Handel obwoźny iak sól w oku
- Zajmiemy się tą sprawą ponow- dać, bo nie wytrzymają takiej konla.irencji,
nie. Sprawdzimy, jakie mamy moż a wtedy gmina straci dochody- mówiłjeden
liwości i podejmiemy dzialania. Ale z przybyłych na sesję. Podkreślał przy tym,
muszę tu zauważyć, że wśród ob- że gminę Zduny objeżdża kilka samochowożnie handlujących są także dów i autobusów. Swoją wypowiedź zai uczciwi, którzy wpłacają opiaty kończył apelem do radnych, by zwolnić
targowe do kasy gminy - odpowia- z płacenia podatku prowadzących sklepy
dał wójt Jarosław Kwiatkowski na - pozostał on jednak bez echa.
sesji Rady Gminy Zduny na padające
Dla wQita jednak sprawa nie jest taka proz sali pytania oto, dlaczego gmina nie sta. Ponad rok temu gmina, ustalając stawki
ściąga opłat od wszystkich handlują opłat targowych od prowadzących handel
cych z samochodów i autobusów.
obwoźny, wyznaczyła jednego z pracowników gminy do monitorowania tej działal
ni się z nas śmieją,jei.dżąpo całej gmi- ności i ściągania opłat. Na sesji wójt powienie i trąbią, My. mający sklepJi placilnJ' dział, że poprawiło to wpływy, jednak okapodatki, z któtych ŻJje gmina. A oni niepłacą zały się one na tyle małe, że trudno było
j nic. Skończy się to tak, 3-e sklepy zacznąpa- z nich pokryć wynagrodzenie inkasenta.

O

,

Podkreślił, ze wykrycie handlujących na prowadzenia działalności gospodarczej- więc
dziko jest sporym ·problemem - trudno, tych podatników powinno się chronić. - Poby jedna osoba była wszędzie na terenie gmi- nownie zbadamy nasze możliwości, by unorny, a chodzi przecież o punkty, które się mować obecny stan. Możliwe, że do ścią- .
ciągle przemieszczają.
gnięci.a opłat wykorzystamy solrysów, któ1zy
odkreślił też, że walka z tym rodzajem przecież jako . mieszkańcy są na miejscu
handlu ijego eliminacja z rynku będzie i łatwiej im zareagować na pojawienie się
szkodliwa dla mieszkańców, zwłąszcza star- takich obwożnychpunktów- powiedział nam.
Po dyskusji wywołanej handlem obwoż
szych, którzy mają kłopoty z samodzielnym dotarciem do sklepu. Z sali padło wte- nym radni gminy. Zduny przyjęli w jednody stwierdzenie, że mieszkańcy gminy pro- myślnym głosowaniu uchwałę o stawkach
wadzący sklepy powinni także podjąć się podatków od nieruchomości i transportu na
podobnej działalności. Wójt obiecał jednak rok 2007. Podatki te, jak podkreślił wójt,
zająć się sprawą dzikiego handlu obwożne zostały podniesione zaledwie o jeden progo na terenie gminy, bo jak podkreślil - znacz- cent w stosunku do ich wysokości w tym
ne dochody gminy pochodzą z podatku od roku. Wynika to z wysokości wzrostu cen
nieruchomości wykorzystywanych do artykułów i usług.
(tb)

P

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Siedzie w pierzyn(e i inne .przysmaki

Na nagrodzonym stole wigilijnym
królował śledź w pierzynce i pierogi.
Do tego kompot z suszonych owoców i karpatka.
Tydzień przygotowań: najpierw
zakupy, potem gotowanie, pieczenie i smażenie. Końcowy efekt był
wart tego wysiłku, zwłaszcza, że
wszystkiego, co przygotowano,
można było spróbować. li konkurs
kulinarny „Na wigilijnym stole"
odbył się w czwartek 14 grudnia
w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Łowiczu.

onkursowe zadania polegały na przygotowaniu przynajmniej jednego dania głównego, przystawek, ciasta
oraz na udekorowaniu wigilijnego stołu.
Drugą ~ią konkursu był quiz z pytaniami o pdpowiednim stopniu trudności na temat technologii gastronomicznej i wyposażenia gastronomicznego. W konkursie brali
udział najstarsi uczniowie ośrodka - trzech
klas zawodowych o profilu kucharz małej
gastronomii oraz dwóch klas przysposabiających do pracy.
Uczestnicy konkursu przygotowali takie przysmaki jak: zupa grzybowa, barszcz
czerwony z uszkami, kluski z makiem, pierogi, ryba po grecku, śledzie korzenne, ryba
po grecku, śledzie w pierzynce, piernik, kar-

K
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STIHL MS 230
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~ doskonały

wybór

Autoryzowany Dealer Leszek i Tomasz

Kostańscy:

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

Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łowiczu prenagrody w Il konkursie kulinarnym.

zentują

patka i inne ciasta i ciasteczka, m.in. imbirowe. Zwycięzcą konkursu została klasa II zawodowa, p<>zostałym uczestników konkursu trudno było przyznać konkretne miejsca,
bo ich stoły były porównywalne. Przyznano im więc równorzędne II miejsca. Wszystkim wręczono nagrody książkowe.
- Nagrodzony stół wyróżniał się ilością
potraw, delwracją - doborem serwet, stroików - mówi o zwycięzcach organizatorka
konkursu Renata Pluta. - Konla.irs był trudniejszy niż poprzedni, zorganizowany przed
Zupa, śledź, sałatki - a wszystko po- Wielkanocą. Uczniowie jednak podeszli do dane tak estetycznie, że aż chce się niego tak poważnie, że}wy miało problemy
spróbować.
z oceną.
(mwk)

Mieszkanie na przetarg·w tSM
t

Na ponad tydzień przed datą rozowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa ma
do sprzedania w drodze przetargu oferprzetargu (29 grudnia, godzina 14.00) na sprzedaż towego mieszkanie na czwartym piętrze
mieszkania w bloku 33 na osiedlu w bloku numer 33, naprzeciwko mxjni saMieszkanie ma powierzchBratkowice w Łowiczu, zaintere- mochodowej.
nię 48,19 m2 i zostało wycenione prz.ez biesowanych kupnem było kilkanagłego rzeczoznawcę na 64.820 zł. Taka też
ście osób.
jest cena minimalna mieszkania, którą mogą
deklarować potencjalni oferenci.
- Cieszymy się, że jest takie zainteresowanie, w przyszłym rola.i też będziemy
mieli mieszkania z odzysku do sprzedania - powiedział nam prezes ŁSM Armand Ruta. Mieszkania ,;z, odzysku" to
mieszkania, z których lokatorzy zostali
eksmitowani do mieszkań komunalnych
lub o niższym standardzie, oraz takie,
które były mieszkaniami lokatorskimi
i zostały zwrócone spółdzielni. Podobnej wielkości mieszkanie na osiedlu Dą
browskiego w Łowiczu zostało kilka tygodni temu sprzedane przez spółdzielnię
za nieco ponad 70 tys. zł.
(mJk)
strzygnięcia
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Halowe mistrzostwa Łowicza - ŁoLiF, czyli Łowicka liga Futsalu
Halowe mistrzostwa Łowicza - 4. kolejka li ligi ŁoLiF

Halowe mistrzostwa Łowicza - 3. kolejki IV ligi ŁoLiF

Reebok nowym liderem

Trty ekipy z kompletem

Łowicz,

16 grudnia. Od początku
w 4. kolejce TI ligi ŁoLiF, czyli Łowickiej
Ligi Futsalu miały miejsce bardzo interesujące wydarzenia. Najpierw Reebok po emocjonującym pojedynku ograł Alcatraz-Przedmieście, a chwilę Turbo-Car Gutenów, który przegrywał do przerwy z Larum już 0:2,
odrobił straty i ekipa Marcina Pińkow
skiego jest współliderem rozgrywek II ligi.
Na pierwszym miejscu malazła się ekipa
braci Czerwińskich, która po latach 'E!Y
na „drugim froncie" nabrała w końcu chęci
sprawdzenia się w łowickiej ekstraklasie.
4. lwlejka II ligi ŁoLiF:
• REEBOK Łowicz - ALCATRAZPRZEDMJEŚCIE Łowicz 3:2 (2:1); br.:
Daniel Płuszka (5), Piotr Słoma (10) i Mariusz ·Ochmański (24) - Dominik Czeczko
(IO karny) i Łukasz Kowalik (13).
• TURBO-CARGUTENÓWŁowicz
- IARUM Łowicz2:2 (0:2); br.: Paweł Strycharski (13) i Łukasz Sęk (22)- Błażej Golis
2(6 i 7).
Czerwona kartka: Paweł Karwat(Lannn).
• CHIŃSKA-MEBWMAXŁowicz
MC Zduny 5:1 (4:1); br.: LeszekBoczek4
(!, 3, 8 i 14) i Radosław Bocz.ek (5)- Wojciech Kuc(5).
• FML-KOWMIR Łowicz - WITONIA Osiek 1:4 (1:2); br.: Maciej Zieliński
(li) - Krzysztof Papuga 2 (2 i 11), Piotr
Piotrowski (13) i Konrad Malkowski (17).
Czerwona kartka: Mariusz Grzegory

llPERPE11JUMMOBl1E-PLOMIEŃ

Mańusz Ochmański
zwycięstwa

(pierwszy z lewej) zdobył dla Reeboka gola na wagę
w ostatniej minucie meczu z Alcatraz.

Pauza: KS STEFAN Łowicz.
I. ReebokŁowicz
4 IO 19-11

2. Turbo-Car Gutenów
4 IO 11-S
3. Chińska-Meblomax Łowicz4 9 10-5
4. Witonia Osiek
4 7 12-11
5. Warri-0rs Bielawy
4 7 6-5
6. Alcatraz-Przedmieście
3 6 13-4
7. Czami Bednary
3 6 9-6
(FMŁ).
&. Larum Łowicz
4 4 9-12
•CLARNIBednary-ZAJĄCEŁowicz
9. Zające Łowicz
4 3 10-10
5:2 (2:2); br.: Arkadiusz Grzywacz (4), To- IO. KS Stefan Łowicz
3 3 5-9
masz Laska (7) i Przemysław Grzywacz 3 11. FML-Kowmir Łowicz
4 3 5-14
(15, 20 i 24)- Kamil Jancik (2) i Bartłomiej 12. Błękitni Dmosin
3 1 6-9
Erchanlt (9).
13. MC Zduny
4 O 6-19
Liderem klasyfikacji Banku Spółdzielcze
• BŁĘKITNI Dmosin - WARRIORS
Bielawy 2:2 (0:0); br.: Roman Zajączkow go w Skierniewicach na najlepszego strzelca
ski 2 (23 i 24) - Maciej Rutkowski (14) II ligi jest wciąż Dominik Czeczko (Alcai Arkadiusz Fabisz (22).
traz), który ma na koncie dziewięć trafień,

Halowe mistrzostwa

Łowicza

po siedem golistrz.elili Daniel Płuszka (Reebok) i Leszek Boczek (Chińska), =ść
- Krzysztof Papuga (Witonia), po pięć:
Przemysław Grzywacz(C2.ann), Robert

Redzisz (Zające) i Mariusz Ochmań
ski (Reebok), a cztery: Marcin Mika (Reebok).
Mecze 5. kolejki odbędą się w sobotę 30
grudnia: godz. 15.00: Zające Łowicz - Błę
kitni Dmosin, godz. 15.30: Larum Łowicz
- Czami Bednary, godz. 20.00: MC Zchmy
- Turbo-CarGutenów, godz. 20.30: Witonia
Osiek - Chińska-Meblomax Łowicz, godz.
21.00: Alcatraz-Przedmieście Łowicz
- FMŁ-Kowmir Łowicz i godz. 21.30: KS
Stefan Łowicz - Reebok Łowicz. Pauza:
Warriors Bielawy.
Paweł A. Doliński.

Piotrowice 0:5 (w.o.)
• CASCADA Łaguszew - SĄSIEDZI
Jackowice 0:3 (0:2); br.: Cezary Guzek 2
(3 i 22) i Rafał Wojtysiak (11 ).
Żółte kartki; Rafał Wojtysiak i Radosław
Okraska (obaj Sąsiedzi).
• START 71aków Borowy-AGROSNOVA Łowicz 2:5 (l:l); br.: Michał Gorzkowski (2) i Wojciech Workowski (15)- Tomasz Janus 2 ( 11 i 24), Witold Kunikowski
(16) i Michał Felczyński 2 (21i23).
• FC TIC Łowicz - ORZEŁ Nieborów5:3 (4:1); br.: DamianUzarek2(3 i 14),
GrzegorzKaraluch2(9i l l)iMichałGałąz
ka (9)- Piotr Sierota (7), Damian Wałędziak
(16) i Tomasz Dymek (24).
Żółta kartka: Grzegorz Karaluch (ITC).
•ZETKA Łowicz-PALACNieborów
2:0 (1:0); br.: Andrzej Durka (11) i Tomasz
Olczak (24).
Żółta kartka: Andrzej Durlca (Zetka).
• MANBATIAN Łowicz-BEZEDU
RA Łowicz 1:5 (1 :2); br.: Adri:in Feltynowski (7)-Jakub Pęśko2 (7 i24), MichałTrzo
ska 2 (1 Oi 21) i Marek Kubiak (23).
Żółta kartka: Jakub Pęśko (Bezedura).
1. Bezedura Łowicz
2 6 9-1
2. Sąsiedzi Jackowice
2 6 8- l

Ekipa

Piotrowice .tym razem
punkty bez gry.

Płomienia

zdobyła

3. Zetka Łowicz
2 6 4-0
4. Agros-Nova Łowicz
2 3 6-4
5. l?łomień Piotrowice
2 3 6-5
7. FC TfC Łowicz
2 3 5-5
7. Manhattan Łowicz
2 } 4-5
8. Start Złaków Borowy
2 3 4-6
9. Perpetuum Mobile
2 3 2-6
IO. Pałac Nieborów
2 O l -4
11. Orzeł Nieborów
2 O 3-8
12. Cascada Laguszew
2 O 0-7
W sobotę 30 grudnia zostanie rozegrana
zaległa 2 kolejka IV ligi ŁLPNP, a zagrają
wówczas: godz. 9.00: Płomień Piotrowice
- FC TTC Łowicz, godz. 9.30: Orzeł Nieborów -Zetka Łowicz, godz. IO.OO: Pałac Nieborów - Manhattan Łowicz, godz. 10.30:
Bezedura Łowicz - Start Złaków Borowy,
godz. 11.00: Agros Nova Łowicz - Cascada ·
Łagusz.ew i godz. 11.30: Sąsiedzi Jackowice
- Perpetuum Mobile.
Paweł A. Doliński.

- 3. kolejka Ili ligi ŁoLiF

Powygrywali, ale z
Łowicz, 17 grudnia. Trzecia odsło
na w rywalizacji zespołów występują
cych w ill lidze ŁoLiF, czyli Łowickiej
Ligi Futsalu była bardzo interesująca. Na
P\lfkiecie w hali OSiR nr 1 w Łowiczu nie
brakowało ciekawych pojedynków, a liderzy, choć powygrywali, musieli się sporo napracować, aby zainkasować punkty. Prowadząca w tabeli Wega wzięła się
za strzelanie bramek dopiero w końców
ce meczu (Olimpia II zresztą wówczas
prowadziła), a Opakomet był w jeszcze
większych opałach bo młodzi gracze Pelikana-9°0 mieli wiele doskonałych sytu-

Łowicz, 16 grudnia. Na początku roz- ·
grywek już tylko trzy zespoły IV ligi ŁoLiF,
czyli Łowickiej Ligi Futsalu cieszą się z kompletu punktów: w gronie tym majdują się
ekipy Bezedury, Sąsiadów i Zetki.
3. lwlejka IV ligi ŁLPNP:

kłopotami

acji na bramki, m.in. dwa przedłużone rzuŻółta kartka: Damian Taraska (Wega).
ty karne.
•ZATORZE II Łowicz - OSP Łowicz
3. lwlejka III ligi ŁoliF3:1 (2:1); br.: Jakub Lis 2 (8 i 11) i Hubert
• PELIKAN-91 Łowicz - BANASZ- Fijałkowski (18)-Adarn Gawinek (8).
Żółta kartka: Hubert Fijałkowski (ZatoINTERNET Łowicz 1:3 (1:1); br.: Dawid
Sut (2)- Michał Kroc (4), Jakub Płóciennik rze II).
(13) i Łukasz Zabost (18).
•VICTORIA Zabostów-BAD BOY's
Żółta kartka: Rafał Zieliński (Banasz).
Łowicz 2:5 (1:1); br.: Jarosław Domińczak
• RTS I Gągolin - RTS U Gągolin 1:O (3) i Michał Czapnik (21)- Marcin Grocho(0:0); br.: Jarosław Szafarowicz (13).
lewicz2 (7 i23) i Łukasz Bryszewski 3 (14,
Żółta kartka: Paweł Dutkowski (RTS II). 16i 20).
Żółta kartka: Jarosław Domińczak (Vic•OLIMPIAD Chąśno-WEGA Kocierzew 1:2 (0:0); br.: Tomasz Janeczek (20) - toria).
Łukasz Scęcclek (21) i Damian Taraska (24).
•PELIKAN-90Łowicz-OPAKOMET
Łowicz 0:2 (0:0); br.: Marcin Kamiński (16)
iDarnianJagiełło(24).

Żółte kartki: Marcin Kamiński i Daiiusz

Piorun (obaj Opakomet).
I. Wega Kocierzew
3 9 9-3
2. Opakomet Łowicz
3 9 7-2
3. Banasz-lnternet Łowicz 3 6 8-3
4. Bad Boy's Łowicz
3 6 10-7
5. RTS I Gągolin
3 6 4-3
6. Victoria Zabostów
3 6 6-7
7. Zatorze U Łowicz
3 6 5-6
8. Olimpia TJ Chąśno
3 3 7-6
9. Pelikan-90 Łowicz
3 I 4-7
IO. OSP Łowicz
3 l 2-6
I I. Pelikan-91 Łowic:t
3 O 4.9
12. RTS U Gągolin
3 O 2-9
W niedzielę 30 grudnia odbędą się mecze
4. kolejki III ligi ŁoLiF, a spotkają się wówczas: godz. 12.00: Wega Kocierzew - Banasz-Intemet Łowicz, godz. 12.30: Bad
Boy's Łowicz - Pelikan-91 Łowicz, godz.
13.00: OSP Łowicz - Victoria Zabostów,
godz. 13.30: Opakomet Łowicz - Zatorze II
Łowicz, godz. 14.00: RTS II Gągolin - PeliJakub_Us (z lewej) zdobył tym razem dla swojej drużyny dwa gole. W meczu . kan-90 Łowicz i godz. 14.30: Olimpia II
z OSP piłkarze Zatorza li zdobyli trzy bramki, a stracili tylko jedną.
Chą,5no -RTS I Gągolin. PawelA. Doliński.

P<Jf}opieczni trenera Zbigniewa Zająca wywalczyli awans do kolejnego etapu.

Futsal - Mistrzostwa Szkół Wyższych
Województwa Łódzkiego

Awans

piłkarzy

Skierniewice, 2-3 grudnia. W Skierniewicach odbyły się Mistrzostwa Szkół
Wyższych w futsalu, w których bardzo
dobrze zaprezentowali się studenci Kolegiun1 Nauczycielskiego z Łowicza z kierunku pedagogika z wychowaniem zdrowotnyn1.
Słuchacze łowii;kiej u=lni nie przegrali
wtumieju żadnego spotkania, ale nie sięgnęli
po mistrzowski tytuł. Podopieczni Zbigniewa Zająca zremisowali dwa mecze, tracąc
cztery punkty, natomiast drużyna ze Skierniewic, która Wygrała zawody przegrała jeden mecz i to właśnie z zespołem z Łowi
cza.
Zatem na pocieszenie powstał fakt, że
udało siępokonać mistrza. Do dalszych rozgrywek awansowały dwie pierwsze drufyny czyli WSEH Skierniewice i KN Łowicz.
~KN Łowicz - PWSZ Skiemiewice4:4, WSEH Skierniewice - WSHE Sieradz 6:2, WSGK Kutno -AŚ Piotrków Trybunalski 5:1, KN Łowicz - AŚ Piotrków
Trybunalski ·7:1, WSHE Sieradz - WSGK
Kutno 4:2, PWSZ Skierniewice - WSEH

z KN

Skierniewice O: 18, WSEH Skierniewice
- KN Łowicz 1:5, WSGK Kutno - PWSZ
Skierniewice 7: I, AZS Piotrków Trybunalski - WSHE Sieradz 3:6, WSHE Sieradz
- KN Łowicz 2:2, PWSZ Skierniewice -Aś
Piotrków Trybunalski 4:5, WSEH Skiemiewice - WSGK Kutno 7:1, WSGK Kutno
- KN Łowicz 1 :9, AŚ Piotrków Trybunalski - WSEH Skiemiewice.1:9, WSHE Sieradz- PWSZ Skierniewice 5:7.
I. WSEH Skierniewice
5 11 41-9
2. KN Łowicz
5 11 27-9
3. WSHE Sieradz
5 7 19-20
4. WSGK Kutno
5 6 16-22
5. PWSZ Skierniewice
5 4 16-39
6. AŚ Piotrków Tryb.
5 3 11-31
W studenckiej ekipie z Łowicza zagrali:
Krzysztof Dziedzic - Maciej Wyszogrodzki, Grzegorz Cipiński, Sylwester Knera,
Piotr Kardas, Dariusz Lipiński, Mariusz
Jakubowski, Arkadiusz Przyżycki, Paweł
Kutkowski, Sebastian Cicha! i Andrzej Grzegorek - trener zespołu jest Zbigniew Zając .
Zbigniew Łaziński

now~
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Koszykówka - VI Gwiazdkowy Ogólnopolski Turniej Koszykówki Juniorów

Grali iuniorzy
Łowicz, 8-1 Ogrudnia. Już po raz szósty, tradycyjnie w drugi weekend grudnia,
przez trzy dni Łowicz gościł koszykarzy
z całe] Polski z rocznik.a 1990 i 1991.
W zawodach organizowanych przez klub
UMKS Księżak Łowicz, OSiR Łowicz
i Miasto Łowicz udział wzięło dwanaście
z.espołów. W dwóch łowickich halach koszykarze rozegrali 32 mecze. Jak zwykle
głównym organizatorem był Robert Kucharek, który był odpowiedzialny za pr:rebieg tych zawodów. W tamtym roku rozmiary turnieju były ogromne. Do nasz.ego
miasta zawitało szesnaście drużyn. Tym
raz.em rywalizowało 12. ekip, a wśród nich
dwa zespoły Księżaka. Aby wyłonić mistrza grano w czterech grupach, z których
najlepsze dwie drużyny awansowały do fi-

calei Polski

1

Poniżej

przedstawiamy wyniki grupy
potem wyniki grup
finałowej ósemki i wyniki meczy o poszczególne miejsca oraz końcowa klasyfikatje turmeJu.
Grupa A:
• UMKS KSIĘŻAK I Lo.wicz
- OGRODNIK e-Sochaczew 20:0 (w.o.)
• START Łódź - OGRODNIK e-Sochaczew 20:0 (w.o.)
• UMKSKSIĘŻAKILowicz-SfART
Łódź 47:83 (16:18, 7:18, 14:21, 10:26)
Księżak: Maciej Siemieńczuk 13, Michał
Rześny 8, Marcin Pełka 7, Przemysław
Duranowski 4 i Kamil Bodek 2 oraz Adrian
Dyszkiewicz 7, Maciej Pieklak 3 (lx3),
Paweł Wójcik 2, Piotr Tryngiel 2 i Mariusz
Igielski 1.
w której

grał Księżak,

Kamil Bodek4,Maciej Pieklak, Paweł Wój-

cik i Łukasz Styczyński.
•OCHOTA Warszawa-ŚLĄSKWro
claw 35:44
•UMKSKSIĘŻAKILowicz-ZASTAL

Zielona Góra 32:61 (5:10, 6:23, 13:7, 8:21)
Księżak: Adrian Dyszkiewicz 17 (lx3),
Kamil Bodek 2, Przemysław Daranowski
2, Marcin Pełka I i Maciej Siemieńczuk
oraz Mariusz Igielski 4, Piotr Tryngiel 4,
Michał Rześny 2 i Paweł Wójcik.
I. Zastal Zielona Góra
3 6 198:141
2. WKS Śląsk Wrocław
3 5 132:137
3. Ochota Warszawa
3 4 175:175
4. UMKSKsięźakLowicz 3 3 128:180
Mecze o miejsca 9-12:
• UMKS KSIĘŻAK Il Łowicz
- UMKS PIOTRCOVIA Piotrków Trybunalski 53:65(19:19,11:11, 10:17, 14:18)
Księżak: Maciej Siemieńczuk 19 (lx3),
DarnianLelonkiewicz 13 (lx3),AdrianDyszkicwicz 6, Marcin Pełka i Kamil Bodek
oraz Michał Rześny 6, Przemysław Daranowski 5, Mariusz Igielski 5, PawefWójcik
i Piotr Tryngiel.
•UMKS KSIĘŻAK II Łowicz- PKK
99 Pabianice 25:36 (7:17, 8:8, 8:7, 2:4)
Księżak: Maciej Pieklak 9, Mariusz Igielski 4, Piotr Tryngiel 4, Michał Rześny
i Łukasz Styczyński oraz Maciej Siemień
czuk 2, Adrian Dyszkiewicz 2, Kamil Bodek2, Marcin Pełka, Przemysław Daranowski i Paweł Wójcik.
•UMKS KSIĘŻAK II Łowicz -LKS
Łódź40:75 (6:24, 9:17, 13:17, U:17)
Księżak:MaciejSiernieńczuk7,AdrianDy

W meczu

finałowym Zastał

minimalnie

nałowej ósemki. Dalej grano w dwóch grupach, każdy z każdym i mistrzowie grup
stoczyli walkę w finale, ekipy z drugich
miejsc zagrały o miejsce 3. itd Podopieczni
trenera Kucharka podobnie,jak w ubiegłym
roku, ostatecztlie uplasowali się na ósmym
miejscu. Łowiczanie wygrali jeden mecz
w grupie, a później musieli pogodzić się
z trzema porażkami. W pojedynku o 7. miejsce Księżacy przegrali 59:61 z drużyną
z Bydgoszczy. Wśród gości był wychowanek trenera Kucharka Dominik Świercz,
który gra w Polonii Warszawa Jego zespół
zajął w turnieju 6. miejsce.
W finale, który był bardzo wyrównany~
zwyciężył Z.astał Zielona Góra, który pokonała drużynę łódzkiego Startu. W walce
o 3. miejsce UKS SP 27 Katowice pokonał
Śląsk Wrocła~. Na zakończenie tradycyjnie
najlepsze ekipy dostały pamiątkowe puchary, najlepsi uhonorowani zostali medalami
i nagrodami rzeczowymi, a wszyscy zawodnicy, trenerzy i sędziowie otrzymali pamiąt
kowe koszulki. Na zakończeniu turnieju stawiła się liczna grupa nowo wybranych przedstawicieli władzy wśród których byli min.:
przewodniczący Rady Powiatu Marcin
Kosiorek, Starosta Łowicki -Janusz Michalak, przewodniczący Rady Miejskiej
- Henryk Zasępa, burmistrz Krzysztof
Kaliński, wicebwmistrz Bogusław Boń
czak, prezes UMKS Księżak - Grzegorz
Wojciechowski orazdyrektorOSiR-Zbigniew Kuczyński i to oni wręczali puchary i nagrody.
Po zawodach wybrano „pierwszą piątkę
turnieju", w której znaleźli się: Rafał Janecki, Karol Trześniewski (Zastal Zielona
Góra), Wojciech Wiśniewski, Bartosz Jezierski i Jakub Pietrzko (Start Łódź). Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrany został: Szymon Markiewicz (Z.astal Zielona
Góra).
Organizatorzy turnieju dziękują wszystkim ludziom, którzy pomogli w organizacji
i przyczynili się do tego aby te zawody

mogły się odbyć. Podziękowania naleZą się

szczególnie władzom miasta i powiatu oraz
firmie Bracia Urbanek, Arkadiuszowi Brodeckiemu dyrektorowi fumy CEOC, Okrę
gowej Spółdzielni Mleczarsldej, PSS „Społem", Masterfoods Poland. Bakoma Nova,
Adamowi Stawickiemu - finna Henko, Nowemu Łowiczaninowi, Radiu Vict01ia, wła
ścicielom sklepu Agata i Robertowi Kulecie
właścicielowi firmy Papirus.

ograł Łódzki

Start.

l. Start Łódź
2 4 103:67
2. UMKS Księżak Lowicz 2 3 67:83
3. Ogrodnik e-Socbaczew
2 2 0:40
Grupa E:
• STARfLódź-POWNIA Wamawa
65:44,
• UKS 27 Bydgoszcz- UKS 27 Katowice 34:59
• START Łódź - UKS 27 Bydgoszcz
58:44
•POWNIA Warsrnwa-UKS27Katowice 55:56
•UKS27Bydgoszcz-POWNIA Warszawa 64:56
·
•SfARfLódź-UKS27Katowice46:33

I. Start Łódź
2. UKS 27 Katowice
3. Polonia Warszawa
4. UKS 27 Bydgoszcz

3
3
3
3

6
5
4
3

169: 121
159:154
152: 158
134:181

szkiewicz 3, Kamil Bodek 3, Przemysław
Daranowski 2 i Marcin Pełka oraz Mariusz
Igielski 5, Paweł Wójcik 5,ŁukaszStyczyński
5, PiotrTryngiel 4, Michał Rześny 1 i Maciej
Pieklak.
• LKS Łódź - UMKS PIOTRCOVIA
Piotrków llybunabki 43:48
•UMKSPIOTRCOVIAPiotrków'J}ybunabki - PKK 99 Pabianice 52:60
• LKS ł..OOź - PKK 99 Pabianice 53:62
9. PKK 99 Pabianice
3 6 158:130
IO. UMKS Piotrcovia
3 5 165:157
11. ŁKS Łódź
3 4 171:150
12. K~iężakUtowicz
3 3 119:176
Mecz o 7. mirjsce:
•UMKS KSIĘŻAKI Łowicz- UKS 27
Bydgoszcz59:61(16:13,15:16,U:19, 16:13)
Księżak: Maciej Siemieńczuk 28, Adrian
Dyszkiewicz 15 (lx3),Przernyslaw Daranowski 9, Damian Lelónkiewicz i Michał Rześny
oraz Marcin Pełka 5, Kamil Bodek i Paweł
Wójcik.

Był

to bardzo udany rok dla

łowickiego

ma z

młodszym

bratem - Pawiem.

Szachy~

IX Mistrzostwa Polski Juniorów

Pracowity finisz 2006 roku
Olkusz, 7-8 grudnia. W IX Mistrzostwach Polski Juniorów w szachach błyskawicznych znakomicie w grupie szesnastolatków spisał się łowiczanin - Kacper Piorun. Uczeń Pijarskiego Girnnazjum Królowej Pokoju po zaciętej walce
uległ tylko aktualnemu mistrzowi świata
-Jackowi Tomczakowi (ŁKS Piast Śrem).
Obaj zawodnicy zdobyli po dziewięć
punktów, a ostatecznej pozycji zdecydowały małe punkty dodatkowe, czyli
tzw. ,,mały Bucholz".
Olkusz, 9-1 O grudnia. Ponad trzydziestotysięczna pula nagród sprawiła,
że na starcie XV Ogólnopolskiego
Gwiazdkowego Turnieju Szachowego
Dzieci i Młodzieży, stanęło prawie pięćset najlepszych zawodniczek i zawodników. Po raz kolejny w krótkim czasie
Kacper Piorun wywalczył drugie miejsce: Tym razem wygrał Adrian Panocki
(Solny Zieleniewo), a Jacek Tomczak zajął dalsze miejsce.
. Warszawa, 16-17 grudnia. Sto·łeczny Torwar stał się areną Otwartych
Mistrzostw Europy w szachach szybJach, a wysokie nagrody i doskonała or-

ganizacja spowodowała, iż do Warszawy
przyjechali najlepsi aktualnie szachiści ze
starego kontynentu. Turniej wygrali arcymistrzowie z Ukrainy: Yuri Drozdowski i Vadim Malakhatko, a znakomite trzecie miejsce był21-letnizawodnikzeSkier
niewic - arcymistrz Grzegorz Gajewski.
Po bardzo zaciętej walce piętnastolatek z
Łowicza zajął wysokie 47. miejsce, a w
klasyfikacji do lat 16 Kacper Piorun
wywalczył trzecie miejsce.
W sumie był to bardzo dobry rok dla
naszego juniora - podsumował tegoroczne występy swojego syna trener i zarazem ojciec -Adam Piorun. Uobył prawie czterysta punktów rankingowych (na
koniec roku 2006 osiągnie około 2330
ELO) co zdaniem ekspertów szachowych
jest ewenementem w skali kraju. Przy dalszej konsekwentnej pracy może to być jeden z najmłodszych arcymistrzów ·w naszym kraju. Mam nadzieję, iż jego talent,
osiągnięte sukces i nieprzeciętna pracowitość zostanie w końcu dostrzeżona
·przez ludzi, którzy decydują o prawidlowym dzieleniu środków finansowych na
rozwój sportu.
(p)

Piłka nożna - halowy turniej rocznika 1994

Zwycięstwo wAleksandrowie

Aleksandr0wŁódzki, 9 grudnia. Bardw dobrze w rozgrywanym w Aleksandrowie Łódzkim halowym turnieju piłki
nożnej rocznika 1994 („Górskiego") wypadła ekipa MUKS Pelikan Łowicz. Podopieczni trenera Roberta Wilka odnieśli
co prawda tylko dwa zwycięstwa, ale dzięki remisom, a w fazie finałowej- lepszej od
rywali skutecmości w egzekwowaniu rzutów karnych, zdobyli puchar za pierwsze
miejsce.
GRUPA A:
•WŁÓKNIARZ Zgierz - PELIKAN
Łowicz 0:3; br.: Rafttł Sołtysiak 2 i Albert
Koszykarze Księżaka zostali skwalifikowani na 8 miejscu.
Lepieszka.
Mecz o 5. miejsce:
• KOLEJARZŁódź-MULKS I AlekGrupa F:
• POWNIA Warszawa - OCHOTA sandrów Łódzki 0:0
•UMKS KSIĘŻAKIŁowicz-ŚLĄSK
Warszawa 52:61
Wrocław 37:50(1:19,17:11, 10:8, 9:12)
•DYNAMO I Kijów-WŁÓKNIARZ
Mecz o 3. mięjsce:
Zgierz 2:0
Księżak: Adrian Dyszkiewicz 12 (2x3),
• UKS SP 27 Katowice - WKS Śląsk
Maciej Siemieńczuk 9, Marcin Pełka 2, Mi• MULKS I Aleksandrów Łódzki- PEchał Rześny I i Przemysław Daranowski Wrocław 48:40
LIKAN Łowicz 2:2; br.: Rafał Sołtysiak2.
Mecz o 1. miejsce:
oraz Maciej Pieklak 7, KanliJ Bodek 4, Paweł
•KOLEJARZLódź-DYNAMOIKiWójcik 2 i Łukasz Styczyński.
• ZASTAŁ Zielona Góra - START jówO:O
• WŁÓKNIARZ Zgierz - MULKS I
•OCHOTA Warszawa-ZASTALZie- Lódź 43:44
Końcowa kolejność: I. Zastal Zielona Aleksandrów Łódzki 0:3
lona Góra 71 :72
•KOLEJARZ Łódź- PELIKAN Lo• ŚLĄSK 'Yrocław - ZASTAL Zielo- Góra, 2. Start Łódż, 3. UKS 27 Katowice, 4.
Śląsk Wrocław, 5. Ochota Warszawa, 6. Po- wicz 0:1; br.: Albert Lepieszka.
na Góra 38:65
•UMKS KSIĘŻAKIŁowicz-OCHO lonia Warszawa, 7. UKS 27 Bydgoszcz,
•DYNAMOIKijów-MULKSIAlekTA Warszawa 59:69 (16:13, 17:16, 11:20, UMKS Księżak Łowicz, 9. PKK 99 Pa- sandrów ł..ódzki 0:0
bianice, 10. Piotrcovia Piqtrków Trybunal15:20)
•WLÓKNIARZ~rz-KOLEJARZ
Księżak: Maciej Siemieńczuk 22, Adrian ski, 11. ŁKS Łódż, 12. UMKS Księżak Il Łódź 0:1
Dyszkiewicz l 6 (2x3), Marcin Pełka 8, Prze- Lowicz.
•DYNAMO I Kijów- PELIKAN LoZbigniew Łaziński wicz 0:0
mysław Daranowski 8 i Michal Rześny oraz.

8.1

szachisty - Kacpra· Pioruna (pierwszy

z lewej). Obok niego stoją jego trener - mistrz FIDE - Waldemar Świć oraz ma-

1.Pelikan Lowicz
4 8 6-2
2. MULKS I Aleksandrów
4 6 5-2
3. Dynama I Kijów
4 6 2-0
4. Kolejarz Łódź
4 5 1-1
5. Włókniarz Zgierz
4 o 0-9
MECZE PÓŁFINAŁOWE:
• PELIKAN Łowicz - CHKS Lódź
0:0, w rzutach karnych 4:3.
ii MULKS Il Aleksandrów Łódzki WŁÓKNIARZ Pabianice 1: 1, w rzutach
karnych 1:3.
MECZ O 3. MIEJSCE:
• CHKS Lódź - WŁÓKNIARZ
Aleksandrów 2:1
MECZ O/. MIEJSCE:
•PELIKAN Łowicz- WŁÓKNIARZ
· Pabianice 2:2, w rzutach karnych 4:3;
br.: Rafał Sołtysiak 2.
Zarówno najlepszym zawodnikiem
turnieju, jak i najlepszym strzelcem (łącznie siedem goli) został młody łowiczanin
- Rafał Sołtysiak.
Oprócz niego w ekipie Pelikana wystąpili: Burzykowski - Albert Lepieszka
(4. gole), Kamil Wiankowski (2), Adam
Bryła (2), Bartłomiej Skoneczny (2), Patryk Gawryjałek, Jeremi Olko, Przemysław Kaczor, Adrian Wyszogrodzki,
Mateusz Goszczycki, Bartłomiej Tkacz
i Przemysław Wilk - trenerem zespołu
jest Robert Wilk, a kierownikiem drużyny Krzysztof Olko.
(p)
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Sport szkolny - Powiatowy ~zkolny Związek Sportowy w Łowiczu
Sport szkolny - Rejonowe IMS w unihokeju

Nailepsi takie w

•

Sport szkolny- Powiatowe IMS w unihokeju

•

Bedlno, 30 listopada. Z reprezen- cząt w ramach Rejonowej Gimnazjady pławskiej zajęły tylko trzecie miejsce.
Mecz eliminacyjny: SP żeromice - SP
powiat łowicki ekipa Gimnazjum Szkolnej zaprezentowała znakomitą skuw Bielawach w turnieju unihokeja dziew- teczność, ale podopieczne Marii Po- Bolimów 6:0.Mecze półfinałowe: SP Stary Waliszew - SP 5 Skierniewice 4:0, SP
żeromice - SP Biała Rawska 5:0. Mecz o 3.
miejsce: SP Biała Rawska- SP 5 Skierniewice 3:0. Mecz o 1. miejsce: SP Stary Walisz.ew - SP Żeromice 2:1.
2 4 6-1
1. SP Stary Waliszew
3 4 12-2
2. SP Żeromice
2 2 3-5
3. SP Biała Rawska
2 O O-7
4. SP 5 Skierniewice
1 O 0-6
5. SP Bolimów
Mistrzowie powiatu łowickiego- uczniowie Szkoły ·Podstawowej w Starym Waliszewie wygrali także w zawodach rejonowych, a w zespole tym grali: Joanna Kotulska, Olga Jęczkowska, Michał Majchrzak,
Eryk Mirowski, Szymon Całka, Patryk
Górczyński i Adrian Pietrzak - nauczyciel
w-fMarcin Dolaciński.
{p)
Turniej rejonowy w Bedlnie zakończył się zwycięstwem ekipy z Waliszewa.
tująca

Sport szkolny - Powiatowa Gimnazjada Szkolna w

Tytuł

Mistrzostwo dla Waliszewa

r~1on1e

un~hokeju dziewcząt

dla GP Bielawy

OKRĘG ŁOWICKI:

Łowicz, 13 listopada. Bardzo wyrów-

nany przebieg miał turniej miejski, a awans
do zawodów powiatowych wywalczyły
zespoły „Czwórki" (nauczyciel w-f Zbigniew Łaziński) i ,,Dwójki" (nauczycielka w-f Aneta Walkiewicz).
~GP 3 Łowicz- GP 1Łowicz3:0,
GP 2 Łowicz - GP 4 Łowicz 4:4, GP 1
Łowicz - GP 4 Łowicz 1:3, GP 2 Łowicz
- GP 3 Łowicz 2:0, GP 4 Łowicz - GP 3
Łowicz 1: 1, GP 1 Łowicz - GP 2 Łowicz
I: I.
3 4 8-6
I. GP 4 Łowicz
3 4 7-5
2. GP 2 Łowicz
3 3 4-3
3. GP 3 Łowicz
3 1 2-7
4. GP I Łowicz
W mistrzowskiej drużynie Gimnazjum
nr 4 w Łowiczu grały: Marta Plichta, Monika Felczyńska, Aleksandra Flis, Agnieszka
Ignaczak, Monika Roszkowska, Paulina
Kwiatkowska, Aleksandra Klimcz.ak, Mał
gorzata Zwolińska, Katarzyna Charążka, Mistrzyniami powiatu łowickiego okazały się uczennice GP Bielawy.
Paulina Sosnowska i Katarzyna Kosmow3 6 11-1
~
ska - nauczyciel w-fZbigniew Łaziński . I. GP Bielawy
4 6-6
3
Waliszew
Stary
GP
2.
• GP 4 wwicz - GP Stary Waliszew
OKRĘG POŁUDNIOWY:
3 2 2-6 1:1 (0:0); br.: Aleksandra Klimczak- MarleDomaniewice, 15 listopada. Naj- 3. GP Nowe Zduny
3 o 1-7 na Golan.
4. GP Popów
lepszą z trzech ekip okręgu południowego
W chużynie Gimnazjum w Bielawach gra• GP Kocierzew - GP 4 wwicz 2:0
okazała się drużyna Gimnazjum w Domały: Maria Jaśniewska (6), Emilia Walczak (1:0); br.: Sylwia Stańczyk i Iwona Kotlarniewicach (nauczyciel w-f Mieczysław
Szymajda), która wywalczyła tym samym (5), Monika Rybus, Dorota Gusta, Agniesz- ska.
ka Rudzka, Ewelina Stańczyk, Anna Wi• GP Stary Waliszew- GP Kocierzew
prawo startu w finale powiatowym.
śniewska, Martyna Pastusiak, Paulina Rę 0:0
~GP 1 Kompina - GP Łyszkowi
Dą
Mecze półfinałowe:
ce 1:O (I :O), GP Łyszkowice - GP Dorna- biewska, Natalia Graczyk, Wioletta
browska, Dominika Czekaj, AnnaZirnińska
• GP Bielawy - GP Stary Walisz.ew
nie~ce 0:8 (0:4), GP Domaniewice - GP 1
Żak - nauczycielka w-f Mańa 1:0 (1:0); br.: Maria Jaśniewska.
Angelika
i
Kompina 4:0 (4:0).
• GP Kocierz.ew - GP Domaniewice
I. GP Domaniewice
2 4 12-0 Popławska.
PóŁNOCNY:
OKRĘG
(1:1), w rzutach karnych 2:1; br.:
1:1
1-4
2
2
Kompina
1
GP
2.
Kiernozia, 21 listopada. Najlepszą Agnieszka Siekiera - Żaneta Kapusta.
2 o 0-9
3. GP Łyszkowice
z trzech ekip, które wystąpiły w eliminaMecz o 3. miejsce:
OKRĘG ZACHODNI:
okręgu północnego była drużyna Gimcjach
• GP Stary Waliszew - GP DomanieBielawy, 15 listopada. Dwie najlepsze drużyny z powiatu zachodniego uzy- nazjum w Kocierzewie, która awansowała wice 0:2 (0:1);. br.: Martyna Zagajewska
tym samym do finału powiatowego.
i Żaneta Kapusta.
skały prawo startu w fjnale PGS, a w gronie
~ GP Kiernozia - GP Kocierzew
Mecz o I. miejsce:
tym znalazły się zespoły GP Bielawy (naGP
3:1,
Błędów
GP
Kocierzew
GP
2:1,
•GP Bielawy-GPKocienew 5:0 (3:0);
uczycielka w-f Mańa Popławska) i GP
br.: Maria Jaśniewska 3 i Emilia Walczak 2.
Stary Waliszew (nauczyciel w-fMarcin Do- Błędów - GP Kiernozia 2: 1.
I. GP Kocierzew
2 2 4-3
4 8 13-0
I. GP Bielawy
laciński).
2 2 3-3
4 4 3-6
2. GP Kocierzew
• GP Popów - GP Nowe Zdpny 0:2 2. GP Kiernozia
2 2 3-4
4 5 5-3
3. GP Domaniewice
(0:0); br.: Michalina Grzegory i Dorota Skier- 3. GP Błędów
FINAŁPGS:
4 2 1-4
4. GP Stary Waliszew
ska.
Bielawy, 23 listopada. Tradyc,y.iniejuż 5, GP 4 Łowicz
2 1 1-3
• GP Bielawy - GP Stary Waliszew
2 O 0-7
GP 2 Łowicz
5:1 (3:1); br.: Emilia Walczak 4 i Maria Ja- w finałach Powiatowej Gimnazjady Szkolnej
wystąpiło sześć ekip, a mistrzyniami powiaW mistrzowskiej ekipie Gimnazjum
śniewska - Marzena Golan.
•GP Stary Waliszew - GP Popów 2:1 tu łowickiego w unihokeju dziewcząt okaza- w Bielawach wystąpiły: Emilia Walczak (7),
Maria Jaśniewska (6), Monika Rybus, Do(1:1); br.: Paulina Golan i Marzena Golan ły.się uczennice Gimnazjum w Bielawach.
Grupa A:
rotaGusta,AgnieszkaRudzka,EwelinaStań
- Marta Kosiorek.
•GP 2 Łowicz- GP Domaniewice 0:2 czyk, Anna Wiśniewska, Martyna Pastu• GP Bielawy - GP Nowe Zduny 3:0
(0:0); br.: Żaneta Kapusta 2.
siak, Paulina Rębiewska, Natalia Graczyk,
~2:0); br.: Maria Jaśniewska 3.
• GP Bielawy- GP 2 wwicz 5:0 (3:0); Wioletta Dąbrowska, Dominika Czekaj,
• GP Bielawy - GP Popów 3:0 (2:0);
br.: Emilia Walczaki:l i Maria Jaśniewska.
Anna Zimińska i Angelika Żak- nauczycielbr.: Maria Jaśniewska 2 i Emilia Walczak.
• GP Domaniewice - GP Bielawy 0:2 ka w-f Mańa Popławska.
• G}> Stary Waliszew -GP Nowe Zdu(0:2); br.: MariaJaśniewska iEmilia Walczak.
ny 3:0 (2:0); br.: Paulina Golan 3.
(p)

OKRĘG ZACHODNI:
Bielawy, 15 listopada. Cztery zespoły
zmierzyły się w rywalizacji okręgu zachodniego, a awans do turnieju finałowego wywalczyły dwie najlepsze drużyny.
• SP Bielawy - SP Popów 4:0; br.: Karol Rybus 2 i Cezary Augustyniak 2.
• SP Stary Waliszew - SP Nowe Zduny 0:0
•SP Popów-SP Nowe Zduny 1:1; br.:
Konrad Targaszewski - Łukasz Rybus.
• SP Bielawy - SP Stary Waliszew
0:4; br.: Michał Majchrzak 4.
• SP Bielawy - SP Nowe Zduny 3:6;
br.: Cezary Augustyniak 3 - Łukasz Rybus
4 i Rafał Ignaczak 2.
•SP Stary Waliszew- SP Popów 5:1;
br.: Michał Majchrzak 5.
J.. 5 9- l
L SP Stary Waliszew
3 4 7-4
2. SP Nowe Zduny
3 2 7-10
3. SP Bielawy
3 l 2-10
4. SP Popów
Najlepszą w okręgu północnym okazała
się drużyna SP Stary Waliszew: Joanna Kotulska, OlgaJęczkowska, Michał Majchrzak,
Eryk Mirowski, Szymon Całka, Patryk
Górczyński i Adrian Pietrzak - nauczyciel
w-fMarcin Dolaciński.

W finale Waliszew pokonał Zduny 5:1.
ślicki (4), Przemysław Kaczor (2), Łukasz
Wójcik, Adrian Gajewski, Przemysław Zakrzewski, Jakub Stadnik i Piotr Ptasiński
- nauczyciel w-f Paweł Doliński.

OKRĘG PóŁNOCNY:

~SP Kocierzew- SP Błędów

1:4,
SP Kocierzew - SP Kiernozia 4:1, SP Błę
dów - SP Kiernozia 7: I.
2 4 11-2
I. SP Błędów
5-5
2 2
2. SP Kocierzew
2 O 2-11
3. SP Kiernozia
W zwycięskiej drużynie SP Błędów grali: Martyna Furman, Martyna Wiankowska, Monika Piekacz, Kamil Wiankowski,
Damian Grzelak. Piotr Pachowski, Adrian
Szwarocki, Jakub Rojek i Adrian Burzyński
OKRĘG ŁOWICKI:
Łowicz, 1S listopada. Takż.e dwa ze- nauczyciel w-fKonrad ŚCibor.
OKRĘG POŁUDNIOWY:
społy miały prawo awansu do finałów PIMS
15 listopada. NajlepDomaniewice,
zajęły
miejsca
dwa
te
a
łowickiego,
z okręgu
okręgu południowym okazali się uczniow
si
ekipy z „Czwórki" i „Trójki".
wie SP Domaniewiee: Ewelina Pająk, KamiGtypaA:
Gra• SP 4 I Łowicz - SP 1 Łowicz 3:1 la Graszka, MartynaUrbańska, Kinga
(1:0); br.: Mateusz Cieślicki, Przemysław bowicz, Patryk C zajka, Mateusz Białek,
Kaczor i Monika Zimna - Krystian Jaros. Mateusz Kruk, Oskar Lis, Marcin Wodziń
- na• SP 4 J Łowicz - SP 2 Lówicz 1:1 ski, Dawid Kostrzewa i Wojciech Sut
Czajka.
w-fGrzegorz
uczyciel
(0:1); br.: Przemysław Kaczor - Wojciech

Tomaszkiewicz.
• SP 2 Łowicz- SP 1 Łowicz O: 1 (0:0);
br.: Patryk Gawryjałek.
Ornpa B:
•SP 3 Łowicz- SP 7 Łowicz 6:1 (3:0);
br.: Rafał Sołtysiak 3, Adam Pochwała 2
i Tomasz Kondrat - Jarosław Golis.
• SP 4 Il Łowicz - SP 3 Łowicz 0:5
(0:3); br.: Rafał Sołtysiak 3, Adam Pochwała i Tomasz Kondrat
• SP 7 Łowicz - SP 4 Il wwicz 0:2
(0:1); br.: Michał Świdrowski i Marcel Koper.
Mecze półfinałowe:
• SP 3 wwicz -SP 1 wwicz 1 :1 (1:0),
w rzutach karnych; br.: Rafał Sołtysiak - Sebastian Wilk.
• SP 4 I wwicz - SP 4 Il Łowicz 2:2
(2:0), w rzutach karnych; br.: Mateusz Cieślicki 2 - Michał Świdrowski 2.
Mecz o 3. miejsce:
• SP 1 Łowicz - SP 4 Il wwicz 2:0
(2:0); br.: Sebastian Wtlk i Patryk Gawryjałek.

· Mecz o I. miejsce:
• SP 3 Łowicz - SP 4. I Łowicz 0:2
(0:1); br.: Iwona Kafarska i Mateusz Cieślicki.

4 6 8-4
I. SP 4 IŁowicz
4 5 12-4
SP 3 Łowicz
S-4
4 S
3. SP I Łowicz
4-9
4 3
4. SP 4 Il Łowicz
1-2
2 I
5. SP 2 Łowicz
1-8
2 O
SP 7 Łowicz
Tytuł mistrzów Łowicza obronili gracze
Szkoły Podstawowej nr 4 w Łowiczu, a w
zespole tym grali: Monika Zimna (1. bramka w turnieju), Iwona Kafarska (I), Paulina
Guzek, Nadia Rachubińska, Mateusz Cie~-

FINAŁPIMS:

Bielawy, 22 listopada. Zgodnie z tradycją w finale PIMS wystąpiło sz.eść zespołów, a ostatecznie najlepszą okazała się
drużyna Szkoły

Podstawowej w Starym

Waliszewie.
GnqlaA:

• SP Stary Waliszew - SP Błędów 5:0
(1:0); br.: Michał Majchrzak 5.
• SP 3 wwicz - SP Stary Waliszew
1:2 (0:1); br.: Rafał Sołtysiak-Michał Majchrzak 2.
• SP Błędów - SP 3 wwicz 0:2 (0:1);
br.: Rafał Sołtysiak i Adam Pochwala
Grupa B:
• SP Nowe Zduny - SP 4 Łowicz 1:2
(1 :O); br.: Rafał Ignaczak - Mateusz Cicślic
ki 2.
• SP Domaniewice - SP Nowe Zduny
0:3 (0:1); br.: Rafał Ignaczak 2 i Łukasz
Rybus.
• SP 4 Łowicz - SP Domaniewice O: 1
(0:0); br.: Patryk Czajka
Mecze półfinałowe:
• SP Nowe Zduny - SP 3 Łowicz 4:1
(1:0); br.: Rafał Ignaczak 2, Łukasz Rybus i
Mariusz Dylik - Rafał Sołtysiak.
• SP Stary Waliszew - SP 4 Łowicz
6:0 (2:0); br.: Michał Majchrzak 4, Patryk
Górczyński i Szymon Całka
Mecz o 3. miejsce:
• SP 3 wwicz - SP 4 Łowicz 2:1 (1:1);
br.: Jakub Małaszek i Adam Pochwała Monika Zimna.
Mecz o I. miejsce:
• SP Stary Waliszew - SP Nowe Zduny 5:1 (2:1); br.: Michał Majchrzak, Patryk
Górczyński i Szymon Całka - Rafał Ignaczak. .
4 8 18-2
I. SP Stary Waliszew
9-8
4 4
2. SP Nowe Zduny
6-7
4 4
3. SP 3Łowicz
4 2 3-10
4. SP 4 Łowicz
1-3
2 2
5. SP Domaniewice
2 O O-7
SP Błędów
Historyczne pierwsze mistrzostwo powiatu łowickiego dla Szkoły Podstawowej
w Starym Waliszewie wywalczyli: Joanna
Kotulska, Olga Jęc:z'l<owska, Michał Majchrzak, Eryk Mirowski, Szymon Całka,
Patryk Górczyński i Adrian Pietrzak - nauczyciel w-fMarcin Dolaciński.
(p)
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Księżak Łowicz

Koszykówka - 8. kolejka wojewódzkiej ligi kadetek U-16

Grały

coraz lepiej

•UMKSKSIĘŻAKLowicz-LECHIA . na mecz z Liderem Tomaszów Mazowiecki

Tomaszów Mazowiecki 39:67 (8:24,
10:22, 7:11, 14:10)
Księż.ak: Milena Mitek 14, Maja Podrażka 7 (lx3), Natalia Wróbel 2, Justyna
Kasińska i Magdalena Jagura oraz Agata
Więckowska4, Kinga Doroba, Monika Zimna, Patrycja Haczykowska, Sylwia Zabost,
Joanna Brandt, Karolina Workowska i Magdalena Augustyniak.
Naj~ęctj dla Lidera: Kamila Mokwińska 23 i Kinga Pełka 17 (lx3).
Łowicz,

,13 grudnia.

został wzmocniony młodziczkami prowadzonymi przez trenera Pawła Dolińskiego.
.
W pieiwszym meczu rywalki wygrały
we własnej hali aż 97:34 i oczywiście to one
były także faworytkami łowickiego spotkania, ale tym razem wygrana nie pi-zyszła już
im tak łatwo. Mimo braku na parkiecie grają
cych dotąd w pieiwszej piątce Blanki So-

•

kół, Agnieszki Wójcik, czy Julii Łeb:skiej zawodniczki Księżaka z minuty na

z.dziesiątkowa-

minutę grały coraz lepiej,
nawet wygrały.

ny przez chorobę zespół kadetek UMKS
Księż.ak (trenerka Karolina Pierzchała)

aw ostatnią kwar-

tę

(d)

Koszykówka - 9. kolejka wojewódzkiej ligi kadetek U-16

Przegrały,
Kadeci

Księżaka odnieśli

w

niedzielę

bardzo pewne

zwycięstwo

w meczu z

Piotrcovią

li.

Koszykówka - 9. kolejka wojewódzkiej ligi kadetów U-16

PLANOWE
•UMKS KSIĘŻAK Lowicz - UMKS
PIOTRCOVIA II Piotrków Trybunalski
88:39 (22:7, 26:4, 13:12, 27:17)
Księżalc Maciej Pieklak26 (2x3),Łukasz
Styczyński 14, Mateusz Aniszewski 10,
Paweł Florczak 8 i Konrad Pawlina 8 oraz
Łukasz Jagaz 6, Adrian Guzek 6, Maciej
Kucharek 6, Michał Skowroński 4 i Mateusz Graczyk.
Najwięcej dla Piotrcovii II: Dominik Sikorski 14.
Łowicz, 17 grudnia. Planowe zwycię
stwo odnieśli w minioną niedzielę kadeci
Księżaka. Ich rywalem byli koszykarze drugiego zespołu z Piotrkowa Trybunalskiego.
Zdecydowanym faworytem byli łowicza
nie i to oni wygrali pewnie i wysoko.
W pieiwszej kwarcie podopieczni trenera Cezarego Włuczyńskiego zdecydo-

ZWYCl~STWO

wanie dominowali na parkiecie i dali zdobyć
rywalowi tylko siedem punktów.
W drugiej odsłonie łowiczanie jesz.cze lepiej zagrali z pozwolili wrzucić sobie tylko
cztery punkty a sami zdobyli ich 26. Po
p!7.eIWie już było gorzej. Na.parkiecie czę
ściej pojawiali się gracze reZ.erwowi i oni
pozwalali na dużo więctj swoim p!7.eeiwnikom.
Po nowym roku w niedzielę 7 stycznia
2007 roku w 10. kolejce wojewódzkiej ligi
kadeci Księż.aka zagrają w Łodzi z dmgą
dmżyną Startu.
7. kolejka: Ósemka Skierniewice-UMKS
Piotrcovia II Piotrków Trybunalski 133:65,
UMKS Księżak Lowicz - Start I Łódź

8. kolrjka: UMKS Piotrcovia II Piotrków
Trybunalski - UMKS Piotrcovia I Piotrków
Trybunalski 36:78, ŁKS Łódź - Junak Radomsko 73:82, Start II Łódź - Start I Łódź
59:50, UMKS Księżak Lowicz - ósemka Skierniewice 74:78.
Pozostałemecze9. kolejki: Ósemka Skierniewice - S~ II Łódź 93:87, Start I Łódź

• MKS Kutno - UMKS KSIĘŻAK
Lowicz 109:56 (31:8, 22:15, 18:24, 38:9)
Księżalc Milena Mitek 20, Justyria Kasińska 16 (3x3), Maja Podrażka }O (Ix3),
Daria Kucińska 8 i Natalia Wróbel 2 oraz
Agata Więckowska.
Najwięcej dla MKS: Magdalena G=lak
25 i Lucyna Sawicka 23.
Kutno, 16 grudnia. W

ale

niżej

Pozostałe wYf!iki 8. kolejki: ŁKS II Łódź
-ŁKSIMakaluŁódź, WidzewŁódź-MKS

Kutno 44:84, UKS Jordan Łódź - MTK
Pabianice 72:84. Powstałe wyniki 9. kolejki: Lider Tomaszów Mazowiecki - ŁKS II
Łódź 43:58, UKS Jordan Ł-ooź - ŁKS I
Makalu Łódź 39:89.
I. ŁKS I Makalu Łódź
9 18 697 :320
2. MKS Kutno
9 16 725:441
3. MTK Pabianice
8 13 464:491
4. ŁKS II Łódź
8 12 439:383
5. Lider Tomaszów Maz. 8 12 471:467
6. UKS Jordan Łódź
9 12 571:667
7. UMKS Księżak Łowicz 9 9 438:82S
8. Widzew Łódź
6 7 299:510
(d.p) -

październiku

w Łowiczu w pojedynku z MKS Kutno
yadł wynik 112:40, ale w meczu rewanżo
wym podopieczne trenerki Karoliny Pierzchały zagrały zdecydowanie odważniej. Co
prawda zgodnie z przewidywaniami przegrały, ale trzeba pamiętać, że są one młodsze
od większości zawodniczek z Kutna

ŁKSŁódź76:64,JunakRadomsko- UMKS

Piotrcovia I Piotrków Trybunalski 44:81.
!. UMKS Piotrcovia f
9 17 822:442
2. Start TŁódź .
9 15 578:538
3. Ósemka Ski;miewice
9 15 670:697
4. UMKS Księżak Lowićz 9 14 574:497
5. Start II Łódź
9 14 674:672
6. Junak Radomsko
9 12 559:680
72:60,StartIIŁódź-JunakRadomsko96:81, 7. LKS Łódź
9 IO Śl9:565
ŁKS Łódź - UMKS Piotrcovia I Piotrków 8. UMKS Piotrcovia Il
9 IO 460:765
Trybunalski 70:55.
(zl,p)

Koszykówka - 9. kolejka wojewódzkiej ligi juniorów U-18

Wygrali
•UMKSKSIĘŻAKLowicz-JUNAK

bronią

rywala

W meczu z Jordanem wystan;zylo

sił

tylko na

pierwszą kwarlę.

Najwięcej

dla Junaka: Filip Tonkiel 19.
Łowicz, 16 grudnia. Podopieczni trenera Roberta Kucharka w meczu 9. kolejki wojewódzkiej ligi koszykówki juniorów podejmowali graczy Junaka Radomsko,
których ulubiona „bronią" jest gra z kontry.
Tym razem okazało się jednak, że to łowi
czanie częściej „punktowali" z szybkiego
ataku", odcinając przy okazji możliwość

rozegrania piłki rywalom. Szkoda, że moi
. Radomsko 91:62 (17:11, 33:17, 21:18,
gracze nie „dobili" Junaka w drugiej poło
20:16) .
wie - podsumował trener Kucharek. PowinKsięż.ak: Maciej Siemieńczuk 29, Prze, no się sko~czyć 120:40~.
mysław Duranowski 20, Adrian Dyszkie7. kolejka: ŁKS Łódź - MSZS Kutno
wicz 18 (2x3), Kamil Bodek 2 i Marcin
50:51, UMKS Piotrcovia Piotrków TrybuPełka oraz Maciej Pieklak 9 (2x3), Michał
nalski - PKK 99 Pabianice 59:46, ósenika
Rześny 9 (lx3), Paweł Wójcik 4, Mariusz
Skierniewice - Start Łódź 49:126. Pauza:
Igielski i Piotr Tryngiel.
Junak Radomsko. Mecz: UMKS Księżak
Lowicz - Wiking Tomasrow Mazowiecki prz.ełożono na 11.01.2007.
8. kolejka: Wiking Tomaszów Mazowiecki - ŁKS Łódź 77:69, Start Lódź - UMKS
Księżak Lowicz 83:47, Junak Radomsko
- Ósemka Skierniewice I 00:62. Pauza:
UMKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski.
Mecz: MSZS Kutno - PKK 99 Pabianice
przełożono na 20.12.2006.
Pozostałe wyniki 9. koł~KK 99 Pabianice-ŁKSŁódź49:63,
Skierniewice .- UMKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski 71: I03, Wiking Tomaszów Mazowiecki
- Start Łódź 69:72. Pauza: MSZS Kutno.
I. MSZSKutno
7 14 598:462
2. Start Łódź
8 14 666:545
3.ŁKSŁódź
8 13 561:477
4. PKK 99 Pabianice
6 10 410:350
5. UMKS Piotrcovia
7 IO 588:555
6. Wiking Tomaszów Maz. 7 IO 556:539
7. UMKSKsięźakLówicz 7 9 523:511
Juniąrzy Księżaka tym razem wygrali bardzo zdecydowanie z rywalami 8. Junak Radomsko
6 8 439:484
z Radomska. Było to drugie w tym sezonie zwycięstwo zespołu trenera Rober- 9.ÓsemkaSkiemiewice
8 8 427:845
ta Kucharka.
(p)

Koszykówka - 1O. kolejka
wojewódzkiej ligi młodziczek U-14

Niemal identyczny wynik
• UMKS KSIĘŻAK Lowicz - UKS
JORDAN Lódź 41:95 (11:11, 7:37, 9:29,
14:18)
Księżak: Milena Mitek 17, Ada Olejniczak 4, Agata Janicka 4, Maja Podrażka 4
i Magdalena Jagura 3 oraz Monika Zimna 7
(lx3),AnnaCzamecka2,KingaDoroba,Paulina Guzek,Nadia Rachubińska, Hanna Wojda, Dominika Brodecka, Patrycja HacZykowska i Marcelina Chlebna.
Najwięcej dla Jordarui: Ewelina Janas 26,
Nikola Kacperska 14, AngelikaZarańska 12
i żaneta Damaz 12 (lx3).
Łowicz, 17 grudnia. Mecz rewanżo- ·
wy młodziczek Księż.aka i łódzkiego Jordana zakończył się niemal identy=ym wynikiem.jak ten z połowy listopada. We wła
snej hali podopiecme trenera Pawia Dolińskiego przegrały 41:95 (w pieiwszym
spotkaniu było 44:95) zajmując drugie miejsce w swojej gmpie.
Co prawda na początku to łowiczanki
prowadziły 4:0 i I 0:4, ale później silniejsze
fizycznie rywalki zaczęły bronić na całym
boisku i stąd ogromne kłopoty z rozegra-

piłki

przez miejscowe młodziczki:.
po sobotnim
mt:ezu w lidze kadetek w Kutnie by ły za- ·
równo Milena Mitek (choć i tak była naj- ~
skuteczniejsza - zdobyła tym razem 17.
punktów), jak i Maja Podrażka.
W styczniu po trzy najlepsze dmżyny
z obu gmp (Jordan, Księż.ak i Basket Aleksandrów oraz MTK Pabianice, ŁKS Łódź •
i Orlik Ujazd) stworzą grupę finałową o miejsca 1-6 w wojewódzkiej lidze koszykówki
młodziczek. Dwie najlepsze dmżyny awansują do ćwierćfinałów mistrzostw Polski
niem

Zresztą wyraźnie zmęczone

młodziczek.

Pozostałe wyniki IO. kolejki - grupa B:
UKS Basket II Aleksandrów - Mag-Rys
Zgierz. Mecz: UKS Basket I Aleksandrów •
- MKS Kutno prz.ełożono.
1. UKS Jordan Łódź 10 20 1133:329
2. Księżak Lowicz 10 18 860:500
3.BasketlAleksandrów 9 14 813:542
4. Mag:Rys Zgierz
10 14 443:815
5. MKS Kutno
9 11 430:801
6.Basketll Aleksandrów I O 10 248:940
(d)
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ŁOWICZANIN

Piłka

siatkowa - 5. kolejka
I ligi Amatorskich Mistrzostw Łowicza

Gronki

ograły Węgiel

Łowicz, 15 grudnia. Po rozegranej
5. kolejce I ligi Amatorskich Mistrzostw
Łowicza w piłce siatkowej w tabeli rozgrywek nie zaszły żadne zmiany. Na prowadzeniu nadal majduje się TKKF Expandor
z Głowna, który w tej kolejce zmierzył się
zekipą Michała Kośmidra. Dzi-koś-ć jednak nie podjęła wyrównanej walki i przegrała 0:3. Ciekawie zapowiadał się pojedynek
siatkarzy z LZS Retki i zawodników TKKF
Księżak Łowicz. LZS gra praktycznieod lat
w podobnym składzie i stanowi zgrany zespół, natomiast ekipa Wojciecha Więckowskiego w tym sezonie gra w nieco
zmienionym, odmłodzonym składzie .
Pierwszysetzapowiadałwyrównanymecz

iciekawąwalkę.Łowiczaniewygrali27:25,

ale okazało się, że w kolejnych partiach zawodnicyzRetekzmobilizowalisięiniedali

szans rywalowi. Zatem odnieśli oni swoje
czwarte zwycięstwo i są niepokonanym
zespołem.

Piotr Niewiacjomski poprowadził Księżaka do piątej wygranej w sezonie - tym 'razem z PKK 99 Pabianice.

Sporą niespodzianką jest na pewno zwycięstwo młodych siatkarzy z drużyny Gron-

Koszykówka - 1O. kolejka Ili ligi
0

aCZOtGl LEPSZE OD nRAKIET
•UMKS KSIĘŻAKLowicz-PKK99
Pabianice 76:66 (25:8, 20:20, 10:19,
21:19)
Księżak: Robert Kucharek 20, Michał
Banasiak 14(lx3), MichałChojecki 13,Bartosz Włuczyński 12 (lx3) i Piotr Niewiadomski 8 oraz Maciej Siemieńczuk 6 (lx3),
Wojciech Tomaszkiewicz 3 i Adrian Dyszkiewicz.
PKK 99: Marek Różycki 17 (lx3), Mariusz Łysio 13 (2x3), Piotr Dobrosz 13, Robert Defeciński 6 i Piotr Jankowski 6 oraz
Robert Jeliński 4, Paweł Senderowicz 3, Artur Gabryszewski 2, Marcel Sobczak 2
i Marcin Śpionek.
Sędziowali: Krzysztof Świerzyński
i Piotr Jabczyński (obaj Łódź). Widzów:

0

16:3. Po widowiskowych akcjach Michała
Chojeckiego po dziesięciu minutach Księ
żak wygrywał 25:8 i goście praktycznie nie
potrafili się przebić przez świetnie funkcjonującą obronę stref.
Druga kwarta już była bardz.o wyrównana. W 16. minucie po „trójkach" Michała
Banasiaka i Bartosza Włuczyńskiego łowi
czanie wygrywali 39: 18 i zanosiło się na
pogrom. Jednak przyjezdni złapali oddech
i zaczęli grać skuteczniej, wykorzystując
zmęczenie przeciwnika
W trzeciej odsłonie Księżacy mieli fatalny przestój. Po punktach zdobytych
przez Roberta Kucharka w 21 . minucie
punktowali już tylko pabianiczanie. Trafili jedenaście „oczek" z rzędu i zniwelowali swoją stratę do siedmiu punktów. Od
tego momentu mecz był bardzo zacięty
i trudno było wskazać zwycięzcę. Ostatnią kwartę od rzutu ,,za trzy" rozpoczął
Maciej Siemieńczuk i Księżak wygrywał
58:47. Jednak goście walczyli ambitni'e
Koszyk,ówka - 9. i 10.kolejka Ili ligi ŁZKosz
i w 33. minucie było już tylko 58:55. O
końcowym sukcesie decydowała 37. minuta. Przy wyniku 65:63 boisko opuścił
drugi wysoki gracz z Pabianic i drużyna ta
została bez „wysokich''. W końcówce po
Zakończyła się już iunda zasadnicza 3. PKK 99 Pabianice (5)
8 11 558:611 skutecmych „osobistych"
Banasiaka i Kuw ID lidze ŁZKosz, a w tabeli praktycznie 4. Start Łódź"(4)
8 IO 555:571 charka łowiczanie
powiększyli przewagę do
bez. niespodzianek. Od początku fawory- 5 . LKSŁódź(3)
8 10 5i5:599 dziesięciu punktów
i ostatecznie wygrali
tem rozgrywek była ósemka, a dla Księża
W I rundzie play-off w III lidze ŁZKosz 76:66. Terazwrozgrywkach III
ligi Księżak
ka ,,zarezeiwowane"było drugie miejsce. Tak w niedzielę 7 stycznia rozegrany wstanie będzie miał przerwę
do 28 stycznia W tym
też się stało ...
mecz: ŁKS Łódź - Start Łódź. Rewanż za- czasie ŁKS Łódź i Start Łódź zagrają
baraż
9. kolejka III ligi: Start Łódź - PKK 99 planowany- wstał na 14.01, a ewentualnie o miejsce w play-off. Jednak nas ta rywaliPabianice56:63, ŁKS Łódź-ósemka Skier- trzeci mecz na 21.01. Dopiero 28 stycznia zacja nie będzie tak bardz.o interesować, poniewice 53:57. Pauza: UMKS Księźak odbędzie się Il runda, w której odbędą się nieważ wiadomo, że po rudzie zasadniczej
, Łowicz. IO. kolejka III ligi: UMKS Księ mecze PKK 99 Pabianice - UMKS Księ łowiczanie zajmują drugie miejsce i w playżak Łowicz - PKK 99 Pabianice 76:66, żak Łowicz oraz zwycięzca I rundy zmieotf spotkają się z trzecią drużyną czyli wła
ósemka Skierniewice - Start Łódź IO 1:68. rzy się z Ósemką Skierniewice. Rewanże śnie z PKK 99 Pabianice. Po analizie dwóch
Pauza: ŁKS Łódź.
4.02,aewentualnietrzeciemecze 11.02.Finał meczy tych ekip w pierwszej rundzie wio
I. Ósemka Skierniewice (I) 8 16 687:548 zaplanowany został na 4.03, 11.03 dać, że nie będzie łatwo.
2. Księżak Łowicz (2)
8 13 605:591 i 18.03.2007roku.
(p)
Zbigniew Łaziński
dziny. Jednak w niedzielę w hali sportowej
OSiR m I kibice koszykówki
oglądali niezwykłe spotkanie, które obfitowało przede wszystkim w faule i rzuty osobiste. Rywalem Księżaka była ekipa z Pabianic. W pierw&ym meczu łowiczanie przegrali wyjazdowy mecz 65:67. Teraz zrewanżowali się przeciwnikowi, ale zwycięstwo
przyszło po ciężkiej walce. Na potwierdzenie tych słów warto podać kilka liczb.
W calyrnspotkaniu sędziowie odgwiz.dali 55.
fauli, z tego aż 35. drużynie z Pabianic. Łowi
czanie aż 47. razy rzucali „wolne" i na szczę
ście robili to skutecznie, bowiem 37. razy
trafili do kosza.
Chyba nikt nie spodziewał się tak zacię
tego pojedynku po pierwszej kwarcie. Pod100.
opieczni trenera Cezarego Włuczyńskiego
Łowicz, 17 grudnia. Rzadko się zda- zagrali bardz.o dobrze na początku tego merza; aby mecz koszykówki trwał dwie go- czu i po sze.5ciu minutach prowadzili już

Księżak

Piłka nożna

czy Głowno.

I. TKKF Expandor Głowno (1) 5 12 12:5
2. LZS Retki (2)
4 li 12:3
3. TKKF BS Głowno (3)
4 7 10:8
. 4. TKKF Księżak (4)
4 6 7:8
5. Dzi-koś-ć Chąśno (5)
4 4 5:9
6. Skierniewicki Węgiel (6) 4 3 7:11
7. Gronki Łowicz (7)
5 2 5:14
Kolejne siatkarnkie pojedynki w piątek ,
22 grudnia, oczywiście w. hali OSiR m 2.
Wszystkie mecze pierwszej ligi rozpoczynają się o godzinie 20.00
Zbigniew Łaziński

łowickiego

na drugim

- mecz sparingowy Ili-ligowej drużyny KS Pelikan Łowicz

Testowanie mlod11eiowcow
• UNIA Skierniewice - PELIKAN
1:1 (0:1)
O: 1 - Robert Wilk ( l O), l: 1 - Dariusz Skoczylas (82).
Pelikan: Romanowski - Kosica, Czerbniak, Serocki, Goryszewski - Kruk, Jóźwiak,
Kołecki, Marciniak- Wilk, Kowalczyk oraz
Brzózka, Walczak, Kutkowski, Styszko.
Skierniewice, 8 grudnia. Co prawda
do inauguracji rozgrywek rundy wiosennej
w mlidze powstało jeszcze kilka miesięcy
(zaplanowana została w tym sezonie dopiero w ostatni weekend marca), ale trener
Jacek Cyzio już szuka wzmocnień. Wobec odejścia Jakuba Kaźmierczaka do Pelikan znowu

Świtu oraz prawdopodobnych transferów

Łowicz

•

ki. Ekipa Piotra Daszczyńskiego bardz.o dobrze zagrała w pojedynku z zespo-

łem ze Skierniewic i zwyciężyła w tie--breaku 15:12. To ich pierwsze zwycięstwo
w zmaganiach ekstraklasy i miejmy nadzie-ję, że nie ostatnie.
5. kolejka I ligi AMŁ:
•TKKFEXPANDORGłowno -DZIKOŚ-Ć Chąśno 3:0 (25:21, 25: 18, 25:20)
•LZSRetki- TKKF KSIĘŻAK Łowicz
3:1 (25:27, 25:10, 25:17, 25:23)
•GRONKILowicz-SKIERNIEWICKI WĘGIEL Skierniewice 3:2 (25:21,
18:25, 25:21, 19:25, 15:12) Pauza: TKKF BANK SPÓLDZIEL-

zremisował z Unią

1:1.

Macieja Wyszogrodzkiego do Kolportera-Korony Kielce oraz Kamila Goryszewskiego do łódzkiego ŁKS w łowic
kiej drużynie pojawiło się kilku nowych:
Kamil Kołecki (MawwszeGrójec, a wcześniej m.in. Unia), Rafał Kosica (Okęcie
Wan;zawa), Maciej Kruk (Starachowice)
i Michał Marciniak (Kolejarz Łódź).
Pierwszy trening w nowym roku trener
Cyzio wyznaczył na 15 stycznia, a 24 stycznia łowiczanie mają wyjechać na dziesięcio
dniowe zgrupowanie do Brennej. Dopiero
po powrocie biało-zieloni rozgrywali będą
meczekontrolne(dziewięćlubdziesięć). (p)

.

Ekipa TKKF
LZS Retki.

Księżak

nie

sprostała obrońców tytułu

mistrzowskiego - graczom

Piłka

siatkowa - 5. kolejka
li ligi Amatorskich Mistrzostw Łowicza

Wyrównana ósemka
Łowicz, 15 grudnia. Nadal bardzo nieśli siatkarze z drużyny Krystiana
ciekawie wygląda sytuacja w tabeli po 5. Krawczyka, którzy nie mieli problekolejce spotkań w II lidze Amatorskich mów z ostatnią ekipą w tabeli.
Mistrzostw Łowicza . Szansę na pierw5. kolej/w Il ligi AMŁ:
sze dwa miejsca wciąż ma jeszcze az
• UKS KORABKA Łowicz - ZSP 1
osiem zespołów, ponieważ lider tabeli ma LOWICZ 3:0 (25:22, 25:22, 25:27)
jedenaście punktów, a ósma drużyna ma
• Il LO Łowicz - STOMED Łowicz
na koncie siedem punktów. Widać zatem, 0:3 (17:25, 16:25, 22:25)
że rywalizacja jest bardzo wyrównana i o
•ESSATOTEAMŁowicz -GRONkolejności końcowej decydować będzie KI i SPÓŁKA Łowicz 3:0(25:20,25:20,
każdy mecz.
25:18)
W 5. kolejce pauzowała drużyna słu
• MEDEST UKS EKONOMIK
chaczy Kolegium Nauczycielskiego w Łowicz - KAROL I SPóLKA Zduny
Łowiczu - Iskra, która nadal prowadzi w 3:0 (25:20, 25:22, 31:29)
rozgrywkach. Zaraz za nią majduje się
•AZS Kutno - ZATORZE AVENA
ekipa AZS Kutno. Studenci to najpoważ Łowicz 3:0 (25:15, 25:18,' 25:14)
niejsi kandydaci do mistrza II ligi.
Pauza: ISKRA Łowicz.
Warto odnotować ważne zwycięstwo
I. Iskra Łowicz (I)
4 · 11 12: 3
podopiecznych · Pawła Tomczaka z 2. AZS Kutno (2)
4 1O 11 :3
UKS Kotabki, którzy umocnili się na trze- 3. UKS Korabka Łowicz (3) 4 1O 11 :4
ciej pozycji po pokonaniu 3:0 siatkarzy 4. Stomed Łowicz (6)
5 l O 11 :6
z ZSP m I Podrzecma. O dwa miejsca w 5. UKS Ekonomik Łowicz (8) 4 8 10:5
tabeli awansowali zawodnicy Stomedu, 6. Essato Team Łowicz (7)
5 8 11: I O
którzy gładko pokonali drużynę z II LO 7. Karol i Spółka Zduny (4) 5 7 IO: IO
w Łowiczu.
8. ZSP I Podrzeczna (5)
5 7 I O: 11
Dó walki o podium włączył się Eko- 9. Zatorze Avena Łowicz(9) 5 3 5:13
nomik, który po &łabym początku roz- 10.IILOŁowicz(IO)
4 O 1:12
grywek teraz zaczął wygrywać. Pod- 11. Gronki i Spólka Łowicz (I I) 5 O 2: 15
opieczni Tomasza Czubaka z UKS
Kolejne mecze Il ligi w ,przedświąteczny
Ekonomik wygrali 3:0 z ekipą Karola piątek 22 grudnia. Początek spotkań o goKosmowskiego ze Zdun i awansowali dzinie 17 .OO.
na 5. miejsce. Planowe zwycięstwo odZbigniew uó1iski

nowy
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Piątka

6.kolejki J· ligi

•IRENEUSZKAMIŃSKI(AKUMU
LATORY-MARA, 1. nominacja)-debiutujące w łowickiej lidre ,,Bateryjki" niespoOziewaniena półmetku rozgrywek sąwspół
liderami w ligowej tabeli, a spora w tym zasługa także golkipera tej drużyny. Nie może
więc dziwić „powołanie" do „piątki",
zwłaszcza po tak dobrym meczu ...
•
KONRAD BOLIMOWSKI
(DACH-LUX, 2. nominacja) - już po raz
chugi znalazł sięwśródwyróżnioaych. Konrad znowu trafił do b.ramki rywala; ajedna z
bramek była naprawdę przedniej urody.
• ZBIGNIEW CZERBNIAK (DAGRAM-AT, 1. nominacja) - trzy gole
„C:zdoogo" ijego Dagram-ATniemiałwięk
szych kłopotów z czwartym zwycię_stwem

Ale się
Sławomir Sałaciński (z lewe1) zdobył w końcówce meczu

z Blockersami dwa gole dla Oldboya. Obok Piotr Szkup.

Halowa piłka nożna - 6. kolejka I ligi ŁoLiF

Oldboy dolqczyl do
6. kolejka I ligi. ŁoLiF:
• BLOCKERSl-INTERMARCBE
Lowkz-AKUMULATORY-MARAKutno 1:3 (1:3); br.: Andrzej Osowski (1) Mariusz Jakubowski 3 (3, 7 i 9).
Żółte kartki: Maciej Jędrachowicz (Blockersi) i Robert Kornacki (Akumulalory).
Czerwona kartka: Robert Kornacki (Alrumulatory).
,
Łowicz, 16-17 grudnia. Znakomicie w
haliłowickiegoOSiRnr 1 spisujesięjakdo
tąd ekipa Akumulatorów-Mara. Kutnowskie „bateryjki" tym razem lepsze od Blockersów. Łowiczanom okazji nie brakowało,
ale w bramce rywala,,królował" makomicie

dysponowany Ireneusz Kamiński. Trzeba go uznać za „ojca" tego zwycię_stwa ...
• DRUŻYNA-A Łowicz - MARTRANS Domaniewice 3:2 (3:0); br.: Kamil Górski 2 (1 i5)iTomaszRembowski(3)
- Dańusz Florczak (14) i Robert Dąbizyk
(16).
Żółte kartki: Tomasz Rembowski (Drużyna-A) i Marcin Osówniak (Mar-Trans).
Po pierwszej połowie Drużyna-A prowadziła już 3:O, ale po przerwie „fantazyjni" gracze z Domaniewic byli bliscy zdobycia swojego pierwszego punktu w I lidre.
• DACH-LUX Łowicz - OUTSIDER
Łowicz 7:0 (3:0); br.: Michał Plichta 3 (2, 6
_i 9), Konrad Bolimowski 2 (17 i 18) i Marcin
Rychlewski 2 (18 i 19).
Żółta kartka: Marek Olaczek (Outsider).
• DAGRAM-AT Łowicz - VAGATBSZL Domaniewice 5:1 (1:0); br.: Zbi-

Paweł

z

Dziedziela strzelił w meczu
Vagatem trzy gole.

gniew Czerbniak 3 (3, 15 i 19), Jakub Kaź
mierczak (12) i Tomasz Styszko (13)- Przemysław Śmiałek (18).
,,Stary mistrz'' jeszcz.e raz udowodnił, że
na sportową emeryturę jeszcze za wcześnie. Dagram-ATwciąż współlider.em rozgrywek, a w czołówce klasyfikacji strzelców BS w Skierniewicach spora grupa
graczy z tej drużyny: Zbigniew Czerb·
niak (tym razem aż trzy trafienia), Grze..
gorz Durka i oczywiście Tomasz Styszko.
llPĘDZĄCElMADLAŁowirz-OLIM

PIA-AGATOM Chąśno 6:2 (2:1); br.: Sebastian Zwierz (7), Maciej Wysz.ogrodzki 2
(9 i 19) i Jarosław Walczak 3 (12, 16 i 17) Arl<adiusz Przyżycki (5) i Grzegorz Czerl>.
niak(15).
Pędzące bez większych kłopotów odniosły czwarte zwycięstwo w tegorocznych
rozgrywkach. ,,Królem polowania" tym razem Jarosław „Jara" Walczak, -który
popisał się tym razem klasycznym hat-trickiem.
• OLDBOY Łowicz - OPTI-ZATORZELowicz3:2(1:1); br.: Robert Wtlk2 (9
i 16) i Robert Hyży (12)- Seba.5tian Cicha!
(9) i Grzegorz Cipiński (IS).
Najciekawszymecz6.kolej'ki.lligiroz.egrany zootał na jej zakończ.enie... Bronią;y nń
stra:>wskiego tytułu team Opti-Zatoml wciąż
nie może wskoczyć w odpowiedni rytm:Znakomite trafienie Grzegorza Cipińskiego nie
wystarczyło, żeby za.stopować ekipę Robertów - Wilka i Hyżego.
Za/egly mecz I. kolejki I ligi ŁoLiF:
•VAGAT-BSZLDomaniewice-OUTSIDER Łowicz 2:7 (1:2); br.: Robert Kruk
(6) i Przemysław Imiołek (11 )- Paweł Dziedziela 3 (4, 5, i 18), Jakub Doroba (14), Patryk Demidowicz 2 (15 i 17) i Mateusz Zimecki (15).
Żółte kartki: Dariusz Strugiński (Vagat) i
Patryk Demidowicz (Outsider).
Vagat walczył, na początku chugiej odsło
ny doprowadził nawet dq remisu, ale jednak
efektowne zwycię_stwo odnieśli gracze Outsidera. Ten mecz pokazał jak trudno jest wykorzystywać przedłużony nuty karne ...
Z.aległy mecz 3. kolejki. I ligi ŁoLiF:
• OLDBOY Lowicz - BLOCKERSI-INTERMARCBE Łowicz 5:3 (2:1);

czołówki

w tym sezonie. Czy rownie skutecznym
Zbyszek okaże się w kolejnym meczu
z Oldbojami? Myślę, że tak...
•ROBERTWILK(OLDBOY, 2. nominacja)-klasy Roberta nie trzeba nikomu
udowodniać. „Wilcrek" znowu trafił - tym
razemdobnu:nki~ychmistrzówŁowi
cza(Zatorze), a szczególnie mogła siępodo

bać bramka dająca „Starszym Panom" 1nJ
punkty.
•GRZEGORZCIPIŃSKI(OPll-ZA
TORZE, 1. nominacja) - co prawda mistrz.owie Łowicza - 2006, gracz.e Opti-ZatoIZli z.eszli z boiska pokonani, ale trafienie
„Cipka" na 2:2 było chyba najładniejszym
golem6. kolejki lligił..oLiF.
(p)

zaległą

Zaproszenie na

ŁoLiF

2.

kolejkę

I ligi ŁoLiF

będzie działo

.ł.

Kolejne mecze w I lidze ŁoLiF odbę
• MAR-TRANS Domaniewice - VAdą się w poświąteczną, a jednocześnie GAT-BSZL Domaniewice - godz. 16.40.
przedsylwestrową sobotę 30 grudnia.
• AKUMULATORY-MARA Kutno
Mecze zaległej 2. kolejki (nie odbyły się -OPU-ZATORZE Łowicz- godz. 17.20.
25 listopada ze względu na żałobę naro• DRlJŻYNA-A Łowicz- OLIMPIAdową) zapowiadają się szczególnie inte- AGATOM Chąśno - godz. 18.00.
resująco ...
• DACH-LUX Łowicz - PĘDZĄCE
• BLOCKERSI-INTERMARCHE IMADŁA Łowicz- godz. 18.40.
Łowicz - OUTSIDER Łowicz, sobota • DAGRAM-AT Łowicz - OLDBOY
godz. 16.00.
Łowicz - godz. 19.20.
(p)

Łowicki

informator sportowy

br.: Robert Hyży (5), Robert Wilk 2
(7 i 17) i Sławomir Sałaciński 2 (18 i 20)
"'afelr 22 :rudni@;
wejpiłkinoinejrocznika 1992opucharbur- Maciej Jędrachowicz (4), Piotr Szkup
• 17.00-20.00 - hala sportowa OSiRm 2 mistml miasta Łowicza;
(19) i Przemysław Urbanek (20).
Sobota. 30 .,...mta·
Blockersi co prawda prowadzili, w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecze Il ligi
• 9.00-12.00-halasportowa OSiRm l
ale szybko na bramkę Macieja Jędra Amatorskich Mistnostw Łowicza w piłce
siatkowej;
w
Łowiczu,
ul. Jana Pawła Il 3; zaległa 2.
chowicza odpowiedzieli „Starsi Pano• 20.00-22.00 - hala sportowa OSiR kolejkaNligiŁoLiF-u,czyliŁowickiejLigi
wie". Oldboy wygrywał już 4: 1, ale ło
nr 2 w ł.owimi, ut Topolowa 2; mec:re I Futsalu;
wicka młodzież zniwelowali troszkę tę
ligi Amatorskich Mistrzostw Łowicza
• 12.00-15.00 - hala sportowa OSiR
stratę.
w_~tkowej;
qr I w ŁQwiczu, ul. Jana Pawła II 3; 4.
1. Pędzące Imadła Łowicz 5 12 21-1 O
Sm& ll::grnd+·
kolejka fil ligi ŁoLiF-u, czyli .Łowickiej
2. Oldboy fowicz
5 12 19-10 · e 9.00-17.00 - hala spor1oWa OSiRnr I Ligi Futsalu;
.
3. Akumulatory-Mara Kutno 5 12 17-8 w Łowiczu, ul. Jana Pawła li 3; turniej halcr
• 15.00-16.00- hala sportowa OSiR nr 1
4. Dagram-AT Łowicz
5 12 19-12 wejpiłkinożnejrocznilca 19')3opucharbur- wwwiCZU: ul. Jana Pawła Il 3; 4. kole,i'kall
5. Dach-Lux Łowicz
5 IO 24-12 mistrza miasta Łowicza;
ligił..oLiF-u, cżyli Łowickiej Ligi Futsalu;
6.Drużyna-AŁowicz
5 10 23-12
Cznrtęk. 28 &Ji"'llit
• 16.00-20.00 - hala sportowa OSiR
7. Outsider Łowicz
5 6 B-21
• 9.00-17.00 - hala spor1oWa OSiR m 1 nr 1 w Łowiczu, ut Jana Pawia Il 3; 7Jlłe..
8. Olimpia Chąśno
5 6 13-24 wŁowiczu, ul. Jana Pawła.Il 3; turniej halo- gla 2. kolejka I ligi ł.oLiF-u, czy.li Lowic9. Opti-Zatorze Łowicz
5 5 17-13 ~piłki nożnej roc:z.nika 19Cll opucharbur- kiej Ligi Futsalu;
IO. Blockersi Łowicz
5 3 12-19 mistrza miasta Łowicza;
•20.00-22.00-balasportowaOSiRm I
11. MaR-Trans Domaniewice 5 O 5-21
&teJi..19 grudni@•
wł..owiczu,ul.JaiiaPawlall3;5.kolejkall
12. Vagat-BSZL Domaniewice 5 O 9-30
• 9.00-17.00 - hala spor1oWa OSiR nr I · ligi ŁoLiF-u, czyli Łowickiej Ligi Futsalu.
(p) wŁoWiczu,ul.JanaPawłall3;tumiej_halo.
(p)

Prognoza pogody dla rejonu Łowicza w dniach od 21 do 27 grudnia 2006 r.
PRZYSŁOWIE LUDOWE O POGODZIE:
„JAK W WIGILIĘ Z DACHU CIECZE, ZIMA

DŁUGO SIĘ

• SYTUACJA SYNOPTYCZNA: Pogodę kształtować
będzie układ wyżowy znad Europy" zachodniej.
_I
Napływać będzie chłodna masa powietrza z północnego-zachodu r

f

Sochaczew

•

1/ 5

ŁOWI CZ

Łęczyca• •

• PONIEDZIAŁEK • ŚRODA: Zachmurzenie umiarkowane
do dużego, na ogół bez opadów. Widzialność dobra
do umiarkowanej, zamglenia. Wiatr północno-zachodni
i zachodni, umiarkowany i słaby.
Temp. max w dzień: + 3°C do + 6°C.
Temp. min w nocy:+ 2°,c do - 1°C.

115

•'

11 5

•

Płońsk

Płock

=:i

\ Czwartek - Niedziela
- 21 - 24.12.2006r.
1/ 5

...--"'

• CZWARTEK - PIĄTEK: Pochmurno z przejaśnieniami,
•
lokalnie możliwy słaby opad śniegu z deszczem lub deszczu.
, r
Widzialność umiarkowana do dobrej, zamglenia.
/ Gos:nin
Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany.
/
11 5
Temp. max w dzień:+ 1•c do+ 4°C.
1
Temp. min w nocy:+ 1°C do - 2"C.
Kutno•
•SOBOTA- NIEDZIELA: Na 096! pogodnie,
zachmurzenie umiarkowane, okresami duże,
bez opadów. Widzialność umiarkowana
do dobrej, zamglenia. Wiatr zachodni
i północno-zachodni, słaby i umiarkowany.
Temp. max w dzień: + 2°c do + s•c.
Temp. min w nocy: + 1°c do - 2°c.
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•PROGNOZA BIOMETEOROLOGICZNA:
Warunki biometeorologiczne
na ogół niekorzystne.
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pocztowa 68. Redakcja w Łowiczu: Redagują: Wojciech Waligórski (redaktor naczelny), Ewa Mrzygłód-Waligórska (sekretarz redakcji). Dziennikarze: Marcin A. Kucharski, Tomasz Bartos ,
Mirosława Wolska-Kobierecka, Wojciech Czubatka, Eliza Błaszczyk , Paweł A. Doliński (sport). Stale współpracuje: nadkom . Leszek Okoń (kronika policyjna). Redakcja zastrzega sobie
IL prawo zmiany tytułów nadsyłanych tekstów oraz' dodawania śródtytułów. OGŁOSZENIA I REKLAMY przyjmujemy telefonicznie, faxem (tel./fax 837-37-51, tel. 830-34-08),
..:Ó~._ e-mailem (biuro@nowlow.pl) lub osobiście ~biurze ogłoszeń, ul. Pijarska 3a, od poniedziałku do piątku w godz. 7·18, w soboty 8-14, w Głownie: ul. Swoboda 4, pn.-pt. od 10-16.
mliDroirRoLowm OGŁOSZENIA DROBNE przyjmowane są także w innych punktach , wymienionych na stronie· 28. Skład tekstu własny. Index: 326097 - dotyczy sieci .Ruch ".
fi-IZ"••uum1•m"w1 Nakład kontrolowany Nowego Łowiczanina 10.000 egz. Nakład wraz z wydaniem głowieńskim (Wieści z Głowna i Strykowa), niekontrolowanym przez ZKDP: 12.450 egz.

Stowarzyszenie
Gazet
.Lokalnych
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WANNA AKRYLOWA
Z PARAWANEM
•.rozmiar wanny 145 :x 95 cm
•wysokość parawanu 150 cm
•nogi w komplecie
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SKIERNIEWICE

ZAPRASZAMY: Pon.-Pł. 7.00-21.00, SOb. 8.00·20.00, Hd. 10.00-18.00
SJdemiewice ul. Wyszyńskiego 10, tel. 046 83 46 100; fax 046 83 46,200
ł.6dt ul. Wróblewskiego 31, tel. 042 68 37 100; fax 042 68 37 200
'-----""'------"-'----------' ł.ódt Zgierska ul. Gen. Sikorskiego 2/6, tel. 042 61 75 100; fax 042 61 75 200
ł.ócH Widzew ul. Wydawnicza 13, tel. 042 67 18 100; fm: 042 64 18 200
www.ccntorama.com.pl
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