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Wyrok będzie w dni

IŁowicka policja,
prokuratura i

Nowe procedury wprowadza również łowicki
Rejonowy. - Jesteśmy przygotowani, chociaż obawiamy się pierwszego oJ.:resu, w którym telminy nowych spraw mogą nałożyć się
na czyny podobne z poprzednich oJ,;-resów.
Nie powinno to jednak tnvać dłużej niż
3 miesiące - powiedziała nam prczes
Sąd

sąd

już gotowe.
Począwszy

od najbliższego
poniedziałku

łowickiego sądu Elżbieta Chądzyń

ska. Według niej ilość spraw
12 marca sprawcy Chądzyńska
w tym trybie nie powinna
być wielka. Wszystkie spradrobnych
wy dotyczące pijanych roI przestępstw
werzystów czy pijanych
kierowców są i tak już przezłapani na
cież w sądzie rozpatrywane.
gorącym uczynku,
- Głównie od dzia/Gll policji
wciągu 3 dni
zależy, czy przybędzie nam
spraw chuligGllskich - uwadoczekają się
ża prezes Chądzyńska.
wyroku.
Zygmunt
Pomimo tego, że nowych
Galant
spraw nie powinno do łowic
zw. tryb przyspieszony
kiego sądu zbyt wiele wpły
będzie stosowany wobec sprawcy czy- nąć, wprowadzono zmiany organizacyjne.
nu zagrożonego karą nieprzekraczającą Wszystkie sprawy w trybie "szybkim"
5 lat pozbawienia wolności, w tym o cha- będą rozpatiYwane w godzinach urzędowa
rakterze chuligańskim, jeśli został on ujęty nia sądu - od 8.00 do 16.00. - Mamy tylko
na gorącym uczynku (lub bezpośrednio po- 3 sędziów orzekojących w sprawach grodztem) i przekazany do dyspozycji sąd u kich i nie sposób ich zmusić, żeby pozostaw ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania.
wa/ijeszczepo godzinach - powiedziała nam
Oznacza to, że policja i prokuratura prezes Chądzyńska. Sędziowie, protokolanbędą miały tylko 48 godzin na przygoto- ci i ochrona sądowa będąjednak pełnić dywanie wniosku o ukaranie, który zastąpi żury "pod telefonem" w soboty, niedziele
Polska spółka SONDA SA
akt oskarżcnia, a sędziowie kolejne i święta - również w godzinach od 8.00 do
28 lutego kupiła od funduszu 24 godziny na wyznaczenie rozprawy 16.00. Taka praktyka była stosowana
i wydanie wyroku. Będzie wprawdzie w Łowiczu już od dawna w sprawach areszinwestycyjnego Enterprise
możliwość zarządzenia w procesie jed- tanckich.
Investors 60% udziałów
Według pani prezes dobre działanie wynorazowej przerwy, ale trwającej nie dłu
Agros Nova sp. z 0.0.
żej niż 14 dni, np. by wezwać kotejnych miaru sprawiedliwości w nowym trybie
będzie zależeć od sprawności organizaotychczas SONDA posiadała 40% świadków.
udziałów w Agros Nova, teraz stała się jedynym właścicielem spółki. Wartość transakcji to 251 milionów złotych.
SONDA powstała 1993 roku na bazie
ndrzej Rybiński zagra dla łowickich
zakładu przetwórstwa owocowo-wakobiet dzisiaj, 8 marca, o godz. 18.00
rzywnego w Tymienicach koło Zduńskiej
w kinie Fenix w Łowickim Ośrodku
Woli. Zakład poddany był modemizacji, Kultury. Bilety na koncert w cenie 20 zł
Czyli jak się buduje stabilną większość
wymieniono park maszynowy. Począt można jeszcze nabyć w kasie kina
kowo SONDA produkowała w nim przeRybiński był członkiem takich zespołów
- Może i ciężko rządzi się Czyli że PSL definitywnie odsunięte zostaciery, dżemy i ogórki konserwowe. Rok jak ,,2+ l" i ,,Andrzej i Eliza". Od 1981 r. większością jednego głosu, ło od władzy w powicie.
Powstały na początku kadencji obecpóźniej rozszerzono asortyment o soki rozpoczął karierę solową. W 1983 r. wygrał ale to nie będzie długo trwai kocentraty pomidorowe.
koncert ,,Premiery" na festiwalu w Opolu ło - władza przyciąga - tak nej rady klub PiS i Sprzynlierzeni liczy
10 osób, które od początku były pewne,
dok. na sir. 3 piosenką ,,Nie liczę godzin i lat".
(jr)
mówili nam jeszcze przed iż w łonie rady będą trzymać się wspól-------------------------------------------- REKLAMA --- dwoma miesiącami radni
nie - nawet wtedy, kiedy ciągle ważyło
z rządzącego w powiecie ło się jeszcze, kto rządził będzie w powie~untfacja CZ 1Jń
wickim klubu Prawa i Spra- cie. Najpierw dziesiątka pozyskała Eu99-400 Łowicz
.:2
ul. Papieska 6 t.m.1ana Pawła II
geniusza Bobrowskiego z SLD.
wiedliwości.
i przez jakiś czas rządziła przewagąjed
inę/o trochę czasu i dziś budżet przy- nego głosu. Na poprzedniej sesji wspóljęty został 15 głosami. Nawet jeśli, nie z jedenastką głosował już też Oańusz
jak słyszymy od uczestników sesji, w za- Kosmatka i mówiło się, iż kwestią czamieszaniu podczas głosowania dwóch rad- su jest, aż do radnych rządzących dołą
nych z opozyc)'jnego klubu PSL pomyliło czy Krzysztof Janicki. Na ostatniej sesji
się i wbrew swoimi intencjom zagłosowało Janicki zagłosował za przyjęciem budżetu.
Trójka radnych nie wstąpiła jednak do
za przyjęciem budżetu, arytmetyka i tak
daje PiS-owi trzynastogłosową większość. klubu PiS i Sprzymierzeni. PrzewodniElżbieta
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Muzyczny wieczór dla kobiet
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ORGANIZUJE: • wesela· komunIe· bankiety
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telJlax 046 837-66-78, ().502·323-404
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owe zadania będzie też miała policja,
która będzie musiała np. wezwać
wszystkich świadków na rozprawę, a czę
sto nawet dowieźć ich na miejsce. - Procedura będzie taka sama, tyle że to, na co mieliśmy kiedyś ":ilka dni, będziemy musieli zrobić w kilko godzin, a stan etato':V)' w policji
nie zmienia się. Policja musi zebrać dąwody,
utrwalićje zgodnie z procedurami, ustalić
i przesłuchać świadków i z przygotowanym, kompletnym materiałem iśi: do prokuratury - powiedział nam zastępca komendanta Komendy Powiatowej Policji
w Łowiczu Andrzej Rokicki. Czy poLicja
na to jest przygotowana? - Tak. Jesteśmy
od tego, żeby ~kon'ywać to, co nam się
zleca - mówi Rokicki.
dok nastr. 2

N

Trzynastu za budżetem

cfobro

~r-

cyjnej i dobrej wspólpracy sądu z pooraz adwokaturą choć na tę ostatnią prezes sądu nie ma
formalnego wpływu, a przy sprawach
w "szybkim" trybie wymagana jest
obecność adwokata na sali rozpraw.
- Napisałam kurtuazyjne pismo do
adwokatów, oni kurtuazyjnie odpowiedzieli, że można na nich liczyć
i będąpod telefonami w slVoich kancelariach - mówi prezes Chądzyńska.
Na terenie powiatu łowickiego jest 3 adwokatów, którzy mogą być obrońcami
z urzędu.
licją, prokuraturą

w powiecie
czący

rady Marcin Kosiorek mówi, iż naim tego nie proponowano i dodaje
krótko; -Apo co? Wklubiejestdziesiątko
radnych, a reszta może głosować według
tego, co jej podpowiada sumienie - mówi.
Dariusz Kosmatka przyznaje, iż przed
miesiącem miał ze starostą Januszem Michalakiem poważną rozmowę natury -jak
to określa - ogólnej. Na ogólnikach sięjed
nak nie skończyło, gdyż Kosmatka otrzymał wtedy propozycję stanowiska człon
ka zarządu. Przypomnijmy, iż na poprzedniej sesji przyjęto zmiany w statucie powiatu, umożliwiające dokoptowanie do istniejącego etatowego składu zarządu dwóch członków społecznych. Na
najbliższej sesji na członka zaproponowany ma zostać właśnie Kosmatka.
dok nastr. 3
we~
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~
• PROSTOWANIE FELG !~~".~
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~.
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organizuje: ol' weseta ol' poprawiny ol' komunie I
ol' bankiety ol' imprezy okolicznościowe
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Bezrobotni sp~zqtaiq ulice
Osoby zarejestrowane jako
bezrobotne w Powiatowym
Urzędzie Pracy i wskazane
przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej oraz
same zainteresowane
dodatkowym zarobkiem,
pomagają w utrzymaniu
czystości w Łowiczu.

race społecmie użyteczne - bo tak nazywa się na fonna świadc:z;enia - mogą
być prowadzone wyłącmie na rzecz miastalub gminy, z terenu której pochodzą bezrobotni. Ustawa o pomocy społecznej wpro-

P

wadziła możliwość

korzystania z takiej formy w ubiegłym roku. Aktualnie w Łowiczu
gotowoŚĆ do korzystania z tego świadcze
nia wyraziły 23 osoby. Każdego dnia na terenie miasta - przy sprzątaniu skwerów,
chodników, ulic itd. pracLue co najmniej kilka
z nich. Są wysyłani wszQdzie tam, gdzie jest
naśmiecone. Nie oznacza to, że miasto zostani« uprzątnięte w ciągu kilku dni, ale
z dnia na dzidl na części ulic ' widać poprawę·

-

Przyślemy

naszych pracowników
i sprząhlą ten ró~v, nawetjeśli leży to wgestii
zanądcy drogi, a nie naszej - powiedział na
spotkaniu w przedszkolu na osiedlu Górki
w Łowiczu bunnistrz Krzysztof Kaliński,
gdy zwrócono uwagę na śmieci w rowie

Prochy Janowskich wróciły
wrodzinne strony

przed skrzyżowaniem Łęczyckiej z obwodnicą. Mówiąc o przysłaniu pracowników,
miał na myśli właśnie osoby, które wykonują prace społecznic użyteczne.
- Swiadczenie to jest wygodne między innymi ze względu na jego elastyczność. Osoby, które wykonująpracespo/ecznie użytecz
ne nie są zalnidniane pnez urząd ~ ośro
dek pomocy, więc nie lfZeba odprowadzać
podatMw od ich pracy, podpis)!\vać umów
itp. wyrażają gotowość do praCy i jeślijest
potlzeba, \~vamy ich. Sąjednak i ograniczenia... - powiedział nam dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Marek
Dziedziela. Zgodnie z przepisami osoby
takie mogą przepracować maksymalnie
40 godzin w miesiącu i nie mogą otrzymać

będzie

kronika .~

policyjna

N

~~

~

@]@ W~~D ~~@n~

- Płacimy za prowadzenie prostych prac
co uważam jest pnyzwoitą stawką dla osoby bezrobohlej, która możepobierać też inneświad
czenia z ośrodka pomocy społecznej - mówi
Dziedziela. Należy ponadto wyjaśnić, że
osoby świadczące prace społccznie użytecz
ne nie tracą statusu osoby bczrobotnej, a od
ich wynagrodzenia nie jest naliczany jakikolwiek podatek.
- Niektófym osobom, które będą !Zeteinie
pracowały, chcemy zaproponować zalnidnienie wpeblym wymiane godzin w ramach
robót publicznych. To ma byćfonna mobilizacji - deklanye dyrektor M9pS.
(mak)
porządkowych 6 zlotychza godzinę,

itd. W ciągu kilku minut jest przewieziony
na do policyjnej izby zatrzymań w komendzie, tam poddany badaniu alkomatem.
Okazuje się, że w powietrzu wydychanym
z płuc 22-letni Marcin S. ma 1,15 mgldrrJ3
alkoholu.
Odpowie za słowne znieważenie policjantów i uszkodzenie lakieru na dachu policyjnego Poloneza. Stratę oszacowano na około
300 złotych. Motywy postępowania Marcina S. nie są znane. - Następnego dnia lnid/lO mu było wytłw~ć dlaczego zaatakował radiowóz miotłą... - powiedział nam
zastępca naczelnika Sekcji Prewencji łowic
kiej Komendy Powiatowej Policji Mariusz
(mak)
Boczek.

To nie był wypadek drogowy

Stanisławskiego?

złotych

J

Wyrok
O

Komunikacii na

240

policyiny radiowóz

W

Wydział

wyższego niż

miesięcmie (niecałe 2.900 złotych rocznie).

Zaatakował miotłq

est kilka minut po godzinie 23, sobota
3 marca. Policyjny Polonez z dwoma
policjantami w środku patroluje wąskie osiedlowe uliczki na Dąbrowskiego w Łowiczu.
Na osiedlu panuje względny spokój. Nie ma
Niezwykła uroczystość odbyła
Staraniem Aliny i Marlca., dzieci Zbignie- potrzeby nawet nikogo legitymować. Nagle
się w minioną sobotę, 3 marca, wa Teodora Janowskiego, dzięki przychyl- z jednej z klatek schodowych wybiega
w Złakowie Kościelnym. Bohate- ności proboszcza parafii w Złakowie ks. wprost na radiowóz młody mężczyzna
rem jej była rodzina Janowskich, Piotra Jankowskiego, w czasie uroczystości i zaczyna uderzać w dach Poloneza długim
niezwykle zasłużona dla rozwoju pogrzebowych w grobowcu złożone zosta- kijem - jak się potem okazuje - z miotłą na
tej części powiatu łowickiego ły prochy nie tylko ojca., ale także zmarłych końcu.
Policjanci wybiegają z radiowozu, obezw okresie międzywojennym.
w 1966 roku w Chełmnie koło Bydgoszczy
władniają napastnika bez większych prodziadków. W ten sposób, jak przekazał nam
blemów, chociaż ten próbuje stawiać opór.
kościele parafialnym pw. Wszyst- Edward Lebioda, świadek tych wydarzeń, Jest jednak kompletnie pijany. Jak w amoku
kich Świętych w Złakowic odpra- az zan1iłowania badacz historu Ziemi Łowie
wykrzykuje, że zemści się, że ich pozabija
wione bowiem została msza święta kiej"w tym autor opracowania o rodzinie
żałobna za duszę ś.p. Zbignie\va Teodora Janowskich. wstała wypełniona ich o~1at
Janowskiego (1924-2007) ze Szczccinka, l1ia wola. W okresie PRL rodzina miała za- dok zestr. J
syna przedwojennych właścicieli ziem- kaz powrotu na ziemie, na których gosposkich Walerego Janov.'Skiego i Marii z Ja- darowała, nie było także tnO\vy o pogrzebie.
worskich.
•
Na cmentarzu w Zlakowie Kościelnym
rgany ochrony prawne, a mam na myRodzina ta od 1920 do J945 roku pra- znajduje się przedwojenny grobowiec r0śli policję, prokuraturę i sąd w Łowi
cowała i mieszkała w nabytym majątku dzinny, w którym spoczywają szczątki
czu,
sąpnygotowane do stosowania pnepiziemskim w Długim (gm. Kiernozia). Z1narłych przed II wojną światową: matki
Walery przyczynił się m.in. do regulacji Walerego Janowskiego - Sabiny oraz sio- sów postępowania przyspieszonego - poSłl.ld",i i przeprowadzenia melioracj i oko.. stry i szwagra. Po latach wszyscy są po- twierdza prokurator rejonowy w Łowiczu
Marek Kryszkiewicz.
licznych pól.
(lb)
novmie razem.
Sądzonym w tym trybie będzie można.
być np. za jazdę pod wpływem alkoholu,
kradzieże, drobne rozboje, niszczenie mienia czy zabór pojazdu. W postępowaniu
przyspieszonym sąd nie może orzec kary
We wtorek 6 marca o godz. 5.40 czek, zastępca naczelnika sekcji prewen- pozbawienia wolności przekraczającej 2 lata
Od wyroku przysługuje odwołanie, ale
na ul. Broniewskiego w Łowiczu cji KPP w Łowiczu. Policja w chwili obecz krótszymi tęnninami na złożenie apelacji
71-1etni rowerzysta Edward S. z Łowi nej nie zna przyczyny zgonu - czy doi jej rozpoZl1lll1ie.
cza z nieustalonych na razje przyczyn szło do niego na sl<1.ltek urazu, czy najspadł z roweru na jezdnię.
pierw mężczyzna zasłabł, a potem upadł
i uderzył się o jezdnię.
I"Z?'byłe na miejsce zdarzenia pogotoMateriały w tej sprawie przekazane
. wie ranmk.owe przewiozło mężczy zostały do prokuratury. Nic nie wskazuznę do pobliskiego szpitala. Reanima- je, aby zdarzenie nosiło znamiona przecja zakończyła się niepowodzeniem, leka- stępstwa. - Nie by/o tam udziału osób lfZerze stwierdzi ZgOl1 mężczyzny.
cich, są świadkowie zdarzellia - mówi
- To nie był wypadek drogowy, ale nie- Mariusz Boczek.
szczęśliwe zdanenie - mówi Mariusz Bo(mwk)
• 28 lutego ze sklepu samoobsługowego
Polo Market przy ul. Stanisławskiego w Łowi
czu mieszkanka Łowicza zgłosiła kradzież
na jej szkodę torebki damskiej z dowodem
osobistym. Pieniędzy w torebce nie było.
Pokrzywdzona nie była w stanie dokładnie
icniejestjes=epnesC(fizone, alelVła- starostwo może przystąpić. - Nie ukrywam,
stwierdzić, kiedy doszło do kradzieży.
dzom powiatu bardzo zaleź;,: żeby że dla nas, zarówno petentów jak i unędni
• 28 lutego z pomieszczeń wykorzystywszyst!..ie powiatowe wydziały były kó~v, im szybciej się to stanie tym lepiej wanych przez szkołę nauki języków obcych
w jednym miejscu - mówi członek zarządu dodaje Miedzianowski.
działającą przy ul. Krakowskiej w Łowiczu,
powiatu Wojciech Miedzianowski.
Szczególnie dyrektor Wydziału Komunieznani sprawcy ukradli pozostawioną na
Możliwość taka .pojawiła się niedawno. nikacji i Transportu Krystyna Wojciechowwieszaku w korytarzu kurtkę z dowodem reBank Gospodarki Zywnościowej SA chce ska cieszyłaby się z przeprowadzki. - Miejestracyjnym i kluczykaJ]1i do prywatnego
zrezygnować z części sąsiadującego ze sta- /ibyśmy lepsze warunki pracy. Wszystko:
samochodu oraz kartą bankomatową i pierostwem budynku przy Starościńskiej, po- rejestracja samochodów jak i wydawanie
niędzmi w kwocie około 50 zł.
nieważ jest on dlań za duży. Być może już prawjazd;1, odbywałyby się w jednym miej• 28 lutego policja otrzymała zgłoszenie
w marcu bank wyceni nieruchomość, a po- scu - mówi.
uszkodzenia płyty nagrobnej, do czego miatem ogłosi warunki przetargu, do którego
Or)
ło dojść w ciągu kilku ostatnich dni na cmentarzu katedralnym w Łowiczu.
Cl
• W nocy z 28 lutego na l marca nieznani sprawcy włamali się do gołębnika na terenie prywatnej posesji przy ul. Łódzkiej
w Łowiczu i ukradli z niego około 50 gołębi
różnych ras o wartości około 1.500 zł.
• I marca w sklepie przy ul. Zduńskiej
W tym tygodniu na wszelkie sygnały o sprawach,
w Łowiczu nieznani sprawcy wykorzystując
które Waszym zdaniem powinny być opisane,
nieuwagęjednej z klientek sklepu, ukradli jej
torebkę z pieniędzmi w kwocie około
czekają pod redakcyjnym telefonem (046) 837-91-21
800 zł, telefonem komórkowym, dowodem
osobistym i innymi dokumentami.
i przy skrzyncemailowej:redakcja@nowlow.pl
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wynagrodzenia

Fragment ulicy

Młodzieżowej

bliżu szkoły wygląda

w po-

fatalnie.

Dziury na Młodzieżowej
yrwy na ulicy Młodzieżowej na

W

Bratko~rjcach w Łowiczu mają być

zalatane w tym roku. - Tnva inwentaryzacja dziur na drogach w mieście
i będziemy plzygotować duże zlecenie dla
ZUKna ich łatanie- powiedział nam naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych w ratuszu Paweł Gawroński. - W przypadku Mło
dzieżowej, rozważać będziemy nie tylko łata
nie dziur, może coś więcej - dodał.
(mak)

Obsadzić ekran przy Tesco?

D

źwiękochłonnyekran oddzielający

Tesco od II LO nie wszystkim się
podoba. - Nie mógłby być ładniejszy?
Otoczony np. pasem zieleni? - pytał nas jeden z mieszkańców Bratkowic. Od naszej
stronyjest za malo miejsca, by móc coś tam
zasadzić - powiedziano nam w ratuszu. Jest
możliwość puszczenia pnącza po ekranie,
ale na to zgodę musiałoby wydać Tesco.
Może powinni o to wnioskować mieszkań
cyosiedla?
Or)

Znoidą dla nich

w 3 dni
Do polskiego prawodawstwa ponownie

schronienie

B

ulwersujące postępowanie lekarza,

wprowadzone zostanie pojęcie przestęp
stwa O charakterze chuligańskim. Chodzi
o przestt(pstwa popełnione publicmie, bez
powodu lub z błahego powodu, np. wandaliznl. Kary za takie przestępstwo nie będzie
można zawiesić - ale nie będzie obowiązku
orzekania kary pozbawienia wolności.
W przypadku skazania za przestępstwo
o charakterze chuligańskim, sąd obligatoryjnie orzeknie nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego lub organizacji społecznej,jeżeli pokrzywdzony nie jest znany.
W niektórych krajach Europy podobne
przepisy sąjuż stosowane.
(mak)

właściciela nieruchomości przy Zduń
skiej 38, który chcąc opróżnić kupioną
kamienicę z lokatorów, poddaje ich szykanom, z wyjmowaniem zimą okien w opróż
nionychjuż lokalach włącmie (o czym pisaliśmy w NŁ) przyniesie, niestety, efekt.
Wicebunnistrz Bogusław Bończak poinformował nas, iż jest zbulwersowany, że na
takie postępowanie nie ma kary, ale jednak zdecyduje się podjąć kroki, by pozostałym w kamienicy lokatorom, pozbawionym obecnie nawet wody, zapewnić
lokal komunalny.
(wal)

• l marca około godziny 3.40 w nocy
w okolicach bloku nr 27 na os. Bratkowice
w Łowiczu spaleniu uległ samochód osobowy marki BMW o wartości około 5 tys. zł.
Przyczyna pożaru mogło być celowe podpalenie.
• W nocy z ) na 2 marca nieznani sprawcy wybili szybę w sklepie spożywczym przy
ul. Stanisławskiego w Łowiczu i ukradli towary
z wystawy. Właściciel oszacował łączne straty
na około 500 zł.
• 2 marca w godzinach popołudniowych
lub wieczomych nieznani spmwcy uszkodzili
zaparkowany przy ul. Mostowej w Łowiczu
samochód marki Fiat Ulyssee. Od samochodu
oderwane zostało lewe lusterko. Właściciel
pojazdu oszacował straty wynikające z uszkodzenia auta na około 500 zł.
• 2 marca z okolif:y targowiska miejskiego
przy ul. Starzyńskiego w Łowiczu zgłoszona
została kradzież pozostawionego bez dozoru
roweru typu "damka" o wartości około 200 zł.
• W nocy z 2 na 3 marca na os. Kostka
w Łowiczu nieznani sprawcy ukradli jedną
z tablic rejestracyjnych od zaparkowanego na
osiedlu samochodu marki Volkswagen Polo.
• 3 marca około godziny 19.30 na uJ. Zduń
skiej w Łowiczu 34-letni Adam D. wybił pięć
szyb w witrynach sklepowych. Został zatrzymany przez policję jeszcze tego samego dnia
i odpowie za zniszczenie mienia Mężczyzna
był pod wpływem alkoholu.
.
• W nocy z 3 na 4 marca na ul. Zduńskiej
w Łowiczu nieznany sprawca wybił szybę
o wartości około 200 zł w witrynie sklepowej.
• 4 marca o godzinie 10.15 na ul. Bolimowskiej w Łowiczu doszło do rozboju, pod-

czas którego dwaj nieznani męiczyżni doprowadzili do bezbronności, uderzając kilkukrotnie w twarz, 17-letniego lnieszkańca
Łowicza i ukradli mu telefon komórkowy,
aparat fotograficzny i portfel z pieniędzmi
w kwocie około 20 zł. Łączne straty oszacowano na około l tys. zł.
.4 marca mieszkaniec uJ. Mostowej zgło
sił fakt kierowania w stosunku do niego słow
nych gróźb pobicia i pozba~~enia życia przez
innego mieszkańca Łowicza.
• W nocy z 5 na 6 marca nieznani sprawcy ukradli z terenu gospodarstwa rolnego
w Bąkowie Gómym jednoosiową przyczepę
ciągnikową o wartości około 1.200 zł.
• 6 marca policja otrzymała zgloszenie
usiłowania kradzieży elementów zdemontowanej linii produkcyjnej ze stali kwasoodpomej. Złodziei spłoszyli pracownicy zakła
dowej ochrony. WartoŚĆ odzyskanych elementów oszacowano na około 800 zł.
• 6 marca mieszkaniec Łowicza zgłosił
oszustwo, do którego doszło na aukcji intemetowej. 26 sierpnia wylicytował kartę grafiki do komputera, za którą zapłacił
260 zł i do momentu zgłoszenia nie otrzymał towaru.
• 6 marca policja otrzymała zgłosze
nie kradzieży roweru o wartości około
300 zł z zakładowego parkingu przy ulicy
Katarzynów.
Wszystkie osoby, które mogłyby pomóc
www. sprawach prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt z Komendą Powiatową
Policji w Łowiczu.
Kronikfi opracował
Naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego
podinspektor Leszek Okoń
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Konie tylko do niedzie~i

dok zestr. 1

SONDA wyłqcznym
J
właścicielem 19ros Nova
1995 SONDA kupiła linię do rozlewu soków oraz stworzyła własny

W

działu sprzedaży. Rozpoczęto produkcję s0-

ków marchwiowych. Wkrótce stały się one
produktem strategicznym spółki, który
przxjął się na rynku. W 1998 roku rozpoczęto produkcję soków owocowych oraz
multiwitamin pod nową marką Garden.
Wkrótce pojawiły się kolejne marki, wśród
nich PYSIO.
Na przełomie lat 1998/1999 SONDA
kupiła fabrykę we Włocławku. Zakład zmodernizowano i przeniesiono do niego część
produkcji soków z Tyrnienic. Rozwijano też
produkcję keczupów, koncentratów pomidorowych i przetworów owocowo-warzywnych. Pod koniec 2003 roku nastąpiła
fuzja SONDY z Agros Fortuną, połączona
spółka przxjęła nazwę Agros Nova.
Dziś Agros Nova zajmuje I miejsce
w kraju w produkcji dżemów i konfitur, s0sów oraz zup gotowych mokrych, ogórków
konserwowych. II miejsce ma w produkcji
soków, nektarów, napojów niegazowanych Robert Niewiadomski - prezes zarządu Agros Nova.
oraz koncentratów pomidorowych. Jest też
liczącym się producentem ketchupów. Siłą cławku. Spółka zatrudnia około dwóch ty- interesowana długoterminową obecnością
firmy są rozpoznawalne przez konsumen- sięcy pracowników w całej Polsce. Pracow- w Agros Nova. Celem zarządu będzie dotów marki: Łowicz, Krakus, Fortuna, Py- nicy spółki od listopada ubiegłego roku są prowadzenie Agros Nova do grupy lidesio, Tarczyn, Garden. Roczne przychody w konflikcie zbiorowym z zarządem. Do- rów w branży przetwórstwa owocowoAgros NOva wynoszą ponad 830 milionów magają się wzrostu wynagrodzeń, od kilku warzywnego w Europie Środkowo
tygodni trwają rozmowy na ten temat. Inne wschodniej. Nie wyklucza się dopuszzłotych.
Agros Nova jest właścicielem dwóch za- postulaty, które dotyczyły spraw socjalno- czenia do spółki mniejszościowych
udziałowców czy też wprowadzenia jej
kładów produkcyjnych w Łowiczu i Ty- pracowniczych, zostały już spełnione.
mienicach oraz Kujawskich Zakładów PrzePrezes zarządu Agros Nova Robert Nie- na giełdę.
mysłu Owocowo-Warzywnego we Wło- wiadomski deklaruje, że SONDAjest za(opr. mwk)

eszcze tylko do II marca będzie moż
na oglądać wystawę ,,Konie w obiektywie" Jarosława Taflińskiego w Gminnym Ośrodku Kultwy w Domaniewicach.
Cieszy się ona ogromną popularnością nie
tylko wśród mieszkańców gminy, przycią
gnęła również spore grono znajomych autora zdjęć z Głowna i Łodzi. Prezentowanych
jest tu 60 zdjęć koni, wykonanych w stadninach w Walewicach oraz w Janowie Podlaskim. Wystawa fotograficzna wzbogacona
została akcesoriarni jeździeckimi w postaci
siodła, uwiązu, ogłowia, kantatu, dwóch toczków, podków.
(eb)

dok zestr.l

Trzynastu za budżetem
R

adny mówi, że z wykształcenia jest
specjalistą od budowy mostów i dróg,
tak więc starosta chciał mieć w zarządzie
kogoś kompetentnego, kto zająłby się tą sferą. Jego zdaniem nie do końcahyło więc tak,
że chodziło tylko o jego głos: - Starosta powiedział mi ~\lyYaźnie, że nawetjeśliprzyjmę
to stanowisko, on do niczego mnie nie zmusza i mogę głosować tak, jak będę uważał.
Jak dowiadujemy się nieoficjalnie od radnych PiS, jak na razie obsadzone zostanie
tylko jedno miejsce członka zarządu.. z obsadzeniem drugiego partia rządząca jeszcze
poczeka Nikt nie chce narn powiedzieć, czy
miejsce to szykowane jest dla Krzysztofa
Janickiego i czy jakieś rozmowy były z nim
prowadzone.
- Ogólne rozmowy były ze mną prowadzone. że coś trzeba zrobić - mówi lakonicznie Krzysztof Janicki. - Działam na rzecz
powiatu i uważam, że zagłosowanieprzeciw
budżetowi i przesunięcie jego przyjęcia
o miesiąc nic nie da • a działać trzeba, gdyż
potrzeby i oczekiwania społeczne są duże.

Janicki mówi, że nie było roznlÓW na temat przxjęcia przez niego funkcji członka
zarządu. Czy przyjąłby taką propozycję,
gdyby padła? - Nie zastanawiałem się nad
tym - odpowiada.
Czy możemy zatem mówić o stabilnej
większości w łonie rady i o koalicji? Trójka
radnych spoza klubu niczego z PiS nie podpisywała i do klubu nie weszła i nie wejdzie.
- Są w Radzie Powiatu dwa kluby PiS i PSL,
oraz trójka radnych lIiezależnych - i takjest
najlepiej, że takie osoby też są - mówi Janicki. - Chcii1łbym, aby udział w rządzeniu mialo wszystkich 21 radnych. Ale skoro się tak
nie da. trzeba się określić.
- Zauważyłem że rozmoł1Y koalicji rzą
dzącfj z PSL do niczego nie prowadzą, że ci
drudzypo prostu chcą zbyt dużo - komentuje
z kolei swoją decyzję Kosmatka. - Nie moż
/la sobie robić żartów z ł1Yborców.
Więcej O przyjętym budżecie powiatu i o sporze wokół niego - piszemy na stronie 10.
(wcz)

Skorzystai Z bezpłatnych badań
.Publiczny ZOZ w Łowiczu
zakontraktował w tym roku
w Narodowym Funduszu Zdrowia
takie same profilaktyczne
badania, jak przed rokiem.
rzy z nich już zostały uruchomione są to program profilaktyki gruźlicy,
program obturacyjnej choroby płuc
oraz program profilaktyki raka szyjki macicy. W marcu zostanie uruchomiony progranl
profilaktyki chorób układu krążenia.
Pierwsze dwa prograoly realizuje Poradnia Grużlicy i Chorób Płuc przy Starym
Rynku w Łowiczu , czynna wewtorlC i piąt
ki w godz. 8-15. Programem obturacyjnej
choroby płuc objętych może być 500 pacjentów. Każdy z tych pacjentów wypeł
niać I:x<dzie ankiet« i przejdzie badanie spirometryczne (sprawdzenie pojemności płuc).
Stu pacjentów z tego grona, których wynik
badania będzie to uzasadniał, objętych bę
dzie pogl«bioną diagnostyką,
Program profilaktyki gruźlicy przeznaczony jest dla I000 pacjentów i również jest
dwuetapowy. W pierwszynl etapie pacjenci wypełniająjedynie ankietę. Jeśli jej wynik
wykaże konieczność dalszych badań - będą
mieć prześwietlenie płuc i innespecjalistycznebadania.
Progranl profilaktyki raka szyjki macicy
realizuje Poradnia K przy Starynl Rynku,
czynna od poniedziałku do piątku w godz.
8-15. Poradnia będzie mogła wykonać
700 badań cytologicznych u kobiet w wieku

T

25-59 lat. Z bezpłatnego badania cytologicznego można korzystać tylko co 3 lata, chyba, że wynik poprzedniego był zły.
Wkrótce zapadnie decyzja, która poradnia realizować będzie program profilaktyki
chorób układu krążenia, który łowicki ZOZ
zakontraktował po raz drugi. Niestety
w ubiegłym roku nie cieszył się dużym powodzeniem, więc w tym roku kontrakt przewiduje przebadanie tylko 420 pacjentów.
Korzystający z tego programu wypeh1iają
pod okiem pielęgniarki ankietę. Na jej podstawie lekarz daje skierowanie na odpowiednie badania,jak np. poziom cukru, cholesterolu ogólnego i poszczególnychjego fiakcji,
trójglicerydów, pomiar ciśnienia, ~krcślenie
skali wagowej BMI. Program adresowany
jest tylko i wyłącznie dla osób urodzonych
w następujących latach: 1972, 1967, 1962,
1957, 1952.
(mwk)

Nowa sołtys wSerokach
wona Pawłowska zdobyła 12 głosów
i została wybrana na sołtyskę w Serokach w gminie Łyszkowice. W zebraniu
wiejskim, które odbyło się w ostatnią sobotę, 3 marca, w godzinach wczesnopopołu
dniówych uczestniczyło zaledwie 15 osób Podniosłe patriotyczne pieśni w wykonaniu szkolnego chóru, m.in. "Mazurek Oabrowskiego", "Boże, coś Polskę':
uprawnionych do głosowania Były to ostat- "Rota" i "Warszawianka".
nie wybory sołtysa wsi w gminie Łyszko
wice. Poprzedni sołtys - Zdzisław Salamon
- pełnił tę fi.ll1kcję w sołectwie Seroki przez
blisko 40 lal Niedawno zmarł.
(mak)
Monłażsłowno-muzyczny "Od B0- właśnie w ZSP nr l. Młodzież akcentowała go", "Boże, coś Polskę", "Rotę" i "Wargurodzicy do Mazur1<a Dąbrowskie w programie artystycznym swoje plzywią szawiankę". Calości dopełniała prezentacja
go" wystawiony został 6 marca zanie do Ojczyzny. Uczennica Technikum multimedialna, ilustnUąca wygłaszane w czaw auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjal- Informatycznego Ula Szczepanek recyto- sie programu treści, przygotowana przez
wała "Bogurodzicę" i "Rotę". Głosami Pawła Piuskę, ucznia klasy II Tcclmikum
przedstawienie o godz. 18.00 jest przezna- nych nr 1 w Łowiczu.
pięciu narratorów: Macieja Piotruna, Mi- Infonnatycznego. Montaż słowny przygoczone dła widzów indywidualnych. Wstęp
rogramu wysłuchali nie tylko ucznio- chała Andrzejewskiego, Przemysława Po- towały nauczycielki języka polskiego Mawolny.
wie ZSP nr I, ale również uczniowie mianowskiego, Mariusza Wacławieka riola Milczarek i Iwona Więsek. a oprawę
Koło teatralne Kołowrót istnieje wŁOK
klas ID czterech łowickich gimn~ów. i Ani Studzińskiej przypomniana została muzyczną nauczyciele Piotr Słoma iTomasz
od 2004 roku, prowadzi je psycholog i socjoterapeuta Małgorz.ata Buczyńska, w gru- Dyrektor Żywicki wykorzystał ok~ę, aby historia Polski. Szkolny chór imponująco Walczak.
pie jest obecnie 18 młodych ludzi.
(tb) zachęcić gimn~alistów do dalszej nauki wyśpiewał m.in. "Mazurka Dąbrowskie(eb)

I

Zagraią Słowika w
oło Teatralne Kołowrót działające
w Łowickim Ośrodku Kultury zaprasza w najbliższy poniedziałek
12 marca na trzy przedstawienia baśni Jana
Christiana Andersena pt. SŁOWIK.
Pierwsze dwa spektakle o godz. 10.30
i 12.00 są przeznaczone dła grup szkolnych,

K
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15 tys. dla MZK
od gminy Łowicz

Jest problem czy go nie ma L
Czyli O kanalizacji na osiedlu Kostka

- Kanalizacja na osiedlu Kostka
do tej pory całkiem nieźle,
dlatego nie robiliśmy tam przez.
ostatnich kilka lat żadnych remontów - mówi naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów w ratuszu
Grzegorz Pełka.
działała

ednak po wnioskach mieszkańców osiedla zgłoszonych na zebraniu z bunnistrzem 20 lutego, naczelnik zobowiązał się,
że sprawdzi, czy funkcjonowanie tamtego
odcinka miejskiej kanalizacji Uległo pogorszeniu. - 'Na pewno w tym roku niejesteśmy
w stanieprzeprowadzić gnmtownych remontów, alejakie inwestycjepodęjmiemy wprzyszłym roku -jeszcze zobaczymy - dodał.
Przebudowa kanalizacji byłaby droższa
i bardziej pracochłonna od budowy nowej.
Poza tym nie wiadomo, na ile wyst<dJujące
problemy są spowodowane całą osiedlową
kanalizacją, a na ile jest to wina wewnętrz-

J

nych instalacji. Argumentem przemawiają
cym za tym, że źródło złego funkgonowania kanalizacji nie leży w całym obiegu,
a tylko w poszczególnych miejscach - i to
wewnątrz budynków, jest sonda przeprowadzona przez nas wśród mieszkańców
osiedla. Żaden z zapytanych przez nas łowi
czan z Kostki, a dzwoniliśmy do 10 osób,
nie miał problemu z kanalizacją, To dziwne,
bo na zebraniu z bumUstrzem wszyscy obecni mieszkańcy jednym chórem narzekali na
jej funkcjonowanie.
Naszą tezę potwierdza również skierowane do nas pismo z Zakładu Usług Komunalnych, które opracowano po spotkaniu
z blumistrzem. Wynika z niego, że istnieją
dwa powody złego funkcjonowania kanalizacji na Kostce: stara kanalizacja, którą wykonano w latach 1955 - 1960, gorsza jakościowa od obecnie stosowanych, oraz nicwłaściwe używanie kanalizacji. Pracownicy ZUK-u w czasie interwencji na Kostce

znajdowali w sieci kanalizacyjnej np. folie,
szmaty, szkło, noże, widelce oraz popiół.
Również "I'szczędne" spłukiwanie przyczynia się do zapychania się wewnętrznych
instalacji.

K tach 50-tych na osiedlu,

analizację, którą wybudowano w lawedług dyrektora ZUK-u Cezarego Kołodziejskiego,
trzebajednak przebudować. - Jstniejqpeszamba znajdują się na różnych poziomach,
a wyloty kanalizacyjne w budynkach nie są
dostosowane do wybudowanych kallałów,
co ut11ldnia przepływ ścieków - mówi Koło
dziejski.
Z kolei według urzędującego jeszcze, dotychczasowego dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu Andrzeja
Masztanowicza, niedrożność kanalizacji na
osiedlu Kostka rzeczywiście ma miejsce, ale
jej powodem są m.in. drzewa. - fJ5miaJla
starej kanalizocji lIa 1I0Wąjest konieczna, bo

korzenie

rosnących

tutaj drzew wiele już

zniszczyły. Jedynym wyjściem będzie usunię

cie ldopotliwych drzew - mówi Masztanowicz.
Problem kanalizacji podnoszony był na
spotkaniu mieszkańców Kostki z burmistrzem Krzysztofem Kalińskim, które odbyło się 20 lutego w Ośrodku Sportu i Rekreacji. Bunnistrz obiecał mieszkańcom, że
przypatrzy się sprawie bliżej. Jednak budżet na 2007 r. jest już praktycznie zamknię
ty, a koszt wymiany starej kanalizacji na
nową jest zbyt duży, by móc go jeszcze
dopisać do tegorocznych wydatków. Również naprawa zniszczonych chodników
i uliczek osiedlowych, postulowana przez
mieszkańców Kostki na spotkaniu - musi
poczekać, ponieważ nie ma sensu robić nowych, by potem przy rozkopach w trakcie
ewentualnych napraw kanalizacyjnych,
(jr)
znowu je niszczyć.

inie autobusowe Miejskiego Zakładu
Komunikacji w Łowiczu, obejmujące
swOinl zasięgiem wsie gminy Łowicz,
zostaną przez gminę dofinansowane. Zadecydowała o tym Rada Gminy na ostatniej
sesji 28 lutego. Jednak 15 tys. zł,jakie przemaczano na ten cel w roku 2007, wynikają
ce z umowy pomiędzy miastem Łowicz
a gminą, nie rekompensują kosztów poniesionych z tego tytułu przez MZK.. Jak zaznaczył bwmistrz Łowicza Krzysztof Kaliński, który był gościem sesji, nie wszystko
dla władz miasta może przedstawiać się
w formie zysku czy strat - Kursowanie linii
MZK w obrębie gmil1y Łowicz jest naszym
obowiązkiem - dodał Kaliński. Przewidziana kwota 15 tys. pokryje tylko wydatki
administracyjne.
Dofinansowane przez gminę Łowicz linie to linia nr 2 - kursująca do Zielkowic,
Jastrzębia, Otolic, Szczudłowa, Świąc, Pilaszkowa, Dąbkowic Dolnych i Dąbkowic
Gómych; linia nr 3 - kursująca do Zawad,
Wygody, Małszyc, Klewkowa i Niedżwia
dyoraz linia nr 5 - kursująca do Jamna.
Or)

Gmina Domaniewice

Przeciwni nadmiernej
ochronie Bzury
Ujednolicenie obszarów chro- radnych wejście w życie przytoczonych
nionych, pełniących funkcję kory- zakazów skutkowałoby koniecznościązmia
tarzy ekologicznych, które znaj- nyplanu micjsco~cgo z ograniczeniem praw
dują się zazwyczaj wzdłuż dolin nabytych do zabudowy niektórych terenów.
rzek, to cel jaki chce uzyskać łódzki W opisanych wcześniej granicach nie moż
wojewoda Helena Pietraszkie· na byłoby nie tylko niczego budować, ale
wicz, tworząc obszar chronione- nawet remontować istniejących gospogo krajobrazu "Pradoliny War- darstw.
szawsko-Berlińskiej" .
Zabudowania bliżej niż owe 100 i 50
metrów od linii rzek i zbiorników wodnych
o ponad 20 gmin z naszego woje- znajdują się w Lisiewicach Małych na odwództwa trafiły pisma, aby dokład cinku rzeki Zimna Woda, w Lisiewicach
nie wyznaczyć granice pasa ochro- Dużych w otoczeniu zbiornika Okręt i rzeki
ny przyrody, o czym pisaliśmy na łamach Kalinówka, w Skaratkach przy Kalinówce,
NŁ. Większość gmin nie zamierza akcepto- w Rogóżnie i Krępie przy zbiorniku Okręt.
wać treści zarządzenia wojewody.
- Osady powstały przed wiekami i są w tych
Radni gminy Domaniewice jednogłośnie miejscach historycznie zakorzenione. Mieszzadecydowali 2 marca, że nie zgadzają się kający ludzi nie naruszyli istnięjqpego tam
z propozycjami wojewody. Chodzi w szcze- ekosystemu - podkreślał obecny na sesji
gólności o zakaz lokalizacji obiektów bu- Andrzej Bargieła, autor planu zagospodarodowlanych w pasie szerokości 100 metrów wania przestrzennego dla gminy Domanieod linii brzegowej rzek i 50 metrów od linii wice. W razie zgody na przyjęcie zarządze
brzegowej pozostałych rzek i zbiomików nia wojewody, plan ten musiałby zostać
wodnych. Tereny te, to w większości ist- zmieniony.
niejąca już zabudowa zagrodowa Zdaniem
(eb)
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Wzdłuż

ulicy Stanisławskiego samochody parkowały od zawsze ...

Nie zaparkuiesz
na Stanisławskiego
Wprowadzenie zakazu parkowania wzdłuż ulicy Stanisławskie
go w Łowiczu, po jej zachodniej
stronie (po stronie sklepu Avans)
na odcinku pomiędzy skrzyżowa
niem z ulicą Długą a Wojska Polskiego, ma stać się faktem na początku kwietnia. Zatrzymywać się
będą mogły tylko na czas rozładun
ku i załadunku towarów samochody dostawcze.

P od radnego Krzysztofa

omysł wprowadzenia zakazu wyszedl
Więcka podczas styczniowych obrad Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej. Swoją propozycję
argumentował on niebezpieczeństwem, jakie parkowanie w tym miejscu powoduje.
Sprawą zajął się naczelnik Wydziału Spraw
Komunalnych w ratuszu Paweł Gawroń
ski. Zmiana organizagi ruchu, polegająca na
wprowadzeniu po zachodniej stronie ulicy
Stanisławskiego zakazu zatrzymywania się,

została wprowadzona dwa tygodnie temu
pod obrady działającej przy powiecie Rady
Bezpieczeństwa Drogowego. Opinia tejże
rady była przychylna dla pomysłodawcy
i planowanych zmian.
Opinia ta nie ucieszyła jednak wszystkich. - Zgłosiły się do nas osoby. które prowadz4 handelprzy Stanisławskiego i nie były
z tych zmian zadowolone. Byliśmy umówieni
na ostatniponiedziałek, 5 marca, żeby przekazały swojewątpliwóści, ale nie zgłosiły się.
Cały czas mogąjeszcze swoimi argumentami coś wnieść do sprawy - powiedział nan]
naczelnik Gawroński.
Po powtómym przeanalizowaniu przewidywanych zmian w organizacji ruchu
w tej części miasta, ratusz doszedł do wniosku, że znak zakazu zatrzymywania nie
będzie dotyczył samochodów dostawczych
realizujących dostawy towaru oraz związa
nego z tym rozładunku i załadunku towarów zakupionych w sklepach. - Jak ktoś
przyjedzie i kupi na przyldad pralkę, to bę~

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

dziem/Jgłjązaładować,

Sołtysi
tonormalne-mówi

Gawroński.

sób niezadowolonych jednak jest wię
cej. - Zastanówcie się, co się będzie
działo, jeśli wprowadzicie zakaz zatrzymywanianaul.stanislawskiego!! Wszysg;, którzy parkowali po prawęj stronie (jatk{c od
Nowego Rynlai) będą staWać po lewęj stronie, do tego jak dojdzie otwarcie Galerii
Łowickiej, to już w ogóle samochody będą
stawiane chyba na skrzyżowaniach (...) napisał do nas jeden z mieszkańców Łowi
cza.
Ten sam czytelnik miał wątpliwości co
do realizowania dostaw towarów do sklepów. ~nak zezwalający na zatrzymywanie
się samochodem dostawczym realizującym
rozładunek i załadunek towarów powinien.
rozwiać te wątpliwości. - Jesteśmy otwarci
naprzyjmowanie wszelkich argumentów. Na
pewno będą przeanalizowane - zachęca do
dyskusji na temat organizacji ruchu w tym
(mak)
miejscu naczelnik Gawroński.

O

nie chcieli opłaty targowei

Sprzeciw sołtysów z gminy 00- na prośby mieszkańców nie nakładano opła
maniewice wzbudził pomysł przy- ty na ten rodzaj handlarzy. - Jeżeli będą
pisania im kolejnego obowiązku - musieli płacić, nie przyjru.l4; na nasz teren
pobierania opłaty targowej od osób a ludzie korzystają z ich uslug, choćby laiprowadzących handel obwożny, pują chleb rozwożony przez glowieisk4.piez którym wystąpił na sesji 2 mar- kami{ - mówiła. Sołtys Włodzimierz Fraszca przewodniczący Rady Gminy czyk ze Skaratek dopytywał, czy sołtysi
Oomaniewice Sławomir Sałek.
mieliby przyjmować opłaty w każdej wsi
od jednego obwożnika, któremu w takiej
iech sobie radni sami zbierają opłatę sytuacji przyjazd do gminy Domaniewice
targową - mówił sołtys Grzegorz na pewno nie będzie się opłacał.
Białek ze Strzebieszewa. Nie zachę
Powrócono zatem do pomysłu przyjmociła do zaakceptowania tej propozycji wy- wania opłaty targowej przez dwóch wysoka prowizja od inkaso, bo 20"10 przyję. znaczonych inkasentów. Rada Gminy Dotych sum. - nysoka prowizja, bo opłaty będą maniewice ostatecznie przyjęła projekt
liche - dowodził sołtys Białek.
uchwały bez poprawek, co oznacza, że opła
Co prawda w projekcie uchwały zapisa- ta targowa nie będzie pobierana od obwoź
no, że opłatę targową będę zbierali dwaj nych handlarzy - więc i sołtysi nie będą obwyznaczeni inkasenci: Marianna Osówniak ciążeni ściganiem ruchomego sklepll Natei Stanisław Wilk, ale radni wyszli z propo- renie gminy nie ma wyznaczonej targowicy,
zycją, aby zbieraniem opłaty od osób świad ale zdarza się, że samochody z płodami rolczących handel obwożny na terenie gminy nymi lub stragany stają w centrum Domazajęli się sołtysi. Projekt uchwały nie zakła niewic (przy ośrodku zdrowia) - i dla tego
dał obciążania obwoźników opłatą targową, handlu radni ustalili stawki opłaty targowej.
Sekretarz gminy Zofia Sut wyjaśniała, że to
(eb)
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Blolnislamai na mieiskich ulicach
aby choć dona tej ulicy było robione - mówi Piotr Piku Iski,
mieszkaniec ul. Ogrodowej
w Łowiczu. - Mieszkam na Żwi
rowej, suchą nogą przejść tu się
nie da - skarży się inna osoba.
W ubiegłym tygodniu, gdy aura
zmieniła się z zimowej na wiosenną, odebraliśmy serię podobnych sygnałów z różnych części
miasta.
-

Chcielibyśmy,

robi. Przyznaje jednak, że czwartek i piątek
w ubiegłym tygodniu były to tI1ldne dni dla
mieszkańców tych ulic, bo oprócz roztopów padał deszcz.
W prowizonwl1 budżetowym na 2007
rok planowana jest budowa następu
jących dróg: Jastrzębska na os. Górki
(od Jasnej do Środkowej), Ikara na Zatorzu, dokończenie ul. Każmierczaka i Cebrowskiego - obie w rejonie ul. Łyszko
wickiej, dokończenie ulic Kutrzeby i Skotnickiego na Korabce. Bwmistrz Krzysztof Kaliński przygotowuje autopoprawkę,
w której przewidziane będą do realizacji ponadto ul. Zachodnia i fragment ul. WIŚnio
wej na Górkach oraz Zagrodowa na Korabce.

raźnie coś

iektórzy mówili, że płacą podatki, od
lat mieszkają w danym miejscu, a nadal nie mają utwardzonej ulicy. Oczekują, że
coś się zmieni na lepsze i trudno nie przyznać im racji.
Ogrodowa to ulica odchodząca od
ul. Chebnońskicgo. w bliskiej odległości
od Urzędu Skarbowego. Znajduje się przy
niej warsztat wulkanizacY.iny. Choć nie ma
przy niej wielu posesji, parkują tu osoby
przyjeżdżające do fiskusa. Po roztopach
można tam było ugrzęznąć nawet lekkim
samochodem osobowym. Problem jest gliniaste podłoże ulicy, w które woda długo
wsiąka. Dlatego w marcu jest po prostu fatalna. - Może sąjeszc:ze gorsze ulice w mieście,
ale nie sądzę. Nawet na Górkachjest lepitj mówi mieszkający tam łowiczanin, który korespondencję na temat jej stanu prowadzi
z Urzędem Miejskim od początku lat 90.

N

Inne ulice tei czekaiq
W tym tygodniu bwmistrz w rozmowie
z nami mówił, że w ubiegły czwartek, gdy
nastąpiła odwilż i padał deszcz, z naczelnikiem wydziału inwestycji Grzegorzem Pełką
objechał wszystkie dzielnice miasta. - Znamy te problemy, ale po tym objeździe byłem
przerażony - opowiada Krzysztof Kaliń
ski - Wiedzę ogromnepotrzeby inwestycyjne
miasta. Tutaj bwmistrz wymienia inne ulice, których stan jest fatalny: Motylińskie
go, Łąkowa, Moniuszki, 'Wieniawskiego,
Tak wygląda ulica Rybackiego gdy jest mokro. Podobnie Ogrodowa, Szafirowa, Bursztynowa, twirowa, tołnier- Żołnierska, Sochaczewska, itd.
ska, Korczaka, Oczykowskiego, Wspólna, Klimeckiego, Wieniawskiego, Moniuszki, Magnoliowa... Wymieniankę
można kontynuować. Nawet w ścisłym centrum Łowicza są ulice gruntowe, ale najgorzej jest na przedmieściach.
460 tysięcy na

Nawet nie próbui

- Ulica Żwirowa rozjeżdżana jest coraz
bardzitj
- żaWa się kobieta dzwoniąca do
wieidiać
naszej redakcji kilka dni temu. - SamochoNie lepiej jest na osiedlu domków jed- dem prawie każdy teraz jeździ, ale czasami
norodzinnych na Bratkowicach. - Pro- trzeba się prztjść, a lo jest prawie niemożli
blem osiedla domkówjednorodzinnych na we. lnica Żwirowa odCJlOdzi od ul. MickieBralkowicach ciąglejesi nie rozwiązany. wicza w kierunku trasy do Łodzi. Nie jest
Chodzi o dojazdy do posesji i błoto takie, niczym utwardzona, a oprócz mieszkańców
jak 1 marca. Mieszkam tu już czwarty korzystąją z niej klienci warsztatu samorok i co najmniej raz w roku piszę do chodowego, w którym naprawiane i wyUrzędu Miejskiego w Łowiczu, czasami mieniane są tłwniki.
dwa razy w roku - uważa Krzysztof
Kozłowski z ul. Szafirowej. RozButy moina zgubić
jeżdżone błoto także na ul. BursztynoNie lepiej jest na ulicach odchodzących
wej zniechęca do wjazdu w głąb osiedla,
gdzie z pewnością nie jest lepiej. Nawet od ul. Łyszkowickiej. - Nie możemy dojść
nie próbowalismy wjechać dalej, bo pa- do ulicyŁyszkowickitj z domu. Gubimy buty
miętamy jak przed rokiem jeden' miesz- w błotnych kałużach, a nawetjak się komuś
kaniec tej ulicy tak zakopał się w błocie, uda prztjść, to wstyd iść dalej - rozpacza
że musiała go zeń wyciągać koparka Zamieszkanka ulicy Rybackiego.Rzeczywikładu Usług Komunalnych.
ście, ulicą nic tylko strach iść, ale nawet

w nią wjechać samochodem, aby nie ugrzę
znąć w błocie. Błoto sięga po kostki i trzeba
iść przy siatce ogrodzeniowej posesji po jednej lub drugiej stronie, aby dojść do domtL
- Na lIasztj ulicy mieszka ze 60 rodzin,
a miasto jakby o nas zapomniało. Mamy
błotochybana~wmieście.Panzurzę

du, llie zapamiętalom nazwiska, powiedział
mi, że w tym roku wys;pią nam może drogę
leszem. To znaczy, że mamy się uspokoić i że
nas będą mieli z głowy na kilka następnych
lat, że znowu o nas zapomną? Przy Rybackiego mieszkają ludzie, którzy wymagają
opieki paliatywnej, a koretki mająproblem
z dojazdem Tam, gdzie mieszkają radni, lO
ulice są zrobione, a Rybackiego nie. Ratujcie
nas - dzwoniła do redakcji Nowego Łowi
czanina jedna z mieszkanek tej ulicy.
Obok ul. Rybackiego w podobnym stanie jest wiele ulic na osiedlu Łyszkowicka,
m.in ul. Wspólna, ale ta ma chociaż chodni-

ki, czy fragmenty ulic Oczykowskiego,
K1imeckiego.
Ulic gnmtowych nie brakuje też na Górkach i Korabce.

Które ulice w tym roku
Choć co roku w mieście kilka ulic utwardzane jest kostką betonową, nie wszystkie
potrzeby w tym zakresie będą w tym roku
zaspokojone. - Jak w 2000 roku rozpoczJr
nałem pracę w Urzędzie Miejskim, na Górkoch była utwardzonajedynie ul. Łęczycko
mówi Grzegorz Pełka, naczelnik Wydziału
Inwestycji i Remontów łowickiego ratusza,
wskazując, że jednak coś w tej dziedzinie się

prowizoryczne naprawy
Na bieżące utrzymanie dróg w Łowiczu
w tym roku planowane jest wydatkowanie
460 tys. zł. Nie jest to bardzo dużo, bo ZUK
wnioskował, aby kwota ta była dwa razy
większa. pieniądze przeznaczone będą na
łatanie dziur, równanie dróg gruntowych,
utwardzapie ich tłuczniem. Prace planowane są m.in. na ul. Ogrodowej, gdzie ułożony
zostanie prowizoryczny chodnik z odzyskanych płyt i planuje się utwardzenie tłucz
niem. Prac drogowych nie przewiduje się na
Piekarskiej, bo przy tej ulicy nie ma żadnej
posesj~ więc musi ona na zmianęnawierzchni
dłużej poczekać.

(mwk)
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Dziurawe chodniki
Chodniki na ulicach Ułańskiej, Mic.
kiewicza i Wojska Polskiego są w fatalnym słanie, o czym przypominali
na spotkaniu z burmistrzem 23 lutego mieszkańcy os. Dąbrowskiego.
hodnik na Ułańskiej to mozaika asfaltu, płyt betonowych, ale też ma fragmenty niczym nie utwardzone. Burmistrz podczas spotkania obiecał, że w tym
roku z kostki zrobiony będzie jego fragment
od strony Szkoły Podstawowej nr 2 na odcinku od Mickiewicza do Ułańskiej.
Obecni na spotkaniu mówili też o dziurach na Żabiej, potrzebie wykonania przy(

PRODV~

tł

wymogoją

najmniej chodnika na ul. Żwirowej, pytali
o możliwość zrobienia chodnika między
halą Ośrodka Sportu i Rekreacji przy
ul. Topolowej a osiedlem Bratkowice. Pytali, dlaczego remont Mickiewicza nie zastał wykonany przy okazji przebudowy
Topolowej.
Grzegorz Pełka, naczelnik wydziału Inwestycji i Remontów w łowickim ratuszu
wyjaśniał, że nie na wszystko wystarcza
pieniędzy w miejskim budżecie. W tej czę
ści miasta r::lf:,ŚĆ chodników jest w złym stanie, ale chodniki są, Tymczasem wiele ulic
jest jeszcze nieutwardzonych, nie wspominając o chodnikach. Zapewniał, że znisz-

wymiony

czona nawierzchni dróg na Żabiej i Mickiewicza będzie naprawiana, a chodniki wymieniane sukcesywnie.
Bwmistrz KrzysztofKaliński wyjaśniał,
dlaczego nie można zrobić chodnika na pustym' placu obok ,,Medyka", między Topolową a Bratkowiacarni. Ma on nieuporząd
kowany stan prawny i trudno go "wyprostować". Okazuje się, że działka ta jest wła
snością 23 osób, z których każda ma wąski
kawałek tego obszaru. Miastu jak na razie
udało się ustalić 8 właścicieli, trwają z nimi
ustalenia na temat podziału i zamiany wła
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• zatrudni pracowników
w zawodzie: zbrojarza, betoniarza,
spawacza, montera konstrukcji,
cieślę, inżynierów budowlanych

•

nawiąże wspÓłpracę
z firmami podwykonawczymi

Tel. (0-46) 83'1-55-26,0-608-398-786

HURTOWNIA NAWOZÓW
Saletra, Saletrzak, Mocznik Lubofoski, Grantar
Polifoski, NPK, Sól Superfostaty, WapMag.
Fosforan, Siarczan Potasu i Amonu, Bontar

Saletra Wap. ~(!!JfPrnffi ~~oo&
Łowicz, Jastrzębia
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Jak kolei utrudniła iycie
doieidiaiqcym uczniom
M dwa od stacji kolejowej.

ieszkają nieraz ledwie kilometr czy

Pociąg do .
dowozi ich wIO -15 minut, ajednak aby dotrzeć na czas do szkoły muszą
wstawać przed szóstąrano. Uczniowie łowic
kich szkół dojeżdżający na trasie Sochaczew
- Łowicz mająpo zmianach w rozkładzie jazdy do wybom dwa pociągi: przychodzące
do Łowicza o 6.47 i 8.09. Jeden duźo za wCli}śnie, dmgi zdecydowanie za póŹl10.
- Wcześnięj z dojazdem nie było problemu.
Pociągi kursowały około 7.00 i potem 7.40,
Łowicza

akuratżebyzdqjyć napierwszą lekqę- mówią

uczniowie. Od gmdnia, Michał Papiernik
z Bednar, mimo iż mieszka ledwie 3 km
od stacji kolejowej, wstaje o 5.50, aby zdążyć
na pociąg, który w Łowiczu jest 6.47. Lekcje.
w gimn~um pijarskim, do którego uczę;z
cza, (a dokładniej wspólna modlitwa na sali
gimnastycznej) rozpoczynają się natomiast
o godz. 8. - Dojeżdżam do stacji rowerem,
czasem podwozi mnie samochodem mama
- mówi chlopal<.
W podobnej sytuacji jest pięciu innych
kolegów Michała ze szkoły pijarskiej.
- Mogło być gorzej - mówią uczniowie,
ale wiadomo, że dla nich jest to duża niedogodnoŚĆ, tym bardziej zimą. Męczą się wszyscy - uczniowie nie obserwują, aby ktoś, kto
wcześniej jeżdził pociągiem, po zmianach
przesiadł się do rodzicielskiego samochodu.
Są osoby, które do szkoły podwożą rodzice, ale czynili to także wcześniej.
Starsi uczniowie innych łowickich szkół
jeżdżą nieraz pociągiem, który w Łowiczu
jest o 8.09, wkalkulowując spóżnienie do
szkoły,jednak cały czas tak się nie da - żaden
nauczyciel nie będzie tolerował codziennych
spóżnień. Ci, którzy chcą być w szkole na
czas, wstają przed szóstą. Uczniowie dojeżdżający z kiemnku na przykład Skierniewic, takich problemów nie mają.
Tuż po niekorzystnych dla młodzieży
zmianach w rozkładzie, w o~ronie uczniów
wystąpił do spółki Koleje.Mazowieckie bur-

Pociąg
bułkę

ze Skierniewic jest w Łowiczu o 7.35, z Kutna o 7.45.
i spokojnie dotrzeć do szkoly.

Młodzież

rna akurat tyle czasu, aby

mistrz Łowicza KrzysztofKaliński. W swo- nych możliwości umchomienia dodatkoim piśmie zwraca uwagę, że oferowane połą wych, bądź też przesunięcia godzin obecnie
czenia nie są dogodne dla młodzieżyszko~lej, kursujących pociągów. - Będziemy jeszcze
choć ta wykupuje przecież bilety rniesięcz monitować w tęj sprawie - zapowiada mimo
ne. Najlepszym rozwiązaniem byłby przy- to Krzysztof Kaliński.
jazd pociągu do Łowicza między 7.00 i 7.20.
Czy jednak np. Przewozy Regionalne ododpowiedzi, jaką otrzymał, spółka dział w Łodzi, nie mogłyby wprowadzić
informuje, iż nie widzi możliwości na przykład na linii Bednary - Łowicz, czy
przyjazdu z Warszawy do Łowicza pocią nawet kilka stacji dalej, niewiclkiej jednostki,
gów w sugerowanych przez burmistrza go- tak zwanego szynobusu, czyli autobusu szydzinach. Między pociągami o 6.47 a 8.09 nowego, którym młodzież mogłaby dokursują bowiem pociągi spółki PKP Interci- jeżdżać do szkoły w rozsądnych godzinach?
ty - Zielonogórzanin, Odra, Warta, Błękitna Jak dowiadujemy się w dziale marketingu
Fala. W związku z tym, nie ma technicz- łódzkichkole~ takie rozwiązanie nie wchodzi

W

kupić słodką

w grę, gdyż tamtejsza kolej nie dysponuje
takim sprzętem., jak autobusy szynowe.
Mimo iż między 6.47 a 8.09 kursują
aż cztery pociągi, jest to jednak osiemdziesiąt minut, a po drodze są stacje, gdzie pociąg osobowy mógłby ~echać i przepuścić
pociąg ekspresowy. Zapytaliśmy w siedzibie Kolei Mazowieckich, czy rzeczywiście
nie ma możliwości dostosowania kursu
do potrzeb uczniów. Uzyskaliśmy z ust
rzecznik Danuty Nowakowskiej odpowiedź, że nie ma - i żadnych szczegółów,
które by tę odpowiedź uwiarygodniły.
(wcz)

Gmina Łyszkowice

Gmina Bielawy

Lista inwestycii na kilka kadencii Dwieście lamp do założenia
' ły'
b'
lutym zakonczy Się ze rama so'ru'e
B'elawy
271U tego,
łeckie W gml
I
.
na pierwszej sesji Rady Gminy, w której
uczestniczyli nowo wybrani sołtysi, zgłaszali oni uwagi co.do braku obecności radnych na niektórych spotkaniach. - Ludzie na
zebraniu wiejskim mają dużo uwagi nie mają
do kogo ich skierować. Tł1ypadałoby dbać
o swoich 1>\Yborców - mówił Józef Błaszczyk, sołtys Woli Gosławskiej .
Sekretarz gminy Wiesława Jóżwiak odczytała wszystkie wnioski zgłaszane przez
mieszkańców podczas zebr311 wiejskich.
Wpisanie oczekiwań na listę nie gwarantuje ich realizacji w najbliższym czasie,
ale jest doskonała wskazówką zarówno
dla radnych, jak i wójta gminy co do potrzeb i oczekiwań społecznych . - Wnio-

W

WStokrotce

zywanowieleodcinkówdróg,domagającsię

tym, że pieniądze są zbierane w Szkole Podstawowej Nr 4 w Łowiczu
pisaliśmy w jednym z poprzednich numerów NŁ. Dyrekcja przedszkola Stokrotka, do którego właśnie Łucja
chodziła, wraz z tamtejszą radą pedagogiczną i radą rodziców zdecydowała kon-

p

olesie,Stachlewill(odkaplicy)iCza- łożone na co dmgim, a nawet co trzecim
.
. ,
...
..
tolin Stara
, . Wles -. w tych
, trzech ll1leJ- słupie energetycznym.
,.
. . Za Wleczome
. . I poscowosc13ch mają byc zamontowane ranne oSWletlerue WSI w .sezorue ZlffiO~
wpierwszejkolejnościnoweenergooszczęd- gmrna ŁyszkoWlc~ płacI co dwa nueslące
ne lampy. Gmina Łyszkowice zakupiła ich faktury w wysokosc! po o.k~o 30 tysięcy
łącznie 200. Po zakończeniu montażu lamp zło~ch. Po wyrruarue CZę;.CI starych, p~
w wyżej wymienionych miejscowościach, dozemych opraw oraz dołozeruu 200 koleJdoświetlone zostaną Seroki i Bobiecko. Tam nych I~p, rachwlki te :musną o kolejnych
bowiem w wielu miejscach lampy były za- kilka tysięcy złotych nueslęczrue.
(mak)

Segregacia

wywiezienia na nie tłucznia. Wszystkie
Firma Eko Serwis obsługująca
wnioski zostały spisane i będą wskazówką
dla radnych przy ustalaniu inwestycji na wywóz odpadów z domów i gospodarstw z powiatu łowickiego,
kolejne lata.
(eb) wprowadziła od tego roku dodatkową segregację. '

śmieci

dla

Łucii

O

Gmina Łowicz wZwiązku
Gmin Wiejskich RP
mina Łowicz przystąpiła do stowarzyszenia Związek Gmin Wiejskich
Rzeczpospolitej Polskiej. Taką decyzję w drodze uchwały podjęli gminni
radni na sesji 28 lutego. Gościem na sesji
był przedstawiciel zarządu stowarzyszenia Edward Trojanowski, który mówił
o zaletach,jakie za sobą niesie wstąpienie
do ZGW RP. - Jesteśmy dla łZądu głosem
wsi. lm więcej w stowarzyszeniu gmin, tym
nasz głos będzie bardziej słyszalny - powiedział na sesji Trojanowski - Nasza
opinia była do tej pory płZez władze łZą
dowe zawsze brana pod uwagę.
ZGW RP zrzesza obecnie ponad
500 gmin wiejskich. Jego działalność dotyczy głównie negocjacji z rządem ikon·
sultacji z parlamentarzystami w sprawie
podejmowanych przez nich ustaw. Zwią
zek działa już osiem lat, a swoją siedzibę
ma w Poznaniu. ZGW RP należy do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, która
zrzesza oprócz niego pięć innych stowarzyszeń samorządów lokalnych: metropolii, miast, miasteczek, związki powiatów i związki województw.
- Uważam, że udział naszej gminy
w Związku to dobra deCfl.ja - powiedział
przed głosowaniem radnych wójt gminy
Łowicz Andrzej B31ylsld.
Or)

G

Dni' Łowicza nie będq
po Bożym Ciele

W

artykule, w ostatnim numerze 9/07
pt. "Oprócz Jarmarku także
Dni Łowicza" podano infOl1113cję,
iż Dni Łowicza odbędą się tuż po Bożym
Ciele, a więc będą trwać od 7 do 10 czerwca.
Rzeczywiście na wstępie opracowania
zmian do kalendarza imprez na 2007 rok
planowano taki układ organizacji Dni
Łowicza, lecz ze względu na odbywający
się w tym czasie I Kongres Eucharystyczny Diecezji Łowickiej z pomysłu
tego zrezygnowaliśmy.
Docelowo, w przyszłości ,,Dni Łowi
cza" będą organizowane faktycznie tuż
po Bożym Ciele. Intencjązmiany jest zatrzymanie przybyłych turystów w Łowi
czu, którzy odwiedzają miasto przy okazji Bożego Ciała - różniącego się od innych w całyJn kraju. Wobec powyższego
"Dni Łowicza", takjak Boże Ciało, będą
w kalendarzu mchome.
W tym roku powracamy jedynie do
idei święta miasta "Dni Łowicza", lecz
w terminie 23-24 czerwca br.
Zapewniam, że zmiany do kalendarza
irrlprez trafią do Państwa redakcji.
Michał Zalewski
fJj;d.ział Promocji, Kultury, Sportu
i Turystyki UłZędU Miejskiego w Łowiczu
NŁ

rusla pelnq parq

można wrzucać do plastików. Dlatego kartoniki i opakowania po jogurtach trzeba
wrzucać do zwykłego kosza na śmieci.
Z kolei do zielonych worków trzeba
wrzucać szkło butelkowe. Natomiast
I
w workach brązowych powinny znależć
prócz obowiązujących już żółtych się odpady biodegradacY-ine, czyli trawa,
worków, zostały wprowadzone zie- gałęzie, liście i inne śmieci ogrodowe. Nietynuować pomoc . .. Jak wiemy choroba lone i brązowe. Do worków żółtych wkła stety, folie po nawozach nie mogą się znata ~maga ciągłych nakładów jinanso- damy plastik, opakowania po chemii do- leźć ani w żółtych workach, ze względu na
~ch. Moje dziecko też chodzi do tego mowej, puszki aluminiowe, a także makula- znajdujące się na nich odpady organiczne,
płZedszkola i muszę powiedzieć że rodzi- turę. Nie mOŹl1a jednak wrzucać do nich kar- ani w zielonych, bo folia jestpIiecież sztuczce nie podeszli do tego obojętnie. Sporo tonów po mleku czy sokach. Nie ma b0- nym tworzywem.
Jeżeli ktoś przechowuje w domu stare
pieniędzy placówka już zebrała i wszyscy wiem zakładów, które by je chciały przemamy nadzieję, że będzie ichjeszcze wię twarzać, gdyż recyklistom czyli fmnom radio, telewizor czy inne zepsute sprzęty
cej, ponieważ zbiórko nadal trwa - do- zajmującym się odzyskiem odpadów, pole- RTV i AGD, takie jak pralka czy lodówka,
wiedzieliśmy się od pani Marianny Wie- gającym na przetwarzaniu i powtómym wy- może, po wcześniejszym telefonicznym
tesld. Łucję czeka jeszcze wiele miesięcy korzystaniu substancji lub materiałów za- uzgodnieniu (0-46 830-35-25) z Eko Serwiwartych w odpadach, po prostu to się nie sem, przywieźć do siedziby firmy przy ulileczenia.
(mak) opłaca. Również opakowań po jogurtach nie cy NadbZlllzańskiej 113. Również tam może

też zbieraią

Przedszkole Nr 1 "Stokrotka"
w Łowiczu przyłączyło się do akcji
zbierania pieniędzy dla chorej
na białaczkę 6-letniej Łucji.

O

1_~
tar
...
kilka ,.
SIWW ~s ~ co naJmlll(ij na
nascle
la,t b'IOrqcpod uwagę budżet gmmylS/1
. ., odki'
płZeznaczane na inwestycje _ mówił wójt
Sylwester Kubiński.
Mieszkańcy zgłaszali przede wszystkim
potrzebę modernizacj i oświetlenia ulicznego, udrażniania rowów przydrożnych i melioracY-inych, wnioskowali o remonty dróg,
budowę oczyszczalni ścieków w Sobocie
i Bielawach oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, a także dopominali się utwardzania dróg gmntowych kamieniem. Wska-

ł.OWICZANIN

otrzymać potrzebne do segregacji kolorowe
worki lub zapytać się o nie kierowcy samochodu, który zabiera śrnieci.
Sprawa segregacji odpadów była podnoszona na ostatniej sesji rady w grninieŁowicz
28 lutego. Sołtysi i radni mogli zadawać pytania obecnemu na sesji kierownikowi Eko
Serwisu w Łowiczu Adamowi Myszkowskiemu. Wytłumaczył on, dlaczego w tej
gminie ograniczono wywóz żółtych worków z 12 do 8 razy w roku. - Tako duża
częstotliwość nie była. dla nas oplacalna,
bo samochód był wypebliony tylko do poło
~IY - powiedział Myszkowski - Zresztą
we wszystkich pozostałych gminachpowiatu
łowickiego właśnie osiem razy -wywoziliśmy
żółte worki.
Nowe worki: zielone i brązowe będą zabierane przez pracowników Eko Serwisu
razem z żółtymi.
(jr)
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Stypendia powiatowe iui przyznane

T

rzyuczennice zSP nr 2 na
Blichu wyjadą w marcu do
Francji na spotkanie młodzieży
szkół rolniczych, w których prowadzone są kierunki dotyczące żywienia .
Paulina Krupińska i Katarzyna
Stańczyk z klasy IV Technikum
Żywienia i Gospodarstwa Domowego
oraz Katarzyna Aniszewska z kI. III
Technikum Technologii Żywności,
wezmą udział w imprezie pod nazwą:
"" Spotkania 500 młodych Europejczykówwe Francji", której tematem

Starosta Janusz Michalak
na sesji powiatu łowic 
kiego w środę 28 marca stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Otrzymali je: Magda
Charążka z I LO, Wojciech Stelmaszewski z " LO, Ewa Murawska z ZSP nr 2 na Blichu, Monika Strzelczyk z ZSP nr 4 oraz
Łukasz Latoszewski z ZSP nr 1.
wręczył

typendia są przyznawane uczniom,
którzy osiągnęl i najlepsze wyniki
w nauce w czasie poprzedniego semestru.
np. średnią powyżej 4,5. sukcesy w olimpiadach i inne. Stypendium to 160 złotych
miesięcznie, które uczniowie otrzymują
przez okres jednego semestru.
Wręczenie stypendiów starosty zbiegło
się w czasie z informacją o przyznaniu przez
starostwo innych stypendiów dla uczniów
szkól ponad~alnych - tym razem S(r
cjalnych. Mają wyrównywać szanse edukaCY.ine młodzieży pochodzącej z terenów
wiejskich powiatu łowickiego, a kształcą
cych się w szkołach maturalnych, pochodzących z rodzin gdzie dochód najedną oS(r
bę w 2005 roku nie przekraczał 504 zł miesięcznie. Są one przyznawane z funduszy
europejskich oraz z budżetu państwa
W tym roku stypendium w wysokości
150 zł miesięcznie, przez okres 10 miesięcy,
otrzymywać będzie 450 uczniów. Wszystkich wniosków z terenu powiatu przyjęto
yrektor Wydziału Edukacji w łowic
577, wymogi formalne spełniło 568, odrzukim starostwie Teresa Wicher powiecono 9 wniosków - w tym 8 wnioskodawców złożyło wnioski po terminie. 118 wnio- działa nam, że w przypadku stypendiów
skodawców, choć spełniali wanmki regula- starosty wypłata ich zacznie się na dniach,
minowe, wstało odrzuconych ze względu odpowiednia pula pieniędzy jest przewidziana w budżecie powiatu. Jeśli chodzi
na brak pieniędzy.

S

D

Przed trzema tygodniami

z ofertą wykupu ośrodków
zdrowia powiat łowicki zwrócił
się do wszystkich naszych
gmin. Decyzja taka została
podjęta przez Zarząd
Powiatu, gdyż mimo,
że budynki są własnością
powiatu, jest to mienie
służące gminom i często
budowane było w czynie
społecznym przez lokalne

ZBlichu do Francii
Z łowickim iedzeniem

wiodącym będzie .żywność

a

społeczeństwo". Weźmie

w niej
250 Francuzów i 250 innych
Europejczyków, z Polski pojedzie
30 osób, oprócz Blichu z trzech innych
udział

szkół.

o stypendia socjalne, to ogólna ich kwota to starostwa ma wpłynąć w pierwszym
w tym roku wyniesie 720 tys. zł. W tej rzucie 40% ogólnej kwoty, co zabezpiechwili starostwo ma j u ż podpisane czy wypłatę stypend iów za cztery miewszystkie umowy i złożyło wnioski siące nauki w poprzednim semestrze, od
o płatność. Pieniądze, jak przewiduje dy- września do grudnia.
(tb)
rektor, wpłyną w ciągu miesi ąca. Na kon-

W czasie spotkania młodzieź będzie
miała za zadanie m.in. zaprezentować
produkty spożywcze wytwarzane
przez lokalne firmy, produkty regionalne , przygotować kolację z tych potraw
i dokonać prezentacji w języku
angielskim. Uczennice z Blichu
zabierają do Francji łowickie stroje
ludowe.
Organizatorem spotkania jest europejska sieć szkół rolniczych, ogrodniczych
i leśnych Europea, której szkoła
blichowska od minionego roku jest
członkiem . Jest to pierwszy efekt
przystąpienia do tej europejskiej
organizacji. 30-osobowa grupa
z Polski wyjedzie do miejsca spotkania,
miejscowości Bressuuire (450 km za
Paryżem) , 14 marca. Wróci 25 marca.
(tb)

Czy budynki przychodni wrócq do gmin
Budynek ośrodka w Bielawach wymaga
remontu dachu, kanalizacji, wymiany
okien.
Obecny na sesji członek zarządu powiatu łowi ckiego Wojciech Miedzianowski zachęcał wskazując, że starostwo zastosuje znaczne ulgi przy wykupie budynków przez sa m orządy. Radni rozważą na komisjach atrakcyjność oferty
starostwa.

społeczności.

dzianowski na sesji w Bielawach 27 lutego.
Dodatkowo Zarząd Powiatu uznał, że
wójtowie będą mieli lepszy zarząd nad dr0gami, gdyż są bl iźej nich, dzięki czemu lepiej
znają potrzeby społeczeństwa w zakresie
remontów i utrzymania dróg. Ponadto tylko gminy mogą się ubiegać o dofinansowanie na drogi dojazdowe do pól w Urzędzie
Marszałkowskim, powiat nie ma takiej moż
liwości. Pomiędzy gminą a powiatem podpisane wstałoby porozumienie w sprawie
przejęcia zadait należących do powiatu oraz
pieniędzy służących wykonywaniu tych

na nie zdecydowała się na przejt<Cie, musiapowiatowi za wejście w pas
drogowy, a następnie dzierżawę za umieszczenie sieci w pasie drogowym.
Pozostałe gminy są zainteresowane przejmowaniem dhlŻSzych lub krótszych odcinków dróg o znaczeniu lokalnym. - Zacieka-

łaby zapłacić

wilamnietapropozycja-mówiłwójtgminy

Bielawy Sylwester Kubiński. W przypadku tej gminy na utrzymanie 80 km swoich
dróg powiat przeznaczał na drogi 500 tys. zł
rocznie, z czego około 250 tys. zł były to
pieniądze na bieżące ich utrzymanie, zaś
250 tys. zł na inwestycje. Zazwyczaj co
roku udawało się na terenie gminy Bielawy
wybudować I - 1,5 km drogi. - Uważam, że
/lam również udałoby się podobnie gospodarować tą pulą, a z pewJtością lepiej wiedzielibyśmy, którą drogę w pienvszęj kalejnoicż budować, którą zaś remontować zastanawiał się wójt. Szczegółowe oferty
starostwo roześle do gmin w ciągu najbliż
szego tygodnia.
(eb)

chcą oddać
Czy gmina będzie chciała wziąć na
swoje
barki
utrzyman
ie
ośrodka
Pomysł wykupu ośrodków zdrowia zadań.
ny uznano, że powinny być wła
zdro~~~ria w Zdunach?
Na razie prowadzone są wstępne rozprzez gminy współgra z kolejną propozycją
snością gmin. Starosta Janusz Mipowiatu. Starostwo proponuje gminom mowy. Ostatecznej odpowiedzi udzielił już
chalak proponuje gminom wykup ośrod
ków, połączony ze zwrotem nakładów gdy się na to nie zdecydują, oferta zmianę kategoryzacji części dróg powiato- wójt gminy Łyszkowice Włodzimierz Traut,
poczynionych przez powiat na ich re- kupna skierowana zostanie do leka- wych tych o znaczeniu lokalnym, na drogi który nie jest zainteresowany przejmowarzy prowadzących w nich praktykę. - gminne. - Często są to drogi więjskie, który- niem jakiejkolwiek drogi powiatowej oraz
monty.
Na terenie powiatu istnieje 11 ośrodków, Nie dopuścimy jednak do wykupu mijeżtlżąpraktycznie tylka mie.szkal/C)I gmin, wójt gminy Łowicz Andrzej BaryIski, któpo dwa w gminie Bielawy i gminie Niebo- kilku ośrodków przez jednego leka- niemają więcchardkteru powiatowego. Wiele ry zadeklarował chęć przejt<Cia drogi przez
rów oraz po jcdnym ośrodku w każdej rza lub jednego biznesmena - dodaje z nich to jeszcze drogi gnlntowe - argumen- Zabostów i Popów, w których budowana
tował stanowisko powiatu Wojciech Mie- będzie w tym roku kanalizacja. Gdyby gmiz powstałych gmin. Tylko ośrodek w Łysz Miedzianowski.
kowicach stoi pusty. Wójt Włodzimierz
REKLAMA Traut jest zainteresowany kupnem budynPrzykład:
ku tylko za przysłowiowa złotówkę. Obecnie przeprowadzana jest więc wycena
- Za ile? - brzmiało pierwsze pytanie
ośrodka zdrowia w Łyszkowicach, który gminy Bielawy dotyczące oferty. Odpowiewobec braku realnego zainteresowania gmi- dzi na to pytanie radni jeszcze nie poznali,
ny zostanie wystawiony na sprzedaż gdyż nic ma aktualnej wyceny budynków.
Tomasz Ćwiek to bioterapeuta, który od dawna należy do ekstraklasy polskiej bioenergoterapii. W1998 r. został
w drodze przetargu.
W ośrodku zdrowia w Sobocie przeprowalaureatem plebiscytu na polskiego uzdrowiciela, organizowanego przez miesięcznik 'Uzdrawiacz'. Jest członkiem
Pozostałe budynki w większej lub mniej- dzona była termomodemizacja za 152 tys.
Polskiego Cechu Psychotronicznego oraz byłym prezesem Ostrowieckiego Stowarzyszenia Radiestezyjnego.
szej części są wykorzystywane. Najwięk zł, zaś w ośrodku zdrowia w Bielawach zaWydał trzy książki. Jest też wybitnym zielarzem i twórcą pierwszego w kraju Ośrodka Terapii Naturalnej w Krynicy
sze wolne powierzchnie - piętra budynków montowana winda dla osób niepelnosprawMorskiej. Pomaga przede wszystkim w: chorobach oczu, kobiecych, serca i naczyń, schorzeniach układu
- znajdują się w Clląśnie i Kocierzewie. nych za 42 tys. zł.
pokarmowego, oddechowego, moczowego, łuszczycy, nerwicy, kamicach itd.
Wójtowie pozostałych gmin, poza Łysz
Wójt gminy Sylwester Kubiński wskaOto wybrane wpisy do ,.Złotej Księgi ": • Serdecznie dziękuję p. Ćwiekowi za udzielona mi pomoc w odzyskaniu zdrowia i samopoczucia. Jestem po 5 wizytach i
kowicami,jeszcze się zastanawiają nad moż zywał na sesji Rady Gminy 27 lutego, że
stwierdzam że ustąpiły bóle wątroby, trzustki, żołądka i kręgosłupa. Zdecydowanie zmniejszyły się też dolegliwości związane z nerwicą. Wszystkim, którzy są
liwością przejt<Cia ośrodków zdrowia. Wy- niesprawiedliwe byłoby przejęcie ośrodków
wsianie zaufać lego rodzaju zabiegom serdecznie je polecam! - Czesław Chodakowski, Sochaczew. • Dziękuję p. Tomaszowi za pomoc w mojej przewleklej
cena budynków przeprowadzona będzie przez osoby prywatne, gdyż były one buchorobie zatok. Całkowicie odzyskałem sprawność oddychania nosem, doskonale odróżniam wszystkie zapacliy, a ponadto przesiałem się przeziębiać. Jestem
p. Tomaszowi bardzo wdzięczny za uzdrowienie mnie z lej uciążliwej przypadłości i polecam wszystkim korzystanie z jego terapii. Z poważaniem i szacunkiem
w niedługim czasie. - Oczywiście weźmiemy dowane częściowo w czynie społecznym. Jeny Kulinowski z Rzeszowa. • Jestem bardzo wdzięczna p. Tomaszowi za poprawę mojego stanu zdrowia. Miałam bardzo ciężki przypadek Choroby
pod uwagę wklad mieszkallców oraz gmin Ludzie kopali fondamenty i stawiali mury
wieńcowej i zaburzenia przewodu pokarmowego. Po wizytach czuję się dużo lepiej, mam większą wydolność serca, nie ma codziennych bólów żołądka i EKG
w budawę ośrodków - zapewnia Wojciech ośrodka w Bielawach - podkreślał Kubiń
polepszyło mi się pierwszy raz od wielu lat. Inaczej patrzę teraz na świat, bo lepiej się czuje i jestem za to niezmiemie wdzięczna p. Tomaszowi - Janina
Miedzianowski. Powiat zastosuje znaczne ski. Gmina wyposażyła je następnie w nieSzymańska, Łódź. • Dziękuję p. ĆWiekowi za pomoc w alergii. Alergikiem jestem od paru lat, co w efekcie doprowadziło do astmy oskrzelowej. Początkowo
sceptycznie odnosiłem się do niekonwencjonalnych metod leczenia, ale teraz twierdzę z pełnym przekonaniem, że to Tomasz Ćwiek i jego terapia przyczyniły się
bonifikaty w stosunku do wyceny budyn- zbędny sprzęt medyczny. Wskazywał podo poprawy mojego stanu zdrowia i dzięki temu znów z optymizmem patrzę wprzyszłość. Zpodziękowaniem Jacek Karch, Opoczno.
ku w przypadku chęci zakupu przez gmi- nadto, że powiat pobięra wcale niemałe opła
ny. Samorządy mają pierwszeństwo ty z tytułu najmu pomieszczeń, więc koszw wykupie ośrodków, jednak w razie ty remontów powinny się zbilansować.

Drogi tei

łaśniez uwagi na ich charaktergmin-

W

gmino Bielowy
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Rozstrzygnięto

konkurs recytatorski
Ozdobne wydania poematu "Pan
Tadeusz" w złoconych oprawach,
otrzymali zwycięzcy II edycji Miejskiego Konkursu Recytatorskiego, który
rozegrany został 22 lutego w Łowic
kim Ośrodku Kultury.
rganizatorem konkursu była łowicka
Szkoła Podstawowa nr 4. Nad
wszystkim czuwały nauczycielki
Melania Wiśniewska i Anna Pawlak.
Rozgrywany był w dwóch grupach wiekowych: klasy r- ID i IV - VI. Udział wzięły
wszystkie łowickie szkoły podstawowe,
łącmie na głównej scenie sali kinowej ŁOK
zobaczyć mogliśmy 41 ucmiów.
W młodszej grupie wiekowej nagrodzeni zostali: Julia Kucińska z SP 2 - opiekunka Urszula Kotarska. Katarzyna Królik z SP l - opiekunka Balbina Cicha l
i Anna Tomaszkiewicz z SP I - opiekunka Ewa Chudzyńska.
W starszej grupie wiekowej nagrodzoGrażyna Barszczewska, znana aktorka teatralna recytowała poezję o Fryderyku Chopinie i jego muzyce.
no: Martynę Sznajder z SP 2 - opiekunka
Adriana Stelmaszewska, Piotra Gnata
z SP 4 - opiekunka Melania Wiśniewska
i Julię Stępniewską z SP 7 - opiekunka
Katarzyna Tomczak.
Grażyna Barszczewska, znana ak- z najwybitniejszych obecnie polskich pia- cie. Wspólnym mianownikiem łączącymje
Przewodniczącym konkursowego jury
torka teatralna i filmowa, mająca nistów Bogdan Czapiewski. Grał oczywi- na wystawie była muzyka, uwiecmiono na był Wojciech Miedzianowski, obecnie czło
w swoim dorobku ponad 150 ról, była ście Chopina.
nich kompozytorów, wykonawców: pio- nek zarządu Powiatu Łowickiego, wieloletgwiazdą niedzielnego koncertu
Po zakończonym koncercie blisko senkarzy i tancerzy balctu, budynki oper,
w pałacu w Sannikach.
stuosobowa publiczność przeszła z sali kon- teatrów muzycznych, jak i ludowych mucertowej da sali obok. gdzie otwarta wstala zyków.
wiazdą w dosłownym tego łowa zna- wystawa "Muzyka w numizmatyce" ze
Franciszek Olkow ki kolekcjonuje nie
czenil~ najpierw bowiem recytowała zbiorów mieszkruica Płocka Frru1Ciszka 01- • tylko monety i numizmatyk~, ale wszystko
poezję, póżniej w czasie otwarcia wystawy kowskiego. Zaprezentowane zbiory stały co ma jakikolwiek związek z muzyką i panumizmatycznej była rozchwytywana się dla zwiedzających okazją do odbycia tronką muzyki sakralnej św. Cecylią, czyli
przez przybyłych gości , którzy chcieli au- podróży po całym świecie, bowiem mone- np. znaczki pocztowe. śpiewniki, medale,
tograf lub wspólne zdjęcie. Aktorka recyto- ty i bru1knoty pochodziły z egwtycznych odznaczenia, portrety.
wała poe2ję ITI. in. Artura Oppmana, Włady wysp Oceanu Spokojnego, Australii, AfiyKolejny koncert w sannickim pałacu odsława Broniewskiego, Jarosława Iwaszkie- ki, obu Ameryk oraz Eumpy. Jak powie- będzie się I kwietnia. Recytować poe2ję
wicza, Konstantego lldefonsa Gałczyńskie dział nrun właściciel kolekcji monety zosta- będzie aktorka Anna Nehrcbecka, a na forte- Laureaci w najmłodszej grupie wiego, poświęconą Fryderykowi Chopinowi i ły zebrane przez niego w dużej części pianie zagra Maria Korecka - Soszkowska. kowej: Anna Tomaszkiewicz, Katajego muzyce. Wspólnie z nią wystąpił jeden w czasie podróży, jakie odbywał po świe(tb) rzyna Królik i Julia Kucińska.

O

Różne

oblicza muzyki w sannickim

G

pałacu

w starszej grupie wiekowej:
Martyna Sznajder, Julia Stępniewska
i Piotr Gnat.

ni juror konkursów recytatorskich i organizator warsztatów teatralnych.
- Poziom J<rykollawców oceniam bardzo J<rysoko, wyżej niż w ubiegłym roku mówi Melania Wiśniewska, zauważając
jednak, iż przed rokiem - z uwagi na obchody 870-lecia naszego miasta - młodzież
ograniczona była przepisem, iż prezentowany utwór traktować musi o Łowi
czu lub wyjść spod pióra łowickiego poety.
- Widać było, iż uczestnicy włożyli
w przygotowania dużo wysiłku, serca
i bardzo przyjemnie się ich słuchało. Mło
dzież w większości wybierała twórczość
dobrze znanych poetów dziecięcych, takich jak Jru1 Brzechwa, Julian Tuwim czy
Konstanty Ildefons Gałczyński. Pojawiali
się też poeci współcześni - Danuta Wawiłow, Dorota Gelner.
Konferansjerkę poprowadziła uczennica SP 4 Maria Karczewska z klasy Vc,
na widowni zasiedli m.in. studenci Kolegium Nauczycielskiego, dla których była
to część praktycznych zajęć z kultury
żywego słowa.

Nagrody główne - m.in. ozdobne wydania "Pana Tadeusza", ufundował Urząd
Miejski. Inne nagrody książkowe pozyskane zostały od łowickich księgarzy.
(1vcz)

Po tablicy gdzie był napis informuo miejscu .pochówku powstań
ców pozostała tylko dziura.

jący

Pomnik
będzie

iak

nowy

aczniemy od wycięcia topoli, która rośnie obok pomnika i zagrażajego ist-

Z
.

powstańców

nieniu,późnięjzostaJlieprzeprowadzo

ny jego remont, wtedy też wróci na swoje
mięjsce skradziona w roku ubiegłym tablica- powiedział nrun naczelnik ratuszowego
Wydziału Spraw Komunalnych Paweł Gawroński. Odpowiedział w ten sposób na pytanie zadane na spotkaniu mieszkruiców osiedla Przedmieście z wiceburmistrzem Bogusławem Bończakiem. Gawroński powiedział, że prace remontowe ruszą gdy ul. Powstruiców będzie modernizowana - czyli
w drugiej połowie roku. Cokół pomnika zostanie na nowo pokryty warstwą tynku,
poprawione wstanie uszkodzone 0Fenie. W miejsce skradzionej tablicy, zostanie
wprawiona identyczna, nowa. Wykonanie
kopii jest możliwe dzięki odnalezieniu u prywatnego kolekcjonera matrycy, która posłu
żyła do wykonania formy, w której odlano
pierwotną tablicę.
(tb)

ZAPRASZAJĄ
DO BIURA ZAWIERANIA
,
UBEZPIECZEN PZU SA

ŁOWICZ

.
ul. Pijarska 1
(dawna siedziba PZU SA)
Czynne codziennie 8-17, soboty 9-14

Tell/fax 046 837 36 57
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Problem w korzystaniu z sali przez
osoby spoza szkoły dostrzega dyrektor
Gimnazjum nr I Jolanta Urbanek:
- Nie wynajmuję sali żadnym osobom
prywatnym. Zresztą, gdybym chciała to
zrobić, musiałabym zatrudnić dodatkową osobę do opieki nad szkołą w tym
czasie, a skąd miałabym wziąć na to pieniądze? Poza tym kto by ponosił odpowiedziab/Ość za uszkodzenia parkietu?
A 1V razie Ivypadku osób ćwiczących?

Dlaczego szkolne
sale gimnastyczne
w

Łowiczu

wieczorami
są zamknięte.

Z

powodu braku miejsc w halach
łowickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, propozycję lepszego wykorzystaNiektórych odstraszaiq
nia sal gimnastycznych przy szkołach
postulował niedawno w ratuszu miejski
formalności
radny Piotr Pochwala. - Sport 1V życiu
młodych ludzi jest ważny - mówi PochwaWśród dyrektorów łowickich szkół
średnich też chęci są - albo ich nie ma.
ła - A ishliejące hale sportowe sąjuż makW Zespole Szkół Ponad gimnazjalnych
symalnie obciążone.
Szkoły podstawowe i gimnazja podlcnr I przy ulicy Podrzeczncj i w Zcspole
gają władzom samorządowym, to one fiSzkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na Blichu, dyrektorzy nie widzą żadnych przenansują w głównej mierze działalność tych
szkód, by salę wynająć. Jeśliby to nie
placówek. Dlatego Piotr Pochwala spytał burmistrza Krzysztofa Kalińskiego,
kolidowało z obecnie prowadzonymi
czy istnieje możliwość wynajmowania sal
zajęciami , są otwarci na propozycje.
Dyrektor szkoły na Blichu Mirosław
gimnastycznych przez osoby spoza szkoły, nie- zrzeszone w żadnych klubach
Kret wynajmuje już salę m.in. AZS
Łódź. - Nie jest dla mnie ważne, czy
sportowych. Z polecenia burmistrza naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
z wynajem będzie się mojej szkole opła
cał - mówi dyrektor szkoły na PoMaria Więckowska sprawdziła, jak długo
uczniowie korzystają z sal w poszcze- W Szkole Podstawowej Nr 3 sala gimnastyczna służy nie tylko podczas lekcji wf Oak na zdjęciu) - zapewnia jej drzecznej Dariusz Żywicki - Czuję się
pracownikiem samorządowym, dlatego
gólnych szkołach. Okazało się, że teore- dyrektor Wacław Witwicki.
tycznie w większości szkół od godz.
jeśli powiat zarabia, to takje działanie
ła:
Sala
gimnastyczna
jest
stworzona
w piłkę nożną, pon ieważ na oknacp jest
A iednak problem iest
17.00 lub od godz. 18.00 sale sąjuż woldo szkolnych potrzeb i nie nadaje się uważam za słuszne.
tylko ochronna siatka, zamiast krat.
ne. Dlaczego jednak są one od tych goDyrektor II LO Tadeusz Żaczek wyJednak
nie
wszyscy
dyrektorzy
s~kół
do wynajmowania. Ale nie wykluczam,
Dlatego najbardziej popularny polski
dzin zamknięte?
klucza wynajem, ale tylko dlatego że są
chętni,
by
użyczać
salę
osobom
że
w
przyszłości
może
się
to
zmienić.
sport nie może być na sali w"Czwórce"
- Przede wszystkim szkoła powołana
jak twierdzi - już teraz zajęcia dodatkoRównież dyrektor "Siódemki" Maria
uprawiany. - Ale inne dyscypliny jak naj- z zewnątrz.
we kończą się o godz. 20.00. Poza Szkoljest do prowadzenia zajęć dla uczniów Nikt
się
nigdy
do
mnie
z
takąpropo
Wojtylak
nie
wynajmuje
sali
gimnastyczbardziej: siatkówka, koszykówka czy
nymi Klubami Sportowymi, SKS-ami,
mówi Maria Więckowska - Jednak nie
tenis - zapewnia Balik - Zresztą, udo- zycją nie zgłaszał. Zresztą sala nie jest nej. - Nie robimy tego ze względów czawidzę żadnych przeszkód natury prawnej
z sali w "Medyku" raz w tygodniu kodo
tego.
by
ją
wynajmować,
bo
sh,ży
ona
i
organizacyjnych.
Dzieci
barsowych
stępnialiśmy już kiedyś salę, w latach
ani moralnej, by wynajmowanie sal gimdo statutowej działalności szkoły - uwa- dzo długo korzystają z sali, a później po rzystają Amazonki. Dyrektor I Liceum
1998 - 2002.
nastycznych przez szkoły było niemożli
Ogólnokształcącego Henryk Zasępa
- Czy sale będą udostępniane ludziom ża dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 prostu zamykamy całą szkołę i podłą
we. ~maga to po prostu zwiększonego
Teresa
Domińczak.
czamy
jąpod monitoring. ~najmujemy wyklucza natomiast całkowicic· wynaspoza szkoły, zależy tak naprawdę
wysiłku ze strony dyrektorów szkół. NaTego samego zdania jest dyrektor natomiast w sezonie letnim korty teniso- jem sali.
od dyrektorów szkolnych placówek - poczelnik zapytana, dlaczego więc sale nie
dok. na str. 15
Szkoły Podstawowej nr I Beata Stabry- we.
twierdza dyrektor Zespołu Szkół nr 3
są udostępniane osobom spoza szkoły
na Korabce w Łowiczu Wacław Witwicodpowiada: Może lIie ma zainteresowaki - Owszem, pełnowymiarowe boiska
nia, bo myśllb że nasi dyrektorzy są otwarci
w
Łowiczu są tylko trzy: dwie hale
na wszelkie propozycje.
Ośrodka Sportu i Rekreacji i nasza sala.
Ale dla ludzi chcących po prostu pograć
Problemu nie ma
w piłkę IlOŻllą czy siatkówkę zwykłe sale
o prawda hala widowiskowo-sportowa w Bolimowie zostaną tam wpuszczone dwie czy trzy osoby prosto
Rzeczywiście, żadnych trudności gimnastyczIle pewnie by wystarczyły.
jest
obiektem gminnym, a nie stńcte szkolnym, jednak z ulicy. Muszą się zebrać w kilkuosobową gmpę i wyzna(
Szkolna sala ginmastyczna na Korabjej administratorem jest dyrektor bolimowskiego gim- czyć spośród siebie jedną osobę odpowiedzialną za wszystw udostępnianiu sal nie widzą np. dynazjum, przy którym obiekt jest pobudowany. Od rana do ko. Z tą osobą podpisywana jest umowa. - Treść umoHy
rektorzy szkoły na Korabce oraz Szko- ce jest maksymalnie wykorzystywana.
godziny 15.00 odbywają się w hali zajęcia szkolne, jednak wymyśliłam sobie sama - mówi dyrektorka. - Dodatkowo
ły Podstawowej nr 4. - Nasz parkiet Dyrektor Wacław Witwicki użycza salę
po 15.00, czasami do 21.00, z obiektu korzystają różnc skonsultowałam ją z radnymi z komisji oświaty Rady Gminy
w sali od 1,5 roku nie nadawał się prak- w dużym wymiarze godzin klubom
tycznie do użytku. I właśnie w tamtym sportowym: UMKS "Pelikan" i UKS grupy: ministranci pod wodzą miejscowego księdza, gmpa poprzedlliej kadellcji. W umowie znajduje się między innyokresie kilka osób się do nas zgłosiło "Korabka" i dlatego dla kolejnych chęt taneczna, Szkolny Klub Sportowy. uczniowie jednej ze szkół mi kluczowy zapis, że w przypadku,jeśli coś zostanie zniszz chęcią Ivynajęcia sali, ale odmówiłem nych nie zawsze jest miejsce. Oprócz wiejskich pod nadzorem rodzica, czy gmpa młodzieży - czone, użytkownicy zobowiązani są do odkupienia lub naz powodów bezpieczelistwa - mówi dy- klubów, z sali korzystają też sporadycz- absolwentów bolimowskiego gimnazjum, która regularnie prawienia szkody.
Żadna grupa nie zostanie też wpuszczona do hali bez
rektor Szkoły Podstawowej nr 4 Artur nie licealiści grający w piłkę nożną, kle- grywa tam w siatkówkę i koszykówkę.
Dyrektor szkoły nie ma oporów przed wpuszczaniem dozom kicrownika tejte grupy. Jest to pracownik zatrudBalik. Jednak remont sali zakończył się rycy z seminarium duchownego z Łowi
z końcem 2006 r. i teraz nie widzi onjuż cza, Ludowy Zespól Sportowy "Koper- do haJi obcych osób. Przede wszystkim, jak mówi, z obiek- niony tylko i wyłącznie do obsługi hali i jest zobowiązal!Y
(lvcz)
tu korzystać mogą tylko gmpy zorganizowane, czyli nie do ciągłcj obecności, kiedy ktoś z niej korzysta.
żadnych przeszkód, aby wynająć ją na nik" z Klernoii oraz stała grupa siatkakilka godzin. Nic można na niej grać rzy.

WBolimowie m-ożno

Otwarcie Baumitu dopiero w maiu
Fabryka Baumit
powstająca w Łowiczu,
zostanie uroczyście
otwarta 10 maja.
W tej chwili trwają
jes1cze prace
wykończeniowe

na głównych obiektach,
wkrótce jednak ma ruszyć
testowa produkcja.
o niedawna, ze względu na sprzyjaprace budowlane prowadzone były pełną parą. Metalowe konstrukcje dwóch najważniejszych obiek-

D

jącą aurę,

Fabrykę widać

z daleka

- również

z niektórych

bloków na Bratkowicach.

tów fabryki - hali produkcyjncj i wieży nia dyrektor ds. produkcji i inwestycji
tcchnologicznej zostały obudowane po- w Baumit Piotr Fidos, wszystkie prace
wlokami ściennymi, a w hali zamonto- zostaną zakończonc za okolo trzy miewano bramy i wejścia. Najszybcicj go- siące. Uroczyste otwarcie ma nastąpić
towy będzie budynek admini tracyjny 10 maja, a dzień póżniej firma zorganifabryki, wewnątrz którego pomalowa- zuje festyn dla łowiczan w fonnie Dni
no już ściany i położono płytki cera- Otwartych Baumit.
Łowicka fabryka Baumit nastawiona
micz.ne. Niedawno zakończył się w nim
będzie głównie na produkcję tynków mamontaż okien i drzwi.
Poprzedni atak zimy jednak zmusił szynowych, jastryc~ów i zapraw budowbudowlańców do przerwania prac na ze- lanych. Produkcja w zakładzie obejmownątrz. Nie ustają natomiast roboty wać będzie także produkty wchodzące
wewnątrz hali, gdzie obecnie instalowa- w skład systemów ociepleń, czyli zaprana jest linia produkcyjna. Jest to proces wy klejowo-szpachlowe, tynki struktudość skomplikowany, gdyż konieczne ralne, farby i podkłady. Załoga do nowejest zgranie linii technologicznych kil- go zakładu już jest skompletowana.
(mak)
kunastu różnych produktów. Jak zapew-
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Inwestyeie odesiane do rezerwy
Zamach na uprawnienia Rady
Powiatu - tak radny PSL Paweł Bejda określa poczynania starostY Janusza Michalaka i członków zarzą
dupowiatu.

Starosta Janusz Michalak odpiera te zarzuty. Twierdzi, że propozycje inwestycyjne
zostaną zaproponowane późni(j, gdyż obecnie WY.iaśnia się wiele kwestii finansowyell,
np. wysokości dotacji, oprócz tego prowadzone są rozmvwy dotyczące inwestycji nadrogach powiatowych.
przyjętym na sesji 28 luW tym roku bowiem, inaczej niż
tego budżecie powiatu na
przez
osiem wcześniejszych lat,
2007 rok, !7fldząca większość
zaJ7.ąd nie zbiera propozycji od
PiS i koaliCJantów, wszystkie
radnych powiatu, ale bezpośrcd
pieniądze na inwestycje wnieści
niowgminacll, omawiając potrzela w rezelWach, nie decydując na
by na miejscu z wójtami i przerazie, na co zostaną przeznaczowodniczącymi rad gmin.
ne. Opozycja się obawia, że za- Janusz
Na ten sposób wyłaniania inrząd rozdzieli potem te pienią- Micha/ak
westycji
w gminach, zwłaszcza
dze, nie pytając rady o zdanie.
drogowych, opozycja jest także
Chodzi o ponad 2 mln złotych,
wściekla, bo okazuje się, że radni
które w dzialach budżetu: transPSL nie będą mogli realizować
port i łączność, gospodarkamieszswych obietniczłożooych w kamkaniowa, oświata i wychowanie
panii wyborczej. - Nlegodzimy~
oraz edukacyjna opieka wychobyć radnymi mOJionetkowymi Nie
wawcza, zamro.lono jako rezermoże być tak, że w rezerwach ~
wę celową. Dodatkowo do rezerzcmajqpieniądzeprzeznac:zonena
wy ogólnej trafiło 400 tys. zł.
o których będzie ~
Na sesji Rady Powiatu Łowic Michał $/iwiński imvestycje,
dmvaJ zarządpowiatu bez konsulkiego radni PSL oskarżyli zaJ7.ąd,
taqi z radnymi - mówi Bejcla.
że teraz, skoro już przyjęto budżet korzystając z możliwości, które daje prawo, bę
Moie, ale nie musi?
dzie mógł bez opinii rady dysponować pieniędzmi znajdującymi się w rezeJWacll, prze..
Czy jednak wolno tak postąpić? Urszula
znaczając je na dowolne, wybrane przez sie- Trzepałka z wydziału finansowego łowickie
bie inwestycje. - Po co rada? Może lepiejją go starostwa twierdzi, że zarząd na mocy art.
rozwiązać? - pytał zirytowany przewodni173 ustawy o finansach publicznych
czący klubu PSL Porozumienie Michał Śli z 30 CzelWca, może rozwiązać utworzoną
wiński.
teraz rezeJWę celową w danym dziale i dys-

W
Pamiątkowe zdjęcie wszystkich
ką (pierwszy z lewej).

odznaczonych wraz z

ppłk.

Janem Grze/-

Gmina Domaniewice

Medale za obronność wręczone
uchwale OjcŻyzny - odpowiadali
odznaczeni srebmym medalem,,2aZasługi dla Obronności Kraju" na sesji
Rady Gminy Domaniewice 2 marca. Medale nadane zostały przez ministra obrony
narodowej w uznaniu zasług w dziedzinie
umacniania obronności kraju, które przysłu
gują małżeństwom lub kobietom po urodzeniu i wychowaniu przynajmniej trzech synów na wzorowych żoIn.ielzy.
W gminie Domaniewicemedale trafiły do
12 rodzin. Medale z rąk ppłk Jana Grzelki,
komendanta Wojewódzkiej Komendy Uzupełnień w Skiemiewicach otrzymali: Zofia
i Mieczysław Chmurscy z ROgÓŹlla, Kry-

K

styna Wolska z ROgÓŹlla, Zofia i Stanisław
Sut z ROgÓŹlla, Genowefa i Zdzisław Golan
z Sap, Krystyna i Henryk Wodzyńscy z Sap,
Marianna Żak ze Skaratek, Elżbieta i Sławo
mir Graszka ze Skaratek, Marianna i Jan Kę
dziora ze Strzebieszewa, Krystyna i Stefan
Kucińscy ze Strzebieszewa oraz Ewa Siatkowska z Reczyc. Tych, którzy nie mogli ze
względów zdrowotnych lub innych dojechać
tego dnia do Gminnego Ośrodka Kultury
w Domaniewicach, ppłk Jan Orzełka odwiedził osobiście, wręczając medale w domach.
Byli to Marianna i Jan Budzałek z Lisiewic
Dużych, Mieczysława Kozakiewicz ze SkaratekorazMariannaŻakzeSkaratek.
(eh)

ponować nią na wydatki inwestycyjne. Stwo-

rzenie rezerwy celowej w działach i przekazanie do mej wszystkich środków z wydatków inwestycyjnych także jest dopuszczalne, gdy zarząd powiatu nie może ich przewidzieć w momencie przygotowania budżetu.
Inspektor Józefa Lucyna Michejda z Regionalnej lzbyObrachunkow(j w Skierniewicach nie widziała jeszcze przyjętego budżetu
powiatu łowickiego. Zastrzegłajednak, że choć
pieniądze z wydatków inwestycyjJlych moż
na w całości przenieść do rezelW celowych,
możliwość swobodnego korzystania z nich
przez zaJ7.ąd powiatu nie jest jednoznaczna.
Jej zdaniem plzckazanie tych pieniędzy na
inwestycje niesie za sobą zmiany w załączni
ku inwestycyjnym budżetu. Ten, po zaproponowaniu przez zarząd kolejnych inwestycji, powinien być uzupełniony i przyjęty
w fonnie uchwały przez Radę Powiatu. Urszula Trzepałka twierdzi natomiast, że zffiian
w załączniku może dokonać sam zarząd, bez
stosownych uchwal rady - choć oczywiście
zaJ7.ąd może podać swe propozycje pod gło
sowanie radnych. Może - ale nie musi.

Damy pod glosowanie
Członek zaJ7.ądu powiatu Wojciech Miedzianowski uspokaja, ze zarząd chce po
prostu, by wydatki powiatu były racjonalne. Po wyklarowaniu się sytuacji finansowej, zarząd dokona przesunięć wewnątrz
działów uchwałą zarządu - i zaproponuje
ich przyjęcie w drodze uchwały na sesji rady.

dok nastr. 18
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- Pierwszy raz mamy tak napię
ty budżet - powiedział wójt gminy
Łowicz Andrzej BaryIski na ostatniej sesji Rady Gminy, 28 lutego,
na której gminni radni przyjęli jednomyślnie budżet gminy na rok
2007 - Mam nadzieję, że 30 % inwestycji nie jest za dużym obcią
żeniem dla nas.

na praca sprzętu drogowego. Zostanie rów- w Łowiczu Beata Orzeł - Dlatego ~Jtnie
nież

przeprowadzona modernizacja
mostu w Ostrowie za 60 tys. zł. Gmina
planuje również zakup gumtów za 30 tys.
zł w celu uregulowania sytuacji prawnej.
Wójt wspólnie z radą planują także zmiany zapisów w planie zagospodarowania
przestrzennego. Jak zaznaczył Baryiski,
gmina powinna starać się uatrakcyjnić moż
liwe do sprzedaży działki gum. urmistrz miasta Krzytowe, przeznaczając je pod zabudowę. Dla gminy będzie to
sztof Kaliński, który był
wydatek 40 tys. zł.
gościem na sesji Rady Gminy
Nowa kanalizacja poŁowicz, powiedział, że budżet
wstanie w Małszycach, ZaBarylskiego jest bardzo ambitbostowie, a w Popowie
nym planem. - ~ w mieście
zostanie dokończony odcizaplanowaliśmy 27 % imvestynek. Koszt tych inwestycji to
cji względem całego budżetu.
ponad 2 mln zł.
Dlatego uważam, że Łowicz na
Przeprowadzone zostaną
waszym tle wypada trochę blarównież prace melioracyjne:
Andrzej Bary/ski
do-dodał.
konselWacja i kopanie towów
Przewidziane inwestycje
i remonty w gJninie Łowicz dotyczą przede za 100 tys. zł.
Koszt remontów i konselWacji na wodowszystkim dróg, kanalizacji oraz sieci wodociągowej. Jak zauważył wójt Baryiski, ciągach i hydrofomiach to 60 tys. zł. Zakup
praktycznie wszystkie wymienione przez potrzebnych pomp i zbiomików to wydaniego w budżecie remonty, można by było tek 30 tys. zł.
zapisać po stronie inwestycji. - Uważam, że
a 185 tys. zł zostanie wykonana stunaprawa dróg czy kanalizacji to przecież
dnia głębinowa w Bocheniu. Wyniezbędny element rozwoju naszej gminy - miana sieci wodociągowej w K1ewkowie,
stwierdził Baryiski.
w Niedżwiadzie, w Świeryżu I oraz w Świe
Dlatego w gminieŁowicz na ten rok prze- ryżu n będzie kosztować 120 tys. zł. Przewidzianych jest m.in. wiele remontów dróg. widziana jest również wymiana odcinI tak na przykład, dodatkowa warstwa ków kilku- lub kilkunastometrowych woasfaltu zostanie położona na drogach dociągów w Strzelcewie, Dąbkowi
w Popowie, Wygodzie i Dąbkowicach cach Górnych, Jamnie i Małszycach
Dolnych, ich koszt to·850 tys. zł. Planowa- za sumę 180 tys. zł. Z kolei w Jastrzębi
ne na ten rok jest również wykończenie pod- ma nastąpić wymiana rurociągu wód pobudowy dróg na odcinkach Placencja - płucznych za 40 tys. zł.
Bobrowniki i z Zielkowic do BobrowPlanowana jest także instalacja kolejnik. Natomiast nową inwestycją jest pod- nych 15 szklanych przystanków aubudowa drogi w Bocheniu i w Jamnie. tobusowych. - Jednoczesna wymiana
Za 50 tys. zł zostanie zakupiony kanueń wszystkich przystankiJW w calej gminiejest
potrzebny do remontu dróg, a także opłaco- zbyt droga - mówi sekretarz Urzędu Gminy

niamyjesukcesywnie. Zakup i instalacja wiat
przystankowych wyniesie 71 tys. zł. Nie
wiadomo jeszcze, gdzie dokładnie zostaną
ustawione. Prawdopodobnie zainstalowane
zostaną w tych miejscach, gdzie dzieci wsiadają do szkolnych autobusów. Wójt będzie
się konsultował w tej sprawie z poszczególnymi sołtysami.
zupełnione zostanie także oświe
tlenie uliczne w Pannie i Zielkowicach. Koszt tej inwestycji to 80 tys. zł.
W budżecie przewidziano również wydatki
rzędu 90 tys. zł na remonty w szkołach.
Możliwe, że zakupione zostaną nowe ławki
i krzesła. Dokładnie jednak, na co zostaną
przeznaczone pieniądze, wiadomo będzie
niedługo, gdy wójt zorientuje sięjakie są najpilniejsze potrzeby w każdej szkol".
Z kolei Urząd Gminy Łowicz dostanie
nowy sprzęt komputerowy i programy za
12 tys. zł.
.
W tym roku zostaną przeprowadzone
także remonty domów ludowych
w Jamnie, Jastrzębi, Świeryżu II i Zawadach, a dokończony zostanie
w Guźni. W Jamnie planowana jest dobudowa garażu dla wozu strażackiego, z kolei
w domu ludowym w Zawadach ma powstać
zaplecze socjalne. Łączny KOszt remontów
ma zamknąć się w kwocie 29 J tys. zł.
Łącznie inwestycje i remonty pochłoną
niecałe 6,5 mln zł, czyli będzie to spora część
wszystkich wydatków gminy, które ogółem wyniosą ponad 16 mln zł. Natomiast
dochody gJniny Łowicz wynoszą 14 mln
zł. Róźnicę między dochodanu a wydatkami pokryje pożyczka z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska rzędu
ok. 800 tys. zł ornz z pieniędzy pochodzą
cych z nadwyżek - ponad l mln, wynikają- .
cych z rozliczeń kredytów i pożyczek
z poprzednich lat.
(jr)

GtOWNO ul. Sikorskiego 51/57 bl. 3a

tel. (042) 710~73-73, kom. 0502-213-373
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Pijarska ... bo jest inna
- Podjęliśmy decyzję na
podstawie wywiadu wśród
znajomych, którzy bardzo
pozytywnie wypowiadali
się o szkole. Dziś oglądamy
ją w środku, ale już jesteśmy
zdecydowani - powiedział
nam Radosław Szaleniec,
jeden z wielu rodziców, którzy
w minioną niedzielę 4 marca
przybyli ze swoimi pociechami
do szkoły pijarskiej
w Łowiczu na Dni Otwarte.

J

ego syn, Szymon, rozpocznie w tym
roku naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej, Szkoła bardzo mu
się podobała, razcm z rodzicami został
oprowadzony po niej przez uczniów liceum, którzy w drzwiach szkoły witali
rodziców.

wiedział nam inny rodzic Kazimierz Drzewiccki.
W czasie spaceru po szkole zwiedzający mogli zobaczyć rozmieszczenie pomieszczeń, wygląd sal lekcyjnych, ich wyposażenie. W ptacowni fizycznej, uczniowie pod opieką nauczycieli przeprowadzali wraz z gośćmi proste eksperymenty. Spore zainteresowanie zwiedzających
wzbudzała przygotowywana szkolna
kaplica, w której powstają ścienne polichromie.
Na końcu wycieczki goście trafiali na
salę gimnastyczną, gdzie "Oczniowie, ich
rodzice i nauczyciele przygotowali dla
nich wystawy ilustrujące to co w szkole
działo się w ostatnich latach, fotograficzne relacje z wycieczek, multimedialną prezcntację o sżkole, zajęć kilku kół zainteresowań funkcjonujących w szkole .. Były
także szkolne kroniki, scena z kostiumami teatralnynli koła teatralnego, na monitorze telewizora cały czas były wyświe
tlane zdjęcia z różnych szkolnych przedsięwzięć.

We wtorek ekipa TVP1 kręciła w Łowiczu krótki materiał biograficzny o Tomaszu Guzku (twarzą do kamery)
a sali gimnastycznej można było za- z udziałem jego znajomych i przyjaciół.
trzymać się dłużej, przygotowane
były bowiem stoły, a uczniowie
częstowali herbatą i ciastem, które w domach przygotowały mamy. Tu goście
rozmawiali z nauczycielami, pijarami
i innymi rodzicami, dowiadując się kolejnych rzeczy o szkole.
Tomasz Guzek z Łowicza po raz ko- za każdym razem jest nmda m, w której wiele utworów się po prostu powtarza, dlalejny wygrał teleturniej, tym razem zawodnicy licytują się co do ilości dźwię tego oglądanie teletumiejt~ ale nie nagrywa"Jaka to melodia?". Zdobył ponad ków z danej piosenki, jakie mają być zagra- nie. bo to rozleniwia, to ponad połowa suk40 tys. zł. Jego zmagania z dźwięka ne. - Rundafinałowa niejest więc/lajgorsza. cesu.
mi będzie można oglądać w 1VP 1 Zresztą 30 sekund to naprawdę niejestwcaw środę 14, w czwartek 15 i w ponie- le tak mało - mówi Guzek z uśmiechem.
Finałowy samochód

N

Na scenie sali gimnastycznej
czas brzmiała muzyka.

cały

Melodia do wygrywania

działek

Inny rodzic Bogdan Fudała, który przyszedł z synem Dominikiem rozpoczynają
cym w tym roku naukę powiedział nam, że
jego uwagę zwróciło to, że kładzie się w tej
szkole nacisk na wychowanie, na krzewienie wartości chrześcijańskich, nie tylko na

omasz Guzek miał osiem lat, kiedy poważnie złamał nogę i musiał leżeć
w łóżku przez trzy miesiące. Wtedy wła
śnie z nudów zaczął dużo czytać i tak mu
zostało. Na pomysł wykorzystania zdobytej w ten sposób wiedzy wpadł dopiero
w 1996 roku, kiedy będąc w warszawskiej
księgami PWN, przy o~i zabrał do wypełnienia test, który umożliwiał start w teleturnieju ,,Miliard w rozumie". Odpowiedź
na wszystkie znajdujące się w nim pytania
zajęła mu dwa lata.
- Kiedy wreszcie wysłałem, nie liczyłem
na żadną odpowiedź - wspomina Guzek.
Jednak przyszło do niego zaproszenie do
wzięcia udziału w eliminacjach. Nic nie
wygrał, ale zaczął próbować si I w innych
programach: "Vabank", "Rosyjska nlletka", "Naj słabsze ogniwo", "Milionerzy"
i ,,Jeden z dziesięciu". W tym ostatnim
brał udział w wielkim finale i zdobył
samochód, a w "Milionerach" wygrał
125 tys. zł.

T

naukę·

- Wybierzemy pijarsko" bo czuje się
w tej szkole, żejest inna niż wszystkie szkoły łowickie. Ale to za dwa lata, teraz córka
chodzi do przedszkola. Przyszliśmy dzisiaj, bo zaproszono wszystkich po
mszy rio złóżenia wizyry w szkole - po-

19 marca o godz.18.00.

W sali gimnastycznej można
na dłużej.

było

zatrzymać się

Dyrektor szkoły Przemysław Jabłoński
nam, że adresatami zaproszenia
na dni otwarte w szkole nie są tylko rodzice
dzieci, które niedługo będą chcieli wysłać na
naukę. W takim samym stopniu dotyczy
ono mieszkańców Łowicza, którzy wspierali materialnie czy też duchowo - swoją
modlitwą - powstanie i rozwój placówki.
Jest po prostu okazją do tego, by zobaczyć
jaki jest efekt ich wspólnego wysiłku. Takich gości także nie zabrakło w niedzielę.
Zapisy do szkół pijarskich już się rozpoczęły. Podobnie jak w ubiegłym roku
powstanie jedna klasa podstawówki, dwie
klasy gimnazjum i trzy liceum ogólnoJaka to melodia
kształcącego (matematyczno - fizyczna,
Doświadczenia wykonywane przez biologiczno - chemiczna i humanistyczna).
Pierwszy raz Guzek wziął udŻiał w prouczniów oglądali także dorośli.
(tb) gramie,,Jakatomelodia?"w2001 r. - Wtedy
nie bylem takprzygotowany.jakw rym roku
REKLAMA - przyznaje. Co więcej, w kolejnych edycjach było coraz gorzej. Teraz to był jego
czwarty raz - wreszcie udany. - Może dlatego, że /lie wiedziałem do końca czy będę brał
udział w programie, nie zdążyłem się zdenerwować - mówi Guzek o przyczynach
sukcesu. Dodaje, że najtrudniejsza dla niego
I

pożyczki

powiedział

i lokaty

Recepta na sukces
Zgłaszając chęć udziału w tym teleturnieju, najpierw wypełnia się ankietę, która dotyczy nie tylko tematyki muzycznej, ale
także innych zagadnień. Pojawiają się np.
takie pytania jak: "co byś zmienił w tym
programie?", albo "co byś zabrał na bezludną wyspę?". Potem następuje rozmowa
z trzyosobową komisją.
- Wpierwszym etapie chodzi o to, byopowiedzieć o swoich zainteresowaniach, zaprezentować swoją wiedzę muzyczną - mówi
Guzek - Im ciekawitj powiemy o sobie, rym
większe będziemy mieć szanse, by się dalej

Jeżeli

Tomaszowi Guzkowi powiedzie
I I marca, za jakiś czas
łowiczanie razem z widzami z całej Polski, będą mogli zobaczyć jego kolejny
sukces. Za kilka dni nagrywany będzie
bowiem finał, w którym wezmą udział
laureaci z całego miesiąca. Wygrać w nim
będzie można samochód,jaki - dokładnie
na razie nie wiadomo. - Dlatego nie planuję na razie na co wydam wygrane już
40 tys., bo jeśli zostałbym finalistą, to
musiałbym je przeznaczyć na opodatkowanie wygranego przeze mnie samochodu - mówi Guzek.
się

w

Feralne bobry

zakwalifikować.

Po rozmowie następuje czas oczekiwania na odpowiedź, która ma zostać
przesłana pocztą w ciągu 3 miesięcy. Na
nagrania do studia zapraszanych jest po
kilka osób więcej niż rzeczywiście bierze
udział. ponieważ twórcy progran1U wolą
si« zabezpieczać w przypadku, gdy ktoś
zachoruje. Poza tym w jednym dniu nagrywanych jest 8 odcinków. Dlatego jeśli
ktoś z rzędu wygra 3 odcinki, na jego miejsce wchodzi kolejna osoba. Tak było również w przypadku Tomasza Guzka. Zastąpił jedną z osób, która zdobyła wszystkie możliwe nagrody i powtórzył jej sukces, wygrywając kolejne trzy.
- 7jnn razem, spośród dotychczamwych
moich wystąpień, bylem przygotowany najlepitj - mówi Guzek. - Oglądałem dużo odcinków tego programu i rylko niektóre podpowiedzi, rytuły czy wykonawców zapisywałem w swoim zeszycie. Jak zaznacza Guzek,

niedzielę

Stali widzowie programu ,,Jaka to melodia?" oprócz walizki słodkości jaką otrzymttią uczestnicy tego teletumieju, pamiętają
również maskotki - żubly oraz kangury.
Teraz mają być wręczane maskotki bobry.
Tak się złożyło, że sponsor nie zdążył dostarczyć zabawek na czas i w studiu była
tylko jedna maskotka. Dlatego wręczano ją
każdemu kto kończył poszczególną rundę
i po nagraniu tego momentu, z powrotem ją
zabierano. Stąd, mimo że w oglądanych plZez
nas odcinkach teleturnieju Guzek będzie
z uśmiechem otrzymywał co chwilę wspomniane bobry, w łowickim mieszkaniu na
razie bobrów brak. Sponsor obiecał jednak,
że w najbliższym czasie maskotki na pewno dośle. Bóbr będzie pamiątką kolejnego
telewizxinego sukcesu skromnego łowiczanina

Joanna Rudak

Dzień Kobiet wGOK
a każdą wieś trafiły już zaproszenia
na uroczystości z o~i Dnia Kobiet, które odbędą się 11 mu. . ca
o godzinie 15.00 w GOK w Domaniewicach.
Goście zostaną powitani staropolskim polonezem. Dla pań wystąpi miejscowy zespół
,,Kalina" oraz zespół ,,Kiczem" (,,Połonina")

N

reSkiemiewicrezbiorempiosenekukraińsko

ŁOWICZ,

R·308

ul.

Długa

2, tel. 046 830 20 89, 046 830 21 53

www.skokt(ezyk.pl
Infollnla: O 8Oł~00 100 (koszt połączenia lokalnego) lub OS8 782 9300

łemkowskicłL Będzie można obejrzeć też

Al. Sienkiewicza 34
tel. (046) 837·39·88

wystaw!( ,,Konie w obiektywie Jara;/awa Taflińskiego". GOK przygotuje słodki poc-zę;tu

nek dla mieszkanek gminy.

(eb)
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Śladami Piłsudskiego /{~z~~Of~N a co idą

Dr~~~::~;l;i::~ trzeźwościowe pieniądze

cież przyjechałem, ale też znalazło się tra- na stałe. Wiadomo jednak, że już po wyjeżchę czasu na poznanie (wprawdzie po- / dzie Piłsudskiego, jego ajnoska żona urobieżne, ale zawsze .. .) centrum dwumilio- dziła drugie dziecko - córkę. Wiadomo też,
nowego miasta, a nawet jednej miejsca- że ta córka miała potem trzy własne córki,
wości w okolicy, dokąd nas zawieziono ale ci , którzy badali temat do nich nie dotarli.
w wolnym dniu, by pokazać trochę japoń- Odnaleźli natomiast wnuka Bronisława ze
skiego folkloru i basen z gorącymi żródła- strony .jego syna, który nazywa się Kazuymi, z których wyspa Hokkaido słynie. Mia- asu Kimura, jest inżynierem i ma trzy córki.
łem też okazję poznać Polaków, którzy Pan Kazuyasu był nawet kilka lat temu
w Sapporo zakotwiczyli na krócej lub dłu- w Polsce, zaproszony na konferencję pożej i towarzyszącą im w wielu chwilach święconą Bronisławowi Piłsudskiemu i zamłodą Japonkę imieniem Chisako, zako- przyjażn~ się z polskimi kuzynami ze strony
chaną po uszy w Polsce. Chisako od jakie- stryjecznego dziadka czyli Józefa Piłsudgoś czasu uczy się nawet języka polskie- skiego; córkąNaczelnika, panią Jadwigę Jago, co dlę Japończyków stanowi pewnie raczewską i wnt:Jczką, panią Joannę
taką samą trudność, jak dla Polaków na- Onyszkiewiczową. A etnograficzne badauczenie się japońskiego oraz marzy o tym, nia Bronisława Piłsudskiego, prowadzone
by wyjść za mąż za Polaka. Była już raz wspólnie z Wacławem Sieroszewskim,
w Polsce, poznała Kraków, Trójmiasto i Mal- przyniosły po latach owoce. Dokonane
bork i jest zachwycona. Zaś co do języka, przez niego na tak zwanych walkach nato tak po prawdzie znacznie więcej Pola- grania pieśni i legend ajnuskich odnalezione
ków zna japoński niż Japończyków polski, jeszcze w latach trzydziestych w Zakopaale to chyba normalne, bo to przecież oni nem, kilkanaście lat temu trafiły na uniwersą jedną ze światowych potęg gospodar- sytet Hokkaido do Sapporo i są oczywiście
czych, a my mamy jedynie marzenia o "dru- nieocenionym żródłem dotyczącym ajnugiej Japonii". Właśnie parę osób, które skoń- skiej kultury.
czyły w Polsce japonistykę, miałem okazję
najważniejszym ambasadorem
poznać w Sapporo, gdzie jest duży unipolskości na Hokkaido są wspomnia
wersytet, można powiedzieć, że promieni na wstępie młodzi ludzie. Nieforniujący na całe Hokkaido.
mainy ich przywódca, 33-letni Rafał Rzepapońska wyspa północna japońską ka jest na uniwersytecie adiunktem, a wkrótjest dopiero od połowy dziewiętna- ce ma zostać profesorem. Jego specjalnostego wieku. Wtedy to właśnie pod- ściąjesl. .. sztuczna inteligencja. Rafał i jego
dani Jego Cesarskiej Mości zaczęli koloni- żona Edyta pochodzą z Bydgoszczy, ale
zować Hokkaido, zamieszkiwane przez jak twierdzą zostaną w Sapporo chyba do
wieki przez plemię Ajnusów (albo: Ajnów; emerytury. Dożywotni , lukratywny kontrakt
spotyka się dwa polskie określenia). Ajnu- na uniwersytecie to wielka gratka. Oboje
si mieszkali nie tylko na Hokkaido, ale także oczywiście biegle posługują się japońskim ,
na graniczący z nim przez niewielką cie- a ich trzyletni synek lepiej mówi nawet po
śninę Sachalin. Tyle, że Sachalin zajęli Ro- japońsku , bo prawie cały dzień spędza w
sjanie. I tam to vAaśnie został zesłany za tutejszym przedszkolu.
pomoc w planowanym zamachu na cara
Okkaido jest wyspą w znacznym
Bronisław Piłsudski , starszy brat Józefa.
stopniu dziką i taką Japończycy
Młody i przystojny Bronisław zakochał się
chcą ją zostawić. Niemal w cał0wtedy w jeszcze młodszej i podobno pięk ści porośnięta przez lasy pełne dzikiej zwienej siostrzenicy wodza Ajnusów. Odbył rzyny, między innym groźnych dla ludzi, posię ślub wedle ajnoskich zwyczajów, tężnych brunatnych niedźwiedzi . Zima straa wkrótce przyszedł na świat syn. Potem szy tu długo, ale nawet tę uciąźliwość tuPiłsudski zniknął z wioski na czas jakiś, bo tejsi pomysłowi Japończycy potrafili obrójako etnograf chciał poznać szerzej Ajnu- cić na swoją korzyść. Takiego festiwalu
sów. Po pewnym czasie wrócił , by za- rzeż śniegowych i lodowych, jak w Sapbrać żonę i syna, bo stworzyła się spoporo nie ma nigdzie indziej na świecie. Ale o
sobność powrotu do Polski. Szczegółów tym za tydzień.
L -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Polski

Związek

Tegoroczny program rozwiązy- dzieży, a także udzielanie im pomocy. Ze na niego blisko milion złotych (dokładnie
złożenia formalnego wniosku 7rP7\Ignował 988.4 I I zł). Ponad połowa te; kwoty

wania problemów alkoholowych
~--J
w Łowiczu zakłada powstanie pla- jednak, gdy burmistrz Krzysztof Kaliński

zadeklarował, że szkolenia takie znajdą się. skiej. Przeznaczone były one hą rozbudo-

cu zabaw i terenu rekreacyjnego wśród priOlytetów szkoleń zawodowych W« muszli koncertowej i amfiteatnl na,Bło
z bieżnią i boiskiem przy Szkole nauczycieli na ten rok. Wcześniej naczelnik niaeh. Inwestycja ta kosztowała łącznie
Podstawowej nr 4.
Wydziału Spraw Społecznych Maria WiC(C- 695 tys. zł.

P

ul.

Nadbzurzańska

kowska mówiła, że w budżecie szkół jest
ponad 90 tys. zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli i pieniądze te można wykorzystać właśnie na to.
Radny Macie; Moóka pytał natorniast,

owstać ma też tzw. ośrodck wsparcia

dla ofiar przemocy w rodzinie na ba
zie Punktu Pomocy Mieszkaniowej
I N"
. . P
tw
t'
przy w. IClamlanej. rogram s arza ez
możliwość organizowania programówprofilaktycznych dla dzieci i młodzieży nie tylko
na terenie szkół. Na realizację programu w
miejskim budżecie przeznaczonych będzie
400.000 zł.
Radn R be W"'k . kał
"
y o rt OJCI wmos ow na sesji
Rady Miejskiej 22 lutego o dopisanie możIiwości finansowania szkoleó, których celem jest rozpoznawanie problemów przemocy psychicznej i seksualnej u dzieci i mło-

przemocy domowej. Na remont ten przeznaczonych będzie 20.000 zł.
Radni przyjęli też sprawozdanie z realizacji programu w 2006 roku. Przeznaczono

Dzień

profilaktyki uzależnień na
obchodzono 19 lutego
w Gimnazjum w Bielawach. - Przekazywanie treści z profilaktyki uzależnień w sposób niekonwencj0nalny poprzez zabawę i twórczą
działalność uczniów przynosi dobre
efekty wychowawcze - mówi dyrektor Anna Krysicka.

D

zień Profilaktyki rozpoczął się realizacją programów profilaktycznych

Uczniowie z klasy III
ści arlystycznej.

prowadzonych przez wychowawców: ,,Razem" dla klasy r, "Tak czy Nie" dla klasy II,
" Spójrz inaczej"dla klasy III. Przed 12.00
cała społeczność gimn~um zebrała się na
sali ginmastycznej. Uczniowie przedstawili

a podczas

czę

program artystyczny zatytułowany ,,Jak
siebie ocalić". Odbył się konkurs w oparciu
o formę telewizyjnego turnieju wiedzowego

~

Materiały

_'&

D.

~~
1465

370 zł

NETIO·
'okno5-komorowe

plytyob
t zbiorniki na

działalność gastronomiczną,
inną (duży

SUPERZIMOWA CENA

WYKONUJEMY:

pow. 600 m2 (parter - piętro)
parking)

ul. DOLINNA 21
(od Obywatelskiej)

pomieszczenia

PRZETARG

na wynajem lokalu o pow. 100 m2
pod działalność handlową
• Przetarg odbędzie się w dniu 10.03.2007 r. o godz. 15.00
wsali OSP, tel. 046/838-25-88, 0600-073-458.
R·359

RESORY
SPRĘŻYNY
OPONY
AMORTYZATORY
FELGI

,

I

, =

KOŃCÓWKI

HAMULCE
INNE PODZESPOlY ZAWIESZENIA

Tel./fax. 042/687-17-56, 0503-045-041
R332

wwwJederung.pl

~

warsztatowe, magazynowe, produkcyjne

OGŁASZA

•
•
•
•
•
•
•
•

TI:LTU

WYDZIERŻAWIĘ

OSP w Starym Waliszewie

• KUPISZ • WYMIENISZ • NAPRAWISZ

~

Tel. 602-47-15-18

powierzchni

przy ulicy Warszawskiej
Tel. 604-94-73-41

(eb)

LVU'L.

do montażu okien

OFERUJEMY:
Profesjonalny montaż
Fachowe doradztwo
Okna typowe - od ręki

~Avantgarde

WYDZIERŻAWIĘ
W centrum Łowicza

,,1 z 10", sprawdzający wiedzę z zakresu
profilaktyki uzależnień, ponadto mini maraton uśmiechu. Konkurs wygrała Katarzyna Lewandowska, następne miejsca
zajęli: Damian Reszka oraz Marcin Rutkowski.
Kolejny konkurs rniędzyklasowy polegał na przedstawieniu scenek rodzajowych lub opracowanie piosenki na tle
przeboju na temat profilaktyki agresji lub
uzależnień. Zwyciężyła klasa ID c, drugie
miejsce- klasa I b, III miejsce - klasa HI a.
Nie zabrakło również wykładu na temat
palenia, używania alkoholu, narkotyków
i walki z agresją, który poprowadziły
uczelmice klasy III.

DRZWI

DREWNO, DACHOWE

O różnej

J

pcv, ALUMINIUM,
PARAPETY, ROLETY

lub

'<ł'

J

blem alkoholowy. Dofinansowywano
działalność Punktu Pomocy dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie, dofinansowywano zajęcia po?2lekcyjne lub profilaktyczne
dla dzieci. W ramach programu prowadzone
b ły' . tl' 'rod . k
dl dzi .
y SWle lce s OWIS owe a ecl, zajęcia teatralne i półkolonie. Dofinansowanie otrzymal i organizatorzy spektakli
profilaktycznych oraz imprez promują
cych zdr~wy styl życia.
(mwk)

OKNAB

I--Km'D---I

1, tel. (046) 837-39-81

handlową

iejski samorząd dofinansowywał
pomoc terapeutyczną dla osób
uzależnionych od alkoholu, pomoc prawną i psychospołeczną udzielał
też rodzinom, w którvch wystpnu;e pro-

J

jak będzie działać ośrodek wsparcia dla ofiar
przemocy. Maria Więckowska wyjaśniała,
że jedno z pomieszczeń Punktu Pomocy
Mieszkaniowej będzie mieć podwyższony
standard. Będą tam stworzone warunki dla
kobiety z dziećmi - bo to zwykle są ofiary

wesoło

Motorowy

pod

M'

Profilaktyka na wesolo

OSRODEK SZKOLENIA MOTOROWEGO
ŁOWICZ,

J

(568.111 zł) to pieniądze z Unii Europej-

~

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

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

()f)
Sprzedamy agregat do produkcji rur betonowych

• tokarki • dłutownice • frezarki
• szlifierki • piły • wiertarki • gilotyny
· · sprężarki • silniki • transformatory
• przekładnie • prostowniki
• narzędzia • złom użytkowy

SKIERNIEWICE, ul. Czerwona 5

tel.0693-281-361 www.telto.pl
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Palac W Mrodze zostanie sprzedany
Na 90%

bonifikatę

przy
sprzedaży zabytkowego
kompleksu pałacowo
parkowego Mroga
w rejonie wsi Brzozów
wyraziła zgodę

Rada Gminy Bielawy
na sesji 27 lutego.
otychczasowy dzierżawca kompleksu Marek Stanilewicz, aby stać się wła

D

ścicielem zabudowań będzie musiał zapłacić

tylko 10% wartości obiektu, czyli 19.950
zł. Dodatkowo radni wyrazili zgodę na sprzedaż dwóch sąsiadujących z parkiem działek
o powierzchni Qkoło pół hektara, w tym
jednej zabudowanej, z 50% bonifikatą od
wyceny faktycznej.
Obie działki są dzierżawione przez Stanilewicza, który korzysta z pierwszeństwa
przy ich wykupie. Na jednej z nich znajduje
się lokal użytkowy o pow. 30 m2 zamieszkały. Wójt gminy Bielawy Sylwester Ku-

Sypialnie zostały już odświeżone,
ale planowane jest poszerzenie zakresu prac.

biński zobowiązał się znaleźć mieszkańco

wi lokal zastępczy na terenie gminy. Do zapłaty w tym przypadku wypadnie 8.200 Remont elewacji pałacu w Mrodze jest niezbędny.
zł. Marek Stanilewicz, wnuk poprzedniego
właściciela majątku, osiedlił się w Mrodze ny wytyczyli już drogę biegnącą obok za. Trochę o historii
na początku lat 90-tych. Od tamtego czasu bytkowego kompleksu.
Murowany pałac w Mrodze pochodzi
próbował zostać właścicielem majątku.
Pieniądze z jego sprzedaży oraz dwóch
Chodziło tu m.in. o podział spadku oraz sąsiednich działek mają posłużyć na urzą z XIX wieku, jest położony pośrodku
wytyczenie nowej drogi gminnej, którą dzenie drogi i procedur z tym związanych. klasycystycznego parku, zmodemizowaneokoliczni rolnicy mogliby dojeżdżać do Dzięki temu Marek Stanilewicz liczy, że go w 1928 roku. Mroga w XV i XVI wieku
pól nad rzeką Mrogą za pałacem, bo do- w końcu uda mu się uruchomić działalnoŚĆ była własnością Bielawskich. W 1755 roku
tychczas wykorzystywali drogę prowa- agroturystyczną w pałacu, którą od dawna przeszła w ręce Szymona Dzierżbickiego,
, dzącą przez park. Geodeci na zlecenie gmi- już planował.
a od drugiej połowy XVlll należała do Skarb-

ków.Następnie przeszła w ręce rodziny Grnbskich, w 1872 roku odsprzedana została Wincentemu Wiśniewskiemu. Po I wojnie świa
towej majątek przejęli na 8 lat Bogdańscy,
a następnie Seweryn Stanilewicz, który gospodarował tu do 1945 roku. Od 1946 roku
mieścił się tu Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez ss. Józefianki, przeniesiony Salonik z kominkiem w stylu
następnie do Borówka .
dok. na sir. 14 skim.

myśliw
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Czy zastanawiałeś się już 1 jak opłacalna jest produkcja
certyfikowanej żywności ekologicznej?
Postaw na dotowaną przez Unię Europejską produkqę ekologicznej
zywności, bez sztucznego nawożenia, chemicznych środków ochrony
roślin, pasz ze sztucznymi dodatkami i sięgnij po certyfikat rolntctwa
ekologicznego. Dzięki temu Twoje produkty staną się naturalnie
smaczne i, co szczególnie ważne, zostaną opatrzone znakiem,
który będzie świadczył b ich wysokiej jakości i zapewni im zbyt.
Na całym świecie wzrasta popyt na certyfikowaną żywność
ekologiczną. W Polsce są znakomite warunki do jej produkcji.
Zastanów się, może już czas się przestawić!

..

-II'

Jeśli

chcesz się dowiedzieć, co zrobić, aby przestawić
się na metodę rolnictwa ekologicznego, w idź na stronę
' ............. ro ni
oekolog cm .org.pl lub skontaktui si
z doradcq naibUższego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego.

... ..-.

•

....

•

.
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Sukces wyborczy Polaków w Solecznikach Dwo nowe plugi
1995 już
wybory samorządowe
na Litwie, kadencja samorządów jest tam krótsza,
trwa 3 lata, a ostatnio nawet
2 lata. Od 12 lat w Solecznikach niepodzielnie sprawuje władzę Akcja Wyborcza
Polaków na Litwie. Trzeba
przyznać,że tym razem były
bardzo duże obawy co do
wyników wyborczych.
To

piąte

były od roku

ie dlatego, że Polacy źle rządzą,
ale obawiano się fałszerstw
wyborczych oraz tego, do czego nawoływał przywódca litewskiej organizacji nacjonalistycznej - Yytautas Landsbergis. Apelował on do Litwinów, by masowo meldowali się
na terenach, gdzie większość stanowią Polacy. Dodatkowo przeforso-

N

wał w litewskim Sejmie ustawę niezgodną

z prawem międzynarodowym, ale mimo to obowiązującą na
Litwie, polegającą na tzw. zamianie
ziemi. Posiadacz ziemi czy innej nieruchomości może wskazać teren czy
nieruchomość na obszarze Wileńszczyzny i przejąć ją, oddając państwu litewskiemu swoje posiadłości na terenie rdzennie litewskim, np.
pod Kownem.
Landsbeigis przed wyborami
mocno i w ńiewybredny sposób atakował Akcję Wyborczą Polaków na
Litwie. Apelował, by Litwini odnieśli wreszcie historyczne zwycięstwo
w wyborach i przejęli władzę w rejonie wileńskim i solecznickim. Dla
rozbicia jedności Polaków powstała
marionetkowa partyjka zwana
Polską Partią Ludową. Także niepokój budziły zasady obsadzania

dok ze sir. 13

.

Palac

W Mrodze

komisji wybo~ch,. gdzie eliminowano przedstaWIcieli AWPL.
Od grudnia do dnia wyborów

ci~li ~du, parlamentu i ~edia sytuaCJą,

jaka tam jest. ,ZWIązek Polaków na Litwie wystosował apel do
Rady Europy o przysłanie obserwatorów na wybory. Iobserwatorzy byli, tyle że z Polski.
Najważniejsze, że Polacy odnieśli sukces. Zwyciężyli w rejonie solecznickim, bezapelacyjnie zdobywając na 25 miejsc w radzie aż
20 (poprzednio mieli 17), a w rejonie wileńskim 19 na 27 miejsc (poprzednio 16).
Yytautas Landsbergis przeprosił
Polaków. Jch głosy w Radzie Wilna
potrzebne są do stworzenia koalicji.
Mam upoważnienie do przekazania mieszkańcom Ziemi Łowickiej
wyrazów podziękowania za wszelkie formy wsparcia Polaków z Solecznik.
Dariusz Mroczek

byłemwSolecznikachiWilnieczte-

rokrotnie i widziałem nasilające się
ataki na mniejszość polską. Jeśli ktoś
twierdzi, że jest źle na Białorusi, to
w tym ostatnim okresie ~ożna było
się przekonać, że na Lltwte - w krnju, który jest członkiem Unii Europejski~j. - dzieją się r:-ec~, kt~re
w cywilizowanym krajU me powtnny mieć miejsca
a1eży jednak powiedzieć, że te
. ataki skonsolidowały Polaków. Otrzymali oni też silne wsparcie, i tu nie ukrywam, że także
i dzięki Łowiczowi i osobom związanym z naszym miastem, jak
choćby były burmistrz Ireneusz
Jabłoński czy moja skromna osoba. Zainteresowaliśmy przedstawi-

N

I

zostanie sprzedany

na ulei Cach melasI a
tysięcy złotych

(bez miasto zostało w znacznym stopniu sparaliżowane. Dutkiewicz liUsług Komunalnych na za- czy, że wysłanie dwóch dodatkokup dwóch hydraulicznych wych pługów na ulice miasta, skróci
pługów do odśnieżania czas, w którym powinny one stać
ulic, które od soboty 17 lu- się przejezdne.
tego weszły już na wypoPługi zostały zakupione w warszsażenie zakładu.
tacie ślusarskim w Dorbaniewicach,
który musiał dodatkowo dokonać ich
icedyrektor zakładu Tade- przeróbek w celu umożliwienia
usz Dutkiewicz powiedział podłączenia ich do koparek.
nam, że nowe urządzenia
Na jednym ze spotkań zmiesz·
przeznaczone są do montażu na kańcami wiceburmistrz Bogusław
dwóch czterokołowych koparkach Bończak powiedział, że w czasie
marki JCB, największych spośród tegorocznego ataku zimy odwiedził
posiadanych przez ZUK. Posiadąją ZUK. chcąc sprawdzić,jakim sprzę
hydrauliczny mechanizm pozwala- tem dysponuje i Przyznill, że zający lepiej przylegać do podłoża kup pługów jest jednym z najpilw czasie zbierania z niego śniegu, niejszych. Nie mniej dostrzegł koi możliwość ustawienia pod kątem, niecznoŚĆ poważniejszego doposa·
w odróżnieniu od pługów znajdują żenia zakładu w przyszłości. Jego
Biblioteka w Kocierzewie
cych się w standardowym ich wy- uwagę zwróciły np. kilkudziesięcio
posażcniu. Pługi będą zakładane na letnie samochody ciężarowe będące
koparki w przypadku silnych opa- jeszcze w użytkowaniu tylko dzię
awiązaliśmy współpracę dów śniegów podobnych do tych ki poświęceniu mechaników ZUK
C ... l B 'blioteką Rolz e/l"a ną I
(tb)
z przełomu stycznia i lutego, gdy
/liczą i z ffYdawnictwem
C'~/m}"rl'
'Gn~A" Wi'
""-"v'y \JIOW/lf!! ~yvuW"S' .va f!!- Kocierzew
ki'
UF.
•
"H
s ego w rrarszm1l/e - moWl ruma
S
k, ki
'k b'bli t k' K
rune
eroWIU I oe I w ocierzewie. Pierwszym efektem tcj
współpracy jest około 50 robuczych
środek Kultury w Kocierze- ki czardasza czy Orfeusza) oraz szlaksiążek, jakie biblioteka otrzymała
wic organizuje 19 marca gierów musicalowych, grane jest
wyjazd do Teatru Muzycz- tylko nlZ w roku w łódzkiej scenie
z SGGW w lutym. Książki są nowe,
dotyczą uprawy rolL roślin, a także nego do Łodzi na przedstawienie pt. muzycznej. Lista chętnych do wzię
hodowli zwierząt. Mogą być przy- j ,,Pomarzyć dobra rzecZ'. Przeckia- cia udziału w wyjeździe liczy
datne uczniom, studentom i rolni- wicnic to, składające się z fragmen- 40 osób i jesl już kompletna.
kom praktykom.
(mwk) lÓw kilku operctek (m.in. Księżn.icz(mwk)
14
VAT)

wydał łowicki Zakład

W

, ... N

rzez pewien czas miesc
. ' ił się tu oddział szpitalny jeżdżają do nas casem cyk1isci, organizUją sobIe oglll,
. ..
Im" dzi .
z izbą porodową, potem osrodek zdroWia I rruesz- s - moWl erzawca.
.
kania komunalne. Od 1992 roku dzierżawi go do chwili
Palac leży na traśie ścieżek rowerowych opisanych
.
.. h M'ledz'lanowskiego, dz'IS,
obecnejwnukostatniegowłaścicielaMarekStanilewicz. w przewodniku WOJCIec a
.
..
S ' I ' I'
Z zabudowań folwarcznych zachowały się dom za- członka Zarządu POWiatu ŁoWickiego. tam eWlcz 1,
.
rządcy, czworaki, obora i spichlerz, wszystkie położo- czy na współpracę z pałacem w WaleWIcach oraz Borone poza parkiem. Obora i spichlerz weszły w skład wem. Zamierza nie tylko poszerzyć ofertę pokoi do
budynków po zakładzie "Herbapol".
wynajęcia, ale także sprowadzić do Mrogi zwierzęta.
Park został założony według plal1u Stefana RogpwiBędzie mu w tym pomocny budynek stojący obok
cza z 1922 roku i ma powierzchnię około 3,2 ha. Od kompleksu przeznaczony do sprzedaży przez gminę,
południa jego granicę stanowi rzeka Mroga.
gdzie zamierza umiejscowić administrację i pomieszczenia gospodarcze. Tego typu pomieszczeń brakuje
w palacu. a na budowę nowych nic ",yrazi zgody konI planach na przyszłość
serwator zabytków. Potomek dawnych właścicieli zaW ciągu ponad 10 lat dzierżawy kompleksu Staniłe mierza zainwestować również w modernizację parku.
wiczowi udało się wyremontować dach, uzupełnić tyn- zlecając jego projekt profesjonalnej finnie. Chce stwoki, naprawić okna, wymienić instalację elektryczną rzyć w Mrodze oazę spokoju i wypoczynku nie tylko
i podłączyć wodną. Ogólny koszt poniesionych na rc- dla pojedynczych turystów, ale i rodzin z dziećmi, któmonty nakładów wynosi według niego około 80 tys. zł. re mogłyby się stołować w Bielawach, mają temu sprzyBudynek wynmga dalszych nakładów, a Marek Stanile- jać okoliczne lasy stanisławowskie i te ciągnące się
wicz chce mieć pewność, że kolejne kwoty, zainwestuje w kierunku Walewic, a także możliwość grzybobrania
w coś, co pozostanie jego własnością. Wycena budynku i wędkowania na stawach walewickich.
(eb)
sporządzona w grudniu 2006 roku przedstawia, że jest
on wart 199.500 zł, zaś nakłady poniesione przez dzierżawcę szacuje na 58.200 zł.
- Jestem bardzo zadowolony, że w k{)licu uda/o się
rozwiązać sprawę i mogę ulUchomić działalność turystyczną na większą skalę, wykorzystując zaciszne miejsce i piękne krajobrazy - mówi Stanilewicz. Przyszły właściciel zdaje sobie sprawę, że będzie musiał
Ponieść kolejne i1akłady, aby poprawić estetykę miejsca. Zakłada nawet wsparcie się kredytem, aby zre./ sprzedaż ./ montaż ./ naprawa odprysków
alizować swój cel jak najszybciej. Już w tym roku
./ przyciemnianie szyb - atest
planuje uruchomić przejażdżki bryczką po okolicz./ samochody ciężarowe i osobowe
nych lasach. Mini apartamenty z odnowionymi
łódź,
łazienkami już można wynajmować w pałacu. - Za-
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- - - - REKLAMA -

BURMISTRZ MIASTA ŁOWICZA

• Opłata nie zawiera podatku VAT. Powyższą opłatę należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego
w Łowiczu, pl. Stary Rynek 1 lub na konto nr 89 1500 1689 1216 8005 0166 0000
w Kredyt Banku S.A. o/Skierniewice .
• Osobom fizycznym, któryCh dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza
50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał 2006 roku
ogłoszonego przez prezesa GUS, udziela się bonifikaty od opłat rocznych, jeżeli nieruchomość
przeznaczona lub wykorzystywana jest na cele mieszkaniowe.
W związku z tym osoby ubiegające się o skorzystanie z bonifikaty prosimy o składanie wniosku
o jej udzielenie wraz ze stosownymi dokumentami stwierdzającymi wysokość osiągniętych
dochodów za ostatni kwartał 2006 roku.
• Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami Planowania
Przestrzennego i Rolnictwa w budynku "B", pokój 31, tel.046 83091 31.

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

Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie
w Łowiczu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

poszukuje kandydatów

NAZAWODOWE
RODZI Y
S Ę ZE ~~~::egO

wielodzietne
o sp'ecjalistyczne
o o charakterze
o

• udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej,
• finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego,
• zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem
tworzonych lub istniejących stanowisk pracy,
• dokonanie-zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających
pracownikom niepełnosprawnym w pracy,
• d<>finansowanie likwidacji barier architektonicznych, .
w komunikowaniu się i technicznych,
• dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

NIESPOKREWNIONE Z DZIECKIEM
Rodzina lub osoba pełniąca funkcję zawodowej rodziny zastępczej
i o charakterze pogotowia opiekuńczego otrzymuje wynagrodzenie z tytułu świadczonej
opieki i WYChowania oraz pomoc pieniężną na częściowe pokrycie
kosztów utrzymania każdego umieszczonego dziecka.
Bliższych

informacji uzyskać można pod numerem tel. (046) 837·03·44.

posiada środki finansowe
na realizację zadań
z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej
dla osób niepełnosprawnych:

~

Bliższych

informacji

uzyskać można

R-456

pod nr tel. (046) 837-03-44
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Pelne hale,
puste sale
o po prostu się nie opłaca, bo piedo starostwa, a nie do
nas. Poza tym te wszystkie formalności,
których trzeba dopełnić, są naprawdę
kłopotliwe. - mówi dyrektor Zasępa.
,

niądze idą

Trzeba tylko chcieć
. i wszystko spisać
A jednak wszystko to są problemy do
Jak postępować w przypadku wynajmu, mówi naczelnik Maria
Więckowska: - Trzeba sporządzić umowę cywilnoprawną o odpłatnym korzystaniu z sali, zawartą pomiędzy szkołą reprezentowaną przez dyrektora tej placów-o
ki, a przedstawicielem grupy osób, które
są zail/teresowane korzystaniem z sali.
Ta umowa mówi o ponoszeniu przez najemcę odpowiedzialności za powstałe
uszkodzenia.
Kolejną.przeszkodą w wynajmowaniu
sal, podnoszoną przez niektórych dyrektorów, jest monitoring większości łowic
kich szkół, a przez to brak dozor cy, który mógłby pilnować sali wieczorem. Jednak wydaje się, że przy odpłatnym udostępnianiu sali, pieniądze na dodatkowego pracownika, chodzi tu przecież najwyżej o pół etatu, znalazłyby się bez
problemu. Owszem, pieniądze z wynajmu bezpośrednio nie trafiają do szkoły,
tylko do władz miasta lub powiatu, które
są właścicielem tych placówek. Jednak,
jak zapewnia Maria Więckowska, pośred
nio wracają one do szkoły.
rozwiązania.

wisk. Takich, jak np. gmpa siatkówki, któm
ze zmiennym składem gra już od ok. 15 lat.
W tym czasie ćwiczyli na różnych salach
gimnastycznych. Teraz.grają w sali przy .
szkole na Kornbce u dyrektora Witwickiego, z którym bardzo dobrze im się współ
pracuje. Gmpa siatkarzy liczy około 18 osób,
na zajęcia przychodzi od 12 do 14 męż
czyzn. Przedział wiekowy jest duży:
od chlopaków z gimnazjum czy liceum do
czterdziestolatków. Osoby, które przychodzą pograć w siatkówkę to m.in. nauczyciele. urzędnicy z ratusza, ale też osoby
ze wsi. Spotykająsięrnzw tygodniu w środę
o godz. 19.00 i grają przez dwie godziny.
- Dlaczego ja to robię? - pyta jcdcn
z siatkarzy Witold Nodzak - Przede
wszystkim dla kol/dycji, ale jest mi to po-trzebne także ze względu na moje problemy z kręgosłupem.

Warto podiqć
ten wysiłek

Bardzo często argumentem dyrektorów
szkół przemawiającym przeciwko wynajmowaniu sal, jest charakter placówki,
jaką kierują. Według nich szkoły powinny stwarzać możliwości uprawiania sportu tyLko swoim uczniom. Wydaje się,
że jest to spojrzenie krótkowzroczne.
Co mają powiedzieć ludzie powyżej
19 roku życia, niezrzeszeni w żadnych
klubach sportowych, których szkoły już
swoim zasięgiem nie obejmują. a którzy
chcjeliby po proStt1 pograć w siatkę czy
kosza? Tak dużo mówi się o tym, że tylu
Przynaimniei raz
:młodych ludzi wyjeżdża za granicę, a tak
mało się zmienia, by zatrzymać ich w kraju,
w tygodniu
'W naszym mieście. Sport nie rozwiąże
A chętni do korzystania ze szkolnych wszystkich problemów, ale na pewno
sal się znajdą Szczególnie młodzi mogąpójść potrafi ubarwić codziennoŚĆ.
w ślady starszych, doświadczonych środoJoanna Rudak

Nieprawdziwy zbójnik, ale prawdziwa owieczka. Jedno z pamiątkowych

Fundacja

Czyń

fundacji "Czyń Dobro"trwająinten
sywne przygotowania wniosku
o dofmansowanie z funduszy europejskich budowy domu pogodnej starości
przy ul. Papieskiej, w sąsiedztwie kościoła Chrystusa Dobrego Pasterza
w Łowiczu. Przypomnijmy, że budowa
rozpoczęła się w ubiegłym roku. Postawiono fundanlenty i piwnice. Fundacja
będzie się starała uzyskać dotację w wysokości 15 milionów złotych, co będzie
stanowić 85% kosztów inwestycji. Opracowujemy kosztorysy, przygotowujemy wniosek - mówi prezes fundacji
Wojciech Urbanek. Jeszcze dokładnie nie

wiadomo, kiedy

· i o młodszych .

Urząd Marszałkowski

,

S

rodowisko Partii Kobiet w dniu .dzisiejszym w Łodzi, z 0~1 Dnia Kobiet,
zaplanowało rozdawania ludziom na ulicy
kawałków niebieskiego materiału z zawią
zanymi supłami. - Kolor niebieski to kolor
naszej partii, a supły symbolizują problemy,
które trzeba rozwiązać.
Czy Parta Kobiet, reklamując się hasłem
,,Polska jest kobietą", 'ZfZI:SZ!j wojujące feministki? - pytaliśmy łowicką liderkę. - JJójOWllĆ
będziemy uśmiechem, kulturą i dys~ą. N/e
chcemy atakować i krytykować. Zajączkow
ska mówi, że Partia Kobiet nie będzie organizacją feministyczną, bo około 10"10 jest człon
ków stanowić będą mężczyźni. Działać ma
poprzez koła tematyczne lub środowiskowe,
które zm:szać bę:lą od 10 do 25 ooób.
Partia Kobiet zarejestrowana została
II stycznia, jej rejestracja uprawomocniła
się 12 lutego. W chwili obecnej nikt jeszcze
nie jest do niej zapisany. Deklaracje człon-

temat organizowania zajęć dla dzieci i mło
Od 4 do 10 lutego trwał wyjazd dla
młodzieży do Murzasichla koło Zakopanego. Brało w nim udział 18 osób, głównie
girnn~alistów. Opiekunem grupy z ramienia fundacji był ks. Zbigniew Kaliński.
W programie pobytu była jazda na nartach,
łyżwach, wyprawy w góry, kulig z ogniskiem, dyskoteki. Jak na wyjazd z księdzem
przystało, młodzież każdego dnia miała moż
liwoŚĆ uczestnictwa we mszy św. Rodzice
uczestników wyjazdu ponosili 40o/~ jego
kosztów (150 zł), pozostałą ciJt,ć stanowiło dofinansowanie ze strony fundacji.
(mwk)

będzie przyjmować

wnioski, ale możne
to nastąpić w maju lub czerwcu.
Niezależnie od tych działań zarząd fundacji zachęca wszystkie zainteresowane 0soby o przekaŹywanie I % swojego podatku
dochodowego na rzecz fundacj i (patrz ogło
szenia na str. l). - Pieniądze na konto już
wpływają, z czego się bardzo cieszymy. Prosimy o więcej - mówi Urbanek. Z pieniędzy,
jakie będą w tym roku zebrane, planowane
jest postawienie murów budynku.
Działalność fundacji nie ogranicza się do
budowy domu pogodnej starości. Fundacja
w swoim statucie posiada m.in. zapisy na

Parlia Kobiel powslaie W łowiclU
- Chcemy dotrzeć
do wszystkich kobiet sukcesu
i do takich, które sukcesu
nie osiągnęły - deklaruje
Wiesława Rejment
- Zajączkowska, inicjatorka
powstania w Łowiczu
pierwszego koła Partii Kobiet.
Koło takie formalnie jeszcze
nie istnieje, choć chęć
zapisania się do partii wyraża
około 30 osób.

przywiezionych z wyjazdu na Podhale.

Dobro im. Jana Pawia /I

Pamiętaią O starszych

W

zdjęć

niem Wiesławy Zajączkowskiej najbardziej
kontrowefSY.iny. - Lubię l-\)'ZWania i dlatego
zaangażowałam się w to. Obawiam sięjed
nak, że będziemy piętnowane za to. Dlatego
chcę zaznaczyć, że nie jestem zwolenniczką
przerywania ciąży, podobnie jak Manuela
Gretkowska. Uważamy, że większość kobiet by tego nie zrobiła. Ten punktjest dlatego, że pewna grupa kobiet dokona aborcji
bez względu na to, czy będzie to lega/ne czy
nie. Chodzi o to, aby dać im "jitrtkę ".

Kobiety nie znaiq
swoich praw
Pytaliśmy też naszą rozmówczynię, jakie problemy mają kobiety w Łowiczu
i okolicy? - Brak im infonnacji o ich prawach, o badaniach. Brak im dostępu do il/temetu. Inicjatorka powołania Partii Kobiet
w Łowiczu była zdziwiona, gdy zgłaszające
Zdjęcie ze spotkania z liderką Partii Kobiet w Łodzi 20 lutego. Od lewej: Monika się do niej kobiety prosiły ją o to, żeby nieKamińska - koordynatorka z Łodzi, Iwona Osówniak asystentka łowickiego które informacje im wydntkowała. - Podaoddziału, Manuela Gretkowska i Wiesława Rejment - Zajączkowska.
walam im adres strony i mówiła, że tam to
znajdą. One na to odpowiadały, że nie mają
kowskie są opracowywane, partia czeka na kobiet z płacami mężczyzn, zaostrzenia kar za internetu. Byłam tym zdziwiona, bo myśla
numery NIP i REGON. Główną założy takie prz.estęp;twa jak: maltretowanie kobiet, lam,żeintemetwŁowiczumaprawiekażdy.
cielką Partii Kobiet jest pisarka Manuela gwałt, zmuszanie do prostytucji. PK deklantje
Kolejny problem, jaki ją boli to fakt, że
potrzebę reaJn~ polityki prorodzinnej, opieki wielu pracodawców mając do wybom zaGretkowska.
Program partii skupia się wokół zapewnia- nad samotnymi matkami, edukacji seksualnej, trudnienia kobiety lub mężczyzny wybienia lepszej opieki medycznej nad kobietami, refundacji środków antykoncepcxjnych i le- rze mężczyznę. Aby to zmienić, kobiety
zwłaszcza w oIcresie ciąży, porodu, ale także czenia niepł<XlrlOOci.
muszą najpierw same uwierzyć w swoją
Będzie też walczyć - jak to eufemistycz- wartość i nie pozwolić sobie na dyskrymiw zakresie badań okresowych, przywrócenia
fimduszu alimentacyjnego, zwiększenia zasił nie ujmują działaczki - "o możliwość samo- nację. Pani Wiesława podaje przykład skanków rodzinnych, likwirlagi domów dziecka stanowienia w kwestiach planowania rodzi- dalu w gdańskiej szkole, którego efektem było
na rzecz domów rodzirmych, zrównania plac ny". Ostatni punkt programu będzie zda- samobójstwo 16-letniej. Jej zdaniem

dzieży.

w szwedzkiej szkole byłoby nie do pomyślenia, aby koledzy znęcali się nad nastolatką, a dziewczęta na to nie zareagowały. Naprawdę kobiety wiele mogą zrobić - deklaruje Zajączkowska.
Z braku wiary wc własne siły wynika też
niezaradnoŚĆ życiowa niektórychkobiet,jaka
jest widoczna np. po rozwodzie lub śmierci
męża. -' Wiele naszych sympatyczek nie zapisze się do nas. Kobiety będą bały się zapisać
do parti~ aby nie stracić pracy, bo mają szefów mężczyzn. Wiesława Zajączkowska nie
boi się, że pracę straci. Ma własną firmę, zajmuje się kształtowaniem terenów zielonych.
Na razie nie ustalono daty i miejsca otwartego spotkania osób zainteresowanych Partią Kobiet z Łowicza: i okolic. Osoby takie .
mogą się zgłaszać bezpośrednio do Wiesła
wy Rejment-Zajączkowskiej od poniedział
ku do piątku w godz. 16-17: dzwonić pod nr
tel. 602-798-042. Możliwy jest też kontakt.
mailowy, pod adresem: wireza@wp.pl.

.

~w~

Kobiety przeciw
. kobietom
Realnych problemów kobiet jest więctti
nawet., niż wymienia organizatorka Szkoda. że na wstępie zamyka sobie ona drogę
do stworzenia masowego nlChu na .rzeczjch
rozwiązania. Bo większość kobiet w Polsce
nie zaangażuje się w coś, co wchodzi
w wytarte koleiny agresywnego egoistycznego feminizmu, wypistyąc na swych sztandarach legalność zabijania dzieci nieoarodzonych. Taki ruch p6zbawia się moralnego
prawa do występowania w obronie kobiet.
Bo wśród zabijanych nienarodzonych dziecicodmgiejestkobietą. Tyle, że bard.zomalą.
Wojciech Waligó/'ski
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Studio
Zdrowia
ROllETIC
i Urodv

Specjalista
ginekolog - położnik - cytolog

IiUŚMIERCZIIi

ZAPRASZA NA:

IiRZfSZTOF
PRYWATNY GABINET

GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

DIAGNOSTYKA w tym USG
oraz leczenie na miejscu
Łowicz, ul. Ułańska 2 w "Medyku", /I piętro
czynny codziennie godz. 15.00-20.00
w soboty po uzgodnieniu telefonicznym
Tel. (046) 837-00-10, tel. kom. 0601-254-571 ~
PEŁNA

N

• masaż wyszczuplający na urządzeniu
• masaż klasyczny i segmentarny
• kinezyterapia (urazy stawu kolanowego
po zabiegach naprawczych)

ŁOWICZ
."
ul. Armii Krajowej 45d
tel. (046) 837-49-54
PRZYJĘCIA PAUENTÓW PO UZGODNIENIU TELEFONIUNYM po godz. 15.00
Glowno, ul. Czackiego 2
HOLLYDENT tel.
042 710-7&.47

Po

Krzysztof Ciesielski

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

Wpisany na listę rzeczoznawców samochodowych
Ministerstwa Infrastruktury Rs 001153
mgr inż. Stefan Wiernicki - certyfikat CCR PZM

Gabinet Lekarski

WIESłAW BIELECKI
lekarz chorób wewnętrznych

;!;

~

tel. O603 890 697, tel. domowy 837 62 52
PRZYJMUJE:
• ZDUNY 46A (biurowiec GS-u) sobota 800 _12 30
• ŁOWICZ, Stary Rynek 8 (uzgadniać telefonicznie)
WIZYTY DOMOWE, RECEPTY NA LEKI - ULGOWE

KR~GOSlU~A
-

Rzeczoznawca
SAMOCHODOWY

ciąży

• narządów rodnych' dziecięcego stawu biodrowego

LECZENIE

•
•
•
•
•
•

współfinansowany
przez Unię
Europejską
0llIZ budżet
państwa

BEZBOLESNE LECZENIE DZIECI I DOROSŁYCH, STOMATOLOGIA ESTETYCZNA, WYBIELANIE ZĘBOW,
PEŁEN ZAKRES USŁUG PROTETYCZNYCH, CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA, LASEROTERAPIA

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

pęcherza

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

jest

Dr n. med. MONIKA COLONNA-WALEWSKA

tarczycy'
USG•.
moczowego' prostaty·
• •

SPECJAUSTA POŁOŻNICTWA
I GINEKOLOGII

Głownie

SIIecjallsta sIomatlllagll zachowawczej I endodoncjl. Pracownik Instytutu StomatologII w t.odzl

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

GABINET LEKARSKI
lek. med.
Le,szek Sobczyński

wyposażeOla

Stryków, ul. Warszawska 94
UZGODNIENIU TELEFONICZNYM

ZPORR

NZOZ HOLlYDENT

CZYNNE: poniedziałek, środa, piątek -16.00-18.00
POZOSTAŁE DNI PO

"ł-'

Zakup

w Łodzi?

KiedY specjaliści z todzlleczą w

specjalista chirurg

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

CO leczYĆ zęby

(obOk szpitala)

WKASl KAWWSKI

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

~

specjalista

GABINET NEUROLOGICZNY
DR NAUK MEDYCZNYCH

EWA GUZOWSU-BARTNIAK
specjalista neurolog

PULMON

Łowicz,

os. Kostka b/1 (obok apteki)

tel. 0-602-264-817
CZYNNY:
środa 16.00-17.00 sobota 11.00-12.00

~

Łowicz,

ul. Armii Krajowej 2
tel. 0691-705-314, (046) 837-59-30
www./eczenie-kregoslupa.pl

IWONA OLEJNIK
specjalista pediatra

ŁOWICZ,

PIOTR OLEJNIK
specjalista chorób

USG

PIOTR CZY
Dr nauk medycznych

lek. med. Małgorzata Sembrat
tel. 0501-524-439

JOLANTA

PIETRZAK OERMATOL061
MfByCYłtA PRAa
specjalista laryngolog
badanie audiometryczne słuchu
Przyjmuje w soboty: 11.00-12.00 Łowicz, ul. 3 Maja 6
15.00 -17 .00 Łowicz , os. Tkaczew bl. 7/12
Tel. (0-46) 837-62-82 , 837-84-68, 0-601-84-84-20

ŁOWICZ, OS. GÓRKI, ul. Zagórska 4
KAŻDY CZWARTEK w GODZ. 16.00-18.00

ZAPISY od 16.00 tel. 046) 837-15-96 .

Gabinet ortopedyczny
SPECJAUSTA CHIRUR6·0RTO!EDA TRAUMATOLOG
• LECZENIE URAZÓW - ZŁAMAŃ • OSTEOPOROZA
• CHOROBY ZWYRODNIENIOWE STAWÓW I KRĘGOSŁUPA

ul. Tar owa 78
~

Gabinet Lekarski
lekarz medycyny

ALEKSANDER JANOWICZ
Małszyce

16, 99-400 Łowicz, tel. 046-838-99-70
(dojazd: autobus nr 3) Przyjmuje: 8.00·10.00 i 18.00·19.00
LECZĘ DZIECI, MŁODZiEż I DOROSlYCH
MASAż LECZNICZY NA FOTELU MASUJĄCYM· ZAPISY
NA BÓLE KRĘGOSŁUPA, NÓG, BÓLE GŁOWY

b

KrYstYni i5i;hi Orobnik
Przyjmuje w godz. 1000_12 00, 1600_1800

• Badanie profilaktyczne, okresowe i wstępne
pracowników, uczniów, studentów
• Badania kierowców

po uzgodnieniu telefonicznym:

(0-42) 719-19-94, 0-503-991-431

G

R.!IO.

Łowicz

ul. Turystyczna 4,

tel. 0-603-709-329, 837-68-79

;;
~

•
•
•
•

chirurgia ogólna
leczenie żylaków

owrzodzeń żylnych

pajqczków
naczyniowych
• skleroterapia
• rajstopy
przeciwżylakowe
• wizyty domowe

R·221

lBmIiiii'lt łl~
:ł: ~, l~
(['j

' 'J

.'11'1.::1 : M
Głowno, ul. Targowa 78
Konsultotje po uzgodnieniu felefonianym

0609-202-999

zatrudni

kierownika • sprzedawcę

25

TEL. 042 7-107-400

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

Przyjęcia

EKG

GlOWNO, UL. KILlŃSKIEGO
(RÓG PIĄTKOWSKlEJ)

przyjmuje w środy 15.30-18.00,
Łowicz, os. Kostka bl. 1 (obok apteki)

Głownoj

wewnętrznych

ul. Powstańców 2

GR.21

LEKARZ INTERNISTA
Roman Wasilewski

ul. Kopernika bl. 11 m. 20
tel. (042) 719-49-09, 0502-758-980

GŁOWNO,

WIZYTY DOMOWE

planowe - soboty w godz. 11.00-19.00 ~
po UZGODNIENIU TELEFONICZNYM

PILNIEJSZE

Zatrudnię

MAGAZYNIERA

TEL.

837-56-55

MIAtES WYPADEK

• jako pieszy, pasażer, kierowca
PORADY PRAWNE
• ktoś bliski ci zmarł wskutek wypadku
- BEZPŁATNE
• nie otrzymałeś odszkodowania z OC sprawcy
DOJAZD
jako zadośćuczynienia , odszkodowania z tytułu DO KUENTA
utraconych zarobków i pogorszenia sytuacji rodzinnej,
renty wyrównawczej z tytułu zwiększonych potrzeb
• odszkodowanie bylo niewsp6łmieme do wyrządzonej szkody

ZGtOS SIĘ
DO NAS

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

Wlpożyczalnia maszyn

budowlanych i narzędzi

• minikoparki. • wibratory do betonu, • betoniarki,
• rusztowania, • zagęszczarki, • pompy, • agregaty prądotwórcze,
• mioty wyburzeniowe, • drabiny, bruzdownice,
• szlifierki do ścian i podłoży, • cykliniarki, • wciągarki linowe,
• elektronarzędzia, • wiertła, • odkurzacze przemysłowe,
• kosiarki, kosy, pilar1d, • przecinarki do betonu • i wiele infIYch

Centrum Budowlane Os. Górlli, ul. ŁęCZYCka 64 wŁowiczu

Eli~rna Szkoła ";;'::
Słuzb

Ochrony .\ .')

~

DETL.l'l.
'II"

w magazynie pasz

jedyna w Polsce profesjonalna
szkoła dla branży ochrony

• WYMAGANE PRAWO JAZDY KAIB+E lub C
• MILE WIDZIANE UPRAWNIENIA NA WÓZKI WIDŁOWE
CV na adres:
"Agrofann" sp.j 99400 Łowicz ul. Malszyce 9
~
tel. 046 837-37-53, 046837-94-54, e-mail: agrofarm@op.pl ~

WYBIERZ NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ
ZA NAJNIŻSZE CZESNE

90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115
tel. (0-42) 636-28-00, 0-604-286-188
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

8.03.2007
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ZOSTANĄ W PAMIĘCI NIE TYLKO

TE·RESA MIKLAS
nieśli się do

J

~

ODESZLI OD NAS (16.02-4.03.2007 r.)

16 lutego: Jan Gromek, 1.73; Stefania Więcławska, I. 76, Glowno;
17 lutego: Stanisław Ambroziak, 1.52; Krystyna Góralska, 1.79, Osiny; Ryszard Królikowski, I. 61, Glowno; 18 lutego: Maria Kotecka, 1.87; Aniela Gawinek,
1.85; 19 lutego: Marianna Wartałowicz, I. 60, Stryków; Bernard Sławiński, I. 82,
Stryków; 20 lutego: Krystyna Franaszek, I. 68, Łowicz; Jerzy Wilanowski, I. 57;
Helena Białek, I. 82, Ostrołęka; 22 lutego: Tomasz Więcek, I. 86, Tydówka; Helena
Ogórek, I. 78, Głowno; 24 lutego: Henryk Koza, I. 64; Zofia Kryszkiewicz, I. 72;
Bogusław Piela, I. 46, Glowno; 25 lutego: Grażyna Wojciechowska, I. 45, Gaj Duży;
26 lutego: Jan Chmielewski, I. 48, Glowno; KrzysztofBiedrzykowski, I. 51, Glowno;
28 lutego: Stanisława Miziołek, I. 87; Stanisław Szafran, I. 63; 1 marca: Stanisława
Skowrońska, I. 89, Bra!oszewice; 2 marca: Aniela Szymańska, I. 84;
3 marca: Marian Grzywacz, I. 56; Zofia Łuczak, I. 84, Głowno; Brygida Zielińska,
L 87, Glowno; Janina Kurczak, I. 84, Glowno; 4 marca: Wacław Pionm, I. 77.
' [

(1922-2007)

życie. Potem urodziłem sięja i Rodzi~ przeBielaw. W Bielawach urodziła
się siostra Barbara, więc ... przenieśli się do
Kompiny.
Potem urodziła się Zosia i był to pierwszy (i jedyny) poród w kulturalnych już
wanmkach, bo w łowickim szpitalu.
Miała więc nas Mama na głowie troje ijak
nas trochę odchowała i wszyscy chodziliśmy już do szkoły, postanowiła wspomóc
rodzinny, zawsze bardzo lichy, budżet i po
odpowiednich przygotowaniach zaczęła
akcałemu pokoleniu ,,Kolumbów", naj- prowadzić jedyny sklep w Kompinie. Była
piękniejsze lata młodości przypadły Jej kompińską ,,sklepową" przez ponad dwana hitlerowską okupację. Kilka miesięcy po dzieścia lat, aż do samej emerytury.
wyzwoleniu wyszła za mąż. Mama, z domu
Drabińska, wychowała się w Rybnie, gdzie
Jej Rodzice, a moi Dziadkowie prowadzili
doŚĆ solidne gospodarstwo. Po ukończeniu
szkoły podstawowej nie miała raczej
szans na dalszą naukę. Zresztą przyszła
wojna, okupacja, a po wojnie już należało
zakładać rodzinę. Starszy brat Mamy,
Józef, miał objąć gospodarkę po Rodzicach. Młodszy, Jerzy, został wysłany na
studia do warszawskiej SGGW i został
inżynierem -technologiem drewna. Dla córki
specjalnej edukacji nie przewidywano. Poza
kursami w szkole rolni=j w Zdunach, gdzie
przygotowywano młode panny, głównie
z chłopskich rodzin, do pełnienia roli "pań
domu".
Ale Mama zawsze miała zainteresowaPoczątkowo sklep był czynny z przerwą
nia znacznie wykraczające poza formalną
edukację. Dużo czytała, a wspominałem kie- obiadową. Któregoś razu, gdzieś bodaj na
dyś w ,,Nowym Łowiczaninie",jak z kolegą początku lat sześćdziesiątych, Marna wróMirkiem siadaliśmy wieczorami "po turec- ciła ze sklepu na tę przerwę i chciała szybko
ku" na podłodze, a Marna czytała nam co zrobić nam jakiś obiad. Czas był gorący, bo
wieczór jeden rozdział "W pustyni i w pusz- był początek Wielkiego Tygodnia. Ale
czy". Bardzo lubiła też podróżować i zwie- w węglowej kuchni coś nie chciało zaskodziła z rozmaitymi wycieczkami sporą c"ĘŚĆ czyć, więc Ojciec chcąc sprawę przyspiekraju. Za granicąjednak nigdy nie była. Po- szyć, podlał drewienka z butelki benzyną
dobnie,jak Ojciec.
do zapalni=k. Nie przewidział, że w kuchni
Po ślubie moi Rodzice zamieszkali żarzyły się jeszcze od rana, pod popiołem,
w Kamionie (u ujścia Bzury do Wisły), gdzie jakieś węgliki. Buchnęło ogniem, Ojciec odOjciec został organistą Biedne to były tere- ruchowo cofuął rękę z butelką i resztę benny, ale - jak często wspominał Tata - ludzie zyny... wylał wprost na stojącą za nim
byli bardzo serdeczni. Tam właśnie urodził Mamę, która w ułamku sekundy stała się
się syn pierworodny - Tadzio. Gdy miał płonącą pochodnią. Kilkanaście dni później
przyjŚĆ na świat, ojciec popłynął łódkąprzez w łowickim szpitalu zeszła jej z twarzy cała
Wisłę do Wyszogrodu, bo most był zerwazwęglona maska, w kolorze fioletowym, bo
ny, po akuszerkę. Zanim z nią wrócił, Ta- na oparzenia stosowano wówczas płyn
dzio już był na świecie. Ale gdy miał osiem o takim zabarwieniu. Nacierpiała się wtedy
miesięcy, nagle zachorował i zanim przyje- potwornie.
Bóg obdarzył Mamę przepięknym gło
chał lekarz, Tadzio zmarł Mamie na rękach.
Jakże potworne musiało być to dla Niej prze- sem. Spiewała czystym, wysokim sopra-

Jakże trudno pisać jest o własnej
Mamie, szczególnie zaraz po Jej
odejściu. Bolesna wiadomość dotarła do mnie w Japonii, w Sapporo, zaraz po zakończeniu ostatniej
transmisji na narciarskich mistrzostwach świata, i choć od kilku dni
było wiadomo, że to są ostanie chwile Jej życia, to ciągle przecież łudzi
łem się nadzieją. W takich chwilach
odżywają wspomnienia.

NAJBLIŻSZYCH

nem, jaki bardzo rzadko spotyka się wśród
amatorów. Gdyby miała możliwości kształ
cenia tego głosu, mogłaby być z pewnością
ozdobą niejednej operetki albo opery. Przyznam, że gdy od czasu do czasu zaśpiewała
w kościele, a Ojciec akompaniował Jej grą na
organach, to ciarki przechodziły po plecach.
Jej głos doskonale rozchodził się po całym
kościele, choć nie było mikrofonów, wzmacniaczy i głośników. Ale bardzo nie lubiła się
popisywać i pamiętam, jak czasem Tata
musiał długo ją przekonywać, żeby zaśpie
wała jakieś

,,solo". Na ogól były to trudne
utwory, wymagające dobrego głosu o dużej
skali. Mnie najbardziej zapadły w pamięć
przepiękne kolędy ,,Lulajże Jezuniu" albo
"Gdy śliczna Panna", może dlatego, że okres
Bożego Narodzenia zawsze jakoś bardziej
się w dziecięcej pan1ięci utrwala.
Emeryturę Rodzice spędzali już w swym
skromnym domu, w Sochaczewie, przy ul icy Łowickiej. Dziesięć lat temu musieli znieść
kolejny potworny cios, gdy w wypadku
drogowym w Szwecji zginęła 20-letnia
wnuczka, Agnieszka, córka mojej młodszej
siostry, Zosi. A wnuki kocha się podobno
jeszcze bardziej niż dzieci. Była za to bardzo szczęśliwa, gdy na świat przychodziły
jej prawnuki (a moje wnuki). Najpierw Mateusz i Mikołaj, a rok temu Ania. Zawsze się
o nie dopytywała, nie mogła się doczekać
ich następnego przyjazdu, zawsze też trzymała dla nich jakieś zaskórniaki ze swej emerytury.

Za
w samolot
P
Najpierw z Sapporo do Nagoi, potem do

iszę te słowa jeszcze na drugim końcu
świata.

chwilę wsiądę

Frankfurtu, wreszcie do Warszawy. Miajeszcze przy
życiu. Wiem, że czekałaś na mój kolejny
powrót z ciągłych dziennikarskich wyjazdów po świecie. Teraz już peWnie spoglą
dasz na nas z góry. I pewnie było już przewidziane miejsce dla Twojego pięknego gło
su w chórach niebiańskich, gdzie Ojciec ze
swym akompaniamentem czekał na Ciebie
od prawie trzech lat A doczesne szczątki
obok Taty i Twojego pierworodnego synka,
maleńkiego Tadzia, spoczną na cmentarzu
w Socha=wie na Trojanowie.
U nas, moich sióstr i u mnie, u Twojej
Synowej Marys~ którą kochałaś,jak własne
dzieci i u Twojego Zięcia, Marka, po raz
pierwszy w naszym życiu wywołałaś wiele łez. Bo jakże Cię nie opłakiwać.
Twój Syn, Krzysztof

KRZYSZTOFOWI MIKLASOWI
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

składają:

właściciele

Serdeczne podziękowania księżom
i wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze
naszego kochanego Męża i Taty

ś.P. JANA

W okresie od 28 lutego do 6 marca policja zatrzymała następujących
nietrzeźwych kierowców i rowerzystów: • 28 lutego w Gągolinie Zachodnim w gminie Kocierzew 49-letni
Wadaw p. jechał rowerem (0,49 mgIdr03
alkoholu), tego samego dnia na ulicy
Zagórskiej w dzielnicy Górki w Łowi
czu 29-letni Marcin B. jechał rowerem
(0,48 mg/dm 3 alkoholu); • 1 marca
w Bąkowie Górnym w gminie Zduny
70-letni Stanisław N. jechał Fiatem 126p
(1,14 mg/dm 3 alkoholu); • 3 marca
w Strzelcewie w gminie Łowicz 22-1etni
Robert K. jechał rowerem (0,99 mg/dr03
alkoholu), w Serokach w gminie Łysz
kowice 50-letni Artur P. jechał rowerem
(0,58 mg/dm) alkoholu), w Serokach
37-letni Krzysztof G. jechał rowerem
(0,85 mg/dm 3 alkoholu); 4 marca w Polesiu w gminie Łyszkowice 38-letni Roman Z. jechał rowerem (1,25 mg/dm3
alkoholu), w Sromowie w gminie Kocierzew 22-letni Arkadiusz C. jechał samochodem marki Audi (1,32 mg/dm 3
alkoholu); 6 marca w Dzierzgówku
w gminie Nieborów 22-łetni Paweł P.
oraz 23-letni Kamil J. jechali rowerami
(0,60 i 0,59 mg/dm3 alkoholu), na ul. Podrzecznej w Łowiczu 52-1etni Bogdan R
jechał rowerem (0,91 mg/dm 3 alkoholu).

GUZKA

składają:

tona, Córka i Syn z Rodzinami

łem nadzieję zobaczyć Cię

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
wszystkim, którzy wzięli

oraz za okazane wyrazy współczucia
składa

TATY

składają:

Dyrektor, Pracownicy, Stażyści i Rada Rodziców
Przedszkola Nr 7 w Łowiczu

Wszystkim

uczestniczącym

w ostatniej drodze

ś.P. STEFANA

KWIATKOWSKIEJ
mąż,

Marek Kryszkiewicz z Rodziną

Wyrazy głębokiego współczucia AGNIESZCE SZAFRAN
z powodu śmierci

Ś.P. MIECZYSłAWY
R-482

w ceremonii pogrzebu

MATKI

. rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom,
nauczycielom, absolwentom i uczniom ZSP w Zduńskiej Dąbrowie
i wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

składają

udział

naszej zmarłej

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA

Oni zagraiaiq
• •
naszemu zyclu

i pracownicy "Nowego Łowiczanina"

SERDECZNIE

KOZY,

DZIĘKUJE

R-471

najbliższa

Rodzina

córka i syn
REKLAMA -

ORDYNATOROWI, LEKARZOM I PIELĘGNIARKOM
Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej szpitala w Łowiczu
za troskliwą opiekę w czasie choroby mojej

H. SKRlYOLEWSKA
lA 3ji

GŁOWNO,

,o. 4i

:ł!i .t!1:ł.t1A I r/ł.I!!tIaii

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

• ZAŁATWIAMY FORMALNOŚCI WZUS
• WYPŁACAMY ZASIŁEK ZUS
• KREMACJE
DZIĘKUJE
R-483

Tadeusz Kwiatkowski

• przewóz osób zmarłych do chłodni
• przewozy międzynarOdowe
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Michalak· i Gaida -mogq

stracić

Dach na wiosnę

mandaty D

ach na budowanej od blisko
roku sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej w StacWewie w gminieŁyszkowicemazo.
stać załowny na budynek na wiosnę.
Pomimo tego tennin oddania sali gimnastycznej do użytku nie jest, zdaniem wójta gminy Łyszkowice WJG.
di:imierz.a Trauta, zagrowny. - Sala
ma być oddana w tenninie do korica
sie!pnia i tok będzie - twierdzą też pracownicy budowlani z socł)aczewskiej
fumy, która bumye salę. Budowa sali
w Stachlewie kosztuje gminę
770.542, 15 złotych brutto.
(mok)

Radny TadeuszDajda powiedział nie. Nie uściślił jednak, jaki termin
nam, że zastosował się do tego ter- miał na myśli (jak zinterpretował
minarza, który otrzymał przepis dotyczący temlinu składania
wszyscy radni złożyli oświadczez kancelarii łódzkiego oświadczeń). W obecnej chwili nie
nia na czas. Twierdząc tak, opierał przezbiuroprawnełódz
Urzędu Marszałkow ma podstaw do podejmowania przesię na dostarczonej mu przez samo- kiego sejmiku. Wielu
skiego. - Dostaliśmy roz- ciwko niemu działa,i zmierzających
rządowych prawników interpreta- prawników w kraju ma
piskę z kancelarii z ter- do pociągnięciago do odpowiedzialcji prawnej.
wątpliwości, czy przeminami, do kiedy można ności kamej - dowiedzieliśmy się
Należy jednak zauważyć, że jest pis ordynacji jest zgodza spóźnione złożenie
składać oświadczenia od Jacka Michałaka z biura prasoona całkowicie odmienna od inter- ny z konstytucją. Tryoświadczenia
i w~scy zmieściliśmy się wego wojewody. Nie będzie więc
pretacji, jaką zastosowało Minister- bunał Konstytucyjny
majątkowego dotyczącego
w terminach. Prze.vod- złożone w tej sprawie doniesienie
stwo Spraw Wewnętrznych i Ad- ma zbadać tę sprawę
niczącyzłożyldowojewo do prokuratury - jak początkowo
ministracji. Według MSWtAczas na w najbliższy wtorek
prowadzenia działalności
skladanieoświadczeńminąłwprzy- 13 marca. Wyrok Try- Tadeusz Gajda dy pismo, że jest w~st się spodziewano.
gospodarczej
padku łódzkiegg sejmiku 12 grud- bunału będzie też miał
I«J w porządku i tego ja
przez małżonka.
nia, a nie 20 grudnia. Tymczasem ogromne znaczenie dla Łowicza, się trzymam. Tym baniziej, że do tej
Co będzie, ieśli...
olejne działki wystawia
raz z nimi mandat może stra- radny Grzegorz Michalak z Łowi- gdzietakżeoświadczeniebunnistrza pory nie b).w nawettelefon/JwodwoJeśli wyrok Trybunału Konstyna sprzedaż Urząd Gminy
cić. również marszałek woje- cza i przewodniczący Włodzimierz K. Kalińskiego zostało złożone po je.vody, ani też nikt nas nie ~vał
do składania wyjaśnień - powiedzial tucjjnego będzie dla samorządow
w Nieborowie. Przetarg bę
wództwa Włodzimierz Fisiak z PO. Fisiak złożyli je 14 grudnia, a radny, tenninie.
nam radny Gajda Nie ulaywał jed- ców niekorzystny, zarówno Tade- dzie 15 marca, o 10.00 w siedzibie
wieloletni
posełw
Sejmie
Sprawa wyszła na światło dziennak, że do momentu rozstrzygnię usz Gajda, jak i Grzegorz Michalak urzędu. Do sprzedaży jest po jednej
Dostaliśmy
ne niedawno, w urzędzie marszał RP Tadeusz Gajda ze
cia
sprawy tenninów składania stracą mandaty. Dodatkowych wy- działce w Bechłowie i Bobrownikach
Skaratek
jeszcze
później
kowskim zakończyła się kontrola
to na piśmie oświadczeń
przez Trybunał Kon- borów jednak wtedy nie będzie (od- oraz siedem działek wNieborowie.
zlecona przez wojewodę, z jej wy- - 19 grudnia. Prawnicy
nikami ma zapoznać się najpierw w Urzędzie Marszał
- Mam na piśmie, któ- stytucyjny będzie odczuwał niepo- miennie niż w przypadku wyborów W Bełchowie kupić moźna działkę
marszałek województwa. Według kowskim uważali, że
re dostaliśmy od szefa kój. - Czekamy chyba jak cała Po/- burmistrza). Zgodnie z ordynacją rolną o powierzchni 0,05 ha, w Boprawników z Biura Prawnego Urzę wszystko jest w porząd
kallcelarii tajnej, że sto- ska na werdykt Trybunału. Mam na- wyborczą, ich miejsce zajmą bo- brownikach działkę o powierzchni
SalVIle oświadczenie dzieję, że będzie dla samorządow wiem dwaj kolejni kandydaci z list 0,57 ha. W obydwu przypadkach
du Marszałkowskiego w Łodzi spra- ku, bo według nich termam złożyć w tenninie ców pozytywny - powiedział nam odpowiednio PSL i PiS, którzy zy- brak jest planu zagospodarowania
wy natomiast nie ma. Według ich minu nie liczy się oddnia
skali mniejszą od nich liczbę głosów. przestrzennego. W Nieborowie do
interpretacji wspomniane oświad wyborów, tylko ogło
do 20 grudnia i w tym Gajda.
- Prze.vodniczący Sejmiku Woje- Na miejsce radnego Gajdy do łódz sprzedaży wystawione zostaną
temlillieje złożyłem. Nie
czcnia można było składać do szenia ich wyników Grzegorz
20 grudnia i w tym terminie złożyli w Dzienniku Ustaw.
Michałak
wiem, czystracęmandat, wództwa Łódzkiego - M. Mazur kiego sejmiku wejść może Edward działki przeznaczone pod zabudoje wszyscy radni. Przewodniczący
w~scy czekamy na roz- podal w piśmie do wojewody łódz Gnat z Maurzyc w gminie ZdWly, wę mieszkaniowo-usługową o poPrzewodniczący łódz
Sejmiku Wojewódzkiego Marek kiego Sejmiku Wojewódzkiego nie strzygnięcie ilybwlllłu Konstytucyj- kiego, że wszyscy radni złożyli a na miejsce radnego Michalaka To- wiCl7.chni od 0,05 do 0,08 ha.
(wcz)
oświadczenia majątkowe w termi- masz Kupis ze Zgierza.
(mak)
Mazur z PSL, zgodnie z procedurą, poinfonnował natomiast służb wo- nego - mówi Grzegorz Michalak.
Grzegorz Michalak z PiS
oraz Tadeusz Gajda z PSL
- dwaj radni Sejmiku
Wojewódzkiego w Łodzi
- jedyni z terenu powiatu
łowickiego - mogą stracić
mandaty radnych

poinformował więc wojewodę

łódzką Helenę

Pietraszkiewicz,

że

jewody, że zachowanie przez
wszystkich radnych temUnu wynika z interpretacji ustawy

Działki

W

do sprzedaży

K

Gmina

dok. ze str. 10

Inweslyeie

odesłane

do rezerwy

M

iedzianowski jak i starosta Ja- sck tym, że wiele składników budże mów zarządu z wójtami poszczenusz Michalak wykluczyli tu nie jest do kOIlca znanych, nie ma gólnych gmin o potrzebach w dr0jednak, by miało to nastąpić na sesji pełnego bilansu szpitala, subwencje gownictwie. Widzi on też możliwość
marcowej, choć na pewno c;zęść in- oświatowe, jakie starostwo otrzyma- porozwmerua z gminami w sprawie
fonnacji o inwestycjach zostanie już ło są mniejsze niż przewidywano, przejęcia przez nie niektórych dróg
możc wi~ w ciągu kilku tygodni uda powiatowych, ale za tym muszą iŚĆ
wtedy przedstawionych.
Podczas sesji budżetowej radna się coś "ugrać" i dostać więcej pienię z powiatu pieniądze na dokonanie
Jolanta Kępka, w imieniu klubu rad- dzy, itp. Jego zdaniem przyj~ie bu- na nich inwestycji. Wojciech Mienych PiS i Sprzymierzeni odczytała dżetu w marcu pozwoliłoby na uj~ie dzianowski powiedział nam, żezdra
go w pełniejszym kształcie.
dzają tynl tematem zainteresowanie
oświadczenie, w którym zapewnia
Starosta Janusz Michalak zgodzil niemal wszystkie gminy powiatu
on o pełnym zaufaniu do starosty
i zarządu. A starosta Janusz Micha- się, ale powiedział,że takich ni~asnych łowickiego. Pierwszą gminą, z którą
lak powiedział nam krótko - To bu- czynników jest jeszcze wi~ej, nie takie ustalenia zapadły, jest gmina
przeszkadza to jednak przyjąć budże Łowicz. Drogi.powiatowe Wygoda
dżet zarządu i to my przedstawimy
tu, a potem dokonać v; nim zmian. - Urbańszczyzna i Popów będą tam
propozycje inwestycji.
Wniosku nieprzyjęto,zaopowiedziało modemizowane wspólnym wysił
się 8 radnych, przeciw było 13.
kiem powiatu i gminy. Innym czynPSL nie chciało teraJ
nikiem przemawiającym za przeStarosta konsultuie trzymaniem pieniędzy na inwestyRadny PSL Jerzy Wolski, złcfq!
cje chwilowo w rezerwach, jestoczena sesji wniosek Komisji Gospodarz wóitami
kiwanie na ostateczny kształt nadez<:<j, której jest przewodniczącym, by
Według starosty bardzo ważny wyżki budżetowej, która włączona
pwlkt dotyczący głosowania nad budżetem zdjąć z obrad. Uzasadniłwnio- dla kształtu budżetu jest wynik roz- do budżetu da pełny obraz możli-

Chąśno

Tylko trzech nowych sołtysów

nikach, Marek Dylik w przemyinwestycyjnych powiatu. - Zakończyły się
słowie, Leszek Majer w Nowej
we
wszystkich
Poczekajmy, naprawdę zdążymy
Niespuszy, Zofia Białkowska
z imvest)'cjami - uspokajał na sesji 16 sołectwach na terenie
w Niespuszy Wsi, Marian Togminy Chąśno wybory
starosta.
karski w Mastkach, Lucyna Biń
Ostatecznie budżet przyjęto sołtysów i rad sołeckich.
czak w Mariance, Bogdan Wit15 głosruni za, 3 były przeciw, 3 osoich wyniku na kolejne czte- kowski w Karsznicach Małych,
by wstrzymały się od głosu.
ry lata wybrano tylko Stanisław Koza w Karszni-Nie chciałem na sesji doprotrzech nowych sołtysów, cach Dużych, Zbigniew Gać
wadzać do poważniejszej walki komentuje Michał Śliwiński pozostali w poprzedniej kadencji w Karnkowie, Bożena Brodecka
w Goleńsku, Marian Pietrzak
z PSL. - Jf)Iraziliśmy swoje zda- pełnili tę funkcję·
nie,ja się wstrzy;nalem, palli Jola
Nowi sołtysi to Teresa Danielik w Chąśnie Drugim, Edward BoKępka mówiła o zaufaniu dła za- w Błędowie, Jerzy Serwach w Skow- czek w Chąśnie.
W większości zebrań wiejskich,
rządu. Będziemy patrzeć na ręce rodzie Południowej i Wojciech Tarpodczas których przeprowadzano
kowski w Wyborowie.
staroście i zarządowi, obiecują,
Sołtysami pozostali natomiast: wybory, był obecny wójt Dariusz
że zrobią więcej, niż się spodzieRyszard Siekiera w Skowrodzie Reczulski.
wamy. Zobaczymy.
(tb)
(tb) Północnej, Irena Kolos w Sierżwości

W

oŁowiczankach
wSofii

REKLAMA -

• 60
opieką sióstr PCK
• 15 tysięcy ciepłych posHków, 250 paczek i 17 ton suchej
żywności dla naj uboższych Łowiczan i bezdomnych
w stołówce PCK
doraźna pomoc na rzecz ofiar tragedii w Katowicach
i Mysłakowie
12 dzieci wypoczywało za darmo na obozie nad morzem
ze środków akcji Gorączka Złota
800 litrów krwi od Honorowych Dawców PCK
60 dzieci bawHo się w karnawale na Szkiełkach
i otrzymało paczki
200 osób przeszkolonych z I pomocy przed medycznej,
600 dzieci wzięło udział w pokazach,
•
EJ drużyn startowało w Mistrzostwach I pomocy
• 150 nauczycieli wzięło udział
w III "nnfo,o.n~H

Łowicz,

Plac Przyrynek 16
Tel. 0-46 837-48-93
!li
•
•
•
•
•

Komputery
Kasy fiskalne, wagi

Akcesońa

Programy dla firm
Serwis

Oferujemy bezprzewodowy doatęp
do Intemetu w Ilecl Plus
R-469

PPHU WELlDA, Cypriany 29
96-514 Rybno. Tel. (046) 862-21-13

TA

Tel. 0-788-840-839

M

agdalena Bartosiewicz, kurator wystawy zatytułowanej ,,Księżanek portret własny", prezentowanej w ubiegłym roku w łowickim
muzeum będzie uczestniczyła l Omarca w jej otwarciu w Instytucie Polskim w Sofii w Bułgarii. Eksponaty zostały \vysłane z Łowicza do Sofii na początku
roku.
Do Sofii pojechało około 70 wycinanek z 90 prezentowanych na wystawie. Pochodzą one z XX
i XXI w., na co dzień były "ukryte" w muzealnym
magazynie eksponatów. Posłużyły do opowieści
o życiu codziennym i świątecznym Księżanek, o świe
cie, w którym przyszło im żyć i pracować, o waż
nych wydarzeniach i sprawach życia społecznego
i jednostkowego.
Magdalena Bartosiewicz komponując wystawę,
ukazała dzięki wycinankom poszczególne etapy kobiecego życia: dzieciństwo, młodość, dorosłość, starość, w których bohaterka pełni kolejno ważne,
określone społecznie role dziecka, panny, żony,
matki i gospodyni. Zaznaczone zostały także zmiany, jakie dokonywały się na wsi w pojmowaniu
tradycyjnej roli kobiet:IN społeczności wiejskiej .
Wystawę, posiadającą duże walory edukacyjne,
uzupełniono scenkami rodzajowymi, przedmiotami wyposażenia chat łowickich, które również są
już w Sofii.
(eb)
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była

Cly to
- Nie zapłaciłem za naprai nie zapłacę. Warsztat
mi samochodu nie wydał.
Na policję chodzę codziennie i odsyłają mnie od jednej osoby do drugiej - mówi
Andrzej Pietrzak, klient jednego z łowickich warsztatów samochodowych.
wę

S

runochóddonaprawy-jaktwierdzi -w ramach reklamacji oddał
141utcgo. Pracownik warsztatu uważa, że nie była to reklamacja i żąda
zapłacenia 650 zł. Ponieważ klient
za usługę nie zapłacił, samochodu nie
odebrał. I kto tutaj ma rację?
Pan Andrzej po raz pierwszy
oddał swój samochód (Mitsubishi
Galant) do naprawy w warsztacie
Stefana W. w lipcu ubiegłego roku.
Zlecił cz'<ŚCiowy remont silnika polegający m.in. na wymianie pompy
wodnej, uszczelki pod głowicą i naprawieniu uszkodzonej głowicy
(tzw. planowanie). Usługa została
wykonana, zapłacił za nią 950 zł.
Na przełomie stycznia i lutego
wystąpiła ta sama awaria. Zaprowadził go ponownie do warsztatu.
Mechanicy silikonem uszczelnili
wymienianą wcześniej uszczelkę,
głowicę ponownie dokręcili.

Dwa tygodnie póżniej Andrzej
Pietrzak zauważył znów wyciek
oleju silnikowego. Samochód trzeci raz trafił do serwisu. Po pięciu
dniach był do odebrania. Gdy pojechał do warsztatu dowiedział się,
że ma zapłacić 650 zł. Założono
mu nową uszczelkę, uzupełniono
płyn w chłodnicy, olej silnikowy,
wlano paliwo. - Waucie było paliwo. Nie wiem, z jakiej racji mam
płacić za olej i płyn do chłodnicy.
skoro nie kazałem ich wymienić mówi klient.
Poirytowany faktem, że nie może
odebrać samochodu, kontaktuje się
z powiatowym rzecznikiem konsumenta, policją i mediami. Wizyta
z policjantem w warsztacie samochodowym W. nic nie zmienia Klient
za usługę nie płaci, warsztat samochodu nie wydaje. W rozmowie

z nami przyznaje, że uszczelkę do
pierwszej naprawy kupił w sklepie
motoryzacyjnym. - Była zapakowana, ale nikt nie mówił, że jest zła.
Teraz dolviaduję się, że cala sprawa
to moja lvina, bo była wadliwa.
Druga sprawa to naprawa gło
wicy. Po pierwszej awarii była
ona uszkodzona i zakład miałją
naprawić. Zdaniem klienta prawdopodobnie nie zrobiono tego. Zawiadomiłem policję o przywłaszczeniu mienia i wyłudzeniu
pieniedzy - mówi Andrzej Pietrzak. - Rozmawiałem z rzecZ/likiem konsumenta i dowiedziałem
się, że zatrzymać a·uto może ty/ko policja lub prokurańu-a. Osoba
prowadząca działalność nie może
tego zrobić.

reklamacia
Uszczelka uszczelce Nie iestem szewcem
nierówna
Najbardziej jednak. iIytuje go to, że
f Stefan W. z kolei zapewnia, że
poniósł nakłady, które nie były konsekwencjąjego bł~u, więc żąda zapłaty. Głowica była planowana,
a uszczelki od różnych producen-/
tów różnią się jakością i ceną. Dostarczona przez klienta pasowała do
silnika, ta założona po trzeciej naprawie jest od niej lepsza. bo ma jeden z otworów zabezpieczony dodatkowo metalowym okuciem. Już
po drugiej naprawie pracownik W.

Nie powiedział,
ze nie zapłacił
Niezupełnie jest jednak tak, jak
mówi klient Rzecznik konsumenta
Agnieszka Kopczyńska przyznaje,
że owszem, tak powiedziała temu
panu. Petent kontaktował się z nią
najpierw telefonicznie, a następne
go dnia osobiście. Nie podawał swoich personaliów i nie prosił o interwencję, tylko o konswnenckąpora
dę. Interesowały go przepisy regulujące warunici uznania reklamacji
przy świadczeniu usług.
Kopczyńska nie wiedziała wiele
o sprawie. Przytoczyła mu art. 634
kodeksu cywilnego. Mówi on o tym,
że jeśli przy wykonywaniu usługi
konsument sam dostarcza materiały, to gdy okaże się, że nie nadają się
one do wykonania usługi, należy
o tym powiadomić konsumenta.
Gdy jednak zdecyduje się na ich wykorzystanie, wina nie jest po stronie
zakładu, ale sprzedawcy lub producenta tego materiału.
Nie powiedział jej jednak, że za
usługę nie zapłacił. Gdyby o tym
wiedziała, poradziłaby mu na pewno, aby najpierw zapłacił. Powiedziałaby też, jakie działania może
podjąć usługodawca, aby zapłatę
otrzymać.

Nie do zagospodarowania,
ale do rozbiórki

- Co dalej z tymi kotłownia
mi, kominami, boksami, naczyniami zbiorczymi? - pytaklient nie próbował z nim rozmawiać,
ła burmistrza Krzysztofa Katylko od razu straszył prasą i policją.
lińskiego mieszkanka os. Dą
- Nie zatrzymałem mu auta, tylko nie
browskiego na spotkaniu
wy,lalemprzedmiotu Ilaprawydocza23 lutego. Kotłownie na os.
su zapłaty. A że'jestem mech'D/ikiem Dąbrowskiego, podobnie jak
samochodowym, a nie szewcem, to na Bratkowicach, od kilku lat
zatrzymałem samochód, a nie buty.
nie wykorzystywane, coraz Kotłownie na Bratkowicach
Problem w tym, że co innego mówią
bardziej straszą wyglądem. i os. Dąbrowskiego powinny
obie strony. - To słowa przeciwko sło
zostać rozebrane - uważa
wom. W tej sprawie brak ptnlktów
o się wiąże z przyszłośCŻ4 spół burmistrz Kaliński.
=epienia - tmdJ/o cokolwiek udoki Zakład Energetyki Cieplnęj
wodnić, bostmny nie mają umowy pi- wyjaśniał burmistrz. Jak wiaW marcu Rada Miejska ma wysemnęj, do zcnvier{JJlia któtY{j Z'II-vsze
domo Wojewódzki Fundusz Ochro- pracować stanowisko w sprawie
nammviam - mówi Kopczyńska. ny Środowi ka i Gospodarski Wod- ZEC Możliwych jest kilka rozwią
Jakorzecznikniejestem wstanieobieknej w Łodzi chce wycofać sięz ZEC zań. Miasto mając w spółce 40%
tywIlie sfl~ierdzić, która ze stron ma
Fundusz proponował miastu swoje udzialów może próbować zwięk
rację. Wiemjednak, że nmvetwadlilVe
udziały, prowadził też rozmowy szyć iloŚĆ swoich udziałów kupując
\1-Ykonallie usługi nie zwahlia z doko- z francuską spółka Oalkia.
je od WFOŚiGW. Może będzic si«

T

naniazapłaly

Samochód Andrzeja Pietrzaka jest już naprawiony. Mechanik czeka na zapłatę.
mówił klientowi, że wyciek oleju
spowodowany może być wadą
uszczelki. Gdy sanlochód zostawiał
trzeci raz, również mu wyjaśniono,
że jeśli potwierdzi się, że problemem
jest zła jakość uszczelki, za naprawę

będzie musiał zapłacić.

Dodaje, że od momentu pierwszej naprawy samochód zrobił
12.000 km. - Gdyby naprawa była
wadliwa, nie zrobiły nawet 10 km mówi mechanik. Co do uzupełnia
nia płynów, to dolanie oleju i pły
nu chłodniczego po tego typu naprawie jest konieczne, bo po zdję
ciu głowicy silnika zawsze są jakieś ubytki. - Gorzęj byłoby, gdybym
płynów nie dolał - mówi właściciel
warsztatu.
Zakup benzyny też był uzasadniony, bo podczas naprawy sanlochód kilkakrotnie był uruchamiany
i zabrakło jej w baku. - Przedeż klient
musijakoś od nas lJ-Yjechać, dlatego
kazałem wlać 10 litrów - odpiera
zarzuty Stefan W.

Bunnistrz miał okazję rozmawiać
z Lechem Grzelakiem, przedstawiPolicia:
ciel Oalkii w Łodzi. Zapewniał on
to nieprawda,
blumistrza, że gdyby jego finna zdeze nic nie robimy cydowała się kupić udziały od
WFOŚ, miasto nie powinno się obaŁowicka policja prowadzi postę wiać o wzrost cen energii cieplej. Do
powanie, które odpowiedzieć ma na takiego wzrostu cen nie doszło
pytanie, czy doszło do popełnienia w Łodzi, gdzie Oalkia od 2000 roku
przestępstwa. Zakończenia sprawy jest właścicielem 85% akcji zespołu
spodziewać się 1!10żna lada dzień. elektrociepłowni. Poza tym ceny
Mariusz Boczek, zastępca naczelni- ciepła kontrowane są przez Urząd
ka sekcji prewencji potwierdza, że Energetyki Cieplnej.
zapłllcićtrzeOO. -Niemapodstawprownych do tego, aby policja ten scmur
chód odebrała. Te sprawy reguluje OSP Kalenice
kodekspostępowa1Lia~~ilnego. Usłu
godawca maże zatrzymać przedmio~
jak nie uiszczono zapłaty za usługi.
animodbędzie się w OchotKliąlt maże domagać się na drodze
niczej Straży Pożarnej w Ka~vi/nęj zadośćuczynienia od usłu~
lenicach
w gminie Łyszkowitfal.1I9l jeśli nie zgadza się zjakośCŹ4
luhceJ1ą usługi. Najpierwjednakmusi ce uroczystość z okazji jubileuszu
za uslugęzapł.adć, potemreklamować, 80-lecia istnienia jednostki, w rernizie planowane jest kilka remontów.
~ się lubskaJiyć.
W tym tygodniu Stefan w., chcąc - Za 2-3 tygodnie, jak pogoda nie
szybko zakończyć sprawę, zapro- przeszkodzi, zaczniemy robić ograponował klientowi, aby zwrócił mu dzenie wokół remizy i placu, potem
400 zł za części wykorzystane do ułożona zostanie kostka przed bunaprawy. Była też druga propozy- dyn/dem - mówił na ostatniej sesj i
cja - aby sprawę rozstrzygnął Rady Gminy w Łyszkowicach ,
ksiądz. Klient obie propozycje od- 28 lutego, wójt Włodzimierz Traut.
Oprócz tego wymienione zostaną
rzucił.
(mwk) okna w budynku remizy.

starać kupić

wszystkie lub np. II %.
pakiet.
Może też się zdarzyć, że radni zdecydują się nie zwiększać angażowa
nia finansowego miasta w ZEC
Burmistrz na spotkaniu z mieszkańcami opowiedział się za kompleksowym rozwiązaniem problemu kotłowni. - Te kotłownie są we
wszystkich umowach w majątku
trwałym spółki. Polvinno sięjez tego
majątku odłączyć i jednorazowo z/iklvidować.
(m\Vk)
aby

mieć większościowy

Remonty przed iubileuszem

Z

Budowaogrodzeniazdwomabramruni ~azdowymi - w tym jedną
8-metrową, drugą 4-metrową, ma
kosztować gminę około 15 tys. zł
blUttO. Za okna i ich wymianę gmina
zapłaci 5.850 zł blUttO. Nie oszacowano jeszcze ile ~ie kosztowało
ułożenie kostki przed remizą, ponieważ jeszcze nie zostało ustalone
na jakiej powierzchni będzie ułożo
na. - Nie ~1-Ykluczam, że możejeszcze
w tym roku d()(;ieplimy budynek, ale
obiecać tego nie mogę - deklarował
wójt Traut.
(mak)

--------------~------------------------------------------------------------------------------------------------.---------------

OGŁOSZENIE

SPECJALIZACJA - SERWIS
Volkswagen GROUP, OPEL
- przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne SEAT
- naprawy pogwarancyjne Volkswagen Group; OPEL
- naprawy bieżące i główne: silników, skrzyń bieg·ów, układu kierowniczego, hamulcowego, zawieszenia
• naprawy systemów wtryskowych i układów elektronicznych, montaż akcesorii: alarmów, elekt.szyb,
haków holowniczych, czujników parkowania, bagażników, systemów nagłośnienia.
• serwis ogumienia i szyb
autohołowanie 24h 0602 827 237
- na czas naprawy· samochód zastępczy

Olej Shell 'SV40
-25% RABAT

Montaż instalacji gazowych
Serwis blacharsko-lakierniczy

REKLAMA - - -

BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 późno zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Łowiczu
uchwały Nr VI/61/2007 z dnia 22 lutego 2007 r.

O przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejs~owego planu zagospodarowania
przestrzennego m. lowicza obszar urbanistyczny Sródmieście z wyłączeniem terenów
zamkniętyCh - we fragmentach położonych przy: pl. Nowy Rynek, ul. Podrzecznej,
ul. Pijarskiej i pl. Stary Rynek - Park OgrÓd Saski.
• Zainteresowani mogą składać do wyżej wymienionego planu miejscowego wnioski na piśmie do Burmistrza
Łowicza na adres 99-400 Łowicz, pi. Stary Rynek 1, w terminie do dnia 10 kwietnia 2007 r.
• Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
.
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KSEROKOPIARKA NOWA
KYOCERA-MITA
KM·1635
, cyfrowa jakość
• format A3/A5

, zoom: 50-200%
, 16 kopii/minutę

WCELU WYREJESTROWANIA

PtACIMY ZA ./ stare

./ rozbite ./ wyeksploatowane
WYDAJEMY ZAŚWIADCZENIA

Nieborów 230
tel. 0507-141

WYRÓB

gwarancja 3 lata

•

NAGROBKOW
Z GRANITU

GŁOWNO

TEL. 042 719-14-03,0-601-263-599

bez limitu kopii

2 750,00 zł netto·
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09-402Płock, ui.Padlewskiego5
Tel. (024) 264 00 71; 264 35 70
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SDM wciqż na topie
Piątkowy

koncert grupy
Stare Dobre Małżeństwo

w Łowickim

Ośrodku

Kultury dowiódł,
że zespól ten ma
w Łowiczu nadal rzeszę
wiernych fanów.
kinie Fenix zasiadło prawie 180 osób.
zainteresowanie koncertem
wymogło na organizatorach dostawienie
w sali 30 krzeseł. Bilety rozeszły się
w kilka dni i do ostatniej chwili przed
koncertem dzwoniono do ŁOK z pytaniem, czy ktoś nie zwrócił biletu. Nie
byłoby problemu z zapełnieniem sali na
jeszcze jednym występie. Przypomnijmy, że zespół, właśnie ze względu na bardzo wierną publiczność, wybrał w marcu
1992 roku Łowicz do nagrania swej jak
dotąd jedynej w dyskografii płyty kon-

W

Duże

certowej.-

Przyprowadziłem

choć znają zespół, bo bardzo często sluchamy w domu wspólnie ich płyt - powiedział nam łowiczanin Janusz Bugusz. Ten zespół to moja młodość, dzięki niemu
pokochałem poezję.

Fani zespołu wychodząc z ŁOK po
koncercie byli bardzo zadowoleni. Występ trwał bljsko dwie godziny, w pierwszej części Stare Dobre Małżeństwo zagrało nowe piosenki, przedc wszystkim
z ostatniej płyty "Tabletki ze słów", na
której znalazła się poezja Jana Rybowicza.
W drugiej zafundowało publiczności
starsze utwory - i cała sala śpiewała. Zgodnie ze zwyczajem, lider zespołu Krzysztof Myszkowski pomiędzy utworami
wtrącał różne opowieści, często bardzo
dowcipne, przełamując już na początku
barierę mjędzy grupą a publicznością·
(tb) Lider zespołu Krzysztof Myszkowski zaśpiewał w Łowiczu piosenki zarówno z nowego, jak i starego repertuaru.

HABAKUK zagra

iui w

sobotę

Ooh, Sunny Lion likes Reggae,
Ooh, Sunny Lion likes You and Me,
Ooh, Sunny Uon likes Reggae, Ooh,
Sunny Lion, Dreadlocks Kingi i wszystko jasne. W najbliższą sobotę w Łowiczu wystąpi jeden
z najpopulamiejszych obecnie polskich zespołów spod znaku reggae - HABAKUK
ie ma w naszym kraju młodego czło
wieka, który słucha innej muzyki niż
popowa sieczka, a który choć raz nie kołysałby się w rytm np. utworów: Wraże
nia, Rozczochrany łeb czy cytowany SunnyLion.
Zespół powstał w J990 roku w Często
chowie. Najlepsze gazety opiniotwórcze napisały o nim wiele pochlebnych rece~i,
telewizje emitowały jego teledyski.
HABAKUK przez ostatni miesiąc
kOn<;:ertował w Wielkiej Brytanii, do Ło
wicza przyjedzie zaledwie po krótkim
odpoczynku. Koncert odbędzie się w sobotę 10 marca w Galerii Browarna

N

syna i cór-

kę,jeszcze nie słyszeli "Starego" na żywo,

Seniorzy strażacy
spotkają się wKiernozi

kolo 300 osób weźmie udział w tegorocznych obchodach Dnia Seniora
Strażaka, 17 marca w Kiemozi. Obchody rozpoczną się o godz. II mszą św.
w intencji seniorów strażaków w kościele
parafialnym. - Mamy 107 jednostek w powieciełowickim iz każdej znprosiliśmydwóch
seniorów - mówi Władysław Giila z zarzą
du powiatowego OSP w Łowiczu. Organizatorzy liczą też na przybycie przedstawio godz. 19.00. Jako support wystąpią ze- cieli władz miasta i powiatu oraz gości
społy działające w Łowiczu: DZIANI- z wojewódzkiego i krajowego szczebla władz
(mwk)
NA, C CZTERY, MONSUNE, TUM- związku z Łodzi i Warszawy.
BLEWEED.
Organizatorem koncertu są uczniowie
I LO. z klasy Ile, w tym: Sylwia Pilich,
Zosia Biemacka, Karolina Olszewska,
zisiaj, tj. 8 marca o godz. 17.30
Ewelina Myssura i Łukasz GrÓdecki. Jest
w
Łowickim Klubie Katolickim zorto część realizowanego przez młodzież
ganizowana zostanie prelekcja na lew ramach projektu na przedsiębiorczość,
przy współpracy z Galerią Browarna mat pierwszego komendanta łowickiego
i Łowickim Ośrodkiem Kultury. Cena bi- hufca Związku Harcerstwa Polskiego Jana
letu to 10 zł, w dniu koncertu 15 zł. Bile- Bączkowskiego. Prelegentem będzie Alekty można kupić w kasie ŁOK lub w I LO sander Niebudek, członek zarządu ŁKK. Orw Łowiczu w klasie Ile. Dochód z kon- ganizatorzy zapraszają harcerzy, byłych
certu przeznac.zony będzie na wsparcie harcerzy i sympatyków harcerstwa. Spotkanie odbędzie się w siedzibie klubu przy
Domu Dziecka w Strobowie.
(tb) Starym Rynku 18.
(mwk)

O

Książka

o Łowiczu i klezmerska muzyka

P

ięć książek o tematyce dotyczącej Lo- dzie się w niedzielę 18 marca, o godz 18.00 w
wiczaiZiemiŁowickit<iweźmieudział sali kinowej WK. Po ogłoszeniu wyników
w piątej już edycji konkursu ,,Książka ~esię koncert zespołu 1RANSKAPERoku 2006 Łowicz i Ziemia Łowicka" im. LA, formacji może mało :znanej szerzej, ale
Jana Wegnera. Są to Między Piątkiem a Sa- doskonale kojarzont<i przez osoby, któl)'ITl są
bolą. Tom mautorstwa Kazimierza Perzy- bliskie klimaty etno i folk Źródłem inspiracji
ny,SzkiceŁqwickie-MarkaWojtyIaka,Ka- TRANSKAPELIjest muzyka kapel k1eztT1t}zimierz Jędrzejczyk 1906-1985. Nauczyciel, rów karpackich z przełomu XIX i XX w. \~vawca, dyrektor liceum ogólnoksztal- czerpiąca wzorce bezpośrednio z kultury
cącego - Dobiesława i Sławomira Ję- żydowskiej i pośrednio z kultur ją otaczają
drzejczyków, Biskup Alojzy OrszuJik Życie cycb. W czasie koncertu usłyszymy niewąt
i dziaJahwść - Jolanty Kosińskiej orazpra- pliwie zapomniane echa k1ezmerskiej muzyki
ca zbiorowa: Łowicka handJIJwka 19<J6:.2006. grnnej nahlDJlskich weselach, w bukowiń<ikich
Z dziejów szkół handlowych i ekonomicol)lCh karc2mach, na polskich dworach i jarmarkach
w Łowiczu. Rozstrzygnięcie konkursu odlJę- czywsiedmiogrOOzkicla.mxtoch.
(th)
REKLAMA -

opjerwszym komendonCie ZHP "FERROXCUBE POLSKA" Sp. Z 0.0.

D

producent rdzeni magnetycznych
z siedzibą w Skierniewicach
poszukuje pracownika na stanowisko

KONTROL~R ,TECHNOLOG

W DZIALE WYTWORNI GRANULATU
zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
• Utrzymywanie stałego nadzoru nad procesem produkcyjnym poprzez wykonywanie
niezbędnych badań fizyko-chemicznych
• Przygotowanie próbek otaz pomiar gęstości i wielkości ziarna płatków ferrytowych
• Opracowywanie wyników analiz fizyko-chemicznych,
• Obliczanie niezbędnych korekt składu mas produkcyjnych oraz innych parametrów
technologicznych w celu utrzymania właściwej jakości produkcji;
• Pomiary parametrów masy lejnej
• Pomiary własności fizycznych granulatu
• Przygotowanie próbek i spiekanie w piecu łaboratoryjnym
• Wykonywanie pomiarów elektrycznych spieczonych próbek
i wpisywanie wyników do bazy danych

..-;;oo;.....~d:.:a:.:c=i powinni spełniać następujące wymagama:
• Wykształcenie średnie techniczne preferowane w zakresie chemii lub mechaniki
• Zmysł praktyczny, operatywność
• Doświadczenie w pracy 'na podobnym stanowisku
• Posiadanie wiedzy na temat funkcjonowania sprzętu produkcyjnego; sprzętu pomiarowego;

• stabilne warunkLzatrudnienia
• możliwość rozwoju zawodowego w strukturach
• możliwość realizacji ciekawych p'rojektów

międzynarodowego

koncernu

List motywacyjny oraz CV ze zdjęciem prosimy składać w siedzibie firmy
lub przesyłać na adres:
"Ferroxcube Polska" Sp. z 0.0.
ul. Zwierzyniecka 2,
96-100 Skierniewice,
"Dział Personalny".
WYSTĘP
ORKIESTRY KAMERALNEJ w minioną niedzielę 4 marca w sali barokowej łowickiego
muzeum rozpoczął tegoroczny cykl koncertów Bunnistrz Miasta Zaprasza. Kameralna zagrała ponad godzinny
repertuar złożony z utworów muzyki rozrywkowej i poważnej, w tym operetek. W tych po raz kolejny wsparła
występ muzyków śpiewająca sopranem, pochodząca spod Domaniewic, Sylwia Strugińska, studentka ostatniego roku Akademii Muzycznej w Łodzi. Koncert przyciągnął ponad 100 osób, kilkoro musiało się zadowolić
wysłuchaniem koncertu w przedsionku prowadzącym do sali.

Informujemy, że skontaktujemy się
tylko z wybranymi osobami
Prosimy o zamieszczenie i podpisanie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997
o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)".
R.348
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Podcięte skrzydła
Dzięki natychmiastowej

reanimacji i transportowi
helikopterem Waldemar
Błaszczyk z Łowicza
przeżył wypadek

10 maja
roku na trasie
nr 2. Dziś potrzebuje
pomocy, przede
wszystkim pieniędzy na
rehabilitację, aby usiąść
na wózku inwalidzkim.
To cud, że żyje - ale od
nas zależy, jak będzie żył.
ubiegłego

a1dcmar Błaszczyk, p!7.eZznajomych
zwany Piotrem, mieszka w Łowi
czu od 20 lat. Stąd pochodzi jego żona Jadwiga. nauczycielka chemii w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych m 4 w Łowiczu. Urodził się w Rybnie i tam pracował jako nauczyciel od 1982 roku. Początkowo dojeżdżał do pracy autobusem, od 1996 roku
srupochodem. W 1998 roku został dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych w Rybnie. - Nigdy llie siedzia~ zawsze miał coś do
zrobienia. Często wyje:żdżaliśmyw góry, mąż
jeździł też na wycieczkiszJmlne. Aktywniespę
dzał czas i wypoczywał - wyznaje żona.

W

Maiowa tragedia
Dotychczasowe życie rodziny Błaszczy
ków z Bratkowic legło w gruzach właśnie
10 maja ubiegłego roku. Pan Piotrjechałjak

zwykle do pracy do szkoły w Rybnie trasą
Zatrzymał się, aby skręcić w lewo na
Rybno. Jadący za nim samochód osobowy
Peugeot, którym kierował obywatel Biało
rusi nie zatrzymał się i uderzył w tył samochodu Błaszczyka, wypychając go na lewy
pas prosto pod dostawczego Mercedesa.
Pan Piotr nie pamięta zajścia, ma powypadkową amnezję. Nie wie, co się z nim wówczas działo. Helikopterem został przewieziony do Warszawy do szpitala na ul. Banacha. W karcie leczenia szpitalnego stwierdzono kilkanaście ciężkich mazów - w tym
najgorsze: uraz kręgosłupa szyjnego, porażenie obu kończyn.dolnych z powodu zła
mania trzonów kręgowych, porażenie prawej kończyny górnej. Trzy miesiące spę
dziłw szpitalu w Warszawie, kolejnych sześć
- w Koostancinie, z czego pięć miesięcy leżał
na oddziale intensywnej opieki medycznej.
15 lutego 2007 roku został przewieziony do
szpitala w Łowiczu, zaś od 21 lutego jest
w domu. Nie został przxjęty na żaden od- Waldemar Błaszczyk doskonale czul
dział rehabilitacyjny, z uwagi na tracheotomię - czyli rurkę w tchawicy, dzięki której by osoby poruszającej się na wózku, czeka
może oddychać, gdyż paraliż uniemożliwia jąjeszcze remont łazienki i ubikacji. Będzie
musiała jeszcze kupić wózek elektryczny
mu oddychanie samodzielnie.
oraz parapodium - do pionizacji chorego.
Na remonty z własnej kieszeni już wyPotrzeba pomocy
dała około 7 tys. zł, około 20 tys. zł zaŻOna wyposażyła mieszkanie· pod po- płaciło PCPR. Od wypadku męża wydatrzeby męża. Dzięki pomocy Powiatowe- ła około 5,5 tys. zł na rehabilitację. Najmu Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu drożej za godzinę zajęć płaciła w Warszazakupiła specjalistyczne łóżko dla chorych wie, po 100 zł, taniej było w Konstanciwymagających opieki paliatywnej z mate- nie - 50 zł, w Łowiczu jest to 25 zł. racem przeciwodleżynowym, podnośnik Nawet w szpitalu płaciłam za rehabilitację.
oraz schodołaz, niezbędny przy sprowa- NFZdawał l godzinę, aja oplacaJam drugą,
dzaniu wózka inwalidzkiego ze schodów. żeby zabiegi były efektywniejsze - mówi JaPrzebudowała ponadto kuchnię pod potrze- dwiga Błaszczyk. -

dyrektora
np. sól ~ologiczną, maści, kremy antyodleitp., gdyż pan Piotr jest w domu
dopiero 2 tygodnie. - Poinfonnowano mnie,
żynowe

m 2.

że rurkę tracheotomijną należy wymieniać

się, wspinając się

po górach.

raz na miesiąc, podczas gdy NFZ refunduje
tylko l rurkę rocznie - wyjaśnia żona.
Ajeść przy tym trzeba i wychować dwójkę dzieci. 18~letni syn będzie szedł na studia, a potrzeby l O-Ietniej córki również rosną
z roku na rok. Chory jest na rencie inwalidzkiej, którą przyznano mu do 2008 roku.
Z nauczycielskiej pensji pani Jadwigi tlleda
się pokryć wszystkich wydatków związa
nych z leczeniem i funkcjonowaniem rodziny.
Z pomocą w drobnych sprawach życia
codziennego, dojazdach do szpitala itp. przyszło grono pedagogiczne ZSP nr 4, także
mobilizując do działania w celu zdobycia
pomocy. - Dopiero uczę się opieki nad mę
żem. Wpojedynkę nie daję sobie rady. Ztnv.sze
kto.~ ze mnąjest: ,rx/zilla lub koleżanka, mąją
niemal ustalolle dyżury - wyznaje pani Jadwiga. Od razu cisnąjej się do ust słowa podziękowań dla tych osób. Pomocą służą również pielęgniarki z łowickiej stacji Caritas,
odwiedzające chorego raz na kilka dni.
To nie jedyna forma pomocy, którą zaoferowało Waldemarowi Błaszczykowi Caritas. Dyrektor stacji ks. Dariusz Krokocki
wyraził zgodę na udostępnienie konta Caritas. Każdy kto chce pomóc finansowo rodzinie z Łowicza, może przekazać l % podatku na konto Fundacji Caritas Diecezji
Łowickiej 99400 Lowicz, Stary Rynek
19 o numerze 95-1240-3347-1ll1-OO10-

Do domu codziennie przychodzi rehabilitant, który ćwiczy z pacjentem godzinę
dziennie. Następnie chory powtarza ćwi
czenia 2 - 3 godziny. Miesięcznie godzina
rehabilitacji dziennie będzie kosztowała
750 zł, a lepsze efekty można by odnieść,
gdyby rehabilitacja prowadzona była przez
2 godziny. Szansę na przywrócenie sprawności drugiej - prawej ręki są po kilku, a minimum 2 latach rehabilitacji. Dopiero wówczas pan Piotr będzie mógł zejść z łóżka
i przesiąść się na wózek.
Błaszczykowie nie wiedzą jeszcze do- 0905-6751 z dopiskiem ,,1% podatku
kładnie, ile miesięcznie wydawać będą na Waldemar Błaszczyk".
leki - 23 tabletki dziennie, środki higieniczne
(eb)

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

TESCO
.w Łowiczu

mm

Sukces Tesco zależy od ludzi -tych, którzy
robią u nas zakupy oraz tych, któ,rzy dla nas
pracują·

Tygodniowo sklepy Tesco odwiedza 6.000.000
klient6w, których obsługuje 25.000 pracownik6w.
Prawie połowa z nich wcześniej nie miała pracy.
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22

OGŁOSZENIA

SAMOCHODOWE

Kupię osobowe. Gotówka.
Tel. 0500-167-670.
Iveco typ 3510, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 046:837-85-87.
Star 200, 1988 rok, wywrotka z IIDS - sprzedam. Tel. 0509-058-511.
Koncesjonowane zlomowanie pojazdów,
Zaświadczenie bez pośredników, Możliwość
odebrania poj87.du od klienta. Skup samocher
dÓw. Tel. 0602-123-360.
Kredyt na każdy samochód.
Tel. 0513.{)19.{)03.
Skupąjemy wszystkie auta.
Tel. 0517-382-6 17,
Spmrl'lll1 koła od Bisa (komplet),
Tel. 0517-382-617.
Sprowadzame samochodów, CO tydzień nowe
modele. Ford Mondeo TO, 1997 rok; Mazda
626 TO, 2000 rok; Veetra TO, 1998 rok: Veetm benzyna + gaz. 1998 rok i inne.
Tel. 0602-498-775.
Opony używane - importer.
Tel. 0602-133-182.
Golfcombi l.lI, 1995 rok, lekka stłuczka biaIy - sprled.m. Tel. 046/837-88-77.
Spr/edam prL)'czepę 12 t (burty aluminiowe,
plandeka, sztywna). Tel. 0603-993-060.
Seat Ibiza, 1992 rok + gaz - sprzedam.
Tel. 0667-189-382.
Opel Vectra combi 2.0 DTl, 1999 rok,
cza rna per/a , bogate wyposażenie ,
atrakcyj na cena - sprzedam.
Tel. 0609-201'{)79.
Avia A--31 - części, nowe, używane
- sprzedam. Tel. 0603-161-640.
Sprzedam .j opony Margoni 195/65 R15
z felgl1l111 aluminiowymi Dezent.
Tel. 0600-212-046.
Astra 112.0 Tol combi, 2000 rok - sprledam.
Tel. 0665-060-888:
Skupujemy wsrJstkie auta osobowe,
wszystkie marki w stanie obojętnym.
Tel. 0692-639-555.
VW Passa~ 1996 rok - sprzedam.
Tel. 0501-247-768.
VW Polo 1.4 ben7yna, 2000 rok - sprzedam.
Tel. 0503-052-947.
Sprzedam opony do wózka wid/owego, komplet, 700, 12, 600·9.
Tel. 046'838-11-58 wieC7.orem.
Mmi/. 1999 rok - Spr/.edam.
Tel. 046.837-47-47.
Kupię każdy samochód (może być rozbity)
lub w komis do sprzedania, powyżej 1990
roku. Tel. 0605-695-882.
Skrzynia PolollC'La po 1992 roku + inne czę
ści - kupię. Tel. 0504-199-580.
Kupię wszystkie uszkodzone, stare, skorodowane. Tel. 0504-199-580.
Absolutnie kupię każdego Fiata, Daewoo,
Opla. Renault, Seata, Skodę, Forda
Tel. 0608-409-744.
Mercedes Sprinter 312 Max, 1997 rok, stan
dobry - sprzedam. Tel. 0505-018-655.
Przyczepa Niewiadów, 1996 rok - plandeka,
2 osie, DMC 2 t, stan dobry - sprzedam.
Tel. 0505-018-655.
Kupię 126p lub inny do 1500 zł.
Tel. 046/839-13-52.
Skoda Favorit - sprzedam.
Tel. 0461838-72-03.
CC 1.1 kal. 1996/97 rok, U właściciel, stan
bdb - ·sprledam. Tel. 0504-350-641.
Polonez Caro Plus, 1997 rok. gaz - sprzedam.
Tel. 046/838-77-83 .
Hyundai Accent 1.3,2001 rok - sprzedam,
zamienię na tańszy. Tel. 0604-542-009.
Fiat 125p, 1986 rok. benzyna, gaz, stan dobry
- sprzedam. Tel. 0697-953-801.
Nissan Primera 2.0 benzyna + gaz. 1991 rok
- sprzedam. Tel. 0787- 153-842.
Punto II, X 2002 rok, maly przebieg - sprzedam. Tel. 0692-475-235.
Nissan A~nera, 2004 rok. klimatyzacja.
4 poduszki, 27900 zł - sprzedam.
Tel. 0602-797-678.
VW Wento 1.6, 1994 rok - sprzedam.
Tel. 0889-990-384, 046/837-08-42.
Sprzedam a1temator do Punto L
Tel. 0665-723-997.
Fiat Uno, 2001 rok - sprzedam.
Tel. 0507'-081-050.
KupIę wszystkie auta. Wystawiam zaświad
czenia. Tel. 0889-539-501.
Sprzedanl skrzynie biegów Jelcz. liaz. 0pony lI00x20, 9OOx20, używane. Sochaczew,
ul. Trojanowska 58. Tel. 0461862-88-32.
Seat Ibiza 1.7 O, 1991 rok. 3-drzwiowy
- sprzedam. Tel. 0694-111-715.
Felgi alwlliniowe 14",5 śrub.
Tel. 0783-561-065.
Fiat 126p. 1993 rok - sprzedam.
Tel. 0885-280-616.
Toyota Avensis, combi, 2.0, O 40, 110 KM,
2002 rok. 117 tys. km, maksymalne \\yposażenie, 2 komplety kół - sprzedam.
Tel. 0880-099-514.
M87.da. 626, 1.8, gaz. 1989 rok, 2200 zł - sprzedam. Tel. 046/838-83-70, 0503-605-779.
Peugeot 106. 1.5 O, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0663-457-523.
GolfłlJ, 1.8, gaz. 1993 rok. stan bdb - sprzedmll. Tel. 0668-328-476.
Fiat Punto, 2000 rok. gaz. stan dobry - sprLedam. Tel. 0662-067-043.

DROBNE

Polonez Truck, 1996 rok. benzyna + gaz
-sprzedam. Tel. 0600-294-318.
Żuk, skrzyniowiee, stan bdb - sprzedam.
Tel. 0663-231-660.
Opel Corsa lA eeotee, 1996 rok, alurelgi, el.
szyby, wspomaganie, poduszka powietrzna
- sprzedam. Tel. 0509-849-604.
VW Golf 11 1.8, 1989 rok, 5-drl\viowy, hak.
szyberdach - sprzedam. Tel. 0602-432-195.
Peugeot 306. 1993 rok. benzyna + gaz. tan
bdb - spI7.edam. Tel. 0697-536-5%.
Fiat CC 900, 1993 rok, stan dobry - sprzedam.
Tel. 0605-535-396.
Peugeot 406, 1998/1999 rok, klimatyzacja.
Tel. 0500-167-670.
Kupię auta niemieckie, japońskie ,
inne. Tel. 0500-167-670.
Getin Bank - przedstawicielstwo. Kredyt na każde auto dla firm oraz osób
prywatnych do 80 tys. zł, min. formalności , ubezpieczenia. Łowicz, ul. Stary Rynek 9/10, tel. 0513-019-003,
046/830-02-49.
Audi A2, 2001 rok, klimatronic.
Tel. 0513'{)19'{)03.
Opel Omega TO, 1999 rok. fuli opcja - sprzedam. Tel. 0513-019-003.
Sprzedam przyczepkę typu sam.
Tel. 046837-92-01.
Fiat Seicento 900, 1998 rok, gaz, granatowy
metalik. elektryka, przebieg 90 tys. - sprzedam. Tel. 0507-641-210.
Seat Toledo, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 0507-64 1-210.
5.'III1ochód Rover 420 TO, 1997 rok, sedan.
4 drzwiowy, elektryka, granat metalik - '-prledam. Tel. 0608-388-752.
Uaw 469B 7 gazem_ 1990 rok, napęd 4x4. po
remoncie, kolor khaki - sprzedam.
Tel. 0608-388-752.
Opel Corsa lA, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 0605-121-531.
Seiccnto 900. 2002 rok. gaz. Iwiaściciel
- sprzedam. Tel. 0603-709-306.
Skoda Felicia 1.6 + gaz. 1998 rok, ł właści
ciel. Tel. 0511-371-044.
ABSOLUTNIE AUTA, USZKODZONE,
CAŁE - KUPIĘ, TEL. 046/831-01-29,
0601--317-076.
Kupię ee, Punto, Seicento, Uno.
Tel. 046/831-01 -29.
Peugeot 206, 200 I rok. elektryczne szyby,
centralny zamek. wspomaganie kierownicy,
poduszka powietrzna CO.
Tel. 0502-297-568.
Kupie Zuka do 500 zł.
Tel. 0510-701'{)57.
Mazda 323TOI, 1999 rok, pełna opcja. Opel
Astra TDI 1999 rok. hatbag. Opel Veetra TOI
1999 rok, po liftingu. Tel. 0602-498-775.
Opel Tigra 1.6 16V + gaz. 1996 rok - pilnie
sprzedam. Tel. 0880-484-695.
Sprzedam części blacharskie i mechaniczne do
Fiata Uno, CC, Poloneza. Tel. 0691-67 1-241.
Kupię Fiak,> CC, Uno, Poloneza, rozbitego.
w calości lub na części. Tel. 0605-617-841.
Sprzedam iano prasowane.
Tel. 0697-142- 195.
Ford Fiesta, 1991 97 rok. składak, motorower Romet 2-biegowy - sprzedam.
Tel. 0697-142- 195.
Opony, felgi używane - bezpośredn i
importer. Montaż, wyważanie gratis,
Tel. 0511-444-600.
Renault Megane Jl, 2000 rok, 1.6 + gaz -sprzedam. Tel. 0693-542-137.
Ford Galaxy 2 .3 gaz sekwencyjny,
1999/2000 rok, 7 -osobowy, srebrny
metalik, 150 tys. km, salon Polska,
bogate wyposażenie - sprzedam.
Tel. 0604-261427.
Ford Escort combi, 1997 rok, 1.6 benzyna.
6000 zł - sprzedam. Tel. 0505-22 1-899.
Ford Escort 1.8 O, combi, 1995 rok - sprzedam. Tel. 0509-086-322.
Sprzedam przyczepkę samocbodową oplandekowaną, stan bdb. Tel. 046/838-79-13.
Ford Mondeo, 1.6, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 0602-660-785, 046/838-80-90.
Skoda Fabia. 200 1i2002 - sprzedam.
Tel. 0606-329-477.
Fiat 126p, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 0500-23 1-552.
Opel Corsa. lA. 1997 rok, uszkodzony, silnik sprawny - sprzedam. Tel. 0600-390-115.
Polonez 1995 rok. gaz. st~n dobry - spr/.edam. Tel. 0508-523-617.
Opel Veetra, 1994 rok, gaz. 1.8 - sprzedam.
Tel. 0660-842-007.
Volvo, F40, 1.8. 16V. 1996 rok. gaz - sprzedam. Tel. 046'838-21-98.
Ford Mondeo combi 1.8 benzyna + gaz, 1996
rok - sprzedam. Tel. 0609-946-893.
Opel Corsa eeotee 1.0. 1999 rok. 125 tys. km,
właściciel - sprzedam. Tel. 0604-550-449.
Peugeot 309 1.1 benzyna, 1991 rok. 3300 zl
- sprzedam. Tel. 0669.{).j6-681 .
VW Wento 1.8 benzyna, gaz. 1993 rok. el.
szyby, el. lusterka, eL szyberdach, granatowy
- Sprt.edam. TeL 0696-058-943.
'W)'jatdy 7 klientami po a"-ta do Nienliec. Duży
wybór, dobre ceny. Tel. 0504-065-348.
Renault laguna 11 1.9 DCl, 2002 rok;
Opel Vectra 2.0 DTl, 1997 rok · sprzedam. Tel. 0604-463486.
Polonez Caro Plus, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 0662-173-679.
Alufelgi 17 - Alfa 156, Evasion. 806, a1ufelgi
15' - Ford - tanio. Tel. 0509-208-502.
AX lA diesel, 1992 rok, Prelude 111, 1991
rok, gaz. Tel. 0602:219-877.
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Opel Omega. 1994 rok, gaz. zarejestrowany,
2 lata w kraju. bardzo atrakcyjny wygląd
- sprzedam Tel. 0668-342-098.
Cinquecento, 1996 rok. czerwone - sprzedam.
Tel. 046/839-42-31.
VW Passat 1.8 20V benzyna + gIl7. 1997 rok.
meksykańska czerwień - sprzedam.
Tel. 0607-867-377.
Fiat Palio Weekend 12 instalacja gazowa, Xli
2002 rok. czerwony, I właścicie~ bezwypadkowy, 14500 zł - sprzedam.
Tel. 0608-041-970.
Sprzedam silnik do Opla z osprzętell1. 1600
benzyna. Tel. 0695.{)90-979.
Żuk A III, 1996 rok, skrzyniowiec - sprzedam Tel. 046/837-06.{)8.
Opel Veetra, 1995 rok. granatowy metalik, 2.0
gaz, C. 7.amek. wspomaganie, radioodtwar7.acz
CO, 5-drzwiowy, stan dobry, 8500 zł - sprzedam. Tel. 046/837-86-03 po 17.00.
Skoda Favorit 1991 rok - sprzedam.
Tel. 046/830-20-05, 0609-443-849.
Fiat Ducato 2,5TO! 1996 rok. niski, krótki,
3 lub 7 miejsc. Tel. 0504-184-457.
CC900, gaz, 1994195 rok. Tel. 0507-938-392.
Żuk izotenlla. gaz. 1990 rok - sprzedam.
Tel. 0698-152-134.
Polon",z lA, 1994 rok. Tel. 0889-690-949.
Części Audi 80 B3. Tel. 0880-375-843.
Skoda FavoriI, 1990 rok, stan bdb, garażowa
ny, I właściciel - sprzedam.
Tel. 046/838-45-69.
Peugeot 406 2.0 kat. + gaz sekwencyjny, 1996
rok, granat, 11 właściciel, bogate W)'JlO,Saże
nic, kupiony w salonie, komplet opon - sprzedanl. Tel. 0503-151-438.
VW Polo lA MPI, 2000 rok, 5-drzwiowy,
stan dobry - sprzedam. Tel. 0502-086-560.
lublin l. 1996 rok, stan bdb - sprzedam.
Tel. 0502-086-560.
Peugeot 106. 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0515-l65-766.
Sprzedam przyczepkę samocbodową
Tel. 0694-695-075.
VW Polo lA o. 1993 rok. niebieski, combi
- sprzedam. Tel. 0668-807-104.
Peugeot 106, 1.1 (60kM), 1994 rok, 115 tys.
km, .1an dobry. granatowy - tanio sprzedam.
Tel. 0505-406-307.
Mondeo Kombi 2.0, benzyna, 200 I rok. srebrny. pełne wyposażenie - sprzedam.
Tel. 0607-144-264.
Rover 25, 2001 rok - sprzedam.
Tel. 0507-046414.
Skoda Faworit 1992 rok, gaz. hak - sprzedam.
Tel. 05ł4-753-196.
ManIa 323~~ 1.6 16V, gaz. centralny .aunck.
elektryczne szyby, zadbana. 1994196 rok
- pilnie sprzedam. Tel. 0692-498-283.
Citroen
1994 rok, benz)'na, gaz.
Tel. 060-1-076-469.
Peugeot Boxer średni max, 1998 rok, 2.50.
Tel. 0604-076-469.

zx.

Kupię Żuka na części, może być wyrejestrowany, do 200 zł. Tel. 0600-818-2%.
Nexia 1.5, 1997 rok. 5200 zł, bordo metalik.
I właściciel, bezwypadkowy -'sprzedam.
Tel. 0668-445-178.

Matiz, gaz. 1999 rok. 8300 zł. żóherzielony
metalik. I właściciel, bezwypadkowy - sprzedam. Tel. 0668-445-178.
Astra 1.7 TO, oTl, 1995 rok. kameleon, 8700
zł, zadbany, zarejestrowany - sprzedam.
Tel. 0606-395-256.
Peugeot Boxer, 1997 rok. 2.5 o. auto gotowe
tło rejestracji, kupujący zwolniony z opłaty
skarbowej - sprzedam. Tel. 0502-155-246.
Daewoo Tico, 1997 rok, bordo metalik, 1wlaściciel , bezwypadkowy, bez śladów korozji,
stan bdb, zadbany, 4400 zł - sprzodam.
Tel. 0608-409-744.
Opel Veetra Sedan 1.8, 1996 rok. I właściciel.
stan bdb, 13900 zł - sprzedam.
Tel. 0608-409-744.
VW Golf Ul. 1996 rok. 1.8 benzyna 7600 zł
- sprzedam. Tel. 0693-542-137.
Opel Kadet 1.3 gaz. 1994 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-27-27, 0781-364-513.
Żuk. 1989 rok, tan bdb - sprzedam.
Tel. 0698-842-678.
Ford Transi~ 1992 rok. rozbity przód - sprzedam. Tel. 0241277-93-75 po 20.00.
VW Golf rv, 1999 rok, kupiony w salonie,
bezwypadkowy, atrakcyjny wygląd - sprzedam. Tel. 0602-390-099 po 18.00.
Kupię Seicento, 2000-2003 rok.
Tel. 0502-821-725.
Daewoo Lanos Sedan 1.5 16V, 1999 rok, gaz.
rozbity przód + części'zamienne,-4500 zł
- sprtedam. Tel. 0500-026-841.
Opel Astra 1.7 O, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 0607-199-725, 0663-561-245.

DROBNE

Mazda 323 1.7 O, 1990 rok. bialy, alufelgi
+ koła mnowe, cena do uzgodnienia - sprzedam. Tel. 0600-407-379.
Polonez 1.6 GLI, 1995 rok, stan dobry - sprzedam. Tel. 0606-882-785.
Peugeot 306 combi 1.6, 200 I rok, wyposalony, salon Polska - sprzedam.
Tel. 046/837-01-33, 0604-411-626.
Żuk - sprzc>dam Łowicz, tel. 0502-940-639.
Renault 19 1.9 O, 1993 rok, stan dobry - tanio. Tel. 0503-047-083.
Tico, 1998 rok-sprzedam. Tel. 0668-628-390.
Opel Astra. IX 1992 rok, gaz. szyberdach,
wspomaganie, 3-drzwiowy, zadbany - sprzedam. Tel. 0889-590-610.
Peugeot 106 1.0, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 0602-489-317.
Opel Astra 11 1.6 16V. ecotee, 1999 rok.
3-<1rzwiowy - sprzedam. Tel. 0602-489-317.
Opel Astra combi, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0606-354-19 1.
Sprledam instalacje gazową do Golfa. uży
waną. Tel. 046'837-41-35.
Renault 19, 1994 rok, benzyna. gaz - sprzedam. Tel. 0698-334-437.
VW Bora 1.9 TO!, 1999 rok. klimatyzacja. ilp
- sprzedam. Tel. 0788-293-343.
VW lT 35 2.8 Tol, 2001 rok -sprzedam.
Tel. 0501-788-231.
Fiat Ducato 2.5 TOI, maxi, 1997 rok. stan
dobry, 17000 zł - sprzedam.
Tel. 0603-709-330.
Sprzc>darn prqczepltę. Tel. 0602-230-475.
Sprzedam prqezepkę samochodową i śruto"
nik na kanuenie. Tel. 046/838-78-38.
Ford Scoripo, 2.0, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0660-524-951.
Ford Mondeo, 2.0, 1994 rok. benzyna + gaz
- sprzedam. Tel. 0606-404-680.
lada, części do poloneza. żuka - sprzedam.
Tel. 0667-787-041.
Alfa Romeo, 1.8, gaz. klimaryzacja. 12.000 zl
- sprzedam. Tel. 0691-959-655.
Renault Kangoo, Xlł.l997, 11. żóhy krajowy 5-osobowy, 11.200 zł - sprzedam.
Tel. 046/863-06-10, 0694-547-204.
Veetra, 1.6, 1996 rok, zielony metalik, cena
12.600 zl - SprLedarn. Tel. 046/863-06-10,
0694-547-204.
Renault Clio, 1.2, benzyna + gaz. szary metalik. 1994 rok, 12.700 zł - sprzedam.
Tel. 046863-06-10. 0694-547-204.
Volkswagen Polo Clasic, lA. 1996 rok. szary
metalik" I 1.s00 zł - sprzedam.
Tel. 046/863-06-10, 0694-547-204.
Fiat Bravo, lA, gaz. 1997 rok, czarny, fuli
oPCJa, "'-'113 do Ulgodnienia - sprledam.
Tel. 0509-499-926.
Seat Cordoba, 1999 rok. czerwona. benzyna
+ gaz. cena 12.900 zł - sprzedam.
Tel. 0507-145-139.
Fiat Bravo, lA, FX, 1997 rok. stan dobry
- SJlrl..edam. Tel. 046/ 838-80-06,
0600- 294-6Q3.
Renault Laguna, 200 I rok - sprzedam.
Tel. 0605-094-174.
Kupię silnik Cinqueeento 700.
Tel. 0661-091-064.
Sprzedam alufelgi z oponami 15 Golf 4x 100.
Tel. 0601-670-519.
BMW 3171. 1996 rok. gaz. sekwencyjny
- sprzedam. Tel. 0502-223-107.
Polonez Atu, 1996 rok, 1800 zł - sprzedam.
Tel. 0507-792-106.
Cinquecento, 1994 rok, pilnie sprzedam. Tel. 0600.{)65410.
Opel Astra, 1992 rok, 1.4 sedan, gaz. niebieski, I właściciel - sprzedam.
Tel. 0506-844- 177.
Ford Escort 1.6 16V, 1998 rok. czerwony,
5-<1rzwi, salon Polska, U właściciel - sprzedam. Tel. 0604-484-382.
Sprzedam przyczepkę, nowa. solidnie zrobier
na o wymiarach 2x 130x45.
Reezyce, tel. 0664-497-762.
Fiat Uno I300D, w calości lub na części
- tanio sprzedam. Tel. 0608-845-436.
Renault Clio, 1.2, 1997 rok. 5-drzwiow, zielony metalik. Tel. 0694-543-780.
Samochód dostawczy Kia 2700 - sprzedam.
Tel. 0603-722-875.
Kadett lA, gaz. stan dobry - pilnie sprzedam
Tel. 0605-092-938.
Ford Escort, 1991 rok. tanio sprzedam.
Tel. 0607-507-962.
Kia Fride, 1.3, osobowy, 2000 rok - sprzedam.
Tel. 0880-323-955.
Opel Astra combi, 1.7, TO, 1996 rok. niebieski metalik. relingi, szyberdach, 1ppl1l1. welur, sprowadzony. 6500 tys + 500 opłaty. stan
dobry - sprzedam. Tel. 0665-335-870.
Sprzedam wal pędny od Jelcza, pompę wtryskową. Tel. 0692-668-521.
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Fiat CC 700 gaz, 1997 rok. czerwony, I wła
ścic iel, bezwypadkowy - sprzedam.
Tel. 0886-802-487.
Daewoo Espero 1.8, 1996 rok, granat metalik, pełne wyposażenie - sprzedam.
Tel. 0662-214-003.
Opel Astra 1.6 16V, 1999 rok. granat metalik.
ABS, 2xpp, radiomagnetofon, benzyna gaz
- sprzc'CIam. Tel. 0607-392-683.
Skoda Fabia 1.4 MPI, 200 I rok. I właściciel,
zielony, 67 tys. km. udokumentowany, wsp<>maganie, 16900 zł - sprzedam.
Tel. 0604-564-269.
Opel Astra, 1995 rok. Iwiaściciel, 156 tys.
km. zielony metalik. wspomaganie, poduszka, c.zamek. bezwypadkowy, 7900 zł - sprze<!anl. Tel. 0501-211-484.
Opel Astra, 1997 rok, 1 właściciel, 125 tys.
km, zielony metalik. wspomaganie, 2x poduszki, c.?amek, halogeny, bC'zwypadkowy, 8900
zł - sprzedam. Tel. 0501-211-484.
Fiat Punto, 1999 rok, instalacja gazowa. poduszki, c.zamek, alarm, blokada skrzyni, a1ufelgi, niebieski metalik. 3 ci, stan bdb, cena do
uzgodnienia - sprzedam. Tel. 0663-657-111.
Polonez. XII 1990 rok, gaz. hak. teehnicZIue
idealny, 1000 zł - sprzedam lub zamienię na
Poloneza Trucka (dopłata).
Sochacze\\~ tel. 0608-503-383.
Kupię Fia~ 126p do 300 zł; Polcneza Caro
do 600 zł; Skodę Favońt (wartą Golfa), Forda
Sierrę, Escorta. Fiestę" Poloneza Trucka, Opla
Corsę. Asconę, Kadeta - tanio, okazyjnie.
Sochaczew, tel. 0669-630-540.
Ford Windstar 3.0, automat. 1998 rok. 7-oscr
bowy, błęki!.. stan idealny, 15900 zl, sprowadzony - sprzedam. Tel 0888-5%-487.
Opel Corsa 1.2, 1996 rok, czerwony, bezwypadkowy, stan bdb - sprzedam.
Tel. 0503-779-159.
Fiat CC 900. 1994195 roK, stan bdb - sprzedam. Tel. 0600-970-598.
Daewoo Matiz, Xli 1999 rok. bogate wyposażenie - sprzedam. Tel. 0603-177-041.
Fiat CC 700, 1995 rok, stan bdb - sprzedam.
Tel. 0501-818-524.
CC, 1997 rok, gaz. różowy metalik. 3500 zł
- sprzedam. Tel. 0668-857-410.
VW Golf lU, 1994/95 rok, bordowy metalik,
wspomaganie, blokada skrzyn~ ABS, auter
alarm, immobilizer, stan bdb, 7900 zl, do
uzgodnienia - sprzedam. Tel. 0668-857-410.
Ford Fiesta 1.3.1998 rok, 5 ci, niebieski, 120
tys. km. erwisowany, 11 właściciel, pełna
dokumentacja. zadbany, 7400 zł - sprzedam.
Tel. 0604-508-457.
Fiat Marca Weekend 1.616V, 1997 rok. platynowy metalik. alorm. c.zamek, podUS1.ka,
I wł.kicIel, pełna dokumentacja. 100% bezwypadkowy, 7300 zł - sprzedam.
Tel. 0604-508-457.
Fiat Punto SX 1.1, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 0694-214-074,0600-188-761.
Opel Astra lA, 1996 rok. sałon, bordo metalik - sprzedam. Tel. 0600-394-592.
Fiat Multipla 1.6, 200 1 rok. benzyna + gaz.
J wlaściciel, salon - sprzedam.
Tel. 0502-507-768.
Opel Corsa C, 2002 rok. salon. I właściciel
- sprzedam. Tel. 0502-507-768.
Audi 80 B4 1.9 TO, 1992 rok, granat - sprzedam. Tel. 0602-494-810.
Rover 420 TOI, 1996 rok, pełne wyposaże
nie - sprzedam. Tel. 0602-494-810.
Daewoo Lanos. 1998 rok. gaz - sprzedam.
Tel. 0602-494-810.
Honda Acord 2.0 + gaz. 1996 rok. klima. peł
ne wyposażenie, granatowy metalik, 12900
zł - sprzedam. Tel. 0888-261-433.
BMW - kompakt 318 ToS, 1996 rok. fioletowy metalik, 11500 zł -sprzedam.
Tel. 0888-861-433.
Honda Acco"il2.2, 1995 rok, klima, pełne
wyposażenie, turkusowy metalik. 9500 zł
- sprzedam. Tel. 0888-26 1-433.
Fiat Punto Weekend 1.2. XT 1999rok - sprzedam. Tel. 0604-884-494.
Opel Astra 1.6 16V benzyna + gaz. 1999 rok.
1 właściciel. 10800 zł, 2pp, ABS, c.zamek,
zadbany - sprzedam. Tel. 0513-071-265.
Ford Focus combi 1.8 benzyna, 1999 rok,
bordowy metalik. bezwypadkowy, I właści
ciel, 16400 zł - sprzedam. tel. 0501-213-067.
CC 700, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 046/863-60-14.
Tico, 1999 rok, gaz - sprzedam
Tel. 0886-218-982.
Fiat CC 700. 1993 rok, stan dobry - Sprzedanl.
Tel. 0605-535-396.
Toyota Corolla 2.0 O, 199-1 rok, stan dobry
- sprzedam. Tel. 0509-900-004.
CC 700, 1997 rok, U"łaściciel, stan bdb, 2900
zł - spn'roam. Tel. 0692-639-555.

Uno 1.1, 1994 rok. Iwiaściciel, 5-<1rz\viowy,
zielony metalik, stan bdb, bez śladów korozji
- sprzedam. Tel. 0880-785-167.
Skoda Felicia, 1998 rok, benzyna +gaz. srebrny metalik, 75 tys. km. stan idealny - sprze<!anl. Tel. 0880-785-167.
Opel Astra CIa.'\Sic 1.6, 1998 rok. szampański
metalik, radop, c.zamek. antynapacl poduszka, garażowany, Ladbany, 10700 zł - sprzedam. Tel. 0694-036-487.
Fiat Punto 11 1.2, 2002 rok, czerwony,
5-drzwiowy, 48 tys. km, wspomaganie, radio,
garażowany, serwisowany. 15800 zł - sprLedam. Tel. 0694-036-487.
Fiat CC 700, 1997 rok, srebmy metalik, radio,
garażowany, zadbany, stan idealny, 3800 zł
- sprzedam. Tel. 0694-036-487.
Astra U 1.6 + gaz na gwarancji. 2002 rok. granatowy, wspomaganie, poduszka, radio, garażowany - sprt..edam. Tel. 0694,036-487.
Daewoo Tico, 199&199 rok. srebmy n1elalik,
stan teehniczny bdb - sprzedam.
Tel. 0606-330-976.
Renault Kangoo, 1998 rok. gaz sekwencyjny - sprzedam. Tel. 0606-330-976.
Fiat Panda. 2005 rok. 2 poduszki, ABS, C.Lamek, wspomaganie, regulacja kierownicy,
stan bdb, 28 tys. km - sprzedam.
Tel. 0694-414-619.
Peugeot 106, 1998 rok. poduszka powietrzna. niebieski, I właściciel IV Niemczech, zarejestrowany, 113 tys. km - sprzedam.
Tel. 0698-863-254.
CC 900. 1993 rok - sprzedam.
Tel. 0605-535-396.
Kupi~ betoniarkę, może być do remontu.
Tel. 0605-535-396.
Sprzedam C-360, 1980 rok z kabiną, po remoncie silnika. stan bdb. Tel. 0695-4%-260.
Volvo S40 1.8 16V, 1997 rok. 190 tys.. km,
czerwony, bogate wyposażenie, atrakcyjny
wygląd - Sprledam. Tel. 0501-940-229.
Ford Fiesta. 1.3, 1995 rok, 5-<11=;owy -sprLedam. Tel. 0691-893-677.
Absolutnie całe osobowe, uszkodzone • kupię. Tel. 0501-581-906.
Kupię auta osobowe, dostawcze.
Tel. 0515-175-9n.
Astrę lub Lanosa - kupię.
Tel. 0500-420-702.
Absolutny - auto skup. Tel. 0669-691-797.
Kupię każdy samochód, Łowicz i okolice, Tel. 0606-238-179.
Fiat 126p, I właściciel, 1990 rok, stan bdb
- sprl..edam. Tel 046/839-21-27.
Audi 100, C4, 2.4 D, sprzedam lub zamienię
na van diesel dopłacę. Tel. 0501-579-477.
Ford Fiesta 1.3, 1994 rok - sprzedam.
Tel. 0887-041-726, 0885-274-988.
Daihatsu Charade 1,0 O, 1989 rok, stan d0bry, 2.400 71 - sprzedam. Tel. 0606-200-895.
Opel Veetra 2.0, 1990 rok, gaz - tanio sprLedam. Tel 042!719-64-05 po 20.00.
Sprzedam silnik + skrzynię 126p, 300 zl.
Tel. 0781-015-080.
Sprzedam Star 200 wywrotka.
Tel. 0605725429.
Sprzedam dżwig na Starze 660.
Tel. 0605-725429.
Mercedes C220 COl, 1999 rok. srebrny metalik, cena do uzgodnienia - sprzedam.
Tel. 0660-636-%7.
Volvo 440 TO, 1994 rok, przebieg 190000
km - sprzedam. Tel. 0504-013-495.
Toledo, 1995 rok. Transit, 1996 rok - sprzedam. Tel. 0501-615-395.
Renault Megane Combi, 200 I rok. 4 poduszki, klimaryzacja, ABS, el. szyby, salon, 14800
zł - sprzedam. Tel. 0512-250-482.
Peugeot 306 1.6i, 200 1 rok, 5-drzwiowy,
przebieg 29000 km, 17800 71 - sprzedam.
Tel. 0508-265-066.
Sprzedam Mercedes 207, bus.
Tel. 0696-428-196.
Ford Fiesta, ł 996 rok. bogate wyposażenie,
bialy, cena 6500 zł. Tel; 0-501-629-014.
Opel Omega B - sprzedam tanio.
Tel. 0600-612-688.
Audi 80 1.6 benzyna gaz. X!. 1991 rok - sprze<!ant Tel. 0481719-35-78.
Sprzedam tłumiki do Opla Vectry - nowe.
Tel. 0508-107-655.
Volkswagen Santana 1.6, 1982 rok, stan bdb
- sprzedam. Tel. 069 1-478-002.
Fiat Ducato Max 2.5 Tol, 1996 rok, do poprawek lakiemiczych, cena 12500 zł - sprzedam.
Tel. 0607-463-592.
Renault 19 lA gaz, 1995 rok. składak, 1700
71 - sprzedam. Tel. 0513-895-795.
Cinqueeento, 1997 rok. stan bdb - sprzedam.
Tel. 042710-73-56.
Nissan Patrol GR. 1992 rok - sprzedam.
Tel. 042719-66-16.

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO " Nt": _ KWIACIARNIA "IKEBANA" NA NAROŻNIKU NOWEGO RYNKU I UL.KOZIEJ ;
_ KWIACIARNIA "EGZOTYCZNA" NA UL. STAN I SŁAWSKI E GO 6; . KIOSK OS. DĄBROWSKtEGO 24 - RAMPA; _ KIOSK LOTTO NA OS. BRAT KOWłCE ; _ TARGOWICA
MIEJSKA W ŁOWICZU - PAWILON NR 4 - PUNKT SPRZE DAŻY PRASY (NAPRZECIWKO ALEI Z WARZYWAMI); • SKLEP P. KRYN ICKłEGO NA UL. ŁĘCZYCKIEJ ;
• SKLEP P. JANKOWSKIEJ W JACKOWICACH; _ SKLEP P. PlECHOWSKlEJ W CHRUŚLINIE ; _ SKLEP P. PAPIERNIK W KOMPINIE, BEDNARACH INIEBOROWIE;
• SKLEP P. PACLER W BOBROWNIKACH; - SKLEP P. MOTYLSKlEJ W JAMNIE; _ KIOSK P. WESOŁOWSK I EJ NA RYNKU KOPERNIKA W KIERNOZI; _ SKLEP
P. BEJDY W OSTROWIE; _ SKLEP P. GOJ W PARMIE; _ SKLEP P, MARCZAKA W KRĘPIE I W DOMANIEWICACH; _ SKLEP P.KOWALCZYKA PRZY UL. GŁOWAC 
KIEGO W Ł YSZKOWICACH; _ SKLEP P. WODZYŃSK I EGO W ROGÓŻNI E; _ SKLEP GS W ZŁAKOWIE KOŚCIELNYM ; _ SKLEP P. FIGATA W NIEBOROWIE; _ SKLEP
P. SZALENtEC W ZABOSTOWIE; _ SKLEP P. SOKALSKIEJ W ZAWADACH ; - SKLEP P. TOMCZAK W BRODNYM JÓZEFÓW; _ SKLEP P, FOKS W GRUDZACH
STARYCH NR 60; _ SKLEP P. GASIK W RYBNtE NA UL. DŁUG IEJ 2; • SKLEP P. WIERZBICKIEJ W STACHLEWIE; - SKLEP P. TOPOLSKlEJ W KURABCE ;
_ SKLEP P. GREFKOWICZ W HUMINIE ; _ SKLEP P. DRAGA Ń SKlEJ W KOCIERZEWIE PŁ N .; _ SKLEP " KOS " W GĄGOLlNIE PŁD .; _ SKL EP
"U MICHAŁA " P. WRZESIŃSK IEGO W OSMOLłNIE , UL. RYNEK 1; _ PPH "KARINA" P. LUCYNY SIEWIERA W BEDNARACH KOLONII; • SKLEP P. GŁOWACKIEGO
W SOKOŁOWIE 19; _ SKLEP "ABC ... " P. GORTAT PRZY UL. RYNEK KOŚC I USZKI 17 W BOLIMOWIE; • SKLEP P. KLIMCZAK W TRZCIANCE 54; _ SKLEP P. TOMASZA
SKOPA W HUMINIE 44B; _ SKLEP P. ZAJĄC W ZDUNACH 142; _ PUNKT POCZTOWY P.URSZULI ORZESZEK iN SOCHACZEWIE NA UL. PŁOCKI EJ 46148; _ SKLEP
WIELOBRANŻOWY P. MAŁGORZATY SZAGA W SOBOCIE PRZY PLACU ZAWISZY CZARNEGO 12; _ SKLEP WIELOBRANŻOWY P. KWlAJKOWSKIEGO W ZDUNACH 25

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

WIELOBRANŻOWY W GŁOWNIE , UL. HUTA JÓZEFÓW BL, 3; - KIOSK PRZEMYSŁOWY W STRYKOWIE PLAC ŁUKASI ŃSKIEGO 2; • SKLEP Z ART, SPOŻYWCZO.
PRZEMYSŁOWYM I

W STRYKOWIE, STARY RYNEK.

OGŁOSZENIA
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Mazda 626 combi. 2.0, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 0693-774-1 05.
Mercedes 124.2.3 benzyna + gaz.. 1987 rok
- sprzedam. Tel. 06074014 19.
Mercedes 220E, 1993 rok, gaz - sprzedam.
Tel. 0888-994-94 1.
Mercedes Vito V-KJasse. 1997 rok, srebrny
metalik. bogate wyposażenie - sprzedam.
Tel. 0607-988-950.
Opel Astra 1.6. 1997 rok, grafit meL, k1ima,
2x aimag. 8900 1.1, YW Golflll I.9TDI, cz.amy
meL, 1996 rok, 8900 zI - sprzedam.
Tel. 0694-745-543.
Opel Astra 1.6. 1999 rok, 5-drz.wiowa, 9900
z1 - sprzedam. Tel. 0501 -715.ffl9.
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serdecznie tlziębje

J~ za pomoc w przygotowaniu
~ zabawy choinkowej

dla 100 dzi,d % rodzin w;,lod%re",.,*,
niepełnych, dzieci niepelnosprawnych

FIRMOM: • Restauracja ,Szkiełka' • Bracia Stawiccy ,Henko'
• Masterfoods Polska· Agros Nova· Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
• Sun-Day • Natura· Cukiernie - Keksik, Jeznach, Wilczyńscy
• Radio Victońa • Dziennik Łódzki
oraz PUNKTOM DETALICZNYM: • Ryza· Germanos· Koma
J.Borecki • Arkadia· Piotruś· D.Bródka ·ITomaszewski

·
l

Pragniemy podkreślić, że akcja udała się przede wszystkim
dzięki uporowi, wytrwałości i zaangażowaniu młodzieży II LO lowicz

Fiat Seicento, 200 I rok, gaz. I właściciel
- sprzedal11. Tel. 0691-769-981 .
Punto IJ 1.2,2000 rok, 5-<1m,;owy, Siena 12
EL, 1999 rok. Lanos 1.5 Sedan. XJJ.I998 rok.
Nissan Almera 1.4 16V. 1997 rok. zarejestrowany - spnedam. Możliwość zamiany. Glowno. Tel. 0604-392-876.
www.auto-agro.gratka.pl
Mercedes 190 2.0, 1993 rok, gaz sekwencyjny. klimatyzacja, 7.arejestrowany. stan bdb
- spu.edal11. Tel. 0604-392-876.
Audi 80, 1990 rok, gaz.. stan bdb - sprLOOanl.
Tel. 600-93X-371.
Ford Focus 16V Gold FX. 2004 rok, I właści
ciel. na faktWl;., bezwypadkowy - atrakcyjnie
sprzedal11. Tel. 0601-725-071.
Sprzedam Renault Laguna 1616V, 2000 r"salon. piemszy właściciel. Tel: ().6()3-241-360.
Opel Corsa 1.0 12V, 200 I rok. 5-<1m,;owy,
sekwencja, bogate wyposażenie, klimatyzacja, garażowany, stan bdb - sprzedam.
Tel. 0509-061-804.
Ford Fiesta 1.3, 1998 rok, czerwony, 3-<1mviowy, 6500 zI - spr.re.:łam. Tel. 0503437-204.
Fiat Brava, 2006 rok, klima - sprzedam.
Tel. 0606-902- 146.
Ilonda Civic, 2000 rok. klima - sprzedam.
Tel. 0606-902-146.
Passat 1.8 Comb~ 1994 rok, przejściówka,
gaz. wyposażony - sprzedam.
Tel. 04217 19-63-79, 0662-010-799.
Honda Civic 1.4, 100000 km, bezwypadkowy, 8500 zł - sprzedam.
Tel. 0600-323-008.
fiat Bravo l A 12V gaz. 1996 rok - sprzedam.
Tel. 0510-635-703.
Punto lub Felicię - kupię.
Tel. 0500420-702.
Cinquecento lub Tico - kupię.
Tel. 0500420-702.
126p, 2000 rok, bez.wypadkowy, stan idealny - sprzedam. Tel. 0607-52 1-398.
Absolutnie auta bezwypadkowe,
uszkodzone kupię. Tel. 0509-228-325.
Aktualnie kupię osobowy, cały lub
lekko uszkodzony. Tel. 0604-706-309.
Aktualnie kupię samochody cale i powypadkowe, kupujemy także auta na z1om.
Tel. 0605-996-372. 0461831-96-22.
Alufelgi, 5 sztuk z kolami ,,\3" - sprzedam.
Tel. 0607-52 1-398.
Audi 80 B4 2.0. gaz, 1994 rok, zielony metalik, cena 11 200 LI, propozycja zamiany (tań
szy). Tel. 0506-380-694.
Audi 80 B4 quatro 2.6 V6, 199411995 rok,
bordo metalik. bez.wypadkowy, I właśc iciel
w kraju, cena 11 700 zł, możliwa zamiana (tań
szy). Tel. 0604-706-309.
Auto Handel. Opel A"tra 2.0 TOI, 1999 rok,
srebmy metalik, Mazda 323 2.0IDI,I999rok,
pełna opcja, Golf, 1995 rok. TOI, Opel Vectra,
I998 rok,conlbi. benzyna. gaz, Fiesta 1.6,1997
rok, benzyna, pcłna opcja, auta gotowe do
rejestracji - sprzedam. Tel. 0602498-775.
BMW 525 TD, 1994 rok - sprzedam lub zamienię. Tel. 0500469-738.

Części do Vectry A, Kadetta, Mazdy 323,

!

1992
rok - sprzedam. Tel. 0609-924415.
Części Fiat Tempra 1.6. 1993 rok.
Tel. 0698-031-631.
Części Opel Omega A 2.0. 1990 rok.
Tel. 0698-03 1-631.
Daewoo Lanos ewentualnie Nexię - kupię.
Tel. 0695-883-441.
riat 126p - sprzedam tanio.
Tel. 0506-297-947.
Fiat 126p Elegant. 1998 rok, cena do uzgodnienia - 'prrodam. Tel. 088()'528-390,
0515-517-572.
Fiat 126p, 1990 rok. cena 500 zł do uzgodnienia - sprzedam. Tel. 0507-549-467.
Fial Brava 1.4 + gaz.. 1998 rok. ciemnozielony, 10.000 zl - sprte<:lam.
Tel. 0697- 382-147 (wieczorem).
Fiat Cinquecento 700. 1997 rok - sprzedam.
Tel. 0663-090-559.
Fiat Marca Weekend 1.9 JTD, 2000 rok, do
poprawek lakiemiczych. cena 9800 zł- sprzedam. Tel. 0501-586-017.
Fiat Punto 1.6, 1994 rok, stan dobry - sprzedam. Tel. 0605-302-584.
Fiat Punto IJ 1.2, gaz, 200 I rok, cena 12200 zI
w z.anlianie przyjmę tańszy. Tel. 0604-706-309.
Fiat Punto lub Bra,a, Bravo - kupię.
Tel. 0692-829-882.
Fiat Uno 1.0, 200 I rok, gaz. rozbity prawy
przód. metalik. cena 2900 zI - sprzedal11.
Tel. 0605-100-574.
Fiat Uno 1.0, gaz., 1998 rok. 5-drz.wiowy,
kolor niebi~ stan idealny, możliwa zamiana (Matiz. lub Tico, może być lekko uszkodzony). Tel. 0604-706-309.
Ford Escort 1.6 16V, 1998 rok - sprzedam.
Tel. 0605-692-346.
Ford Escort combi 1.8, .1998 rok, elektryka,
k1imalyz.acja, ABS, metalik. cena 5900 zI
- sprzedam. Tel. 0602-8 14-048.
Ford Moodeocombi 1.6 16V, 1996rok-sprzedam. Tel. 0509-877-175.
Ford Sierra 2.3D na części - sprzedam.
Tel. 046/835-32-96, 0504-927-894.
Ford Sierra 2.3D. 1985 rok, uszkodzony silnik - sprzedam. Tel. 0697-725-858.
Ford Transit 2.5D. 1987 rok - sprzedam.
Tel. 046/8 13-70-67, 0507-082-737.
Golf W, 1994 rok, stan bardzo dobry, klimatyzacja - sprzedam. Tel. 046/83 1-8 1-75.
HondaCivicSedan 1.5, 1992rok,gaz-sprzedam. Tel. 0662-785-002.
Kupię absolutnie każde osobowe do 5000
zl. Tel. 0502-554-828.
Kupi ę auta zużyte, skorodowane, rozbite.
Tel. 0461832-73-78, 0604- 136-932.
Kupię cale, powyp,Klkowe do naprawy. 19902000 rok. Tel. 0663-910-865.
Letnie koła, 4 sztuki 165170 RI3.
Tel. 046/832-27-97.
Mazda 626 1.8, 1994 rok, gaz. 7900 z1- sprzcdam. Tel. 0602- 129482.
Mazda 626 Cronos 2.0, 1995 rok, bogate
wyposażenie, cena 8700 zI - sprzedam.
Tel. 050 1-586-017.
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Opel Astra 1.7 TD. 1995 rok - sprte<:lam.
Tel. 0600-262-935.
Opel Astra 1.7TD. 1997 rok, biały _ sprzedam. Tel. 0602-728-065.
Opel Astra 1\ combi 1.4. 16V, gaz. krajowy,
bezwypadkowy - SPl"te<:Iam lub z.anuenię na
dostawczy. Tel. 0609-599-916.
Opel Astra combi lA. benzyna, gaz. dodatki
- sprzedam. Tel. 0665-659-799.
Opel Astra combi 1.6,2000 rok, metalik srebrny, salonowa, zadbana - sprzedam.
Tel. 0509-369-540.
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Seat Toledo IJ I.6, 1999 rok. zielony metalik
- sprzedam lub zamien ię na tańszy.
Tel. 0603-588-228.
Skoda Fabia l A, gaz. 2002 rok, 5-<1mviowa,
salonowa - sprzedam. Tel. 0603-588-228.
Skoda Felicia 1.3, 2000 rok, srebrna.
Tel. 0607-447-430.
Skoda Felicia pick-up, 1997 rok, silnik YW
- sprzedam. Tel. 04618 15-44-68.
Sprzedam części blacharskie i mechaniczne do
Cinquecento 700 (silnik). Tel 0602-814-().ł8.
Sprzedam części do Mitsubishi Lancer, 1991
rok. Tel. 06964 18-738.
Spnedam felgi aluminiowe do Opla 15. tanio.
Tel. 0604- 136-932.
Spu_edam opony letnie z fcIganu 175175- 13.
Tel. 0509-648-722.
Sprzedam przyczepkę 3.5 t, przyczepkę samochodową tandem, przyczepkę campingową·
Tel. 0609-880-035.
Sprzedam przyczepkę o wymiarach 21Ox 130.
Tel. 0692-309-453.
Star 200L, 1990 rok, stan bardzo dobry, cena
do uzgodnienia - sprzedal11.
Tel. 0696-062-871.
Suzuki Swift 1.3, 1992 rok - sprzedam
Tel. 0668-390-671.
Tarpan 239, 1987 rok, silnik Fergusona - sprzedam. Tel. 0694-757-374.

DROBNE

Toyota Avensis Verso 2.004D, 2003 rok, cena
do uzgodnienia - sprte<:łam.
Tel. 0513-0 11 -799.
Transit, 1994 rok, cena 10000z.1 - sprzedam.
Tel. 0603-689-853.
Transport lawetą Tel. 0698-03 1-63 1.
Volk;wagen Golf l A. 1994 rok, czarny, benzyna, gaz. I właściciel - sprzedam.
Tel. 0506-123-52 1.
Volkswagen Golf Ul 2.0 GTI, 1994 rok, gaz.
ABS, wspomaganie kierownicy. elektrycme
szyby, elektrycme lusterka, cena 8300 zI
- sprzedam. Tel. 0663476-679.
Volkswagen lelta 1.8. 199 1 rok. centralny
zamek, szyberdach - spr/.edam tanio.
Tel. 06954 1-81-54.
Volkswagen Luppo 1.0, 1999 rok. po tuningu, cena 12800 zI - sprzedam.
Tel. 050 1-586-0 17.
Volkswagen Passat 1.8. 1989 rok - sprzedam.
Tel. 0603-9 17-448.
Volkswagen Polo 1.4. 1998 rok, 5-dnwiowy. serwisowany. metalik zielony, 40 łys. km
I właściciel - sprzedam. Tel. 0665-977-562.
Volkswagen Polo zarejestrowany - kupię.
Tel. 0606436-231 .•
Volvo 440 1.9ID, 1996 rok - spl'7edam.
Tel. 0506-057-3 14.
Volvo 440, 1994 rok, gaz.. 2 lata w Polsce,
cena 6900 zl - spr.re.:Iam. Tel. 0608-697-964.
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Volvo V40 1.9TD~ 1999 rok, fuli opcja-sprzedam Tel. 06074 0141 9.
YW GolfU. 1988 rok, 1.3 benzyna + gaz. stan
dobl)'. 5-drzwiowy, cena do uzgodnienia
- sprzedam. Tel. 05 1}-905-643.
YW Passat combi I. 9T0I (I IOKM), 1998 rok,
23500 z1. VW Transporter 2AD, 1992 rok,
11 800 zI - spr.redam. Tel. 0609-999-189.
Żuk blasz.ak. 1990 rok. silnik D. uniwersaIny, stan dobl)' - sprzedam.
Tel. ().ł6c 8 1 5-21-27.
Żuk. 1992 rok - sprzedam.
Tel. 0667-363-889.
Żuk + kabina i betoniark~ 500 litrów - spnedam. Tel. 0663-926-984.

MOTOROWE
Motocykle, skutery - kup ię.
Tel. 0513-0 19-003.
Kavasaki EX500-D. I999rok, 9OOOzI-sprzedam. Tel. 0500-167-670.
Motocykle - kupię.
Tel. 0500- 167-670.
Sprzedam WFM, 1.968 rok, brak rejestracji,
stan dobry, cena do uzgodnienia.
Tel. 05 12452-513 po 20.00.
Sprzedam MZ TS 150, stan bdb. cena 700 z1.
Tel. 0696-545-579.
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PRZEMY$LANE ROZWIĄZANIA
Opel Corsa 1.2, 1997 rok, Frontiera 2.5IDS.
1997 rok - sprzedam. Tel. 0601-891-388.
Opel Cor.;a, zdecydowanie - kupię·
Tel. 0694-216417.
Opel Vectra 1.6, 16V, 1998 rok. 112łys., stan
idealny - sprzedam. Tel. 0505-547-121.
Opel Vectra combI 1.616V, 1999 rok. salonowa, zadbana, 16800 zl - sprte<:łam lub zamienię na tańszy. Tel. 0501-715.ffl9.
Peugeot 206 1.4, 1998 rok, benzyna, gaz..
115000 km przebiegu - sprzedam.
.
Tel. 0509-061-52 1.
Peugeot 405 1.4. 1993 rok, centralny z.anlek.
alann, 3600 zl - sprzedam.
Tel. 0660-618-340 po 16.
Peugeot 405 1.6, 199 11\992 rok, gaz. zadbany, centralny zamek. elektryczne szyby - sprzedam. Tel. 0502408-632. 046.831-04-63.
Polone? Caro Plus, 1999 rok. gaz - sprzedam.
Tel. 046,815- 10-24.
Polonez. Truck 1.9D. 1996 rok - sprzedam.
Tel. 046/833-92-45.
Polonez. Truck, 1998 rok, benzyna, gaz -sprzedam. Tel. 0461835-38-01 od 7 do 21.
Powypadkowe kupię.
Tel. 0605-100-574.
Powypadkowe kupię.
Tel. 0669-557-167.
Renault Grand Espace 2.0i, 1999 rok, fuli
opcja - sprzedam. Tel. 060740 141 9.
Renault Laguna combi 2.0, 1996 rok, benzyna - sprzedam. Tel. 0607-320-552.
Renault Megane combi 1.6, 1999 rok, salonowa, bezwypadkowa, pełne wyposażenie
- sprzedam lub zmienię na mniejszy. tańszy.
Tel. 0509-369-540.
Renault Megane 1.4, 1999 rok, I właściciel.
15000 z1- sprzedam. Tel. 060 1-949-613,
046/815-77-93.
Renault Scenic 1.6 + gaz. 1997 rok - sprzedam. Tel. 0662-124-945.
RenaulI Twingo 1. 2, 1997 rok, niebieski,
2 xairbag. alufelgi, Opel Astra 1.6, 1997 rok,
grafit, 2xaimag kIima, wspomaganie - sprzedam. Tel. 0667-745-502.
ScOl1'io. 1989 rok - kupię. Alfa Romeo, 1992
rok - sprzedam. Tel. 0691-62 1-062.
Seat Cordoba lub Ibiza - kupię.
Tel. 0608- 108- 139.
Seat Cordoba, 1998 rok - sprzedam.
Tel. 0600-858-349.
Seat Toledo II 1.6. I6V, XU. 2001rok, saIonowy, 1\ właściciel - sprzedam.
Tel. 0501-742-540.

Bednarek
Dobroń

Łódź

ul. Wrocławs ka 18
tel. (043) 677 22 88

uLSzczecińs ka 38 A
tel. (042) 613 07 00

CE

JPGARAGE®
Od 1981 roku robimy swoje.
Profesjonalnie.
lódź,

PEUGEOT 207

ul. Strykowska 131

(wyjazd

Z Łodzi

na Łowicz)

salon: (042) 617-07-20 pn.-pt. 9-18, sob. 9-14
serwis: (042) 617-07-17 pn.-pt. 7-18, sob. 8-14
samochody uzywane: (042) 617-07-19
blacharnia lakiernia: (042) 653-35-39
.1ii.1i.~www=:.:.apgarage.peugeot.pl e-mail: apgarage@peugeot.com.pl
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Spr.redam

Panonię.

Tel. 0507-012-349.
motocykle i części, silniki, skJzynie biegów, ramy, koła, kosze i inne. Tel. 0505529-328.
Simson S51. Tel. 0665-517-443.
Sprzedam ETZ 251, 1991 rok, stan idealny.
Tel. 0695-289-120.
Kupię stare

GARAŻE
Tanio sprzedam garaż, os. Brnlkowice.
Tel. 0607-244-345.
Do wynajęcia garaż, ul. Topolowa.
Tel. 0504-301-251.
Sprzedam garaż, os. Brntkowice.
Tel. 0500-104-327.
Sprlt1darn garaż, os. Dąbrowskiego.
Tel. 0608-122-555.
Sprzedam garaż blaszany, rozbiernny, 3x5m,
tanio. Tel. 046/837-65-75.
Tanie garażowanie. os. Bratkowice.
Tel. 046/837-76-60.
Sprzedam garaż z kanałem, os. Brnlkowice.
Tel. 0504-0 I 0-990.
-

Sprzedamgarażbudowlany, roetalowyowym

2x2x4 m, 900 zł. Tel. 0880-918-434.
Sprzedam garaż, z płyt betonowych.
Tel. 0605-094-174.
Sprzedam garaż wlasnościowy w Głownie.
ul. Swoboda 18a.
Tel. 042/259-14-67 po 18.00.

NIERUCHOMOŚCI
-SPRZEDAŻ
Do sprzedania dom z działką 0.63 ba, Zduny
- Dąbrowa. Tel. 0461833-51-07, 837-71-83.
Sprzedam dwie działki przy trasie Poznań
skiej: około 2000 mkw. i około 5000 mkw.
- cena ogólna 85000 zł. Pilnie.
Tel. 022/863-42-55, 0501-926-633.
.. Sprzedam dom wrnz z budynkami gospodarczymi na działce o pow. 70 lIrÓw. Kocierzcw
Południowy 4. tel. 046/838-17-52.
Sprzedanldomek 3-pokojowy (światło, woda)
z działką lub bez. Złaków Kościelny.
Tel. 046/838-73-94.
Sprzedanl dom, osiedle Zadębie w Skierniewicach. Tel. 0461833-05-83.
Sprzedam działk" budowlaną 1220 mkw., zagospodarowaną, wszystkie media, z budynkiem mieszkalnym. w miejscowości Zierniary.
gm. Bolimów. Tel. 046/837-64-83.
0609-810-777.
Sprt.edam lub wydzitriawię lokal 16 mkw.
Tel. 0607-345-852.
Mieszkanie 58 mkw. w Łowiczu.
Tel. 0691-$)..367 po 18.00.
Zamienię 36 mkw.• os. Brnlkowice - na więk
sze. Tel. 0600-820-563 po 18.00.
38,6 mkw.• I piętro, os. Tkaczew zamienię na
większe. Tel. 0600-226-% l.
Zamienię M-3. os. Brnlkowice na większe.
Tel. 0503-436-493.
Sprzedam las w gminie Domaruewice.
Tel. 0506-793-904
Sprzedam dom jednorodzinny z działkę 56
ary. Te). 0461839-69-00 po 13.00.
Restauracja + motel + stacja CPN w budowie
(powierzchnia 14000 mkw.) przy trasie Al
(Łowicz - Kutno). Tel. 0604-208-588.
Sprzedam działkę rolno-budolwaną I ha.
media Jastrzebia Tel. 046/837-07-47.
M-3, Lowicz. Tel. 0692-032-123.
Sprlt1darnzabudowaniaz I hazierniorazdział
ką budowlaną 800 mkw. w Jan1nie.
Tel. 046/861-25-73.
Mieszkanie 64 mkw., blok, ul. Kwiatowa.
IV piętro. Tel. 0500-547-281.
Sprzedam działkę 3000 m, zagospodarowana. Joachimów Mogiły,
tel. 0509-179-920 po 15.00.
Gospodarstwo rolne o pow. 2,86 ha Borowiny. nr działek: 553, 970; KW 14331.
Tel. 0602-696-785.
Siedlisko 90 mkw., budynek gospodarczy
z garażem na działce 1900 mkw., blisko lasu,
Sokołów Kolonia, gm. Kiemozia
Tel. 024/277-97-53.
Sprzedam M-I. 18 mkw., własnościowe, po
remoncie. Tel. 046/837-23-74.
Sprzedam gospodarstwo rolne 6 ha z budynkami, Bąków Górny 47, tel. 046/837-00-26.
046/837-33-23 po 19.00.
Sprzedam atrakcyjną działkę budowlaną
o pow. 64 ary. w miejscowości Uchań Dolny.
Tel. 0607-867-377.
Sprzedam działkę budowlaną 2000 mkw.
w Łowiczu. Tel. 0500-089-448.
Sprlt1darn I.5ha ziemi we wsi NiespUS711.
Tel. 046/837-39-48.
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Sprzedam ziemię 3 hektary i 10 lIrÓw, Lipnice
12. Tel. 0603-722-875.
Ozialka'rolno-budowlana, Głowno.
Tel. 042/719-35-79.
Sprlt1darn ziemię 1.12 ha, Kolonia Niesułków,
gm. Stryków. Tel. 0662-388-715.
Sprzedam ziemię 1,71 ha Nowostawy Dolne,
gm. Dmosin. Tel. 0600-319-357.
Sprzedam działki budowlane. Nieborów.
Tel. 0601-789-777.
Działka 1300 mkw., z prnwem zabudowy,
Głowno, ul. Łowicka 81. Tel: 0-60 1-349-218.
3,033 ha - rolne, Stryków. Tel. 0885-172-798.
Działki budowlane, okolice Głowna.
Tel. 0506-402-647.
Działka budowlana 1200 mkw.,. Głowno,
ul. 18 Stycznia. Tel. 0421719-41-77.
Działka budowlana 2000 mkw., Stryków,
ul. Żytnia. Tel. 0421719-41-77.
Sprzedam działkę 1,17 ha przy trasie,
Wola Błędowa. Tel. 0421719-61-60.
Sprzedam działkę budowlaną przy trasie
Dmosin-Kołacin. 7 zł!mk1v.
Tel. 0509-171-283.
Działka budowlana 1418 mk - 45 zł!m, Głow
no, ul. Asnyka 7. Tel. 058-535-20-86.
Sprzedam ogród o pow. 3 ha z budynkiem
gospodarczym, Rylsk Mały, gm. Regoów.
Tel. 0605-207-563.
Sprzedam 3 działki rolno-budowlane
2 zł/mkw., okolice Rawy Mazowieckiej.
Tel. 0694-275-097.
Sprzedam grunt 5,5 ha. gm. Cielądz.
Tel. 046/814-20-17.
Sprzedam 2,98 ha młodego sadu
z budynkiem gospodarczym, ogrodzonego siatką w gm. Regnów.
Tel. 0697-518-708 po 17.00.
Pilnie sprzedam działkę 1,68 ha, Stara Wieś.
Tel. 046/814-68-54.
Sprzedam stację LPG. Kowiesy.
Tel. 046/814-21-39. 0515-997-523.
Sprzedam nowy dom w Rawie Mazowieckiej
Tel. 0608-546-588.
Sprzedam dom z działką w Rawie Mazowieckiej, dobrn lokalizacja Tel. 0508-996-042.
Sprzedam działk" rolną O pow. 1,5015 ba
w Białej Rawskiej. Tel. 0698-614-524.
Sprzedam I ha + dom z wygodami. budynki
gospodarcze. Tel. 0608-301-970.
Działka rolno-budowlana 2,18 ha położona
w BiaI~ Rawskiej. Słup energetyczny, l11Ożłi
wość wykopania stawu. Tel. 515-495-783.
Sprzedam 4 ha zierni Kochanów koło Jeżowa
Tel. 0888-994-941.
Budynek mieszkalny 110mkw.• z zabudowaniami na działce 2200 mkw. w Skierniewicach.
Tel. 0461833-22-86.
Sprzedam działk" budowlaną I km od trasy
Skiemiewice-Łowicz. Tel. 0607-178-705.
Sprzedam mieszkanie 40 mkw.. Skiemiewice.
Tel. 0510-183-911.
Sprzedam dom os. ,.Zadębie" do zamieszkania Tel. 046/833-05-83.
Sprzedam działkę budowlanąprzy ul. Granicznej w Skierniewicach. Tel. 0502-531-377.
Sprledam 2 samodzielne kawałerki 33 mkw.,
i lokal 51 mkw.. w ceotrum Skierniewic
w kamienicy. Tel. 0604-158-528.
Sprzedam działkę budowlana 3200 mkw.•
Mokrn Fajki. Tel. 0691-808-344.
Siedlisko, dom z działką (l,48 ha + las 0,22 ha.
Tel. 0604-595-385.
Osiedle Makowska- I 500 mkw., Napoleoń
ska-1687 mkw., Miedniewice-12oo mkw.,
Zielkowice-13oo mkw. Tel. 0501-020-993.
1100 mkw., Puszcza Mariańska, 28000 zł,
do uzgodnienia. Tel. 046/83 I -84-66.
Sprzedam segment w Skierniewicach 300
mkw., działka 350 mkw., cena 370 tys. zł.
Tel. 0513-46-66-44.
Sprzedam bar gastronomiczny wNieborowie
na przeciwko bramy wejściowej do muzeum.
Tel. 0695-608-770, 0695-608-767.
Sprzedam działkę 1,12 ha w Crząszczewie.
Tel.0668-187-369.
Sprzedam działkę budowlaną o powierzchni
4900 mkw., Nowy Dwór Parcela.
Tel. 0503-408-287.
Sprzedam mieszkanie, stare budownictwo
117 mkw. w Rawie Mazowieckiej.
Tel. 046/814-21-61.
Sprzedam mieszkanie 48 mkw.. Skierniewice.
os. Widok, I piętro. Tel. 0602-298-084.
Sprzedam atrakcyjny dom w Skierniewicach.
Tel. 0602-639-865. 046/833-03-60.
Budowlaną 3300 w Boguszycach.
Tel. 0507-827-233.

NIERUCHOMOŚCI

- KUPNO

Sprzedanl w Mysłakowie 1311 mkw + dom . Kupię działkę rolną, Nieborów. Bolimów,
Belchow. Tel. 0600-928-211.
w stanie surowym 110.6 ntkw.
Tel. 0889-942-091.
Kupię działkę, ziemię, gospodarstwo
Spl7.edam 1.8ha ląki nad Bzurą.
rolne Łowicz - okolice.
Tel. 0691-7 I5-496.
Tel. 0601-257-098.
Dom 220 mkw. + budynek gospodarczy
Kupię kawalerkę. Tel. 0607-589-649.
w Lowiczu. Tel. 0696-116-169.
Kupię mieszkanie 2 pokoje. kuclmia, w bloSprzedam dom w stanie surowym otwartym
ku. Tel. 0517-720-525.
o pow. użytkowej 160 mkw. na działce 1.75 Kupię dom lub działkę w Kiernozi.
ha. koło Lowicza. Tel. 0502-093-199.
Tel. 0604-568-494. 0600-375-726.
Sprlt1darn mieszkanie 16mkw. Lyszkowicc. Kupię domek z dzialką lub siedlisko do 100
Tel. 0695-942-575.
tys. zl w okolicach Łowicza - 15 km.
Sprzedam mieszkanie 50 mk1v., Lyszkowice. Tel. 0604-582-051.
Tel.. 0603-265-105.
Kupię kawaleri<ę do 30 mkw. w Łowiczu.
Tel. 046/837-36-46.
Sprzedam 3,5 ha ziemi 3 klasy przy trasie
w Krępie w jednym kawałku.
Kupię domek do zamieszkania do 50000 zł.
Tel. 0514-055-006.
Tel. 0663-510-540.
Sprlt1darn 4 ha z budynkami, cena 165 tys. do Kupię w Łowiczu dom do remontu.
uzgodnienia. Tel. 0787-140-604.
Tel. 0691-332-531.

OGŁOSZENIA

Kupię dom do remontu, do 15Otys. zł.
_
Tel. 0509-406-555.
Kupię domek do 100 mkw. lub zamienię
2 mieszkania na domek, na terenie Łowicza.
Tel. 0603-879-675.
Kupię działkę budowlaną 20 lIrÓw w Łowi
czu, Mysłakowie lub Bednarach.
Tel. 0505-253-726,
Kupię działkę budowlaną w Głownie o pow.
do 1500 mkw. Tel. 0/42 710-85-47,
0513-090-353
Kupię 3-pokojowe mieszkanie
w Głownie. Tel. 0607.a4J.312.
Kupię domek na wsi. Tel. 0512-381-471.
Kupię ziemię rolną. Tel. 0513-008-360.

NIERUCHOMOŚCI

-WYNAJEM
Wynajmę

lokal w centrum Rybna na sklep
żcJ3ZI1y lub inną działalność.
Tel. 0667-296-582.
Jednorodzinny firmie. Tel 0667-313-412.
Wynajmę 3-pokojowe mieszkanie, 1 piętro,
os. Starzyńskiego. Tel. 046/837-84-32.
Lokal do wynajęcia, centrurIL uL Zduńska,
120 mkw. Tel. 0668-314-253.
Poszukuję lokalu na działalność gastronomiczną (bez alkoholu) - bar szybkiej obsługi
o pow. 40-80 mkw. w rucWiwej części miasta.
Za pomoc przewidziano nagrodę w wysokości miesięcznego czynszu.
Tel. 0608-618-457 (10.00-18.00).
OSP Skowroda Północna wynajmie lokal
na sklep spożywczo-przernysłowy.
Tel. 0606-432-319, 046/838-12-56.
Wynajmę mieszkanie, 2 pokoje, kuchnia, ła
zienka Tel. 0517-720-525.
Wynajmę nowy lokal usługowo-handlowy,
o pow. 84 mkw., parter, parking, Sochaczew.
Tel. 0604-897-644.
Do wynajęcia lokal 65 mkw., I piętro,
Łowicz, ul. Zduńska - na działalność
usługowo-biurową. Tel. 0660-230-318.
Poszukuję lokalu do wynajęcia, około 100
mkw. Tel. 0602-131-767.
Poszukuj" tanio mieszkania.
Tel. 0788-828-767.
Poszukuję mieszkania w Łowiczu do wynajęcia Płatne z góry. Tel. 0608-725-336.
Szukam mieszkania do wynajęcia w Lowiczu, I110ŻC być do remontu. Tel. 0609-474-732.
Wynajmę firmie mieszkanie 51 mkw. przy
ul. Kwiatowej. TeL 0600-365-799.
Podnajmę część pomieszczeń 17 mkw.,
ul. Stary Rynek. Tel. 0600-365-799.
Do wynajęcia lokal w centRtm Bielaw na
działalność handlowo-uslugową,

Tel. 0461838-26-11.
Do wynajęcia powierzchnia handlowa 250 mkw. w Łowiczu.
Tel. 0603-993-065.
Do wynajęcia lokal 45 mkw.. ul. Długa, Ł0wicz. Tel. 0660-699-025.
Restauracja + motel + stacja CPN w budowie
do wynajęcia przy trasie Al (Łowicz - Kutno). Tel. 0604-208-588.
Do wynajęcia pomieszczenie biurowe 130
mkw. w Lowiczu. Tel. 0603-993-065.
Wydzierżawię budynek inwentarski.
Tel. 0667-118-194.
Wynajmę lokal 20 mkw. w Głownie.
Tel. 04618374541.
Zamienię wlasnościową kawaleri<ę na 3-pokojowe spółdzielcze lub wynajmę.
Tel. 0665-724-018.
Lokal do wynajęcia, 45 mkw., c.O .. c.w.. telefon, centrum Łowicza. Tel. 0602-710-314.
Wynajmę miCS7.kanie 38 mkw.
Tel. 0600-932-175 po 15.00.
Do wynajęcia lokał pod działalność 50 mkw.
w Zdunach. Tel. 0461838-78-30.
Do wynajęcia na działalność 20 mkw..
w Lowiczu na ul. Zduńskiej.
Tel. 0692-432-857.
Oddam dzierżawę, dawny plac buraczany w Kocierzewie.
Tel. 0505-068-787.
Wynajmę bar w Łowiczu. Tel. 0600-608-150.
Wynajmę halę· Tel. 0600-608-150.
Do wynajęcia M-3, os. Brnlkowice, parter.
Tel. 0506-646-466.
Pomieszczenie magazynowe lub pod działal
ność gospodarczą - wynajmę. Łowicz,
ul. Warszawska. Tel. 0605-740-505.
Lokal do wynajęcia, przy ul. Zduńskiej.
Tel. 0501-533-001.
Poszukuję do wynajęcia dom, mieszkanie lub
gospodarkI; na dłuższy okres.
Tel. 0512-278-710.
Do wynaj«Cia lokal na ul. Armii Krajowej.
Tel. 0697-470-090.
Wynajmę domek drewniany na wsi.
Tel. 0889-093-966.
Wynajmę M-3, os. Brnlkowice.
Tel. 046/831-01-40.
Do wynąjęcia plac 4500 mkw.. magazyn 200
mkw. Łowicz, przy trasie Al.
Tel. 0889-478-566.
Wydzierżawię łąkę ok. Łaźnik.
Tel. 046/838-72-99. wieczorem.
Do wynajęcia domek do rel110ntu na wsi.
Tel. 0605-094-174.
Tanie noclegi Vi Głownie.
Tel. 0698-783-854.
Kwatery prncownicze 10 osób, Stryków.
Tel. 0501-579-477.
Do wynajęcia pół domu na wsi, 3 km od Głow
na. Tel. 0512-624-763.
Poszulkuję do wynajęcia mieszkanie do 45
mkw. Tel. 0528-262-105.

DROBNE

Lokal na Wiadukcie 15 mkw., woda, wc, za- Sprzedam 2 wełniaki, szafę 3-<1rzwiową.
pIecze, do wynajęcia od kwietnia
Tel. 0509-331-638.
Tel. 0605-471-190.
Sprzedam ladę chłodniczą - tanio.
Wynajmę mieszkanie w Skierniewicach.
Tel. 0887-051-729.
Tel. 0693-774-105.
. Najtańsze rolety okienne w okolicy.
Lokale 18, 40, 82 mkw., do wynajęcia Wybór około 250 kolorów.
w centrum Łowicza. Tel. 0604-145-259. Tel. 046f830..20-78, 0602-3740470.
Do wynajęcia lokal z kanałem w Skiemiewi- Sprzedam lodówkę sklepową. cena 300 zł.
cach. Tel. 0609-737-Oł9.
Tel. 0602-585-750.
Zamienię mieszkanie42 mkw. wcentrum Rawy
Sprzedam segment pokojowy, brąz 36Ocm/
Mazowieckiej na domek w okolicy.
230em + ławost6ł.
Tel. 0507-808-219 (8.00-15.00).
Tel. 0515-792-725 po 18.00.
Sprzedam segment szkolny, czamy + fotel do
biurka. Tel. 0515-792-725 po 18.00.
RÓŻNE
Nowy kominek wolnostojący, 8kW.
Tel. 0668-015-565.
Kupię złom. Tel. 0504-350-641.
Sprzedam suknie ślubną (kolekcja włoska),
Kupi" betoniarkę. Tel. 0787-292-361.
rozm. 38, kolorecru. Tel. 0510-750-682.
Kupię gitarę klasyczną. Tel. 0661-779-798.
Sprzedam Roland E 15 oraz akordeon włoski
Kupi" stemple budowlane Tel. 0691-730-155. 120 ba.<;Ów. Tel. 046/838-67-75 po 15.00,
0695-413-291.
Kupi" zamrażarkę ui:yY.(aną.
Okna drewniane, nowe.
Tel. 046/837-92-01.
Tel. 0667-118-194.
Kupię betoniarkę I 50-2oo1l11Ożc być bez silSprzedam segment pokojowy wys. 1,95m,
nika. Tel. 0606-345-088.
szer. 3,3m. Tel. 0504-454-620.
Kupię koła kompletne z oponami 12/432.
Sukienka komunij na, aparat fotograficzny
Tel. 024/277-61-26.
Olimpus. Tel. 0887-321-067.
Kupię tregry powy-.rej 16. Tel. 0512-105-749.
Pralki, lodówki, zamrażarki, zmywarTartak kupi drewno lub las tartaczny.
ki, (gal II). Tel. 0510-158-880.
Tel. 0421719-42-83 od 8.00-16.00,
Sprzedam kuchnię 4 pałnikową. gazową.
0607-992-181.
Tel. 0698-565-005.
Prlyjmę gruz lub ziemię. Tel. 0609-880-035.
Sprzedam silnik 1.8 TD, sprawny.
Kupię spawarkę Baster 315.
Tel. 0665-374-423.
Tel. 0607-774-729.
Sprzedam kontener izotermę.
Kupię militaria z przed 1945 roku, szable,
bagnety. hebny, mundury, czapki. odznacze- Tel. 046/838-88-62.
Sprzedam segment pokojowy 4m, czarny
nia i inne. Tel. 0505-529-328.
wysokość 2,10. Tel. 0604-105-419.
Sprzedam zbiornik plastikowy na palecie
SPRZEDAŻ· RÓŻNE
10001. Tel. 0605-769- I92.
Sprzedanl bale dębowe suche.
Sprzedana drewno kominkowe, opalowe, roz- Tel. 0502-498-184.
pałkowe. Tel. 0501-658-261.
Sprzedam dwa foteliki samochodoSprzedam suknie ślubną, białą, jednoczęścio we do 13 kg z atestem.
wą, rozmiar 34136. Tel. 0502:982-594.
Tel. 0691-290-156.
Sprzedam meble sklepowe.
Sprzedam drzewo olchę. Tel. 024/277-85-95.
Tel. 0501-243-176, 046/837-64-42.
Sprzedam alufelgi I T . 5x 114.
Sprzedam łóżeczko dziecięce z materncenl.
Tel. 0508-823-I 82.
Tel. 0606-954-790.
Sprzedam kuchnię gazową, używaną.
Okna, drzwi - nowe, używane.
Tel. 0461837-78-23.
Niedrogo, hurtownia.
Sprzedam kolumny 2x400W.
Piątek, tel. 0602-617-895.
Tel. 0661-323-807.
Blacha aluminiowa fulista. Tel. 0608-124-443. Betoniarkę, rusztowania.
Sprzedam grzejnik Punno I4Ox6O, podwój- Tel. 0510-124-700.
ny z wieszakami, po dwóch sezonach.
Sprzedam bramęwjazdowązesłupkami, zblaTel. 0506-816-760.
chy falistej. Tel. 0601-239-804.
Kontener chłodniczy, hakowy, 31 palet.
Komputery, laptopy, notebooki - barTet. 0504-ł05-141.
dzo duży wybór. Najtańsze komputeSprzedam wózek inwałidzki, napęd ręczny. ry poleasingowe. Nawigacja GPS TIR.
Tel. 0461837-03-%.
Nie przepłacaj. Zduny 1a, trasa A2
Sprzedam wózek Kacper, 3-funkcyjny + łó (Warszawa-Poznań). Tel. 0601-946-286.
żeczko dziecięce - tanio. Tel. 0502-534-610.
Textima szara, złota - stan bdb.
Tel. 0606-347-267.
Komputer - tanio. Tel. 0500-204-559.
Sprzedam wózek dziecięcy, fotelik samochoAkordeon 120B - sprzedam.
dowy O-l3kg. Tel. 0696-587-021.
Tel. 046/837-77-78, 0604-323-345.
Sprzedam migomat 145. wiertarkę stołową
Sprzedam kuchnię węglową.
220 V (prnwie nowa). Tel. 0505-928-735.
Tel. 0693-552-235.
Sprlt1darn kamień z rozbiórki, wełniak księ
Strój łowicki komunijny dla dziewczynki.
iacki w komplecie. Tel. 0461838-16-04.
Tel. 046/838-75-1 l.
Sprzedam parrlik na węgiel do centralnego.
Tanio - sukienka komunijoa.
wózek inwalidzki (nowy). Zawady 23.
Tel. 0461837-50-86, 0600-605-074.
Sprzedam strój lowicki komunijny dla chłoj>
St6ł, 6 krzeseł. szafu z nadstawką.
ca. Tel. 0696-298-286.
Tel. 046/837-74-34.
Radio Carlon. Tel. 0461830-38-43.
Sprzedam piec c.o., drewno opalowe.
Telewizor panornmiczny 28", srebrny, nowy;
Tel. 0668-407-362, 046/837-14-44.
cWodziarko-zamrażarka WhirpooL
Sprzedam akwarium 200 I + wyposażenie.
Tel. 0606-525-696.
Tel. 0660-826-628.
Sprzedam beczkę ślęzę, topole 20 szt., piłę Sprzedam sofę skórzaną, rozkładaną.
Tel. 0600-932-175 po 15.00.
spalinową. Tel. 0461838-98-11.
Akwarium 112 I z wyposażeniem - sprzedam. Sprzedam sukienkę komunijną.
Tel. 046/837-53-83.
Tel. 046/837-10-38.
Sprzedam komputer w całości lub na części; Sprzedam komputer Celeron 1000.
Tel. 0512-271-275.
gry Playstarion 2; telewizor 29". 100 Hz
Zegar stojący i wiszący (wydzwaniające)
- tanio. Tel. 0668-233-856.
- sprzedam. Tel. 0661-611-582.
Sprzedam zestaw komputerowy używany.
Sprzedam wózek 2-funkcyjny Pegperego
Tel. 0608-263-951.
i fotelik nosidełko do 15 kg lnglesina, stan
Sprzedam bardzo tanio łóżeczko bujane
bdb. Tel. 0788-293-810.
+ materac, wózek spacerowy Baby-Dream.
Sprzedam mało używaną pilę spalinową HuTel. 0515-122-407.
Sprzedam rury do tunelu 12m; sadzarkę cze- sqvama, moc 3 KM.
Tel. 0461837-12-07 po 20.00.
ską do ziemniaków; dmuchawę pionową do
siana; opryskiwacz 450 I (12m); rozsiewacz Wienarka stołowa, spawarka 200/400 V,
komplet do spawania gazowego, pleksi ma~
nawozu Motyl. Tel. 0501-247-812.
grubość 4 mm. Tel. 0602-366-564.
Sprzedam kan,jeń polny, łupany.
Sprzedam nową cegłę plecewicką; nowy
Tel. 0697-550-032.
wkład kwasowy kominowy.
Sprzedam drzwi pokojowe 80 - 80 zł.
Tel.
046/838-45-37, 0501-220-878.
Tel. 046/839-67-95.
Sprzedam elektryczny ogrlewacz akumulaSprzedam deski podłogowe sosnowe.
cyjny typu DGA. 210-380 V.
Tel. 0503-639-101.
Tel. 0515-465-766.
Sprzedam migomat mały - tanio.
Sukienka 'komunijna
Tel. 0461837-47-17.
Tel. 0662-116-836 po 18.00.
SprzedaJ>n overlock Juki Mo-2504 Class 004306 x 2 szt., etykieciarkę Dennison ST 9000 Meble stylowe. Tel. 0606-645-785.
Sprzedam rower dziecięcy "Cross".
Plastik staple attache x I szt.
Tel. 0502-238-597.
Tel. 0604-206-136.
Sprzedam wełniak komunijny dziewczęcy. Sprzedam okna plastikowe, wym. wys. 156,
szer. 164. Tel. 0501-136-953.
Tel. 0885-152-837.
Sprzedam skrzypce 500 zł. hannonia 3 rzędo Sprzedam łaty na dach i deski 2".
Tel. 0501-136-953.
wy 80 basów, guzikowa 500 zł.
Tel. 046/831-62-12.
Sprzedam segment pokojowy. wersałkę, dySprledanl kolumny 2x 300 W: Roland SPD wan. Tel. 046/837-47-11.
perkusja. Tel. 0665-243-225.
Sprzedanl śliwy odmiany Amers, drewniane
Sprzedam perkusję akustyczną Pulse - USA. skrzynki wliwersalne, dużą heblarkę.
Tel. 0696-214-404, 046/837-13-09
Tel. 0604-782-481.
wieczorem.
Sprzedam wciągarkę murarską.
Sprzedam brnmę używaną z prętów żclaznych.
Tel. 0461837-04-61.
Tel. 046/837-37-45.
Sprzedanl biurko, sekretarzyk drewniany.
Sprzedam używane meble kuchenne i pokoTel. 046/837-09-12.
Nowe drzwi PCV i alUfi1iniUfi1. drzwi poko- jowe. Tel. 046/837-51-99.
Tanio sprzedam sukienkę komunijną, długą.
jowe, okna PCV; Ufi1ywałka z szafką.
Tel. 0502-084-055.
Tej. 046/830-20-78, 0602-370-470.
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Komputer - 350 zł. Teł. 0461837-55-23.
Sprzedam sukienkę komunijną i garnitur komunijny; radioodtwarzacz samochodowy,
zmieniarl<ę płyt kompaktowych.
Tel. 0664-177-606.
Sprzedam sprężarkę na silę 380 V, pojenmość
zbiomika 150 I z oprzynądowaniem.
Tel. 046/837-08-49 po 15.00.
Drzwi garażowe ocieplone 2,70x2,80x IO,
antywłamaniowe. Tel. 0697-470-090.
Sprzedam półkę z głośnikami 510 W.
Tel. 0889-093-966.
Prnłka Polar, do naprnwy.
Tel. 0461837-78-26.
Waga elektroniczna, krnjalnica, lada cblodnieza. Tel. 0693-126-258.
Piec c.o., stalowy, dostosowany do palenia
drewnem. węglem, miałem.
Tel. 046/837-38-62.
Wypoczynek 2+ I+ I, kolor chabrowy, nowoczesny styl, 500 zł. Tel. 0603-201-623.
Ł&ko piętrowe, nowe. Tel. 0695-973-731.
Maszt widlaka Tel. 0461838-91-28 po 18.00.
Części używane do widlaka elektrycznego.
Tel. 046/838-91-28 po 18.00.
Sprzedam 5 szyn kolejowych 10.
Tel. 0510-478-644.
Sprzedam wózek widłowy elektryczny, olej
Castroi Magnatek 5W/40, prostownik 12/
24V z rozruchern. Tel. 0508-160-198.
Sprzedam silnik I I KW. Tel. 0461838-69-18.
Sprzedam betoniarkę 1501. Tel. 0888-742-148.
Sprzedam komplet opon (letnie) z felgami
(metalowe) do BMW Turnnza 185/65RI5.
Tel. 0604-260-859, 0461838-62-91.
Sprzedam silnik polonez, części blachy.
Tel. 0661-091-064.
Sprzedanl wełniaki. Tel. 046/ 83ą-80-55.
Sprzedam łóżeczko. Tel. 0503-499-480.
Sprzedam suknię ślubną. Tel. 0506-076-199.
Sprzedam blachę trapezową na wymiar i blachę płaską czarną. Tel. 0506-844-177.
Grzałki do lutownicy, kowadło, imadła, krnjzega, prnłka, ule, celówka 5.1/2 m, dryny pod
most, obrazy. Tel. 0604-628-204.
Sprzedam tanio wypoczynek lub wersalkę.
Tel. 046/838-39-72.
Sprzedam silnik 15KW. Tel. 0461839-65-93.
Sprzedam tregry 14.
Tel. 0608-455-858 po 19.00.
Sprzedam opony do C330 121428.
Tel. 024/277-61-26.
świerki do sadzenia od 50 cm wzwyŻ- Czerniew ok. Kiernozi. tel. 0608-889-445.
Sprzedam agregat prądotwórczy PAD ł 6-31
400-ł6 kW, stan bdb. Tel. 0604-106-265.
Świeże pierze. Tel. 0421719-56-38.
Siewkę do wapna do remontu, elewator do
liści, sprzedam.
Tel. 0421719-56-14, wieczorem.
Sprzedam konstrukcję tunelu foliowego 7x30
m. Tel. 421719-55-58.
Siatka ogrodzeniowa. Tel. 0504-178-884.
Sprzedanl nowy eternit malowany:
Tel. 0512-105-749.
Sprzedam tunel foliowy, 30:7 i śrutownik
typu Bąk. Tel. 042/719-62-73.
Sprzedam nowe nosidełko Coneco.
Tel. 0888-917-765.
Sprzedam niedrogo segment pokojowy
i wypoczynek w dobrym stanie.
Tel. 0604-857-218.
Motoreduktory, silniki elektryczne, pompa
wodna, palety drewniane.
Tel. 042/719-59-36.
Sprzedam szafę sterowniczą, bryczkę konną.
Tel. 0693-106-674.
Sprzedam 3" rury o dl. 7 m - tanio.
Tel. 0668-442-474, 0608-748-644.
Sprzedam maszyny do szycia biustonoszy
- tanio. Tel. 0604-939-812.
Stemple budowlane nowe.
Tel. 042/719-57-64.
Sprzedanl grzejniki żcliwne do CO.
Tel. 0607-515-890.
Sprzedam kontener budowlany.
Tel. 0503-065-714.
Tunel foliowy, bojler elektr. 80 I, złewoZl11ywak - sprzedam. Tel: 0461874-75-36.
Sprzedam dęby rosnące duże. Bogumin.
Tel. 0501-024-461.
Sprlt1darn gęsie pierza Tel. 0514-242-188.
Meble kuchenne i kuchenkę mikrofalową,
tanio. Te. 0461874-64-09.
Betoniarka. Tel. 0421719-6251.
Sosna. świerk, jodła i i.me sadzonki roślin
ozdobnych od 0,30 zł. Głowno.
Tel. 0604-683-414 po 18.00.
Kanapa 1 fotele. umywałka. zlewoZl11ywak
stalowy. drlwi łazienkowe 2 szt
Tel. 0421719-19-83.
Ogórki kiszone. twarde, smaczne, I t, 1.70 zł!
kg. Tel. 0507-082-633.
Wciągarkę budowlaną. Tel. 0601-571-103.
Overlok, stebnówka, dwuigłówka - Textima,
500 zł, Głowno. Tel. 0607-174-099.
Sprzedanl palmę niedrogo.
Tel. 042/7 I 5-62-36.
Sp17.edam topole grube, wysokie oraz akacje
na opal. Tel. 060 1-975-995.
Sprzedanl pianino Calisia. Tel. 0661-123-285.
Drewno metry. brzoza, sosna, tanio. zamek
Gerda. okolice Rawy Mazowieckiej - sprzedam. leI. 044/712-26-64.
Sprzedam komputer, 350 zł.
Tel. 046/814-68-54.
Sprzedam kufle o pojenmości 0,5 I.
Tel. 06%-418-738.
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Sprzedam rożno elekuyczne na 16 kurcząt.
Tel. 0696-4 18-738.
Sprzedam piec nadmuchowy do ogrzewania
folii i silnik 15 kW. Tel. 0503-44 1-012.
Wózek inwalidzki akumulatorowy z oświe
tleniem i windą wysokości, 1880 zł - sprzedam. Tel. 0508-837-212.
Skrzypce w prostokąb1ym futerale 700 zł
- sprzedam. Tel. 0508-837-2 12.
Sprzedam meble fiyzjerskie.
Tel. 069 1-162-340.
Pawilon przenośny, 30 mkw.
Tel. 050 1-4 15-690, 046/833-73-07.
Sprzedam dysk twardy zewnętrzny, tanio.
Tel. 0507-013-880.
Sprzedam pil ę motorową Parb1er 1.8, stan
bardzo dobry. Tel. 0461835-39-68,
0662-019-723.
Sprzedam wózek widlowy Suchedniów,
maszt 2.7 m. sprawny. Tel. 0603-096-231 .
Sprzedam piec gazowy. Tel. 0603-096-23 1.
Sprzedam sofę 3-osobową, rozkladaną, material. stan bardzo dobry. Tel. 0603-096-23 1.
Sprzedam używaną zmywarkę do naczyń
"Bosch" 60' 60, 350 zł. Tel. 0461832-81 -18.
Sprzedanl piec węglowo - mialowy, nowy.
Tel. 0606-416-681.
Sprzedam sieć rybacką - 150x 1.8 ITI, 100 zł.
Tel. 0605-47 1-190.
Klatki metalowe, podwojne do hodowli króli. szynszyli, innych zwierząt - ruedrogo
sprzedam. Tel. 0506-840-122. 0503-720-903.
Sprzedam doniczki do chryzantem.
Tel. 0602-498-722.
Kupię tanio telefon komórl<.owy. używany.
Tel. 0516-324-098.
Tunel 30' 7 m. Tel. 0461831- 14-22.
Sprzedam witrynę chlodniczą i zamrażarl<ę.
Tel. 0668-853- 187.
Sprl.edam frezarkę do drewna z kompletem
noży do boazerii. Tel. 0605-265-{j II.
Sprzedam kroczek karpia. an1Ura i karasia.
Tel. 0461831-78-05.
Sprzedam meble fry1jerskie.
Tel. 069 1- 162-340.
Sprzedam drewno opalowe.
Tel. 05 17-224-668.
Dmuchawy. sterowniki do kotlów.
Tel. 0601-070-363.
Sprzedam drewno kominkowe i opalowe.
Tel. 0603-624-879.
Hurtownia wyrobów pończoszni
czych, atrakcyjne ceny, Żyrardów.
Tel. 0604-13-7EK17.
Sprzedaż ziemi ogrodowej, piasku, różny
asortyment i szlaki, przywieziemy na miejsce.
Tel. 060 1-33-88-13.
Akomax- uniwersalne piece c.o.: ekogroszek,
mial, zasyp, co 7 dni. Tel. 0665-{j78-529.

PRACA
Poprowadzę książkę przychodów i rozchodów + ZUS i kadry. Tel. 0461837-09-12.
Szwaczki, pmsowaczki i osoby na wykań
czalnie - przyfmę. Tel. 060 1-{j35-056.
Szwaczki i pmsowaczki - przyjmę.
Tel. 0606-958-480.
Szwaczki i pmsowaczki - przyjmę.
Tel. 0665-202- 100.
Zatrudnię sekretarl<ę w Łowiczu.
Tel. 0503-972-888.
Zatrudnię chalupniczki posiadające overlocki 4-nitkowe i stebnówki, okolice Glowna
i Łowicza. Tel. 0604-500-826,0602-24 1-867.
Scania serwis Łowicz zatrudni mechaników pojazdów ciężarowych . Oferty pisemne: ul. Armii Krajowej 100.
Tel. 0601-917-425.
Zatrudnię mlodą osobę do pracy w pizzerii.
Tel. 0660-733-348.
Zatrudnię pracowników do dociepleń budynków. Tel. 0601-277-449.
Miody, prawo jazdy kat. C+E - poszukuje
pracy. Łowiczu. tel. 0606-463-747.
Zatrudnię do pracy w biurze kredytowym. CV
ze zdjęciem proszę przesyłać na adres: kredytowebiuro(iL,wp.pl.
Zaopiekuję się starszą osobą

Tel. 0668-263-203 po 17.00.
Zatrudnię kobietę do pracy w pizzerii - pomoc w kuchni. Tel. 0602-797-{j78.
Poszukuję opiekunki do osoby niepelnosprawnej. Tel. 0461837-71-80.
Poszukuję pracy biurowej. wykształcenie
wy'lSZe. do';"1adczenie. Tel. 0692-038-328.
Zatrudnię lektorów językowych.
Tel. 0503-972-888.
Zatrudnię fiyzjerów i kosmetyczkę.
Tel. 0515-179-224.
Zatrudnię Ioerowcę. osobę niepelnosprawną
posiadającą prawo jazdy min. kal B. Tel. 0604-

138-037 od pon.-pt. w godz. 11:00-19.00.
Finna w Łowiczu przyjmie kobiety na wykańczalnie skarpet i dziewiarzy.
Tel. 046I837-1 1-{j3.
Przyjmę do pracy w sklepie monopolowym
osobę z Łowicza.
Tel. 0698-84 1-938. 0600-203-111.
Nie lubisz monotonii, chcesz się rozwijać,
posiadasz zm)lSł techniczny i zdolności manulane. zadzwoń: 060 1-226-944.
Zatrudnię dorywczo operatora mini-koparki.
Tel. 0501-074-060.
Mężczyznę do 45 lat - zatrudnię w gospodarstwie sadowniczym. Tel. 0604-772-503.
Zatrudn ię murarza i pomocnika przy budowie - solidnego. Tel. 0662-329-4 18.

Firma handlowazsiedzibą w Łowiczu zatrudni
do biura z dobrą znajomościąjęz. angielskiego oraz przedstawicieli handlowych.
Tel. 0696-477-07 1.
Miody rencista poszukuje pracy, prawo jazdy kat. B. Tel. 0661-{j77-932.
Pomoc domową - zatrudnię.
Tel. 0608-638-800.
Unichłód zatrudni elektryka ze znajomością obsługi komputera. Miejsce
pracy Kiernozia. Tel. 0606-410-952,
02412n -92-42.
Zatrudnimy magistra fannacji.
Tel. 0603oÓ70-176.
Zatrudnię operatora koparki i operatora dźwi
gu. Tel. 0502-1 24-098.
Zatrudnię murarzy. Tel. 0603-591-544.
Specjalista BHP, rencista, szkolenia, ryzyko
zawodowe, instrukcje. Tel. 060 1-235-945.
Finna Wirbud meble w Osmolinie gm.
Sanniki zatrudni stolarzy, lakierników,
pomocników stolarzy, pomocników
lakiernika. Tel. 02412n-62-44.
Przyjmę do pracy operatora koparki i koparkoładowarki. Tel. 0691-{j2 1-098.
Zatrudn ię sprzedawcę hydraulika.
Tel. 0691-991-000.
Zatrudnię elektromOntera z uprawnieniami do
I kY. Tel. 0508-174-814.
Zatrudnię przedawoę. osobę do marketingu.
Tel. 0668-422-789.
Zatrudnię operatora koparki, koparl<o-ładowarki. Tel. 069 1-{j21-098.
Firma dziewiarska w Łowiczu zatrudni dziewiarzy, osoby do formowania
skarpet, szwaczkę - rosso.
Tel. 0601-332-ł196.
Zatrudnię na budowę. Zduny 90,
tel. 0889-007-076.
Przyjmę na 1/2 etatu do rozwożenia gazu
osobę z Łowicza. Tel. 0698-411-715.
Zatrudnię praco,,"ików przy utrzymaniu zieleni w Łowiczu. Tel. 0695-{j34-l41.
Zatrudnię szwaczki biegle szyjące na
stębnówce, do szycia kostiumów ką
pielowych. Praca przez cały rok.
Łowicz. Tel. 0513-170.a10.
Zaop iekuję się dzieckiem do 2 lat
Tel. 0461837-54-20 w godz. 20.00-22.00.
Pomoc w opiece nad starszą osobą
Tel. 0461837-54-20 w godz. 20.00-22.00.
Emerytowana rusycystka - podejmie każdą
pracę. Tel. 0461838-74-40.
Przyjmę na staż, Zajazd Szymanowice.
Tel. 060 1-439-{j57.
Zatrudnię w branży budowlanej pracowników kwalifikowanych.
Tel. 0691-979-310, 0609-369-203.
Zatrudnię pracownika magazynowego z uprawnieniami na wózek widło
wy. Tel. 0691-979-310, 0609-369-203.
Zatrudnię kierowcę kat. C. Tel. 0604-237-423.
Zatrudnię do ociepleń .
Tel. 0461839-13-73.
Zatrudnię pilota do obs ługi wycieczek.
Tel. 0505-099-355.
Zatrudnię sprzątaczkę na pół etatu.
Tel. 0461838-76- 11 po 20.00.
Zatrudnię kierowoę kal C, Łowicz.
Tel. 0602-776-268.
Zatrudnię do remontów Tel. 0663-975-509.
Zatrudnię osObę do rozwożenia pizzy.
Tel. 0602-797-{j78.
AVON - zostań konsultantką a otrzymasz
w prezencie 9 kosmetyków.
Tel. 046/838-60-60, 0663-766-602.
Dodatkowa - perfumy - sprzedaż.
Tel. 046/838-60-60, 0663-766-602.
Rejon Dróg Wojewódzkich w Łowiczu zatmdni pracownika do Działu Technicznego.
Tel. 046/837-53-41.
Przyjmę handlowca. wyksztalcenie wy~
lub średnie. Tel. 046/837-47-85.
Zatrudnię ckspedientkę do sklepu spożyw
czego w Łowiczu. wiek do 35 lat.
Tel. 0516-945-188 (16.00- 18.00)
Zatrudnię bukieciarkę. Tel. 0509-854-421.
Zatrudnią kierowcę z doświadczeniem - transport międzynarodowy po kmjach Unii Europejskiej. Tel. 0501-761-347.
I'racadla miodych. R07.dawanie ulotek. Atrakcyjne wynagrodzenie. Creyf's, tel. 042/63062-83. CV prosony przesylać na adres:
msikorn({icreyfs.pl
Finna dziewiarska zatrudni dziewiarzy. pracownika magazynowego. Praca w Otolicach.
Tel. 0603-709-330 do 16.00.
Szukam pracy na 3 nOCe w tygodniu.
Tel. 0510-478-644.
Przyjmę murarzy. gipsiarl)'.
Tel. 0607-612-176.
Zwrot podatku w Europie Zachodniej.
Tel. 071 /385-20- 18.
OiiOame dozwolone od lat 16.
Tel. 0602-553-636, 042/658-58-93
Zatrudnię szwaczki, Głowno i okolice.
Tel. 0501-67 1-060.
Serwis zatrudni mechaników i ełek
tromechanika samochodowego.
Tel. 0421719-29-37.
Avon - konsultantki. Atrakcyjne prezenty. Promocje. Teł./sms 0501-{l32348, 0421719-44-47.
Pilnie zatrudnię szwaczki - overlock.. stebnówka, Glowno. Tel. 0889-329-409.
Szwaczki do szycia bielizny zatrudnię, GIowno. Tel. 0517.ao2-505.
Pracownika do zakładu wul kanizacyjnomechanicznego, wykształcenie średnie techniczne - zatrudnię. Tel. 042f7 19-{j3-08.
osobę

Finna zatrudni mechanika samochodowego w Głownie (serwis opon).
Tel. 0668-223-274.
Zatrudnię do pracy w tartaku.
Tel. 04217 19-42-83 od 8.00-16.00,
0607 -992-1 8 1.
Finll3 pilnie zatrudni pracowników fizycznych różnych specjalności.
Tel. 042/632-3 1-5 1.
Kris Line zatrudni osobę do pracy
na krojownię oraz osoby do brakowania bielizny. Tel. 042/719-43-19,
719-43-15.
Potrzebna opiekunka do osoby starszej.
Tel. 0421719-14-49.
Zatrudnimy szwaczki do szycia kostiumów kąpielowych. GIowno.
Tel. 042171941-78, 0601-204-540,
0603-091-4n.
Zatrudnię szwaczki w Głownie - tradycyjne
biustonosze i majtki (trójskok).
Tel. 04217 10-73-31, 0608-496-344.
Zatmdnię do pracy przy koniacb w charakterze stajennego (10 km od Głowna).
Tel. 0607-174-084.
Rehabilitacja - dzieci. dorośli - dojeżdżam.
Tel. 0607-271 -746.
Przyjmę wykwalifikowane szwaczki lub zespół do profesjonalnego szycia bluzek z dzianiny. Stała praca. rejestracja, dobra płaca.
Glowno. Tel. 0508-213-{i40.
Zatrudnię mechanika i lakiemika sarnochodowego. Tel. 0509-{j90-282.
Pomoc domową z zamieszkaniem.
Tel. 0888-319-874.
Zatrudnię szwaczki - dzianina.
Tel. 0603-107489.
Zatrudnię kosmetyczkę z doświadczeniem
w zdobieniu paznokci. Tel. 0668-210-106.
Zatrudnię przy wykonaniu ocieplenia budynku w Głownie na zlecenie
lub stawkę godzinową.
Tel. 0668.a16-813.
Zatrudnię kobietę, punkt handlowy, cały etat,
Stryków. Tel. 042/277-24-52 po 20.00.
Avon zatrudni liderów sprzedaży - umowa
zlecenie, Biała Rawska i okolice.
Tel. 0603-747-697.
Zatrudnię pracownika myjni samochodowej
oraz mechanika samochodowego ..
Tel. 0509-9 16-42 1.
Kucharka przyjmie wesela, komunie,
Również pieczenie ciasl Tel. 051 6-220-383.
Delegacje, wysokie zarobki, mężczyini do 30
lat. Tel. 0668-24-53-53, dzwonić 10- 12.
Przyjmę stażystki ze Skierniewic do pierwszej pracy (konfekcja papieru toaletowego).
Tel. 046/835-90-83.
Dobra praca - dobra płaca. Głównie zatrudnimy Rawy lub okolic. CV nadsyłać: rekrutacja@datagroup.pl lub tel. 046/83 2-56-20
(10.00-1 5.00)
Zatrudn ię pracowników ogólnobudowlanych. Tel. 078 1-022-798.
Przyjmę prace domowe, tj. sprzątanie, prasowanie, mycie okien i inoe. Tel. 0664-667-722.
Zatrudnię projektanta z doświadczeniem do
studia mebli kuchennych na atrakcyjnych
warunkach. Tel. 0601-344-142.
Zatrudnię murarzy. wysokie wynagrodzenie,
gwarantowane zakwaterowanie i ubezpieczenie. Tel. 0606-929-536.
Zatrudnię fry1jerl<ę - Mszczonów.
Tel. 0603-034-232.
Młoda, wykształcenie wyisze - szuka pracy.
Tel. 0693-363-269.
Adresowanie kopert, skladanie długopisów.
Tel. 0506-270-209.
Poszukuję pracowników do pracy w betoniami. Rawa Mazowiecka i okolice.
Tel. 0602-{j70-958. 046/814-71-84.
Zatrudnię fry1jerkę. Tel. 0505-05-35-{jQ.
Zatrudnię pracowników ogólnobudowlanych (głazura, gipsy, k1g, malowanie). Tel. 0602- n9-ó02.
Nowo otwarty zakład krawiecki zatrudni
krojczego. Tel. 0512-844-064.
Zatrudnię tokarl3, ślusarza. spawacza, mechanika. Puszcza Mariańska. Tel. 0461831-81-16.
0503-050-650.
Zatrudnię stolarzy, pomocników stolarzy
i lakiernika. Tel. 022f724-98-95.
Firma OSV Solutions Sp. z 0 .0. z Teresina poszukuje przewoźników z
pojazdami: ciągnik + naczepa o pojemności 33 EUP, ..solo" - o pojemności 15-18 EUP i ładowności min. 8
ton. Preferowane pojazdy o zabudowie izotermicznej lub chłodniczej .
Tel. 0506-003-320.
Zaml dnię szwaczki.
Tel. 046/832-91-04,0692-125-138.
Avon - bez wpisowego.
SMSffel. 0502-616-468. 0461832-74-42.
Avon - atrakcyjna oferta dla nowych konsultantek. SMSffel. 05 12- 11 5-030.
Finna budowlana zatrudni inżyniera
o specjalności roboty drogowe lub
ogólnobudowlane do pracy na budowie na terenie całego kraju.
Tel. 0461833-98-28 wew. 18.
F.inna zatrudni kierownika robót drogowych. Tel. 0461833-98-28 wew. 11.
Firma zatrudni wykwalifikowanych
cieśli i zbrojarzy.
Tel. O46IJl33-98-28 wew. 11 .
Zatrudnię operatorów maszyn budowlanych (koparko-ladowarka, równiarka, walec). Teł. 0603-755-726.
Finna zatrudni absolwentów szkól wyższych o kierunku ogólnobudowlanym i drogowym. Tel. 0461833-98-28
w. 11, 0601-298-342.

inne.
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Zatrudnię

mechanika samochodowego z prawem jazdy kat B.
Tel. kontaktowy 0609.a37-100.
Finna samochodowa w Skierniewicach zatrudni lakiernika, pomocnika lakiernika, blacharza. uczniów. Tel. 0602-528-235.

USŁUGI

WIDEO

Wesela - profesjonalnie. tanio, DVD.
Tel. 046/837-52-23. 0606-3 12-048.
Wideofilmowanie "Kasia". zdjęcia.
Tel. 046I837-87-{j8 po 19.00. 0602-{j33-407,
0606-662-878.
Usługi fotograficzne w zakresie fotografii
ślubnej. przyjęć okazjonalnych oraz reklamy.
Tel. 0604- 101 -5 16.
WideofiJn'lOwanie ,.Kroton".
Tel. 0504-057-550, 0500-5 19-724,
046/837-47-48.
Wideofilmowanie. obróbka cyfrowa - tanio.
Tel. 0500-397-604.
Wideofilmowanie, nowe animacje, DVD. foto.
Tel. 046/837-79-81. 0606-302-466.
Wideofilmowanie. cyfiowo - tanio - profesjonalnie. Tel. 0662-967-737.
Wideo filmowanie i obróbka komputerowa.
Tel. 0600-{jQ8-150.
Wideoreportarze, fotoreportarze.
Tel. 050 1-836-550.
Cyfrowe wideofilmowanie, fotografowanie, pełna obróbka komputerowa,
OVD. Tel. 0461837-94-85, 0608484-{l79.
Wideofilmowanie cyfrowe. obróbka komputerowa - tanio. Tel. 0606-852-557.
Wideofilmowanie - profesjonalnie, tanio.
Tel. 0600-447-843.
Wideo-fiImowanie. zdjęcia studyjne i plenerowe. Tel. 046/814-23-06, 0607-91 1-31 1.
Stół staropołski na wesela wynajmę.
Tel. 0693-444-826.
Wideofilmowanie. profesjonalnie. tanio.
Tel. 0608-244-400.
Wideofilmowanie. Tel. 0696-011-351.
Wideofilmowanie, fotografowanie, profesjonalnie. Tel. 0606-2 18-624.

USŁUGI

INSTAL.·BUD.-REM.
Usługi remontowo-budowlane, docieplanie
budynków, wykańczanie wnętrz od A do Z.
'ń-Ycena gratis. Faktury VAT. Tel. 0461830-2465 po 20.00, 05 10-158-877.
Tynki gipsowe agregatem - solidnie.
Tel. 046/862-84-00. 0502-370-226.
Cyklinowanie profesjonałne, układa
nie, lakierowanie - .. EFEKT" .
Tel. 0600-984-398.
Cyklinowanie, montaż parkietów i schodów,
możliwość kupna towaru, FVAT.
Tel. 0461830-22-54, 0502-321-194.
Tynki. remonty, malowanie, glazura, terakota.
tel. 046/837-11-49,0696-60 1-132.
Cyklinowanie, ukladanie parkietu, mozaiki.
Tel. \l50 1-180-959.
Układanie kostki brukowej.
Teł. 0508-286-519.
Remonty kompleksowe rnieszkań.
Tel. 0668-262-745.
Vertal - żal uzje poziome. pionowe. Rolety
materialowe i antywłamaniowe. Siatki przeciw owadom. Produkcja i montaż.
Tel. 0602-736-692, 05 12-342-75 1.
Dach-Lux. Grzegorl. Kosmowski sprzedaje
blac hodachówkę, blachy trapezowe, rynny,
podbitkę, Promocja. Krycie dachów. Łowicz.
ul. Jana Pawła II 23. TelJfax 0461837-5 1-3 1,
0509-729-619.0513-019-010.
Instalacje i centralki telefoniczne. domofony.
bramofony. Monta7~ naprawy, konserwacja.
Tel. 060 1-207-689.
Profesjonalne instalacje sygnalizacji włama
nia, po7.8IU, kontroli dostępu, nadzoru wizyjnego (moIlItoring). Tel. O601-207-{j89.
Glazura. terakota. Tel. 0606-746-286.
Projektowanie budynków mieszkalnych,
gospodarcl)'ch, rozbudowy, nadzór. wyceny.
ko ztorysy. Tel. 0502-086-592.
046/837-78-38.
Malowanie, gipsowanie. płyta gik. panele
podłogowe. glazura. terakota. elektryka.
Tel. 0668-462-197.
Glazura, terakota, panele. malowanie.
Tel. 0602-717-207.
Glazura , panele, płyty gik, gładzie ,
małowanie, docieplanie budynków,
adaptacje poddaszy, posadzki, tynki,
klinkier, ogrodzenia - niskie ceny.
Tel. 0600-917-292, 0507-431463.
Malowanie. tapetowanie. gład7~ płyty gik,
panele podłogowe. Tel. 0608-{j85-867,
0461837-32-41 po 18.00.
Przebudowy, remonty, kompleksowe
wykończenia wnętrz, wolne terminy.
Tel. 0607-328-032.
Układanie podłóg , montaż drzwi.
Tel. 0461830-07-21.
Dociep lan ie budynków. wykończenia
wnętrz, malowanie, gipsy, panele podłogo
we, adaptacja poddaszy. Tel. 0505-024-964.
Elekuyk. Tel. 0501- 129-,986, 0669-034-005.
Przyłącza. elektroinstalacje, pomiary, wideodomofony, IITV-Sat, bmmonapędy, systemy
alarmowe (monitoring). Remonty. hydraulika, glazura, terakota, gipsy, panele, stolarka,
uprawnienia. VAT. Tel. 0601-303-858. e-mail:
el-ann@02.pl.
Schody proste, zabiegowe; małowa
nie, gipsy. Tel. 0503.a33-030.
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Cyklinowanie. ukladanie parkietu.
Tel. 0668-750-437.
Kompleksowo wykonujemy u sługi hydrauliczne. Tel. 0889-479-03 1.
Wykończenia wnętrz.

Tel. 0600-225-256.
Glazura, terakota, gładzie, panele itp.
Tel. 0508-3 13-799.
Wypożycza l nia : betoniarki, rusztowania.
mioty pneumatyczne. Tel. 0668- 156-494.
Układanie glazury, terakoty. Modernizacja
instalacji. Sprawdzone materiały, fachowe
porady. Tel. 0602-{i48-497.
Malowanie. gipsowanie. glazura. terakota.
Tel. 05 16- 153-870.
Instalacje elektryczne - montaż, naprawa,
modemizacja. Tel. 0668- 195- 124.
'ń-Ykończenia wnętri - tanio. solidnie.
Tel. 078 1-3 19-582.
Hydraulika. Tel. 0608-263-951 .
'ń-Ykonuję remonty maszyn rolniczych.
Tel. 0667- 11 5-455. 0665-724-009.
Profesjonal ne układanie glazury i terakoty,
ceny do uzgodnienia. Tel. 046,837-62-{j9,
0664-767-4 12. 0503-634-974.
Usługi wykończeniowe.

Tel. 0695-555-459.
Tynki. wylewki. docieplenie - tanio, wolne
terminy. Tel. 078 1-237-702.
Kominki - budowa, montaź, ogrzewanie domów. Tel. 0600-294-318,
0461837-44-35.
Gipsowanie, malowanie, glazura, terakota, adaptacja poddaszy, docieplanie budynków, elewacje zewnętrzne.
Teł. 0606-737-576.
Glazura. terakota, gładź. płyta gik., malowanie, boazeria. panele. podłogi. siding. tynki.
Tel. 0502-095-691.
Roboty murarsko-tynkarskie.
Tel. 0668-489-577.
Rolety, żaluzje , moskitiery - niskie
ceny. Tel. 0607-343-336, 0461830-22-39.
'ń-Ykonuje adaptacje poddaszy, gładź. zabu~
dowy k/g, malowanie, panele. montaż drzwi
i okien. Tel. 0667-{j38-898.
Elekuyk - montaż, naprawa.
.
Tel. 0697-725-830.
Remonty. glazura, terakota, płyty gik.
Tel. 0604-779-223 .
Usługi hydrauliczne, pełen zakres.
Tel. 0504-877-307, 0508-862-0 15.
Ogrodzeoia. balustrady. drzwi, siatka ogrodzeniowa + montaż. TeI.0508-869-390.
'ń-Ykonam docieplenia niewielkich budyoków. Tel. 0502-98 1-199.
Wykonam ·malowanie, gipsowanie, sufity
podwieszane, ścianki k/g, panele podłogo
we. Tel. 0607-385-722.
Gipsy k/g, glazura, terakota.
Tel. 0787- 123-935.
Remonty. wykończenia wnętrz.
Tel. 0696-086-527.
Malowanie mieszkań.
Tel. 0886-805-757.
Układanie kostki brukowej - solidnie.
Tel. 0695-384-425.
Wypożyczalnia rusztowań elewacyjnych
i przejezdnych. Centrum Budowlane. Łowicz,
ul. Łęczycka 64.
Wypożyczalnia betoniarek. 'Centrum Budowlane, Łowicz, ul. Łęczycka 64.
Wypożyczalnia minikoparek. Centrum Budowlane, Łowicz, ul. Łęczycka 64.
Wypożycza l nia sprzętu budowlanego. Cenmlln Budowlane, Łowicz, ul. Łęc-l)'cka 64.
Poszukuję pracownikó\\ do produkcji mebli. Tel. 050 1-129-752.
Glazura, terakota. gładzie. panele itp.
Tel. 0508-3 13-799.
Malowanie, gładź, płyty k1g, panele,
glazura, terakota. Atrakcyjne ceny.Tel. 0691-734-544.
Dachy. konstrukcje. naprawa. konserwacja.
Tel. 0461839-18-37. 0609-227-348.
Usługi remontowo-budowlane w zakresie docieplenia budynków, wykoń
czenia wnętrz. Tel. 0691-979-310;
0609-369-203.
3 m gratis - glazura, terakota. Płyty
gipsowe, tynki gipsowe, gładzie.
Tel. 0692-094-028.
Firnla Faul-Bud wykonuje remonty mieszkań.
przebudowy, kompleksowe wykonania
wnętrz. więźby dachowe. murowanie. stropy.
docieplania budynków. gładzie. gipsy. glazura. Tel. 0508-194-241 . 0501-247-162.
'ń-Ykonanl tynki. wylewki we wnętrz budynków. Tel. 0886-488-041.
Remonty - szybko. solidnie.
Tel. 0663-975-509.
'ń-Ykonam tynki wapienne 0.02 wylewki.
Tel. 0607-385-722.
Montaż okien. dmvi. bram gara7.owych. g/adzie, malowanie, glazura, terakota.
Tel. 069 1-166-65 1.
Pustaki kmnzytowe. cegła biala, tregry, tralki. Tel. 0461838-33-53.
Balustrady ze stali nierdzewnej, daszki łuko
we. Tel. 0504-065-376.
Ocieplania poddaszy, gipsy, podłogi panelowe. Tel. 0502-228-972, 06Q4-{j45-981.
Ukladanie glazury, terakoty, panele, gładź.
inne wykończenia. Tel. 046/838-20-56 ,
0600-626-760.
Glaz:umictwo - także duże zlecenia - faktury
VAT. Tel. 0600-626-760.
Układanie kostki - solidnie, dokład
nie. Tel. 0604-413-669.
Cyklinowanie, układanie parkietu, mozaiki.
Tel. 046/837-42-55.
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Panele podlogowe. ścienne. boazeria. malowanie, tapetowanie, schody z paneli i gładź.
Tel. 046/837-1 0-33. 0609-54 1-373.
Dachy, pokrycia dachowe. konstrukcje, obróbki. Tel. 0609-846-3 16.
Parkieciarstwo. cyklinowanie. bezpyłowo.
profesjonalnie. Tel. 0502-262-296.
Dachy, przeróbki. roboty murarskie.
Tel. 0508-2 13-80 I.
Kierownik budowy, książki obiektów.
Tel. 050 1-504-407.
Mar-Dom - \vięźby, krycie, przeróbki. podbitki. Tel. 0506-098-358.
Ukladanie kostki brukowej.
Tel. 0600-265-234.
Pokrycia i konstrukcje dachowe.
Tel. 050 1-694-856.
Murowanie, tynkowanie, klinkier.
Tel. 05 12-335-940.
Murarstwo. wylewki, ogrodzenia.
Tel. 0888-378-780.
Usługi koparko-ładowarką.

Tel. 0421719-ó3-21 , 0888-095-793.
Profesjonalne murowanie i stawianie
płotów z klinkieru. Teł. 0693-238-793.
Układanie kostki brukowej. Tanio
i sołidnie. Teł. 0505-092-767.
Ukladanie glazury. terakoty. gładzie gipsowe. Tel. 0609-569-365.
Glazw-a, terakota, gładzie, panele.
Tel. 0506-260-550.
Sprzedam tanio grzejniki używane żeliwne
i fawiery. Tel. 0665-5 17-443.
Hydraulika. Ołejowe, gazowe, węglo
we. Instałacje wołno-kanalizacyjne
i c .o . - solidnie. Tel. 0461815-08-38.
Naprawa mebli tapicerskich współcze
snych i antyków. Układanie i cyklinowanie podłóg . Tel. 0603-200-532.
Głazura, terakota, panełe i wykończe
nia wnętrz. Tel. 0668-309-572.
Usługi remontowo-budowłane .

Tel. 0691487-084, 0663-519-059.
Malowanie, gładzie, płyty k/g, panele. docieplenia. wylewk~ tanio. Tel. 0668-125-151.
Gladzie, pł~ k/g, malowanie, płytki. panele. Tel. 0461832-73-78. 0604-136-932.
Solidnie montaż armatury lazienkowej, ukła
danie glazury i terakoty. Tel. 0605-422-846.
Gipsowanie, płyty k/g, malowanie, solidnie.
Tel. 050 1-489-239.
Panele. solidnie. Tel. 050 1-489-239.
Profesjonalne wykończenie wnętrz. hydraulika. c.o., ogrzewanie podlogowe, gipsy.
Tel. 0600-568-406.
Ogrodzenia z klinkieru. Tel. 0692-309-453.
Panele podłogowe i ścienne, duże doświad
czenie, solidność, negocjacja ceny.
Tel. 0694-28-74-47.
Ogrodzenia. bramy, balustrady- kute i drewniane, tanio i solidnie. Tel. 0600-947-407.
Układanie kostki brukowej i granitowej.
Tel. 0506-732-{j28.
Gipsy, malowanie, glazura, terakota, panele.
Tel. 0695-59-59-79, 046/835-21-77.
Budowa domów, budynków gospodarczych
pod kluczem. ocieplanie. Tel. 0695-59-59-79,
046/835-2 1-77.
Dachy kryjemy blachą i papą.
Tel. 0604-182-2 11.
Fuli Dach, pokrycia dachowe, sprzedaż, montaż, w ofercie fimly blachodacoowki szwedzkie, fińskie i niemieckie. Dachówkaceramiczna. drewno konstrukcyjne, pomiar i kosztorys gratis. Tel. 0602-718-334.
046/814- 11 -22 .
Remonty mieszkań. krycie dachów.
Tel. 0512-932-037.
Ukladanie podłóg, montaż dmvi.
Tel. Q.l6/ 833-33-12.
Ocieplanie. Tel. 0506-123-597.
.,MAR-DOM" więźby. krycie. przeróbki, podbitki. Tel. 0506-098-358.
Murowanie budynków mieszkalnych i go.podarczych. Tel. 066 1-251-301.
Gla7.W'3, terakota. gładzic, panele.
Tel. 0506-260-550.
Cyklinowanie, montai: parkietów i schodów,
możliwość kupna towaru. faktura VAT.
Tel. 046/830-22-54. 0502-321-194.
Usługi budowlane i remontowe,
gładź, glazura, terakota, malowanie,
zabudowa z płyty k1g.
.
Tel. 0602-n9oÓ02.
Zakład stolarski Projekt. kuchnie, szaly, meble biurowe. Tel. 0508-752-007.
łnstalacje elektryczne, alarmy, RTV,
domofony, wideodomofony, pomiary. Tel. 0602-n9-ó02.
Wylewki z agregatu mechanicznie zacierane.
Tel. 044n24-19-53. 0668-829-361.

INNE USŁUGI
Meble pod wynliar - kuchenne, biurowe. szatY z drzwiruni pl7JlSuwnymi. Solidnie.
Tel. 0501-707-{j57.
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Cięcie drzew niebezpiecznych. Rodzina Szychowscy. Tel. 0604-891-092.
Limuzyny bardzo dlugie. Tel. 0605-305-579.
DJ - profesjonalna obslugn muzyczna imprez.
Tel. Q604-2RI-361.
Finn" Music Show zorganizuje dla Ciebie
kaLda imprezo:;. Tel. 0604-281-361.
• Śluby limuzyną. Tel. 0604-344-609.
Zespół - wystawne wesela, prestiżo
we imprezy - wodzirej, saksofon, akordeon, gitary, oświetlenie, bańki mydlane. Tel. 0608433-199.
Zespól - "esele na każdą kieszeń.
Tel. 0697-035-308 po 19.00.
ZespólmuzyC7l1y.
Tel. 0607-777-304, 0509-766-163.
Kredyty hipoteczne dla ka:irlego bez l!iawniania dochodów "Creditor" motto: dobrzy
ludzie, zle kredyty. Tel. 0517-204-130.
Naprawa pralek automatyczny, urzą
dzeń chłodniczych. Dojazd do klienta gratis, Tel. 0512-348-137.

Napmwa i modernizacja komputerów.
Tel. 0512-271-275. 0461837-82-56.
Zespól z \\okalistką. Tel. 024/285-41-08,
0693-754-349.
RTV serwis. naprawy gwarancY-ine i pogwarancyjne, auto~cja finm Sony, Philips. LG,
SanlSung. JVc. Thomson, JVG. Pionner, FWlll
Elemis, Telestar i inne.
UL Krakowska II, tel. 0461837-28-85.
Znakomity zespół ,,Retro" (100"/0 live, super
wokalistka + sekcja dęta) czadowo zagra do
tańca na każdej imprezie. Tel. 0501-351-738.
Prawnik - porady, pozwy. Odszkodowania bez opłat wstępnych.
Tel. 0461837-70-96, 0512~96.
Podcisnieniowe pranie dywanów, wykła
dzin i tapicerek u klienta.
Tel. 0461837-73-07, 0694-876-103.
Zespół muzyC7l1y Rewers. Wesela Bale.
Tel. 0605-911-766.
Ciągnik + naczepa - wspólpraca.
Tel. 0512-447-061.
Zespół muzyczny - wieloletnie doświadczenie. Tel. 0606-908-348.
Kucharka przyjmie wesela oraz'lmprezy okolicznościowe. Tel. 046/837-84-46.
MAX - dekoracje sal weselnych, kościołów,
samochodów oraz imprez okolicznościo
wych. Tel. 0609-880-04 L
Alarmy, telewizja przemysłowa, domofony, bramy garażowe, automatyka do
bram garażowych i wjazdowych.
Tel. 0609-ó88-506, 0691-715-506.
Rolety, moskitiery, plisy, żaluzje nowoczesne rozwiązania do każdego
okna, również do dachowych. Vesal,
Łowicz, ul. Ikara 10.
Tel. 0461837-44-25.
Kredyty w Banku BPH.
Tel. 0607-971-800, 0504-557-%2.
Dekoracja sal weselnych + stół wiejski, przystępne ceny. Tel. 0461837-95-67,
05 10-250-166.
Zespól muzyczny, wesela.
Tel 046/838-39-23, 060 1-854-670.
Saksofonista - doświadczony.
Tel. 0692-101-989.
Transport dostawczy, również przeprowadzki. Tel. 0501-154-218.
"Scan" serwis RTV - naprawa sprzętu radiowo - telewizY.inego - gwarancje. Łowicz,
ul. Łódzka 47, tel. 0604-774-760,
046/837-06-02.
Zespól muzyczny (skrzypce, akordeon, saksofon) - wesela Doświadczenie.
Tel. 0698-085-068.
Śluby limuzyną. Tel. 0604-344-609.
Zespól muzyczny - wesela i inne okoliczności. Tel. 0698-068-388, 0693-543-604.
Naprawa sprzętu AGD.
Tel. 0510-158-880.
Skórzaną, kożuchową odzież - naprawimy,
przerobimy. Renowacja Łowicz, róg ul. Bolimowskiej i ul. Baczyńskiego,
środy 11.00-17.00.
Pranie podciśnieniowe dywanów, wykła
dzin, tapicerki. Tel. 06%-086-527.
Zespół - wesela. Tel. 0696-315-910.
Usługi tapicerskie - naprawa i remont mebli
stylowych i nowoczesnych. Transport graris. Tel. 0691-044-202.
Śluby - Lincoln, 7 m - tanio.
Tel. 0604-07&469.
Zespól muzyczny + solistka - wesela, profesjonalnie. Tel. 046/837-63-37,
0667-329-721.
,,Eskater" - twój ślub w kwiatach, wiązanka
ślubna u ciebie w domu. Tel. 0696-127-955.
Usługi transportowe Lublin kontener 12 rn'.
FVAT na życzenie. Tel. 0601-297-794.
Sluby - VW Passat, nowy - 500 zł; Chrysler
300c - 700 zł. Tel. 0669-555-301.
Krajowy przewóz osób - busy 8 i 18 miejsc.
Tel. 0602-681-541, 046/838-70-32.

Masz problem z komputerem - zadzwoń.
Tel. 0504-070-837. Fachowo, szybko, tanio.
Autoholowanie, przewóz maszyn do 2 ~
faktury YPJ. Tel. 0501-610-618.
Śluby VW Passat, 2004 rok, możliwość wystrojenia Tel. 0500-371-161, 0604-838-050.
SITODRUK. LOGO FIRMY NA UBRANIACH ROBOCZYCH, OCIEPLANYCH
I WYKROJACH. KOLOROWE NADRUK! NA MATERIAŁACH RÓŻNYCH. TEL
0461874-26-34,0695-586-168.
BRZEZINY, UL ŁÓDZKA 2.
Ślusarstwo, bramy, ogrodzenia, kraty,
balustrady.
Tel. 0609-722-809. sawexmetal@wp.eu
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Rehabilitacja. Masaż, kinezyterapia.
Na miejscu. Tel. 0505-904-693.
Rozwożenie towarów, Lublin izoterma.

Glowno. Tel. 0887-131-078.
Kucharka - wesela, komunie.
Tel. 0880-009-305, 0880-910-032.
Tipsy żelowe, tanio i profesjonalnie.
Tel. 0506-071-867.
Profesjonalne pranie dywanó\\ i tapicerki,
Rawa Mazowiecka i okolice.
Tel. 0508-265-167.
Tani manicure i pedicure, uczennica szkoły
kosmetycznej w Lodzi. dojazd do klienta na
terenie Skiemiewic gratis. Tel. 0509-822-441.
Uslugi tran,porfowe samochodem dostawcz}'ln, ~Jdowność 1,5 tony. Tel. 0605-302-584.
Uslugi hydrauliczne. Tel. 0603.917-448.
Projektowanie, aranżacja wnętrz.
Tel. 0607-074-605.
Audi A6, srebrny - śloby. Tel 0697-725-858.
Dekorujemy sale weselne i inne.
Tel. 0506-179-436. 0505-065-572.
Oprawa muzyczna, wesela i inne,
ceny konkurencyjne, wolne terminy.
Tel. 509-425-233, 508-801-730.
Odnawianie wanien. Promocja.
Tel. 0600-979-826.
Wanny, odnawianie. Tel. 0603-753-973.
Kominki - projektowanie, montaż,
dystrybucja ciep/ego powietrza.
Tel. 0503-718-798.
Przeprowadzki, pianina. Tel 0605-303-836.
DJ wesela, studniówki. bale sylwestrowe,
super .naglośnienie i bajeczne oświetlenie.
Tel. 0606-760-599.
AGD-5erwis. Tel. 0461833-62-00,
0461832-27-61.
Regeneracja kartridży, napmwa drukarek
u klienta. Tel. 0509-620-300
w godz. 8.00 - 20.00.
Kredyty niskoprocentowe bez zaświadczeń
i poręczycieli, dla wszystkich grup dochodowych. Tel. 0603-509-910.
Prosta pożyczka: oświadczenie o dochodach,
jeden dokwnent tożsamości.
Tel. 046/832-26-52, 0505-444-080.
Fimlll ,,Jowita & Piotr", pożyczki 500 - 1000
zI dla budżetówk~ emerytów, rencistów. Zadzwoń - wspólnie rozwiążemy Twoje problemy. Tel. 044n23-93-78, 0600-939-010.

MATRYMONIALNE
43-letni pozna samotną do towarzystwa
Tel. 0698-057-394.

KOMPUTERO
• PISANIE
Komputeropisanie - tanio, szybko i solidnie.
Łowicz. reI. 0461837-78-71, 0602-277-013.
Komputeropisanie, szybko, tanio i solidnie
+ skanowanie, wydruk laserowy.
Tel. 046/833-15-33, 0607-988-266.
Komputenapisanie. Tel. 0661-723-002.

NAUKA
Angielski - profesjonaJnie.
Tel. 0461837-05-41, 0603-704-267.
Anll'elski dzieci, mlodzież - profesjonalnie.
Tel. 0461837-53-15.
Mgr matematyki. Korepetycje. Przystępna
cena. Tel. 0461837-53-15.
Korepetycje - matematyka, nauczycielka. Tel. 0502-982-594.
Matenllltyka Tel. 0606-655-691.
Prezentacje maturalne - pomoc.
Tel. 0608-433-138.
Chemia, Łowicz. Tel. 0601-613-%3.
Język rosY-iski. Tel. 0694-669-147.
Niemiecki, rosY-iski - tłwnaczenia, korepetycje, matura Tel. 0693-833-062.
Matematyka - korepetycje.
Łowicz, tel. 0660-781-884.
Język polski - korepetycje, profesjonalnie i solidnie. Tel. 0516-199-685.
Korepetycje - matematyka (SP, gim).
Tel 0697-604-537.
Język angielski - korepetycje.
Tel. 0886-131-997.
Korepetycje - język niemiecki.
Tel. 0608-116-216.
Język angielski - korepetycje, metoda Callana. Tel. 0602-571-502.
Matematyka Tel. 0601-303-279.
Angielski - korepetycje, student NKJO, Ł0wicz. Tel. 0692-790-345.
Język angielski - korepetycje.
Tel. 0693-824-741.
Sprzedam Quanto matura - tanio.
Tel. 0668-419-278.
Matenllltyka - student y roku UL
(90 minJ25zł). Tel. 0606-647-491.
Język niemiecki -solidoie. Tel. 0695-774-273.
Codzienna wykwalifikowana pomoc w nauce w domu ucznia: j. polski, historia, biologia, geografia Tel. 0461837-54-20 w godz.
20.00-22.00.
Język rosyjski - korepetycje, tłumaczenia,
przygotowanie do matury. Tanio.
Tel. 0461838-74-40..
Angielski - korepetycje. studentka UL.
Tel. 0607-385-953.
Geografia - korepetycje, matura
Tel. 0692-577-898.
Germanistka poszukuje korepetycji ze
szwedzkiego. Tel. 0697-340-599.
Matematyka Tel. 0461837-85-%.

•

OGŁOSZENIA

Chemia, Łowicl. Tel. 0508-186-335.
Korepetycje - studentka filologii angielskiej
- gimn~um, liceum, 12 z1145 min.
Tel. 0507-319-803.
Matematyka Tel. 0421719-42-55.
Korepetycje - niemiecki, geografia (również
mattlm). Tel. 0663--129-389.
Pisanie prac. Tel. 0507-602-368.
Prezentacje maturalne. Solidnie.
Tel. 0509-766-108.
Język polski - korepetycje w d~mu lIcznia,
Glowno, okolice. Tel. 0509-766-108.
Poszukuję osoby do udzielania korepetycji
z języka angielskiego, z okolic Rawy Mazowieckiej, II klao;a gimnazjum
Tel. 0669-090-974.
Niemiecki - korepetycje.
Tel. 0513-011-785.
Studentka udzieli korepetycji z angielskiego. Tel. 0669-366-337.
Matematyka - Rawa Mazowiecka i okolice.
Tel. 0608-848-520.
Angielski-thunaczenia. Tel. 0508-501-278.
Korepetycje z matematyki. Tel. 0609-621-974.
Korepetycje: matenllltyka, chemia, fIzyka.
Tel. 0698-402-521.

ROLNICZE
Sprzedam Massey Ferguson 2680, 140
KM, 1983 rok, stan bdb, 5901 MTG,
26000 zł. Tel. 0609-123-665.
Sprzedaż pasz pelnoporcjowych
(trzoda, bydło). Ceny hurtowe. Transport gratis. Tel. 0504-011-119.
Kupię kwotę mleczną 0,7 złlkg.
Tel. 0513-044-745.
Kupię niedrogo rozrzutnik. przyczepę - do
remontu. Tel. 0504-514-717.
Wycinaki do kiszonek - duży wybór.
Tel. 0241356-27-60.
Sprzedam łubin żółty wąskolistny.
Tel. 0461838-74-91.
Sprzedam dwa ciągniki oraz maszyny rolnicze. Tel. 024fJ.77-95-29.
Kupię kombajn ziemniaczany Anna
w stanie bdb. Tel. 0601-159-904.
Kupię prasę 20224. Tel. 0663-252-589.
Kupię każdy ciągnik i prasę, również
do remontu. Tel. O6OB-;354-272.
Sprzedam ciągnik Zetor4712.
Tel. 0691-715-4%.
Pszenica, maszyna do obcinania cebuli 6-rolkowa, plug 2-skibowy Grudziądz.
Tel. 0600-696-620.
Kupię tylne błotniki do MF-255.
Tel. 0600-696-620.
Sprzedam 2 t marchwi na paszę i wagę 500 kg.
Tel. 0602-555-468.
Sprzedam słomę belkowaną i siano luzem.
Tel. 024/277-72-50.
Sprzedam1-25, 1991 rok.
Tel. 0461838-69-72.
Sprzedam limit buraczany 501 - Cukrownia
Dobrzelin. Tel. 0461838-99-42.
Sprzedam sieczkarnie do Bizona, kop>tczkę
ciągnikową. Tel. 0461838-17-52.
Kupię ciągnik MTZ82, rozrzutnik obornika
6t Tandem Tel. 0692-767-562.
Sprzedam siano luzem. Tel 046/839-67-95.
Sprzedam przyczepę do przewozu koni, śru
townik bijako\vy, plugi 3-, 4-skibowe obrotowe, silos zbożowy 60 L Tel. 0509-293-050.
Sprzedam wycinaki do kiszonki, żmijkę 5-, 6metrowa, agregat przedsiewny 2,5-, 5-metrowy, plug 4-skibowy obrotowy, siewki do
nawozu, dmuchawy do zboża.
reI. 0509-293-050.
Sprzedam glebogryzarkę, przetrząsaJkę karuzelową. Tel. 0605-652-263.
Bób - sprzedam. Tel. 0603-161-640.
Sprzedam opryskiwacz sadowniczy Sepia.
mało używany, I właścicieL
Tel. 0694-407-912.
Sprzedam podcinacz do czarnej porzeczki,
hydrauliczny, 2-letni. Tel. 0500-385-907.
Sprzedam bumczek, pietruszkę korzeniową
i slomę. Tel. 024fJ.77-94-30.
Sprzedam prasę Z-224/1, 19% rok z podajnikiem; dmuchawę pionową do siana, dużą.
Kupię kwotę mleczną Tel. 0461838-98-50.
Sprzedam siano. Zielkowice 214.
Sprzedam wózek widlowy Linde, udżwig 4,5
~ stan bdb. Tel. 0461861-25-51.
Sprn:dam przyc-zepę4,5 t, orkan, brony 5, przettząsaczo-zgrabiarkę 4, siewkę do nawozu
Kos, ramę pod beczkę na kołach.
Tel. 0516-842-022.
Sprzedam ciągnik rolniczy Białoruś, silnik
po kapitalnym remoncie, nowe części, nowe
ogwnienie i dmuchawę do siana pionową.
Tel. 0504-254-235.
Sprzedam siano, agregat uprawowy 2,5 m.
Tel. 0600-395-652.
Sprzedam używany opryskiwacz 300
I, z atestem, 1100 zł. Tel. 0501-230-939.
Sprzedam burak pastewny, slomę belowaną.
Tel. 0605-591-610.
Sprzedam siano. Tel. 0605-679-209.
Sprzedaż rozrzutników, turów, kabin, kosia·
rek, zgrabiarki 7. TeL 0461837-52-86.
Sprzedam mieszankę zbożową + pszenicę.
Tel. 0660-183-700.
Sprzedam żyto, jęczmień (kilka ton).
Tel. 0461837-13·25, 0500-839-393.
Kultywator ciągniko\vy, plug, siewnik Poznaniak, wózek ciągnikowy, kosiarka rotacY-ina, dojarka - sprzedam.
Tel. 0691-705-321 po 20.00.

DROBNE

Schladzalnik do mleka 400 1- sprzedam.
Tel. 046/838-14-52.
Sprzedam siano 120x 120. Tel. 0697-755-170.
Sprzedam mieszankę. Tel. 0515-122-403.
SP'ledam kapustę. Tel. 0461861-13-47.
Malowanie (bielenie) pomieszczeń gospodarczych. Tanio. Tel. 0503-600-942.
Sprzedam zboże. Tel. 046/838-76-87.
Sprzedam 2t lubinu siewnego szerokolistnego. Tel. 0695-136-941.
Owies - sprzedam.
Tel. 0505-2n-126 wieczorem.
Sprzedam obomik bydlęcy lub wymienię na
slomę. Tel. 0606-461-688.
Sprzedam siano w kostkach, piec c.o., drewno
opałowe. Tel. 0668-407-362, 0461837-14-44.
Sprzedam młóto browarne.
Tel. 0691-605-463.
Sprzedam sadzarkę do warzyw, 2-rzędowa _
Tel. 0516-786-078.
Sprzedam cyklop. siewnik zbożowy. śrutow
nik walcowy. Tel. 0600-%4-326.
Sprzedam krowę na wycieleniu z drugim cielakiem. tenoin 28.02. Tel. 046/837-15-49,
0886-749-286.
Sprzedam słomę. Tel. 0461838-73-30.
Sprzedam slomę w dużych belach.
Tel. 0461837-13-54.
Sprzedam siewnik zbożowy Poznaniak, 1991
rok; pług 5-skibo\vy, 1999 rok.
Tel. 046/838-72-27, 0693-025-952.
Sprzedam siano belowane, luzem; słomę
w belkach ze stodoły. Tel. 046/839-67-85.
Sprzedam dojarkę Alfa Laval 2-bańkową.
szwedzką, kompletną + rwy.
Tel. 0461838-81-26 wieczorem
Sprzedam plug grudziądzki 4-skibo\vy Atlas
i oponę do Forschnita 16120.
Tel. 024/285-39-73.
Sprzedam rozrzutnik obornika jednoosiowy.
Tel. 0601-205-103.
Sprzedam siano. Tel. 0609-688-493.
Sadzeniaki ziemniaka i zboża
w sprzedaży w Centrali Nasiennej
w Łowiczu. Tel. 0461837-50-28.
Sprzedam śrutownik bijakowy i dmuchawę
do zboża Tel. 0503-639-101.
Sprzedam zboże. Tel. 0461838-60-23.
Sprzedam mlodzież: jałówki, buchajki.
TeL 046/838-74-91.
Sprzedam słomę owsianą i siano.
Tel. 046/838-74-91.
Sprzedam obornik bydlęcy, 30 t
TeL 0461838-20-37.
Sprn:dam krowę na wycieleniu.
TeL 0461838-88-97.
Sprzedam kwotę mleczną około 25000 kg,
Izłlkg, dostawca OSM Łowicz.
Tel. 0461837-12-60 po 20.00.
Sprzedam siano i sianokiszonkę.
TeL 0461839-13-10 wieczorem.
Sprzedam prasy rolujące.
TeL 0461837-08-07, 0607-168-1%.
Sprzedam zboże paszowe. Tel. 0461837-0807, 0607-168-1 %.
Sprzedam slomę ze stodoły, bele l 20x 120.
Tel. 0606-145-529, Bielawy.
Sprzedam 2 koła do ciągnika 3512 tylne
12,4x32. Tel. 0461838-46-81.
Sprzedam zboże. Tel. 0461838-06-02 po 20.00
Sprzedam 600 ton kiszonki z kukurydzy, cią
gnik U-914, z turem 6, 3 sekcje Jyżka chwytak bel widły, roz. 24Y, euromat częśc~ sek.
chwytak bel tył. Tel. 0692-950-352.
Sprzedam dmuchawę do słomy i zboża oraz
pszenicę. Tel. 0887-051-729.
Sprzedam glebogryzarkę 1,80 m.
Tel. 0461838-34-21.
Sprzedam rozrzutnil< jednoosiowy, dwukół
kę samochodową. Tel. 0504-466-134.
Kolczyki dla zwierząt: nowe i duplikaty; wyposażenie budynków inwentarskich - sprzedaż.
Tel. 0461838-62-19, 0668-131-109.
Sprzedam kombajn Bizon 2056, plugi podorywkowe. Tel. 0515-938-370.
Sprzedam jalówkę na ocieleniu.
Tel. 0461838-47-5 l.
Sprzedam Bizon Z-056, 1985 rok lub 1988
rok - pilnie. Tel. 0501-504-723.
Sprzedam Ursus C-360 lub MF-255.
Tel. 0500-222-737.
Sprzedam przyczepę wywrotkę 047.
Tel. 0605-767-834.
Sprzedam Ursus 1014 lub 914. 1998 rok.
Tel. 0501-504-723.
Sprzedam prasę 20224, olkan lA, kabinę do
C-360, przyczepę 4 t, plug 4-skibo\vy, ład0wacz tur do MTZ, Zetor 7245.
Tel. 0501-504-723.
Sprzedam Ursus 53 I4 lub MTZ 82 TS.
Tel. 0500-222-737.
Kupię prasę Z-224, każdy ciągnik, może być
do remontu. Tel. 0501-630-255.
Sprzedamsiano,slomę.Nieborów60,po 17.00
lub w sobotę.
Sprzedam mieszalnik pasz I ton, 2300 1oraz.
śrutownik walcowy 220 kw.
Tel. 0887-560-8%.
Sprzedam sadzarkę laócuchową do ziemniaków i obsypnik 3. Tel. 0698-972-112.
Sprzedam agregat uprawowy 2,1 rn, wałek
strunowy, piec do folii, obieraczkę do cebuli.
Tel. 0691-961-159.
Kupię traktor do remontu.
Tel. 0461831-01-29.
Sprzedam żyto. Tel. 0461838-17-64.
Sprzedam siewki do nawozu; agregaty przedsiewne; plug 3-skibowy; talerzówkę; kosiarki rotacyjne; glębosz pożniwny; śrutownik
bijakowy; wagę do żywca Tel. 0602-473422.

8.03.2007 r.
Sprzedam ladowad<ęAtlas; suszamiędozboża
siewnik zbożowy Poznaniak,
rozrzutnik obornika jednoosiowy, przyczepę, opony do ciągnika 360 - używane.
Tel. 0607-666-848.
Sprzedam ciągnik MF-3065, 1990 rok. stan
bdb. Tel. 0606-357-786.
Sprzedam siano ląkowe w belkach i slomę.
Tel. 046/838-86-26.
Sprzedam Bialoruś, prasę Z-224, kosiarkę
rotacyjną. Tel. 0510-701-057.
Sprzedam podwozie jednoosio",e do beczki
asenizacyjnej. Tel. 0604-669-798.
Kombajn Anna 1990 rok, opony do C-330
- sprzedam. Tel. 0781-673-313.
Sprzedam dmuchawę do siana.
Tel. 0664-713-405.
Sprzedam krowę na wycieleniu.
Zielkowice 176.
Spr.redam gospodarstwo lub "ydzierŻ8wię
7 ha. Tel. 0889-53~579 po 20.00.
Sprzedam siano w kostkach.
Tel. 046/838-83-53.
Sprzedam prosięta importowane oraz
PIC z polskiej fermy.
Tel. 0606-317-861.
Sprzedam żyto, mieszankę; jęczmień.
Tel. 0504-629-438.
Sprzedam siano, slomę; kiszonkę z kukwydzy. Tel. 0504-629-438.
Sprzedam marchew na paszę.
Tel. 046/838-11-62.
Sprzedam talerzówkę 3,20 m hydraulicznie
podnoszona na kołach, głębosz 3 lapy, rozrzutnik obornika 6 t, wały posiewne 3,5 m
(pierścieniowe), siewnik Poznaniak.
Tel. 0698-417-557.
Sprzedam Iadowacz Cyklop. 1990 rok i 1980
rok. Tel. 0698-417-557.
Sprzedam jałówkę wysokocielną, termin: 22
marzec 2007. Boczki 42, tel 046'838-43-42.
Sprzedam pszenicę; mieszankę; owies, żyto,
lubin słodki, szerokolistny, ·siewny.
Tel. 0603-523-912.
Sprzedam wózek do przewozu zwierząt Tel. 0667-118-194.
Sprzedam maszt przystosowany do ciągnika,
obomik bydlęcy.
reI. 0664-737-171 po 20.00.
Sprzedam siano belowane.
Tel. 0461839-63-15.
Sprzedam kultywator 2,S m Grudziądz.
Tel. 0669-034-201.
Sprzedam krowę na wycieleniu.
Tel. 0607-199-521.
Sprzedam Jałowkę na WYCieleniu, tenoin:
10.03.2007 i zbiornik na mleko 220 I.
Tel. 0696-436-988.
Sprzedam slomę. TeJ. 0461838-31-26.
Sprzedam slomę i pszenicę.
Tel. 0461838-81-06.
Sprzedam słomę w dużych belach ze stodoły.
Tel. 0788-247-670.
Sprndam ślęzę wIowniczą 1000 L
Tel. 0691-961-226.
Sprzedam pług obrotowy 4-skibowy, szer.
orki 35 em, stan dobry. Tel. 0888-279-762.
Sprzedam prasę Sipma 224/1 z podajnikiem,
1997 rok, stan idealny. Tel. 0694-792-807.
Sprzedam gospodarstwo rolne o pow. 3,60
ha dom + zabudowania gospodarcze (możli
wość sprzedania samych budynków). Miejscowość Orlów, gm. BedIno.
Tel. 0667-321-361.
Sprzedam mlodego kmrrka, siano belowane,
obornik bydlęcy. Tel. 0506-833-114.
Rozsiewacz nawozu Amazone Rauch, wycinaki do kiszonek, jednomieczowe, dwumieczowe, toporowe; beczkę asenizacyjną 400 I,
ocynk; sieczkarnię jednorzędową do kukurydzy Mengele 280. Tel. 0501-784-050.
Sprzedam dużą ilość otrąb pszennych, cena
do uzgodnienia. Tel. 0501-784-050.
Sprzedam Kosa przystosowanego do ciągni
ka Tel. 0608-398-915.
Sprzedamjęczmień do siewu Antek, gniotownik do zboża, lodówkę; zmywarkę. Wojewodza 12, tel. 0461838-20-29.
Sprzedam burak pastewny i łąkę w Marywilu. Tel. 0600-568-177.
Sprzedam prasy rolujące: Claas, Deutzfachr,
Crone. Tel. 0461838-20-14, 0511-494-701.
Sprzedam basen 700~ siewkę do nawozu.
. Tel. 0461838-73-00, 0839-552-221.
Sprzedam pszenicę ozimą i jarą.
Tel. 0461838-76-29.
Sprzedam siewnik zbożo\vy ciągnikowy
2xl5 redli. Tel. 0668-472-081.
Sprzedam jałówkę 8-miesięczną.
Tel. 0885-280-616.
Sprzedani 'rozrzutnik jednoosiowy i przyczepkę samochodową· Tel 0501-850-017.
Jałówkę na wycieleniu sprzedam.
Tel. 0461838-37-60.
Sprzedam śrutownik 2 lub 3 waloowy że żmij
ką. Tel. 0880-099-510.
kompletną,

Kupię ziemniaki żółte.
Tel. 0600-323-947.
Sprzedam maszynę do siewu warzyw, kosiar·
kę listową i śrutownik. Tel. 0693-423-122.
Sprzedam łubianki drewniane nowe, plasri·
kowe używane. Tel. 0886-825-610.
Sprzedam sadzonki agrestu.
,Tel. 0604-782-360.
Sprzedam ciągnik TI5 1985 rok.
Tel. 0604-782-360.
Sprzedam jałowkę cielną. rozsiewacz nawozowy Kos. Tel. 0698-972-112.
Sprzedam rozrzutnik obomika 2-<>siowy, po
remoncie. Tel. 0604-752-472.
Sprzedam przyczepę samozbierąjącą Jugosl<>wiankę; malą. do siana, zielonki; plug 3-skibowy. Tel. 0693-332-566.
Sprzedam slomę belkowaną.
Tel. 698-556-743.
Sprzedam kwalifikowane nasiona cebuli. Tel. 0501-594-199, 0501-747-575.
SprzedamC-360, 1983 rok. Tel. 0605-736-3 19.
Sprzedam wyciąg linowy, używany.
Tel. 0461838-76-59.
Sprzedrun slomę ze stodoły.
Biel8\vy 44, tel. 046'839-20-78.
Sprzedam Zetor 10145 Twbo(95 KM), zarejestrowany. Tel. 0604-948-642.
Sprzedam plug 2 - 600 zł; 3 - 1000 zI, stan bdb.
Tel. 0888-822-173.
Kupię używane opony do C-330.
Tel. 0461835-30-61 po 17.00.
Sprzedam p!IZCI1icę. Tel. 0461838-78-45.
Sprzedam tunel foliowy. Tel. 0609-261-390.
Sprzedam siano belowane. Mystaków 170,
tel. 046/838-50-24.
Sprzedam lubin slodki, wąskolistyny.
Tel. 0694-170-469.
Sprzedam ramę fabryczną brony talerzowej na
16 talerzy. Tel 0505-928-735.
Sprzedam przyczepę 6 ~ 3-stronny wywroL
Tel. 0692-481-645, 0461838-72-06.
Kupię felgi lub kompletne )<oła tylne do
C-330. Tel. 0692-481-645, 0461838-72-06.
Sprzedam dojarkę Alfa LavaJ - 700 zł, sprawna, jedna konwia kwasówka.
Tel. 0603-346-112.
Sprzedam (zamienię na inne maszyny) plug 3skibowy obrotowy Lenken, przyczepę samozbierajacą T09, bronę talerzową 16.
Tel. 024/282-21-29.
Sprzedam zboże jare do siewu.
Tel. 0600-389-324.
Deszczownie. Tel. 0506-140-584.
Silniki C-330, C-360, MF, Leyland
- kompleksowy remont, 12 miesięcy
gwarancji Teł. 0506-140-584.
Opryskiwacze, kosiarki rotacyjne,
agregaty, tury, rozrzutniki. Rol-lnwest
Bielawy. Tel. 0506-140-584.
Sprzedam plug 3-skibowy, stan dobry.
reI. 0887-147-903.
Sprzedam rozsiewacz nawozowy Amazone
1ooo~ hydraulicznie zamykany, 1990 rok.
Tel. 0461838-74-49.
Sprzedam plug 2-skibowy grudziądzki.
Tel. 0608-352-476.
Sprzedam dęby. Tel. 0461838-11-39.
Sprzedam agregat uprawowy Bomet 2, 10 m.
2003 rok. Tel. 0501-533-454.
Sprzedam zboże, slornę; buraczek.
Tel. 0461838-71-54, 0889-144-638.
Sprzedam słomę. Karsznice Duże 40.
Sprzedam mlodą krowę.
Stachlew 132, tel. 0461838-68-42.
Sprzedam 2 beczki 600 I i beczkę 1000 L
TeJ. 0697-106-288.
Sprzedam białą kapustę. Tel. 0696-249-517.
Wykonuję maszyny do łupania drewna, pieńków. Tel. 0667-115-455, 0665-

724-009.

Sprzedam buraczek. Tel. 0461838-15-36.
Sprzedam silosy na zboże, paszę lub cement
Tel. 0606-479-819.
Wywóz gnojówki, gnojowicy beczką 10000
l Tel. 0604-463-486.
Sprzedam siano w kostkach.
Tel. 0461838-15-36.
Sprzedam siano, marchew, buraczek czerwony Zlaków Kościelny 20. Tel. 0693-552-192.
Sprzedam krowę na wycieleniLL Popów 137.
Tel. 046/83747-45.
Sprzedam jaJ6wkę na wycieleniLL
Tel. 0663-140-004.
Sprzedam ciągnik C-360, agregat rolniczy,
kultywator z bronami, plug 2-skibO\vy, sło
mę w kostkach.
Tel. 0461839-14-25 (26), 0607-657-885.
Sprzedam mieszankę zbożową 15 t
Tel. 0606-317-861.
Prasa Z-22411; Tur 4; łyżka, krokodyl do
Ursusa 5314; olkan; siewnik Poznaniak
- sprzedam. Tel. 0604-976-452.
Sprzedam żyto, siano prasowane.
Tel. 046/838-99-25.
Sprzedam przyczepę 4,5 tony, trzystronny Sprzedam mlodą krowę na wycieleniu.
wywrot. Tel. 0609-514-291.
- Stachlew 64.
Sprzedam agregat Gruber 6 łap z walkami fir- Skupujemy kosiarki listwowe Osy,
my Ral»-werk, .zabezpieczenie sprężynowe. sadzarki łańcuchowe do ziemniaków,
Tel. 024/285-80-29.
zgrabiarki zawieszane 4 Sioneczka,
Sprzedam pszenżyto, słomę i siano.
pługi ciągnikowe 2-, 3-skibowe. Ceny
Tel. 024/282-23-27
atrakcyjne. Teł. 0461838-72-80.
Sprzedam prasą roluj'l!'ą Claas R.olland 44s, Sprzedam ję<yZmień, pszenżyto.
1992 rok, stan bdb. Tel. 024/282-27-11.
Tel. 0461838-05-94.
Sprzedam zbiorniki plastikowe 100 1na paJe- Przyjmujemy zamówienia na rozsadę
cie. Tel. 0697-677-530.
pomidora odmiany Benito, rwana - 6
Sprzedam rozsiewacz do nawozu taśmowy gr, doniczkowana - 8 gr.
Tel.
0461837-23-23.
zawieszany, 500 zł. Tel. 024/277-93-51.
Sprzedam rozrzutnik obomika jednosiowy, Eksport Idareda. Płatne gotówką.
Tel. 0505-068-787.
stan dobry. Tel. 0694-90 1-063.
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Sprzedam żyto, siano. Kupię opony używane
do C-330 (tylne). Tel. 0505-581-43 1.
Sprzedam rotacyjną. zgrabiarkę 7, opryskiwacz 300 I. Tel. 046/830-3~8.
Sprzedam burnk pastewny.
Tel. 04(j.I838-15-37.
Sprzedam prasy kostki Z22411 Sipma 2000
rok, 1997 rok. Tel. 0608-128-670.
Sprzedam Ursus C-360, stan dobry, bez prawa rejestracji. Tel. 0608-128-670.
Tury do Ursusa C-330, 360, 28 12, 3512 również hydrauliczne. Tel. 0608-128-670.
Przyczepka do przewozu zwierzą~ pług
2-skibowy Grudziądzki. brony lekkie.
Tel. 0608-128-670.
Sprzedam C-360 3P, XIl.1987 rok.
Tel. 0600-335-473.
Sprzedam słomę. Tel. 046/838-95-65.
Sprzedamjałówkę mięsną na wycieleniu, prz:etrząsaczo-zgrabiarkę. Tel. 0601-239-800.
Sprzedam dużą ilość marchwi.
Tel. 0698-152-134.
Sprzedam talerzówkę 3,6 m zawieszana, hydraulicznie rozkladana, stan bdb.
Tel. 046/838-79-95.
Sprzedam opryskiwacz Pilmet z atestem, stan
bdb, oryginał. Tel. 04(j.I838-79-95.
Sprzedam kapu>i!ę na paYe.
Tel. 046/R61-11-58.
Sprzedam prasę Clas., z podajnikiem,.bele sianokiszonki 120x 120. Tcl. 046839-21-27.
Zetor 7340 4x4, 1998 rok. Tel. 0691-60 1-689.
PrasaZ-224I Sipma.I998rok,przyczepa3,5
t, wywrot: kultywator 14 l walkjem Grudziądzki. Tel. 0608-420-169.
Sprzedanl ci'Lgnik C-360, po remoncie.
Tel. 0603-083-349.
Kupię beczkę metal.-alulll. 1500-2500 I oraz
tylne obciąin.ki do C-330. Tel. 0603-083-349.
Kupię ZIemniaka jadalnego.
Tel. 0693-025-952.
Sprzedam sieczkarnię I-rzędo" a do kukurydzy SK80, wybierak do kiszonek, orkan II,
bukownik, beka 1100 do kończyny, sadzarka do warL)l\v .3-I7#1o\\'a, kosiarka rotacyjna
czeska do remontu. Tel. 046/838-72-16,
0697-550-032.
Sprzedam wózek wicllo"y elektryczny WW.
Tel. 0510-256-444.
Sprzedanl siewnik przerobiony na typ Poznaniak, cena 2300 zl. Tel. 0509-704-345.
Sprzedam jałówkę wysokocielną.
Tel. 046;838-79-92.
Sp17edrun prasę 120.; 120, siatka - sznurek.
Tel. 0601-29,-783.
Sprzedanl Massey Fcrguson 3385, 1992 rok,
z Turem: roZrLUtnik 2-osiowy: prasę kostkującą, 1999 rok. Tel. 0601-854-369.
Sprzedam obornik bydlęcy.
Tel. 046/838-55-28.
Sprzedam przyczepkę samochodową,
Tel. 0694-695-075.
Sprzedam obomik bydlęcy lub zamienię na
słomę. Tel. 0600-822-089.
Sprzedam agregat uprawowo-siewny z hydropakiem 3 m; jilugobrotowy 4-skibowy Kwerneland; Ursus C-360, 1986 rok: siewnik
, konny; dmuchawę do siana pionową.
Tel. 0600-822-089.
Sprzedam owies z domieszką pszenicy, zbiór
przed deszczami, OIW pszenżyto. Bednary.I83.
Sprzedam kukurydzę. Tel. 0660-667-464.
Sprzedam pszenżyto 3 l Tel. 046/838-78-83.
Sprzedam C-330, siewnik, trząsalkę 7.
Tel. 0607-809-288.
Sprzedam rozsiewacz 2-talel7owy 400 kg
Arnazone, rozdrabniacz Jemioł 2,2 kW,Jemioł
be'z silnika. Tel. 0880-353-819.
Śrutownik bijakowy I IkW, bijakowy 10kW
(państwowy), śrutownik bijakowy bez srlnika, 'rutownik Bąk 7,5kW.
Tel. 0880-353-819.
Sprzedam siano IU/.em.
Bednary 115, tel. 0691-744-268.
Sprzedam prasę ro l ują.::ą. wIoska, stan bdb.
Tel. 046/838-79-95.
Spl7edam sianokiszonkę w balotach oraz sło
mę, gnlina Zduny. Tel. 046/838-79-95.
Namiot foliowy - sprzedam.
Tel. 0507416-414.
Kupię przetrząsacz karuzelowy.
Tel. 0693-824-733.
Sprzedam siano. Tel. 0461838-57-39.

Sprzedam C-360 3P, 1988 rok, oryginał, ogumienie nowe. Wygoda 8.
Pszenioe, j<;cmlień, jarkę - sprzedam.
Tel. 0461839-11-61, 0500-582-424.
Spradam słomę w kostkach.
Jackowioe, tel. 0600-389-324.
Sprzedam owies siewny, agregat uprawowy.
brony 5, kultywator 20, siano, mieszankę.
Tel. 0461838-72-03.
Sprzedam słomę. Tel. 0461838-47-64.
Sprzedam siano belowane, wał korbowy
do C-330. nowy. StacWew, tel. 0692-691-590.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu,
17.042007. Urzecze 46.
Sprzedam 2 jałówki na wycieleniu, krowę
- drugie wycielenie. Tel. 0697-623-993.
SprLedam pług obrotowy 3-skibowy, kompresor 1601. Tel. 046838-72-98.
Sprzedam rozrzutnik Tandem 6 t, stan dobry,
I właściciel; koła do przyczepy 6 t 900 luh na
II 00. Tel. 046.'838-24-18.
Sprzedam pompę do gnojówki na prąd.
Tel. 0667-459-967.
Sprzedam jałówkę wysokocielną.
Tel. 0461838-43-06, 0603-061-820.
Sprzedam wagę samochodową 50 ~ długość
pomostu 14 m . Tel. 046/838-43-06,
0603-061-820.
Sprzedam sianokiSLOnkę w belach, 10 slI.,
okolice Lowicza. Tel. 0606-464-562.
Sp17edam pług 3 grudzią!lki. betoniarkę 250
I. Tel. 046'838-17-85 po 19.00.
Sprzedam kabmę ciągnikową do C-330.
Tel. 0887-682-975.
Sp17edrun obomik. Seroki 37,
tel. 0662-657-219.
Sprzedam owies bezłuskowy, mieszankę, pszenicę· Tel. 0605-224-393.
Sprzedam agregat uprawowy na bronie, na
7ębach redlicowych z podwójnymi wałkami.
szer. 2,80 m. Tel. 046/830-38-00.
Sprzedam siano belowane. Tel. 0461838-600& wieczorem.
Sprzedaż rozrzutników. żmijek, sadzarek.
Tel. 046/837-53-86.
Sprzedam 10 l pszenżyta Wierznowice 20.
Tel. 046'838-77-31.
Sprzedam marchew jadalną i pastewną,
Tel. 0662-258-672.
Sprzedam kis70nkę z kukurydzy. kiszonkę
-Z liści buraczanych. Tel. 024,217-74-21,
0604-432-909.
Sprzedam cebulę drobną. pietruszkę. kapustę
h.alą. Tel. 046/838-47-25.
Sprzedam 2 jałówki wysokocielne.
Tel. 0461838-14-61.
Sprzedam agregal uprawowy 4,60 m i przetrząsacz karu7.elowy. Tel. 0606-882-785.
Obomik bydlęcy - Spl7.edarn.
Tel. 0601-186-319.
Duża ilość kapusty białej na paszę - sprzedam. Tel. 046/861-65-78 wieczorem.
Sprzedam pszet)icę 12 t Tel. 0241285-27-86.
Sprzedam zV:mniaki jadalne Lord; cebulę.
Tel. 0517-348-323.
Sprzedamjałówkęwyookocielną(21 marzec);
dojarkę Alfa Laval, jednokonwiową.
Tel. 0607-930-258.
Sprzedanl roZrLUtnik obomika jednoosiowy,
stan idealny. Tel. 0241285-41-32.
Sprzedam plug 2-, 3-skibowy, brony 3-polowe, talerzówkę (8 talerzy).
Tel. 024/282-27-05 po 20.00.
Sprzedam siano w balot.1Ch po 400 kg.
Tel. 0600-415-353 wieczorem.
Sprzedanl żyto. Tel. 0698-166-749.
Sprzedam siano w kostkach ze stodoły, okolioe Bielaw. Tel. 0461839-22-65.
Sprzedam łubianki drewniane. nowe.
Tel. 0607-889-775.
Sprzedam prnsęZ-224 z podajnikiem; rozrzutnik obornika jednoosiowy; polską sadzarkę
do ziemniaków; obredlacz 5.
Tel. 0461838'-75-00.
Sprzedam krowę na ocieleniu,
Jadzień , leI. 0889-098-822.
Sprzedam ciągnik C-360: pług 3-skibowy:
brony 5; kully\vator: siewnik lejo\V)'; nawozowy; przyczepęjednoosiową Ceny do uzgodnienia. KJewków 40, tel. 046/838-99-32.
Jęczmień - sprzedam. Tel. 0461839-13-43.
Sprzedanl jęczmień siewny, śliwa mieszaniec
ze szkółki. Tel. 0696-425-214.

Sprzedam pszenicę, pszenżyto, jęczmień.
Tel. 0461838-73-27.
Sprzedam topolę grubą. Tel. 0600-988-626.
Sprzedam pszenicę jarą do siewu, ziemoiaki
sadzeniaki. Tel. 0695-068-110.
Sprzedam jęczmień jary Stratus.
Tel. 046/838-72-20.
Kupię ziemniaki jadalne, sadzeniaki.
Sprzedam bób. Tel. 0508-819-982.
Sprzedam jęczmień i pszenżyto.
Tel. 024/285-42-57.
Sprzedam jęczmień. Tel. 0241282-23-18.
Sprzedam siano w kostkach i'sadzeniaki ziemniaka Irga. Tel. 024/285-42-64.
Sprzedam buraczek dla bydła, szyny kol<;jowe. Tel. 0885-572-720.
Sp17edam obornik kunak.
Tel 0664-560-851, Łażniki 70.
Sprzedam mieszankę do siewu.
Tel. 0691-666-967.
Sprzedrunjałówkętni~

Tel. 0691-666-967.
Sprzedam opryskiwacz polowy 300 I i 4001.
Tel. 0888-742-148.
Sprzedam jałó" kę na ocieleniu oraz krowę
na 3 wycieleniu. Tel. 0888-300-626.
Sprzedrun widly do ladowania belek ciągni
kiem. Bocheń 54.
Sp17edanl pług 3 skibowy Grudziądz i kultywator Tel. 0513-332-591.
Sprzedam dwie opony używane do C330.
Tel. 0506-771-822.
Sprledam T25. 1997 rok, C360, C365.
Tel. 0661-091-064.
Sprzedam siewnik 17. Tel. 0461831-68-76.
Sprzedam krowy mleczne, jałówki na wycieleniu. cieliczki małe, sieczkarnię samojezdną
Forsclmit. Tel. 046/838-84-18,
0695-30-10-81.
Sp17eclam dwie jalówki Grudze Nowe 13.
Tel. 0600-722-327.
Spl7_edam wycinak nożowy do kiszonki.
Tel. 046838-85-12.
Białkowanie obór. Tel. 0503-499-480.
Sprzedam .iano luzem. Tel. 0880-445-598.
Kupię pilnie ETZ 150 może być do remontu.
Tel. 0607-966-037.
Sprzedanl jęczmień jary oczyszczony.
Tel. 0698-221-774.
Kupię opryskiwacz polowy.
Tel. 0787-292-361.
Sprzedam slomę duże bele. Tel. 0663-234-251.
Sprzedam pszenicę jarą. ziemniaki jadalne
i sad7.eniaki Lord, Vmela,
Tel. 046/838-39-69.
Sprzedam jałówkę wysokocielną,
Tel. 0668-374-464.
Sprz.edam dużą ilość pszenżyta..
Tel. 0513-014-535.
.
Sprzedam opryskiwacz z atestem stan bdb.
Tel. 0508-168-008.
Sprzedam cieliczkę po buhaju JAR.
Tel. 0697 334 668.
Sprzedam agregat przedsiewny - 3,90, hydraulicznie rozkladany.
Tel. 0461838-98-07 po 20.00.
Sprzedam slomę małe kostki ze stodoły
Tel. 0461838-22-66.
Sprzed"m prasę kostkującą Class, stan bdb,
sadzarkę oraz podbierak od przyczepy samozbierająoej. Tel. 024/282-26-62,
0665-700-205.
Sprzedam slomę. Tel. 0607-996-170.
Sprzedam ciągnik Ursus 912, 1984 rok, cena
23 tys. Tel. 0788-803-065.
Sprzedam kapustę czerwoną i białą.
Tel. 0508-551-174.
Sprzedam wagę 300 kg z odważnikami.
Tel. 0694-543-780.
Sprzedam Orkan i glebogryzarkę.
Tel. 0663-886-506.
Sprzedam jalówkę cielną, temlin 26.03.2007.
Tel. 046/839-42-58.
Sprzedam łubin żółty, słodki szerokolistny Tel. 0697-677-530.
Sprzedam kukurydzę i pszenżyto ok. Kiemozi. Tel. 0605-278-719.
Sprzedam zbiornik na mleko 4001.
Tel. 0241277-72-99.
Spl7.edam jałówkę cielną. Tel. 0241277-91-82.
Sprzedam slomę ze stodoły.
Tel. 0604-286-264.
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Każde ogłoszenie drobne zamieszczone do druku w Nowym
Łowiczaninie oraz Wieściach z Głowna i Strykowa, ukaże się
także we współpracujących z nami gazetach Głos Skierniewic
oraz Głos Rawy Mazowieckiej. Bez żadnych dopłat!

Sprzedam orkan II, siewnik poznaniak., pług
5 grudziądz, przetrząsacz 5.
Tel. 0661-143-536.
SprzedamprasęZ224, 1995 rok.
Tel. 0696-526-474.
Sprzedam kombajn zbożowy Z56, 1978 rok,
rozrzutnik obornika, siewnik pozoaniak,
piast orkan, pług 3-skibowy
Tel. 024/277-48-09, 0693-555-430.
Sprzedam burak pastewny.
Tel. 0600-730-553.
Sprzedam owies, mieszankę, pszenżyto (okolice Rybna). Tel. 046/861-12-31.
Sprzedam opryskiwacz Ślęza.
Tel. 046/861-16-76.
Sprzedam Orkan do zielooek; rozrzutnik jednoosiowy; talerzówkę. Tel. 0889-591 -132.
Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy 3,5 ~ 1989
rok, glebogryzarkę, koła wąskie do C-330.
Tel. 0694-640-075.
Sprzedam Ursus T-330, po remoncie, 13500
zl; rozrzutnik jednoosiowy, po remoncie.
5000 zł. Tel. 0692-335-998.
Sprzedam dwukółkę do ciągnika, kultywator l walem stnmowym. Tel. 046/838-04-79.
SprLedam pszenicę, siano. Tel. 0661-025-120.
Sprzedam wszelkie maszyny rolnicze
importowane z zachodu.
Tel. 02412T7-łJ5-T7, 0602-798~,
0880-855-578.
Kupię żyto, sp17edam1zamieruę otręby - 0dbiorę własnym tr.msportem.
Tel. 0697-536-596.
Malowanie obór. odkażanie. odmuszanie.
Tel. 0504-171-191. 044725-02-95.
SprLedaż pasz luzem 1 dostawą do klienta firmy NeOJul. Tel. 0501-613-045.
Sprzedam slomęjęczmienną. duże bele. suchą.
Tel. 0603-568-497.
Sprzedam słomę ze stodoły, duże bele, brony
5. prasa Classmarkant 50 z podajnikiem.
Tel. 046/839-21-27.
SprLedam burak pastewny, gmina Biela"y.
Tel. 0608-220-214 po 20.
Sprzedam pszenżyto, Osiny koło Dtnosina.
Tel. 0668-852-130.
Sprzedam słomę ze stodoły w kostkach.
Tel. 042/119-55-58.
Sp17edanl agregat prądotwórczy 16 kW lub
40 kW, pompa deszczowni z Perkinsem, m0topompa strażacka, silnik S-231.
Tel. 0510-281-982. 0513-014-208.
Rozrzutnik dwuosiowy, stan jak nowy - sprzedanl. Tel. 0694-494-927.
Sprz.edam C-360, 1983r. i C-330, 1983 r.
Tel. 0-509-260-732
Sprzedam sieczkarnię Forschnitt 281 C. 1989
rok, prasę New Ilolland lańcuchowa zmienno komorową, siewnik do kukurydzy Beker
z podsiewaczem, rozrzutnik 7 t jednoosiowy
niemiecki. Tel. 0604-191-027.
Talerzówka, 2003 rok, kultywator z wałkiem
2,10 m, 2002 rok, plug 3-skibowy, pług
5-skibo\V)' podorywkowy - sprLedam.
Tel. 0506-109-900.
Opony 1100/20. koła do przyczep rolniczych
10x 15, siatka ogrodzeniowa _ sprzedam.
Tel. 0504-178-884.
Sprzedam C-328, sprawny, zarejestrowany.
Tel. 046/874-75-59.
SprLe<lamzboże i siano. Tel: 0-501-735-775.
Prasę niemiecką kostkującą - sprzedam.
Tel. 0605-234-2 12.
C-360-3P, 1990 rok, idealny, C-360, 1983 rok
- sprzedam. Tel. 0509-260-732.
PrL)lczepa Jugoslowianka I - sprzedam.
Tel. 0607-311-240.
Sprzedam obsypnik kopców.
Tel. 0697-714-837.
Siłowniki wywrotu do przyczepy 4 t (nowe)
-sprzedam. Tel. 0506-188-515.
Beczka do Ślęzy sadowniczej (nowa).
Tel. 0506-188-515.
Sprzedrun owies. Tel. 046/874-72-76.
Sprzedam słomę, mieszankę zbożową. agregat 2,10, silnik C-360-3P.
Tel. 0421719-56-16.
Kupię cielęta rasy mięsnej.
Tel. 046/838-97-21.
Sprzedam etemit drobnofalisty.
Tel. 0421719-59-85.
Sprzedam ziemniaki paszowe, sadzeniaki
Denar. Tel. 0603-754-598, 0421719-48-62.
Sprzedam opryskiwacz Termit.
Tel. 0507-012-349.

Sprzedam prasę John Deere 550, z szerokim
podbieraczem, 22000 zł. Tel. 0509-011-888.
Sprzedam koparkcHadowarkę Ostrówek. Tel: 0-605-725-429
Tunel foliowy - kupię. Tel. 0500-296-173.
C-330 - sprzedam. Tel. 0501-615-395.
Sprzedam przyczepę HL 8 t wywrotkę.
Tel. 0503-065-714.
Sprzedam pług dwuskibowy, 600 zł.
Tel. 0421719-95-35.
Kl.tpię knury: Tel. 0512-307-720.
Sprzedam sadzonki tui. ok. 30 cm. Tanio.
Tel: 0693-115-320.
Slomę i pszenżyto sprzedam.
Tel. 0507-421-393.
Sprzedam kombajn Bizon Rekord Z058, stan
dobry. Tel. 0500-216-802.
Sprzedam pług 3-skibowy, beczkę 2000 l.
Kos, wielorak do buraków.
Tel. 0696-428-196.
Srutownik bijakowy wraz z silnikiem, cena
1400 zł. Tel: 0-603-628-194.
Sprzedam kultywator 10. siewnik konny
przerobiony na ciagnikowy 15.
Tel. 0501-612-082.
Sp17edam nowe: kabinę C-360. C-330, MF,
tury, kosiarki rotacyjne, agregaty uprawowe.
opryskiwacze onI.' Clęści. Tel. 0605-531-590.
Sprzedam ciągnik MF 1 Turelll. 1996 rok.
Tel. 0693-974-917.
Sprzedam: mlocamia 'Mlrmianka M 005, l,
prasa do słomy ryp II 705. w.ązalka ZOO 'SI
IWART Al - za "szystko 2.400 zł.
Tel. 0509-538-733.
Sprzedam owies. pszenżyto, łubin, siano.
Tel. 0606-343-033, 0421719-55-78.
Rozrusznik T-25 - sprzedam.
Tel. 0421719-62-51.
Sprzedam Orkana. Tel. 0697-714-837.
Sprzedam prL)lczepę samozbierającą Jugoslowiankę II. Tel. 0697-714-837.
Sp17edanl tylny chwyt.1k do ciągnika dużych
bel- nowy. Tel. 0697-714-837.
Sprzedanl sadzarkę 2-, 4-rzędową do w=yw.
Tel. 0697-714-837.
MTZ 105 kM. 1996 rok, Bizon Gigant, 1982
rok - sprzedam. Tel.,042J7 I9-66-1 6.
Kombajn ziemniaczany Anna, 1989 rok. siewnik do kukurydzy Becker - sprzedam.
Tel. 0421719-66-16.
Sprzedam maszynę czyszcząca MZG4B. dmuchawę do siana pionową. elewator do liści.
Tel. 0421719-56-14 po 20.00.
Sprzedam rozrzutnik dwuosiowy, siewnik
konny przerobiony na ciągnikowy, betoniarkę. Tel. 0697-346-682.
Kombajn Anna. przyczepę samozbierającą
Jugoslowiankę-spl7.edam. Tel. 0516-415-809.
Orkan, rozsiewacz RCW-3 - sprzedam.
Tel. 0503-491-575.
Kombajn ziemniac-L3llY Bolko.lub Karlik
_ kupię. Tel. 0514-539-021.
Sprzedam jałówkę hodowlaną wysokocielną 95% HE·Tel. 0500-190--983.
Sprzedam Kosa do nawoZÓw.
Tel. 0421719-70-24.
Projektowanie i wykonawstwo płyt
obornikowych i zbiorników na gnojowicę. Tel. 0888-671-łJ54.
Sprzedanl jęczmień, pszenicę. opony 16,9/28.
Tel. 0513-565-821.
Sprzedam siano prasowane i łubin, okolice
Strykow.. Tel. 0607-919-577.
Sprzedam Pl7Yczepę jednoosiową zarejestrowaną, kJacz 7-letnią. szpakowata.
Tel. 0694-142-151. 0421710-92-45.
Sprzedam C-330, bez prawa do rejestracji.
Tel. 0421719-61-37.
Sprzedam siewnik zbożowy konny przerobiony na ciągnikowy, pająk do siana
4-gwiazdko\V)'. krajzegę do' dI7C\va. .
Tel. 060 1-975-995.
Sprzedam rozrzutnik. Tel. 0510-636-703.
Sprzedam agregat przedsiewny 2,10 m.
Tel. 046/814-17-12.
ZO-56, 1984 rok, kabina, sieczkamia, model
eksportowy - sprzedam. Tel. 0669-034-136.
URSUS-902, 1982 rok, stan idealny - sprzedanl. Tel. 0669-034-136.
Sprzedam ciągnik T25. Tel. 0663-998-795.
Sp17cdam siewnik kukurydzy, schladzarka
mleka 60-40. kombajn ziemniaczany.
Tel. 0502-592-744.

Sprzedam siano luzem ze stodoły, slomę mieszanki, brony trójki ciężkie.
Tel. 046/8 14-17-84.
Sprzedam dmuchawę do siana, zboża, tanio,
stan bardzo dobry. Tel 0461814-17-62.
Sprzedam kabinę do ciągnika 3512.
Tel. 048/671-32-52, 0511-514-680.
Sprzedam alternator 24V, wał łamany do Stara, wspomaganie kierownicy, skrzynia ładun
kowa rypu L, zderzaki przód i tył z lampami.
Tel. 0505-404-465.
Ziemniaki jadalne, sadzeniaki - kupię.
Tel. 0600-332-799.
Sprzedam roztrząsacz do siana i sortownik do
ziemniaków. Tel. 046/813-88-49.
Sprzedam kabinę do MF 255 i sadzarkę do
ziemniaków. Tel. 0461813-15-12.
Sprzedam ślęzę z dużym koszem.
Tel. 046815-67-57, 0667-695-559.
Sprzedam rozsiewacz wapna RCW 3 t
Tel. 0607-774-729.
Sprzedam wentylator dachowy (grzybek).
Zastosowanie: hale, warsztaty. obory. cena
200 zł. Tel. 0607-451-461.
Spl7edam krowę wysokocielną z drugim cielakienl. Tel. 0461814-62-13.
Sprzedam Pl7Yczepkę samoz.bierającą, kosiarkę listwową, p17.enośniki ślimakowe do zb0ża, mOloreduktorami. w<Y/ck Ik.'(]cm od ,.Bi'1)na". 1"'''/.I<a ascni/.acyjna 6000 I.
Tel. 0609-880-035.
SprLcdam ciągnik rolniczy Ca<;e 9-16. cena
15000 zl. Tel. 0880-058-675.
Sprzedam p....ę rolującą John Deere 550. oena
15000 zl. Tel. 088~58-675.
Sprledam obomik. Tel. 088~58-675.
Sprzedam narybek amura.
Tel. 0607-317-1 80.
Sprzedam śmtownik na kamienie ,,50", uży
wany. Tel. 0510-471-840, 046/833-24-56.
Sprzedam kombajn ziemniaczany AllnaZ 644,
1986 rok. stan dobry, oena 8700 zl.
Tel. 0511-392-036.
Sprzedam siewnik PO'LIlaniak, 1990 rok. cena
4500 zl. skl7ynia olejowa. Tel. 0510-734-342.
Sprzedam kukurydzę. dobrze wysuszoną.
Tel. 046:833-23-21.
Sprzedam drzewka owocowe.
Tel. 0604-262-759.
Sprzedam sadzonki porzeczki czarnej, dobre
odmiany. Tel. 0517-915-395.Spl7.ed:un siano, sianokiszonkę w balotach
dobrej jakości, okolice Skierniewic.
Tel. 0691-846-117.
Kupię przycZ<.'pę 3,5 tony ni ską
Tel. 0516-456-839.
Sprzedanl rozsiewacz wapna 3 tonowy i kupię C-330. Tel. 0601-344-124.
Sp17edam siewnik Poznaniak 2,7 m.
Tel. 0691-732-890.
Sprzedanl kombajn zbożowy John Deere
i ziemniaczany Anna. Tel. 0669-034-243.
Sprzedam kultywator z bronami 2 Ill. 14 zę
bów, 500 zł. Tel. 0693-827-90 I.
Sprzedam ciągnik C363P. 1990 rok.
Tel. 0785-459-906, 0667-257-695.
Prasy kostkujące, Class, New Holland,
Welger. Tel. 0607·988-950.
Sprzedam Ursus 3512, 1997 rok.
Tel. 0698-669-842.
Kupię ziemniaki jadalne i sadzeniaki oraz
ziemniaki paszowe. Tel. 0501-403-768.
Kupię kombajn ziemniaczany ,,Anna" w bardzo dobrym stanie. Tel. 0501-403-768.
Sprzedam obornik lub wymienię za słomę.
Tel. 0698-669-842.
Kupię wózek widlowy akumulatorowy
z wysokim masztem Tel. 0501-403-768.
Sprzedam kombajn ziemniaczany ,Anna",
I właściciel. cyklop polski.
Tel. 0693-470-263.
Kombajn ziemniaczany .,Anna", 1984 rok
- sprawny. 5.000z1. Tel. 0668-200-814,
046/815-03-66.
Sprzedam lunel foliowy 30 m/6 m.
Tel. 046/815-91-54.
Kupię przyczepę rolniczą w dobrym stanie
lub do remontu. Tel. 0501-403-768.
Kombajn New Holland 1530 rozdrabniacz,
kabina, stan bardzo dobry - spl7.edam.
Tel. 0607-988-950.
Sprzedam siano. Tel. 0461835-32-96.
Sprzedam jałówkę wysokocielną i slomę.
Tel. 0506-605-127.
REKLAMA - -

wyprzedaż kolekcji

NOWE I UZYWANE
SPRZEDAŻ, ZAMIANA
c:tdojarki konwiowe
j przewodowe
C!.:wygrodzenia
_ CZmaty legowiskowe

• hydrauliczne zgarniacze
obornika

eiy
• talerzówki 2800 zł • tury 4300 zł • mieszalniki 3400 zł
• śrutowniki 3900 zł • pługi 900 zł· opryskiwacze 1980 zł
• kosiarki 3200 zł • rozsiewacze 800 zł
GotÓWka
• kabiny 2150 zł· brony 850 zł
• agregaty 2350 zł· rozrzutniki 9200 zł
ra ..,·
• siewniki 8000 zł • sadzarki 1700 zł • żmijki 1700 zł
• karuzele 950 zł • owijarki 8000 zł • betoniarki 900 zł

hl'

Tel.

756-40-35,0697-210-260

firmy

EJ

prosto z Londynu
REWELACYJNE CENY

ZAPRASZAMY HURTOWNIKÓW
WtOWlCZU

Tel. 0-600-415-454

28
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SPRAWDŹ WYSOKOŚĆ RATY

bez ukrytych kosztów!
Tylko u nas gwarancja kolejnej gotówki!

Dopa u PROMClOl; do sw ch potr

Dopasuj PROMOCJĘ do swoich potrzeb

KOMANDOR

oferuje:

~

DopasUj PROMOCJ do swoich potrzeb

SALON FIRMOWY:
Łowicz , ul. Krakowska 18
tel. +46 837 27 11

Dopasuj PROMOCJĘ do swoich potrzeb

Dopasuj PROMOCJĘ do swoich potrzeb

infolinia O801 300400
www.komandorlodz.pl

I

Zadzwoń 08~1

.

.d

Spłacimy ją

R

a

~

Weśa q~
KOCIERZEW POŁUDNIOWY 25
BIURO (046) 830·37·56, 0607·267·282

SPRZEDAŻ WTERENIE: 0609-467·348

33 00 11

Weź pożyczkę

Blura Kre ytowe:

• premixy • koncentraty
_
• pasze gotowe· dodatki specjalne
• zakwaszacze
• śruty sojowe, arachidowe, rzepakowe
• mączki rybne· wyslodki buraczane· lizyna
• lizawki solne' olej rybny' susz z lucerny

-

za Ciebie!

Bl"Zeliny, ul. Kośc:iuszk18

.

Pn • pt 9.00 • '6.~o

Ciłowno, ul. Zg1eT$ka 6
Pn • pt 9 .00 - '7.0Q, Job , .OQ • '3.0Q
OBUWIE: • trzewiki' gumowce' gumofilce
ODZlEZ: • ubrania drelichowe' fartuchy' koszule flanelowe
• kamizelki' czapki' odzież nieprzemakalna • rękawice
ŚRODKI CZYSTOŚCI: • pasta bhp' mydło
• worki' papier toaletowy' ręczniki
• kremy do rąk • ścierki
ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ: • maski
• kaski ' ochronniki słuchu i oczu' nakolanniki

Głowno, ul. Łowicka 50
Pn • pt 10.00 • 18.00, ,ob 10.00 - '4.00
Łowicz, ul. Zduńska 5gb
Pn - pt 9.00 • '7.00

Finna MONTEX Głowno
ul. Killńskiego 98, tel. (042) 719·16·77

Stryków, ul. WaTSlawska 40
Pn · pho.oo "

•
7.00. Job '0.00 - 14·00
Co godzlnę
spłacamy jeden kredyt w całości!

BEZPIECZNE DORABIANIE KLUCZY
MASTERKEY

• klucze zlmmoblllzerem
(kodowane komputerowo)
• klucze atestowane
• klucze z kartą kodową
- - - - - -•• dorabianie kluczy wg zamka, stacyjki
~~~~~~3 ...,.......;rtvri-.:;..._...""'
.
• sprzedaJ: zamków I akcesoriów
POSZWINSKI
F'IRMA
"BRACIA P'AWLAK"
ZAPRASZA

~~~~~ ~~[MJ~@W$ ~jj~(Qf;\:r~~~

Łowicz , ul. 3 Maj a 15 (naprzeciw PKS)
Iia
tel./fax (046) 837-49-72, 0608-338-723 _
e-mail: masterke}.@op.pl

eJ:!
". praculemy
,
9-17
••.• •

sob.9-14

Miejsca zatrudnienia Belgia, Dania, Holandia

.

'"'Ir

Wiek klienta • do 100 lat
Rata kredytu · do 100% dochodu
Bez por,czycieli i zaświadczeń
l z pracy, US, zus i KRUS

~

chcesz pracować za granicą, masz dużą motywację
i nie boisz się zmian. zapraszamy do nas.
złóż swoje CV, a my postaramy się znaleźć dla Ciebie
odpowiednią ofertę zatrudnienia!

zapraszamy do nowej siedziby!!!

GOTO""KA

~ _

DOŚWIADCZENIE)

Jeśli

Oferulemy urnowe o prace. opieke i solidne wvnagrodzenjelll
do nas osobiście lub zadzwoń l

100% o~

Łowicz, Stanisławskiego 23 tel. [046)

MURARZ (WYMAGANE

Jesteś zainteresowany/a zgłoś się

o,)·4io~

...o~

Obecnie poszukUjemy osób
na stanowisko:

837·51·08

Skierniewice, Lelewel. 6, pok. 5, te . (046) 832·64-44
q'ani getłyt tfCa. ~aetlol

randstad

ul. Krakowska 18. 99-400 lowlcz
":1~8371640T+48468371640F

Jedyna Telewizja Kablowa z Internetem
i fllmo~m programem lokalnym

.";;;".3 (
~

Emisja: czwartki i

poniedziałki

godz. 17:00

"!

29
...
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•

OGŁOSZENIA

Sprzedam kukurydzę, dobrze wySUSZODą.
TeL 046/833-23-2 1.
Sprzedam siano luzem. TeL 046/83 1-27- 16.
Ursus 2812, 1998 rok - sprzedam.
TeL 0516-323-896.
Sprzedam chwytak do bel, wal strunowy pojedynczy, szerokość 2, IOITI.
TeL 0608- 167-545.
Sprzedam ciągniki C330 i U912, prasa Z224/
I. TeL 0516- 129-892.
Sprzedam ciągnik Ursus C355, 1971 rok.
kopaczkę ciągnikowa 2-rzędową, stao bardzo
dobl)'. TeL 0607-521-629.
Sprzedam kombajn zbożowy Volvo, kosa
25M, siano w okrąglych belach. śrutownik
na kaolienie. TeL 046;831-44-3...
Sprzedam dwukółkę. TeL 0607-511-983.
Miniciągnik z ospm;tem oraz g1ebogryzarl<.ę
spalinową - sprzedam. TeL 0665-517-443.
Sprzedam kombajn ziemniaczany, stan bardzo
dobl)'. TeL 046/814-18-46, 0668-424-061.
Sprzedam siano, słomę, dmuchawę do siana
TeL 0783-644-499, 046/831-07-71.
Kupię ciągoik 360 3P i przyczepę samocbodową. TeL 0783-644-499. 046/831-07-71.
Sprzedam kosiarko- rozdrabniacz, 1.5m.
TeL 0607-317-859.
Sprzedam jałówki cielne. TeL 046/81-57-250,
0507-73- 12-65.
SprL.edam mini ciągnik ogrodniczy z osprzę
tem. Tel. 0665-517-443.

DROBNE •

Szczeniaki owczarka niemieckiego dlugowlose, po bardzo agresywnych rodzicach
- sprzedam. TeL 0505-639-859.
Kara klacz, ciemnogniady walach + siodła
i oglowie. TeL 0502-5 12-939.
Yorczkj - sprzedam. TeL 0600-268-506.
Yorki - kI)'cie. TeL 0668-156-494.
Sprzedam jamniki. TeL 046/838-95-40.
Sprzedam pekińczyki. TeL 0241252-19-95.
Sprzedam klacz Kara l-roczną.
TeL 05 15-709-048.
Sprzedam szczenięta mieszańce, 2-miesięcz
ne. TeL 0607-547-869.
Sprzedam owczarka niemieckiego, dlugowlosego, 3-miesięcznego. TeL 0603-242-854.
Sprzedam owczarki niemieckie - tanio.
TeL 0697-386-956.
Szczeniaki owczarka niemieckiego z rodowodem - sprzedam TeL 046/837-23-33.
0508-174-814.
York - kI)'cie. TeL 0888-868-686.
Sprzedam S7-"zeniaczki Cacker Spaoiela.
TeL 046/837-10-22, 0503-055-292.
Owczarek niemiecki, 1,5 roku. bardzo Iadoy
- tanio sprzedam. TeL 0501-541-876.
Sprzedam owczarki niemieckie porodowodowe. TeL 0668-156-494.
Sprzedam klacz zinmokrwistą, 2,5-letnią.
TeL 024/277-93-75.
Alaskao Malamute - szczenięta - sprzedam.
TeL 0609-776-068. 0887-341-475.
Sprzedam szczenięta Yorki z hodowli domowej. Tel. 0668-171-618.
Westy - szczenięta - sprzedam.
Tel. 0606-752-762.

Przychodnia weteI)'OllI)'j na ,,Popławscy" s.c.
otwarte. Łowicz, uL Długa 20 d,
teL 046/837-34-86.
Sprzedam ratlem. TeL 0667-11 5-47 1.
SprLedam 2.5 miesięczne szczenięta Bemardyny. TeL 046/861 -25-85.
Sprzedam Syberian Haski 8-tygodniowy piesek po szczepieniu. Tel. 0692-522-467.
Amstaff - kI)'cie. Tel. 0421710-83-78.
Sprzedam 2 owce i budy dla psów.
TeL 0502-981-959.
Króle mięme - sprLedam. TeL 0500-296-173.
Hotel dla koni- TeL 0507-421-393.
Kupię króle olbrzymy. barany.
TeL 0667-468-883.
Sprzedam klacz żrebną, 5-letnią.
Tel. 0508-485-491.
Sprzedam kozę 3 lata. Tel. 0606-809-493.
Sprzedam klacz zimnokrwistą, kasztanka,
6 lat. TeL 0781-044-842 po 16.00.
SzczeDiaki Ratlerki, ciemnopodpa1ane -sprzedam. TeL 0668-559-066.
Kurczęta odhodowane. Rawa Mazowiecka.
uL Zamkowa Wola 32A - zapisy.
TeL 0600-332-799.
Suka II m-cy rasy "Moskiewski Stróż"
- sprzedam. TeL 0694-629-134.
Jaomiki szorstkowiose. TeL 0606-160-609.
York miniaturka - kl)'cie. Tel. 0511-392-044.
Owczarek środkowoazjatycki .
Tel. 0886-410-458.
Para kucy. Tel. 0886-410-458.
Bemardyn, suczka 10 m-cy + buda, owczarki
niemieckie - sprzedam. Tel. 0607-318-187.
Sprzedam owczarki niemieclcie. 2-letni i roczny. Tel. 0663-321-062.
Już

Awongordowi burmistrzowie,
grzeczno młodzież iodpowiedziolni rodni
Młodzieżowa Rada Miejska
na sesji 1 marca po raz pierw·
szy spotkała się ze swoimi no·
wymi opiekunami, radnymi
miejskimi Grażyną Sobieszek
i Michałem Anyszewskjm.

azem z bwmistrzami Łowi
cza Krzysztofem Kaliń
skim i jego zastępcą Bogusławem Bończakiem dyskutowali Rad planami, jakie przedstawi li

R

w drugą rocznicęjego ś mi erc i . Po
przedstawieniu kalendarza projektów imprez i happeningów rozgorzała dyskusja co robi ć, gdzie
i kiedy. W pewnym momencie głos
za brał wicebunnistrz Bogu sław
Bończak, proponując m.in. zorganizowanie na Starym Rynku
wyśc igu kelnerów z łowickich restauracji. - Mam dużo szalonych
pomysłów i

młodzi. Okazało się, że było

o czym.
Propozycje młodz i eży na początek marca były ciekawe: najpielw mecz w siatkówkę młodych
radnych z członkami Rady Miejskiej, który już się odbyl 2 marca
W "Siódemce", potem wręczanie
Łowiczankom naklejki z namalowanym kwialkiem z okazji Dnia
ZWIERZĘTA
Kobiet na głównych ulicach naszego miasta dziś, 8 ·marca. ZaSprzedam szczeniaki bemardyny.
planowali także zorganizowanie
TeL 0509-137-954.
spotkania z wszystkimi młodymi
--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- ----------------- RE KLAM A --- osobami z Łow i cza, które chcą
zrobić coś pożytecznego dla miastajak ijegomieszkańców 16 marcao godz. 16.00 w sali radzieckiej
w ratuszu; ogłoszenie konkursu na
naj lepiej napisane wspomnienie
o Janie Pawle II i przeczytanie najlepszych prac podczas mszy św.

FABRYKA RAJSTOP I SKARPET

SYNTEX Sp.

Z 0.0. W Łowiczu

nawiąże stałą współpracę
usługowymi

z firmami

wydaje mi się, że wła Przewodnicząca MRM Sabina
/lich mogłyby być Przyżycka przedstawia kalenrealizowane przez Młodzieżową darz imprez na 2007 r.
Radę Miejską - powiedział Boń
śnie podobne do

czak. Bunnistrz Kaliński od sie- cyjnej i finansowej, to pomogą.
bie dodał: - Chodzi /lam o imprezy - Dobrze, że młodzież ma pomysły
"z jajem ", J..1óre przyciągną mło
dzież

nie

tyłko

z naszego miasta,
ale także z powiatu. Na grzeCZl1e
imprezy ani 11y. ani oni nie będą
chcieli przyjść.
Z nowej propozycji bardzo
ucieszyli się młodz i radni. - Nie
możemy w to uwierzyć. Oczywiście, że dodamy do kalendarza też
takie imprezy - powiedziała Przewodnicząca Młodzieżowej Rady
Sabina Przyżycka . - Nie wpisaliśmy ich teraz, bo nawet nie podejfzewaliśmy. że takie pomysły mogą
się państwu spodobać! Ka liński
podkreś lał, że j eś li władze miej-

Oczekujemy propozycji
współpracy lub najmu

Urzędu

(w calości albo poszczególnych lokali użytkowych)
KONTAKT pod nr tel. (042) 637-23-91
lub (042) 637-37-75
8omail: dełe2Iido@lfdolodz.com.pl ~

~j~~~Ob

Sp. z 0.0.

zatrudni

PRACOWNIKÓW
MAGAZYNOWYCH

z uprawnieniami na w6zek

widłowy

Oferty prosimy kierować
na adres flrmy

ul. Ozorkowska 8

95-010 Stryków

Łowicz,

k.jŁodzi

R-437

Stary Rynek 16

(wejście

od ul. Pijarskiej)
/ tela (046) 830-0449, 0608-088-513

Głowno, ul. Sikorskiego 45/49
Tel. (042) 719-20-44
R·361

Wymagania:
• wykształcenie średnie,
• znajomość zagadnień wiązanych z obsługą
magazynów,
• znajomość języka angielskiego na poziomie
komunikatywnym.

SKLEP: Kożuszki Parcel 59
(4 km od centrom Sochaczewa w kierunku
. na Warszawę przy stacji tankowania gazu)

CIEPŁOWNICZA

. . ECOlHERM Sp ' 00

•

DZIAŁU

HANDLOWEGO

•

DZIAŁU

TECHNICZNEGO

•

DZIAŁU

SERWISU

(wykształcenie

(wykształcen ie
chętnie branża

min. średnie techniczne,

komu ni katywność)

min. średn ie techniczne,
instalacyjna, um iejętność kosztorysowania)

(serwis kotlowni olejowych i gazowych,
elektryk-automatyk)
ZGŁOSZENIA: na adres firmy: ECOTHERM Sp. z 0 .0 .,
Łowicz, ul. Jana Pawła II 177/179
lub e-mail: aszewczyk@ecotherm.com.pl
R.20

chętnie

WIJ
•
•
•
•
•
•
•
R·324

~~~(ffi~~ ~[P~§ID~

DOJARKI PRZEWODOWE
SCHLADZALNIKI MLEKA (nowe i używane)
ZGARNIACZE OBORNIKA
STANOWISKA DLA KRÓW
URZĄDZENIA Ż'iWIENIOWE
AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE
ŚWIETLIKI DACHOWE

Tel. 0421719·82·65, 0601·253-921
www.delaval.com.pl

rozmowie radny
Anyszewski. - Dobry po-

ale przygotowa-

REKLAMA ---

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Miejskiego w Głownie przy ul. Młynarskiej 15,

nieruchomości

gruntowej
Gminy Miasta Glowno,
położonej w Głownie przy ul. Łowickiej 6,
przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym,
- wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej
stanowiącej wlasność Gminy Miasta Glowno,
położonej w Głown ie przy ul. Dworskiej 25·27,
pneznaczonej do bezprzetargowego
oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Rblniczej
Spółdzielni Produkcyjnej "ZABRZEZNIA"w Głownie
• w likwidacji (z/s 95·015 Głowno, ul. Dworska 5),
- wykaz lokali użytkowych usytuowanych na parterze
w budynku administracyjnym znajdującym się
na nieruchomości stanowiącej wlasność Gminy Miasta
Glowno, położonej w Głownie przy ul. Sikorskiego 3
• przeznaczonych do oddania w najem
w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
stanowiącej wlasność

.; 35 odcieni dębu , ponad 100 kolorów skór
"'\\t.
.; narożniki skórzane
~\\\)\\~r...'\\'!t
.; meble dębowe :
~ \ ., ~ ~\V"
komody, kredensy, witryny ,\~\,\\fl'.
.; zegary
~,.~
.; stoły + krzesła
~

f»~

późniejszej

mysł jest ważny,

- wykaz zabudowanej

poszukuje kandydata
do pracy na stanowisko
KIEROWNIK MAGAZYNU

FIRMA

w

Michał

ZOSTAŁY PODANE
DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
DO DNIA 28 MARCA 2007 r_
NASTĘPUJĄCE WYKAZY:

Nowe wypoczynki skórzane oraz tkaninowe
na dębowych stelażach

Kontakt: lei. 662262404 w godzinach 12.00-15.00
lub mail pc@kodan.pl

warzyszeniu i wiem jak to wyglą- a.
da od kuchni - pow i edzi ał nam

BURMISTRZ GŁOWNA INFORMUJE

Firma Kodan z siedzibą w Łowiczu,

R-475

Z kolei miejscy radni starali się
na młodzież, by ta kładła większy nacisk na organizację
i podział obowiązków, a co za
tym idzie ponoszenie odpowiedzi alności . - Sam działałem w stowpłynąć

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

• Firmy zainteresowane podjęciem współpracy, proszone są o przesłanie
~
oferty na adres firmy : SYNTEX Sp. z o. o. Zakład Produkcyjny w Łowiczu
ul. Powstańców 1863 r. nr 12 99-400 Łowicz z dopiskiem "oferta współpracy".
• Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu (046) 830-90-22.

• piętrowy (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.

patriotycZ7le, spoto, by
miała również oryginalne, takie
jak konkursy taneczne break dm 1ce - dodal Kalióski.
łeczne, ale-ważne też jest

skie będą mogły pomóc młodym nie jego realizacji równie istotne.
w imprezach od strony organizaOr)

w zakresie konserwacji, serwisu i bieżących napraw urządzeń
wodnokanalizacyjnych oraz urządzeń elektryczno-energetycznych,
oraz w zakresie pozostałych usług obsługi technicznej firmy

POSIADAMY KOMPLETNY
OBIEKT PRZEMYSŁOWY

~10lchowawcze,

tel. kom. 0606· 6,18-904, 0.604-442-235
CZYNNE: PON-PT 10-18; SOB 10-14

r1 Galeria

. ~Lowicka

I

Dodatkowych informacji o publikowanych wykazach
udziela Referat Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Głownie,
ul. Młynarska 15, tel. (0-42) 719-11-42.
R-445

I Nowopowstające sklepy
poszukują

pracowników
na stanowiska:
KIEROWNIK SKLEPU
SPRZEDAWCA
CV ze zdjęciem oraz list
motywacyjny prosimy wysyłać
na adres:
info@galerialowicka.pl
lub listownie:
Galeria Łowicka
ul. Armii Krajowej 100

99-400 Łowicz

MACHMAX ORANGE PARTNER
ZATRUDNI PRZEDSTAWICIELI

HANDLOWYCH

w branży TELEFONII KOMÓRKOWEJ

WYMAGANIA: wyksztalcenie śred nie, znajomość branży
Mile widziane dOŚwiadczenie zawodowe, prawo jazdy. samochód
CV na adres e-mail: machmax@patro.pl. tel.· (0-46) 837-04-79
Ul. Stanisławskiego 23, 99-400 Łowicz, Biuro ORANGEdla Firm ~

URZĄD

MIEJSKI W ŁOWICZU

zwraca się z uprzejmą prośbą

do właścicieli
wolnych lokali mieszkalnych '
na terenie Łowicza,
zainteresowanych ich wynajęciem,
o kontakt z Wydziałem Spraw
Lokalowych i Działalności Gospodarczej
Stary Rynek nr 1, budynek "B", pok. 21
tel. 0-46 830 91 21 , 0-4683091 20.
Opracowywany obecnie Bank Informacji
Mieszkaniowej będzie wykorzystany
do rozwiązywania problemów mieszkaniowych. a:~

FIRMA HANDLOWA
z związku z otwarciem
sklepu obuwniczego w Łowiczu

ZATRUDNI PANIE
na stanowisko

sprzedawca • kasjer
R-44J

Kontakt: 086/473-77-79
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Sklep z artykułami

de~oracji wnętrz na każdą klup~ . . . up
• doskonałe firany, tkaniny zasłonowe, karnisze

dobrej jakości ręczniki, bielizna pościelowa, kołdry, poduszki, narzuty
• duży wybór obrusów
• unikalne i bogate wzornictwo w szerokiej gamie kolorów
ZAPEWNIAMY fachową obsługę,
doradztwo i us/ugi krawieckie.
SZYJEMY dekoracje okienne na zamówienie Klienta
(również z dojazdem na pomiar)
Z NAMI ODMIENISZ SWOJE WNĘTRZE,
stworzysz niepowtarzalny klimat i nastrój,
GWARANTUJEMY, że oferowane przez nas produkty
spe/nią Państwa oczekiwania.
Naszym Klientom tYCZYMY zadowolenia i satysfakcji
z dokonanych zakupów
ZAPRASZAMY

!!~.tq!2~!2iy
LOWICZ, NadbzU ttańska 1/311 p.
• (046) 837-41-63

NEM EZ IS

. . .J! pfMllMZl• .pl. '·łulł: d.b1kltranIOwp · pl

R-41

~ O O [lJjSIT&
· ~~WOo .

centrum •

zapisy na

odchudzania
i

~

odżywiania
. W Łowiczu
ŁOWICZ,

BEZPŁATNĄ

konsultację

UL. KlICKIEGO 18

tel. (046) 837-63-74, 830-34·14
GODZINY OTWARCIA:
pn.-pt. 800-1800, sb. 800-1400
I"~

panele podłogowe • boazeria PCV, siding
• panele ścienne MDF
• parkiet, mozaika, deski podłogowe
• drzwi • parapety
• UPUSTY
.
• CENY KONKURENCYJNE • sChOdy, tralki, poręcze
• SZEROKI ASORTYMENT
• rolety, karnisze, kasetony
.
WPŁATY
• rynny • elektronarzędzia

ZAPRASZAJJł

../ szeroki asortyment '
../ liczne promocje'''/ atrakcyjne ceny

SUPER OFERTA

'
,
m

~.,
U ......

IOSENNA

UNIGLOB
Stryków, ul. Ozorkowska 8
pn.-pt. 8-16

końcówki wykładzin
_ _ 6,99 zł/m 2 brutto
~~------~------~

Drzwi zewnętrzne

od 890 zl Z montażem
(PROA'OCJA DO KOŃCA MARCA 2007 ROKU)

wstępną

0510·083·833

8.03.2007
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Policia doprowadzi
świadka do sqdu
t

Już po raz drugi, z powodu świadka - urzędnika miejskiego, co
niestawienia się jednego ze nie zostało do tej pory przeprowaświadków, Sąd Rejonowy dzone. Ponieważ prokurator podw Łowiczu musiał odroczyć trzymal, że przesłuchanie tego
rozprawę, w której oskarżo świadka może być istotne dla spmnym o wyłudzenie nierucho- wy, zostanie on wezwany na rozmości - działki przy ulicy Pod- pmwę planowaną w marcu. Przed
leśnej o wartości blisko 300 ty- terminem tej rozpmwy zatrzymasięcy złotych - jest były radny ny przez policję oraz doprowadzomiejski i kandydat na burmi- ny do sądu ma zostać świadek Mistrza w poprzednich wybo- rosław E., który oddalił się jeszcze
rach samorządowych Stani- przed wcześniejszą rozpmwąz sądu
sławS.
- nie czekając na korytarzu na wezwanie na sale( rozpmw w celu przea ostatniej rozpmwie, 20 lute- słuchania. Za takie zachowanie sąd
go, nie był przesłuchiwany ukarał go wtedy karą porządkową
żaden świadek. Obrońca oskarżo w wysokości tysiąca złotych i wenego złożył jednak szereg wniosków zwał na kolejny termin rozpmwy.
dowodowych. pełnomocnik oskar- Ten jednak nie stawił się w sądzie.
życieli posiłkowych zapowiedział, Ma więc być zatrzymany i doproże również złoży wnioski dowodo- wadzony na marcową rozpmwę.
we w najbliższych dniach. DodatPrzypomnijmy, że Stanisław S.
kowo sąd dopatrzył się, że prokura- jest oskarżony o wyłudzenie działki
tor wnosił już w trakcie procesu od małżeństwa Adama i Marii M. o przesłuchanie jeszcze jednego niegdyś przedsiębiorców, ludzi za-

N

Żaczek nie iest
iuż

radnym
iech wojewoda to wykona,
niech sąd go karze, dlaczego

N

jamamkaraćHerika-mówił

tuż przed podjęciem uchwały o wy-

gaszeniu mandatu mdnego z Niespuszy Wsi Henryka Żaczka radny ze
Skowrody Wiesław Skomiał. Był to
główny punkt sesji Rady Gminy
Chąśno w środę 7 marca. Przypomnijmy, że podstawą do podjęcia
takiej uchwały był ciążący na Henryku Żaczku pmwomocny wyrok
sądu za jazdę rowerem po spożyciu
alkoholu. Przed glosowaniem ogło
srono pięciominutową przerwę, by
uspokoić nastroje.
Ostatecznie za uchwałą zagłoso
wało 9 mdnych, 3 było przeciwnych,
2 wstrzymało się od głosu.
Sekretarz gminy Gmżyna Żyto
poinformowała mdnych, że przyję
cie uchwały jest formalnością, bo
w rzeczywistości mdny swój mandat stmcił z chwilą wydania pmwomocnego wyroku w listopadzie 2006.
Henryk Żaczek będzie musiał zwrócić gminie pieniądze z diet mdnego.
Podjęcie uchwały jest podstawą
do rozpoczęcia procedury ogłosze
nia wyborów uzupełniających.
(tb)

możnych.

Oprócz wyłudzenia niew łowickim sądzie toczy się również spmwa o wyłudze
nie mchomości wartych 30 tysięcy
zł, a będących na tejże działce. Przypomnijmy również, że łowicki sąd
orzekł w gmdniu 2003 roku łączną
karę dwóch lat pozbawienia wolności - bez zawieszenia - za trwające
od wielu lat psychiczne i fizyczne
znęcanie się przez Stanisława S. nad
żoną. Po odrzuceniu apelacji wyrok
upmwomocnił się i Stanisław S. jest
dowożony na rozpmwy z więzie
nia w eskorcie policji.
Obrońca oskarżonego złożył szereg wniosków dowodowych. Przedstawił decyzję Urzędu Skarbowego
w spmwie określenia wysokości
podatku od czynności skarbowych
i ksero dowodu wpłaty na okolicznoŚĆ tego, że Urząd Skarbowy badał
wartość niemchomości i kwestionował ją w niewielkim stopniu.
dok /lasU. 33
ruchomości,

Następna

zima bel obaw

P

iec centralnego ogrzewania
o mocy 220 kW do kotłowni
w Zespole Szkół w Łyszkowicach
zakupiła tamtejsza gmina Piec nie
został jeszcze zamontowany, ponieważ teraz nie ma takiej potrzeby to jeden z dwóch pieców zasilają
cych c.o. w tej szkole. Stal)' piec
w budynku girnn~um uległ awarii
podczas mrozów ostatniej zimy.
Drugi piec, wymieniony około dwa
lata temu, musiał w tym czasie pmcować pełną mocą, a mimo to zespół szkół nie był idealnie dogrzany.

Ograniczane do minimum było
np. wietrzenie sal lekcyjnych.
W przypadku gdyby mrozy tIwały dłużej w szkole mogłoby być po
prostu zimno.
- Piec mamy kupiony i przywieziony na miejscejuż odjakiegoś czasu, ale nie ma terazpotrzeby, żeby go
pilnie montować. Przy takich temperaturach ~starcza to co jest - powiedział wójt Włodzimierz Traut.
Piec ma być zamontowany w ciągu
kilku najbliższych tygodni.
(mak)

Awaria wodociqgów
na Bratkowicach

P

rzez kilka godzin w ostatni godzin od powstania awarii Odponiedziałek, 5 marca, lniesZ- dział Wodociągów i Kanalizacji
kańcy częś ci osiedla Bmtkowice łowickiego Zakładu Usług Komu(bloki najbliżej ulicy Tuszewskiej) nalnych.
Ponieważ nie było wiadomo,jak
nie mieli zimnej wody z powodu
awarii wodociągów, do której do- długo będzie trwało usuwanie
szło w okolicach ulicy Tuszew- awarii, podstawiony został beczskiej, w sąsiedztwie tamtejszego kowóz z czystą wodą dla mieszcmentarza. Awarię - pękniętą rurę kańców. Skorzystało jednak
(mak)
- naprawił w ciągu około pięciu z niego niewiele osób.

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

Właśnie

nadchodzi czas budowy, napraw i modernizacji
magazynów, przechowalni owoców i warzyw, chłodni.
ważnym

wejdź

na

SPRZEDAWCA
MAGAZYNIER
•

Szukamy osób:
• samodzielnych, zaangażowanych
w wykońywane zadania,
• uczciwych,
• odpornych na stres,
• dobrze zorganizowanych;
• mile widziane doświadczenie w handlu
i książeczka do celów
sanitarno-epidemiologicznych.

Oferujemy:
• umowę o pracę na pełen etat,·
• stabilność zatrudnienia,
• pracę w renomowanej firmie
z wypracowanymi standardami,
• możliwość awansu,
• pracę w zgranym zespole, w miłej atmosferze.

elementem jest POSADZKA.

Producent posadzek przemysłowych oferuje:
_
Durobet - preparat do powierzchniowego utwardzania betonu
Masa PC - do napraw użytkowanych posadzek
A zadzwoń pod numer 022 843 37 81
lub

jednym z najbardziej ekspansywnych
i odnoszących sukcesy
przedsiębiorstw
handlowych w Polscę. Codziennie, w ponad
200 sklepach na terenie Polski dostarczamy
ludziom przyjemności
w postaci ulubionych
produktów po atrakcyjnie niskich cenach.
W związku z dalszym rozwojem poszukujemy
osób. do pracy, do nowego sklepu w ŁOWICZU
na stanowiska:

I

Łyszkowice

Sil to obiekty, w których

Jesteśmy

stronę

www.itbud.com.pl

"ITBUD" Zakład Nowych Materiałów Budowlanych Sp. z 0.0.

I:. . .,.;.=:::::==- ul. Ksawerów 21, 02·656 Warszawa, tel./fax 022 843 37 81 itbud@ibz.pl

Podania (CV) prosimy składać w sklepie
POLOmarket w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 1
lub przesyłać na ·adres
Izabela.duchewicz@polomarket.pl
lub na FAX (24) 269-22-44

32

8.03.2007 r.

INFORMATOR
ŁOWICKI

Bezpłatna

infonnacja gospodarcza o handlu, usługach,
produkcji i wyższej użyteczności publicznej,
tel. 046-94-34, fax: 046-322-555

Nieborów: czynna: pn.-pt. 7.30-15.30, sb. 9.00-12.00
Zduny: pn.-pt. 8.00-17.00, sb. 8.00-12.00

Dyżury

Pogotowia:

Telefony:

Pogotowie ratunkowe 999
998
Taxi osobowe 046-837-34-01
Policja 997
lnterTaxi 0603-06-18·18
Telefon infonnacyjno-problemowy
Taxi bagażowe 046·837-35-28
- Pomdnia Leczenia Uzależnień 046-837-37-07
Powiatowy Urząd Pracy
- Pomdnia Zdrowia Psychicznego 046-837-36-51
046-837-04-20; 046-837-03-73
Policyjny telefon zaufania 046-837-80-00
Biuro Rady Miejskiej 046-830-91-06, 046-830-91-11
Pogotowie energetyki cieplnej 046-837-59·16
Urząd Miejski: Sekretariat 046-830-91-51
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 046-837-35-32
Awarie oświellenia ulicznego 046-830-91-45 do 47;
Pogotowie energetyczne 046-837-36-05
0605-629-841 czynny całą dobę;
Gaz butlowy 046-837-16-16, 046-837-66-08.
046-862-16-63 od 7.00 do 15.00.
046-837-41-02, 046-837-30-30, 046-837-72-72,
046-862-16-63 po 15.00 automatyczna sekretarka
046-837-20-37,046-837-47-77,046-837-44-44,
Urząd Skarbowy; cen!mla 046-837-43-58,
046,837-84-40; 046-838-15-00;
046-837-32-38.046-837-65-59;
Warsztat.konserwa!orski ŁSM 046-837-65-58
sekretariat 046-837-80-28;
. ZakJad pogrzebowy: 046-837-53-85,046-837-07-10,
ZUS 046-837-69-09
046-8)7-20-22, 046-837-26-74
Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie "Pasiaczek"
Lecznice dla zwierząt:
Łowicz, ul. Św. Floriana 7 (muszla na Błoniach),
ul. Starościńska 5
tel. 046-837-52-48
tel. 046-837-66-92, czynny codziennie (oprócz soul. Chebllońskiego 31
tel. 046-837-35-24
ból) w godz 16.00 - 20.00.
ul. Krnkowska 28
tel. 046-830-22-86
Punkt pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie (siedziba
Łyszkowice
tel. 046-838-87-19
ŁSA,.Pasiaczek", Łowicz, ul. Sw. Floriana 7 (muszla
Bielawy
leI. 046-839-20-95
na Błoniacl)),czynny:pll.wt.. czw. wgodz 16.00-19.00.
SanlOpomocowa Grupa Abstyneocka ,.Nie ma mocnych"
Apteki:
wZdunach(siedzibaGOKZduny)-czw.goclz. 18.00.
Gminna Grupa Abstynencka w Bielawach - spotkania
w czwartki w godz. 10.00-11.00. Po infonnacje Łowicz - apteki całodobowe:
• ;;Slonec-Lko" Stanisławskiego. leI. 046-830-22-02
można dzwonić w czwartek do Urzędu Gminy
• "Medest IV" 3 Mąja, tel. 046-837-31-11
w Bielawach w godz. 8.00-10.00.
Punkt konsultacyjny przy Grupie Wsparcia .,Przenli- Be!chów: pn.-pl. 9.00-14.30
nęło z wiatrem" (problem przemocy) w DomaniewiBielawy: pn.-pL 8.00-15.00
cach. czynny: pl. 16.00-18.00. tel. 046-838-33-]1. BoUmów, Rynek Kościuszki
czynna: pn. wt. pl. 9.00-16.00; CZW. 10.00-17.00
Informacje:
Chąśno: czynna: pll-pl. 9:00-14.00. 16.00-18.00,
sb. 8.00-12.00
lnfonnacja PKP 046-837-63-11
Domaniewice, ul. Główna:
Infom13cja o krnjowych numerach 118-9\3
czynna: pn.- pt. 9.00-16.00, sb. 9.00-12.00
lnfom13cja o międzynarodowych numerach 118-912
Lyszko"ioe: czynna: pn.-pt. 9.00-16.00.sb. 10.00-14.00
Zegarynka 9226
Kiernozia, Rynek Kopernika 12
ROznl0wy międzymiastowe - zamawianie 9050
czynna: pn.-pt. 8.00-16.00, sb. 8.00- \3.00
Naprawa telefonów 9:!24
Kiernozia, Kościuszki 6, czynna: pn.-pt. 8.00-17.00
Telegrnrny (nadawanie) 905
Bezpłatna ogólnopolska infonnacja o schroniskacb
Kocierzew: pn.-pt. 8.00-15.00
i jadlodajniach 9287
Sobota: pn.-pt 8.30-15.00
Straż pożarna

INFORMATOR
GLOWIEŃSKI
I STRYKOWSKI
Informacje w Głownie:
Informacja; PKS 042-63 I -97-06
Nap,rawa telefonów 96-%
Naprawa telefonów publicznych 980

Telefony w Głownie:
Filia Powiatowego Urzędu Pracy 042-719-20-76
Urząd Miejski:
-.ul. Młynarska 042-719-11-51
- u\. Dworska 042-719-11-29
Urząd GnUnY Głowno 042-7 19-12-91
Taxi osobowe 042-719-10-14

Telefony w Strykowie:
Filia Pow. Urzędu Pracy 042-719-84-22
Urząd Miasta-Gminy Sttyków 042-719-80-02

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

Pogotowia w Głownie:
Pogolowie mlunkowe 999 alannowy
Policja 042-719-20-20; 997 alannowy
Straż pożarna 042-719-10-08; 998 alamlOwy
ZakJad pogrzebowy 042-719-14-40, 042-719-30-24
Pogotowie energetyczne 042-719-10-60
Lecznica dla zwierzą\:
u\. Łowicka 62, tel. 042-719-14-40

Pogotowia w Strykowie:
Policja 042-719-80-07; 997 alarmowy
Straż pożarna 0472-719-82-95; 998 alannowy
Zakład pogrzebowy 042-719-86- I 6
Zakład energelyczny 042-719-80-10
Lecznica dla zwierząl 042-719·80-24

Dyżury

przychodni:

w Głownie:
Przychodnia Rejono~a, ul. Kopernika 19,
tel. 042-719-10-92, 042-710-71-26
- poradnia ogólna: pn.-pt. 8.00-18.00
- dla dzieci: pn.-czw. 8.00-18.00, pt. 8.00-15.30

przychodni:

• Pogotowie ralunkowe - tel. 999
• Dział Pomocy Dorażnej, ul. Ułańska 28,
tel. 046-837-56-24
- Ambulatorium Pomocy Dorażnej czylme: w dni
robocze w godz. 16.00-8.00. soboty, niedziele
i święta od 8.00 (przez 24 h). Pacjenci objęci
opieką medyczną Niepublicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej - przyjmowani są w Ambulatorium Pogotowia po goclz.inach funkcjonowania ww. Zakładów.
- Pediattyczne Ambulatorium Pomocy Dorażnej,
ul. Ułańska 2; przxjęcia dzieci do 3 r.ż. - w dni
powszednie w godz. 16-8; dzieci do 16 r.ż.
- w soboly. fiedziele i święta przez 24 godziny.
Dzieci obj"le opieką medyczną Niepublicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej - przyjmowane są
w Ambulatorium Pediattyczńym po godzinach funkcjonowania tycb zakładów.
• Pomdnia Leczenia Uzależnień,
ul. Kaliska 6, tel. 046-837-37-07

Msze święte
w niedziele i święta:
• Parafia św. Ducha: 7.00, 8.30,10.00,12.00,18.00;
• Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza:
7.00.8.00. 10.00. IU5. 12JO, 17.00;
• Kościół 0.0. Pijarów: 8.00. 9.30,11.00.12.30,16.00;
• Katedra: 7.00,9.00, 10JO. 12.00. 18.00; 20.00;
w soboty godz 18.00 msza z liturgią niedzielną
• Kościół Sióstr Bernardynek: 8.00. 10.00;
• KapUca seminaryjna: 10.00
• Parafia pw. Matki Bożej Nieustająoej Pomocy:
8.00. 10.00. 12.30, 18.00
• Kościół św. Leonarda: lO.OO. 11.30

Wystawy:
• Muzeum ludowe rodziny Brzozowskicb w Sromowie. czynne w dni powszednie w godz. 9.0019.00. w niedziele i święta w godz. 12.00-19.00.
Zwiedzanie możliwe wyłącznie w obecności
właściciela w grupach minimunl 5 osób.

Kino Fenix
ul. Pod rzeczna 20, tel. 046/837-40-01
Czwartek. 8 marca:
kino nieczynne

Piatek. sobota, niedziela. 9 10.11 marca:
• godz. 17.00 - ,.Harmibal: Po drugiej stronie maski"
- tluiller
Młody Hannibal (Gaspard UlUel) podczas U Wojny Światowej w szokujących okoliC"Lllościach traCi r0dziców oraz siostrę. Ucieka z rod7.innej Litwy zajętej przez komulustów i dociem do Pary'm. Na miejscu spotyka Lady Murasaki (Gong
Li), która wprowadza go do świata
nienagannych manier. wyrafinowanej sztuki i nie tylko ... Rozsmakowany w muzyce klasyC"Lllej i książ
kach, miody Hannibal niespocizicwanie poczuje smak zepsutego dzieciństwa, smak sio$by...

• godz. 20.00 - ,.życie na podsłuchu"- drnmat
Znany dramaturg Georg Dreyman wrazzeswojąpan
nerką - QuiSlą Marią Sieland -popularną aktorką, tworzyli parę intelektualis1ów - gwiazd
w sogalistycznym państwie. Jednak
ich poglądy i styl życia nie zawsze
zgadzały się z doktryną partii. Christa spodobala się Ministrowi Kultury, któiy rozkazał agentowi Stasi
obsenvować i podsłuchiwać parę.
Z czasem ich życie:za<:<ęło go coraz
bardziąj fascynować i wciągać.
Poniedzialek. 12 marca:
kino nieczynne
Wtorek. 13 marca:
• goclz. 17.00 - ,.Hannibal: Po drugiej stronie maski:'
Środa 14 marca:
• goclz. 17.00 - ,.Harmibal: Po drugiej stronie maski"
• goclz. 20.00 - .Życie na podsłuchu"

Koncerty
Czwartek. 8 marca:
• godz. J8.00 - koncen Andrzeja Rybińskiego z ok~i
Dnia Kobiet, sala kina •.Fenix", bilctyw cenie 20 zł.
Sobota. 10 marca:
• godz. 19.00 - koncen zespołu .. Habakuk" - wspólorganizacja ŁOK, galeria Browama.
Wtorek. 13 marca:
• goclz. 20.00 - koncert zespołu "Toasters" (USA) support ,.Bibi Ribozo &111e Baoditos". Pracownia Sztuki Żywej. bilety 25 zł.

Inne
Piątek.

9 marca:

• goclz. 8.30, 10.00, 11.30 - spektakle "Cbwalimy zamilkly śpiew" Teatr Zwierciadło. ŁOK.

- 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-ł6.00
- rehabilitacyjna: pn.- pl 8.00-15.00
- ,Arowia psychicLllegO: pn. 14-20; wI. 7.45-14.45;
ŚI: 10.00-18.00, czw. 8.00-15.00;
pt. \3.15-20.00.
- chirurgiczna: pn.-pt. 10.00-15.00
- naczyń obwodowych: pll 13.00-14.00
- dermatolog: \Vt. 8.00-12.00; śr. 13.00-15.00;
czw. 8.00-12.00
- urolog: śr. 11.00- \3.00
- laryngolog: pono 8.00-14.00; śr. 8.00-12.00;
cZW. 13.00-18.00
- reumatolog: czw. 8.00-14.00
- pulrnonolog: Pll, śr., pt. 8.00-15.00
- neurolog: pn., śr. 15.00-18.00
- ortopedą: pn., wł., CZW., pl. I 1.00-13.00
- okulista: pn .• Śr., pL 8.00-13.00
· diabetolog: wł., CZW. 11.00-13.00
- stomatolog: pn. 8.00-18.25. wt., śr. 8.00-1535;
czw., pL 8.00-1535
- ortodonta: pn. 11.00·18.25; wt., śr. 11.00-18.00
w Strvkowie:
- ul. Kościuszki 27, te\. 042-719-80-34
- NZOZ Medico. ul. Targowa 16, tel. 042-719-92-30

Apteki:
Dyżury

nocne aptek w Głownie:
czw. 8.03. Sikoffikiego45'41
leI. 042·719·10·28
pl
9.03. Siko"ktego4541
leł.042-719-10·2R
sob. 10.03. Sikor>kiego 45i47
leI. 042-719-10·28
ndz. 11.03. Sikorskiego 45147
le\. 042-719-10-28
po. 12,03. Sikoffikiego45147
te\. 042-719·10·28
\rt. ł3.03.
Zgierska27
le\. 042·719·24·84
śr.
14.03. Zgierska27
tel. 042·719·24·84
Apteki pełnią dyżury w dni powszednie w godz:
19-8.00 dnia następnego; w soboty i niedziele: w godz.
8-8.00 dnia następnego.
Dyżury nocne aptek w Strykowie:
odz. 11.03. Slrykó". ul. Kolejowa II tel. 042·719·82·11
Apteka pełni dyżur w godz: 9.00-14.00.
Apteka w BratQszewicach:
tel. 042-719·89-68, czynna: pn.-pt. 8.00-13.00;
Apteka w Dobrej: te\. 042-710-98-00;
czynna: pn.-pt. 8.00-15.00, sb. 9.00-]4.00.

Kino:
Piątek.

sobota. niedziela. 9 -II marca;
• godz. 17.00 i 19.00 - ,,Dlaczego nie!" - komedia
romantyczna prod. polskiej.
"

Ceny żywności: (dane z 6 marca) w Łowiczu

wGłownie i Strykowie

ASORTYMENT
cukier
mąka

szymanowska

chleb
ziemniaki
marchew
schab bez kości
wolowe bez kości
wolowe z kością (antrykot)
łopatka bez kości
szynka gotowana
salceson
kiełbasa zwyczajna
kiełbasa wiejska
parówki
kaszanka
słonina '

kurczak
filet z morszczuka (kg)
makrela wędzona
mleko tłuste w folii
masło extra
masło śmietankowe

masło roślinne

ole'
jaja (szt.)
twaróg

2,79
2,29
1,29
2,49
1,49
17.99

9,99
15,99
6,49
6,49
4,99
4,99
2,99
5,89
11,99
1,49
2,19
1,99
1,69
2,69
0,29

2,69
1,99
1,05
1,39
0,99
18,99
18,09
8,99
11,99
11,95
6,19
7,99
9,49
3,99
5,99
1,19
5,59
12,99
7,99
1,29
1,05
1,49
1,25
2,89
0,30
8,95

3,00
2,00
1,30
1,60
1,50
15,50
18,00
10,50
11,80
19,80
6,50
8,50
10,90
7,00
4,80
2,20
6,80
12,50
13,00
1,50
3,00
3,00
1,50
4,00
0,30
10,00

2,85
1,85
1,20

2,85
1,85
1,20

16,40

16,40

11,50
16,40
7,10
6,70
9,20
5,60
5,20
1,90
5,90

11,50
16,40
7,10
6,70
9,20
5,60
5.20
1,90
5,90

12,85
1,55
2,10
1,70
1,60

12,85
1,55
2,10
1,70
1,60
3,90
0,37
10,00

3,90
0,37
10,00

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

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

2,99
1,89
0,95
1,33

2.89-2,99
1,95
1,20
1,70
2,20

15,49
7,45
11,44
6,09
5,12

1,90

11,46
12,75
1,69
2,55
1,90
1,80

3.80
0,40
11,00

3.29
0,34
9,77

7,50
7,50
9,30
5,00

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

2,99
1,89
1,10
1,19
0,69
16,99

12,99
8,99
4,99
4,99
6,59
2,19
6,19
11,49
12,99
1,59
3,19
1,79
1,59
3,29
0,20
9,99

3,00
1,90
1,10
1,20
1,30
18,00
18,20
13,00
14,00
18,90
7,20
8,50
11,00
6,50
4,50
2,60
6,50
12,00
12,00
1,60
3,00
2,80
1,70
4.20
0,25
9,50

2,90
1,80
1,90
1.10

2,89
1,79
1,30
0,90
1,25

3,00
2,15
1,50
1,10
1,00

mONIKA
WYPADKÓW
MILO&NYCH
urod.ziEg S~:
CÓRECZKI
. państwu Stańczykom z Sierżnik
- państwu Kusiom z Łowicza
- państwu Zimnym z Uchania Górnego

SYNKOWIE
- państwu Wódkom z Bąkowa Dolnego
- państwu Golanom z Mastek
- państwu Superom z Łyszkowic
- państwu Klosom z Niedżwiady
- państwu Banaszakom z Łowicza

• SKARB ROLNIKA.

REDAGOWANY PRZY WSPÓŁPRACY Z WOJEWÓDZKIM
ODR BRATOSZEWlCE • REJOM ŁOWICZ

NOTOWANIA Z TARGOWISKA
W ŁOWICZU Z dnia 2.03.2007 r.
jaja fermowe
jaja wiejskie
buraczek czerwony
brokuły

cebula
czosnek
jabłka

kapusta kiszona
kapusta pekińSka
kapusia
brukselka
koperek
marchew
ogórki
papryka
pieczarki'
pietruszka
pomidory
por
sałata

15 szt.
15 szt.
kg
sz!.
kg
sz!.
kg
kg
sz!.
główka

kg
pęczek

kg
sz!.
kg
kg
kg
kg
szt.
sz!.
kg

seler
szczypiorek
rzodkiewka

pęczek.

włoszczyzna

pęczek

ziemniaki
gruszki
miód

kg
kg
0,9 litra

pęczek

5,00
6,00
1,00
3,00
1,50
1,00
1,50
2,00
2,50
2,00
3,00
1,00
1,50
10,00
11,00
4,50
1,00
6,00
1,00

2,50
2,00
1,50
2,00
2,00
1,50
4,00
20,00

ROLNIK SPRZEDAJE
(ceny z dnia 6.03.2007 r.l
Zywiec wieprzowy:
Domaniewice: 3,00 zł/kg +VAT
Ziewanice; 2,90 zl/kg+VAT
Kiemozia: 2,90 zl/kg+VAT
Skowroda Płd: 3,20. zł/kg+VAT
Różyce: 3,10 zł/kg+VAT
Wicie: 3,10 zlJkg+VAT
Karnków: 3,00 zl/kg + VAT

•
•
•
•
•
•
•

Zywiec wołowy:
• Domaniewice: krowy 3,50 złlkg+VAT;
byki 4,80 złlkg+VAT; jałówki 3,80 zIlkg+VAT.
• Kiernozia: krowy 2,70-3,80 zllkg+VAT;
byki 4,50-5,00 zIlkg+VAT;
jałówki 3,00-4,00 zIlkg+VAT
• Różyce; krowy 3,50 złlkg+VAT;
byki 4,90 zlJkg+VAT; jałówki 3,90 zl/kg+VAT.
• Skowroda Płd: krowy 3,80 zl/kg+VAT;
byki 5,00 zł/kg+VAT;
jałówki 3,90-4,00 zl/kg+VAT.

OFERTY PRACY
Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu
(stan na 5.03.2007 r.)

18,00
7,70 .•

19,90
17,30
12,20
16,50
11,20

8,70
10,30
6,00
4,50

8,80
12,00
9,50
6,20

6,30
11,30

'3.00
6,30
10,80

7,99

12,20
1,30
3,10
2,85
1,75
4,80
0,35
9,00

10,90
1,50
1,29
2,80
1,70
3,40
0,35
8,90

12,00
1,60
2,50
2,50
1,60
3,60
0,35
8,50

•

sprzedawca, _ kierowca kat. C+E,

- fryzjer, - przedstawiciel handlowy,
- nauczyciel języka angielskiego, - spedytor w transporcie międzynarodowym,
- magazynier, _ pracownik budowlany,
- szwaczka , _ pilarz, _ zbrojarz - qetoniarz, _ cieśla, _ tynkarz, _ spawacz
z grupą inwalidzką, - dziewiarz, - salowa
z grupą inwalidzką, - formowacz skarpet,
- ekonomista - rozliczania budowy dróg,
- bukiecierz, - kelner - sprzedawca, _ sprzedawca paliw

OFERTY STAżu:
-

pracownik biurowy _

sprzedawca,

przedstawiCiel handlowy, - monter
składacz okien, _ pomoc kuchenna

PUP nie udziela żadnych informacji telefonicznie.
Zainteresowani proszeni są o kontakt osabisty.
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Sqd

przesłucha

świadka
Z powodu
niestawienia się
jednego ze świadków
zeznających

W procesie karnym,

w którym
oskarżonym

jest
poseł poprzedniej
kadencji, a obecnie
radny Sejmiku
Wojewódzkiego
w Łodzi - Tadeusż G.
z gminy
Domaniewice,
rozprawa została
ponownie przerwana.
ądzdecydował. że świadka, któstawił się na proces
z uwagi na kłopoty z chodzeniem
po urazie nóg - Sylwestra O., przesłucha na posiedzeniu zamiejscowym - w jego miejscu zamieszkania. Wyznaczony został termin
wyjazdu przewodniczącej sądu do

S ry nie

świadka.

Przypomnijmy, że były poseł
jest oskarżony o płatną protekcję, za co grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Prokuratura
zarzuca mu przxięcie 20 tysięcy zło
tych od braci Sz., którzy reprezentowali Grupę Producentów Drobiu
z Bobrowuik. w gminie Nieborów.
Według ustaleń skiemiewickiej delegatury łódzkiej Prokuratury Okrę
gowej, będący wtedy posłem Tadeusz G. podjął się załatwienia porę
czenia kredytu w wysokości blisko
9 milionów złotych na rozwój
ubojni drobiu przez Agencję Restrukturyzacji i Modemizacji Rolnictwa. Za to Sz. mieli mu przekazać łączńie 20 tys. złotych.
Zaczęło się ot! tego, że bank Pekao S.A. odrzucił wniosek kredy-

TESCO

w domu

towy ubojni, uznając, że jest zbyt
Jak twierdzą
Bracia Sz., dowiedzieli się oni wtedy, że ich wniosek kredytowy mogłaby poręczyć ARiMR, ale żeby
tak się stało, potrzebne jest 'P0parcie jakiegoś polityka. W lipcu
2004 roku mieli skontaktować się
z ówczesnym posłem PSL Tadeuszem G. Potem mieli dowiedzieć
się, że poręczenie kredytu może
kosztować I% jego wartości, co
stanowiłoby około 90 tys. złotych, a poseł G. jest w stanie załatwić poręczenie za 30 tys. zł. Bracia Sz. twierdzą, że przekazali
posłowi łącznie 20 tys. zł, a ten
potem długo zwlekał z załatwi eniem sprawy. Ostatecznie bank
odrzucił wniosek kredytowy
Grupy Producentów Drobiu Bobrowniki, a bracia Sz. zażądali od
posła oddania im gotówki. Podczas spotkania w samochodzie
poseł miał im oddać 4 tys. złotych, a potem oddawać w ratach
po 2 tys. zł. Bracia Sz. nagrali rozmowę w samochodzie ukrytym
dyktafonem.
Poseł nie przyznaje się do winy
i twierdzi, że nagrana rozmowajest
czymś zupehlie przeciwnym - że
to on, poseł, miał pożyczać pieniądze jednemu z braci Sz. i to
zostało nagrane na dyktafonie.
odczas wtorkowej rozprawy
(27 lutego) sąd przesłuchał
tylko jednego świadka, 40-letniego Krzysztofa F., znajomego posła G. i braci Sz., który w okresie
do końca 2005 roku ~wiadczył
usługi transportowe na rzecz GPD
Bobrowniki. Świadek zeznał, że
w połowie 2004 roku podczas
uroczystości oddania strażnicy
OSP poznał braci Sz. z -posłem
Tadeuszem G. Miał tego dokonać
na wyraźną prośbę braci Sz. Tego
samego dnia poseł, bracia SZ., Sylwester O. oraz on byli zwiedzać
słabo zabezpieczony.

P

(przez około 30-40 minut - zdaniem świadka) ubojnię drobiu
w Bobrownikach. - Nie byłem bezpośrednio zainteresowani rozmową pomiędzy posłem a braćmi
Sz. - zeznał świadek. - Przewijał
się temat rozbudowy zakładu
i projektu "SAPARD-owsldego" zeznał ponadto świadek. Po zwiedzaniu ubojni wszyscy wrócili na
uroczystość oddania "'strażnicy.
Tam świadek poszedł do swoich
znajomych i dalej już nie uczestniczył w żadnych rozmowach po. między G. a Sz.
Na pytanie prokurator o to, czy
bracia Sz. wskazali powód chęci
poznania posła Tadeusza G. odparł, że takiego powodu nic wskazywali, a on nie widział przeciwwskazań, żeby to uczynić. Na
pytanie prokuratury odparł ponadto, że nie wiedział nic o poży
czaniu pieniędzy przez Tadeusza
G. braciom Sz.
Obrol1ca oskarżonego spytał
natomiast świadka o to, czy rozmawiał z braćmi Sz. o okolicznościach oskarżeń jego klienta. 'Świadek odparł, że kilkukrotnie dzwonił do niego Tomasz SZ.: - O róż
nych porach, czasami po pÓblOcy,
z różnymi żalami. Czasami moż
/la było odczuć, że jest pod wpły
wem alkoholu. Padały słowa, że:
Tadeusz/liechciał/lampomóc. On
/lam nie pomógł, to my mu teraz
pomożemy - zeznał świadek, tłu
macząc po chwili, że odbierał te
słowa jako groźbę, próbę zastraszenia. Firma braci Sz. nadal jest
mu winna pieniądze za usługi transportowe, jednak, jego zdaniem, nie
wpływa to na treść zeznań.
Obrońca oskarżonego zapowiedział, że po przesłuchaniu kolejnego
świadka -Sylwestra O. - będzie wnioskował o przesłuchanie uzupełnia
jące oskarżonego Tadeusza G.
(mak)

Szalenie
Tanio!

dok zestr. 31

Policia doprowadzi świadka do sądu
dama i Marię M. najbardziej
jednak zaskoczyło złożenie
kopii dowodu wpłaty kwoty
10 tysięcy złotych przez oskarżo
nego na konto firmy Agram z września2003 roku. -Musimysię=na
jomić z tymi dokumentami. To kofejna podejrzana sprawa. Takiej
wpłaty nie było - powiedział nam
po rozprawie Adam M. Oskarżony oraz obrońca dysponują
również tajemniczym nagraniem,
które zamierzają dołączyć do akt.

A

Wcześniej

jednak musi zostać
wykonany stenogram nagrania.
Obrońca oskarżonego zapowiedział, że taki stenogram zostanie
wykonany i będzie Wnioskował
o dołączen ie nagrania do akt sprawy. Na najbliższej rozprawie ponownie przesłuchani w obecności psychologa mają być też
oskarżyciele posiłkowi Adam
i Maria M.
Na okoliczność tego, kto wypełniał wspomniany dowód wpła-

ty i z jakiego tytułu

była

ta

wpła

ta przesłuchany od razu został na-

tomiast sam oskarżony Stanisław
S. - W tej chwili nie pamiętam, /la
jaką okoliczność była to wpłata.
O ile pamiętam było to jakieś dodatkowe zadłużenie pana M. wobec banku, które kolidowało z tym,
żeby można było sporządzić akt
notarialny - powiedział. Według
niego M. nie wpłacał tych pienię
dzy, bo ich nie miał.
(mak)

Opłata mobilizuiąca
60 zł miesięcznie - to opłata przy Niciamianej Rada Miejska podjaką uiszczać powinny osoby jęła na sesji 22 lutego.
korzystające z Punktu PomoMarek Dzicdziela, dyrektor Miejcy Mieszkaniowej przy ul. Ni- skiego Ośrodka POI:nocy Społecz
nej, w strukturach których Punkt
ciarnianej w Łowiczu.
Pomocy Mieszkaniowej funkcjonuodstawą pobierania opłaty jest je, wyjaśniał, że koniecmość podję
uzyskiwanie stałego dochodu cia uchwały wynika ze zmiany podchociażby w postaci zasiłku stawy prawnej. Mówił też, że opła
stałego. Uchwałę o organizacji i za- ta jest adekwatna do warunków, jasadach ponoszenia opłaty za pobyt kie w punkcie panują W porniesz-

P

czeniach o powierzchni 16 -18m2
mieszkają po 4 osoby. Z punktu
korzystają dobrowolnie, ze wzglę
du na sytuację życiową Ściągalność
opłat za pobyt wynosi 30%, wpły
wy z tego tytułu wyniosły w ubiegłym roku 2.890 zł. - Oplata to~
nik mobilizujący dla naszych podopiecznych i dlatego powinna być mówił Dzicdziela.
(mwk)

E TA HANDLOA od 08.03 do 14.03.2007 r.
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• CEGtA KLINKIEROWA
(najwl_kszy wyhór - najnlisze ceny cegły, płytek I kształtek)
• CEGtA CERAMICZNA • PUSTAK CERAMICZNY
(Plecewlee, Jopek)
• BETON KOMÓRKOWY • CEMENT • WAP ;,;:.-...".,..._~
• STYROPIAN • WEłNA MINERALNA
• STROPY TERIWA • FERT
• POKRYCIA DACHOWE
• SYSTEMY DOCIEPLEŃ • TYNKI
• PtYTY KARTONOWO-GIPSOWE + PROFILE
• DREWNO • STAL • RYNNY I INNE

Dowóz i rozładunek HOS

SALETRA
SALETRZAK
MOCZNIK

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁOWICZU

II

OGŁASZA

• nawozy inne
r&'
• węgiel
,,~~~o
• miał
,,~o ~

NABOR na rok szkolny 2007/2008 do klas o następujących nachyleniach:

przedmioty z rozszerzonym programem nauczania:
HUMBISTYCZNYM Język
polski, historia, wiedza o kulturze i wiedza o społeczeństwie
MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNYM :~=:{w=~~ programem nauczania:
BIOLOGlCZNo-CHEMICZNYM ~=f%~~:Zerzonym programem nauczania:
przedmio!y z ~z.szerzony~ p~ramem nauczania:
JI:7YKOWYM
~•
Język angielski I Język ruemleckl

...

.

Bliższych

.

.

.

.

...

II

• rolnicze • ogrodnicze
ŁOWICZ,

• koks
• groszek EKO

s,\\1.~:'(1

"t.

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

OPAŁOWY

Łowicz,

:,

R-431

informacji można zasięgnąć w sekretariacie szkoły przy ul. Ułańskiej 2, tel. 046 830-08-98
fax 046 837-50-27 e-mail: liceum@spswlkopemik.pl http://lomedyk.webpark.pl
R-436

TAN/ SKLEP
Ośrodek

; J,-\)

00

. l'&'\)~

Szkolenia Kierowców

Jut

Krzysztof Bandos
. Łowicz, ul. Słowackiego 44
Tel. 0-46 837-02-58, O 502 278 722

ZAPRASZA
NA KURS

PATRONAT

PRAWA JAZDY ~

KIERNOZIA ul. KOŚCIUSZKI 5

(po byłym GS), tel. (0-24) 277-90-53
OFERUJEMY
• MATERIAŁY
• WĘGIEL
BUDOWLANE
• PASZE
• WYROBY
• NAWOZY HYDRO HUTNICZE
• ogrodnicze
• PIECE C.O.
• rolnicze
• SKUP

Zapraszamy od pn. do sob. od 7 do 16

99-400 Łowicz, ul. Browarna 12
Tel. 0-46830-30-55, 0-46837-41-57 (dom), 0-509·555-369

Firma AGRO-BUD oferuje Państwu

FIRMA KOMPUTEROWA

-+ MATERIAŁY BUDOWLANE
drewno, cegły, stal, cement, wapno, piasek do tynków,

poszukuje kandydatów
do pracy na stanowisko

-+

o

•

•

sprzedawca - serwisant

o

W konkurencyjnych

cenach

BUDOWLANE, PASZE, OPAŁ

o

Dowóz oraz rozładunek HDS Tel. 046838-90-46

SKUP
ZŁOMU
• stalowego
• żeliwnego
• kolorowego
KONKURENCYJNE CENY

IMO

ŁOW'CZ

1m".

Wymagania:
- bardzo dobra znajomość branżylT
- samodzielność i kreatywność
- komunikatywność
- zdolność szybkiego uczenia się
- prawo jaZdy kat B

1465

Panstwo SZEROKI ASORTYMENT NAWOZOWY

orazMĄTERIAŁY

"MAR·COM"

Łódź

-+ W~GIEL kostko, orzech, miały

Znajdą tam

• kandydatów na instruktorów nauki jazdy
• instruktorów nauki jazdy
na certyfikat kompetencji
~

NAPRAWY • sprzęgieł • silników
• zawieszeń • hamulców • zbieżność kół itp.
poleca: AUTO NAPRAWA ini. mech. MAREK STREMBSKJ

. SKI:AD
UUC;Y SKtADOWEJ

PROWADZIMY ZAPISY NA KURSY:

kursu:

oraz NAPRAWY"
MECHANICZNE POJAZDOW

N~

15.03.2007 r. godz. 15.00

Rozpoczęcie

-/v LO"V1"\A 'TO .r.rserwis
mon~ instalacji
.r RATY

OTWARTY NOWY

EKO-GROSZEK workowany
~
-+ oraz NAWOZY
AmIo i
·nD
a wSlystko to wbardzo
atrakcyjnych cenach!1! Tel. 046 830-22-55
Zapraszamy również do Dąbkowic Górnych

. KAT. A, B, B+E

)AKO~ć, SOUDNOŚĆ, TERMlNOWO~Ć
Węże wydawcze 40m-50m

,

'"_/~~ Z/)t(tV~,t;II18

IOIJ({tpIJ11
www.rondo-Iowicz.prawojazdy.com.pl

J",

Z DOSTAWĄ DO KLIENTA
"KOPER" SPÓŁKA JAWNA
PlLASZK6w 18, 99--400 ł.owIa
TeI.046/ 837-13-58, 046/837-1 +50

-/ kawa, -/ herbata, -/ słodycze, ./ napoje,
-/ prasa, -/ papierosy, ./ znicze,
-/ upominki, ./ nawozy, ./ art. chemiczne,
-/ kpsmetyczne, -/ papiernicze
n
ZAPRASZAMY

To może być Twój -.; ~~Pti\j

OLEJ~

ARMII KRAJOWEJ 14
0502328818
R.128

=

(Nm O) ,

.Tak"

ZAPRASZA ..

newo otwartego sklepu J)rzJZakłlado~(eg()1
przy ulicy Magazynowej 11

CV le zdj,ociem prosz,; ,ki,d."
IV ,ieclz,bl< finny MA R-Cml
ul. Stani'Ola,,,,,kicgo 258. ł.owicz
łub na e-mail: marcom@onel.pl

ZŁOMOWANIE

POJAZDOW

ZAŚWIADCZENIA OD RĘKI
SKUP AUT molUwość odbioru
Stacja

Demontażu

PojazdÓW

Sprzedaż części używanych
Rząśno

o

13, gm. Zduny, tel. 0602-123-360

ZŁOMOWANIE POJAZDÓW
STALOWEGO
SKUP ZŁOMU •• KOLOROWEGO
Malszyce 35

ill

~

Tel. 0502·432·182, 0693·126·226, 046/838·95·11

no y

ŁOWICZANIN

SPORT
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•

SPORT
Tenis

•
stołowy

SPORT

•

SPORT

- awansem mecz 18. kolejki III ligi

35

mężczyzn

Cenna wygrana UKS
• MACOVIAMaków - UKS Bednary
8:10; pkt.: Przemysław Myczka 3, Łukasz
Bakalarski 2,5, Piotr Uczciwek 2,5 i Karol
Szymanowski 2.
Maków, 3 marca. Pingpongiści UKS
Bednary odnieśli w Makowie bardzo waż
ne zwycięstwo nad Macovią i w ten sposób
zapewnili sobie utrzymanie w tegorocznych
rozgrywkach III ligi. Podopieczni trenera
Piotra Uczciwka niezależnie od innych
wyników zajmą na pewno szóste miejsce
w lidze, a najlepszym zawodnikiem spotkania okazał się tym razem Przemysław
Myczka. Był to na pe1V110 jego najlepszy
mecz w sezonie - podkreślił trener.
Awansem mecz 17. kolejki: Włókniarz II
Pabianice - MKS Jedynka II Łódż 10:0.

Tenis

stołowy

l. Omega Kleszczów (I)
l3 26 130-33
2. Włókniarz II Pabianice (2) 15 25 138-67
3. MKS Jedynka II Łódź (3) 15 18 112-109

4. UMKS Księżak Łowicz (4) 13 16 105-87
5. Macovia Maków (5)
15 14 120-119
6. UKS Bednary (6)
14 10 91-126
7. Burza Pawlikowice (7) 14 6 81-118
8. Legion II Skierniewice (9) 13 6 64-122
9. Opoka Zduńska Wola (8) 14 5 76·130
Mecze 16. kolejki m ligi odbędą się
w sobotę 10 marca o godz. 16.00: Włókniarz
II Pabianice - Omega Kleszczów, MKS Jedynka II Łódż - Macovia Maków, UKS Bednary - Burza Pawlikowice i Legion II Skierniewice - UMKS Księżak Łowicz. Pauza:
Opoka Zduńska Wola.
Paweł A. Doli/iski

- 11/ Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny

OTK był bardzo blisko
W derbach GIowna niespodziewanie nBankierzy" przegrali z Expandorem 2:3.

Piłka

siatkowa - 13.

Skierniewice, 3 marca. Najmlodszy ale potem przestał atakować i szansa
pingpongistów - Mateusz na zwycięstwo uciekła.
kolejka I ligi Amatorskich Mistrzostw Łowicza
Podsędek (IJMK.S Księżak) w trzecim
• MŁODZICY:
Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjn)'ITI
I. Dawid Urbaniak (GUKS STS Gorzmłodzików był bardzo bliski wywalczenia kowice), 2. Mateusz Podsędek (UMKS
awansu do zawodów ogólnopolskich. Księżak Łowicz), 3. Kamil Jarrnakowski
W turnieju rozgrywan)'ITI w hali sportowej (Burza Pawlikowice).
Więckowskiego zaskakująco łatwo roz- - TKKF EXPANDOR Glowno2:3 (25:20, skiemiewickiego OSiR podopieczny trene*
raCezaregoZnyka wywalczył drugie miejŁódź, 4 marca. Następnego dnia
prawił się z Dzi-koś-cią Chąśno i awanso- 25:22,23:25,21:25,11:15)
wał tym samYITI na piąte miejsce. Bardzo
• DZI-KOŚ-Ć Cbąśno- TKKFKSIĘ sce, a nawet PIzy nieco większej koncentra- w Łodzi rozegrano ID WTK juniorek i jucji mógł wygrać.
niorów, a najwyższe miejsce z grona łowic
możliwe, że to zwycięstwo uchroni łowicki ŻAK Łowicz 0:3 (19:25, 22:25, 19:25)
Zatem niewiele zabrakło, aby wraz kich młodzikach zająłtym razem Piotr PodTKKF przed grą w barażu o I ligę.
.LZSRetki -SKlERNIEWICKlWĘ
ze sWoim starszym bratem - Piotrem ~IY" sędek.
LZS Retki przeżywa kłopoty zdrowot- GIEL Skierniewice przełożono.
stqpili na m OTK - powiedział jego ojciec
nei meczzekipązeSkiemiewiczostał przePauza: GRONKI Łowicz.
• JUMORKI:
I. Katarzyna Ślifi.rczyk (Kastor Łask), 2.
łożony.
1. TKKF BS Glowno (I)
[1 26 28: 16 Arkadiusz Podsędek. O wejście do czwórki
Do zakończenia mistrzostw pozostały 2. TKKF Expandor Glowno (3) II 23 25: 15 Mateusz wygrał z rozstawion)'ITI z nume- Anna Wosik (MKS Jedynka Łódż), 3. Dagjuż jedna kolejka, po której poznamy koń 3. LZS Retki (2)
ID 22 25: 12 rem l Piotrem Mizińskim (GUKS Gorz- mata Mikinko (Elta Łódż), 17-20: Ksenia
cowa kolejność. Rozdanie nagród i podsu- 4. Dzi-koś-ć Chąśno (4)
II 13 15:22 kowice) 3: l, w póIfinaIe okazał się lepszym Włuczyńska, 21-24: Wiktoria Guzek
mowanie zmagań odbędzie się w piątek 16 5. TKKF Księiak(6)
1\ 12 14:24 od Andrzeja Pacholika (pKTS Pabiani- (obie UMKS Księżak Łowicz).
.JUMORZY:
marca. Głównym punktem tej uroczystości 6. Skierniewicki Węgiel (5) 10 9 ·15:21 ce) wygrywając 3:0, natomiast w finale spol. Krzysztof Zieliński (Kastor Łask), 2.
ma być mecz reprezentacji siatkarzy Głow 7. Gronki Łowicz (7)
9 6 11 :23 tkałsię z Dawidem Urbaniakiem (GUKS
na z zawodnikami wybranymi z pozostaOstatnia już - 14. kolejka I ligi odbędzie Gorzkowice) przegrywając jednak 1:3. Był Kamil Trzcinka (Kastor Łask), 3. Robert
łych ekip na który organizatorzy zapraszają się już w najbliższy piątek - 9 marca. to rewanż za ubiegłotygodniowy pojedy- Radwański (Elta Łódż), 9- 12: Jakub PlaWszystkie mecze I ligi rozgrywane są w hali nek w Kazimierzy Wielkiej wygrany przez cek (Legion Skierniewice, a w poprzednim
kibiców siatkówki.
13. kolejka I ligi AMŁ:
sportowej OSiR m 2 i rozpoczynają się Mateusza 3:2 - opowiadał jego ojciec. Mati sezonie Księżak), 13-16: Piotr Podsędek
(P)
ZhigniewŁaziliski rozpoczął co prawda od wygrania seta, (UMKS Księżak Łowicz).
• TKKF Bank Spółdzielczy GI~wno o godz. 20.00.

z

łowickich

lider polegl w derbach
Łowicz, 2 marca. W przedostatniej kolejce w I lidze Amatorskich Mistrzostw
Łowicza w piłce siatkowej rozegrane zostały derby Głowna. Lider rozgrywek TKKF
BS Głowno walczył o punkty z TKKF
Expandor Głowno. Oczywiście w tym meczu faworytem byli "Bankierzy", którzy
zmierzają po mistrzowski tytuł. Po dwóch
partiach wszystko wskazywało na to, że
nie będą mieć problemów ze zdobyciem
trzech punktów. Jednak przegrali kolejne dwa
sety i w tie-breaku polegli do II. To największaniespodzi~ 13. kolejki I ligi AMŁ.
Terazjeśli siatkarze TKKF BS Głowno chcą
zdobyć mistrzowski tytuł muszą pokonać
w ostatniej kolejce TKKF Księżak Łowicz.
W drugim pojedynku również padł doŚĆ
zaskakujący wynik. Sprawcą niespodzianki był TKKF Księżak. Zespół Wojciecha

Piłka

Piłka nożna

siatkowa - /I runda play-oft I/Iigi Amatorskich Mistrzostw Łowicza

Przegrali tylko z ŁKS

Karol pówalczyl z liderem
Łowicz,

2 marca. W piątkowe popo-

pę Piotra Słomy z ZSP m I Łowicz 3: I.
Teraz o piąte miejsce Ekonomik zagra
z Korabką, a o siódmą lokatę ZSP I zmierzy
się ze Stomedem.
W rundzie pocieszenia o miejsca 9-12
drużyna z Zatorza odniosła dmgie zwycię
stwo. Tym razem pokonała ona II LO
Łowicz 3: I i zapewniła sobie tym sam)'ITI
9. lokatę w końcowej klasyfikacji. W ten
piątek ostatnie pojedynki w drugiej lidze,
po których poznamy końcową kolejność
tegorocznych zmagań
MECZE PÓŁFINAŁOWE O MIEJSCA
]-4:
• AZS Kutno - KAROL I SPÓLKA
Zduny 3:2 (25:23, 26:24, 28:30, 19:25,
15:18)
• ISKRA Łowicz - ESSATO TEAM
Łowicz 3:1 (25:18, 25:22, 19:25,25:22)
MECZE PÓŁFINAŁOWE O MIEJSCA
5-8:
• ZSP l Łowicz - UKS KORABKA
Łowicz 1:3 (26:24, 19:25,20:25,21:25)
• MEDEST UKS EKONOMIK
Łowicz - STOMED Łowicz 3:0 (25:22,
25:18, 25:17)
llFAZ4 PLAY-OFFllLlGIAMŁ OMIEJSCA9-11:
• ZATORZE AVENA Łowicz - II LO
Łowicz 3:1 (28:26,25:22, 18:25,25:16)
Pauza: GRONKI i SPÓŁKA Łowicz.
Ostatnia decydująca trzecia kolejka rundy play-off II ligi odbędzie się w piątek
9 marca 2007 roku, a początek spotkań zaplanowano na godz. 17.00. Zakończenie
i podsumowanie rozgrywek odbędzie się
pozosta- w piątek 16 marca 2007 roku.
Zbigniew ł.aziński

kolejnych piłek. Zatem w finale II ligi zagrają
podopieczni Mieczysława Galusa z AZS
Kutno z rskrą Łowicz. Ciekawe, kto będzie
czyli o miejsce w finale. W dwóch najważ górą w tym akademickim finale.
niejszych meczach wygrywali faworyci.
W małym finale o brązowy medal II ligi
Studenci z Iskry pokonali Essato Team 3: I Karol i Spółka zmierzy się z Essato Team.
i byli pierwszymi fmalistami. Dużo trudNieco mniej emocji towarzyszyło pojeniejsze zadanie czekało AZS Kutno. Ekipa dynkom, które otwierały drogę do walki
Karola Kosmowskiego postawiła bar- o piąte miejsce. Podopieczni Tomasza
dzo mocne warunki i przegrała dopiero Czubaka z UKS Ekonomik pewnie zwyw tie-breaku. W decydującej partii siatkarze ciężyli ze Stomcdem 3:0, a Dmżyna Pawła
ze Zdun remisowali 8:8 i przegrali siedem Tomczaka z UKS Korabka pokonała ekiłudnie w II lidze Amatorskich Mistrzostw
Łowicza w piłce siatkowej zawodnicy wal-

Siatkarzom
je już tylko

w /I lidze Amatorskich Mistrzostw Łowicza
mecie o poszczególne miejsca.

występującym
rozegrać

- IX Turniej rocznika 1994

Zduńska

Wola, 25 lutego. Dziesięć
w IX edycji Turnieju
Piłki Nożnej Halowej im. Witolda Wawrzyniaka z rocznika 1994, a w gronie tym bardzo dobrze spisali się podopieczni trenera
Roberta Wilka z łowickiego Pelikana. Nasi
młodzi piłkarze wywalczyli ostatecznie
w Zduńskiej Woli drugie miejsce lIstępluąc
jedynie swoim rówieśnikom z ŁKS.
zespołów wystąpiło

GRUPA A:
PMOS r Zduńska Wola - PTC
Pabianice 2: I, Ajaks Częstochowa - Warta
Sieradz 2:0, PMOS I Zduńska Wola - Widzew Łódż 4: l, Ajaks Częstochowa - PTC
Pabianice 3:1, PMOS I Zduńska WolaWarta Sieradz o: l , PTC Pabianice - Widzew
Łódż 0:1, PMOS r Zduńska Wola - Ajaks
Częstochowa l :3, Warta Sieradz - Widzew
Łódż 1:3, Ajaks Częstochowa - Widzew
Łódż 0:0, PTC Pabianice - Warta Sieradz
0:1.
GRUPA B:
• PMOS II Zduńska Wola - PELIKAN
Łowicz 0:2; br. : Bartłomiej Skoneczny
i Kamil Koza.
• PELIKAN Łowicz - LUKS Bałucz
6:0; br.: Adrian Wyszogrodzki, Dawid Sikora, AdamPochwa/a, Kamil Koza, Rafał Soł
tysiak i Patryk Gawryjałek.
• ŁKS Łódź - PELIKAN Łowicz 1:0
• PELIKAN Łowicz - ŁODZIANKA
Łódź 2:0; br: Adam Pochwała i Rafuł Sołty
~

siak.
Pozostałe

Bałucz 3: I , ŁKS Łódż - LUKS Bałucz 6:0.

MECZE PÓŁFINAŁOWE:
• AJAKS Częstochowa - PELIKAN
Łowicz 0:0, w rzutach karne 0:2.
• ŁKS Łódź - WIDZEW Łódź 0:0, w
rzutach kame 2: l.
MECZ O 9. MIEJSCE:
• LUKS Bałucz - PTC Pabianice 0:4
MECZ O 7. MIEJSCE:
• PMOS I Zduńska Wola - PMOS II
Zduńska Wola 3:0
MECZ O 5. MIEJSCE:
• WARTA Sieradz - ŁODZIANKA
Łódź 0:1
MECZ O 3. MIEJSCE:
• WIDZEW Łódź - AJAKS Często
chowa 0:1
MECZ O 1. MIEJSCE:
• ŁKS Łódź - PELIKAN Łowicz 3:1;
br.: Dawid Sikora.
Ostateczna kolejność: l. ŁKS Łódź.. 2.
PeHkan Łowicz, 3. Ajaks Częstochowa.. 4.
Widzew Łódź.. 5. Łodzianka Łódź.. 6. Warta
Sieradz, 7. PMOS I Zduńska Wola, 8. PMOS
II Zduńska Wola, 9. PTC Pabianice, 10.
LUKS Bałucz.
W zespole Pelikana z rocznika 1994 grali:
Adam Burzykowski - Rafał Sołtysiak
(3. bramki w turnieju), Kamil Koza (2), Dawid Sikora (2), Adam Pochwała (2), Bartło
miej Skoneczny (I), Adrian Wyszogrodzki
(l), Patryk Gawryjałek (l ), Adam Bryła (1),
Przemysław Kaczor, Bartłomiej Tkacz, Patryk Kaczor, Kamil Wiankowski i Przemysław Wilk - trenerem zespołu jest Robert
Wilk, a kierownikiem drużyny Krzysztof

wyniki: Łodzianka Łódż 2:0, ŁKS Łódż - PMOS II
Zduńska Wola 6:0, ŁKS Łódż - Łodzianka
Łódż 7:0, PMOS II Zduńska Wola -Łodzian OIko.
kaŁódż l :2, PMOS llZduńska Wola -LUKS
LUKS

Bałucz

(P)

SPORT
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finałów wojewódzkiej

SPORT

ligi młodziczek o miejsca 1-6

Najwięcej dla Jordana:

Nikola Kacperska
27 (3x3) i Angela Zarańska 23 (3x3).
6:22)
Łowicz, 4 marca. Po pierwszej kwarKsiężak: Maja Podrażka 16 (2x3), Ada cie meczu 8. kolejki rundy finałowej wojeOlejniczak 9, Milena Mitek 5, Agata Janicka wódzkiej ligi koszykówki młodziczek o miej4 i Magdalena Jagura 1 oraz Monika Zimna sca 1-6 zawodniczki UMKSKsiężak prze2, Kinga Ooroba, Paulina Guzek, JOal1l)a grywały z rywalkami z Jordana tylko 19:22.
Brandt, Patrycja Haczykowska i Nadia Ra- Niestety podopieczne trenera Pawła Dochubińska.
lińskiego w kolejnych trzech kwartach

Na koniec zabrakło

zdobyły już

tylko osiemnaście "oczek",
a rywalki raz po raz "punktowały" bądź to
z kontrataków, bądź to celnymi rzutami
za trzy punkty. 00 tego jeszcze w drugiej
kwarcie kon~i doznała Milena Mitek.,
a walkę z niepokonanymi w tym sezonie
rywalkami podejmowały jedynie Maja
Podrażka i Ada Olejniczak.
Zatem w czwartym meczu tego sezonu
pomiędzy Księżakim a Jordanem po raz
czwarty lepsze okazały się łodzianki, kute
wygrały kolejno w eliminacjaeh95:44 i 95:41
oaz w finałaeh I 19:70 i teraz 90:37.
6. kolejka o miejsca 1-6: MTK l Pabianice - Orlik Ujazd 8 I:59, UKS Jordan Łódź ŁKS Łódź 95:37, UMKS Księżak Łowicz
- Basket I Aleksandrów LOOzki 64:44.
Pozostałe wyniki 7. kolejki o miejsca 1-6:
BasketI Aleksandrów Łódzki - UKS Jordan
Łódź 51:76. Mecze: ŁKS Łódź - MTK I
Pabianice i Orlik Ujazd _ UMKS l'siężak

Łowicz przełożono.

Pozostałe wyniki 8. kolejki o mi~sca 1-6:
Mecze: ŁKS Łódź - Orlik Ujazd i MTK I
Pabianice _ Basket r Aleksandrów Łódzki

przełożono.

I. DKS Jordan Łódź
2. Basket I Aleksandrów

.Centerki-93'; po niezłej pierwszej kwarcie, ostatecznie po raz czwarly w tym
sezonie przegrały z łódzkim Jordanem.

nGW)

/rll

IU/

7 14 662:338
7 II 454'501
3. UMKS Księżak Łowicz 7 10 484;546 '
4. MTKI Pabianice
5 9371:278
5. Orlik Ujazd
6 7 327:474
6. ŁKS Łódź
6 6 286:447

Koszykówka - zaległy mecz 6. kolejki finałów ligi młodziczek o miejsca 1-6

Udany rewani uCentereku
• UMKS KSIĘŻAK Łowicz - BASKET Aleksandrów LOOzki 64:44 (18: 11,

niczki UMKS Księżak wracały z AleksanDo przerwy zawodniczki Księżaka prodrowaŁódzkiego w minorowych nastrojach. wadziły już 35:20, ale na początku trzeciej
17:9, 15:12, 14:12)
Po dwóch wygranych w rundzie elimina- kwarty doszło do błędu sędziowskiego, po
Księżak: Milcna Mitek 22, Magdalena cyjnej 73:61 i 78:77 łowiczanki przegrały którym najskuteczniejsza łowiczanka - MiJagura 14, Ada Olejniczak II (I x3), Maja z Basketem 85:72 i teraz w rewanźu pa1ały lena Mitek musiała opuścić parkiet. Na
Podrażka II i Agata Janicka 2 oraz Kinga chęcią rewanżu.
wysokości zadania stanęły jednak pozostaDoroba 2, Monika Zimna 2, Joanna Brandt,
Podopieczne trenera Pawia Dolińskie łe koszykarki. Co prawda boisko w koń
Patrycja Haczykowska, Paulina Guzek, go rozpoczęły co prawda nerwowo, ale kie- cówce meczu opuściły po piątym przewiNadia Rachubińska i Marcelina Chlebna
dy w 5. minucie "Centerki" wyszły na pro- nieniu Ada Olejniczak., Maja Pod raź
Najwięcej dla Basketu: Żaneta Morawiec wadzenie nie oddały go już do końca meczu. ka, Monika Zimna i Kinga Doroba, ale
18 i Zuzanna Gorta! 10.
Łowiczanki ostatecznie wygrały we wszyst- i tak udało siępowiększyć przewagę do dwuŁowicz, 28 lutego. Po pierwszym me- kich kwartach, odrabiając jednocześnie 13. dziestu "oczek". Było to trzecia wygrana
czu rimdy finałowej wojewódzkiej ligi ko- punktów straty z pierwszego meczu. Nie "Centerek" w rundzie finałowej.
szykówki młodziczek o miejsca 1-6 zawod- było jednak wcale łatwo ...
(d)

skońclony

• UMKS KSIĘŻAK Łowicz - ŁKS n

Łódź

64:118 (10:37, 15:31, 16:31, 23:19)
Księżak: Blanka Sokół 40 (Ix3), Maja
Podrażka 11 (3x3), Agnieszka Wójcik 3,
Natalia Wróbel 3 i Justyna Kasińska oraz
Magdalena Jagura 4, Sylwia Zabost 2, Magdalena Augustyniak 1, Julia Łebska, Agata
Więckowska i Karolina Workowska.
Najwięcej dla ŁKS fi: Roksana Szmidt22
(2x3) i Daria Dziewulska 21 .
Łowicz, 24 lutego: Podopieczne trenerki Karoliny Pierzchały w swoim ostat-

• UMKS KSIĘŻAK Łowicz - ŁKS

55:66 (14:17,17:9,9:17,15:23)
Księżak: Maciej Siemieńczuk 14 (lx3),
Przemysław Ouranowski II, Maciej Pieklak 9, Adrian Dyszkiewicz 8 i Marcin Pełka 7 oraz Miehał Rześny 6.
Najwięcej dla ŁKS: Piotr Solarck 15(4x3)
i Meikel Roszyk 13 (3x3).
Łowicz, 3 marca. Tylko sześciu gra_
ezy zdołał zebrać na swój mecz trener Robert Kucharek. W meczu 15. kolejki wojewódzkiej ligi koszykówki juniorów U-18
gracze UMKS Księżak mieli ogromnąszansę na czwarte zwycięstwo w sezonie, ale Łowiczanie do meczu z łódzkim ŁKS
grając tylko z jednym zmiennikiem trudno przystapili tylko w sześcioosobowym
rywalizować z dwunastką przeciwników
składzie.
z Łódzkiego Klubu Sportowego.
wiecki 91:11, Junak Radomsko - PKK 99
Po minimalnie przegranej pierwszej kwar- Pabianice 70:85, UMKS Piotrcovia Piotrcie łowiczanie wypracowali przewagę ków - MSZS Kutno. Pauza: Start Łódź.
wdrugiejC2ęŚci(wkońcówcedrugiejkwar
I. MSZS Kutno
13 25 1111:863
ty było już 31 :23), ale po nieco mniej sku- 2. Start Łódź
13211058:934
teczn<,:j grze w trzeciej odsłonie w 27. minu12 20 1039:963
cie na tablicy świetlnej hali sportowej OSiR 3. UMKS Piotrcovia
4. Wiking Tomasz6w
13 20 1021 :974
nr l w Łowiczu był wynik remisowy 35:35.
5. ŁKS Łódź
1118 781:675
W ostatniej kwarcie łowiczanom najwyraź- 6. PKK 99 Pabianice
12 18 811:744
niej zabrakło sił i stąd jedenastoplUlktowa
7. Junak Radomsko
13 18 1009:1088
porażka.
8. Księżak Łowicz
12 15 964:897
Pozostałe mecze 15. kolejki: Ósemka 9. Ósemka Skierniewice 13 13 781:1387
Skierniewice - Wiking Tomaszów Mazo(P)

Koszykówka - 6. kolejka ligi młodzików o miejsca 1-0

Wosłabieniu bez walki
• UMKS KSIĘŻAK I Łowicz-START
I Łódź 44:93 (11:21, 13:27,6:23,14:22)

było się obawiać

Księżak I: Piotr Pawłowski 19 (3x3),
Maciej Kucharek 12, Mateusz Anyszka 3,
Kajetan Mosiński 2 i Maciej Koper oraz
Michał Kostrzewa 6, Tomasz Zabost 2, Hubert Marszałek i Michał Staniszewski.
Najwięcej dla Startu: Mateusz Ochota 4l
i Maciej Zaucha 22.
Łowicz, 3 marca. W lidze Wojewódzkiej starsza drużyna młodzików Księżaka
podejmowała u siebie łódzki Start. Niestety
łowiczanie musieli zagrać bez kon~owa
nych dwóch podstawowych zawodników:
Antoniego Nowaka i Mateusza Wasiaka. To komplikowało sprawę i można

ich kolegów. Podopieczni treneraZbigniewa Łazińskiego zagrali bardzo słabo
i przegrali bardzo wyraźnie z przeciwnikiem,
który jest na pewno w ich zasięgu.
Do piątej minuty nic nie wskazywało,
że tak duży będzie rozmiar poraźki. Łowi
czanie przegrywali 7~1O, a po pierwszej
kwarcie 11:21. W kolejnych odsłonach prze..
waga łodzian szybko rosła. Po przerwie
Księżak praktycznie grał w rezerwowym
zestawieniu i wyraźnie był słabszy.
W tę sobotę Księżak I rozegra mecz
w Kutnie. Miejmy nadzieję, że do gry powrócą kontuzjowani, ponieważ w takim
składzie mogą być kłopoty z wysokim zespołem MKS.
Pozostałe wyniki 6. kolejki o miejsca 1-6:
MSZS Kutno - Trójka Sieradz 59:84, ŁKS I
Łódź - Junak Radomsko.
I. Trójka Sieradz
6 II 463:369
2. ŁKS I Łódź
5 10 507:204
3. Start r Łódź
6 10 427:343
4. Księżak I Łowicz
6 8 402:41 I
5. MSZS Kutno
6 7 324:)48
6. Junak Radomsko
5 5 244:492 '
(z, p)

Kutno - UKS Jordan Łódź 78:48, Lider TomaszówMazowiecki- WidzewŁódź62:61.
I. ŁKS l Maka\u Łódź 14 28 1223:642
2. MKS Kutno
1425 1075:729
3. ŁKS II Łódź
14 23 972:783
4. Lider Tomaszów Maz. 14 21 822:857
5. MTK Pabianice
i4 20 841:882
6. UKS Jordan Łódź
14 20 93 I :979
7. Widzew Łódź
14 17 709:L089
8. UMKS.Księi.aktowicz 14 14 708:1320
~-----------

Koszykówka - żaczki U-12

DO przodu i tyłu
• UMKS KSIĘŻAK Łowicz - MKS n

Kutno 15:62 (4:12, 3:16, 2:18, 6:16)
• UMKS KSIĘŻAK Łqwicz - MKS

ID Kutno 62:31 (18:8, 10:2, 6:17, 28:4)
Łowicz, 27 lutego. Najmłodsze koszykarki UMKS Księżak z rocznika 1995-96,
które przygotowują się do rozgrywek wojewódzkiej ligi żaczek rozegrały dwa mecze
kontrolne z zespołami Miejskiego Klubu
Sportowego w Kutnie. Podopieczne trenerki Karoliny Pierzchały odniosły jedno
zwycięstwG i raz przegrały. Były to na pewno bardzo pożyteczne sparingi, które pozwalają określić występujące jeszcze niedoskonałości.

Inauguracja rozgrywek ligowych nastąpi
już w sobotę 10 marca 2007 roku, a ,,Małe
Centerki" na początek wyjeżdżają właśnie
do Kutna
(P)

rozegrali jeden z
szych meczów w sezonie.

Łowiczanie

o wynik.

Okazało się,

że rezerwowi nie byli w stanie zastąpić swo-

bel wygranei

nim meczu sezonu 2006/07 w wojewódzkiej lidze koszykówki kadetek spotkały się
z rywalkami z ŁKS II Łódź. Łowiczanki
w meczu rozgrywanym w hali OSiR nr 2
wystąpiły bez kilku podstawowych zawodniczek (min. nie zagrała zawodniczka ,,pierwszej piątki" - Daria Kucińska) i stąd gra
dwóch młodziczek. Znowu najskuteczniejszą okazała się Blanka Sokół, która
rzuciła "ełkaesiankom" aż 40 punktów.
Pozostałe wyniki 14. kolejki: ŁKS I Makalu Łódź - MTK Pabianice 85:62, MKS

sił

Łódź

Koszykówka -14. kolejka wojewódzkiej ligi kadetek U-16

Selon

ŁOWICZANIN

Koszykówka - 15. kolejka wojewódzkiej ligijuniorów U-18

Dobra tylko pierwsla kwarta
• UMKS KSIĘŻAK Łowicz - UKS
JORDAN Łódź 37:90 (19:22, 7:29, 5:17,

8.03.2007 r.

najsłab

Koszykówka - 6. kolejka ligi młodzików o miejsca 7-11

Zwycięstwo

bez Morcelo

• UMKS PIOTRCOVIA Piotrków była mocna zmiana. Najpierw zdobył dwa
punkty, a po chwili poprawił "trójką" i prze..

Trybunalski - UM.KS KSIĘżAK n
Łowicz 64:66 (16:22, 15:21, 15:8, 18:1.5)
Księżak fi: Łukasz Łaziński 21 (lx3),
Łukasz Wójcik 15, Piotr Ptasiński 12, Błażej Kosiorek 4 i Norbert Major oraz Michał
Zieliński 7 (Ix3).
.
Najwięcej dla Piotrcovii: Andrzej Sabaciński 22 i Jakub Chmielewski 13.
PiotrXów Trybunalski, 3 marca. W
czwartym meczu w rundzie play-off o miejsca 7-1 I w lidze wojewódzkiej ekipa rułodzików Księżaka z rocznika 1994-95 zagrała w Piotrkowie Trybunalskim. Zespół !renera Cezarego Włuczyńskiego pojechał
bez swojego podstawowego rozgrywającego i najlepszego strzelca - Marcela Ołubka. Jednak okazało się, że pozostali zawodnicy spisali się dobrze i zwyciężyli. Ale nie
było łatwo.
Łowiczanie w pierwszych dwóch kwar-

tach byli bardzo skuteczni. Trafiali do kosza
iprzewagaszybkorosla. W drugiej odsłonie
na boisku pojawił się Michał Zieliński i to

waga Księżaka

wynosiła

11 oczek. W 15.

minucieporzucie,,zatrzy"ŁukaszaŁaziń

skiego łowiczanie prowadzili juź 36:22.
W 18. minucie nasi koszykarze prowadzili
nawet już 19. punktami 43:24, jednak od
tego momentu gospodarze powoli zaczęli
odrabiać straty.
W ostatnich sekundach przy wyniku
64:65 miejscowi wykonywalijeszczc dwa
"osobiste", ale były one niecelne. Ostatecznie celnym rzutem wolnym wynik meczu
ustalił Błażej Kosiorek i Księżak wygrał
66:64.
W najbl.iiszą sobotę o godz. 10.00 młodsi
młodzicy Księżaka zagrają w Łowiczu, a
rywalem będzie ŁKS II Łódź.
l. ŁKS fI Łódź
3 6 186: 119
2. Księżak II Łowicz
4 6 216:224
3. UMKS Piotrcovia
4 6 240:253
4. Start II Łódź
3 5 ł 89: 152
5. Ósemka Skierniewice
4 4 222;305
Zbigniew Łaziński, P

no~

ŁOWICZANIN
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Sport szkolny - Powiatowe IMS w minikoszykówce dziewcząt

Koleiny triumf nClwórki
OKRĘG ŁOWICKI.:

Łowicz,

lena PacIer, Kamila Pach, Kinga

Bińczak,

SPORT

•

SPORT

•

SPORT
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nika Brodecka 4, Hanna Wojda 4, Aleksan-

15 lutego. Tylko trzy zespo- Panycja Szaleniec, Ewelina Multan, Renata dra Wojda 2 i Kinga Pachowska 2 - Monika

ły przystąpiły do gry w eliminacjach miejskich turnieju minikoszykówki dziewcząt,
ale wszystkie awansowały do dalszego etapu zawodów.
• SP 4 Łowicz-SP 7 Łowicz 69:0 (16:0,
24:0,21:0,8:0); pkt.: Monika Zimna 21,
Paulina Guzek 14, Hanna Wojda 14, Iwona
Kafarska 8, Nadia Rachubińska 6, Kinga
Pachowska 4 i Aleksandra Wojda 2.
• SP 4 Łowicz-SP 2 Łowicz 53:6 (15:0,
14:1,12:3,12:2); pkt.: Paulina Guzek 12,
Hanna Wojda 10, Kinga Pachowska 8, Monika Zimna 6, Dominika Brodecka 6, Anna
Czarnecka 4, Aleksandra Perzyna 4, Nadia
Rachubińska 2 i Iwona Kafarska l - Magdalena Ziarnik 2, Joanna Wielemborek2, Katarzyna Ciołek l i Martyna Guzek l.

• SP 2 Łowicz - SP 7 Łowicz 22:10
(6:2,14:2,2:2,0:4); pkt.: - Magdalena Ziarnik 2, Joanna Wielemborek 2, Katarzyna
Ciołek I i Martyna Guzek J.
l: SP 4 Łowicz
2 4 122;6
2. SP 2 Łowicz
2 3 28:63
3. SP 7 Łowicz
2 2 10:91
W misttzowskiej drużynie Szkoły Podstawowej nr 4 im Marii Konopnickiej w
Łowiczu zagrały: Monika Zimna (27), Paulina Guzek (26), Hanna Wojda (24), Kinga
Pachowska (12), Iwona Kafarsł91 (9), Nadia
Rachubińska (8), Dominika Brodecka (6),
Anna Czarnecka (4), Aleksandra Perzyna
(4), Aleksandra-Wojda (2) i Sylwia Koło
wacka - trenerem zespołu jest Paweł Doliński, a nauczycielką w-f Beata Kuciń
ska.
OKRĘG ZACHODNI:
Bielawy, 15 lutego, W zawodach okrę
gowych w Bielawach zmierzyły się tylko
dwie ekipy, a w finałach PIMS zagrały ostatecznie miejscowe koszykarki z SP Bielawy.
• SP Bielawy - SP Zielkowice 7:0
l. SP Bielawy
I 2 7:0
2. SP Zielkowice
1 1 0:7
W zespole reprezentującym Szkołę Podstawową im. 17 Pulku Ułanów Wielkopolskim w Bielawach grały: Patrycja Kurczak,
Katarzyna Zygmuntowicz, Julita Kołodziej
ska, Katarzyna Kret, Angelika Błaszczyk,
Anna Polak, Martyna Walczak, Ewelina
Walczak, Ewelina Dałek, MarcelinaAntczak
i Monika Jakóbik - nauczycielka w-f Mał
gorzata Janikowska.

Rosak, Paulina Kapusta, Anna Blus, Aleksandra Wiązowska, Andronika Sawicka i Ewa
Małecka - nauczyciel w-f Robert Chojnows~.
.
OKRĘG P6ŁNOCNY:
Łaguszew,

16 lutego. Najlepszą
z trzech szkół, które rywalizowały w. okrę
gu północnym był team SP Błędów.
~ SP Kocierzew - SP Błędów O: 14,
SP Błędów - SP Kiemozia 12:6, SP Kocierzew - SP Kiemozia 4: 14.
l. SP Błędów
2 4 26:6
2. SP Kiemozia
2 3 20: 16
3. SP Kocierzcw
2 2 4:28
Najlepsze w okręgu północnym okazały
się uczennice Szkoły Podstawowej w Błę
dowie: Agata Zapisek, Marlena Siekiera,

Aneta Budzeń, Monika Piekacz, Karolina
Zapisck, Aleksandra Błażejewska, Martyna Furman, Katarzyna Rojek, Martyna
Wiankowska, Katarzyna Szwarocka, Andżc1ika Kotlarska i Marta Matuszewska nauczyciel w-f Konrad Ścibor.

Piekacz 8 i Katarzyna Szwarocka l.
• SP Błędów - SP Bielawy 13:11 (2:6,
4:0,2:3,3:2,2:0); pkt.: Monika Piekacz 6,
Martyna Furman 4, Agata Zapisek 2 i KarolinaZapisek l - Martyna Walczak 8, Marlena Siekiera 2 i Katarzyna Kret l.
Grupa B:
• SP 2 Łowicz - SP 7 Łowicz 24:16
(4:4, 14:0,4:6, 2:6); pkt.: Natalia Pakulska
16, Martyna Guzek 4, Natalia Liberska 2
i Katarzyna Wąsikowska 2 - Katarzyna Jaros 6, Marlena Małek 6 i Kinga Bończak 4.
• SP 7 Łowicz - SP Nieborów 4:14
(0:0,0:7,0:7,4:0); pkt.: Katarzyna Jaros 2
i Kinga Bończak 2 - Kamila Pach 7, Kinga
Bińczak 3, Magdalena Pacler 2 i Patrycja
Szaleniec 2.
• SP 2 Łowicz - SP Nieborów 10:25
(6:2, 0:12, 2:7, 2:4); pkt.: Martyna Guzek
4, Katarzyna Ciołek 2, Aleksandra Tomaszkiewicz 2 i Ewa Czapnik 2 - Kamila Pach
14, Magdalena Pacler 7, Panycja Szaleniec 2
i Agata Pac1er2.
Mecze pó!finaJowe:
• SP 4 Łowicz-SP 2 Łowicz 78:5 (18:2,
26:0, 18:2, 16:1); pkt.: Paulina Guzek 16,
Monika Zimna 16, Nadia Rachubińska 14,
Hanna Wojda 10, Aleksandra Wojda 6, Anna
Czarnecka 6, Dominika Brodecka 4, Aleksandra Perzyna 4 i Kinga ~achowska 2 Ewa Czapnik 2, Katarzyna Ciołek 2 i Martyna Guzek I.
• SP Błędów - SP Nieborów 6:11 (0:0,
2:4,4:4,0:3); pkt.: Kamila Pach 5, Magdalena Pac1er 4 i Patrycja Szaleniec 2.
Mecz o 3. miejsce:
• SP 2 Łowicz - SP Błędów 18:9 (2:1,
6:2,4:2,6:4); pkt.: Aleksandra Tomaszkiewicz 8, Ewa Czapnik 2, Martyna Guzek 2,
Izabela Ziarnik 2, Katarzyna Ciołek 2 i Joanna Wielemborek 2.
Mecz o I. miejsce:
• SP 4 Łowicz - SP Nieborów 38:18
(8:5,10:6, 4:5, 16:2); pkt.: Paulina Guze~
II, Monika Zimna 8, Anna Czrunecka 8,
Hanna Wojda 6, Nadia Rachubińska 3 i AJeksandra Perzyna 2 - Magdalena Pacłer9, Kamila Pach 6, Patrycja Szaleniec 2 i Kinga
Bińczak

I.
I. SP 4 Łowicz
4 8 229:40
FlNAŁPIMS:
2. SP Nieborów
4 7 78:58
Łowicz, 19 lutego. Po raz kolejny bez 3. SP 2 Łowicz
4 6 57:61
większych problemów najlepsze okazały 4. SP Błędów
4 5 37:79
się uczennice Szkoły Podstawowej nr 4 5. SP 7 Łowicz
2 2 20:38
w Łowiczu, które wywalczyły jednoczeSP Bielawy
2 2 19:87
Po raz kolejny mistrzyniami powiatu
śnie awans do turnieju rejonowego.
Grupa A:
łowickiego okazały się koszykarki reprezen• SP 4 Łowicz - SP Bielawy 74:8 (10:2, tujące Szkołę Podstawową nr 4 im Marii
28:0, 26:0, 10:6); pkt.: Paulina Guzek 22, Konopnickiej w Łowiczu: Paulina Guzek
MonikaZimna 14,AnnaCzarnecka8, Han- (55. punktów w turnieju), Monika Zimna
na Wojda 8, Kinga Pachowska 8, Aleksandra (53), Anna Czarnecka (28), Hanna Wojda
Wojda 4, Nadia Rachubińska 4 i Aleksandra (28), Nadia Rachubińska (21), Aleksandra
Perzyna 4 - Martyna Walczak 4, Patrycja Wojda (14), Kinga Pachowska (12), DomiKurczak 2 i Katarzyna Kret 2.
nika Brodecka (8), Aleksandra Perzyna (8)
• SP 4 Łowicz - SP Błędów 39:9 (8:0, i Iwona Kafarska - trenerem zespołu jest
8:6, 13:0, 10:3); pkt.: Monika Zimna '15, Paweł Dolińs~, a nauczycielką w-f BeAnna Czarnecka 6, Paulina Guzek 6, Domi- ata Kucińska.
(P)

ma

wciąż

szanse na

Tenis ziemny - 5. kolejka

czołowe

miejsca w HALT.

finałów Łowickiej

HALT-y

Kuza pokonał wicelidera
Łowicz, 4 marca. W minioną niedzielę Rojek 2:0 (7:6, 7:5). Mecz awansem z 10.
na kortach hali OSiRnr2 tenisiści rywalizu- kolejki: Paweł Kuza - Daniel Grzywacz 2:0
jący w Misttzostwach Łowicza w ramach (7:6,6:1).
V edycji Łowickiej HALT-y, czyli Halowej
l. Pawel Rojek (I)
5 5 10:1
Amatorskiej Ligi Tenisowej w grupie mi- 2. Daniel Grzywacz (2)
4 3
6:2
strzowskiej A nie rozegrali 5. kolejki z po- 3. Jarosław Woźniak (3)
3 2
5:1
wodu chorób i turnieju w Głownie. Roze- 4. Jacek Okoński (4)
2 2
4:1
grano tylko zaległy pojedynek, w ktÓl)'l11 5. Marcin LCSlak (5)
3 2
4:3
grali zawodnicy z Glowna. Klzysztof KuPiotr Sukiennik (5)
4:3
3 2
cińs~ odniósł pierwsze zwycięstwo, po7. Arkadiusz Janiak (6)
3 l
3:4
konując 2:0 Zbigniewa Rojka. Ciekawie zaZbigniew Rojek (10)
4 I
3:6
powiadał się mecz grany awansem, gdzie
9. Paweł Kuza (11)
5 l
4:&
4 I
Paweł Kuza zapowiadał pierwsze zwy- 10. Krzysztof Kuciński (12)
2:6
cięstwo. Zapowiedzi te były mało realne, 11. Grzegorz Urbanik (8)
I O O: 2
ponieważ walczył on z wiceliderem tabeli - 12. Radosław Kucharski (8)
3 O 0:6
Danielem Grzywaczem. Jednak okaza5. kolejka g!1!12~ B (o miejsca 13-22):
lo się, że łowiczanin dotrzymał słowa i spra- Grzegorz Gawroński -Jan Kuś 2:0 (6:3,6: l),
wij sporą niespodziankę, pokonując Grzy- Mariusz Czułek - Zbigniew Gajewski 2:0
wacza 2:0.
(6:4,6:2), Łukasz Walczak - Andrzej Bucki
W grupie B, gdzie tenisiści walczą o miej- 1:2(4:6,7:6,4:6).
sca 13-20, rozegrano trzy zaplanowane po- I. Mariusz Czułek (I)
5
10:1
jedynki. Lider tych rozgrywek Mariusz 2. Paweł Kowalski (I)
3
6:1
Czułek odniósł piąte zwycięstwo, poko- 3. Grzegorz Gawroński (3)
4 2 6:4
nując tym razem Zbigniewa Gajews~e- 4. Piotr Czerwiński (4)
3 2 4:2
go 2:0. Pierwszy raz poczuł smak zwycię- 5. Jan Kuś
3 l 2:5
stwa Andrzej Bucki, który wygrał 2: l 6. Andrzej Bucki (7)
5 I 4:9
z młodym ŁukaSzem Walczakiem.
7. Zbigniew Gajewski (5)
4 I 2:7
Łatwe, drugie zwycięstwo w tej grupie 8. Łukasz Walczak (6)
3 O 1:6
odniósł Grzegorz Gawrońs~ , który poKolejne mecze grupy A w tę niedzielę II
konaj Jana Kusia 2:0.
marca. Mecze odbywają się w hali sportoG!l!l2!! A (o miejsca 1-12): Zaległy mecz wej OSiR nr 2 o godz. 17.30 i 19.00. Grupa
z 4. kolejki: KrzysztofKuciński - Zbigniew B rywalizuje o godz. 15.00 i 16. I 5.
zł

Tenis ziemny - I Turniej o Puchar Burmistrza Głowna

Przegrał w półfinale

OKRĘG POŁUDMOWY:

Nieborów, 16 lutego. Także tylko dwie
do gry w okręgu południowym, a awans wywalczyła drużyna
SP Nieborów.
• SP Nieborów -SP Domaniewice29:7
(4:2,6:2,9:1, 10:2)
I. SP Nieborów
2 29:7
2. SP Domaniewice
l l
7:29
Najlepsze w turnieju w okręgu południo
wym okazały się uczennice Szkoły Podstawowej w Nieborowie: Agata Pacier, Magda-

Jarosław Woźniak

drużyny przystąpiły

W finale mistrzostw powiatu
z SP Nieborów.

dziewczęta

łowickiego

koszykarki z SP 4

Łowicz pokonały

Głowno, 3marca. IHalowy Twniej Tenisa Ziemnego w nowej hali widowiskowosportowej w Głownie zakończył się dla zawodników startujących w grupie "open"
Przypomnijmy, że w tej kategorii rywaliwwało piętnastu tenisistów, a wśród nich
łowiczapin Marcin Lesiak, który w ubiegłym tygodniu pokonałCezarego Rybiń
skiego 6:2, 6: I, a w ćwierćfinale stoczył
zacięty pojedynek z Jarosławem Krzeszewskim wygrywając 2: I (6:4,3:6,6:3).
W osta1nią sobotę łowiczanin jednak w pół Marcin Lesiak (pierwszy z lewej) wyfinale zagrał słabiej i przegrał z Jac~em walczył w Głownie trzecie miejsce (foto:
Okońs~m 0:6, 2:6. Zatem Lesiak odebrał
www.dlakibica.plj.
w Głownie puchar za zajęcie ex-aequo trzeciego miejsca.
trafił pierwszy puchar, którym uhonoroW finale zagrał Okoński z Arkadiu- wał go burmistrz Głowna - Wojciech
szem Janiakiem i wygrał po trzyse- Brzeski.
towym pojedynku 0:6, 6:3, 7:5 i do niego
Zbigniew Łaziński
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nowy

za rok 2006

Piłka

Nailepsi sportowcy nagrodzeni
Łowicz,

•

2 marca. Tym razem
w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II odbyło się uroczyste podsumowanie łowickiego roku sportowego
2006. W czasie tej uroczystości
sportowcy, trenerzy i działacze
zostali nagrodzeni dyplomami
i nagrodami. Imprezę otworzył
burmistrz Łowicza Krzysztof
Jan Kaliński, który w swoim
wystąpieniu podkreślał, jak waż
ny jest sport w życiu młodego czło
wieka. Podkreślał, że pieniądze inwestowane w sport młodzieżowy
to bardzo dbbra lokata, która zawsze
procentuje. Młodzież powinna aktywnie spędzać czas wolny, powinna mieć zainteresowania i możliwo
ści rozwoju swoich zamiłowań.
Natomiast łowicki Urząd Miejski
musi takie możliwości stwarzać
i dbać o warunki do uprawiania
sportu i rekreacj i.
Oprócz burmistrza nagrody
wręczali: Bogusław Bończak wiceburmistrz Łowicza, Zbigniew Kuczyński - dyrektor
OSiR i Maria Więckowska naczelnik Wydziału Spraw Spo-

• UMKS KSIĘżAK Łowicz:
Prezes: Zbigniew Mitek oraz
Grzegorz Wojciechowski.
Zawodnicy: sekcja tenisa stołowego: Ksenia Włuczyńska,
Wiktoria Guzek, Piotr Podsędek
i Mateusz Podsędek. Sekcji koszykówki dziewcząt: Milena Mitek,
Maja Podrażka, Ada Olejniczak
i Blanka Sokół. Sekcji koszykówki
chłopców: Michał Wójcik, Bartosz
Włuczyński, Adrian Dyszkiewicz,
Przemysław Duranowski, Maciej
Siemieńczuk, Maciej Pieklak,
Maciej Kucharek i MarcelOłubek.
• PELIKAN Łowicz:
Prezes: Sławomir Kannelita.
Zawodnicy: Przemysław Bońtym roku najlepsi sporlowcy otrzymali z rąk burmistrza Łowi czak, Jarosław Rusek, Dawid Sut,
cza - Krzysztofa Jana Kalińskiego nagrody... książkowe.
Wojciech Wójcik, Maciej Pochwała, Adrian Wardziak, Mateusz
Po uroczystości odbył się mecz
• ŁOWICKIKLUB TEKWON- Krysiak, Adam Pochwała, Eryk
piłki siatkowej pomiędzy reprezen- DO:
Wideński i Marcel Gędek.
Zawodnicy: KapUl Sobol i Patryk
tacjami Rady Miejskiej w Łowiczu
Specjalne nagrody otrzymali rei Młodzieżowej Rady Miasta, o któ- Brzozowski.
prezentanci klasy sportowej o prorym piszemy obok.
filu piłki nożnej z Girnn~um nr l
• UKS KORABKA Łowicz:
• MKS ZRYW Łowicz:
Prez~: Piotr Pochwała.
wŁowiczu - Michał Felczyński
Prezes: Jacek Urbanek.
Zawodnicy: Sylwia Dudzińska i Marcin Domalewski, którzy
i Piotr Antosik
Trener: Iwona Grzegory.
zdobyli III miejsce w wojewódzZawodnicy: Piotr Podleśny, Datwie łódzkim w Ogólnopolskim
• UKSJEDYNKAŁowicz:
Zawodnicy: Ilona Gawęcka, Turnieju Coca-Cola Cup 2006
mian Durka, Krystian Piekacz i ArMarcin Puszewkiewicz, Łukasz oraz wyróżnienie w międzynaro
kadiusz Lis.
• ŁOWICKI KLUB KARATE Wróblewski, Paweł Wróblewski dowym turnieju piłki nożnej w mieji Patryk Pomianowski.
scowości Montoire we Francji,
TSUNAMI:
w którym łowiczanie okazali się najPrez~:Dan~IBogu~
• UKS PIJARSKI KS Łowicz:
Zawodnicy: Daniel Bogusz, WojDyrektor szkoły: Przemysław lepsi. Trenerem zespołu jest Artur Balik.
ciech Koza, Piotr Surniński i Adam Jabłoński.
Zbigniew Łozilisld
Zawodnik: Kacper Piorun.
Heince.

zwyciężyła Szkoła

Podstawowa
nr 4 (dyrektor Artur Balik). Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 3 (dyrektor Wacław Witwicki), a trzecie miejsce tym razem zdobyła Szkoła Podstawowa
nr l (dyrektor Beata Słabryła).
W kategorii szkół gimn~alnych
zwyciężyło Gimnazjum nr l (dyrektor Jolanta -Urbanek), na
drugim miejscu uplasowało się
Gimna2!ium nr 2 (dyrektor Mirosława Walczak), a na trzecim
Gimnazjum nr 3 (dyrektor Wacław Witwicki).
Po sporcie szkolnym nadeszła
pora na podsumowania 2006 roku
i nagrody za sportowe osiągnięcia
dla przedstawicieli wielu łowickich
klubów. Burmistrz Kaliński złożył
również podziękowania dla Pawła
Dolińskiego i Zbigniewa Kuczyńskiego za pracę i zaangażo
wanie w organizację imprez sportowych w naszym mieście.
Na zakończenie sportowego
podsumowania 2006 roku podzię
kowania otrzymała Maria Wojłylak, dyrektor szkoły, w której
zorganizowano uroczystość. Miłecznych.
łym gestem były prezenty (szaliJako pierwszych wyróżniono ki klubowe) od przedstawicieli
dyrektorów i uczniów za osiągnię klubu MUKS Pelikan, które otrzycia sportowe i miejsca zajęte w mali dyrektorzy szkół : Maria
punktacji w ramach zawodów or~ Wojłylak i Wacław Witwicki,
ganizowanych przez Szkolny za umożliwienie trenowania zaZwiązek Sportowy. Wśród szkół wodnikom Pelikana na obiektach
podstawowych ju ż trad ycyjnie szkolnych.

w

ł-OWICZANIN

siatkowa

Wyraźnie

urzędnicy
• URZĄD M1EJSKl w Łowi
czu - MŁODZIEŻOWA RADA
M1EJSKA w Łowiczu 3:0 (25:18,
25:17,25:18)
Urząd Miejski: Bogusław Boń
czak, Grzegorz Gawroński, Dariusz
Fabijański, Grzegorz PeIka, Jarosław
Majka i Robert Oberman.
Młodzieżowa Rada Miejska: Sabina Przyżycka, Joanna Woźniak,
Marcin Podowski, Krystian Cipiń
ski, Paweł Gawinek, Łukasz Łon,
Tomasz Dylik, Tomasz Wasilewski,
Mateusz Talarowski i Łukasz Gło
wacki.
Łowicz, 2 marca. W piątek
o godz. 13.00 w Zespole Szkół
z Oddziałami Integracyjnyrniim.
Jana Pawła IIodbyło się uroczyste
podsumowanie ło:-vickiego roku
sportowego 2006. W czasie imprezy sportowcy, trenerzy i działacze
zostali uhonorowani dyplomami
i nagrodami. Po uroczystości odbył
się niecodzienny i ciekawy mecz pił
ki siatkowej pomiędzy reprezentacjami Rady Miejskiej w Łowiczu
i Młodzieżowej Rady Miasta.
Patrząc na składy obydwu ekip
faworytem była tu młodzież. Jednak okazało się, że pracownicy Urzę
du Miejskiego świetnie radzą sobie
na boisku. Wygrali zdecydow.anie
3:0, a kluczem do zwycięstwa była
precyzyjna zagrywka i bardzo dobra gra w obronie, gdzie nie było straconych piłek.
Zbigniew Ła..'1/iski
REKLAMA -

Hurtownia FARBIS
farb

zaprasza do nowego punktu

~
~
~
~

~

~~ arnavvałovva

sprzedaży

rwyp~edaż

Miejsce zatrudnienia - Stryków
Praca na 3 zmiany

I

Zapewniamy dojazd na miejsce pracy
oraz solidne wynagrodzenie.

ZORGANIZUJEMY TOBIE

ul. Pijarska 1, tel. 0693-804-432

ZATRUDNI osoblv
..,
do działu obsługi klienta
ZAPEWNIAMY SZKOLENIA
oraz GWARANTUJEMY MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE

Jesteś

PRZY JĘCIE
WESELNE

••

STRYKÓW,
ul. Emilii Palter 5,
tel. 042 7 15 03 77

ZAPEWNIAMY:

,/ wspaniałą, wykwalifikowaną obsługę
,/ posiłki "palce lizać" ,/ wiejski stół

,/,/ dwie
sale (sala taneczna i sala jadalna)
piękne udekorowanie sali
,/ niepowtarzalną I miłą atmosferę

~~
~
-

_.~

-c

Przykładowe

raty kredytu
gotówkowego na 24 miesl9.ce
2.000 PLN
110 zł
5.000 PLN
235 zł
7.000 PLN , 328 zł
10.000 PLN
468 zł

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ Z DORADCĄ· 046/837-38-17
lOWICZ, ul. Stanisławskiego 23 I p. lok. 6

zainteresowany/a zgłoś się do nas osobiście
lub zadzwoń! Tel. 046/837-16-40

,,- randstad

~

r--ofl_ertr
_p_,o_Sim_y_p_rt_eS_Ył_aĆ_n_aa_d_,e_S:_ku_tn_o@_tac_o_ma_.p_I_!=-11_e_I._(046_)_83_7_~
__J_05O
__3-9-..,77.~17~5~,0504-~~1~1~3-~11~6~::~~~~=-:::::=:

• Kwota kredytu
od 500 do 30.000 PLN
• Wystarczy 3-miesięczny
staż pracy
• Minimum 500 zł dochodu netto
• Dogodny okres spłat
(do 60 miesięcy)

PRACOWNIK LINII
PRODU CYlNEl
Wymagania:
dobry wzrok, zdolności manualne.

~yntex

Tacoma Polska Sp. z 0.0.

Cłeblp

PoszukUjemy osób na stanowiska:

pozyczek

farby
kleje ~ lakiery
tynki wewnętrzne
systemy dociepleń
akcesoria malarskie

~McWESfLHY

Łowicz,

praca
dlo'

Randslad
Ul. Krakowska 18, 99-400 Łowicz
+.48 ~ 83716 41) T, +.48 46 837 1641) F
www.randslad.pl
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,

- 3., 4. i 5. kolejka Bielawskiej LPNH

Puchar ligi dla Dagramu-AT Dwa zespoły z komple.tem
Łowicz, 3 marca. Aż 47. zespołów
rozlosowano w tegorocmym Turnieju Futsalu ŁoLiF o Puchar Burmistrza MiastaŁowi
cza - KJzysztofa Jana Kalińskiego, a po serii
meczów w czworce najlepszych ekip znalazły się pierwszoligowe ekipy Pędzących
Imadeł (wicemistrz Łowicza). Dagram-AT
Łowicz (trzecie miejsce) i ubiegłorocmy
mistrz - Opti-Zatorze oraz doŚĆ niespodziewanie trzecioligowa Victoria Zabostów.
W ostatnich meczach Łowickiej Ligi Futsalu
w sezonie 200612007 cmocji nie brakowało,
a ostateczne rozstrzygnięcie na pewno widzów, którzy zasiedli w hali sportowej OSiR
nr I w Łowiczu zaskoczyło.
MECZE PÓŁFINAŁOWE:
.DAGRAM-ATwwicz- VIcroRIA
Zabostów 4:2 (1:1); br.: Grzegorz Durka 3
(5,17 i 23) i Tomasz Styszko (16) - Bartło
miej Woźniak (3 kamy) i Rafał Kozłowski
(21).
Dagram-AT wydał się pewniakiem
do awansu do finału, ale bardzo ambitnic
walczący graczc Victorii Zabostów , ,napę
dziJj stracha" faworytom. Podopiecmi trenerki Zofii Kucharskiej objęli zresztąpro
wadzenie, kiedy po odgwizdanej ręce gola z
rzutu karnego zdobył golkiper - Bartłomiej
Woźniak. Co prawda szybko wyrównał
Grzegorz Durka, ale Dagram-AT grał nadal słabo, za wolno i bez pomysłu. Ostatecznie jednak wygrali bardziej doświadcze
ni pierwszoligowcy.
• OPTI-ZAWRZE wwicz- PĘDZĄ
CE IMADŁA wwicz 1:3 (0:2); br.: Grze.gorz Cipiński (21) - Jarosław Walczak (4),
Dawid Ługowski (11) iMarcin Kosiorek (23).
Żółta kartka: Sebastian Cicha! (Zatorze).
Znacznie szybszy był drugi mecz półfi
nałowy, w którym zdecydowanie lepszą
okazała się drużyna Pędzących Imadeł. Bardzo szybko po strzale Jarosław Walczak faworyci uzyskali prowadzenie, a jeszcze przed przerwą pięknym golem wynik
podwyższył Dawid Ługowski. "Szaraki" za sprawą kolejnego "filmowego" strza-

Bielawy, 25 lutego i 34 marca. Po
meczach Bielawskiej Ligi Piłki Noż
nej Halowej już tylko dwa zespoly cieszą
się kompletem punktów. Na czele tabeli ZlJajdują się Pieczarka Waliszew i Brooklyn
Walewice, a z podiwn "wypadY' na razie
teanl FC Piotrowice.

pięciu

Kamil Milczarek 2 (16 i 27) i Paweł Kwiatkowski (19) - Radosław Leśniak (8), Hubert
Pakuła 3 (14,21 i 30) i Kamil Leśniak (25).
• CYGANY Bielawy - OLDBOY Bielawy 6:8 (2:3); br.: Jarosław Wojciechowski
3 (I. 25 i 27), Jacek Walczak 2 (3 i22)
i Grzegorz Dróżka (28) - Mieczysław Chamera 5 (2,4,6,20 i 25) i Zbigniew Pietrzak
3 (17,28i29).
Pauza: GABON Walewice.
5. knlfdka BLPNH:
• OLDBOY Bielawy - MROGA Waliszew 6:1 (1:1); br.: Marek Chamcki 2 (14
i 26), Mieczysław Chamera 2 (24 i 19)
i Zbigniew Pietrzak 2 (25 i 28) - Dawid Molicki (5).
• PIECZARKA Waliszew - GABON
Walewice 3:0 (2:0); hI:: Rafał Chudy (2),
Mariusz Popławski (II) i Maciej Kurczak
(29) .
• ISKRA Zgoda - CYGANY Bielawy
0:3 (0:1); br.: Jarosław Wojciechowski 2 (13
i 18) i Sławomir Królak (27).
• BROOKLYN Walewice - DESTROYERS Bielawy 3:1 (0:1); br.: Paweł
Oswald (18). Paweł Werwiński (23) i Andrzej Grzegorek (30)- Paweł Bartosiak (4).
• RTS Bielawy - FC Piotrowice 5:3
(3:2); br.: Leśniak Kamil (7), Hubert Pakuła
2 (9 i 25) i Leśniak Radosław 2 (13 i 28) Radosław Czekaj (3) i Łukasz Strzelecki (5).
Pauza: WARRIORS BielaWy.
l. Pieczarka Waliszew (I) 5 15 3Q-7
2. Brooklyn Walewice (3) 5 15 18-8'
3. Gabon Walewice (4)
4 9 10-8
4. RTS Bielawy (10)
5 9 15-15
5. Oldboy Bielawy (8)
4 6 20-17
6. FC Piotrowice (2)
4 6 15-14
7. Destroyers Bielawy (5) 5 4 10-16
8. Cygany Bielawy (6)
5 4 11-25
9. Warriors Bielawy (7)
4 3 19-18
10. Mroga Waliszew (9)
4 3 5-13
Il.lskra Zgoda (II)
5 O 5-l7
Najlepszym strzelcem rozgrywek jest na
razie Mieczysław Chamera (Oldboy),
który zdobył już II. goli. Dalsze miejsca na
podium w tej klasyfikacji zajmują Maciej
Kurczak (pieczarka), który strze~ 9. goli
oraz z siedmionJa golami Daniel Pietrzak
(pieczarka).
W 6. kolejce Bielawskiej LPNH w sobotę
10 marca zagrają: godz. 15.00: FC Piotrowice - Pieczarka, godz. 15.40: Gabon - Cygany, godz. l6.20: Iskra - Brooklyn, godz.
17.00: Warriors - Mroga i godz. 17.40: Oldboy - RTS Bielawy. Pauza: Destroyers.
Natomiast w niedzielę I 1 marca odbędzie
się 7. kolejka: godz. 15.00: RTS BielawyCygany, godz. 15.40: Brooklyn - Mroga,
godz. 16.20: Dcstroyers- FC Piotrowice,
godz. 17.00: Iskra - Warriors i godz. l7.4O:
Gabon - Oldboy. Pauza: Pieczarka.
(P)

3. kolejka BLPNH:
• GABON Walewice - MROGA Waliszew 2:0 (1:0); br.: Paweł Warszawski ( 15)
i Lebioda Paweł (17).
• ISKRA Zgoda - RTS Bielawy 1:2
(1:1); br.: Karol Jaramy (15) - Radosław
Leśniak (14) i Damian Warszawski (25).
• PIECZARKA Waliszew - DESTROYERS Bielawy 5:0 (2:0); br.: Daniel Pietrzak (6), Rafał Chudy ( 12), Mariusz
Popławski (18), Maciej Kurczak (21) i Mariusz Pietrzak (28).
• BROOKLYNWalewice-OLDBOY
Bielawy 3:2 (2:2); br.: Andrzej Grzegorek
W finale Pucharu Ugi niespodziewanie Oagram-AT odrobił straty z początku (6) i Marcin Werwiński 2(l5 i 23)- Mieczysław Chamera 2 (2 i 13).
meczu i ostatecznie wygrał z Pędzącymi Imadłami 5:3.
• CYGANY Bielawy - WARRIORS
łu Grzegorza Cipińskiego zac-fęli odra- cięstwa wydawal się być team Pędzących Bielawy 0:8 (0:2); br.: Przcmysław Grzcbiać straty. ale w końcówce wyjaśnił sytu- Imadeł. I przebieg "wielkiego" finału zdawał gory (9), Mariusz Małasiński 3 (II , 17 i 22),
się potwierdzać tę tezę. Szybka gra , ,napę Adrian Legęncki 3 (18, 23 i 26) i Paweł Janiację Marcin "Marcel" Kosiorek.
dzanych" przez Jarosława "Jarę" Wal- kowski (30).
MECZ FINAŁOWY.'
Pauza: FC Piotrowice.
• DAGRAM-ATLowicz- PĘDZĄCE czaka dała efektw postaci prowadzenia 3: I .
I wówczas coś się zacięło w grze Imadeł,
lMADLAwwicz 5:3 (1:3)
0:1 - Marcin Kosiorek (4), 0:2 - Marcin a najlepszy strzelec tego sezonu - Tomasz
Kosiorek (5), 1:2 - Tomasz Styszko (5), k3 Styszko, do gola z pierwszej części "Si- Jarosław Walczak (6),2:3 - ZbigniewCzerl>- tarz" dorzucił jeszcze trafienia. Drogę
niak (17), 3:3 - Tomasz Styszko (21), 4:3 - do bramki Rafała Bogusa ma leźli także
Grzegorz Durka (22), 5:3 - Tomasz Stysz- Zbigniew Czerbniak i Grzegorz Durka, a ostatecznie Dagram-AT wygrał 5:3,
ko (24).
Dagram-AT: Wudkiewicz - Czerbniak, zdobywąjąc po raz trzeci w XII edycji główne
Kaźmierczak, Durka i Styszko oraz Bury, trofeum.
Tego dnia pucharami uhonorowani zostali
Dymek i Majer.
Pędzące Imadła: Bogus - Brzózka, Wal- także kapitanowie najlepszych ekip tego
czak, Wyszogrodzki i Kosiorek oraz Kon- sezonu: I liga: Oldboy Łowicz, Pędzące Imarad Bolimowski, Ługowski, Zwierz i Nie- dła iDagram-AT, II liga: Alcatraz-Przedmie- Przemysław Grzegowy z Warriorsami
ścieŁowicz, Witonia Osiek i Warriors Biela- na razie dosyć daleko w tabeli.
dzielski.
Żółta kartka: Maciej Wyszogrodzki (Pę wy, ID liga: Bad Boy«s Łowicz, Banasz4. knlfdka BLPNH:
dzące Imadła).
Internet Łowicz i Opakomet Łowicz oraz
• BROOKLYN Walewice - FC PioPo półfinałowych pojedynkach wydawa- IV liga: Sąsiedzi Jackowice, Start Złaków . trowice 5:2 (3:1); br.: Marcin Werwiński
ło się ,,murowanym'" faworytem do zwy- Borowy i Płomień Piotrowice.
(P) (5), Robert Redzisz 2 (7 i 24) i Paweł Werwiński 2 (8 i 30) - Dawid Strzelecki (14)
i Łukasz Strzelecki (26).
Halowe mistrzostwa Łowicza - Łowicka Halowa Liga Oldboyów
• PIECZARKA Waliszew - WARRIORS Bielawy 10:6 (5:3); br.: Maciej
Kurczak 3 (2, 4 i 9), Daniel Pietrzak 4 (10,
16, 18, i 23), Tomasz Białkowski (13), Rafał
Chudy (29) i Tomasz Dróżka (30) - Maciej
Rutkowski 3 (3, 17 i 20), Adrian Legęncki 2
Łowicz,·3 marca. Na póhnetku roz(6 i 27) i Przemysław Grzcgory (11).
grywek V edycji Łowickiej Ha1ow~ Ligi Old• ISKRA Zgoda - MROGA Wałiszew
boyów ŁoLiF, najwięcej szans na wywal2:4 (0:4); br.: Mariusz Sibielak (21) i Rafał
czenie swojego czwartego tytułu mają graWójcik (30) - Piotr Flisiak 2 (2 i 5), Dawid
cze łowickiej Afery. Trzy plmkty mniej ma
Molicki (9) i Przemysław Rudzki (13).
"C1llilska", a wciąż blisko są Oldboy Boczki
• DESTROYERS Bielawy - RTS Biei Kopernik Kiemozia.
lawy 4:5 (1:2); br.: Michał Bartosiak (5),
5. kolejka ŁHLO:
• AFERA wwicz - GLADIATOR
Piłka nożna - przygotowania Laktozy Łyszkowice
wwicz 6:1 (3:0); br.: Robert Will< 3 (7, II
i 16), KJzysztof Haczykowski (9), Marek
Koper (18) i Andrzej Godos (21) - Jarosław
Znyk (22).
• VAGAT Domaniewice - OLDBOY
Występujący w skiemiewickicj klasie
TRÓJMECZ:
Boczki 2:2 (0:1); br.: Grzegorz Czajka (17)
okręgowej seniorów piłkarze Laktozy Łysz
i Zbigniew Konecki (22) - Dariusz Rosa 2
• GKS Głuchów - LAKTOZA Łysz
kowice rozegrali kolejne mecze kontrolne. kowice 0:1; br.: Piotr Bombała
(4 i 20).
• LAKTOZA Łyszkowice-JUVENIA
Najpierw podopiecmi trencra Stanisława
• CIDNY-ALCATRAZŁowicz-OLD
Nezdropy zagrali z Maliną Piątek i czwar- Wysokienice 2:0; br.: Piotr Bombała i Rafał
BOY Zduny 3:0 (1:0); br.: Witold Kunitoligową drużyną Zjednoczonych Stryków, Mostowski.
kowski (12), Andrzej Antosik (17) i Witold
a w ostatnią niedzielę rozegrali trójmecz
Łon (18).
• JUVENIA Wysokienice - GKS Głu
z zespołami GKS Głuchów i Juvenią Wy- chów 2:0
• DAGRAM Łowicz - KSIĘŻAK
2 6 3-0
sokienice. Kolejne bramki zdobyli gracze ścią" 1. Laktoza Lyszkowice
Łowicz przełożony na sobotę 10 marca, Gladiator w tym sezonie będzie miał problemy z zajęciem miejsca na podium.
gnięci do Łyszkowic przez prezesa Wal- 2. Juvenia Wysokienice
2 3 2-2
godz. 14.30.
2 O 0-3
4 I 8-13 zostanie zaległy mecz 3". kolejki: Vagat Do- demara Krajewskiego: grający ostatnio 3. GKS Głuchów
• OLD-DARPlacencja - KOPERNIK 8. Vagat Domaniewice
W najbliższy weekend Laktoza rozew Pogoni Bełchów - Piotr Bombała oraz
Kiemozia przełożony na sobotę 10 mm:a, 9. Oldboy Zduny
4 O 2-12 maniewice - Oldboy Zduny.
godz. 15.00.
Natomiast w niedzielę II marca zostanie Rafał Mostowski. Do zespołu dołączył gra dwa mecze sparingowe: w sobotę na10. Księżak Łowicz
4 O 8-23
l. Afera Łowicz
5 15 34-5
W sobotę 10 marca zostanie dokończona rozegrana 6. kolejka: godz. 13.00: Księżak także Dominik Miziołek (obaj ostatnio Stal stąpi inauguracja boiska w Łyszkowicach,
które zostanie otworzone po remoncie,
2. Chiny-Alcatraz Łowicz 5 12 26-14 5. kolejka Łowickiej Halowej Ligi Oldboy- Łowicz - Gladiator Łowicz, godz. 13.30: II Głowno).
3. Oldboy Boczki
5 10 20-11 ów ŁoLiF, czyli Łowickiej Ligi Futsalu, Oldboy Zduny - Afera Łowicz, godz. 14.00:
• MALINA Piątek - LAKTOZAŁysz a rywalem o godz. 12.00 będzie LKS
Chlebnia. Natomiast w niedzielę o godz.
4. Kopernik Kiemozia
4 - 9 15-10 a zagrają wówczas: godz. 14.30: Dagram Dagram Łowicz - Vagat Domaniewice, godz. kowice 2:1; br.: Rafał Mostowski.
5. Dagram Łowicz
• ZJEDNOCZENI Stryków - LAK- 13.00 dojdzie do meczu kontrolnego
4 7 12-10 Łowicz-KsiężakŁowiczigodz. 15.00:0ld 14.30: Oldboy Boczki - Old-Dar Placencja
6. Gladiator Łowicz
5 7 10-14 Dar Placencja - Kopernik Kiemozia. Także i godz. 15.00: Kopernik Kiemozia - Chiny- WZA Łyszkowice 5:3; br.: Rafał Mostow- ze Stalą II w Głownie .
(P)
7. Old-Dar Placencja
4 3 5-28 wsobotę 10 marca o godz. 15.30 rozegrany A1catraz Łowicz.
Paweł A. Doli/iski ski 2 i Piotr Bombała

Afera po raz czwarty?

Strzelają

dwaj nowi
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Piłka nożna ' - przygotowania Pelikana Łowicz

Remis no poprawę humoru
• PELIKAN Łowicz - GLKS Nadarzyn 1:1 (1 :0). 1:0 - Robert Hyży (10),
I: I - Bartosz Koczur (55).
Pelikan: Jędrzejewski (30 Gospoś, 61
Romanowski) - Pomianowski (70 Urbanek),
Czcrbniak (70 Brzózka), Znyk (85 Walczak)
- Wyszogrodzki, Styszko (60 Wilk), Brzózka (46 Szczypciak), Hyży, Jóźwiak (46 Cichal), Kutkowski (46 Cipiński) - Kowalczyk (75 Kosiorek).
Skierniewice, 3 marca. Na trzy tygodnie przed pielwszym wiosennym meczem w rn lidze Pelikan w końcu "przeła
mał się" i po trzech kolejnych porażkach
w meczach sparingowych łowiczanie zanotowali remis. W meczu zwieeliderem mazowieckiej N ligi - GLKS Nadarzyn podopieczni trenera Jacka Cyzio objęli prowadzenie po bardzo ładnej akcji już
w 10. minucie. Z prawej strony prostopadłe
podanie od Macieja Wyszogrodzkiego
trafiło do Tomasza Styszko, który odegrał do Roberta Hyżego, a ten popisał się
pięknym uderzeniem z półwoleja.

Biało-zieloni po niczłym pierwszym
kwadransie troszkę się pogubili, oddając Iywalom inicjatywę. Łowicki szkoleniowiec
w m=u tym próbował zagęścić środek pola
ustawiając zespół l -3-2-4- I. Graliśmy
w troszkę innym ustawieniu i spowodowało
to niestety. że pomocnicy, grając zbyt blisko,
oglądali się na siebie - skomentował łowicki
szkoleniowiec. W dl1lgiej połowie w linii ataku obok Radosława Kowalczyka pojawił się Robert Szczypciak, któly jeszcze
raz dostał szansę na udowodnienie swojej
przydatności do WY w Pelikanic. Wszystko zresztą wskazuje na to, że 26-letni napastnik, występujący ostatnio w Bolesła
wie Bukowno, zagra jednak na wiosnę
w Łowiczu.
Nasi gra= stracili gola w dmgiej połowie
po stałym fiagrnencie WY, a gola głową zdo-

był

Bartosz Koczur.

W najbliższą sobotę łowiczanie rozegrają
ostatni już sparing, a nasi piłkruze zmierzą
się w Łodzi z Włókniarzem Konstantynów
Łódzki.
(P)

Księżak

w Skierniewicach

przegrał

z

94:70.

Rewanż

w Łowiczu już w niedzielę o godz. 17.00.

Koszykówka - finał play-off III ligi

Ksi,żak słabszy od Ósemki
• ÓSEMKA Skierniewice - UMKS
KSIĘŻAK Łowicz 94:70 (25:12, 22:16,

20:23,27:19)

odbędzie się walka o drogę do awansu
do II ligi, zatem pojedynki z rywalem
ze Skierniewic mają charakter prestiżowy.
Rywalizację wygra dmżyna, która odniesie
dwa zwycięstwa W pierwszej próbie zdecydowanie lepszym zespołem była ósemka, która szybko zdobyła plZewagę i kontrolowała wynik meczu.
Podopieczni trenera Cezarego Włu
czyńskiego mieli kłopoty ze skutecznością w pierwszej odsłonie. Duźo rzutów nie
chciało wpaść do kosza. Natomiast miejscowi byli bardzo skuteczni. Grali szybko
w ataku i po dziesięciu minutach wygrywali
25:12. Ta postawa wróżyła kłopoty
dla Księżaka. W dmgiej kwarcie znów lepsi
byli koszykarze ósemki. W 14. minucie ich
przewaga wynosiła już dwanaście punktów
(37: 17). Taki dystans utrzymali do przerwy. Łowiczanie przegrywali 28:47, a najcelniej rzucającym graczem był Rafał Mróz,
który zdobył w tym czasie dziesięć punktów.
Trzecia część spotkania była dobra
w wykonaniu Księżaka. Lepiej zagrał Bartosz Włuczyński i Michał Chojnacki.

Po ich akcjach w 26. minucie udało sięnawet
nawiązać kontakt dziesięciu punktów
(41 :51) i wydawało się, że rysuje się szansa
walki w czwartej kwarcie o zwycięstwo.
Niestety gospodarze po chwili znów odskoczyli na siedemnaście oczek.
Pod koniec trzeciej kwarty do kosza trafił
,,za trzy" Robert Kucharek, który wcześniej miał problemy ze skutecznością
i plZed ostatnią odsłoną Księżak przegrywał 51 :67. Tl1Idno było liczyć w tej chwili
na zwycięstwo. Ostatecznie miejscowi spokojnie kontrolowali przebieg meczu i wygrali 94:70. W ekipie Osetnki najwięcej punktów zdobył Adrian EI-Ward (40) i Łu
kasz Mąkoiski (J 8), którzy byli wyróż
niającymi się graczami.
Teraz pora na rewanż w Łowiczu. Oczywiście nie będzie to łatwe zadanie, bowiem
ÓSemka po wzmocnieniach to trudny rywal, ale powalczyć trzeba. Na pewno łowi
czanie mają sZaJ1Sę na zwycięstwo i miejmy
nadzieję, że to udowodnią w niedzielę
II marca w hali OSiR nr l w Łowiczu
o godz. 17.00.
7higniew Łazi/iski

Księżak: Rafał Mróz 28 (lx3), Robert
Kucharek 12 (2x3), Michał Chojecki 10,
Bartosz Włuczyński 9 (I x3) i Piotr Niewiadomski 3 oraz Michał Banasiak 4, Marcin
Suchomski 4, Zbigniew Sowiński i Wojciech
Tomaszkiewicz.
Ósemka: Adrian EI-Ward 40 (I x3), Łukasz
MąkoIski 18 (4x3), KrzysztofLewandowski 10, Roman Bmździński 5 i Marcin Gajda 4 (I x3) oraz Maciej Skowroński 9, Jacek
Zieliński 4, Jakub Domchowski 2, Jakub
Rosiak 2, Piotr Sikorski, KamilOleszki
i Bartosz Nowak.
Pelikan na sztucznej nawierzchni w Skierniewicach zremisował z GLKS NadaSędziowali: Konrad Lasocki i Piotr Jabrzyn 1:1 (foto: www.glksnadarzyn.pl)
czyński (obaj Łódź). Widzów: 400.
Skierniewice, 4 marca. W m lidze
koszykówki mężczyzn rozpoczęła się walka o mistrzostwo. Przypomnijmy, że w finale gra dnlŻylla, która zajęła pierwsze miejsce w rundzie zasadniczej (Osemka), a ryCzwartek. 8 marca:
Halowej Ligi Qldboyów ŁoLiF, czyli Łowic
walem jest ekipa z drugiego miejsca (Księ
.9.00 -hala sportowa OSiR nr2 w Łowi kiej Ligi Fulsalu;
żak). Obydwa zespoły mająjuż zapewniOczu, ul. Topolowa 2; mistrzostwa okręgu
• 17.00 - hala sportowa OSiR nr l ny awans do turnieju w Bydgoszczy, gdzie
łowickiego w ramach Powiatowej Gimna- w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; drugi
mecz finałów płay-off m ligi koszyków~ady Szkolnej w piłce ręcznej chłopców;
Piątek. 9 marca;
ki mężczyzn: UMKS Księżak Łowicz • 17.00-20.00 - hala sportowa OSiR Ósemka Skierniewice;
Prognoza pogody dla rejonu Łowicza w dniach od 8 do 14 marca 2007 r.
nr2 w Łowiczu, ul. Topolowa2;eczefinało
• 19.00 - hala sportowa OSiR nr 1
we II ligi Amatorskich Mistrzostw Łowicza w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; zebranie
Czwartek - Niedziela
PRZYSŁOWIE LUDOWE O POGODZIE:
w piłce siatkowej;
organizacY-ineŁowickiej ALK-~ czyli Ama8 - 11.03.2007r.
"KIEDY W MARCU PLI..!CHA, TO W MAJU POSUCHA".
.20.00-22.00 - hala OSiRnr2, ul. Topo- torskiej Ligi Koszykówki;
Temperatury max w dzień
lowa 2; mecze I ligi Amatorskich Mistrzostw
Wtorek. 13 marca:
• SYTUACJA SYNOPTYCZNA: Pogodę kształtować będzie
Łowicza w piłce siatkowej;
• 9.00 -hala sportowa OSiR nr2 w Łowi skraj zatoki niżowej. Cały czas napływać będzie
czu, ul. Topolowa 2; zawody okręgu łowic ciepła, ale wilgotna masa powietrza.
Sobota. 10 marca:
• ,'ł
Plońsk
• 10.00 - hala OSiR nr 2 w Łowiczu, kiego w ramach Powiatowej Gimnazjady
CZWARTEK - PIĄTEK: Pogodnie, zachmurzenie
ul. Topolowa 2; mecz wojewódzkiej ligi ko- Szkolnej w piłce ręcznej dziewcząt;
8/10
umiarkowane, okresami do dużego, lokalnie możliwe
szykówki młodzików o miejsca 7-11:
• 10.00 - sała konferencyjna Staro- przelotne opady deszczu, ale ciepło.
8110
UMKS Księżak II Łowicz - ŁKS II Łódź; stwa Powiatowego w Łowiczu, uL 3 Maja; Widzialność dobra. W czasie opadów słaba.
• 14.30-16.00-halasportowaOSiRnr I podsumowanie sportu w powiecie łowic Wiatr południowy i południowo-zachodni,
/1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; zaległe me- kim w 2006 roku;
umiarkowany do ·silnego.
Sochaczew ·ł.
Temp. max w dzień; + g·C do + 11·C.
cze 3. i 5. kolejki Łowickiej Halowej Ligi
Środa, 14 marca;
8/11
Oldboyów ŁoLiF; czyli Łowickiej Ligi Fut.9.00-halasportowaOSiRnr 1wŁowi Temp. min w nocy: + 3·C do O·C.
8/10
salu: Vagat Domaniewice - Oldboy Zduny; czu, ul. Jana Pawła II 3; zawody miejskie • SOBOTA - NIEDZIELA: Pogodnie,
w ramach Powiatowych Igrzysk Młodzie zachmurzenie umiarkowane, okresami
Niedziela. 11 marca:
• 13.00-15.30 - hala sportowa OSiR ży Szkolenj i Powiatowej Gimnazjady do dużego, lokalnie przelotne opady
8/11
r:;*
nr l, ul. Jana Pawła II 3; 6. kolejka Łowickiej Szkolnej w szachach;
deszczu, nadal ciepło . Widzialność dobra.
W czasie opadów słaba.
Czwartek. 15 marca:
.9.30 - hala sportowa OSiR nr I w Łowi Wiatr południowo-zachodni i zachodni,
czu, ul. Jana Pawła II 3; finał Powiatowej umiarkowany, okresami do silnego.
ISSN1231-479X
1 O>
Girnnazjady Szkolnej w piłce ręcznej dziew- Temp. max w dzień: + a·c do + 10·C.
~
Temp. min w nocy: + 4·C do + 1·C.
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cząt;

Piątek.

9771231479071

16 marca:

• 9.30 - hala sportowa OSiR nr l,
ul. Jana Pawła II 3; finał Powiatowej Gimna~ady Szkolnej w piłce ręcznej chłopców.
(P)

• PONIEDZIAŁEK - ŚRODA: Pochmumo z przejaśnieniami,
okresami z opadami deszczu, ale ciepło. Widzialność dobra.
W czasie opadów słaba. Wiatr z kierunków zachodnich,
umiarkowany. Temp. max w dzień: + g·C do + 13·C.
Temp. min w nocy: + 6·C do + 2·C.

Prognoza biometeorologiczna:
Warunki biometeorologiczne na ogól korzystne.
Dobra sprawność psychofizyczna.
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