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Wyboró nie b,dzie
Burmistrz Krzysztof
Kaliński może

spokojnie pracować
dalej. Trybunał
Konstytucyjny uznał, że
przepisy pozbawiające
samorządowców

mandatu za niezłożenie
w terminie
oświadczenia
majątkowego są

nie wojewody. W tych, w których wojewoda jeszcze zarządzenia nie wydał,
a tak było w Łowiczu, po prostu sprawy
nie ma: burmistrz wybrany w bezpośred
nich wyborach pracuje nadal, jego mandat jest ważny.
Trybunał orzekł, że zakwestionowane
przepisy były niejednoznacme, co stoi
w sprzeczności z konstytucyjną zasadą pań
stwa prawa, ponadto przewidziana kara nie
odpowiadała konstytucyjnej zasadzie proporcjonalności - była zbyt surov.'ll w stosunku do wagi przewinienia
Burmistrz Łowicza może więc odczuwać
ulgę - tym bardziej, że w jego przypadku
oświadczenie majątkowe żony, wypełnio

nie wyszło z ratusza z winy
niezgodne
urzędniczki - o czym w NŁ pisaliśmy. Na
z konstytucją.
spotkaniu z dziennikarzami we wtorek kilkadziesiąt minut po ogłoszeniu werdyktu
macza to, że w tych miastach i gmi- TK, nie ukrywał radości. Miał świadomość,
nach, gdzie wojewoda już tmieważnil jak wielki mandat do sprawowania władzy
mandat wybranego wójta, prezydenta lub otrzymał, zdobywając w wyborach 75%
burmistrza, a ten się odwołał do sąPu admi- głosów, przy ponad 50% frekwencji. - Gdy
nistracyjnego, sąP będzie musiał uwzględnić siępotem myśli, że trzeba będzieprosić radstanowisko Trybunału i uchylić zarządze- Ilych o odwołanie ze staJwwiska i że się bęne

przezeń,

O

dzie w !wIejnych wyborach ~rybranym pizy
killałprocentowej frekwengi - mówił - to się
wie, że byłby to zupeblie illII); słabszy mandat.
Wspominając minione tygodnie, które
określił jako bardzo trudny okres, podkreślił, że wielkim oparciem dla niego była postawa radnych, którzy murem stanęli za nim,
gdy okazało się, że jego oświadczenie nie
zostało wysłane. - Tak się zachowali wobec
mIlie, że będąpamiętal do !wIlca życia. Dla
takich chwil warto żyć - powiedział.
Kaliński podkreśla jednocześnie, że to
doświadczenie naucZyło go pokory wobec
ludzi - bo ma świadomość, że wielu z nich
nie podobało sięjednak, że oświadczenie nie
zostało złożone w terminie. - Będę lepszym
burmistrzem niż byłbym, gdyby lIie było tej
sprmry - deklaruje.
Wyrok TK jest ważny też dla dwóch radnych wojewódzkich z naszego terenu, którym również groziła utrata mandatu: dla
Grzegorza Michalaka z PiS i Tadeusza Gajdy z PSL. Obaj pozostaną radnymi Sejmiku
Wojewódzkiego.
(lval)

Dziś piszemy:
• Milion kredytu.
Ratusz zdecydowany
pożyczyć, by przyspieszać
inwestycje.

Mieszane uczucia
erdykt Trybunału Konstytucyjnego to dobra wiadomość dla Łowi
cza Nie został zakwestionowany
wybór, jakiego dokonali wyborcy, a burmistrz, który z energią rozpoczął tny miesiące temu pracę, ktÓl)' ma szaa.ulck i mieszkańców i radnych, będzie mógł ~-wój wysiłek kontynuować. Miasto nie' straci przy
tym pieniędzy na nowe wybory.
Podobnie peVomie cieszą się w wielu innych miastach i gminach. Poza tym: jeśli
prawo jest złe, to trzeba je naprawiać.
Ale trudno jednak uniknąć wrażenia, że
samorządowców traktuje nasze państwo
lepiej niż zwykłych obywateli. Bo gdy podatnik spóźni się z zapłatą czegokolwiek,
co płacić nałeży, Trybunał nie zbierze się
w pilnytn trybie, by orzec, że terminy nie
obowiązują. Obywatel zapłaci - i to zwykle słono. A przecież przepisy ustaw samorządowych to przy zav.ilościach ustaw
podatkowych naprawdę małe piwo.
Wojciech Waligórski

W

Czy wolno
tak rewidować.
Klienci supermarketu
zatrzymani na
elektronicznych bramkach
narażeni są na wstyd,
choć niczego nje kradli.

czytaj na str. 11

Brzozowski
po 5 latach.
Twórca prywatnego
muzeum w Sromowie
nie żyje od 5 lat, ale jego
sztuka przetrwała.
Przez 3 miesiące będzie
eksponowana w Łowiczu.

Wśrodę Targi Edukacyjne
pierwszy dzień wiosny, 21 marca
od 9 do 14 odbywać się b«dą w hali
OSiR Targi Edukacyjne. Swoje stanowiska przygotują szkoły ponadgimnazjalne z powiatu łowickiego oraz z Bolimowa,
a także Centrum Zawodowe ,,Anagra" z Ł0dzi. G~a z łowickiego powiatu mają
wyznaczone dokładne godziny, kiedy ich
uczniowie zainteresowani ofertą szkół śred
nich mają się pojawić w hali OSiR. - W ta.rgach najważniejszyjest bezpośredni !wntakt
gimnazjalisty ze szkolą, jakci. chciałby '>rybrać - mówi Grzegorz Janocha ze stowarzyszenia Wektor, które organizuje targi. 0rJ

W

czytaj na str. 33
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Muszą Ci wydać
Twoje dziecko.

Nawet po wczesnym
poronieniu szpital ma
od niedawna obowiązek
wydać rodzicom ciało
dziecka - by ci mogli je
godnie pochować.
yt . na tr.
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ŁOWICZ,

Będą

korki na Blichu. O

rozpoczętej

Nie stawiamy

się

przebudowie tej ruchliwej ulicy czytaj na stronie

ponad prawem

Dziś, 15 marca, wchodzą w ży
Tym samym opowiadam się przeciwko
cie przepisy ustawy lustracyjnej, akcji bojkotowania dziennikarskiej lustracji,
wprowadzającej obowiązek lu- rozpoczętej przez środowisko "Gazety
stracji dziennikarzy.
Wyborczej" i TVN. Uważam ją za przejaw
stawiania się ponad prawem przez osoby,
ydawca i redaktor naczelny Nowe- które powinny być wzorem przestrzegania
go Łowiczanina podporządkuje się prawa. Takie zachowanie to powielanie dziś,
nakazom ustawy w pełni - i z pełnym prze- w XXI wieku, najgorszych wzorców sarkonaniem, że tego wymaga zachowanie mackiego sobiepaństwa, które dwa i pół wiedziennikarskiej wiarygodności. Jestem prze- ku temu doprowadziło Polskę do upadktL
konany, że w tym zawodzie nie może praW pełni solidaryzuję się więc z apelem
cować osoba uwikłana we współpracę dziennikarzy ,,Rzeczpospolitej", ,,Dzielmiz PRL-owską Służbą Bezpieczeństwa. ka", TVP, "Wprost" i innych mediów, któRównie przekonany jestem, że w naszym rzy we wtorek poparli dziennikarską lustrazespole takich osób nie ma, jednak wszyst- cję - w trosce o naszą wiarygodność.
kie, których ten obowiązek dotyczy, weWojciech Waligórski
zwę do złożenia odpowiednich oświadczeń.
Redaktor Naczelny

W
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Karambol
w Domaniewicach
ięć samochodów uczesnuczyło w karambolu na drodze krajowej w Domaniewicach w ubiegły piątek. Jadący
Fordem Focus od Łowicza 6O-letni Mirosław G. zagapił się i uderzył w tył Skody
Favorit, prowadzonej przez 34-letnią
Agnieszkę K Potem już się potoczyło: Skoda uderzyła przodem w jadącego z przeciwka Poloneza, który prowadził 51-letni Piotr
F. W Poloneza uderzył z tyłu Fiat Ducato
prowadzony przez 54-letniego Romana Z.,
a w niego z kolei Skoda Felicia. Wszyscy
mogą mówić o szczęściu, bo do szpitala trafiła tylko Agnieszka K. oraz jej 9-letni syn
Dawid - oboje z potłuczeniami.
(mak)
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Zginqł

na drodze
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pieszego rower uderzył rozpędzony Peugeot prowadzony przez
32-letniego Pawła K. z K(akowa.
Mężczyzna przewrócił się na jezdnię i dostał się wprost pod koła jadącego w tym samym kierunku
Forda Mondeo, który prowadził
53-letni Wiesław K., przedsiębiorca z Łowicza. Pieszy nie miał szans
na przeżycie. Zginął na miejscu, zanim dojechało na miejsce pogotowie.

deszcz, widocznoŚĆ była dobra, ale zapadł
zmrok. Według wstępnych ustaleń pieszy z rowerem szedł środkiem swojego pasa
ruchu. Został uderzony przez samochód jadący w tym samym kierunku. - Iść po
zmroku po tej ulicy to śmierć lIa własne
życzenie... -powiedziałnamjedenzmieszkańców Domaniewic. - Od momentu, kiedy puścili ruch ze zjazdu z autostrady
w Strykowie, to trzeba być o wiele bardziej ostrożnym - mówi. Krajowa "czternastka" po wypadku była zablokowana

by, które przyszły na miejscc już po wypadku, przekazywały sobie z ust do ust
plotkę, że jest to jeden z mieszkańców Domaniewic, potem miało się okazać, że zginął
mężczyzna z Trz.cianki w gminie Domaniewice, ktoś inny mówił, że to osoba z Ło
wicza. Ostatecznie policja ustaliła, że
śmierć poniósł 73-letni Bolesław D.
z Koszew Wielkich w gminie Dmosin
w powiecie brzezińskim. - Jedni jak widzą
wypadek, to myśl4 że może ktoś bliski,
a przecież u nas na "czternastce" ginęli
przezpolicjęprzezokołodwiegodziny.Ruch ludzie nie tylko stąd. Kilka lat temu porzez kilkanaście godzin po wypadku był kierowany objazdami przez drogi gmin- chowaliśmy bezimiennie ofiarę wypadku
łowicka policja nie była w stanie usta- ne. Obydwaj kierowcy, którzy uczestniczyli na koszt gminy, a potem okazało się, że to
w wypadku byli trzeźwi. Od denata została ktoś z Piotrkowskiego i rodzina przeprowalić personaliów nieżyjącego mężczyzny.
dziła ekshumację i przeniosła zwłoki na
Wypadek zdarzył się w środę 7 marca pobrana krew do badań.
o godzinie 18.45 na drodze numer 14 do
Potrą,cony rowerzysta nie miał przy 50- cmentarz bliżej rodziny - powiedział nam
Łodzi, tuż przed Domaniewicarni. Warunki b~e żadnych dokumentów, nie można więc wójt Grzegorz Redzisz.
(mak)
już
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Rolnicy dostoiq wnioski
personalizowane wnioski o płatności
do gruntów rolnych wraz z zalą=i
karni graficznymi zaczęło rozsyłać
w ubiegłym tygodniu do rolników łowickie
biuro powiatowe Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. Takie wnioski
otrzyma zdecydowana większość rolników.
Rolnicy powinni jednak pamiętać, że 0soby, które zamierzają złożyć wniosek o płat
ności bezpośrednie po raz pierwszy (dotyczy to m.in. rolników dopiero rozpoczynających samodzielne gospodarowanie) mogą
pobrać czyste formularze wniosków w biurze powiatowym przy ulicy Swiętojańskiej
w Łowiczu lub ze strony internetowej
www.arimr.gov.pl
Większość wniosków miała być wydrukowana na przełomie lutego i marca. Wnio-
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Gmina Łyszkowice

Dłuższa

W

trasa autobusu wSeligowie

pierwszych dniach marca ma zostać

wydłużona trasa kursowania autobusu łowickiego Miejskiego Zakładu Komu-

nikacji jadącego z Łowicza do Seligowa. Do
tej pory ostatni przystanek autobusu był
w sąsiedztwie tamtejszej szkoły podstawoDzień ~traiaka
wej. Teraz autobus pojedzie dalej - będzie
naJb\iższąsobotę, 17 marca, w Kier- zatrzymywał się na przystanku w sąsiedz
nozi odbędzie się IX Powiatowy twie budynku Ochotniczej Straży Pożar
Dzień Seniora Strażaka, który orga- nej. Tarn też autobus zawróci.
nizuje zarząd gminny oraz powiatowy
Trasa została wydłużona na wniosek
Ochotniczych Straży Pożarnych oraz gmi- mieszkańców wsi. Po jej wydłużeniu gmina
na Kiemozia. Uczestnicy spotkają się o go- będzie musiała przekazać wyższą dotację
dzinie II w kościele pw. św. Małgorzaty na rzecz łowickiego MZK. Porozumienie
w Kiemozi, w którym zostanie odprawiona
msza święta w intencji strażaków seniorów,
od godz. 12.15 dalsze uroczystości odbędą
się w sali OSP Kiemozia, tam zostaną wrę
czone strażakom odznaczenia, listy gratulacyjne, po której zaplanowana jest część artystyczna i poczęstunek.
(tb)

Powiatowy

wKiernozi

W

.

Przedsiębiorczy

samorzqd
wkiernozkim gimnazjum

Siatka na ogrodzeniu już

została

zamontowana.

Siatka ma zatrzymać śmieci z targowiska
arnontowana na całej długości metalowego ogrodzenia targowiska miejskiego od strony ulicy Sikorskiego w Ł0wiczu siatka ma zatrzymać część śmieci,
które rozwiewał z targowiska wiatr. Mieszkańcy osiedla Noakowskiego narzekali na
to, że z targowiska na chodnik przy Sikorskicgo, przy której to ulicy mieści się również przedszkole Słoneczko, wiatr zwiewa
papiery i torebki foliowe z targowiska od
momentu wymiany starego betonowego
ogrodzenia na niskie metalowe. Nowy Ło-

Z

wiczanin również pisał o tym probiernie.
Temat był też poruszany podczas spotkania mieszkańc6w tej dzielnicy z bunnistrzami.
Zamontowanie siatki, która ma częścio
wo powstrzymać rozwiewanie śmieci z targowiska, kosztowało ZUK blisko 6 tysięcy
złotych. Oprócz tego osoba zajmująca się
sprzątaniem targowiska ma zwracać uwagę
na to, czy papiery nie są rozwiewane, a jeśli
tak się stanie posprzątać okolice bloków
i przedszkola przy Sikorskiego.
(mak)

tProkuratura Rejonowa w Łowi· od osób prywatnych. Do prokuratury zgło
czu zamierza przesfuchać dwóch siły się dwie osoby duchowne, które twierksięży z diecezji łowickiej, którzy dzą, że udzieliły księdzu Franciszkowi A.
pożyczyli pieniądze księdzu Fran- pożyczek na rzecz kościoła i nie odzyskały
ciszkowi A. z parafii św. Ducha pieniędzy. Chodzi o pożyczki w wysokow Łowiczu w okresie przed jego na- ści kilku i kilkunastu tysięcy złotych. Kregłym zniknięciem latem ubiegłego dyt w banku zostal natotniast zaciągnięty
roku.
rzekomo na potrzeby remontu jednego
z ołtarzy i ambony. Prokuratura sprawdza
rzypomnijmy, że śledztwo w łowic w aspekcie prawnokarnym szczegóły uzykiej Prokuraturze Rejonowej prowa- skania kredytu bankowego przez parafię,
dzone jest w sprawie wyłudzenia przez pro- losy tego kredytu oraz losy ewentualnych
boszcza kredytu bankowego w wysokości innych pożyczek od osób prywatnych.
300 tysięcy złotych, losów tego kredytu Śledztwo jako takie zostało wszczęte na
oraz losów ewentualnych innych pożyczek początku września 2006.

P

które Waszym zdaniem powinny
czekają

być

opisane,

pod redakcyjnym telefonem (046) 837-91-21
i przy skrzyncemailowej:redakcja@nowlow.pl:

adzór budowlany z zewnątrz nie

sprawdziłsięw ubiegłym roku. Swiad-

A

Nasi dziennikarze do Waszej dYSPOzycji

wtym tygodniu na wszelkie sygnały o sprawach,

w sprawie współdziałania gminy Łyszko
wice z miastem Łowicz w sprawie transportu MZK było przedmiotem obrad na
ostatniej sesji Rady Gminy Łyszkowice
128 lutego. Radni jednogłośnie przyjęli tę
uchwałę. Jaka będzie wysokość przekazant:i przez gminę dotacj~ jeszcze nie wiadomo. Zostanie ona ustalona w oparciu o kalkulację kosztów wydłużonych połączeń autobusowych, którą przeprowadzi MZK.
W ubiegłym roku gmina Łyszkowice dopła
ciła do kursów autobusowych MZK na
swoim terenie około 14 tysięcy złotych.
(mak)

Ratusz oszczędzi
maiqc wlasnego inspektora
N

czy o tym kara za muszlę koncertową, parking przy bloku komunalnym na Czajkach
oraz niedociągnięcia w ul. Ułańskiej. Z tych
ukcjapracuczniów~w Kier- właśnie powodów burmistrz KrzysztofKanozi zatytułowana "Młodzież - ro- liński rozważa możliwość powierzenia
dzicom" zostanie przeprowadzona Wojciechowi Rykowskiemu, inspektorowi
21 marca w ramach świętowania pierwszę zatrudnionemu od I marca w wydziale ingo dnia wiosny. Nie wszystkie prace pla- westycji, również nadzoru budowlanego
sty=e, które mają być przedmiotem sprze- miejskich inwestycji.
daży są już wykonane. Wiele z nich jest
jeszcze w trakcie przygotowań, które trwają w szkolnej świetlicy pod opieką BaJbary
Latoszewskiej. Technika wykonania prac,
jak i temat są dowolne. Na licytacji mogą
być obecni mieszkańcy całej gminy, ponieważ zaproszenie było skierowane do
wsZystkich chętnych. Licytację przygotował samorząd uczniowski wraz z kółkiem
"Młodego przedsiębiorcy" z gimnazjum
w Kiernozi. Zebrane pieniądze przeznaczo• 7 marca policja otrzymała zgłoszenie
kradzieży około 140 metrów linki miedziane zostaną na dzialalność samorządu.
(jr)
nej o grubym przekroju z okolic stacji PKP
w Domaniewicach. PKP oszacowało straty
na około 780 złotych.
• 8 marca w Wyborowie w gminie Chą
śno policjanci zatrzymali 39-letniego
Krzysztofa A., który jechał rowerem mimo
orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia
W styczniu 2007 Prokuratura Rejonowa
pojazdów w ruchu lądowym do 2008 roku.
w Łowiczu weszła w posiadanie dotąd taj• 9 marca przy ulicy Podrzecznej w Ło
nych dokumentów bankowych, które świad
wiczu nieznani sprawcy wybili szybę w skleczą o tym, że były proboszcz faktycznie
pie należącym do Stefana G. Właściciel sklewziął kredyt pod zastaw budynków parapu oszacował straty na około 300 złotych.
fialnych. żeby dokumenty mogły być zwe• 9 marca około godziny 10 przy ulicy
ryfikowane przez prokuratorów należało
Annii Krajowej w\.owiczu nieznani sprawnajpierw sądownie uchylić tajemnicę bancy ukradli z terenu prywatnej posesji lampę
ogrodową oraz dwie lampy oświetleniowe na
kową. Teraz ma się nimi· zająć powołany
szkodę Marianny S.
przez prokuraturę biegły.
Jak do tej pory ks. Franciszek A. nie jest
• 10 marca kierownictwo sklepu Tesco
przy ulicy Ułańskiej wŁowiczu zgłosiło uszkoprzez organa ścigania poszukiwany, poniedzenie mienia, które miało polegać na zniszważ nie postawiono mu dotąd żadnych zaczeniu trzech płyt plastikowych w wiacie na
rzutów. Prawdopodobnie przebywa w Anwózki na zakupy przez IS-letniego Bartoglii - o czym w NŁ pisaliśmy.
(mak)
sza M. z Łowicza. Straty oszacowano na
około 1.500 złotych.
• II marca na osiedlu Bratkowice w pobliżu bloku 32 nieznany sprawca uszkodził
zaparkowany tam samochód Fiat Uno poprzez urwanie klan1ki przy tylnych lewych
drzwiach. O szkodzie poinfonnował właści
ciel pojazdu Jacek S. z Łowicza.
Wojciech
Tomasz
• 11 marca około godziny 17.40 w KaleCzubatka
Barłos
nicach Góry w gminie Łyszkowice 23-letni

Przesluchaiq księży W sprawie kredytów księdza

ski są sukcesywnie rozsyłane pocztą do
producentów rolnych.
Przypomnijmy, że termin składania
wniosków o te płatności to okres od
15 marca do 15 maja. Z praktyki trzech
ostatnich lat wynika jednak, że niewielu
producentów przychodzi do biur powiatowych z wnioskami w pierwszym miesiącu ich przyjmowania.
Zwykle trwają jeszcze prace wiosenne na polach, a dopiero po zasianiu roślin
rolnicy mogą wpisać we wniosku co faktycznie uprawiają na konkretnej działce.
Z tego m.in. powodu w innych krajach
Unii Europejskiej termin przyjmowania
wniosków jest wyznaczony od 15 kwietnia.
(mak)

kronika ~
~olicyjn~' -

Koszt powierzenia dodatkowych obowyniesie rocznie 50 tys. zł, podczas gdy nadzór zewnętrzny to koszt 1%
dodatkowo z podatkiem VAT od wartości inwestycji. Tegoroczny projekt budżetu obejmuje inwestycje budowlane
i drogowe na łączną kwotę 16 mln zł, byłoby to więc około 180 tys. zł. Oszczędno
ści w tym względzie pozwolić mają na wygospodarowanie dodatkowych pieni~na
inwestycje.
(eb)
wiązków

Michał G. i 22-letni Łukasz G. wycięli i ukrapięć sosen o wartości około 300 złotych
na szkodę Marka P.

dli

• 12 marca policja otrzymała zgloszenie
tablicy rejestracyjnej z samochodu Opel Corsa, do czego doszło w Jastrzębi
w gminie Łowicz na szkodę Dominiki K.
z powiatu łowickiego.
• 12 marca o godzinie 14.05 w Stroniewicach w gminie Domaniewice podczas rutynowej kontroli drogowej funkcjonariusze
policji znaleźli w bagażniku kontrolowanego
Fiata 126p pięć litrowych butelek z bezbruwną cieczą o zapachu alkoholu - bez znaków
polskiej akcyzy.
• 12 marca w Niedżwiadziew gminieŁo
wicz ujawnione zostało włamanie do doml(l\
letniskowego, z którego nieznani sprawcy
ukradli 16 szynszyli i 5 króli o łącznej wartości około 2.400 złotych na szkodę Jana Ś.
• 13 marca policja otrzymała zgłoszenie.
~ w Strugienicach w gminie Zduny wokresie
od l stycznia do 8 marca nieznani sprawcy
wykorzystując nieobecność lokatorów zdemolowali meble i wybili szyby w domu w tej
kradzieży

miejscowości.

• 13 marca policja otrzymała zgłoszenie
kradzieży z cmentarza parafii Clnystusa D0brego Pasterza z grobowca krzyża żelaznego
o wartości około 150 złotych.

• 14 marca w Jamnie w gminie Łowicz
nieznani sprawcy ukradli około U50 metrów napowietrznej linii telekomunikacyjnej na szkodę łódzkiego oddziału TP SA Straty oszacowano na 5.865 złotych.
Wszystkie osoby, które mogłyby porru5c
w ww. sprawach prosimy o osobisty II/b telefoniczny kontakt z Komendą Powiatową
Policji w Łowiczu.
Kronikę opracował

Naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego
podinspektor Leszek Okoń

nowy
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Jeden ztrzech zatrzymany

J

ednego z trzech napastników, którzy
w środę 7 marca około godz. 23.45
napadli na29-letniegoroieszkańcaŁowi
cza w pobliżu ul. Św. Flońana, policja już
zatrzymała Aktualnie prowadzone są działania operacyjne, które mają na celu namierzenie i zatrzymanie pozostałych. Zatrzymanyto 21-letniDaniel Ś. zŁowicza. Wspólnie z dwoma innymi, grożąc pobiciem poszkodowanemu, zabrali mu torbę, w której
był dowód osobisty, prawo jazdy, karta bankomatowa, kurtka i pieniądze w łącznej
kwocie około 500 zł. Zatrzymanemu po
przesłuchaniach ma zostać postawiony zarzut uczestniczenia w rozboju Nie jest wykluczone, że prokuratura skieruje do łowic
kiego sądu wniosek o aresztowanie. Ś. został zatrzymany jeszcze tej samej nocy, kiedy doszło do rozboju
(mak)

Ukradli dławik i przetwornicę
rządzenia energetyczne - dławik sta-

U

bilizacyjny i przetwornicę transforo wartości ponad 3 tys.
zł ukradli z garażu w Bełchowie w gminie
Nieborów nieznani sprawcy. Właściciel garażu nie jest w stanie określić, kiedy dokład
nie mogło dojść do kradzieży. Odgiętą blachę na garażu właściciel zauważył 7 marca,
a wcześniej był w nim 26 lutego.
(mak)
matorową -

Wpadli fiestq do rowu
koło godziny 3 w nocy w piątek
9 marca w okolicach Nieborowa do
przydrożnego rowu wpadł samochód
Ford Fiesta, którym kierował 55-letni Marceli K z województwa wielkopolskiego.
Przyczyną wypadku było zaśnięcie za kierownicą. Sam kierowca nie odniósł prawie
żadnych obrażeń, do szpitala pogotowie zabrało natomiast pasażerów - 47-letniego
Grzegorza K i jego żonę 44-letnią Bożenę
K Oboje doznali ogólnych potłuczeń i podęjrzewano u nich wstrząśnienia mózgu. Kierowca Forda był trzeźwy.
(mak)

O

Nieletni pod

sąd

piątek 2 marca około godziny
19 na ul. Wąskiej wŁowiczutrzec}1
chłopaków zaatakowało jednego.
Ukradli mu telefon komórkowy. Gdy zamierzali uciec, zatrzymali ich policjanci.
Sprawcami rozboju okazali się mieszkańcy
Łowicza w wieku 15-16 lat: Grzegorz P.,
Bartłomiej P. i Michał 1. Pokrzywdzonym
był 16-latek, też z Łowicza O losie nieletnich zadecydpje sąd rodzinny.
(mak)

W
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Mialem, kurde, piWO•••
Cztery lata zakazu prowadzenia
jakichkolwiek pojazdów - samochodów i rowerów, 1.200 złotych
grzywny oraz 300 złotych na rzecz
Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie - to pierwsza kara, w tym
przypadku za jazdę rowerem pod
wpływem
alkoholu, wydana
w łowickim sądzie w przyspieszonym, 24-godzinnym trybie.

chwili gdy sąd wydawał pierwszy
wyrok w tym trybie, policja i prokuratura przygotowywały kolejne cztery sprawy wynikające z zatrzymania nietrzeźwych kierowców i rowerzystów "na
szybki tryb".
Leszek G. - 52-letni bezrobotny mieszkaniec Serok został zatrzymany w ostatni
poniedziałek, 12 marca o godzinie 13.50
w Polesiu w gminie Łyszkowice, gdyjechał
po pijanemu rowerem. Dwa badania alkomatem wykazały, że w powietrzu wydychanym z płuc miał ponad 0,63 mg/dm3 alkoholu. Został zatrzymany, przewieziony
do izby zatrzymań w Komendzie Powiatowej Policji w Łowiczu. Osadzony na twardej pryczy, bez sznurówek w butach, trzeź
wiał. Następnego dnia policja sporządziła
wniosek o ukaranie go, został przewieziony
w kajdankach, pod eskortą dwóch policjantów, do prokuratury, gdzie został przesłu
chany. Sprawę wyznaczono w łowickim
sądzie następnego dnia, a więc w środę
o godzinie 8.30. Wrócił więc na drugąnoc na
policyjny "dołek".
Rozprawa przed sądem była krótka, zaledwie kilkuminutowa. Przywieziony przez
policję i rozkuty z kajdanek Leszek G. przyznał się do popełnionego czynu. - Papierosy
w sklepie chciałem kupić... Trudno, stalosię ..
Piłem w niedzielę wie=rem, oknło 21, do
22. Ranowponiedziałekwstałemokoło dziesiątej i miałem, kurde, piwo i wypiłem je...
Potem do sklepujechałem około 14. Miałem
do sklepu ze 300-400 metrów - wyjaśniał.
- Daleko do sklepu nie było. Nie można
było iść pieszo? - pytał sędzia. - Myślałem,
że na rowerwsiądę, momentprzejadę. TrudIW. Żahljętego, cozrobiłem- wyjaśniał oskar-

W

Leszek G. został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Łowiczu następnego dnia po zatrzymaniu, gdy tylko
wytrzeźwiał. Wczoraj usłyszał w sądzie wyrok.
przyznał sięi wyraził skruchę. Sąd teź przy-

niu przyspieszonym nie odbiega od normy
i nie jest surowsza od orzekanych w ostatnim czasie. - Mężczyzna ten nie był dotych- .
czas karany. Groził mu zakaz prowadzenia
pojazdów od roku do JOlat. Gdyby był
uprzednio kar&lny za jazdę pod wpływem
alkoholu, to byśmy wnioskowali o zakaz
prowadzenia pojazdów na pełne 10 lat, padanie l1.YYoku do publicznej wiadomości
i przepadek roweru jako narzędzia popeł
nienia pnestępstwa -jeśli rower byłbyjego
własnością - powiedział nam prokmator.
W sprawach jazdy pod wpływem alkoholu łowicka prokuratura stosuje gradację
kar w zależności od tego, czy osoba zatrzymanajechała rowerem czy samochodem,jaki
Surowa kara?
wynik dało badanie alkomatem oraz w jażony.
Prokurator Rejonowy w Łowiczu Ma- kich okolicznQściach została zatrzymana
Prokurator oraz oskarżony wyrazili zgodę na karę zaproponowaną przez obrońcę rek Kryszkiewicz uważa, że kara w pierw- i czy popełniła tego rodzaju pTŻestępstwo
z urzędu, który akcentował, że oskarżony szej sprawie rozpoznawanej w postępowa- po raz pierwszy czy kolejny. Jak do tej pory
chylił się

do takiej propozycji. - Najlepiej
niech oskarżony zapomni o tym przez najbliższe trzy lata, że istnieje coś takiego jak
rower. Nie może nim jeździć nawet jak ~
dzie trzemy, a jeśli zostanie ponownie zatrzymany grozić mu będzie kara pozbawienia wolnośd do trzech lat - pouczył oskarżonego sędzia Adam Komorowski.
Oskarżony może w ciągu trzech dni wystąpić o pisemne uzasadnienie wyroku,
a w ciągu kolejnych 7 dni złożyć apelację
w Sądzie Okręgowym w Łodzi - delegatura
w Skierniewicach.

w tym roku najwyższa orzeczona kara za
samochodem po alkoholu to zakaz
prowadzenia jakichkolwiek pojazdów na
10 lat i grzywna w wysokości 6 tysięcy

jazdę

złotych.

Prokurator nie wykluczył jednak, że jeśli
osoba będzie zatrzymana na jeździe pod
wpływem po raz kolejny, np. trzeci, to prokuratura będzie wnioskować o orzeczenie
kary pozbawienia wolności z zawieszeniem
na okres próby lub bez zawieszenia.
- Dzisiaj skierujemy kolejne dwa Wnioski
do sądu i co najmniej dwa kolejne przygotujemy na jutro - powiedział nam prokurator
Kryszkiewicz. Jego zdaniem ,,szybki tryb"
działa w Łowiczu dobrze: - Nie widzę żad
nych problemów w związku z rozpoznawaniem spraw w postępowaniu przyspieszonym.
(mak)

•I

Trzy iask'
ilkarski i wiosny .
Być może aż trzy boiska

z naturalną trawą korzystanie z niego musiałoby być ograniczone np. tylko dla klubu.
- Gdyby naturalne boisko było lrykorzystywane nonstop,posłużyIobyzawodnikom tyli«J
2 miesiące - dodawał na komisji społecznej
Rady Miejskięj, 12 marca radny Robert Wilk,
zawodnik ,,Pelikana". Natomiast boisko ze
sztucznej murawy mogłoby być wykorzystywane przez wszystkich chętnych od rana
do wieczora

do piłki nożnej
w Łowiczu będą miały
wkrótce sztuczną
nawierzchnię·

S

ztuczna murawa prawdopodobnie pokryje boisko przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łowiczu, zamiast pierwotnie
zaplanowanej naturalnej trawy. W projekcie
budżetu zagwarantowane były pieniądze na
budowę boiska z naturalnej trawy w wygokości 150 tys. zł. Z wnioskiem o zinianę
nawierzchni wystąpił do burmistrza radny
Piotr Pochwała, proponując skorzystanie
z programu Ministerstwa Sportu i PW,,Blisko boisko". W ramach tego programu miasto mogłoby otrzymać dofinansowanie
w wysokości 70010.
Koszt l m2 boiska ze sztuczną murawa
to około 200 zł, całoŚĆ kosztowałaby 560
tys. zł. Z programu ,,Blisko boisko" miasto
mogłoby uzyskać 320 tys. zł. Brakowałoby

OSiR czeka na decyzi,

Z daleka widać, że na dużej części
boiska OSiR przy ul. Jana Pawia 1/
murawa w ogóle nie istnieje. Sztuczna
"Czwórka" to nie pierwsza jaskółka tej
murawa utrzyma się z pewnością dłu- piłkarskiej wiosny. Pisaliśmy już wcześniej
że}.
więc do realizacji inwestycji, w stosunku do
założeń budżetowych 90 tys. zł. - Zastanawiamy się, sk4d te pieniądze pozyskać -

. wyjaśnia wiceburmistrz Bogusław Bończak.
Bierze on pod uwagę to, że sztuczna
murawa jest dużo bardziej wytrzymała od
naturalnej trawy, dzięki temu boisko ze
sztuczną nawierzchnią mogłoby być dużo

bardziej oostępne. W przypadku boiska '

stanął 21 lutego na szczycie najwyższej góry Afryki Kilimandżaro. Gratulujemy! Na zdjęciu Klażyński z prawej, w środku Albert Waśkiewicz z Głowna.

Początek

remontu drogi do Glowna

Frezowanie drogi krajowej nr 14
w NŁ o jednej z pierwszych autopoprawek między Głownem a Łowiczem ma
bwmistrza wprowadzonych do budżetu na rozpocząć się dzisiaj, 15 marca.
ten rok. Mówi ona o przeznaczeniu 1,5 mln
zł na modernizację stadionu OSiR, w tym
godzinieJO.OOlnająruszyćodstrony
równieź na założenie na nim sztucznej muGlowna pierwsze frezarki. Drogę
rawy, na której mogliby trenować pilkarze
będziemy~czaćz/1.lchujednostron
zarówno dmżyn rnłodzieźowych, jak i se- nie i odcinkami, a ruch będzie puszczany
niorzy. Ratusz stara się o pozyskanie na ten waluufłowo - powiedział nam szefłowickie
cel dotacji z ministerstwa sportu.
go Zarządu Dróg Krajowych Paweł Chojdok na str. 4 nacki. W związku z frezowaniem należy się

O

więc spodziewać utrudnień i dodatkowych
korków na drogach, trwających około miesiąca. - Mamy sfrezować cale oknło 25 kilometrów - powiedział nam Chojnacki.
To jednak będzie dopiero początek tegorocznych robót na tej drodze. Nawierzchnia
będzie dwukrotnie przykrywana masą asfaltową. Podobnie jak podczas frezowania,
ruch będzie odbywał się odcinkami wahadłowo. Wykonawcą robót jest firma Erbedim z Piotrkowa Trybunalskiego.
(mak)
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Osiedle Konopnickiej

Mieszkańcy

zdecyduiq co z donicami

- Odkąd osiedle Marii Konopnickiej zostało.zamieszkane, nie mieliśmy tam żadnych konfliktów,
a teraz postawiliśmy donice i zastanawiam się, czy był to krok
słuszny, gdyż właśnie one podzieliły mieszkańców - mówi prezes
Łowickiej Spółdzielni mieszkaniowej Armand Ruta.

J

eszcze w minionym roku - po zakoprzebudowy ulicy Boli.mowskiej, na wniosek mieszkańców bloków 8, 9
i 10, biegnąca między tymi blokami osiedlowa uliczka pozbawiona została przejazdu
poprzez ustawienie w jej końcu, od strony
Bolimowskiej, betonowych donic na kwiaty. Wielu kierowców przyzwyczaiło się bewiem do skracania sobie drogi z Warszawskiej na Bolimowską, przejeżdżając przez
osiedlową uliczkę. Ruch ten nasilił się jeszcze bardziej, kiedy pl.lCbudowywane było
skrzyżowanie. wspomnianych wyżej dróg,
jak i cala ulica Bolimowska
Ruch nie został jednak zatrzymany. Jak
skarżą nam się mieszkańcy osiedla. samochody nadal jeżdżą, tyle że skręcają dziś
przy bloku nr 6 i dojeżdżają do Bolimowskiej drogą przy garażach. Nawierzchnia
przy garażach nie jest przeznaczona do takiego ruchu, a zdarza się, iż drogę tamtędy
skracają sobie nawet ciężarówki. Jak mówi
nasz czytelnik, wybijają się straszne dziury,
niedługo nie będzie można wyjechać, ani
\\-jechać do garażu. - Może by jakiś zllak
postawić, że nie wohw tędyjeździć, a najleNajpier ręczne zamiatanie, potem maszynowe zamiatarką - Zakład piejusunqp, te donice.
Oczyszczania Miasta przystapił do pozimowego sprzatania łowickich ulic.

Posprzątać ulice przed Wielkanocą
- Ogromna ilość piachu, jaka została wysypana w okresie zimowym na ulice Łowicza i zalega pobocza, musi być najpierw sprząt
nięta ręcznie, dopiero później bę
dzie można poprawić to co zostanie, używając sprzętu mechanicznego - tłumaczy nam kierownik
łowickiego Zakładu Oczyszczania
Miasta Jerzy Igielski.
rzewiduje on, że zakończy sprzątanie
ulic przed świętami Wielkanocnymi,
czyli w pierwszym tygodniu kwietnia. SplLątanie rozpoczęto 5 marca, prace są prowadzone codziennie, w sobotę
10 marca ulice zamiatało aż 12 pracowników ZOMo Zamiatało ręcznie, bo gruba warstwa ubitego i wilgotnego piachu,
która mocno przylega do asfaltu jest bardzo trudna do zebrania przez samocho-

P

dowe zamiatarki. Do chwili obecnej
sprzątnięto z piachu m.in. ulicę Zduńską,
Armii Krajowej, Mostową, Tkaczew,
Blich, Grunwaldzką, Aleje Sienkiewicza,
Broniewskiego, część Jana Pawła II, Stary Rynek, Koński Targ, Tuszewską, Podrzeczną·

Pracownicy ZOM

mają

co po zimie
Komunalnycb
wysypał zimą na ulice ok. 700 ton piachu. W wielu miejscach pracownicy ZOM
muszą poświęcić dużo czasu na wymiatanie piachu z dziur, których po okresie
zimowym w miejskich ulicach nie brakuje.
Po omieceniu większej ilości ulic, w tym
tygodniu wyjadą na nie samochodowe zamiatarki, które zgamą pozostałą warstwę
piachu i przystąpią już do regulamego zamiatania ulic.
(tb)
sprzątać, Zakład Usług

ńczeniu

Mieszkańcy tych bloków mają swoje racje: bezpieczeństwo, cisza, niezniszczone chodniki. - Tym innym chodzi tylko o to, że nie mogą dojechać
samochodem do sklepu - mówią.

Nie tylko dzwoniący do nas czytelnik
ma takie wątpliwości. Również prezes Ruta
?astanawia się, czy donice były dobrym
pomysłem. Do spółdzielni przyszło mnóstwo listów od mieszkańców domagających
się odblokowania tej drogi.
Do chwili przebudowy Bolimowskiej
ruch nie był tam aż tak duży, jednak mieszkańcy bloków 8, 9 i 10 zrazili się bardzo,
kiedy ich wąską osiedlową uliczką przejeżdżały nawet TIR-y. Stąd ich wniosek
o postawienie donic, tym bardziej, że crt(ŚĆ
kierowców po prostu przyzwyczaiła się do

skracania sobie taJlltędy drogi. Prezes Ruta
przyznaje. że być może donice już by zniknęły, tyle że spora grupa mieszkańców wspomnianych bloków nadal chce, aby one zostały. Tak przynajmniej wykazały opinie
mieszkańców uzyskane przy o~i niedawnych spotkań z burmistrzem.
Prezes liczy na to, że sprawę rozwi~
zaplanowane na po świętach spotkania grup
członkowskich poszczególnych osiedli. Sprawa donic ma być jednym z podstawowych
punktów spotkania na osiedlu Konopnicki~.

(~)

dok zestr. 3

Trly iaskólki pilk rskiei
niosek złożony został 27 lutego. De- sce na pehlowymiarowe boisko do piłki noż
~i można się spodziewać pod ko- nej o minimalnych wymiarach 90 x 45 m.
W przyszłym roku będzie możliwoŚĆ dofiniecmarca.
nansowania budowy boiska z ministerstwa
Klasa sportowa i "'isko sportu. - Charakter dyrektora Wacława Witwickiego gwarantuje, że uczniowie o zdolprzy "Tróic."
nościach sportowych nie będą traktowani
Perspektywicznie myślą rodzice 16 przy- ulgawo,jeżeli chodzi o Ilaukę. Będąpod speszłych gimn~alistów, którzy złożyli wnio- cjalnym nadzorem - mówił na komisji sposek do burmistrza Krzysztofa Kalińskiego łecznej 12 marca jej przewodniczący Piotr
o utworzenie w roku szkolnym 200712008 Pochwała - jeden z inicjatorów powstającej
klasy sportowej - piłki przy Gimn~urn nr klasy.
Nie tylko radny Pochwala }Iważa, że pił
3 w Łowiczu. Rodzice ci zobowiązali się do
dowożenia swoich pociech o zdolnościach ka nożna to najpopulamiejsza dyscyplina
sportowych na Korabkę. W tym roku szkol- sportowa w Polsce. Niemal każdy chłopiec
nym kończy edukację klasa sportowa przy piłkę kopie - i trzeba im stworzyć do tego
dobre warunki. Klasa sportowa miałaby skuGimn~um nr I.
Tym, co przemawia za sportem, a do- pić najzdolniejszych chłopców. - Wszyscy
kładniej piłką nożną na Korabce jest fakt, iż cieszą się, że Z110WU mamy kino w Łowiczu,
jest to jedyna szkoła, przy której jest miej- na seansy przychodzi po 2 tys. osób mie-

W

wio~ny

sięcznie.

Ale na rneGZi1ch Pelikana w ko:żdą
2 tys. kibiców - ilustruje wagę
tematu Pochwala.
Jeżeli chodzi o koszt utrzymania klasy
sportowej, to nie powinien on zwiększyć
budżetu miejskiego na oświatę gdyż -jakjuż

~obotę jest

wspomniano-edukację~alnąkończy

obecna klasa sportowa. Jeżeli chodzi o koI~ne roczniki, bo wniosek dotyczy utw0rzenia nie pojedynczej klasy, ale calego pionu, od pierwszej do trzeciej
klasy gimnazjum, to klub sportowy ,,Pelikan" obiecał zrzec się części dotacji miejskiej w zamian za przejęcie przez szkołę
treningów młodzików.
Sprawa utworzenia klasy sportowej
w Gimn~urn nr 3 nie została ostatecznie
przesądzona, ale burmistrz Krzysztof Kaliński jest przychylny tematowi.
(eb)

Ruszy'y prace na ulicy Blich M~~~:!~!~da~'~. ~o!!!;~~~!!~
Od poniedziałku 12 marca

dział nam, że w czasie prac będzie utrzy-

rozpoczęto modernizację

many ~ch wahadłowy ~~hodów, bo ,ul.
Blich jest jednym z wazruejszych szlakow
komunikacyjnych Łowicza - i trudno sobie
wyobrazić jej całkowite zamknięcie. Choć
jak p~, w p~~ tygodniu ~lica
zostarue z pewnOSClą na jeden dzien zamkni
N
l ik
I' b
'bliż
ęta· acze n ape uje, y w naj
-

r

BI· h P
b .
U tcy
tc. race o eJmą
dalej także Mostową
i potrwają do 22 czerwca.
J uz. teraz wprowa d zane
•
•
Są ogramczema w ruchu
samochodowym.
race zaczęły się od skrzyżowania z ul.
Zamkową. fnforrnuje o tym sygnalizacja świetlna, która stanęła za skrzyżowa
niem i na wysokości starych zabudowań
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej
w Łowiczu oraz znaki mówiące o ograniczeniu prędkości do 30 km na godzinę.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów w ratuszu Grzegorz Pelka powie-

P

~czasieunikaćwmiaręmożliwościjazdy

tąubcą.
pierwszej fazie robót ulica Blich zastanie wykonana na odcinku lamkowa - Seminaryjna, później Seminaryjna Mostowa, pa koniec pozostawiono ulicę

W

Mostową.

Zakres prac przewiduje wykonanie nowej nawierzchni, a na odcinku od OSM do
szkoły rolniczej - nawierzchni wraz
z nową podbudową. Wszystkie istniejące chodniki znajdujące się przy ulicy Blich

i Mostowa zostaną przebudowane,
w miejsce starych płyt uło~ona zostanie
betonowa kostka, wymJeI1lone zostaną
krawężniki. Nowy fragment chodnika powstanie na wysokości skrzyżowania ulic
Blich i ~~mkowa. p~ s.tro~ie. połu~owej, w l1lJejscu gdzIe znajdUją SIę zanueszkał
.
e posesje.
licaMostowa,zjej fragmentem od Starego Rynku do mostu na Bzurze pozostawiona została na koniec prac. Tu także
pojawią się nowe chodniki i nowa nawierzchnia na ulicy.
ZadanieBlich-Mostowarealizujenazlecenie ratusża łowickie Przedsiębiorstwo
Robót lnżynieryjno-Drogowych. W sumie
modernizacji poddany ma zostać 1700 metrowy odcinek dróg za kwotę 1,8 mln. zł przy finansowaniu większości kosztów
z Unii Europejskiej.
(tb)

U

ska w Łowiczu przyjmie budżet na
2007. Będzie on o kilkanaście pozycji bogatszy w stosunku do pierwotnych propozycji, przygotowanych jeszcze przez poprzedniego
burmistrza. .

tylińskiego

- d~a jeszcze przed nami.

Uzasadniając propozycję burmistrz

wskazuje, że oprocentowanie kredytu jest
obecnie trzykrotnie niższe niż roczny wzrost
cen w budownictwie. _Za rok budowa drogi będzie kosztować 20"/6 więcej niż obecnie
- mówi. - Można więc zarobić na pożyczce.
Wiadomością dniaj'est d~a burmiWcześnie; sygnalizowaliśmy że do bu-J-J"'
strza Krzysztofa Kalińskiego, któ- dżetu będzie dodatkowo wprowadzona
ry zdecydował się zaproponować budowa ul. Zagrodowej, oświetlenia na PoRadzie Miejskiej zaciągnięcie pożyczek znańskiej i modemizacja stadionu OSiR.
w łącznej kwocie l miliona złotych na kilka Uwzględnione zostaną w nim też wydatki
dodatkowych prac drogowych i kanaliza- na 10 drobniejszych zadań, wybranych spocyjnych jeszcze w tym roku. 545 tys. zł, śród tych, których potrzebę mieszkańcy
pożyczone z Wojewódzkiego Funduszu zgłaszali podczas spotkań samorządów osieOchrony Środowiska z możliwością urno- d10wych z burmistrzem.
rzenia35%, miałoby zostać przeznaczone na
Dokładne omówienie inwestycji pianokanalizacjęwul. Kopemika(400tys.), WspĆ>I- wanych w mieście na ten rok zamieścin1Y
nej (100 tys.) i Nałkowskiej(45 tys.). Ponad- w NŁ po sesji Rady Miejskiej.21 marca,
to 450 tys. sfinansowałoby wybudowanie na której budżet ma zostać przyjęty.
przezZUK nawierzchni w jednaj długiej u1i(wal)
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Łowiczanie w'zarządzie
okręgowym PiS

P

ełnomocnik powiatowy Prawa
i Sprawiedliwości oraz przewodniczący Rady Powiatu Łowickie
go Marcin Kosiorek oraz szef klubu
radnych PiS Sejmiku Wojewódzkiego
Grzegorz Michalak, zostali członkami
zarządu tej partii w okręgu m 11 .
Wybór odbył się 3 marca w Zgierzu,
podczas IZjazdu Okręgowego PiSo Na
prezesa zarządu wybrany został
zgierski poseł Marek Matuszewski,
a wiceprezesami senator ze Zduńskiej
Woli Czesław Rybka oraz radny
wojewódzki Przemysław Blaszczyk
z Łęczycy. Wybory w okręgach odbyły
się w związku z nowym statutem,
powołującym do życia władze
okręgowe - najwyższą władzę
terenową partii. Okręgi partyjne
pokrywają się z okręgami wyborczymi
do Sejmu i Senatu. W skład okręgu nr 11
wchodzi 11 powiatów: pajęczańSki,
wieruszowski, wieluński, zduńskowol
ski, zgierski, łaski, poddębicki, pabianicki, kutnowski, łęczycki i łowicki.
(wcz)

Nie ma szans na

przebudowę ro~da

Niegdysiejsze błędy będą miały konsekwencje na lata

P

rzebudowa ronda w Alejach Sienkiewicza byłaby nieuzasadniona ekonomicznie - mówI wicebunnistrz Łowicza B0gusław Bończak. Wziąwszy pod uwagę, że
przebudowa skrzyżowania z wykonaniem wszystkim mediów kosztowała
miasto ok. 500 tys. zł, to koszty powięk
szenia ronda na dwupasmowe mogłyby
być niewiele niższe.
Problem braku płynności ruchu szczególnie w godzinach szczytu w rejonie ul. II
Listopada i Mostowej powodowany korkowaniem się ronda w Alejach Sienkiewicza
był poruszany przez łowickich przedsię
biorców, głównie Dariusza Karskiego, na p<r
siedzeniu Rady Gospodarczej 7marca. Rozważano pomysł wprowadzenia dodatkowego pasa ruchu dla kierowców jadących od
Starego Rynku i skręcających w prawo
w Aleje Sienkiewicza.
Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych Paweł Gawroński twierdzi jednak

w rozmowie z NŁ, że nie ma warunków
technicznych do powiększenia ronda.
Tymczasem jeszcze niedawno burrnistrz
K.rzysztofKaliński mówił, że w sprawie
,ronda wypracowano jedno pcwne stanowisko: stworzenie dodatkowego pasa ruchu, prawo skrętu z ul. II Listopada
w Aleje Sienkiewicza. Miało to spowodować, że kierowcy dojeżdżający do ronda ul. 11 Listopada będą mogli łatwiej
i szybciej skręcić w Aleje Sienkiewicza. A
od tej właśnie strony korki są najwięk
sze.
Miejsce na prawoskręt planowano
stworzyć, likwidując wysepkę na przejściu dla pieszych na ul. II Listopada
i poszerzającjezdnię od strony os. Tkaczew.
W sumie trzeba byłoby dodatkowo wygospodarować 4,5-metrowej szerokości pas
ruchu. Łącznie szerokość wlotu i wylotu z ronda wynosić miałaby po 7 m oraz
4,5 m szerokości ~azd z ronda

Gawroński przypomina jednak, że głów runkowego na ul. Tkaczew. Mo żna
nym celem przyświecającym przebudowie wjeżdżać w ul. Tkaczew z ul. Mostowej.
skrzyżowania było zwiększenie bezpieczeń Rozładowało to nieco korki powstające na
stwa - w tym bezpieczeństwa pieszych, Mostowej. Kierowcy jadący w stronę ronpoprzez budowę azylów dla pieszych (wy- da z zamiarem skręcenia w ul. Kaliską lub
sepek) przy każdym wjeździe na rondo, Klickiego, a także w kienmku Starego Rynwięc po dwóch latach ich burzenie byłoby ku, by skręcić w ul. 3 Maja, mogąjuż jechać
niecelowe. Aby mogły powstać dwa pasy także ul. Tkaczew.
ruchu musiałyby zniknąć owe azyle dla pieDocelowo sprawę korków na ul. Moszych i chodnik przy piętrowej kamienicy stowej i odciążenia ronda zmieni dopiero
na rogu Al. Sienkiewicza oraz ul. 11 listopa- budowa ulicy przez park Błonie. Bę
da -Istniałabyjeszcze możliwość zrobienia dzie ona zaczynać się naprzeciw wylotu ul.
podcieni w narożnej komienicy i tam umiesz- Tkaczew w ul. Mostową. Idąc przy granicy
czenia chodnika, ale jest to własność pry- posesj i przy ul. Pod.rzecznej od strony parwatna - wyjaśnia Gawroński.
ku Błonia, zakończy się wylotem na Przynnymi słowy: bubla jakim było umiej- rynku oraz położonymi po drodze wylotascowienie ronda w taki a nie inny sposób mi w ul. Podrzeczną, Browarną i Floriana.
nie da się tanio i z sensem naprawić.
Będzie to wielomilionowa inwestycja, na
Ale ratusz szuka także innych rozwią którą ratusz wraz z di~ą łowicką złożył
zań, dotyczących komunikacji w centnun wniosek o dofinansowanie z Unii EuropejŁowicza. Jedno z nich wcielono już w życie. skiej i został on wstępnie zakwalifikowany
Chodzi o odwrócenie ruchu jednakie- przez Urząd Marszałkowski .
(eb)

Równiarka ruszy
po 18 marca

Gaz ogneie Podrzecznq

J

I

Ratusz, budynki należące do die- olejowych to

około

75 tys.

zł

rocznie. -

eśli wanmki pogodowe dopiszą, rów- cezji łowickiej, budynek Kredyt Ban- Ogrzewanie gazem jest dwa razy tańsze niż

niarlcapo drogach gnmtowych w Łowi
czu - a jest ich łącznie około 20 kilometrów - będzie poprawiała stan dróg w tygodniu po 18 marca. - Będziemyrówl1aćwszyst
kie drogi gruntowe, które będą tego ~
gały - zapowiada dyrektor łowickiego Zakładu-Usług Komunalnych Cezary Koło
dziejski. Jednocześnie tłumaczy, że nie bę
dzie możliwe wyrównani_e wszystkich 'dróg
w ciągu jednego czy dwóch dni, tym bardziej, że ZUK nie posiada własnej równiarki i będzie musiał takową wynajmować.
(mak)

ku ŁOK, remontowany budynek po ogrzewanie olejowe, więc inwestycjazwróci
dawnym "Ekonomiku" , być może się barr!zo szybko - powiedział nam wiceOchotnicza Straż Pożarna, bloki bunnistrz Bogusław Bończak.
przy Podrzecznej, Zespół Szkół PoWedług niego kwota 35 tys. zł za instalanadgimnazjalnych nr 1 oraz I LO cję i piece do ogrzewahia ratusz iŁOK-ujest
jeszcze w tym roku mają zostać i tak zawyżona - Myślę, że będzie taniej,
podłączone do gazociągu.
może to kosztować około 20 tysięcy złotych uważa Bończak. Przedstawiciele spółki ganajbliższym sezonie grzewczym zowniczej czekają do końca tego tygodnia
mąjąszansę być już ogrzewane przy na składanie wniosków przez podmioty
wykorzystaniu gazu. Za doprowadzenie z ulicy Podrzecznej i okolic, które są wstęp
gazu ziemnego do kotłowni w budynkach nie zainteresowane ogrzewaniem gazowyrn.
Urzędu Miejskiego w Łowiczu oraz - po Po tym terminie zakład ma przystąpić do
drodze - do budynku Łowickiego Ośrodka sporządzenia dokładniejszej kalkulacji koszKulturY miasto miałby zapłacić (według tów, które musieliby ponieść poszczególni
wstępnych wyliczeń) około 35 tys. zł. Rocz- odbiorcy gazu. Składanie wniosków będzie
ciągu kilku najbliższych dni ruszą ny koszt ogrzewania tych budynków przy możliwe również w późniejszym temUnie.
prace przy budowie nawierzchni wykorzystywaniu istniejących kotłowni
(mak)
ul. Jastrzębskiej na Górkach
w Łowiczu. Ratusz powierzył to zadanie ------------~--------- REI$LAMA łowickiemu Zakładowi Usług Komunalnych.
FABRYKA
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
zostanie wykonana na odcinku pomiędzy
rowicz, ul. Kaliska 103,
skrzyżowaniami zulicarni Małą a Środkową
tel. (046) 837 32 79
i będzie ona miała łączną długość 142 mefax 837 47 98 '--------,""'"
trów. Ulica ma mieć szerokość 6 metrów.
sib@winkhaus.com.pl; http://www.sib.winkhaus.pI
W ulicy nie planuje się budowy kanalizacji
deszcwwej, graniczy bowiem z rowem odwodnieniowym, do którego będzie ona odprowadzana powierzchniowo. Koszt zadania to 130 tys. zł.
(tb)
3-komorowy SOFTLlNE

W

Zaczną Jastrzębską

W

OKIEN

S.komorowy PERFECTLINE

Sprostowanie
Kosz sam się nie przewrócił. Przewrócony kosz na Browarnej w Łowi
czu, wy/Wane z korzeniami drzewko z palikiem przy skrzyżowaniu tej
ulicy z Al. Sienkiewicza - takie widoki straszyły spacerowiczów w ostatnią
niedzielę, 11 marca. Wymagajmy dokładnego sprzątania ulic od służb
miejskich, ale wymagajmy również przestrzegania podstawowych zasad
wychowania od samych siebie, swoich sąsiadów i innych. Jeśli ktoś widzi
akt chuligaństwa, niech dzwoni na policję. Będzie czyściej i bezpieczniej.

a zakończenie OchlFilm festiwal,
przed projekcją filmu ,,Jabłka Adama" zagrała koncert Orkiestra Szkolna Nicpublicznej Szkoły Muzycznej I i II
stopnia w Łowiczu. W numerze NŁ z 22
lutego błędnie podaliśmy jej nazwęjako Orkiestra KameralnaNiepublicznej Szkoły Muzycznej. Za pomyłkę przepraszamy.
Redakcja

N

_ Szyba k=1,O z ci ep", szar' ramk'
_ Okucia Winkhaus _ Mikrowentylacja gratis
_ Wzmocnienia ocynkowane wramie,
skrzydle, s'upku
- Bezp'atne pomiary i transport okien do Klienta
- Profesjonalny monta/,
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transport

Okna o nietypowych wymiarach bez

Maurzyce 48

serwis
dopłatJ

~ł!i...~~
~-

tel. (0-46) 839-11-34, 0-607-267-277
tel. kom. 0-502-670-409
R'I

Cil®Cil0O:. (I)
HURTOWNIA NAWOZÓW

• zatrudni pracowników

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

Saletra Wap. ~(!!J[Prn[i{ ~rn[l@
Łowicz, Jastrzębia 95
(0-46) 837-15-89, 837-14-10

w zawodzie: zbrojarza, betoniarza,
spawacza, montera konstrukcji,
cieślę, inżynierów budowlanych

•

nawiąże współpracę

z firmami podwykonawczymi
Tel. (O-46) 83'1-55-26,0-608-398-786
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Pięcioro nowych sołtysów

w gminie Zduny
ięcioro nowych sołtysów wybrali Ryszard Golis w Łażnikach, Jan Muras

P

mieszkańcy sołectw

w gminie Zduny w czasie odbywających się w lutym wyborów. Są to Andrzej Dałek
w Bąkowie Dolnym, Błażej Białas w Bogorii Dolnej, Dariusz Wróblewski w Bogorii Pofolwarcznej, Jolanta Krysztofiak
w Zalesiu i Agnieszka Wójcik w Nowych Zdunach.
W pozostałych dziewiętnastu sołectwach
wybrani zostali ci sami sołtysi, którzy swój
urząd piastowali w poprzedniej kadencji:
Marianna Wiechno w Bąkowie Górnym,
Czesław Politowicz w Bogorii Górnej,
Barbara Dębska w Zduńskiej Dąbrowie,
Maria Kamińska w Pólce, Wiesław
Walczak w Urzeczu, Jan Reczyk
w Wierznowicach, Marek Warda w Strugienicach, Witold Jabłoński w Maurzycach, Edward Pierzchała w Szymanowicach, Sławomir Wypych w Zdunach,

w Retkach, Stanisław Wieteska w Zła
kowie Kościelnym, Władysław Dobrogowski w Nowym Złakowie, Andrzej
Grzegory w Złakowie Borowym, GrzegorzZió/kowski w Rząśnie, Janusz Kutkowski w Wiskiennicy Dolnej, Mieczysław Kunikowski w Wieskiennicy Górnej, Daniela Sukiennik z Jac.kowic.
Spotkaniom, w których uczestniczyli na
zmianę wójt Jarosław Kwiatkowski i seJ<:retarz gminy Maria Kubica, towarzyszyło
spore zainteresowanie, mimo to większość
odbyła się w drugim tenninie. Oprócz wyborów sołtysów i składów rad sołeckich
mieszkańcy zgłaszali na nich władzom gminy wnioski dotyczące inwestycji i problemów w ich sołectwie. Te zostaną przedstawione przez wójta na najbliższej sesji Rady
Gminy, która jest planowana w marcu.
(tb)

Gmina Sanniki
Asfalt na tej drodze pojawi się dopiero

Sołtysi

w przyszłym roku.

Gmina Domaniewice

Droga w Błotach dopiero
w przyszłym roku
- 76/at czekamy już na tę drogę podkreślała

Eugenia Graszka ze
wsi Błota Rogózińskie na sesji Rady
Gminy Domaniewice 2 marca. Delegaci mieszkańców wsi Błota
Krępskie i Błota Rogózińskie domagali się wprowadzenia do budżetu
na ten rok inwestycji w postaci
utwardzenia drogi przez te wsie.
projekcie budżetu inwestycja ta nic
została jednak ujęta, nUmo że zgodnie z hannonogramem inwestycji drogowych, miała być budowana w tym roku. Teraz kiedy przyszła wiosenna aura, tmdno
dojść do domu po tym błocie, samochody
grzęzną· Nawetjak błoto obeschnie, są takie
dziury. że amorlyzatory się psują, a jak ktoś
Iliewie, czegomoże,oięspodziewać, tOllawet
kolo może urwać - narzekała na stan nawierzchni Janina Osypienko.
Jacek Chudzyński, również mieszkający
przy wspomnianej drodze, podkreślał, że

W

wysypanie co roku piachu na drogę polepsza sytuację tylko na chwilę. - Z rofał /la rok
jest coraz gorzej: a drogę mieliśmy obiecaną
- mówił. W imieniu mieszkańców wsi Błota
Rogózińskiej i Błota Krępskie wyraził ponadto oburzenie tym, że w ubiegłym roku
nie wybudowano w gminie żadnej nowej
drogi asfaltowej tylko wymieniono nakład
kę na dwóch drogach.
- Rzeczywiśde to była przyczyna przesu/lięć w harmo/logramie budowy dróg, ale
radni zadecydowali, że trzeba uratować dwie
drogi na odcinlał 7 km przed calkowitą dewastacją, bo za kilka lat musielibyśmy budować je od /lowa - wxjaśniał powody zmiany
halIDonogramu wójt Grzegorz Redzisz.
Przyznał, że wywiezienie kilku wywrotek
piachu w ciągu ostatnich lat na niewiele się
zdało, gdyż droga osiada i sytuacja jest cały
czas taka sarna.
Radna Wiesława Wojda dodała, że droga
w Skaratkach pod Las, zaplanowana do budowy na ten rok, miała być wykonana

Gmina Łowicz

Wybory

sołtysów zakończone

pośród 26 sołectw w lOnastąpiłazmia mie, Józef Panek w Pitaszkowie, Stani-

S

na sołtysa. Wybory trwały miesiąc:
od 15 stycznia do 16 lutego. W więk
szości miejscowości o tym, kto zostanie soł
tysem rozstrzygano już na pierwszym spotkaniu wyborczym. Tylko w Guźni
i w Ostrowie, z powodu braku kandydata,
musiano wyznaczyć dwa zebrania. Za drugim razem nie było już problemów i tym
samym sołtysi Henryka Kubiak w Guźni
i Stanisław Pawlata w Ostrowie zostali
wybrani. Natomiast w Dąbkowicach Dolnych na pierwszym spotkaniu dwóch kandydatów otrzymało tyle samo głosów, po
20 każdy. Z tego względu musiano jeszcze
raz zorganizować zebranie wyborcze, na
którym wybrano już sołtysa. Została nim
Joanna Kapuścińska.
Po raz pierwszy stanowisko sołtysa
oprócz Joanny Kapuścińskiej w Dąbkowi
cach Dolnych zajmują: Andrzej Bryszewski w Dąbkowicach Górnych, Henryka
Kubiak w Gużni, Marian Stępniewski
w Niedźwiadzie, Dorota Trocka w Par-

sław Wojda w Szczudłowie, Marek Szy-

majda w Świącach, Waldemar Tylec w
Zawadach oraz Jan Chojecki w Zielkowicach.
Po raz kolejny sołtysami zostali: w Bocheniu Jerzy Kurczak, w Jamnie Włady
sław Skwarna, w Jastrzębi Marian Gendek, w Klewkowie Jan Czubik, w Mał
szycach Marianna Kochanek, w Mystkowicach Jan Sa/uda, w Ostrowie Stanisław Pawlata, w Otolicach Henryk Sałuda, w Placencji Grzegorz Kunikowski,
w Popowie Jerzy Papuga, w StrzeJcewie
Mariusz Michalski, w Świeryżu I Wiesław Michalski, w Świeryżu n Stefan
Wieteska, w Wygodzie i Urbańszczyźnie
Sławomir Maizek, w Zabostowie Dużym
Anna Miziołek, w Zabostowie Małym
Waldemar Tomaszkiewicz.
Nagrodę pieniężną za kilkudziesięciolet
nią pracę w tej roli otrzymał na sesji z rąk
wójta BaryIskiego Jan Sałuda, któly już
od 40 lat, jest sołtysem Mystkowic.
Or)

w ubiegłym roku. - Nie tylko wasza droga
będzie rok późnięj budowana. Te drogi, które zaplanowano IUl ten rok, miały być lrykonanew ubiegłym - tłumaczyła mieszkańcom
przybyłym na sesję. W pierwszej kolejno~ci, w tym roku, zamiast w poprzednim,
wybudowane zostaną drogi wSkaratkach
pod Las, Reczycach i Krępie. Stąd droga
w Błotach Krępskich i Rogózińskich została przesunięta na 2008 rok. Budżet gminy
Domaniewice pozwala co roku przeznaczyć
około 800 tys. zł na budowę 2 km dróg.
Jacek Chudzyński w imieniu mieszkań
ców wsi Błota domagał się od radnych oficjalnej deklaracji, że w przyszłym roku droga zostanie wybudowana na 100%. - Najlepięj gdybYŚ1llydostali tę obietnicę /la piśmie
dowodziła Janina Osypienko. Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Sałek wyjaśnił, że obietnica zostanie zaprotokołowana
i będzie miała odzwierciedlenie w'pokumentach, do których każdy ma wgląd.
(eb)

P

wybrani

iętnastu sołtysów wybranych zosta- szym zainteresowaniem cieszyły się zebrało

ponownie do pełnienia tych funkcji, w trzech sołectwach wybrano na
tę funkcję inne niż dotąd osoby. W poniedziałek 5 marca spotkaniem mieszkańców
wsi Wólka zakończyły się wybory sołty
sów i rad sołeckich w gminie Sanniki. Na
zebraniu tym sołtysem ponownie został
wybrany Grzegorz Ambroziak.
Spotkania wyborcze rozpoczęły się
7 lutego w Aleksandrowie, gdzie dotychczasowy sołtys Wiesław Milczarek zrezygnował, a nowym sołtysem została Gabriela
MoIka. Sołtysem Lwówka 14 lutego wybrana została Renata Durmaj, dotąd funkcję tę sprawował Franciszek Bujakowski.
Zmiana sołtysa nastąpiła też w Działach,
gdzie na miejsce Dionizego Siedlarka wybrany został Władysław Balcerzak.
Frekwencja na zebraniach mieszkańców
wsi była bardzo zróżnicowana. Najwięk-

nia w Osmolinie (uczestniczyło 77 osób
spośród 333 uprawnionych, co stanowi
23,12%), Czyżewie (72 osoby spośród 316
uprawnionych, co daje frekwencję 22,78%)
i Osmólsku (33 osoby, uprawnionych 155,
frekwencja 21,29"10).
Najmniejsza frekwencja była na zebraniu
w Lasku, na które przyszło 10 osób ze 148
uprawnionych. W najmniejszym sołectwie
- Działy - na wybory przyszło 6 osób,
a uprawnionych jest 40.
Przewodniczący Rady Gminy Bogdan
Cieślak, który brał udział w 5 zebraniach
mówi, że głównym problemem poruszanym na zebraniach był stan dróg. - Drogi
mamy bardzo zaniedbane i Vtl)lsłuchali
śmy wielu postulatów na ten temat. Drugim tematem było dokończenie wodociągowania gminy.
(mwk)

lisiewice Małe bez sołtysa
a początku marca zakończyły się zebrania sołeckie w gminie Domaniewice, podczas których wyłoniono jedenastu sołtysów na dwanaście istniejących
sołectw. Nikt nie zgłosił się do piastowania Problemowych wierzb na tym osiedlu jest więcej, dwie są np. przy bloku nr 15.
tej funkcji społecznej w Lisiewicach Małych. Dotychczasowy sołtys JózefKucharczyk zrezygnował z jej pełnienia. Prawdopodobnie w najbliższym czasie wybory
zostaną przeprowadzone ponownie, jeżeli
tylko któryś z mieszkańoow zdecyduje się
kandydować.
sietJle Kostka nie jest ujęte w planach bo jest to zdrowa wierzba - mówi dyrektor
W trzech sołectwach zaszły zmiany:
lrycinania drzew na rok 2007 w 110- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Anw Sapach sołtyscm została Teresa An- szym mieście - mówi naczelnik Wydziału drzej Masztanowicz. Drzewa można bodrzejczak, w Skaratach pod Las - Małgo Spraw Komwllllnych w ratuszu Paweł Gaw- wiem wyciąć tylko w dwóch przypadkach:
rzata Majewska-Krukowska i w Re- roński - Nie lrykonywaliśmy również żad gdy są one chore albo gdy-zagrażają bezpieczycach - Grzegorz Foks. Po raz kolejny nych intenvellcji IUl tym łowickim osiedlu.
czeństwu pieszych i kierowców.
sołtysami zostali: Grzegorz Białek ze StroWniosek o wycięcie wierzby przy bloku
Na razie więc wierzba zostąnie. Prawdoniewic, Grzegorz Białek ze Strzebiesze- m 15na osiedlu Kostka zgłosiłjeden z miesz- podobnie natomiast, w momencie rozpowa, Włodzimierz Fraszczyk ze Skara- kańców tego budynku, na spotkaniu burmi- częcia remontu kanalizacji deszczowej i satek, Wiesław Mrzygłód ze Skaratek pod strza Krzysztofa Kalińskiego z mieszkań nitarnej - gdyby do tego doszło - będzie trzeRogóźna, Ewa Redzisz z Rogóźna, Hali- cami z osiedla Kostka, które odbyło się ba wyciąć wiele drzew. Ale czy remont kana Janicka z Krępy, Józef Kosiorek 20 lutego. - Nie pamiętam dokładnie, jaki nalizacji na tym osiedlu istotnie jest konieczz Domaniewic oraz Zbigniew Klimkie- problem lrystępuje z tym drzewem. Możli ny? O wątpliwościach w tej sprawie pisaliwicz z Lisiewic Dużych.
(eb) we, że nie może/ny go tak po prostu lryciqć, śmy w ubiegłym numerze NŁ.
Or)

N

Czy drzewa na Koslce
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-MOPS

Na 31Maia powstanie Klub Seniora
Klub Seniora, określany też
mianem domu dziennego pobytu dla seniorów, ma rozpocząć
działalność na bazie środowi
skowego domu samopomocy
działającego w budynku przy
stołówce PCK przy ulicy 3 Maja
w Łowiczu. Klub seniora ma działać pod skrzydłami Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej,
a działalność ma zapóczątko
wać w pierwszych dniach kwietnia.

M

iałby być

Zarówno Toastersom, jak i tańczącej publiczności nie przeszkadzał w dobrej zabawie brak wolnego miejsca.
•

otwarty w godzinach od
14.00do 20.00. chociaż godziny nie
są sztywno ustalone. Nie jest też
wykluczone, że godziny otwarcia inne byłyby latem, a inne w miesiącachjesiennych
i zimowych. - Wiele będzie zależeć od tego,
jak sami seniorzy będą organizować swój
wolny czas. Nie chcemy niczego szrywno narzucać, bo to przecież seniorzy mają się
IV klubie dobrze czuć i chętnie do klubuprzychodzić - JX>wiedział nam :mstępca dyrektora MOPS Dariusz Mroczek.
W ramach JX>mocy organizacxjnej oŚTodek zamierza zapewnić seniorom dostęp do

pomieszczeń i sprzętów wykorzystywany<;h przed poludniem przez środowisko
wy dom samoJX>mocy i opłacić pracownika
od zajęć terapeutycznych. - Nie każdy senior chce uczyć się na Uniwersytecie lheciego Wieku. W klubie postawimy przede
wszystkim na rekreację, ale co się tak naprawdę będzie w nim działo, ma zależeć od
Klubowej Rady Seniorów, która zostanie
dopiero powołana - dowiedzieliśmy się
w ośrodku pomocy.
W początkowej fazie działania Klubu
Seniora będzie mogło w nim przebywać jednocześnie 20 do 30 osób. Potem - jeśli bę
dzie taka JX>trzeba - zostanie zorganizowane miejsce dla większej liczby osób. Do
wykorzystania popołudniami są np. pomieszczenia stołówki Polskiego Czerwonego Krzyża, która mieści się w tym samym
budynku.
Klub ma dzialać we wszystkie dni robocze, ale nie jest wykluczone, że będzieotwar
ty również w soboty i niedziele. - Jesteśmy
na etapie tworzenia ramowego regulaminu
klubu oraz zbieramy informacje o ty"~ kto
jest chętny do uczesmiczenia w życiu klubu
oraz o pomyslach na jego działalność - powiedział na Mroczek.
(mak)

Pracownio Sztuki lywej pełno nie tylko łowiczan Dzisia e "Kangur"
Amerykański zespół
było pełno młodych łowiczan,
Uu.ąd
ŁowiI
ze

"The Toasters", grający muzykę ska, wystąpił
13 marca w Pracowni Sztuki Żywej
działającej przy ŁOK.

oncert Amerykanów JX>przedził występ łowickiego zespołu ,,Banditos",
również pochodzącego z nurtu ska
W Pracowni Sztuki Żywej, która powstała
na miejscu dawnej klubokawiarni Tipes To-

K

pes,

ale tak- finansowany przez
Miejski w
czu w ramach cyklu ,,Bmmistrz Łowicza
Pracowniajestraczej malymklubem, tochęt- zaprasza". Jednak pierwszy raz jest to muni do tańców potrafili znaleźć w tłumie ka- zyka dla młodych ludzi. - Będziemy chcieli
wałek przestrzeni do pląsów.
raz w miesiącu współfinansować koncerty
Następny koncert w Pracowni Sztuki dła młodzieży - mówi :mstępca burmistrza
Żywej już jutro, 16 marca o godz. 21.00. BogusławBończak-rymrazemjesttokonW łowickim klubie wystąpią Fisz, Emade cert w pracowni, bo sami prosili nas o poi Envee, czyli tym razem usłyszymy JX>Jski moc final1Sową, ale jak będzie daJęj, zobabardzo dobry hip-hop. Koncert jest wspól- czymy Koszt koncertu to 25 zł.
0rJ
że dużo osób spoza naszego miasta Choć

Zimno na Malowieckiei

Uczniowie
szkół
podstawowych, gimnazjów

i szkół ponadgimnazjalnych
zmierzą się dzisiaj, 15 marca,
Z zadaniami matematycznymi
w ramach Międzynarodowego
Konkursu "Kangur
Matematyczny".

R

ozwiązywanie zadań w zamkniętym

teście rozpocznie się o godz. 9.00
i trwać będzie od 70 do 90 minut w zależno
ści od kategorii wiekowej. W ,,Kangurze"
wyodrębnionych jest pięć grup ze względu
dzieje z ogrzewaniem w czasie weekendo- na wiek uczestników: Maluch, Beniamin,
wych zjazdów studentów, że ci marzną. Kadet, Junior i Student. Najmłodsza z kateSekrCtaIka, która przekazała mu informację, gorii przeznaczonajest dla uczniów klas trze.że chcieliśmy JX>rozmawiać, odJX>wiedzia- cich,jednak przez wiele lat brali w niej udział
la, że - Rektor nie będzie rozmawiał na ten także najzdolniejsi uczniowie z klas drugi"h,
temat. Dalej usłyszeliśmy, że rektor jest zda- a nawet pierwszych. Dlatego JX>stanowionia, iż studenci, którzy zgłosil i nam pro- no, że w tym roku jednocześnie z między
blem, JX>winni najpierw zgłosić go do rekto- narodowym "Kangurem" wprowadzony
ratu i wtedy zostałyby podjęte kroki w celu zostanie,,Kangurek"adresowanywłaśniedo
wyjaśni<?nia sytuacji. - To nie jest taka dro- tych najmłodszych matematyków.
ga,jak być powinna, by załatwiać takie proRozwiązane testy wysyłane są do cenblemy przez prasę - oświadczyła
tralnego ośrodka w Tonmiu - Towarzystwa
(tb) UJX>wszeclmiania Wiedzy i Nauk Matema-

tycznych. Potem wyniki są przesyłane do
lokalnych ośrodków odJX>wiedziainych za
organizację konkursu, w przypadku JX>wiatu łowickiego, a także sochaczewskiego, rawskiego, skierniewickiego, kutnowskiego
i brzezińskiego, jest to stowarzyszenie Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy
"Wektor". W tym roku z wymienionych
powiatów w konkursie bierze udział ok.
pięciu tysięcy uczniów. Główne nagrody
w postaci obozów matematycznych i wycieczek zagranicznych rozdaje toruński 0śro
dek, a dodatkowe nagrody dają lokalneośrod
ki.
- Staramy się wręczyć nagrody wszystkim uczniom, którzy zdobyli dużą ilość punktów w teście - mówi prezes stowarzyszenia
"Wektor" Grzegorz Janocha - Dzieciaki cieszą się z wycieczek zagranicznych, ale także
z p/uszaków, które dostają, Stowarzyszenie
organizuje m.in. dodatkowe miejsca na wycieczkach zagranicznych, które, jak zauważa Janocha, bardziej przypominają obozy
matematyczne. - Dzieciom naprawdę dużo
frajdy sprawia rozwiązywanie zadlJli lnatematycznych i to nie tylko dlatego, że za poprawllą odpowiedź otrzymują p/uszaki dodaje.
01

- Mogłoby być cieplej, bo na wy- ra pisze - Średnio co dwa tygodnie mam
wątpliwą przyjemność i nie jestem odosobnym - powiedziała nam Ania, jedna niona w tęj kwestii -po prostu marznąć! lnie
ze studentek Mazowieckiej Wy- cieszą te piękne marmury, Iwlory i IWWoczeższej Szkoły Humanistyczno-Peda- sne ~ażenie, gdy człowiekowi szczekogogicznej w Łowiczu, studiująca czą zęby z zimna, a w skostniałych dłoniach
zaocznie w soboty i niedziele - Jest trudno utrzymać długopis! Ciężko jest potak od dłuższego czasu. Czemu?- godzić się z tym faktem, zwłaszczajeśli czło
nie wiem.
wiek część swaich ciężko zarobionych pieniędzy przeznacza na dokształcanie. Według
aczepiona przez nas inna grupka stu- mnie jest to trochę lekceważące, zwłaszcza,
dentów mówi, że w lutym na wykła że od nas studentów wymaga się tenninodach marzli. - Najgorzej mają dziewczyny, wości w opiatach za studia...
które nie ubierają za ciepło - mówi student
I dalej - Jestem na zwolnielliu z uwagi na
Paweł- Czasami siedzą w płaszczach, lałrt ciężkie przeziębienie: antybiotyki, potrące- , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kach. Trochę mamy na wykladach polowe nia z wynagrodzenia... same straty, wiem,
warunki - śmieje się i dodaje, że nikt z uczel- wiedza kosztuje, ale bez przesady ... To my
ni nie wyjaśnił studentom dlaczego marzną. studenci utrzymujemy tę szkołę, tymczasem
Do przeprowadzenia wywiadu wśród jesteśmy traktowlJlli lnało poważnie!
kładach trzeba siedzieć grubo ubra-

Z

Sukces młodzieiy z Koinpiny

studentów na temat temperatwy na wykła
dach skłonił nas list jednej ze studentek, któ-

Dziewięciu

Bolimowie Krystynę Markus zastąpiła Regina Letka, w Huminie

W

Henrykę Kałęcką Teresa Florw Jasionnej Wandę Kochanek Jan

Muszyński, w Kęszycach Wsi Stanisława

Plichtę

Beata Zwolińska, w Nowych

Kęszycach Janusza Łukawskiego Mariusz
Łukawski,

w wojewódzkim etapie

ogólnopolskiego konkursu
"Poznajemy Parki
Krajobrazowe Polski"
rozegranym 6 mar~a, zajęła
Zmienil się także sołtys w Józefowie,jednak w tym przypadku nie była to sprawa drużyna uczniów Gimnazjum
wyborów - zmarł dotychczasowy sołtys w Kompinie, reprezentująca
Mruian Strojek, a na jego miejsce wybrano Bolimowski Park
Eryka Owczarka.
Krajobrazowy.

nowych sołtysów

Dziewięciu nowych sołtysów wybranych zostało podczas serii spotkań wyborczych, jakie trwały przez
luty i początek marca na terenie gm inyBolim6w.

czak,

Próbowaliśmy zapytać się rektora
MWSH-P prot: Wiesława 8alceraka, co się Drugie miejsce

w Podsokołowie Sławomira
Fiutkowskiego Robert Buczek, w Sierzchowie Halinę Białogłocką Zenon Papiernik i w Wólce Łasieckiej Wiesława Stajszczaka Jacek Gasik.

W 8olimowskiej Wsi sołtysem pozostaKrólik, w Huminie Dobra Ziemskie l Janusz Rześny, w Huminie Dorba
Ziemskie rr Krystyna Zapała, w Joachimowie Mogiły Ewa Szwarocka, w Kolonii Bolimowska Wieś Henryka PikuIska, w Kolonii Wola SzydłowieckaZenon
Skiba, w Kurabce Krzysztof Kret, w Ła
siecznikach Henryk Owczarek, w Sokołowie Bogdan Głowacki, w Woli Szydlowieckiej Piotr Dylewski, w Ziąbkach
Anna Plichta i w Ziemiarach Grzegorz
Nadulski.
(wcz)

ła Anna

K

onkurs adresowany jest do uczniów

gimn~ów z gmin położonych w stre-

fie parków krajobrazowych. Przebiega
w pięciu etapach, od szkolnego, JX> ogólnoJX>lski.
Etap wojewódzki odbył się w Załęczu
Wielkim na terenie Załęczańskiego Parku
Krajobrazowego, w Ośrodku Harcerskim
"Nadwarciański Gród" i połączony był
z czterodniowym JX>bytem jego uczestników na Zielonej Szkole, którego fimdatorem
był Urząd Marszałkowski w Łodzi. Rywa-

Pawel Piórkowski, Magdalena Figat,
Ewelina Bolimowska, Katarzyna
Zimna i opiekun Aneta Kowalczyk.
liz·owało 7 czteroosobowych drużyn
z 7 parków krajobrazowych województwa
łódzkiego (parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Bolinlowskiego Parku Krajobrazowego, Zespołu Nadpilieznych PK:
Sulejowskiego, Spalskiego, Przedborskiego
oraz z Dyrekcji Sieradzkich PK: Za/ęczań-

skiego i Międzyrzecza Warty i Widawki).
Bolimowski Park Krajobrazowy reprezentowruly był przez chużynę z Gimn~um nr
I w Kompinie w składzie: Paweł Piórkowski, Ewelina Bolimowska, Magdalena Figat,
Katarzyna Zimna. Nauczycielem przygotowującym uczniów do konkmsu byla Aneta Kowalczyk. Drużyna wyłoniona została
na drodze etapu szkolnego zorganizowanego 7 listopada ubiegłcgo roku, gminnego 5 grudnia, w którym rywalizowala z Gimnazjum w Dzierzgówku i etapu parkowego
rozegranego w Skiemicwicach.. 9 stycznia.
W etapie wojewódzkim uczniowie ci zajęli
drugie miejsce, zdobywając 110 pkt. Zwyciężyła chużyna Spalskiego Parku Krajobrazowego, która była lepsza tylko o półpunktu
i to ona będzie reprezentować województwo łódzkie w finale.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
nagrody rzeczowe. Fundatorami nagród
z terenu Bolimowskiego Parku Krajobrazowego były starostwa w Łowiczu i Skierniewicach oraz Uu.ąd Miejski w Łowiczu. {lvcz}
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Gmina Łyszkowice

Ustalono stawki oplot za nieczystości
óme stawki opłat za odbieranie odpadów komunaJnych oraz opróżnia
nie zbiorników bezodpływowych szamb - na terenie gminy Łyszkowice z0stały ustalone na ostatniej sesji tamtejszej
Rady Gminy. Nie są to stawki, które muszą
obowiązywać, tylko maksymalne, jakie firmy chcące świadczyć usługi odbierania nieczystości będą mogły stosować na terenie
gminy.
Opróżnienie zbiornika bezodpływowe
go - Szamba może kosztować maksymalnie
22 złote za metr sześcienny ścieków oraz
3,50 złotych za kilometr trnnsportu. Za odebranie pojemnika na śmieci o pojemności
120 litrów - 12 złotych, za pojemnik dwukrotnie większy - 20 złotych. Odebranie me-

G

tra sześciennego odpadów luzem - 30 zło
tych. Mieszkańcy budynków wielorodzinnych zapłacą 4 złote miesięcznie. Uchwala
została przyjęta 13 głosami za przy jednym
p=iwnym Radny Lech Szymański uznał
bowiem, że proponowane siawki są zbyt
wysokie.
Zanim doszło do głosowania nad uchwałą,
wójt WY-iawił, że: - Rozważamy kupno wozu
- beczki do »JPOm~ania nieczystości
dla naszej oczyszczalni ścieków, żeby mogla
świ.adczyć takie usługi na terenie gminy powiedział wójt Włodzimierz Traut Nowy
Łowiczanin dowiedział się, że samochód taki
może być przez gminę kupiony nie wcześniej niż w drugim półroczu tego roku.
(mak)

Remont w OSP Bednary Kolonia
Gruntowny remont przeszła alet. Ze świetlicy wykuli drzwi do świe
w ostatnim czasie strażnica żo podstawionej przybudówki z tyłu
Ochotniczej Straży Pożarnej obiektu, w której znajdują się toalety, damw Bednarach Kolonii.
ska i męska, oraz umywalka. W przybudówce znalazło się też miejsce na zapleracownicy gminnej brygady remon- cze kuchenne.
towo-budowlanej w miejsce drewW toaletach trzeba jeszcze założyć
nianej, zarywającej się podłogi zało płytki, jednak dotychczas było na to zbyt
żyli kafelki. W 1/3 podłoga jest drewniana, zimno. Założone zostaną, kiedy tylko aura
z przeznaczeniem do tańca. Wybudowano stanie się nieco cieplejsza. W tym roku
też nowe podwyższenie dla orkiestry.
w głównej sali założony ma zostać także
Najważniejszejednak dla organizatorów podwieszany sufit.
wesel czy komunii jest dobudowanie to(wcz)

P

KOBIET. Niecodzienne tulipany, bo w postaci naklejek, członkowie Mło
Rady Miejskiej wręczali wszystkim młodszym i starszym łowiczankom z okazji Dnia Kobiet. Naklejkowe kwiaty można było dostać 8 marca idąc ulicą Zduńską i Pijarską. Wszystkie obdarowane panie
dziękowały chłopakom z Młodzieżowej Rady Miejskiej promiennym uśmiechem.
. ar)
TULIPANY OD MRM NA

dzieżowej

Bolimów

Nowy chodnik no Farnej

T

rwają prace przy układaniu chodnika

w ulicy Famej w Bolimowie. Na bp:nej
długości 600 metrówpracownicy gminnej brygady remontowo-budowlanej demontują stare płyty chodnikowe i układają ciągi
piesze z kostki brukowej. Prace mają się zakończyć na święta Wielkanocne, gdyż chodnik w tej ulicy jest bardzo ważnym ciągiem
pieszym wiodącym do kościoła. Większość
zdemontowanych płyt jest tak połamana,
iż nie nadaje się do ponownego wykorzystania. Te w lepszym stanie posłużą wymianie i uzupełnianiu innych gminnych chod-

Pieniqdle na drogi
i salę w Błędowie
Chąśno

jeszcze przesądzona ijeśli radni będą chcieli,
by ona pozostała na swoim miejscu. to
muszą si ę liczyć z kosztami rzędu
200 tys. zł na przeprowadzenie w niej remontu zapewniającego możliwość korzystania z niej przez najbliższych kilka lat.
Budżet przewiduje też budowę kilkusetmetrowej nitki wodociągu, spinającego sieć
w Skowrodzie Południow~ i w Reczycach.
Przeznaczono na to 30 tys. zł. Podniesie to
skuteczność zasilania w wodę gospodarstw
w Skowrodzie, gdzie niemal każdego roku
w okresie letnim notowany jest jej niedobór.
62 tys. zł przewidziane zostały na rozpoczęcie prac przy sporząpzaniu miejscowego planu zagospodarowania gminy.
20 tys. zł potrzeba na dokończenie prac
w modernizowanej obecnie remizie strażac
kiej w Karsznicach Dużych. Trzępa tam dokończyć rozbudowę garaży i wykonać nową
instalację elektryczną, dzieląc zasilanie OSp,
Domu Ludowego i sklepu. Kolejne 30 tys.
zł zostało zarezerwowane na remonty
w pozostałych strażnicach OSP.
W budżecie znalazło się także 10 tys.
złotych przeznaczonych na wymianę sprzę
tu komputerowego i kolejne 10 tys. złotych
będące dotacją z Urzędu Wojewódzkiego na
wyposażenia dla Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego. Chodzi m.in. o zakup
komputera wraz z oprogramowaniem i radiotelefonów.
(tb)

sokości 5 milionów 338 tys. złotych , w Błędowie. Obecnie trwająpraceprojekt0wydatki 5 milionów 329 tys. zł. Wydatki we. Radni wraz z wójtem zadecydowali,
inwestycyjne gminy zaplanowano na że nowy obiekt nie powstanie na miejscu
budżet gminy na 2007 rok.
I milion 42 tys. zł. Z tego 600 tys. zł starego, który planowano pierwotnie wyPrzewiduje on mniej
zaplanowano w dziale inwestycji drogo- burzyć, ale obok. W ten sposób uczniowie
wydatków na inwestycje
nikó~
(~)
wych. 300 tys. zł zapisanych jest na sfi- szkoływ Błędowie będą mogli uczestniczyć
niż w roku ubiegłym,
nansowanie budowy nowej drogi Mastki w zajęciach wychowania fizycznego
kiedy budowano salę
- Skowroda Południowa o długości w czasie budowy nowej sali. Projekt ma
Gmina Łowicz
gimnastyczną przy Szkole
1,4 km. W planie jest wykonanie podbu- być gotowy w kwietniu. Gmina chce wyw Mastkach
stąpić o pieniądze na jego realizację z Unii
dowy i nawierzchni asfaltowej .
byłych sołtysów iPodstawowej
świetlicę wiejską
- Pozostałe 300 tys. zł to pieniądze re- Europejskiej, jednak już wiadomo, że bę
agrody w postaci dyplomów i ze- w Niespuszy Wsi. Z drugiej
zerwowane na nakładki na drogach gmin- dzie to możliwe w drugiej połowie roku.
garków otrzymali 28 lutego z rąk strony, po raz pierwszy od lat nych. Wójt Reczulski poinfOlTIlował rad- Gmina sprawdza możliwość składania
wójta Andrzeja BaryIskiego sołtysi gmina w budżecie
nych na sesji, że nie może jeszcze podać, wniosku w czasie prowadzonych już prac,
z gminy Łowicz, którzy nie zostali wybra- zarezerwowała aż 600 tys. zł
które drogi będą poddane remontowi, za- jeśli taka możliwość będzie - to budowa zani, bądż nie kandydowali w tegorocznych na budowę i modernizację
pewnił, że oczekuje od radnych sugestii cznie się jeszcze w tym roku. Całkowity
wyborach do władz sołeckich. Wyróżnieni
na ten temat. Planuje,. iż za tę kwotę po- koszt inwestycji to ok. 1,3 mln zł (łącznie
dróg.
za samorządową pracę zostali: Stanisław
winno udać się wykonać blisko 3 km no- z nową kotłownią, którą na potrzeby sali
Kozioł z Dąbkowic Dolnych, Stanisław Litrzeba wybudować).
udżet gminy Chąśno jest najrnniejszym wycn nakładek.
siecki z Dąbkowic Górnych, Andrzej Ko365 tys zł zostało zapisanych na budoNa sesji radni pytali się wójta o przyspośród gmin powiatu łowickiego. Teper z Gużni, Mirosław Kosiorek z Niegoroczne dochody zaplanowano w wy- wę nowej sali gimnastycznej przy szkole szłoŚĆ starej sali. Ten odparł, że nie jest ona
dżwiady, Andrzej Wysocki z Parmy, Jan
Sójkowski z Pilaszkowa, Henryk Sokalski ----------------------------------------------------------------------------------------~--------z Zawad oraz Druiusz Kamiński z Zielkowic. Nagrodę przeznaczono również dla
byłego sołtysa Świąc Józefa Stefańskiego,
który nie był obecny na sesji.
Or)

Radni gminy

jednogłośnie przyjęli

7 marca

Nagrody dla

N

B

pożyczki

Przywitać wiosnę

na rowerach
związku z pierwszym dniem wio-

W

sny i otwarciem sezonu rowerowego, w sobotę 24 marca, Klub TurystYki K.()larskiej "Szprycha", PTIK i Urząd
Miejski w Łowiczu już teraz zapraszają na
rodzinną imprezę plenerową pod nazwą:
,,Rowerowe Powitanie Wiosny". Początek
o godz. II . na Starym Rynku, w programie:
parada ulicami miasta, rajd terenowy, topienie Marzanny, ognisko w Lesie Miejskim,
konkursy i nagrody. Więcej szczegółów - za
tydzień.
(tb)

REKLAMA - - -

i lokaty

tne
G
• AMICA, LG
SONY, PHILIPS, SAMSUNG
ARISTON, AEG, BOSCH, POLAR

ELEKTROLUX, GORENJE
,MA.STIERł:::OC1K.

WHIRPOOL

ŁOWICZ ,

ul.

Długa

2, tel. 046 830 20 89, 046 83 0 2 1 53

www.skoksterczyka.pl
Infolima' O801 600 100 (koszt połączenia lokalnego) lub 058 782 93 00
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Zapanowala moda na .Iealr.
ainteresowanie przerosło nasze najoczekiwania - powiedziała
nam Joanna Gałka- Walczykiewicz, która
wraz z mężem prowadziła w Gminnej Bibliotece Publicznej w Chąśnie w miniony
wtorek, 12 marca, trzecie już warsztatowe
zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży. Przyszło na nie aż 73 uczniów szkół w Mastkach w Błędowie. - Dotychczas nie spotkaliśmy się z tak dużym zainteresowaniem, chyba że zajęcia odbywały się w godzinach lek-.
cyjnych. Zazwyczaj też po pierwszym spotkaniu liczba chętnych mocnospadakJ, tujest
odwrotnie - przyznał Marcin Gałka-Walczykiewicz.
nużą frekwencję można tłtunaczyć brakiem dotychczas takiej oferty w bibliotece,
jak i nagłośnieniem propozycji w szkołach
przez nauczycieli, a fenomen zwiększania
się liczby uczestników tym, że są one prowadzone w fonnie zabawy. Na wtorkowym
spotkaniu zaproponowano uczestnikom
zabawy na wyobrażnię, np. dzieci wymyślały niekończącą się opowieść, którcj kolejne zdania dodawał inny uczestnik spotkania - Tezajęciasą inne niż w szkole,jest dużo

Z

Marcin Miodek w roli cesarza,

płaczącego

ze wzruszenia pod

wpływem śpiewu słowika.

Teatr · nie tylko zabawa
- Najgorsza chwila na scenie to
moment przed odsłonięciem kotar
w czasie premiery. Skacze adrenalina, zasycha w gardle, emocje
sięgają zenitu. Potem pokazuje się
publiczność i wszystko się uspokaja. Każde kolejne przedstawienie
grane jest już mniej neIWOWO, bardziej na luzie - opowiada Marcin
Miodek, uczeń drugiej klasy Gimnazjum Pijarskiego w Łowiczu, jeden z 18 stałych członków Koła Teatralnego Kołowrót prowadzonego
w Łowickim Ośrodku Kultury przez

glądzie Teatrów Amatorskich ,,ŁUPTA
200S".Trzecie to adaptacja baśni Jana Christiana Andersena - Słowik - wystawione ponownie w poniedziałek 12 marca na sali kinowej LOK.
W zamyśle są jednak kolejne przedsię
wzięcia: Piaskownica warszawskiego dramaturga Michała Walczaka, tego samego autora Nocny autobus, a także Co Alicja zobaczyła po dnłgiej stronie lustra na podstawie
prozy Lewisa Carolla.
Koło Teatralne Kołowrót powstało z inicjatywy psycholog Małgorzaty Buczyń
skiej, która ukończyła także socjoterapię
i studium sztuk plastycznych i wizualnych
w Warszawie. ZajęCia są realizowane w ramach programu socjoterapeutycznego dla
młodzieży, na który autorka projektu otrzymuje od trzech lat dofinansowanie z Urzędu
Miejskiego. W zajęciach udział bierze obecnie 18 osób, z różnych łowickich szkół. Prowadząca jest zadowolona ze swojej trzyletniej pracy - Udało się I1flm wspólnie stworzyć zgraną grupę, potrafiącą ze sobą pracować, wzajemnie się mobilizować, ale także doskonale bawić. Buczyńska mówi, że
grupa zaraża ją swoim ent~azmem i mło

Aneta Walkiewicz, nauczycielka wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 2. Kostiumy i scenografia jest tworzona przez człon
ków grupy na zajęciach towarzyszących,
często angażują się w to także rodzice.

la niektórych młodych aktorów z tej
grupy teatr stał się na tyle ważny, że
myślą naą związaniem z nim swojej przyszłości. Tak jest w przypadku Małgorzaty
Gałusa i Marcina Miodka. Oboje już dobrze
wiedzą, że zajęcia w LOK to nie tylko fajna
zabawa, ale często bardzo ciężka, kilkugodzinna praca, zwłaszcza w czasie prób. Gdy wracam z zajęć do domu, to jestem
czasami l-IYkończony - mówi Marcin Małgorzatę Buczyńską.
Z drugięj strony to najlepszy relaks. Przez
kilka godzin mamy na scenie swój świat i nic
la innych członków koła, z którymi
innego nie istnięje. Innyczłonek grupy, Magda
rozmawialiśmy: Pawła i Piotra MadeRucińska twierdzi, że największą zapłatą za
jów, Małgorzaty Gałusa, Magdy Rucińskiej
wysiłek włożony w przygotowanie przedi Aleksandry Lesiak, ten moment jest także
stawienia są oklaski publiczności.
najbardziej emocjonujący, choć zauważają,
Uczestnictwo w zajęciach rozwija. Paweł
że w czasie występów zdarzają się nie mniej
Madej i Marcin Miodek mówią, że stali się
emocjonujące sytuacje, gdy np. ktoś zapośmielsi, poprawiła się im wymowa, w szkomina tekstu lub ginie niezwykle potrzebny
le otrzymują lepsze oceny z języka polskieakurat rekwizyt.
go, ale też inaczej patrzą na oglądane przedKołowrót. działający w ŁOK od 2004
stawienia teatralne. Analizują je, szukają
roku, ma na swoim koncie już trzy przedw grze aktorów tego, co chcieliby zaszczestawienia, które obejrzało kilkaset osób. dzieńczą witalnością
Buczyńską współpracują Karina Sę pić LI siebie lub w przedstawieniach przygoPierwszym były: Wariaqe na temat KOJr
ciuszka, wystawiane wyłącznie w ŁDwiczu,
dkowska, która pospołu z logopedą towywanych przez Kołowrót. Mają do tego
drugim Gdziejestem opowiadające o bIoker- Bożeną Karczewskąpracuje nad emisjągł0- okazję, bo prowadząca Małgorzata BUCZY{lsach Wedhlg scenariusza napisanego przez su, oprócz tego na zajęcia przyjeżdża aktor ska, pozwala im na zmiany w scenariuszu,
samych członków grupy. Przedstawienie łódzkiego teatru Zwierciadło Krzysztof dotyczące dialogów czy choreografii.
(tb)
Kaczmarek, choreografią zajmuje się m.in.
zostało zaprezentowane na Łódzkim Prze-

D

D

Z

śmielsze

Marcin i Joanna Gałka-Wa/czykie
wiczowie (w ty/e) w czasie zajęć.
śmiechu i zalxrny,

bardzo się mi podobają -

powiedział nam Paweł,jeden z uczestników.

Do czerwca zajęcia w bibliotece będą miały
charakter warsztatów. Od września, gdy grupa się wykrystalizuje, ruszą przygotowania do wystawienia konkretnego spektaklu.
Wtedy też zajęcia zostaną podzielone na
wokalne i teatraInc.
Prowadzący postanowili zajęcia rozbić
na dwie grupy Wiekowe. W poniedziałek
spotykać będą się uczniowie klasy Odo V
włącznie, we wtorki starsi.
(tb)

Grała i śpiewała
Małgorzata Miazek, która jako je- nia uczCili pamięć Agnieszki Osieckiej, któdyna w dotychczasowej historii rej 10. rocznica śmierci przypadała w tym
"siamowych" spotkań śpiewała dniu. Wiersze poetki czytały Paulina Cysak
autorskie teksty, grając na gitarze, i Basia Krupka uczestniczki Ł WL.
została zwyciężczyniąXXIISLAM
Następnie przystąpiono do prezentacji.
u - Turnieju Prezentacji Poetyckich Walka była wyrównana, a poziom wierszy
w Łowiczu.
bardzo wysoki. Po billZliwym głosowaniu
publiczność, przyznała ,,Laur Zwycięstwa"
środę 7 marca w Kawiarni "Tygie- Małgorzacie Miazek. Otrzymała ona okolek" na Starym Rynku został roze- licznościowy dyplom xxn SLAM-u oraz
grany kolejny "pojedynek na sło nagrodę ufundowaną przez Łowicki Ośro
wa", zorganizowany tradycyjnie przez dek Kultury, którą był tomik wierszy
Łowickie Warsztaty Literaclge. SLAM - Agnieszki Qsieckiej. Wyróżniona została
Tumiej Prezentacji Poetyckich cieszy się Marta Latoszewska. Na zakończenie zabacoraz większym uznaniem w naszym mie- wy tradycyjnie rozlosowano również naście, czego dowodem był występ aż 12 twór- grodę wśród zgromadzonej publiczności.
ców prezentujących swoje wierSze przed Kolejny SLAM już za miesiąc, 4 kwietnia.
licznie zgromadzoną publicznością Przed LWL serdecznie zapraszają wszystkich
rozpoczęciem turnieju, uczestnicy spotka- chętnych.
JacekRybusŁWL

W

Już dżiś drzwi ótwarte w "Czwórce"
Dzisiaj, czyli 15 marca na godz.
17.00, Szkoła Podstawowa Nr 4
w Łowiczu zaprasza na drzwi
otwarte swoich przyszłych
uczniów wraz z rodzicami na
godz.17.00:

rzeprowadzone zostaną wstępne zapisy do zerówki i do klas pielwszych.
Obecnie przewidziane jest utworzenie trzech klas pierwszych. Rodzice będą
mogli zapoznać się z ofertą szkoły, min.
jakie są prowadzone zajęcia dodatkowe

P

w tej placówce: koła zainteresowań, sportowe i zajęcia wyrównawcze. Będą mogli
także poznać przyszłych nauczycieli swoich dzieci.
Goście będą mogli zobaczyć również
część artystyczną, przygotowaną przez
uczniów "Czwórki"': występ dzieci z zespołu instrumentalnego pod opieką Wiesławy Skrzypińskiej, występ zespołu folklorystycznego "Tęcza", taniec w wykonaniu uczennic klas IV - VI. Na końcu dzieciom wraz z rodzicami stworzona zostanie
możliwość zwiedzania szkoły.
(jr)
REKLAMA -

IItINAWOZY
IiiiIHYDRO
• rolnicze • ogrodnicze
ŁOW,CZ,

wykształcenie średnie , znajomość branży

zawodowe, prawo jazdy, samochód
e-mail: machmax@patro.pl. tel. (0-46) 837-04-79
I
23, 99-400 Łowicz, Biuro ORANG Edla Firm

I Mil" wirl·"ong doświadczenie

. . tel. (024) 277 91 37
Ił

••

O 604 636 674

oknadrzwi~

1

1465

:•

~1435

~(NmOl'

DRZWI

antywłamaniowe

zewnętrzne

700,

Karty wydawane są w przedszkolu, ,(V~....
ul. Ułańska 1
~~
w dniach 1- 31 marca 2007 r. _oi}.~
Zapewniamy fachową opiekę
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Gmina Bielawy

Nowy pracownik od marca
Katarzyna Misłak z Głowna wy- 17 marca, leżeć będzie pisanie wniosków
konkurs ofert na stanowisko w sprawie pozyskania środków z zewnątrz.
inspektora do spraw pozyskiwania w tym z Unii Europejskiej a następnie realifunduszy pomocowych w Urzędzie zacja całej procedury z nimi związanej, m.in.
Gminy Bielawy.
ogłaszanie przetargów.
Pierwszym zadaniem Katarzyny Misiak
kazała się najlepsza spośród 9 kandy- będzie realizacja inwestycji w postaci budo.
datów ubiegających się o to stanowi- wy boiska sportowego w Bielawach łącznie
sko. Wśród nich były dwie osoby z gminy z zapleczem. Inwestycja ta jest w większo
Bielawy, ale nie spełniały decydującego kry- ści sfinansowana dzięki dotacji z Urzędu
terium - nie miały praktyki w pozyskiwa- Marszałkowskiego w kwocie 2}3 tys. zł.
niu fi.mduszy pomocowych.
Gmina Bielawy z własnej kieszeni wykłada
Katarzyna Misiak odbyła staż w UIZę 96 tys. zł. W następnej kolejności zajmie
dzie Miejskim w Głownie, gdzie zajmowała się sporządzaniem wniosków na dofinansię właśnie pozyskiwaniem środków z ze- sowanie: budowy dróg lokalnych, oczyszwnąlIz. Ostatnio pracowała w prywatnej czalni ścieków w Bielawach i Sobocie oraz
firmie świadczącej usługi wodno-kanaliza- przydomowych oczyszczalni ścieków,
cyjne, gdzie była odpowiedzialna za przy- modernizacji oświetlenia ulicznego oraz
gotowywanie dokumentacji do stawania do termomodernizacji budynków gminnych
przetargów. W zakresie obowiązków no- w Bielawach.
wego inspektora, który pracę rozpocznie
(eb)
grała

O

Rada gospodarcza wpierwsze środy miesiąca
Mariusz Skowron

z

Głowna

ratownikiem jest od 5 lat. W łowickim pogotowiu pracuje od sierpnia ubiegłego roku.

Społeczna Grupa Doradców Gospodarczych powołana przez burmistrza Łowicza, będzie spotykać
się w sali radzieckiej ratusza
w każdą pierwszą środę miesiąca
o godzinie 18.00.

Ratownicy medyczni O
•
•
oszu IW n
Kostko

statnie spotkanie odbyło się 7 marca. Osoby, które chcą uczestniczyć
w tych obradach, mogą wypełnić
deklarację przystąpienia do rady, którą moż-

na otrzymać w Wydziale Promocji i Kultury w ratuszu lub pobrać ze strony urzędo
wego Biuletynu Informacji Publicznej.
Przypomnijmy, że Grupa Doradców
Gospodarczych ma współdziałać z samorządem m.in. w zakresie aktywizacji
gospodarczej Łowicza, opiniować przedsięwzięcia gospodarcze oraz działania
związane z promocją miasta. Prezesem
grupy jest Dariusz Karski.
(mak)

Gmina Bolimów

Łowicki szpital ogłaszać będzie W karetkach wypadkowych pracować mogą
konkurs na świadczenie usług lekarz lub ratownik.
przez ratowników medycznych.
- Chcemy zatrudnić więcej ratowników,
Wicedyrektor do spraw lecznictwa aby lekilrzy mniej obciążać pracą - przyAndrzej Kaźmierczak ma nadzieję, znaje Kaźmierczak. - Ratownicy to ludzie
że uda się zatrudnić ratowników młodzi, wykształceni, znający procedury
poprzez zewnętrzną firmę.
ratujące życie. Miałem okazję reanimować pacjelltów z ratownikami. Bardzo
atownik medyczny to nowy i dość dobrze się z nimipracuje. Ratownicy mogą
mało znany jeszcze zawód Ratownik podawać pacjentowi niektóre leki, ale nie
to absolwent3-letnich studiów licencjackich mogą wypisywać recept. Zastąpienie lelub S-letnich magisterskich.
karzy ratownikami ma m.in. na celu to,
W lowickim szpitalu pracuje już dwoje aby pacjenci nie wzywali kartek do nieratowników medycznych, ale więcej chęt zagrażających życiu zachorowań, z któnych nie ma. Jedna osoba - rato\\niczka za- rymi pacjenci powinni zgłaszać się do letrudniona została na izbie przyjęć, ratownik karza rodzinnego.
jeździ w karetkach pogotowia. W tym roku
Szpital od pewnego czasu boryka się
weszły w życie przepisy określające, że z problemem obsadzenia dyżurów w pogow karetce reanimacyjnej obsadę medyczną towiu. Przepisy na temat godzin pracy letworzą lekarz i pielęgniarka lub ratownik. karza sąjednoznaczne. Zgodnie z nimi leka-

R

rze nie

mogą, kończąc dyżur

w szpitalu,
w pogotowiu. Aby
w pełni obsadzić dyżury pracowników pogotowia, szpital w drodze konkursu wybrał
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
,,Medicus" M. Gudaja i spółki, który zatrudnia lekarzy i świadczy usługi na rzecz
szpitala.
Docelowo ratownicy medyczni będą
mogli jeździć do wszystkich niemal wypadków, lekarz będzie czekać na pacjenta w szpitalu. Ratownicy w pąyszłości zastąpią więc
sanitariuszy. Wicedyrektor uspokaja jednak,
że nie oznacza to, że wszyscy sanitariusze
zostaną zwolnieni. Zresztą część spośród
15 pracujących w łowickim szpitalu sanitariuszy wyraziła chęć zdobycia zawodu ratownika medycznego. Naukę rozpoczną we
rozpoczynać dyżuru

by je odzyskać, gmina musi zapłacić
SKR około 12 tys. zł. Gmina szykuje
w Piotrowicach tereny inwestycyjne
lub pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
Radni gminy Bielawy upoważnili wójta
Sylwestra Kubińskiego do dopełnienia formalności, po tym jak na styczniowej sesji
rozważano zasadnoŚĆ odkupienia działek.
Przeciwny takiemu pomysłowi był tylko
jeden radny - Jerzy Rybus, który od początku dyskusji, stał na stanowisku, że
nie tereny te nie są w ogóle potrzebne.
Działki mają od 40 do 16 arów. Łącznie
ze wszystkimi formalnościami, m.in. notarialnymi, odzyskanie działek kosztowało
by gminę około 20 tysięcy złotych. Obecnie
przeznaczone są one pod budownictwo,
działalność usługową drobną, nie powodującą uciążliwości. Pomysły zagospodarowania nieruchomości nie będą zatem powodowały konieczności zmiany przeznaczenia
gruntów~ planie przeslIzennym.

grru-

Przeznaczenie jednej działki jestjuż przeJest ona położona pomiędzy dwoma blokami. Wójt Kubiński chce, aby mieszkańcy bloków przenieśli w to miejsce swoje
garaże, które obecnie stoją na dużej działce
gminnej obok bloków od strony trasy Bielawy - Łowicz. - Zaproponujemy mieszkał/
com wykup gruntu podgarażami, ewentualnie płacenie miesięcznego czynszu za najem
- mówi wójt Kubiński.
Zwolnioną działkę można będzie wówczas dołączyć do dwóch przejmowanych
działek położonych pomiędzy blokami
a dawną bazą SKR, obecnie siedziba firmy
Ekowin. Całość, czyli ponad 2 hektary ma
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
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przeznaczona dla potencjalnych inwestorow, którzy chcieliby osiąść w tym rejonie, jak to uczyniła firma Ekowin przed
2 laty. Wójt ma jeszcze jeden pomysł na
zagospodarowanie wolnych powierzchni.
Zauważył, że w ostatnim czasie jest coraz
więcej zapytań ludzi z pobliskich miast
o ofertęwiejskichgruntówpod budowę domków jednorodzinnych.

Tytul projektu "PRZYGOTOWANIE OSÓB ODCHODZĄCYCH ZROLNICTWA
DO NOWEGO ZAWODU KIEROWCY ZAWODOWEGO POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH"

Prezes SKR

pt. Kurs dOkształcający kierowców
wykonujących transport drogowy

Widok od strony bazy SKR na bloki,
czyli na niezabudowaną działkę,
którą gmina chce odzyskać.
sądzone.

T

(mwk)

być

A

roku

Na drodze przeciwpożarowej ścieków. Obecny stan drogi spełnia jednak
oraz parkingu przy hali sporto- wszelkie wymagania i droga odebrana z0wej w Bolimowie położony został stała przez straż pożamą.
podkład z chudego betonu
Droga ma długość ponad 200 metrów,
- tzw. "chudziak".
szerokość 3,5 metra. Okala ona z dwóch
stron halę sportową i posiada plac manewerenwyłożony ma zostać kostką, jed- rowy o wymiarach 20 x 20 metrów. W przynak najprawdopodobniej nie w tym szłym roku na drodze i parkingu ułożona
roku. Powodem są pieniądze, które zostanie kostka, a plac manewrowy powięk
w większości skierowane zostaną w tym szony zostanie do wymiarów 20 na 45 meroku na modemizację gminnej oczyszczalni trów.
(lvcz)

wrześniu.

Gmino zapłoci za własne działki
Gmina Bielawy skorzystała z prawa pierwokupu wieczystej dzierża
wy ustanowionej na rzecz SKR
w Piotrowicach na trzech działkach
będących własnością gminy.

W przyszłym

tei

się interesowało

Przypomnijmy, że całą sprawę wywoła
pismo od prezes SKR Ireny Bialas, która
chciała stać się ich prywatnym właścicie
lem. Właścicielem trzech działek w rejonie
bazy SKR w Piotrowicach oraz dwóch bloków jest gmina Bielawy,jednak spółdzielnia
posiada je na mocy użytkowania wieczystego i zgodnie z obowiązującymi przepisami, może je sprzedać pod warunkiem, iż
zaproponuje właścicielowi możliwość pierwokupu. Dopiero gdyby gmina nie skorzystała z tej możliwości, SKR mógłby je odsprzedać komuś innemu, w tym np. Irenie
Białas,jako osobie fizycznej. Tę możliwość
jednak gmina,jak widać, odrzuciła.
(eb)

W dniu 19.03.2007 r. o godz. 9:00
rozpocznie się dla grupy IV
ostatni moduł szkolenia teoretycznego

ZajęCia odbywają się

ło

w sali wykładowej projektu.

Informujemy, że rekrutaCja na szkolenie jest zakończona
i nie przyjmujemy nowych zgłoszeń!
Instytucja Wdrażająca
Realizator projektu

..:o~~

~

Partner projektu

.....~ KIEROWCO.
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Gmina Sanniki

Bramki lapiq nie tylko Ilodliei

Zebrali 4 tysiące
dla chorego kolegi

S

Na naruszanie praw
osobistych poprzez
poniżenie w miejscu
publicznym skarżą się
niektórzy klienci
supermarketu
Intermarche na osiedlu
Bratkowice.

trażacy z Brzezi w gminie Sanniki

w minioną niedzielę kwestowali
przy kościele w Sannikach oraz przy
kaplicy w Brzezi na rzecz chorego na białaczkę kolegi, 35-letniego Dariusza Dudy.
Uzbierali kwotę 4.000 zł, którą wpłacili
na konto rodziny strażaka.
Jak pisaliśmy przed tygodniem, męż
czyzna choruje na ostrą białaczkę szpikową, kolejny miesiąc przebywa w szpitalu. Przeszedł kilka cykli chemioterapii
i czeka na przeszczep szpiku kostnego,
do którego dotąd nie znaleziono dawcy.
Nie ma prawa do renty, a jego rodzina jest
w trudnej sytuacj i materialnej. Ma 6-miesięczne dziecko.
W akcję pomocy dla rodziny Dariusza
Dudy włączył się Urząd Gminy w Sannikach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecz
nej, strażacy i ludzie dobrego serca.
W wielu miejscach pojawiły się apele
o pomoc z numerem konta, na które można
wpłacać pieniądze. W najbliższym czasie planowana jest zbiórka pieniędzy
w kościele parafialnym w Osmolinie,
a także zbiórka w zaprzyjaźnionych
z Brzeziąjednostkach OSP.
Pieniądze można wpłacać na konto numer: 67 9042 10260718 183630000010
Bank Spółdzielczy ,;Mazowsze"
w Płocku, oddział Sanniki.
(mwk)

Holowanie na żądanie
lfabetyczną listąpodmiotów gospodarczych i osób z terenu powiatu
łowickiego, które mają zarejestrowaną działalność w zakresie holowania
pojazdów będzie dysponowała wkrótce
łowicka "drogówka".
- Kierowca sam sobie wybierze, kto go
będzie holowal, żeby nie było wątpliwo
ści, że policjanci kogoś lub ja~ firmę
holującą faworyzują - powiedział nam
zastępca naczelnika Sekcji Prewencji ło
wickiej Komendy Powiatowej Policji
Mariusz Boczek. Policja majuż podpisaną umowę na świadczenie usług holowniczych z jedną z firm z Łowicza. Policjanci mogą SKorzystać z usług tej firmy
w przypadku, gdy wystąpi konieczność
np. zatrzymania pojazdu i odholowania
go na policyjny parking, kierowca jest pijany, czy pojazd nie ma właściciela. - Listę będą posiadali wszyscy policjanci
z" drogówki" oraz ci, którzy będąjechać
do kolizji lub wypadku - powiedział nam
Boczek.
Podmioty gospodarcze zainteresowane znalezieniem się na tej liście powinny
skontaktować się z KPP w Łowiczu pod
numerem telefonu (0-46) 830-95-82.
(mak)

A

Schronisko dla zwierząt
dłużej otwarte
chronisko dla zwierząt w Łowiczu
będzie otwarte w wydłużonych godzinach. W każdy poniedziałek
i czwartek osoby, które będą chciały ob<:irzeć psy (np. w celu zabrania do domu)
będą mogły odwiedzić schronisko w lasku Miejskim przy ulicy Katarzynów
w godzinach od l 1.00 do 18.00.
W pozostałe dni schronisko będzie
otwarte tak jak dotychczas, czyli od 11.00
do 15.00. Zmiana godzin otwarcia schroniska została przeprowadzona zgodnie
z sugestiami,jakie przekazywali do przedstawicieli Zakładu Usług Komunalnych
mieszkańcy miasta podczas lutowych
spotkań osiedlowych.
(mak)

S

Ą

P

l

owodem takiego stanu rzeczy są
bramki ustawione przed miesiącem
przy dwóch wxjściach ze sklepu. Są to specjalistyczne urządzenia z czujnikami, załą
czającymi się, gdy ze sklepu wynoszony
jest towar, za który nie zapłacono w kasie.
Kasjerki bowiem mają obowiązek rozkodować metki przy przxjmowaniu należności.
Etykiety umieszczone są w mało widocznych miejscach na niektórych towarach. Problem w tym, że zdarza się, iż czasami zawiedzie sprzęt lub człowiek, wówczas czujniki na bramkach "piszczą" nawet., gdy klient
nic nie ukradł, gdy norma.lnie zapłacił.

A

Trly razy wstyd
W sobotę 3 marca, pewna kobieta z os.
Bratkowice robiła zakupy w Intermarche Klienci Intermarche przechodząc przez bramki wiedzą, że są kontrolowani. Inne markety też kontrolują - wtedy
i po zapłaceniu rachunku w kasie chciała za- czujniki są przy kasach.

Kto kradnie?
Emeryci jest to jedna z trzech grup mniej liczna grupa. Kolejna grupa to zazłodziei, na które można podzielić tych wodowcy, kradnący najdroższy asorwyłapywanych w Intermarche dzięki tyment np. kawy, herbaty na zamówiebramkom. Ostatni z zatrzymanych miał nie lub na handel. Ostatnio dwóch męż
około 60 lat i cztery bateńe paluszki ukry- czyzn udało się złapać na parkingu, gdyż
te w kieszeni. Kolejna grupa to dzieci po załączeniu się alarmu na bramkach
i młodzież, kradnący zazwyczaj słody zaczęli uciekać ze sklepu. Pomogła
cze lub atrakcyjne zabawki - ale to naj- szybka interwencja policji.
wieźć je

wózkiem do samochodu. Bramka
zaalarmowała ochronę, że klientka wynosi
towar nierozkodowany. W pierwszej kolejności - zgodnie z procedurą ustaloną przez
właścicieli sklepu - poproszoną ją aby zostawiła wózek, a następnie sama przeszła
przez bramkę. W tej sytuacji alarm nie załą
czył się. Następnie ochrona sprawdziła, czy
wszystkie rzeczy znajdujące się w koszyku mają odzwierciedlenie na paragonie.
Wszystko się zgadzało. Okazało się, że jeden z zakupionych przedmiotów nie zostal
odkodowany na kasie, z winy kasjerki bądź
urządzenia.

wienie zakupów u ochrony. Alarm załą
czał się także w przypadku, kiedy sam
przechodził przez bramkę. Poproszony
o opróżnienie kieszeni, wyjęcie z nich
komórki i kluczyków do samochodu, które - zdarza się - uruchamiają alarm, zgodził się bez wahania, nie mając nic na sumieniu. Niestety, nawet to alarmu nie
wyłączyło.

Po kilkunastu minutach okazało się, że
to kurtka puchowa kupiona w jednej
z sieci marketów powoduJe "piszczenie"
bramki. Była ona również oznakowana
etykietą, która nie została zneutralizowana podczas zakupu. Zrobiła to dopiero
kasjerka w Intermarche, gdyż alarm załą
czałby się za każdym razem przy zakupach w markecie, które w zdecydowanej
większości wyposażone są w czujniki

- To nieprzyjemne wrażenie mogłyby zagrzeczne przeprosiny, a nie
szorstkie: - proszę już iść - skarży się
jednak na postępowanie ochrony nasza
rozmówczyni. - Przeszukiwanie w holu
główllym, kiedy sąsiedzi patrzą, nie nale- przeciwdziałające kradzieżom.
ży do przyjemnych, tym bardziej, że jest
I ponownie klient skarży się na to samo:
bezpodstawne. Obserwujący taką sytuację nie miałby nic przeciwko kontroli, gdyby
myślą zapewne: - O, złodzieja złapali!
przeprowadzono ją w miejscu odosobKilka dni wcześniej alarm załączył się nionym, nie na oczach licznej publicznona bramce, kiedy przechodził przez nią ści, którą stanowili klienci sklepu.
młody mężczyzna. Zgodnie z rutynową
Jeszcze bardziej drastyczną "przygoprocedurą został poproszony o zosta- dę" z bramką miała klientka niesłysząca.
trzeć choćby

Ile

było

Przy przekraczaniu bramki nie słyszała już z Intermarche, jak to obrazowo opialarmu. Jeden z ochroniarzy sują Jaworkowie, dobrej jakości Mercegonił ją i nie spodziewającą się niczego desa.
dość raptownie zatrzymał. Ta przestraCzujniki i etykiety, którymi znakowaszyła się, nie rozumiejąc powodów takie- ny jest asortyment, zostały wprowadzogo potraktowania. Również w tym wy- ne wzorem wszystkich marketów sieciopadku kobieta miała w torbie z zakupami wych. W Intermarche elementami sytejeden nierozkodowany produkt. Zajście mu są widoczne przy wyjściach bramki,
było dla niej nader nieprzxjemne.
w innych supemlarketach czujniki znajdują się przy każdej kasie.
załączonego

Skuteclny sposób
na złodliei
O tego typu przypadkach wiedzą wła
Jolanta i Janusz Jaworkowie. Wszystkie kasjerki przeszły szkolenie dotyczące dezaktywacji etykiet zabezpieczających. Właściciele Intermarche
uzależnili też premię wypłacaną kasjerkom od ilości niepotrzebnych alarmów,
powodowanych przez nierozkodowanie
etykiet. - Pracownice tłumaczą nam, że
niektórych towarów nie da się rozkodować. Serwisant twierdzi natomiast, że nie
ma takiej możliwości. My zaś zdajemy
sobie sprawę również i z tego, że nie ma
ludzi wolnych od błędów - wyjaśnia Jolanta Jaworek.
Zdecydowali się na ustawienie bramek
z czujnikami z uwagi na liczne kradzieże.
- Gdyby ludzie nie kradli, nie musielibyśmy wprowadzać takich obostrzeń. Życie
nas zmusza do zabezpieczeń - mówi Jolanta Jaworek. W ciągu miesiąca, od kiedy bramki funkcjonują, wykrywalność
złodziei wzrosła o 300%. Znaczne kwoty, właściciele nie .chcą zdradzać jak wysokie, pozostaną dzięki temu w ich kieszeni. Wcześniej złodzieje wyprowadzili
ściciele sklepu,

czyiei winy

Każdy chciał dobrze,

ale wyszło źle - tak można podsumować
przyczyny długiego oczekiwania na karetkę pogotowia.

Dlaclego iednak
nie na laplecIu?
Ochroniarze sprawdzający skarżących
klientów zastosowali rutynowe procedury. Jolanta Jaworek twierdzi, że
w przypadku kiedy klient się opiera lub
okazuje się, że ma przy sobie skradziony
towar, proszony jest na zaplecze i wraz
z ochroną czeka na przyjazd policji. Policja wzywana jest również w przypadku
kiedy nie chce on opróżnić kieszeni.
Dlaczego jednak takiej dyskretnej procedury badania na zapleczu nie stosuje
się od razu, przy pierwszym badaniu
i gdy nikt się nie opiera? - Na zapleczu nie
mamy czujników, które l-rykrywałyby nierozkodowane etykiety. Badanie to może
my przeprowadzić tylko /la bramce. Nie
raz klient wyjmuje pojedynczo po kilka
rzeczy i przechodzi przez bramkę, aby
stwierdzić, która z nich wywołuje a/ann wyjaśnia właścicielka sklepu.
Tyle że to wxjaśnienie niewiele wxjaśnia.
Być może trzeba dodatkową bramkę ustawić na zapleczu, by tam można było dokonać kontroli - a nie na oczach ludzi.
Eliza Blaszczyk
się

przypadek jest pilny. Dentysta i nauczyciel
w dobrej wierze. Do szkoły wezwano lekarza, który udzielił dziecku pomocy,
dał leki przeciwbólowe i skierował tam, gdzie
lekarze mogli zrobić operację. Trudno było
przewidzicć, ile czasu minie, zanim dziecko
pomoc otrzyma.
działali

obec powyższego Każmierczak
zwrócił uwagę, żc wina nie leży
Wicedyrektor ZOZ do spraw lecznictwa
kach pisaliśmy przed 2 tygodniami. na pogotowie i wypisał zlecenie przewozu Andrzej Kaźmierczak wxjaśnia, że 20 lute- wyłącznie po stronie dyspozytorki. PrzePrzypomnijmy, że 20 lutego na lekcji wy- dziecka do Łodzi. Sandra miała czekać na go karetka przewozowa miała wxjątkowo prowadził z niąjednak rozmowę, na której
chowania fizycznego dziewczynka niefor- karetkę przewozową 5 godzin. Po 2-3 go- dużo zleceń i stąd tak długie oczekiwanie. otrzymała ustne upomnienie - na tym potunnie przewróciła się, wybijąjąc sobie gór- dzinach matce dziecka udało się znaleźć 0so- Uważa też, że popełniono błąd, nie wzy- stępowanie dyscyplinarne się zakończyło.
ne ,jedynki". Jeden z ząbków wbił się bę, która zawiezie je do Łodzi. Dyrekcja wając pogotowia do szkoły. Dziecko miało Oprócz tego dyr. Kaźmierczak spotkał się
w przegrodę kości nosowej. Do szkoły we- szkoły złożyła skargę do dyrekcji Zakładu by w Łowiczu wykonany Rtg i szybciej z marną Sandry i przeprosił za zaistniałą
zwano dentystę, który po stwierdzeniu cha- Opieki Zdrowotn<:i na działanie pogotowia przewiezione zostałoby do Łodzi. Polece- sytuację·
nie przewozu nie wskazuje.na to,jak bardzo
rakteru obrażeń wypisał skierowanie na od- ratunkowego w Łowiczu
(mwk)

O

wypadku 9-letniej Sandry i jego skut-

dział chirurgii szczękowej w Łodzi. Pojechał
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Muszq
Japonii byłem po raz czwarty, mi wierzyć - nasz Nieborów z Arkadią
ale za każdym razem od kry- są co najmniej jak Wersal z dodatkiem
wam coś nowego. I nic w tym zamków nad Loarą. Tu więc J~ponia zadziwnego, bo każdy wyjazd był nieco imponować światu specjalnie nie może.
inny, a poza tym Japonia to kraj bardzo Ale na zwrócenie na siebie uwagi są
zróżnicowany, o kilku strefach klimatycz- też inne sposoby. Trzeba tylko pójść po
nych, choć tak, jak Polska, jednonarodo- rozum do głowy.
wościowy. Japończyków zawsze ~eż
północnej wyspie - Hokkaido
jednoczyła i nadal jednoczy osoba ce(od północy wąską cieśniną grasarza, choć samym cesarskim pa/acom
. niczy z Sachalinem)· zimy są
- jak mnie zapewniał nasz ambasador szczególnie uciążliwe i śnieżne. W roku
w Tokio, pan Marcin Rybicki - daleko do 1950 ten nadmiar śniegu uczniowie tueuropejskiego przepychu. Skromność to tejszych szkół postarali się jakoś fajnie
z pewnością jedna z najważniejszych wykorzystać i stworzyli na ulicach
cech każdego Japończyka, niezależnie sześć śnieżnych rzeżb. Tak rozpoczął
od pozycji, jaką zajmuje w społeczeń- się znany teraz na całym świecie festistwie. To pierwsza cecha, której na wal. Odbywa się na początku lutego,
pewno można im zazdrościć, a czego a miasto ozdobione jest wówczas popewnie długo jeszcze wielu spośród nad trzystu różnej wielkoś.ci śnieżnymi
tych, którzy u nas zrobili większe lub mniej- lub lodowymi dziełami. Najokazalsze
sze kariery, zr02;umieć nie będzie mogło. mają po piętnaście metrów wysokości
apończycy zdają sobie świetnie i kilkadziesiąt szerokości. Przez tydzień
sprawę z tego, że dla Europy czy festiwal odwiedZa około dwóch milioAmeryki sąjednak na "końcu świa- nów osób, zaś tutejsze hotele (wyłącz
ta", z zupełnie inną historią, kulturą i oby- nie dużych, 15 - 25-piętrowych, jest.
czajami, ale do tego wielkiego świata w Sapporo około setki) trzeszczą
przecież należą i są zupełnie inaczej po- w szwaGh. Nie trzeba chyba nikogo
strzegani niż inne nacje azjatyckie. przekonywać, jak wielka to promocja
Chcieliby swoją ukochaną Japonię przy- (i biznes) dla miasta. Na początku lutego
bliżyć jak najQardziej do reszty cywilizo- Sapporo ze swym festiwalem jest obecwanego świata. Świat przyjeżdża do ne we wszystkich stacjach telewizyjni«h coraz częściej, oni do "reszty świa- nych świata. Ale od kilkunastu lat Sapta", głównie do Europy i USA, bardzo poro ma także swój letni festiwal (poczęsto. Samoloty w stronę Europy mysł wyszedł od tutejszych studentów),
(a jest tych lotów każdego dnia kilka na- w którym uczestniczy czterdzieści tyście, jeśli nie więcej) latają wypełnione sięcy (!) tancerzy i czterysta zespołów.
na ogół do ostatniego miejsca przede Całe miasto jest wówczas jedną wielką
wszystkim Japończykami. Gospodarczą sceną. Brak mi tu miejsca na szczegóły,
wizytówką Japonii są oczywiście sa- ale gdyby .zaszła taka potrzeba, mogę
mochody i elektronika, czym od dawna nimi dysponować. Dziś zaś chciałbym
zalewaJ'ą cały s·wl·at. Mało tego'. J'apon'- zaape Iowac' do naszej. łOWIC. ki'
ej młod'
zleskie to znaczy najwyższej jakości. ży uczniowskiej i studenckiej. Może i wy
Pierwsi wprowadzili trzyletnie gwaran- moglibyście wymyślić czegoś podobnie
cje na samochody, co przy ich nieza- chwytliwego dla naszego miasta i rewodności, niewiele przecież kosztuje, gionu. Mamy w Łowiczu burmistrza, któa było znacznie skuteczniejsze niż mi- ry jak mało kto w naszym mieście ma
lion reklam w telewizji. Japończycy za- osiągnięcia w wychowaniu i kształcechwycają się Europą z jej przebogatą niu młodych ludzi. Z pewnością wspólhistorią, zabytkami, osiągnięciami kultu- nie ze starostą i wójtami łowickich gmin
rowymi etc. W Sapporo prezentowano podejmie temat, jeśli tylko będzie zaslunam (tzn. grupie dziennikarzy) pałac, któ- giwa/ na to, by się nad nim pochylić. Kory jest jednym z najważniejszych za- niec końców czym nasza młodzież ma
j ?_ _ _ _ _---'
Lb
_yt
_k_o_
' w_ m_ia_s_ta_,_a_ p_rz_y_k_t_
óry
_ m_ - _p_
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Potwierdza to również Krzysztof Ku- jakie tkanki wydostały się z organizmu
W ubiegłym roku w Łodzi,
a dwa lata temu w Warszawie śmierczyk, poprzednik Biernackiego. matki.
Nigdy w Głownie nie spotkano się Fundacja Nazaret zorganizo- Wspomina, że zawsze sarn proponował
pacjentkom zabranie ciała nienarodzone- twierdzi dr Nalewajko - z prosbą matki
wała zbiorowe pogrzeby dziego dziecka. Choć wiele osób wyrażało o wydanie płodu poronionego w tak
ci, które zmarły w wyniku poro- chęć, to jednak płody 2-lub 3-miesięczne wczesnej fazie . - Spotkałem się, ale
nienia. W ten sposób obrońcy nie były odbierane. Lekarz przypuszcza, w Łodzi z prośbami o wydanie poroniożycia pokazali problem rodzin, że przyczyną mogła być bariera psycho- nych dzieci o wadze 200-300 gramów.
które nie doczekały się szczę logiczna. Nie każdy jest przygotowany Nigdy nie było z tym problemów - zapewnia ordynator. W przypadku, gdy matka
ścia narodzin swojego dziecka. na widok zakrwawionych szczątków.
Ja
nigdy
nie
robiłem
problemów,
nie
rezygnowała z prawa odebrania martwePodczas zbiorowego pogrzebu
ich ciałka zostały złożone do miałem do tego oporów - opowiada dr go płodu, pisała w tej sprawie oświad
Kuśmierczyk. - Każda rodzina, która czenie, ale sytuacje te dotyczyły Łodzi.
ziemi. Gdyby pogrzebu nie wyraziła chęć odebraniapłodu, miala taką
było, zostałyby "utylizowane"- możliwość. Malutkie zawiniątko czekało
Naicz,ściei
co w tym przypadku oznacza nieraz dzień, dwa, aż rodzice je odbiorą.
krótkie
nabożeństwo
spalarnię, do której trafiają Nie zawsze przychodzili. Zawsze mówiwszystkie szpitalne "odpady". łam pacjentkom: Niech pani zabierze
Ks. Wiesław ~konieczny, proboszcz

W

styczniu tego roku zmieniły się
jednak przepisy dotyczące wypisywania kart zgonu dla dzieci martwo
urodzonych. Wcześniej wypełniano je
tylko w przypadku ciąż trwających
22 tygodnie i dłużej. Teraz, niezależnie od
tygodnia trwania ciąży, rodzicemogąprosić
o jej wypełnienie. Na jej podstawie sporzą
dzany jest akt zgonu, który potrzebny jest
do formalności pogrzebowych.
Czy w naszych szpitalach, w Łowi-

czu i w Głownie, problem wydawania
i pochówku ciał dzieci nienarodzonych
istnieje? Lekarze i księża uważają, że nic.
Ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego łowickiego szpitala KrzysztofBiernacki deklaruje, że odkąd pamię
ta _ a w szpitalu tym pracuje ponad 30
lat - nigdy nie stwarzano problemu
z odebraniem ciała w celu pochówku.
Według niego wszyscy ordynatorzy, którzy w tym czasie kierowali oddziałem,
mieli do tego bardzo otwarte podejście.

i pochowa wpoświęconej ziemi, po uzgod- parafii katedralnej w Łowiczu nie przynieniu z księdzem. Nawet na rogu cmen- pomina sobie pogrzebu dziecka bardzo
tarza, ale w godnym miejscu.
wcześnie urodzonego, takiego 7- czy 10Z bardzo wczesnymi', kończącymi się tygodniowego. Na pewno w parafii odtragicznie porodami nie stykają się leka- bywają się natomiast pogrzeby dzieci nierze z głowieńskiego szpitala, gdyż matki co większych - zmarłych wcześniaków.
zagrożone wczesnym porodem odsyłane Są to zwykle obrzędy bez mszy św., ograsą stamtąd do szpitali wyższego szcze- niczone do modlitwy przy grobie. Pobla, do Centrum Matki Polki lub Madu- dobnie jak w przypadku wszystkich inrowicza do Łodzi. - Obecnie zdarzają się nych pogrzebów rytuał kościelny dopuszprzypadki, że dzieci urodzone z wagą oko- cza kilka fonn - także nabożeństwo lub
ło 400 gram udaje się uratować, ale do mszę św. w kościele .
porodów takich nie dochodzi w Głownie
Ks. Wiesław Wronka, proboszcz pamówi ordynator oddziału ginekologiczno rafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Łowi
-położniczego w Głownie Marek Nale- czu mówi z kolei, że w jego parafii zdawajko, który wiele lat prak.'tykował i prak- rzały się pogrzeby dzieci martwo urotykuje w Łodzi.
dzonych. Były to krótkie nabożeństwa
Natomiast jeżeli dojdzie do poronienia z modlitwą w intencji rodziców i poświę
w bardzo wczesnej fazie ciąży, lekarzom ceniem ciała dziecka.
trudno nawet określić, czy krwawienie to
Ks. Bogdan Zatorski, diecezjalny dobłona śluzowa macicy, fragmenty łoży radca życia rodzinnego nie spotkał się
ska czy też płód. Dlatego też ,,materiał" w swojej posłudze z problemem pogrzeten kierowany jest 'na badania histopato- bu dzieci nie narodzonych.
logiczne również do Łodzi, aby ustalić
dok. na str. 19
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iedy przyszłam na ćwiczenia Amazonek do sali gimnastycznej w ,,Medyku" w środowy wieczór, spotkałam tam
osiem ładnych, uśmiechniętych kobiet. Gdybym nie wiedziała wcześniej, że przeszły
bardzo ciężką chorobę, nigdy bym się tego
nie domyśliła. Są to kobiety, które spotykamy na co dzień: mają mężów, dzieci, a nawet
wnuki Starają się być szczęśliwe, choć przecież walka z chorobą ciągle trwa

K

W końcu zadecydowano, że Anna bę
dzie miała mały zabieg. Kiedy się obudziła,
okazało się, że nie ma już jednej piersi i wę-
złów chłonnych. Potem nastąpiła silna chemioterapia

s
- Najważniejszy szok przeżyłam, gdy zobaczyłam bliznępo amputacji piersi - mówi

Joanna zawsze

interesowała się

Elżbieta Noszenie protezy, owszem poprawia samopoczucie, ale kiedy jest się poza
domem. Sama protezajestjednak ciężka ijej
noszenie nie należy do rzeczy przyjemnych.
Anię i Elżbietę denerwuje zresztą to, że nie
mogą nosić głębokich wycięć w bluzkach. Najgorsze jest dla mnie lato - mówi Anna -

psycho-

logią, to jej pomogło. Stąd właśnie wiedziała,

że nie może się poddać,

bo wtedy rak zwyJednak nie było to łatwe. Przecież
tylko 30 % kobiet w ciągu S lat od operacji
żyje dalej. Ważne było dla niej i ciągle pozostaje, znaleźć się właśnie w tych wymarz0nych 30 %. Ciągle wszystkim powtarza, że
tak naprawdę najważniejsze jest nastawienie.
Niestety w łódzkim szpitalu onkologicznym sfera psychiczna jest zaniedbana. Psycholog przychodzi do pacjentów co dwa
dni i wtedy rozmawia z chorymi. Jednak
w przypadku Joanny nic takie spotkania
nie dały. Zresztą w pewnym momencie sama
psycholog zaproponowała Joannie, żeby to
Amazonki w siedzibie swojego klubu na osiedlu Bratkowice.
ona właśnie prowadziła rozmowy z pacjentami, ponieważ uzyska lepszy efekt.
oszczędnościową: ale potem trzeba było
alcz o życie normalne jak u inNa podstawie tego co wiedziała do tej
usunąć całą pierś wraz z węzłami.
nych. Tylko jesteś chora. Nic
pory, stwierdziła, że chorym na raka w pokonaniu nowotworu może się przydać śmie więcej. Patrz - są rzeczy pewne. Jak
Cz s pO O racii
choterapia, czyli leczenie za pomQC\ śmie wschód słońca, jak kwadry księży
ca.
Jak
powrót
jaskółki na wiosnę.
Chwile po mastektornii - operacji usunię
chu. - Gromadziliśmy się wj~ sali i śmia
Jak twój powrót do zdrowia. Walcz cia piersi, wspomina jako coś okropnego. liśmy się z byle czego - wspomina Joanna Teraz jak sobie przypominam nasze ówcze- Amazonko bez miecza, walcz. O ra- Płakałam ciągle, byłam strasznie przygnę
sne żarty, nie -wydają mi sięjuż tak śmieszne dość i sens życia. Jak przyroda na biona, załamana - mówi Henryka.
jakwtedy. Jedna zpielęgniarekpowiedziała gruzach po kataklizmach. Zawsze
mi, że dotąd nigdy nie słyszała na tym od- spragniona życia. Pełni życia. Jak
Pomoc rodziny
dziale takprawdziwego i głośnego śmiechu. ona po zimie.
To właśnie maż, córka, syn, marna i sioFragment prozy "Jak żyć dzielna
Amazonko?" Barbary Musidłow stra brali na zmianę urlopy, by być przy
Za zczepić nadziei.
skiej z Łowickiego Klubu Amazo- Henryce, podczas jej zmagań z chorobą.
Joanna uważa, że najważniejsza w walce
nek, która zdobyła I miejsce Ustalali dyżury, kto ma wychodzić z psem.
z chorobąjest nadzieja, że razem z rodziną
w konkursie "Ja i mój wolontariat; Koleżanki najpierw dzwoniły, by zapytać,
pokona się tę chorobę. Niestety nie jest to Moja walka z chorobą" organizowa- jak się czuje, a potem odwiedzałyją w domu.
takie łatwe. Często najbliżsi nie potrafią
ny przez Łódzki Klub Amazonek
pomóc. -Najgorsze dla mniepowiedzenie to
Trauma
" Będzie dobrze!". Jakmoże być dobrze, skoko jedną. Joanna mówi, że ważne jest wtedy
Najgorsze jest to, że nie każda kobieta
ro nic już nie będzie jak dawniej? - pyta usłyszeć wyraźnie wypowiedziane słowa:
może
liczyć na wsparcie męża. Zdarza się, że
Joanna Mówi, że osoba chora na raka czę-
"brak tego kawałka ciała, nie ma dla mnie w walce z rakiem zostaje sama. - Mektóre
sto się irytuje, posądzając rodzinę o litość.
znaczenia". Sarna wie, ile znaczy bliskość
Jak więc wtedy pomóc? Najchętniej słysza męża, bo na szczęście on stał cały czas przy lrobiety mówiły, że ich mężowie nie chcą ich
widzieć bezpiersi, że nie mają do domu po co
ne wówczas słowa to: "pomożemy ci" i "bę niej, był z nią w najgorszych chwilach.
wracać - mówi Henryka. A przecież z rakiem
dziemy razem". To one mogą zdziałać cuda
można wygrać tylko wtedy, gdy człowiek się
nie podda, gdy będzie silny psychicznie. JedJednak
guz
złośliwy
Brak piersi nie ma
na młoda kobieta, przebywąjąca w szpitalu
Henryka była pod kontrolą lekarzy od razem z Henryką, powiedziała jej, że po
dla nie znaczenia
20 lat. Pojawiały się guzki, torbiele, ale były usunięciu piersi nie ma już po co żyć.
Najtrudniejszą relacją podczas walki one łatwe do wyleczenia. Kiedy po raz koz rakiem jest relacja między mężem a żoną. lejny wyczuła zgrubienie, myślała, że bę
Praca nai ainieisza
Kobieta boi się, że nie będzie się mężczyź dzie tak jak do tej pory. Niestety diagnoza
nie podobać, a on z kolei nie potrafi jej czę była straszna: guz złośliwy o rzadko spotyElżbieta, która jest już 14 lat po masteksto okazać, że przecież kocha ją nadal, bez kanej formie. Dostała skierowanie do szpi- tornii, mówi, że z pójściem do lekarza czewzględu na to, czy ma dwie piersi, czy tyltala. Najpierw przeprowadzono operację kała dwa miesiące. Wyczuła zgrubienia już
cięży.

Fotogrofuj Łowicz nocq
Do udziału w konkursie fotograficznym "Łowicz nocą" zaprasza
młodzież ze szkół gimnazjalnych,
ponadgimanzjalnych i dorosłych
mieszkańców miasta burmistrz
Krzysztof Kaliński. W konkursie
nie mogą brać udziału osoby, które zawodowo trudnią się wykonywaniem zdjęć.

Mogą więc przedstawiać walory miasta, np.
domy, mosty, ulice (całe grupyarchitektoniczne) lub dowolne obiekty pod warunkiem, że znajdują się one w granicach administracyjnych miasta.
Każdy uczestnik może zgłosić lub nadesłać nie więcej niż pięć fotografii w formie
odbitek (minimalny format l8x24 cm, maks.
3Ox40cm). Wymagane są również negatywy
zdjęć. Fotoreportaże mogą skladać się najematem przewodnim prac konkurso- wyżej z ośmiu zdjęć, łącznie z negatywami.
wych, zdjęć i fotoreportaży powinny Zarówno zdjęcia,jak fotoreportaże nie mogą
stać się walory przyrodnicze, krajo- być wcześniej publikowane. Technika pracy
brazowe i architektoniczne ściśle związane jest dowolna, w przypadku fotografii cyfroz tematyką konkursu - a więc z Łowiczem. wych nie są wymagane negatywy.

T

Prace należy nadsyłać w terminie do
30 kwietnia na adres Wydziału Promocji,
Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Stary Rynek 3, 99-400 Łowicz.
Zwycięzców wyłoni do 10 maja komisja, która ma składać się - jak zapowiada
urząd - m.in. z niezależnych ekspertów
w dziedzinie fotografii. Uroczyste ogłosze
niewyników konkursu odbędzie się 16 maja
w sali radzieckiej Urzędu Miejskiego lub
Łowickim Ośrodku Kultury. Uroczysto. ściom rozstrzygnięcia konkursu będzie towarzyszyła rozpoczynająca cykl wernisaży w regionie ekspozycja prac laureatów
i innych wybranych w konkursie prac.
Regulamin konkursu dostępny jest
rówtnież na stronie Biuletynu Informacji Publicznej łowickiego ratusza:
www.bip.um.lowicz.pl
(mak)

Kiedypatrzę,jakinnekobietyodslaniająswoje

dekolty, tak jak sama kiedyś robiłam, to
wtedy wkurzam.
O tym, że wygląd po mastektomii jest
ciężki do przyjęcia dla większości z nich,
świadczy pewna historia. Jedna z Amaz0nek myła się w łazience w ciemnościach,
przy zgaszonym świetle, ponieważ bała się
swojego odbicia w lustrze, dopiero rozmowa z innym kobietami po mastektomii jej

~trasznie się

pomogła

we wrześniu, ale najpierw je tylko obserwowała Do lekarza poszła na początku listopada, a operację miałajuż 23 - tego samego rniesiąca. W czasie lżej~ chemioterapii chodziła do pracy. - Moje życie można było liczyć
tygodniami: tydzień pracy. tydzień chemi~
i tak naprzemian -mówi Elżbieta. Chodzenie
do pracy bardzo jej pomogło, była cały czas
wśród ludzi, a to było jej bardzo potrzebne.

Dlaczego ia?
To pytanie pojawia się zawsze. Elżbieta
nie wierzy, że są kobiety, które nie zadały
sobie takiego pytania. Na pewno w jej gło
wie pojawiło się oskarżenie: dlaczego ja?
Moment WJ.jścia ze szpitala jest najgorszy,
wtedy dopiero zauważa się swoją innoŚĆ. Jakmoglam najszybciej, pojechałam poprotezę, żeby nie czuć tego, że jestem inna od
reszty lrobiet - mówi Elżbieta.

rzec uCle
- Żadne badanie lIie potwierdzało maich
obaw, że mam raka - wSpomina siostra Elż
biety, Anna - Ja jednak czułam, że coś
w moim ciele robi się niedobrego.

łowicki

Klub mazonek

W Łowiczu Amazonki założyły swój
klub na osiedlu Bratkowice w bloku nr 23
w 2004 r. Spotykały się, by porozmawiać
o tym co przeszły, to im pomagało i pomaga
wrócić do nonnalnego życia, odnależć nadzieję. Jednak dopiero od lutego tego roku
Amazonkom udało się rozpocząć zajęcia
rehabilitacyjne, które przecież są tak niezbęd
ne w dojściu do zdrowia po rnastektomii.
Zajęcia te odbywają się dwa razy w tygodniu: jeden raz na basenie - w poniedziałek
o godz. 20.00, a drugi raz na sali gimnastycznej - we wtorek o godz. 18.00 w ,,Medyku".
Dzięki pomocy finansowej,jaką obiecał burmistrz Krzysztof Kaliński, zajęcia te odbywająsię nieodpłatnie. Obecnie Łowicki Klub
Amazonek liCzy tylko 20 osób. - To jest
naprawdę bardzo mało, w porównaniu do
tego, ile łowiczanek jest po mastektomii mówi zastępczyni przewodniczącej Klubu
Amazonek w Łowiczu .Zuzanna Koniutis.
Może teraz, gdy pojawiła się możliwość
u~a na zajęcia rehabilitacyjne, a także specjalnego masażu limfatycznego bardzo potrzebnego Amazonkom, sytuacja się
zmieni.
(jr)
REKLAMA -

GŁOWNO

ul. Sikorskiego 51/57 bl. 3a

tel. (042) 710-73-73, kom. 0502-213-373
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żalulie

• OKNA PCV 5- i 6-komorowe o wymiarach 1465x1435
w cenie 488 zł netto Zmonlaiem
• DRZWI: wewnątrzlokalowe, wewnętrzne wejŚCiowe,
zewnętrzne, techniczne i metalowe
• HURTOWNIA PARAPETOW: marmur,
PCV kolorowe, stalowe,
mdf nakładkowe

• maleriaty

WYkończeniowe
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• CEGŁA KLINKIEROWA
(największy wybór - najniisze ceny cegły, płytek i kształtek)
• CEtŁA CERAMICZNA • PUSTAK CERAMICZNV
(Plecewice, J!pek)
• BETON KOMORKOWV • CEMENT •
• STVROPIAN • WEŁNA MINERALNA
• STROPY TERIWA • FERT
• POKRVCIA DACHOWE
• SYSTEMV DOCIEPLEŃ • TVNKI
• PŁYTV KARTONOWO-CIPSOWE + PROFILE
• DREWNO • STAL • RVNNV I INNE

Dowóz i rozładunek HOS

II

LICEUM

()GÓLNOKSZTAŁCĄCE

IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁOWICZU
OGŁASZA

NABOR na rok szkolny 2007

2008 do klas o następu'ąc ch nachyleniach:

prtedmiotv z rozszerzonym programem nauczania:
HUMANISTYCZNYM Język
polski, historia, wiedza okulturze i wiedza o społeczeństwie
MATEMATYCZNO.INFORMATYCZNYM' ~~:~~:t~:r:~k~m programem nauczania:

DYREKTOR KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIEGO w Łowiczu
z siedzibą przy ul. Stanisławskiego 31 99-400 Łowicz

BIOLOGICZNO-ĆHEMICZNYM C~~~~~~~szerzonym programem nauczania:

JĘZYKOWYM
Bliższych

przedmioty z r~.zszerzonym programem nauczania:
Język angielski I język niemiecki

,,

ogłasza

., ,

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

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

SALETRA
ORAZ INNE WYROBY
Z UMIENIA NATURALNEGO
oferuje Zakład Kamieniarski
Łęczyca,

ul. Lotnicza 20 (obok nowej straży)

•. węgiel
• miał

• Na terenie zakładu wzorcownia,
do obejrzenia ponad 50 WJ.orów
nagrobków w różnych kolorach.
• Kompletny nagrobek z granitu
z tablicą już od 1.800 zł,
podwójny od 4.000 zł.

•

Montaż

Cena 1 m2 - 28 zł
Tel. 0-24 721-36-00
0601-588-385, 0609-604-454

.JuJ: OTWARTY NOWY

SKI:A
NA ULICY SKtADOWEJ
Firma AGRO-BUD oferuje Państwu

BUDOWLANE

drewno, cegły, slol, cement, wopno, piasek do tynków,

lcldż

workowany
AGRO'

!ł1
Ił]

Zapraszamy równieź do Oąbkowic Górnych
Znajdq 10m Państwo SZEROKI ASORTYMENT NAWOZOWY
W

NOWO
OTWARTY

WYDZIERŻAWI

PIEKARNIĘ

wraz z działką wokół piekarm
• Powierzchnia działki: 0,60 ha.
• Piekarnia posiada: dwa piece piekarnicze,
salę produkcyjną. sanitariaty oraz wszelkie potrzebne
wyposażenie do produkcji pieczywa.
• Oferty prosimy przesyłać na adres:
GS "SCH" w Kocierzewie, 99-414 Kocierzew.
• Dodatkowe informacje o obiekcie można uzyskać
pod numerem tel.: (046) 83848·76 lub 0-693-398-510.

konkuren'Yinym cenom
BUDOWLANE, PASZE, OPAŁ

- Dowóz orazroz/adunek HIS Tel. 046 838-90-46

.; 35 odcieni dębu, ponad 100 kolorów skór
~\1t.
.; narożniki skórzane
~\V... ",,\\$
.; meble dębowe:
~ \ c:J ,c ()\\r
komody, kredensy, witryny ,\~~~,\\~,

~ ~~X~ krzesła

'\~

tel. kom. 0606-618-904, 0604-442-235
CZYNNE: PON-PT 10-18; SOB 10-14

W

ZAŚWIADCZENIA OD RJ;KI
SKUP AUT moirwość odbioru
Stacja Demontażu Pojazdów .

Sprzedaż części używany
Rząśno

Nowe wypoczynki skórzane oraz tkaninowe
na dębowych stelażach

Kożuszki Parcel S9
(4 km od centrum Sochaczewa w kierunku
na Warszawę przy stacji tankowania gazu)

E

13, gm. Zduny, tel. 0602-123·360

•

j

KIERNOZIA ul. KOŚCIUSZKI 5

SKLEP:

~

j

SKŁAD PHU LIDER

R-431

Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"
w Kocierzewie Południowym, powiat łowicki

a wszystko to wIlarellO
:=u. . .
atrakcyjnych cełlach !!! Tel. 046 830·22-55

oraz MATERIAŁY

(podstawa prawna - Rozporządzęnie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. (Dz. U. nr 191 , poz. 1957)
w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym ,
zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym)
o Kocioł żeliwny KZ·5, 13-członowy, nominalna wydajność cieplna -172 kW, rok zakupu 1999 -szt. 1.
o Cena wywoławcza kolia wynosi· 3.857,62 zł.
o Cena wywoławcza kotła została ustalona w oparciu o wartość księgową netto na dzień 31.12.2006 r. zgodnie z § 33 pkt 2
wlw rozporządzenia .
o Składanie ofert w siedzibie Kolegium Nauczycielskiego w sekretariacie p. 20 w tenninie do 02 kwietnia 2007 r. do godz.
10.00 wzaklejonych kopertach osobiście lub drogą pocztową.
o Oferta powinna zawierać : oferowaną cenę kotła i warunki jej zapłaty oraz dane oferenta - imię, nazwisko, nr PESEL, nr NIP,
adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu. Termin
związania ofertą 14 dni.
o Przetarg odbędzie się wsiedzibie Kolegium Nauczycielskiego wdniu 02.041007 r. o godz. 10.30.
o Wadium wniesione - w wysokości 5% ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie Kolegium Nauczycielskim w terminie
składania ofert (wadium wnosi się wyłącznie wpieniądzu).
o Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone
bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta - zostanie zaliczone na poczet ceny
zakupu kotła.
o Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej
i gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
o W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu
przetargu wformie aukcji między tymi oferentami.
o Oferowana cena przez oferenta, nie może być niższa od ceny wywoławczej kotła.
o Kryteria przyjęte do oceny ofert: cena oferty 100% , skala oceny O-10 pkt.
o Umowa kupna - sprzedaży zawarta zostanie po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego I zatwierdzeniu protokołu
przez Dyrektora.
o Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
o WIw kocioł można oglądać w Kolegium Nauczycielskim codziennie od 9.00 do 14.00 z wyjątkiem sobót i niedziel.
o Zastrzeżenie -organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
o Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Kierownik gospodarczy· mgr Małgorzata Białas (tel. 046/837-55-99).

sf\\1.~:'fł
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Klimkiewicz, Kaźmierski
ul. Łęczycka 114
Tel. (0-46) 837-11-72

brukową granitową

~ EKO-GROSZEK
~ oraz NAWOZY

NA SPRZEDAZ

Łowicz,

• Produkujemy kostkę

~ W~GIEL kostko, orzech, mioły

"at.,,~o
.~o
~

• koks
• groszek EKO

i transport gratis.

~ MATERIAŁY

SALETRZAK
MOCZNIK
• nawozy inne
re«

- KOTŁA ZELIWNEGO
.
Kl·S

II przetarg pisemny - nieograniczony

O-LE)~
O ŁOWY
Z DOSTAWĄ DO KLIENTA

JAKO~ SOUDNOŚĆ, TERMINOWOŚĆ
Węże wydawcze 40m-50m

"KOPER" sPóŁKA JAWNA
PIWZK6w 1 99-400 towIa
Tel.046/ 837·1
046/837-14-50

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

Zapraszamy od pn. do sob. od 7do 16

SKUP ZŁOMU

- stalowego
- żeliwnego
• kolorowego
KONKURENCYJNE CENY

'"
IM
V

ŁOWICZ

ARMII KRAJOWEJ 14
0502328818
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Zdali egzamin ,z miłości

Książki naichętniei czytane
trafiły do powiatowei biblioteki

Słowo miłość

W ubiegłym roku Powiatowa Bi- rzy, m.in.: Wojciecha Kuczoka (autora m.in.
blioteka Publiczna w Łowiczu za- powieści "Gnój", na podstawie którego
Magdalena Piekorz nakręciła film ,,Pręgi"
kupiła aż 1228 książek.
z udziałem Michała Żebmwskiego), Olgi Tośród nich tradycyjnie znalazły karczuk, Andrzeja Stasiuka (law-eata nagrosię książki popularno-naukowe, dy Nike 2(05), Domty Masłowskiej (naja oprócz nich kupiono także lektu- młodszej law-eatki nagrody Nike 2006), oraz
ry szkolne, beletrystykę, książki z dziedzi- 10 opowiadań Jerzego Pilcha zebranych
ny ezoteryki: parapsychologi=e cz:y zwią w książce ,,Moje pierwsze samo\Jójstwo".
zane z astmlogią, jak również Książki wete- Również dla miłośników filmów takich jak:
,,Pachnidło" Toma Tykwera, który był nierynaryjne oraz poradniki medy=e.
Dzięki poszerzeniu księgozbioru powia- dawno wyświetlany w łowickim kinie ,,Fetowej biblioteki o beletrystykę, znaleźli się nix" czy ,,Diabeł ubiera się u Prady"w reży
w nim tacy współcześni twórcy jak: Paulo serii Davida Frankela, w bibliotece znalazły
Coehlo, John Grisham, William Wharton, się książki, na podstawie których nakręco
czy John Irving. W łowickiej bibliotece moż no właśnie te obrazy.
na również znaleźć powieści polskich pisa(jr)

na wiele

sposobów odmienił
8 marca proboszcz parafii
w Bielawach ks. Jan
Widera w trakcie homilii
odpra.wionej tego dnia
w gimnazjum w Bielawach
w intencji 26 par

W

małżeński~h
obchodzących Złote

Go.dy.

sali gimnasty=ej ustawiony został
i pięknie udekomwany ołtarz. Wokół
ołtarza zasiadło 17 par obchodzących jubileusz, pozostałe nie przybyły ze względu
na stan zdrowia jednego z małżonków. Mszę
św. uświetnił śpiew scholi z parafii w Bielawach. - WaszamiłośćwypalilasilUużwoglliu
przeciwllOści, zdala egzamilI - mówił ks.
Widera. Wskazywał ponadto, że w miłości
Bożej wytrwali ci, którzy wypełniali przykazania boskie, w tym najważniejsze miło
ści bliźniego. Pary małżeńskie, które obchodziły 50-Iecie związku małżeńskiego musiały również dobrze mzumieć istotę miło
ści, polegającą nadawaniu siebie drugiej 0sobie, nie zaś na braniu tego co najlepsze. Proboszcz stawiał zebranych na jubileuszu
związku małżeńskiego za wzfJr do naślado
wania.
Przyrzeczenia małżeńskie odnowili tego
dnia Marianna i Tadeusz Bilscy zWalewic,
Władysława i Zdzisław Bryk z Helina, Lucyna i Jan Cyganiak z Borówka, Lucyna
i Edward Danych z Soboty, Alicja i Stanisła
wa Golis z Bielaw, Alina i Henryk Krakowiak z Bomwa, Stanisław i Czesława Kret
z Woli Gosławskiej, Janina i Wacław Łuczak
Droguszy, Helena i Władysław Matysek

W

Gmina Zduny

"Czytelniczek" zdobywa zerówki
Po raz drugi

złożyli przysięgę małżeńską

z Janinowa, Marianna i Marian Mikołajczyk
z Woli Gosławskiej, Marian i Józefa Olesiń
scy z Przezwisk, Zofia i Władysław Pastusiak z Selig, Stanisława i Jan Pawlata z Piotmwic, Krystyna i Władysław Rogala z Trzaskowic, Krystyna i Stanisław Stasiak z Helina, Helena i Aleksander Przybylski z Walewic, Marianna i Lucjan Rachubińscy z Barowa, Kazimiera i Zygmunt Wojewoda
z Walewic oraz Teresa i Kazimierz Zab0rowscy zWalewic.
Po zakończeniu mszy św. kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego Wiesława Jaśniew
ska wręczyła jubilatom złote medale za dłu-

po 50. latach tfWania razem.

goletnie pożycie małżeńskie. Pary nieobecne na umczystościach również otrzymają
medale, zostanąone im wręcwne w domach.
Są to: Zuzanna i Franciszek Bończak z Emilianowa, Cecylia i Jerzy Kadziak z Emilianowa, Marianna i Henryk Kucharscy z S0boty, Krystyna i Władysław Rogala z Trzaskowie, Krystyna i Stanisław Stasiak z Helina, Kazimiera i Józef Stasiak z Bielawskiej
Wsi, Janina i Władysław Teranowicz ze
Zgody, Henryka i Stanisław Wojciechowscy z Bielaw oraz Kazimiera i Zygmunt
Wojewoda zWalewic.
(eb)

Gminna Biblioteka Publiczna w Bąk:owie,Zdunach, Złakowie Kościelnym
i Dom KuHury w Zdunach rozpoczę i Borowym, zabiera ze sobą około 40 ksią
ły od nowego roku autorską akcję żek, dostosowanych poziomem do wieku
czytelnika. Są to zarówno bogato ilustmwapod nazwą "Czytelniczek".
ne poz:ycje popularnonaukowe, jak i baśnie.
olega ona na odwiedzaniu co dwa ty- Od początku dało się bowiem zauważyć, że
godnie szkół podstawowych i propo- dzieci mająjuż ustalone preferencje książ
nowaniu dzieciom z klas Oksiążek do kowe, wśród chłopców królują dinozaury
wypożyczenia - Dzieci cieszą się z każdych i technika, a wśród dziewcząt baśnie -przede
odwiedzin i bardzo chętnewypożyczają książ wszystkim o księżniczkach - dodaje Monika
.
ki. Przy oka4i odwiedzin opowiadam imjak Paciorek
Akcja"Czytelniczek" ma zachęcić dzieci
wyglą4a praca w bibliotece,jak /IIOŻIIaŻ lliej
korzystać, czym jest książka i jak należy .do czytania - w tym i do korzystania z bio nią dbać - opowiada pracownik biblioteki blioteki.
Monika Paciorek Jadąc do każdej ze szkół,
(tb)

P

Pisanki i palmy w GOK Nieborów
Prace na konkurs wojewódzki na

dostarczyć trzeba do 20 marca. Zachęcać do

najpiękniejsząpisankę i palmę WIel-

pracy nikogo nie trzeba, gdyż młodzież
z niebomwskiego GOK bierze udział w tym
konkursie od lat W ubiegłym mku wywalczyli trzy drugie miejsca.
Ponadto przygotowywane są także
prace na powiatowy konkurs na witraż,
organizowany co roku przez GOK w Doziesięciom uczniów w wieku od kla- maniewicach. Prace oddać trzeba do
sy czw.artej szkoły podstawowej aż 5 kwietnia. Także w tym konkursie dziedo klas licealnych spędza przy tej ci z GOK w Nieborowie co roku zdobypracy przeciętnie 2 - 3 godziny, przynaj- wają nagrody.
mniej trzy razy w tygodniu. Palmy i pisanki
(wcz)
kanocną organizowany przez

Książki prosiły

Miejski Dom Kultury w Skierniewicach
przygotowują dzieci i młodzież
z Gminnego Ośrodka KuHury w Nieborowie.

o szacunek
ły

"Pasowanie na czytelników"
dzieci z klas pierwszych ze Szkoły
Podstawowej nr 4 w Łowiczu odbyło się w ubiegły piątek 9 marca.

uroczyste ślubowanie. Pasowanie odby-

wało się przez położenie na ramieniu ucznia
gęsiego

pióra. Dzieci

musiały również zło

żyć przysięgę książkom, że będą je

ajpierw koleżanki i koledzy z klas
wyższych zainscenizowali scenkę teatralną "Wiano św. Kingi".
Przedstawienie, które co mk oparte jest na
innej legendzie, zostało opracowane przez
szkolną bibliotekarką Ewę Markowską na
podstawie legendy o św. Kindze. Już od
kilku lat organizuje ona pasowanie na mło
dych czytelników.
Po inscenizacji, trójki uczniów reprezen- PiefWszaki dostają spis próśb książek,
tujące poszczególne klasy pierwsze, złoży- który wręczają im starsze koleżanki.

N

D

szanowały poprzez dbanie o ich wygląd, ale
także przez czerpanie z nich wiedzy.
Każda klasa dostała również spisane proś
by książek, dotyczące ich użytkowania,
tak by dzieci ciągle pamiętały jak powinny
027marcaprzyjmowanesąwGOK palmypowędrliją do bolimowskiego kościo
je traktować.
w Bolimowie zgłoszenia na corocz- ła W ubiegłym mku najwyższąpalrnę przyPo złożeniu przysięgi, pierwszaki po raz
ny konkurs na palmę wielkanocną, gotowali u=iowie gimnazjwn w Bolimopierwszy mogły wypożycz:yć książki ze
szkolnej biblioteki. Wśród najmłodsz:ych adresowany do dzieci i młodzieży szkół pod- wie. Miała ponad 4 metry i zdobyła wyróż
czytelników powodzeniem cieszyły się za- stawowych i gimnazjów z terenu gminy. Pal- nienie wśród palm prezentowanych w łowic
my wykonywane są i oceniane zespołowo. kiej katedrze.
równo bajki,jak i wiersz:yki.
Or) Rozstrzygnięcie nastąpi 30 marca, po czym

Konkurs no palmę wBolimowie

D

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- REKLAMA -Spółdzielnia

Mieszkaniowa "FORTUNA"

w Głownie ul. Sikorskiego 51/57

OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ MIESZKANIA
nr 30 wbloku nr 8 przy ulicy Sikorskiego wGłownie
./ Przetarg odbędzie się w dniu 30.03.2007 r. o godz. 10.00 w biurze spółdzielni .
./ Powierzchnia lokalu 35 m2•
./ Cena wywoławcza 31.500 zł
./ Wadium w kwocie 3.000 zł wpłacać w kasie spółdzielni w dniu przetargu w godz. od 7.00 do 9.30.
./ Oglądać mieszkanie można w godz. od 10.00 do 13.00 codziennie oprócz sobót i niedziel.
./ Bliższe infocmacje wbiurze spółdzielni i pod nr tel. 042 719-38-45.
./ Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
GR·24

Organizacja Pożytku Publicznego
Koło Łódzkiego Towarzystwa Opieki
na Zwierzętami w Głownie,
95·015 Głowno, ul. Sikorskiego bl. 14 m.

MIAlES WYPADE~~

29

uprzejmie prosi o

PRZEKAZANIE 1 %
na karmy, sterylizacje i budowę
schroniska dla bezdomnych zwierząt
nr konta 428787000000001052 2000 0001~

• 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 było niewsp6łmieme do wyrządzonej szkody

ZGtOS SIĘ
DO NAS

Prowadzimy sprawy;
które wydarzy/y się do 10 lat wstecz
(046) 857-7lJ..94, kom. 0604-693·723 ]

W

WYDZIERŻAWIĘ
Łowicza

centrum

pow. 600 m2 (parter·
pod

piętro)

działalność gastronomiczną,

handlową

lub

inną (duży

parking)

Tel. 602-47-15-18
WYDZIERŻAWIĘ

PPHU

STAL-BE
PRODUCENT _.
OFERUJE:

powierzchni

• bramy • ogrodzenia
• balustrady. garaże
• siatka. słupki itp.M

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

tel. 042/719-66-37, 0691-560-023

pomieszczenia

warsztatowe, magazynowe, produkc~jne
O różnej

Elit~rna Szkoła ).~'
Słuzb Ochrony

Rokitnica 60, okolice Strykowa ~

DETL 'I'r\.J\

jedyna w Polsce profesjonalna
szkoła dla branży ochrony
WYBIERZ NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ
ZA NAJ NIŻSZE CZESNE

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

z uprawnieniami SEP do 1 kV
z umiejętnością czytania schematów elektrycznych.
Mile widziane uprawnienia
do konselWacji urządzeń dźwigowych.

MECHANIKA

z doświadczeniem przy naprawie urządzeń pracujących
z układami hydraulicznymi i pneumatycznymi

16
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Studio
Zdrowia
ROllETIC
i Urody
...

ZAPRASZA NA:

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

,

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

HOLLYDENT Glowno, ul. Czackiego 2
Po CO

leczyć zęby

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

Głowno,

• LASER • MASAŻ • TERAPIA 1'lnll,unLlln
• LECZENIE BÓLÓW KRĘGOSŁUPA

wyposażen~

NZOZ HOLLYOENT
jest

Kiedy specJaliści z lodzlleczą w Głownie

współfinansowany
paezU nię
Europeiską

Dr R. med. MONIKA COLONNA-WALEWSKA
Specjalista stomabJIagll zachowawczej I endodoncJl. Pracownik Instrtutu Stomatologii w łodzi
BEZBOLESNE LECZENIE DZIECI I OOROStYCH, STOMATOLOGIA ESTETYCZNA, WYBIELANIE ZĘBÓW,
PEŁEN ZAKRES USŁUG PROTE1YCZNYCH, CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA, lASEROTERAPIA

oraz budżet
państwa

LECZENIE

ul. Armii Krajowej 45d
tel. (046) 837-49-54
PRZYJĘCIA PAUENTÓW PO UZGODNIENIU TELEFONIUNYM po godz. 15.00 .

REHABILITACJI

Zakup

w Łodzi?

ŁOWICZ

GABINET

(Obok szpitala)

tel. 042 710-76-47

KR~GOSlUPA
•
•
•
•
•
•

Czynna od poniedzialku do piątku od 11.00 do 18.00
Łowicz, ul. Zduńska 48 (w bramie 5 m)
tel. gab. (046) 830-31-23, tel. dom. (046) 837-69-66
tel. kom. 0-608-584-238

• UMOWA Z NFZ NA PROTEZY
• WYBIELANIE ZĘBÓW LAMP
ZATRUDNIĘ

-

tUKASl KAWClYNSKI

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

Łowicz,

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

STOMATOLOGA

R·291

• d ska atia. rwa kulszowa. bóle stawów· sz i i barków

GABINET LEKARSKI
-

lek. med.

Leszek Sobczyński
SPECJAUSTA POŁOŻNICTWA
I GINEKOLOGII
Głowno,

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

pon.,

Krzysztof Ciesielski
specjalista chirurg
Stryków, ul. Warszawska 94

CZYNNE: poniedziałek,
POZOSTAŁE

środa, piątek

-16.00-18.00

DNI PO UZGODNIENIU TELEFONICZNYM

tel. (042) 719-88-49, kom. 0607-340-904
• ZABIEGI CHIRURGICZNE • WIZVTY DOMOWE
• ESPERAL • OBDUKCJE SĄDOWE
• ODTRUCIA POALKOHOLOWE • BADANIA SPORTOWCÓW
tarczycy· piersi· jamy brzusznej· nerek
• • pęcherza moczowego· prostaty· ciąży
• narządów rodnych· dziecięcego stawu biodrowego .

A RATY

I ZDEJMOWANE

USG

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

•.

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

DERMATOLOG
Lek. spec. ZBIGNIEW WRONIECKI

Łowicz,

os. Noakowskiego 1/39
00
wtorki, piątki 16 _18 00

Glowno, ul. Wyspiańskiego 8 (za Szpitalem I
poniedziałki 9

_11

00

,

czwartki

15 _17
00

WIEStAWBIELECKI
lekarz chorób
wewnętrznych

tel. O603 890 697, tel. domowy 8376252
PRZYJMUJE:
• ZDUNY 46A (biurowiec GS·ul sobota 800 _12 30
• ŁOWICZ, Stary Rynek 8 (uzgadniać telefonicznie)
WIZYTY DOMOWE, RECEPTY NA LEKI- ULGOWE .

PIOTR CZY

przyjmuje w środy 15.30-18.00,
Łowicz, os. Kostka bl. 1 (obok apteki)
tel. 0-601-20-60-40 w godz. 12.00-15.00

specjalista pediatra

ALEKSANDER
JANOWICZ
16, 99-400
tel. 046-838-99-70

lekarz medycyny

PIOTR OLEJNIK
specjalista chorób

U5G

Małszyce

wewnętrznych

EKG

GlOWNO, UL. KILlŃSKIEGO 25
(RÓG PIĄTKOWSKlEJ)
TEL. 042 7-107-400

• chirurgio ogólno
• leaenie żylaków
• owrzodzeń żylnych
• paiąaków
,.,• •~...
naayniowych
• skleroteropia
Głowno, ul. Targowa 78
• raistopy
przeciwżylakowe

• wizyty domowe

Konsmtoqe po uzgodnieniu lelefonianym

0609-202·999

GR.2'

Łowicz,

(dojazd: autobus nr 3) Przyjmuje: 8.00-10.00 i 18.00-19.00
LECZĘ DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH
MASAŻ LECZNICZY NA FOTELU MASUJĄCYM - ZAPISY
NA BÓŁE KRĘGOSŁUPA, NÓG, BÓLE GŁOWY

>&> CHOROBY SERCA,

U)~ TĘTNIC I ŻYŁ

o:

Przyjecia:
• poniedziałek , środa, piątek : 900-1200 i 153°_1700
• wtorek, czwartek: 900_12 00
BADANIE KIEROWCÓW
Porady w domu chorego
ul. Powstańców 2A, tel. 837-54-76
Dr nauk medycznych

JOLANTA
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

NZOZSTOMED
Gabinet ortopedyczny
SPECJAUSTA CHIlłURa·ORTOPEDA TRAUMATOLOG
• LECZENIEURAZÓW· ZŁAMAŃ • OSTEOPOROZA
• CHOROBY 'ZWYRODNIENIOWE STAWÓW I KRĘGOSŁUPA

ul. Targowa 78

-PORADNIA

lek.med.]ANUSZ WNUK
specjalista ginekolog-położnik

UMOWAzNFZ
16.30-17.30,
od 17.00

PRZYJMUJE:

po uzgodnieniu telefonicznym:

~

'.

GINEKOLOGICZNO-POł.OZNICZA

środa

ŁOWICZ

piątek

ul. Kaliska 6
_
ZAPISY TELEFONICZNE 0601-309-057 ~

~ Specjalista Kardiochirurg

c( ~
N~

~!~~lin~J!2~~~t!~!~~n~

PRZYJMUJE: środy w godz. 16.00-18.00
os. Noakowskiego 3/39
R.ZI'

~ ŁOWICZ,

>&> CHO~OBY KRĘGOSŁUPA, GŁOWY,

BARBARA
FENC-OmmCK&

PIETRZAK

(0-42) 719-19·94, 0-503-991-431

Gabinet Lekarski

Specjalistyczny Gabinet Chorób Wewnętrznych

. Gabinet Lekarski

Przyjęcia

IWONA OLEJNIK

00

Tel. 0·602·276·728

Głowno,

<'h
PRZYJMUJE:
pt.: 11-13; 16-18, sob. 11-13 :i!

It.

GABINET CHORÓB SKÓRY

00

,
ST.,

U) ~ KRĄZENIA I UKŁADU
-",

NERWOWEGO

Oddział

Neurochirurgii
~ Szpital Wojewódzki w Zgierzu

Q.
c( g dr med. ANDRZEJ STAWOWY
N ~ PRZYJMUJE: czwartki w godz. 16.00-1 B.OO
~ ŁOWICZ,

os. Noakowskiego 3/39

R.369

GABINET LEKARSKI

ECHOWSKA

SYLWIA
KOŚKA
diagnoza, terapia,
dzieci,

KRAWCZYK

młodzież, dorośli

Głowno, Kilińskiego 9, tel, 0603-936-569
PROSIMY UMAWIAĆ SIĘ TELEFONICZNIE ~

~i1~~~~~~~1. (0-46) 837-34-86

Ż alWAR

PRZYCHODNI~

WETERYNARYJNA
Popławscy S• C•

lek.' wet. MAJA POPŁAWSKA
lek. wet. ROBERT POPŁAWSKI

Czynne: pn.-pt. 10.00-18.00, sb. 10.00-14.00 speCjalista chorób przeżuwaczy
WSZYSTKIE ZWIERZ~TA MAŁE I DUŻE
!
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ZOSTANĄ W PAMIĘCI NIE TYLKO

NAJBLIŻSZYCH

BARBARA KOWALCZYK (1935~2007)
ależała do osób spokojnych i rozważ
robiła nigdy niczego bez dłuż
szego przemyślenia - opowiada o swojej mamie BarlJarze KoWlllczyk, zmarłej 14 stycznia tego roku, jej córl<a Anna. - Była f11kże
osobą bardzo towarzyską, do kol/ca swoich
dni otoczoną przez rodzinę i plZ)jaciół.
Pani Barbara urodziła się 12 maja 1935
roku w Łowiczu. Jej rodzice Maria i Zygmunt Staszewscy byli pracownikami fizycznymi najmującymi się do różnych prac na
terenie Łowicza. Wychowała się w dzielnicy Korabka, wraz z dwójką braci, Stanisła
wem i Adamem. Od najmłodszych lat wraz
z rodzeństwem pani Barbara pracowała
w gospodarstwach rolnych dalekich krewnych rodziny we wsiach wokół Łowicza:
Blędowie i Strzelcewie.
Ukończyła szkołę podstawową przy
dzisiejszej ul. Armii Krajowej, na dalsze
kształcenie rodzice nie mieli jednak pienię
dzy. W wieku 17 lat Pani Barbara poznała
swego przyszłego męża Edwarda Kowalczyka i rok później została jego żoną. Zamieszkali na ul. Mickiewicza, potem os.
Kostka. To mąż zachęcił ją do ukończenia
kursu, potem szkoły, po której zaczęła pracę w centrali telefonicznej w Łowiczu, póź
niej w Sochaczewie. - Była jed1TJ111l z tych
miłych głosów, jakie w tamtym czasie 0dzywały się w słuchawce z pytaniem z "kim per
łączyć?" - opowiada córka Anna.

N nych, nie

W 1955 roku pani Barbara urodziła pierw- li przy obiedzie. - To były najpiękniejsze czasze dziecko - Dorotę, dwa lata później Annę, sy. Po obiedzie odwiedzaliśmy rodzinę lub
a w 1960 roku syna Zygmunta. Po urodze- znajomych, czasami oni przychodzili do nas.
niu syna zrezygnowała z pracy w Socha- Zupeblie inaczej niż jest teraz, gdy ~lI.S'zysry
czewie, musiała zająć się dziećmi. Do pracy siedzą w swoich domach pned telewizorem.
wróciła po pięciu latach, najpierw w łowic Mama czuła się w obowiązku do podtrzyki~ spółdzielni Samopomoc Chłopska, po- mywania takich kontaktów i bardzoją przytem w zakładzie Syntex, gdzie pracowała na bijała kolejna śmierć w tym kręgu.
hali produkcyjnej. Tam była zatrudniona do
1988 roku.
- Mama była bardzo ciepłą osobą, za-

wszemożnabyłosi{doniejzwrócićzjakimś

problemem - "Opowiada córka Anna - Pomogła nam pnekonać tatę do innych niż on
sobie życzył kienmków nauki, które sobie
wybraliśmy po podstawówce. Zależało jej
byśmysię.~I~uCZJ'.liicieszył(Jsię,~chcemy to rob~c I ze wyb1eramr to, ~~ nas mteresUje.. Moze dlatego ukonczy/tsmy wszysry
studia.
ani B~ nie miała. innych pas)i n.iż
dom I rodzina Dzieci OpoWIadaJą, ze
była świetną kucharką, doskonalą gospodynią, potrafiącą zadbać o porządek w domu,
zorganizować się i w szybkim tempie zała!wić kilka spraw na raz, by zaraz potem
zająć się rodziną. Przez lata, gdy dzieci nie
osiągnęły samodzielności, rodzina prawie
w każdą niedzielę szła na mszę świętą do
kościoła, potem na długi spacer, czasem zastępowała go krótka wycieczka rowerem.
Później wszyscy wracali do domu i zasiada-

P

ostatnim czasie swojego życia Pani
Barbara była bardzo blisko ze swoimi koleżankami z os. Kostka: paniami Jadzią, Anią, Krystyną i Zosią, z którymi
od czasu do czasu spotykała się na kawie, herbacie i ciastku. _Najśmieszniejsze
jest to, że trzy lata temu musieliśmy kupić
mamie telefon komórkowy, by była w stałym kontakcie z koleżankami. W szoku
byliśmy, gdy okazało się, że starsze panie
zaczęły wysyłać do siebie sms-y, ni!.;1
. z rodzeństwa nie myś1f1ł, że one się tego
naucz~ - ws~omina córka ~ani Barbary,
Anna l dodaje - Mama mowiła o sobie
z dumą, żejest nowoczesną babcią. BOS1~~
y wysyłała także do wnucząt. W sumie piąt
ka wnucząt,jakich się doczekała Pani BarbaTa, była jej oczkiem w głowie, źródłem radości na starość. Często się nimi opiekowała
pod nieobecność rodziców.
Barbara Kowalczyk zmarła 14 stycznia
tego roku, w domu, po krótkiej, niewróżącej
nic złego chorobie.
(tb)

Zduny

Bawily si, W swoie święto

Dom Kultu~y zopro'szo
na spotkome z poetką

pań bawiło się

występu przebrała się w damskie stroje.

Później na scenie wystąpił kabaret ze Świeryża.

W czasie spotkania życzenia paniom zło
anie, w większości członkinie Kół Go- żył wójt Dariusz Reczulski, który podarospodyń Wiejskich, przyjechały ze wał kaźdej czekoladę. Oprócz tego zostały
wszystkich sołectw gminy. Każde z kół miało wręczone dyplomy dla pięciu pań, które
za zadanie przygotować na spotkanie jakąś najmocniej angażowały się w ostatnim cza-'
potrawę lub ciasto, dlatego też stoły były sie na terenie gminy w życie społeczne.
suto zastawione.
Otrzymały je: przewodnicząca zarządu
Program artystyczny dla pań przedsta- gminnego KGW Krystyna Gałaj, łrena Kowili uczniowie szkoły podstawowej i gim- los z Sierżnik, Alina Kolos z Sierżnik, Boże
n~ w Błędowie, najwięcej radości wzbu- na Brodecka z Goleńska i Henryka Wójcik
dziła ta ostatnia grupa, która na potrzeby z Sietżnik.
(tb)

P

Przemycić Wyspiańskiego
Koncert piosenek Marka Grechuty w ZSP 4
ariusz Bagiński - skrzypek, pianista szył mu wokalista Jarosław Kołodziejek. Jak
i aranżer, daje co roku koncerty mówi wicedyrektor szkoły Ewa Bury, konw łowickim Zespole Szkół Ponad~al certy te są bardzo żywo odbierane przez
nych nr 4. W poprzednich latach młodzież młodzież, nauczyciele wykorzystująje jako
uczestniczyła na przykład w koncertach te- żywe lekcje wiedzy o kulturze. - Piosenki
matycznych poświęconych klasyce, foJk- Marka Grechuty nie tylko są stylowe, barlorowi, Fryderykowi Chopinowi, muzyce dzo ładne, chwytliwe, ale można za ich
religijnej czy filmowej. W miniony czwar- sprawą pnemycić twórczość literacf«l, na
tek, 8 marca, artysta przedstawił natomiast przyklad wiersze Wyspiwiskiego - mówi
program złożony z piosenek Marka Gre- wicedyrektor. Dwustuosobowa grupa mło
chuty.
dzieży gromko oklaskiwała artystów, któZazwyczaj Bagiński występuje z towa- rzy wykonali wiele najbardziej znanych piorzyszeniem skrzypiec, tym razem towarzy- senek zmarłego niedawno artysty.
(wcz)

D

Pani ANNIE

OJCA
Rada Nadzorcza,

Drogim

W okresie od 7 marca policja

za- (0,88 mg/dm 3 alkoholu); 11 marca

wych kierowców i rowerzystów:
7 marca w Trzaskowicach w gminie Domaniewice 51-letni Andrzej M. jechał rowerem (0,59 mg/dm3 alkoholu);
8 marca w Borówku w gminie Bielawy
19-1etni Robert S. jechał rowerem
(0,45 mg/dm' alkoholu); 9 marca o godzinie 14.10 na ulicy Podrzecznej w Ło
wiczu 41-letni Zbigniew Cz. jechał rowerem (1,04 mg/dm 3 alkoholu) oraz nie
zastosował się do zakazu prowadzenia pojazdów wydanego przez sąd,
o godz. 20.20 w Sobocie w gminie Bielawy 23-letnl Marcin W. jechał rowerem

o godz. 9.00 w Jackowicach w gminie
Zduny 43-letni Sławomir S jechał rowerem (0,94 mg/dm3 alkoholu) oraz nie zastosował się do zakazu Jazdy pojazdami wydanego przez sąd, o godz. 11.50
w Niespuszy Wieś 47-lelni Marian B. jechał rowerem (0,96 mg/dm3 alkoholu),
o godz. 15.00 w Jackowicach w gminie
Zduny 50-letni Waldemar G. jechał rowerem (0.60 mg/dm3 alkoholu), o godz.
17.50 na ulicy Armii Krajowej w Łowiczu
62-letni Stanisław W. jechał rowerem
(0,31 mg/dm' alkoholu), o godz. 23.10
w Kompinie 47-lelni Ireneusz J. z powiatu konińskiego jechał samochodem cię-

Koleżankom

YlYrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

O CA

składają koleżanki i koledzy
ze Starostwa Powiatowego w Łowiczu

R-497

DZIĘKUJEMY

Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom i Znajomym,
którzy wraz z nami pożegnali
naszego najukochańsze_go tatusia i dziadka

łecką,

Ś.P. STANIStAWA

MĄCZytłSKIEGO
Najbliższa

R.-S1O

Rodzina

Serdeczne podziękowania KSIĘDZU PAWŁOWI
i wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze
naszego Kochanego Męża i Taty

Brawa no stojąco

Ś.P. EDWARDA

oncert Andrzeja Rybińskiego
w czwartkowy wieczór 8 marca przyciągnął do Łowickiego Ośrodka Kultury przede wszystkim panie, które obchodziły tego dnia swoje święto. Rybiński mię
dzy piosenkami opowiadał anegdoty zwią
zane z ich powstawaniem, które również
łączyły się z jego miłosnymi pelypctiarni.
Na zakończenie koncertu Rybiński zagrał
na życzenie Widzów dodatkowo jeszcze trzy
piosenki. Zgromadzeni łowiczanie iłowiczan
ki nagrodzili go oklaskami na stojąco.
(jt)

K

żona,

FUKSA

składają

córka i synowie z rodzinami

ELŻBIECIE JABŁOŃSKIEJ
wyrazy

współczucia

z powodu

śmierci

O.JCA

składają współpracownicy z NZOZ

R-<"

trzymała następujących nietrzeź

składają
Zarząd i Pracownicy
OSM w Łowiczu

ELŻBIECIE CHOLEWSKlEJ i ANNIE GOŃDA

Z

Oni zagraiaiq nasIemu iyciu

OSM w Łowiczu

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

duński Dom Kultury zaprasza na spo-

tkanie z łódzką poetką Zofią Kobyktóre odbędzie się we wtorek
20 marca o godz 15. Poetkajest absolwentką
Uniwersytetu Łódzkiego, przez wiele lat pracowała jako pedagog, tworzyła opracowania
metodyczne. Poezją interesowała się od zawsze, jednak dopiero na emeryturze mogła
poświęcić pisaniu więcej czasu. Wydała
10 tomików wierszy, odbyła wiele spotkań
autorskich także poza granicami kraju, obecnie piastuje funkcjęprezesa łódzkiego oddziału Stowarzyszenia Autorów Polskich. Spotkanie jest adresowane przede wszystkim,
choć nie tylko, do seniorów.
(tb)

KLIMCZVŃSKIEJ

wicepreze~ Zarządu

W

Chąśno

130
8 marca na
sali Gminnej Biblioteki Publicznej
Chąśnie z okazji Dnia Kobiet.

t

ODESZLI OD NAS (3.-11.03.2007 r.)

3 marca: Marian Grzywacz, I. 56; Zofia Łuczak, I. 84. Głowno; Brygida
Zielińska, I. 87, Glowno; Janina Kurczak, I. 84, Glowno; 4 marca: Wacław
Piorun, l. 77; 6 marca: Marek Owczarczyk, l. 49, Glowno; 7 marca: Elżbieta Gasińska.
l. 60: Bronisława Chlebna, l. 88, Łowicz; Edward Kozioł, I. 79, Glowno; Wiesław Bednarek, l. 61, Glowno; 9 marca: Stanisława Witkowska, l. 83; Jan Pawlata, l. 69; 11 marca:
Sylwester Malewski, I. 58; Zenon Wolski, I. 74, Glowno; Marianna Kumicka, l. 86,
Głowno; Janina Bogusz, l. 69, Glowno; 12 marca: Wiesław Rogowski, l. 77, Glowno.
-

REKLAMA -

żarowym

Renault (0,58 mg/dm' alkoholu); 12 marca o godz. 13.50 w Polesiu
.w gminie Łyszkowice 52-letni Leszek G.
jechał rowerem (0,68 mgldm3 alkoholu),
o godz. 20.40 na ul Grunwaldzkie)
w Łowiczu 60-letni Henryk K. jechał rowerem (0,34 mg/dm3 alkoholu) oraz nie
zastosował się do zakazu jazdy pojazdami do 2008 roku; 13 marca na
ul. Łęczyckiej w Łowiczu 54-letni Stanisław S. jechał rO\'Verem (0.67 mg/dm" alkoholu), na ul. Jana Pawła II w Łowiczu
27-letni Adam G. jechał rowerem (1,28 mg/
drrt' alkoholu). Osoby zatrzymane począw
~ od 12 marca sąjuż sądzone w przyspieszonym trybie, 24-godzinnym.

H.la SKRlYOLEWSKA
ji ' j ai
tA! !(.t1a I f'1.I!IIIlii
ą

:ł!j.

GŁOWNO,

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)

• ZAlATWIAMY FORMALNOŚCI WZUS
• WYPlACAMY ZASIŁEK ZUS
• KREMACJE
• przewóz osób zmarłych do chłodni
• przewozy międzynarodowe
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Domaniewice

t

Kiczera dla kobiet
Zespół "Kiczera" (dawniej
nazywał się Połonina) wystą
pił z okazji Dnia Kobiet
w Gminnym Ośrodku Kultury
w Domaniewicach w ostatnią niedzielę 11 marca.

Z

espół zaprezentował kilkanaście piosenek ukraińskich i łem
kowskich oraz znane szlagiery polskich zespołów - między innymi
Czerwonych Gitar. Dla kobiet z Domaniewic wystąpiły również dzieci
z Zespołu Pieśni i Tańca Kalina, który istnieje od lat przy tymże ośrod-

ku kultury. Zanim jednak doszło do
kobietom
z okazj i ich święta złożyli przedstawiciele lokalnej władzy - wójt gminy Grzegorz Redzisz i przewodniczący tamtejszej Rady Gminy Sła
womir Sałek.
Po występach był czas na roz- Zespół Kiczera wprowadził mHy
mowy przy szwedzkim stole oraz nastrój przed poczęstunkiem.
pamiątkowe fotografie, które wykonywał Radosław Talliński. Była nego Radosława Tallińskiego. Puteż ostatnia okazja, żeby zoba- bliczność w domaniewickim
czyć w bibliotece na piętrze GOK-u jak zwykle dopisała - na
czynną do 11 marca wystawę sali brakowało wolnych miejsc.
(mak)
"Konie w obiektywie" wspomniawystępów życzenia

OSP Rogóźno

Kabaret i czekolady
Tego dnia panie otrzymywały od mężczyzn same dobre rzeczy - uśmiechy i czekoladki.

KGW Bednary Kolonia

Panie świętowaly
•I planowaly
Atmosfera podczas Dnia
Kobiet, jaki wieczorem 8 marca przygotowały w miejscowej remizie panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Sednarach Kolonii była tak gorąca,
że aż przypalił się przygotowany na tę okazję bigos.

B

ednarskie kobiety to jednak dobre gospodynie i po zabiegach,
jakich dokonały nad nieszczęsną kapustą, nikt z biesiadników nawet
tego nie zauważył.
W poprzednim roku panie obchodziły swoje święto w jednej
z łowickich restauracj i, teraz postanowiły spędzić ten dzień we

własnej, odnowionej remizie. Były
czekoladki, którymi częstowali
panowie, była lampka wina
i życzenia.
Spotkanie służyło też omówieniu
spraw związanych z przygotowywanym na 3 maja wit:jskim piknikiem Wiadomojuż, że zagra ponownie zespół Divers, który bawić ma
publiczność od godziny 14.00 aż do
3 nad ranem. Będą też różne konkursy, loterie fantowe itd Już dziś
panie szykują się do pozyskiwania
sponsorów. W poprzednim roku
zdobyły tak wiele fantów na loterię,
iż miały 21 nagród głównych, począwszy od dvd, sprzętu grającego,
aż po talony na paliwo i obiad

Łowicz

w restauracji. Każdy ze sklepów
działających na terenie gminy Nieborów, ofiarował na loterię kosze ze
słodyczami.

W tym roku panie z koła gospodyń zbierają pieniądze na zakup
krzeseł. Nastawiają się nad wynajmowaniem sali OSP na wesela i komunie, a jak mówi przewodnicząca
koła Joanna Papiernik, każdy kto się
zgłasza, nie chce już przy stołach
ławek, ale krzesła. Zbiórce pienię
dzy na kupno krzeseł podporząd
kowana zostanie całoroczna działal
noŚĆ koła. PotrZebne jest przynajmniej 120 krzeseł, co kosztować
będzie 8 tysięcy złotych.
(wcr)

Występ kabaretu składają
cego się z gospodyń z Dąb
kowic w gminie Łowicz, czekolady dla zaproszonych na
spotkanie pań, miła atmosfera i wspólne przyśpiewki
przy akordeonie - tak wyglą
dało spotkanie z okazji Dnia
Kobiet, które zorganizowali
druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogóźnie
w gminie Domanie~ice.

•

eby z daleka było widać, że
w straży jest uroczystość,
przed remizę wyprowadzony został samochód strażacki. Samochód przed remizą to na wsi nieczęsty widok, więc niektórym kobietom przypomniał on, że są zaproswne na godzinę 15.00 na spotkanie z okazji ich święta. Strażacy
nie rozdawali tego dnia kwiatków,
wręczyli kobietom po czekoladzie.
Komendant miejscowej straży przygotował na tę okoliczność specjalną
przemowę. - Od dawna wiadomo,
że to mężczyzna jest głową rodziny,
ale kobieta jest szyją. Jak szyja się
ustawi, tak g/owa będzie patrzeć.

Z

na
otrzymały

od strażaków czekolady.

Czasami trndne to zadanie... - mówił
komendant Krzysztof Majcher.
Gwoździem programu przyśpiewkowo-kabaretowego w wykonaniu gospodyń z Dąbkowic był
skecz ,,0 chłopie" i o jego ciężkiej
doli. -A ry chłopie pracuj, aż ci garb
wyrośnie. I chłop - a w zasadzie gospodyni, która się za niego przebrała, miała wielki garo na plecach. Popołudniowe spotkanie w remizie

w Rogóźnie zakończyło się poczę
stunkiem, w którym uczestniczyło
kilka pokoleń kobiet z tej wsi. Najmłodsze miały po kilka lat, a najstarsze były po siedemdziesiątce. Nie
było to pierwsze i zapewne nie ostat·
nie spotkanie dla mieszkańców WSI
organizowane przez strażaków
z Rogóżna Na każde kolejne przy.
chodzi coraz więcej osób.
(mak)

ul. Mostowa 20

tel. (046) 837-41-59
0509-877·268
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Wójt Gminy Chąśno

Muszq ci wydać

Działając na podstawie art. 13 i art. 11 usl. 2 oraz art. 4 usl. 1 pkt
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.

OGŁASZA OTWARTY KONKURS

cialo dziecka
waża jednak, że dobrze się
Poronienia były,
stało, iż problem został zasq i będq
uważony, a prawodawstwo zmienia się w kierunku wyjścia naZ ogólnodostępnych informaprzeciw potrzebom rodziców. - cji na temat poronień wynika, że
Zmiana taka jest ważna i potrzeb- co dziesiąta lub nawet co szósta
na. Pogrzeb dziecka i grób po- ciąża kończy się poronieniem.
zwala im przeżyć żałobę po jego Poronienia najczęściej zdarzają się
stracie - mÓ)'li.
w ciągu 3 pierwszych miesięcy
ciąży. Przyczyny poronień są nieCo się zmieniło
raz trudne do ustalenia, nawet po
dokładnych badaniach genetycz5 stycznia weszło w życie
nych płodu. Medycyna naj prozmienione rozporządzenia mini. ściej wyjaśnia poronienie w ten
stra zdrowia w sprawie pisemsposób "dzieci, które się nie uronego zgłoszenia urodzenia dziecdziły, nie mogły się urodzić", bo
ka oraz w sprawie postępowa
został zahamowany ich rozwój,
nia ze zwłokami i szczątkami
bo doprowadził on do powstania
ludzkimi. Od tego dnia za ludzwad, kfóre uniemożliwiły im przekie zwłoki uważa się nie tylko
życie. W przypadku wczesnych
ciała osób zmarłych, ale ,eż dzieporonień przyczynami mogą być
ci martwo narodzonych, bez różnego typu zakażenia, choroby
względu na czas trwania
zakażne, nieprawidłowa budowa
ciąży. Daje to lekarzom możli
narządów rodnych lub poważne
wość wypełnienia karty zgonu, choroby matki (m.in. cukrzyca,
a w efekcie na życzenie rodzi- choroby tarczycy, serca, nerek).
ców - aktu zgonu w Urzędzie
Poronienia późne mają zwykle
Stanu Cywilnego.
inne podłoże i charakter. Gdy
Dotychczasowe przepisy za dziecko jest prawidłowo uformomartwo urodzone dzieci uznawa- wane i zbudowane, przyczyną
ły te płody, które miały ponad poronienia może być np. niewy22 tygodnie. Tylko dla nich'WY- dolność szyjki macicy, infekcja
pełniane były karty zgonu i pra- wewnątrzrnaciczna, pękniecie błon
wo zapewniało im takie same płodowych, konfl ikt serologiczny.
traktowanie, jak ciał zmarłych
Różnicę między porodem a
osób dorosłych. W sytuacji, gdy poronieniem wyznacza 22. tyrodzice chcieli zabrać ciało dziec- dzień ciąży. Jest·to jednak cezura
ka urodzonego przed 22. tygo- umowna. Jak umowna niech
dniem, w jednych szpitalach było świadczy fakt, że kilkanaście lat
im ono wydawane bez proble- temu było to 26 tygodni, po któmów - jak zapewniają nas leka- rych niezależnie od wagi dziecka
rze, łowicki szpital do tych się lekarze mówili o porodzie.
zalicza - w innych trzeba było Krzysztof Biemacki z rozmowie
dotąd toczyć walkę o prawo do z nami zwraca zresztą też uwagę
pochowania dziecka.
na definicję żywego brodzenia,

U

14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
U. Nr 96, poz. 873 z póżn. zm.)

która jest niezależna od czasu trwa-_
nia ciąży. Żywo urodzone dziecko to takie, które zostało całkowi
cie wydobyte lub wydalone
z macicy i oddycha lub wykazuje
inne oznaki życia (czynność serca, tętnienia pępowiny). W przypadku żywego urodzenia dziecka
lekarze zawsze podejmują czynności ratujące życie. Zdarzało się

już, że ważące 400 gramów dzieci

transportowane były z Łowicza
na neonatologiczny oddział intensywnej opieki medycznej do
Łodzi. Nie zawsze ratowanie im
życia kończyło się szczęśliwie medycyna ma swoje ograniczenia
i uratować dziecko 20-tygodniowe jest ekstremalnie trudno, ze
względu na niepełne wykształce
nie wielu organów.
Ciało zmarłego dziecka trafia do
zakładu patomorfologii. Pobierane są z niego próbki do badania
histopatologicznego. Jest to konieczne do tego, aby dostarczyć
lekarzom wiedzy na temat ewentualnych konsekwencji poronieni!!
dla zdrowia kobiety. Szczątki nienarodzonych dzieci nie są do niczego innego wykorzystywane.
Jeśli rodzice nie odbiorą ich w celu
pochówku, są one jednak spalane
wraz z innymi szpitalnymi "odpadami" .
W przypadku poronień więk
szych ciąż wykonywana jest sekcja zwłok, po której rodzice zwykle odbierają ciało dziecka. Od teraz odebrać ciało i przeżyć żałobę
- co jest tak potrzebne rodzicom mogą także ci, którzy stracili dziecko bardzo, bardzo małe.
Mirosława Wolska-Kobierecka,
współpraca Eliza Błaszczyk

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

OFERT

na powierzenie wykonania następującego zadania publicznego:
I. Wzakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Chąśno: Organizacja zajęć sportowych
i współzawodnictwa sportowego, w dyscyplinie pilka nożna, organizacja imprez rekreacyjno -sportowych . .
• Wymagane warunki realizacji zadania: a) prowadzenie zajęć dla zawodników zespołów sportowych w sekcjf
pijka nożna ; b) szkolenie dzieci i młodzieży; c) czynny udział w rozgrywkach w grupach: dzieci, młodzieży
i dorosłych ; d) organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych; e) propagowanie aktywności ruchowej dla
zachowania zdrowia fizycznego; ~ propagowanie sportu
• Koszty podlegające wydatkowaniu z dotacji związane z realizacją zadania to: a) płace trenerów
z przewidzianymi prawem narzutami; b) delegacje na zawody; c) ekwiwalenty sędziowskie; d) transport, noclegi,
wyżywienie ; e) opłaty licencyjne, startowe oraz ubezpieczenia zawodników; ~ zakup sprzętu sportowego; g) zakup
materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadania; h) koszty obsługi zadania; i) utrzymanie boiska sportowego
II. Termin realizacji zadania: -od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2007 r.
III. Przewidziana kwota w budżecie na realizację zadnia w 2007 roku wynosi 32.000 zł.
IV. Składanie ofert: Oferty sporządzone wg wzoru zamieszonego w załączniku do rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
publicznego, ramowego planu umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego
zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207) należy skladać w terminie do 16 kwietnia 2007 roku do godz. 14.00
osobiście w Urzędzie Gminy w Chąśnie sekretariat· pok. Nr 2 w godz. Pracy Urzędu, lub za pośrednictwem
poczty na adres Urząd Gminy w Chąśnie, 99-413 Chąśno 55, w zamkniętej kopercie dopiskiem: "Konkurs ofert·
Sport". W przypadku nadesłania koperty pocztą pod uwagę bierze się datę jej wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy
w Chąśnie . Wzór oferty można pobrać również ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Chąśnie:
www. chasno.bipst.pllubosobiściewUrzędzieGminywChąśnie.99-413Chąśn055.pok . Nr 2.
Do oferty należy załączyć: a) aktualny odpis z rejestru - ważny 3 miesiące od daty wystawienia; b) sprawozdanie
merytoryczne i finansowe za ostatni rok; c) oświadczenie o: - braku zaległości wobec Skarbu Państwa (Urzędu
Skarbowego, ZUS-u), - zobowiązaniu się do utrzymania wskazanego w ofercie konta bankowego nie krócej niż
do ostatecznych rozliczeń z Gminą Chąśno, - posiadaniu uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do realizacji
powierzonego zadania, - zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego i jej akceptacją (wg wzoru); d) statut oraz
każdąjego aktualizację;

UWAGA: Oferty złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,
niekompletne oraz złożone po terminie zostaną odrzucone.
V. Wybór oferty: dokonany zostanie w terminie 30 dni od daty składąnia ofert na podstawie kryteriów określonych
wustawie o działalności pożytku publicznego i owolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późno zm.). Od podjętej decyzji
nie przystuguje odwołanie. UWAGA: Konkurs jest również ważny wprzypadku złożenia jednej oferty.
VI. Zasady i warunki przyznawania dotacji: a) spełnienie wymogów formalnych określonych w ustawie
z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn o zm.); b) złożenie
wterminie poprawnie wypełnionej oferty wraz z załącznikami ; c) posiadanie niezbędnej wiedzy, kwalifikacji, kadry.
VII. Kwota przyznanej dotacji nie może być wyższa od kwoty przeznaczonej na realizację zadania, podanej
wogłoszeniu.

VIII. Dotacji nie można wykorzystać na a) prowadzenie działalności gospodarczej; b) kary wynikłe podczas realizacji
zadania; c) odsetki od nieterminowych płatności.
IX. Owyniku otwartego konkursu ofert, uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni pisemnie, oraz zostanie on
opublikowany na tablicy ogłoszeń i na stronie strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Chąśnie:
www.chasno.bipsl.pl
X. Unieważnienie konkursu: Wójt Gminy Chąśno zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub jego
unieważnienia bez podania przyczyn lub do przesunięcia terminu skladania ofert.
R-506

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust 1 i 2 oraz art. 40 ust 1pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(~. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175
poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708) i § 6 usl.1 Rozporządźenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)

Wójt Gminy Łowicz
ogłasza II nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż niżej wymienionej
nieruchomości rolnej położonej w Świeryżu
Polożenie

Świeryż

Firma

•

zajmująca się dekatyzacją

jeansu zatrudni osoby na stanowiska:

OPERATOR LASERA
WYMAGANIA:
' CI ./ wykształcenie średnie
KONTROLERA JAKOS
./ obsługa komputera

• POMOCNIKÓW
Oferty. proszę kierować. na adres:
marlusz.malek@lublankow.pl
LAKIERNI
lub listownie: 95-015 Głowno, Lubianków 40
'----

BURMISTRZ MIASTA-GMINY STRYKÓW
podaje do publicznej wiadomości , że
na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta-Gminy Stryków

publikowane są do dnia 28 marca 2007 r.
WYKAZY NIERUCHOMOŚCI
stanowiących własność

Gminy Stryków

przeznaczonych do:
sprzedaży w drodze bezprzetargowej
na rzecz najemców 2 lokali mieszkalnych
usytuowanYCh w budynku
położonym w miejscowości Niesułków nr 67
2. oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
części działki nr 216 w miejscowości Dobra
z przeznaczeniem na prowadzenie
działalności handlowej.

1.

!

OKRĘGOWY URZĄD MIAR WŁODZI

oglaszaprzetarg
NA DOBUDOWĘ
POMIESZCZENIA

do legalizacji pnyrządów pomiarowych
przy Obwodowym Urzędzie Miar wŁowiczu
Dokumenty dotyczące składania ofert
są dostępne wObwodowym Urzędzie Miar wŁowiczu
ul. Browarna 12, leI. (046) 837-43-64.

!

Nr

działki

173/2

Pow. wha Opis użytków

0,6750

Rllla
0,3522
BRllla
0,3028
BR IVa
0,0200

Opis nieruchomości

Cena

wywoławcza

Wadium w zł.

Wyposażenie nieruchomości w media:

• energia elektryczna 220 i 380 V z sieci ZE
- woda z wodociągu gminnego
- linia telefoniczna
Przyłącze .energetyczne do dziatki
zdemontowane.
Na nieruchomości znajdują się budynki
po byłym skupie zwierząt rzeźnych .
Bud~nek gosgodar.z~ nr 1
Pomieszczenia gospodarczo garażowe :
Pow. użytkowa 202,40 m2
Budynek do remontu kapitalnego.
Bud~nek gos!lQ!!argy nr 2
Pomieszczenia gospodarczo garażowe:
Pow. użytkowa 159,30 m2
Budynek do remontu kapitalnego.
Bud~nek garażo\\'}' - Pow. użytk . 15,20 m2

31.450

3.145

-

• Stan prawny nieruchomości położonej we wsi Świeryi uregulowany jest w księdze wieczystej Nr 19807. Nieruchomość
ta wolna jest od nieujawnionych w księdze wieczystej, ograniczonych praw rzeczowych i wszelkich ograniczeń
w rozporządzaniu .
• Zgodnie z miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz działka nr 173/2
przeznaczona jest pod produkcję i usługi produkcyjne oraz magazyny i składy.
• Przetarg odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2007 r. o godz. 9.00 w budynku Urzędu Gminy w Łowiczu.
• Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości najpóźniej do dnia
13 kwietnia 2007 r. do kasy Urzędu Gminy lub na konto PKO SA lIo/Łowicz 55124018191111000010886601.
• Postąpienie w przetargu wynosi, co najmniej 1%ceny wywoławczej , z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych .
• Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym zostanie
zwrócone po zakończeniu przetargu.
• Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca bez usprawiedliwienia nie stawi si ę , wwyznaczonym miejscu i czasie,
do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
• Osoby biorące udział wprzetargu winny zapoznać się z nabywaną nieruchomością przed przetargiem, gdyż granice
nieruchomości nie będą wznawiane na koszt gminy.
• Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów.
• Bliższych informacji o wlw nieruchomościach oraz regulaminie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy wŁowiczu,
pak. nr 4, tel. 0-46 830-26-35.
R·
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Parafia Bednary

Stary drewniany krzyż,
stojący na
skrzyżowaniu dróg
w Bednarach Rudzie,
zastąpiony wkrótce
zostanie nowym metalowym. Krzyż
przewrócił się podczas
pamiętnej wichury, która
w połowie stycznia
nawiedziła nasz teren.

gólne rozmiary itd. Jak opowiada, żaden inny
krzyż czy kapliczka na terenie parafii nie
ucierpiały podczas styczniowej wichury.
Czy sąjeszcze na terenie parafii krzyże,
które z uwagi na ich zły stan należałoby
wymienić? Proboszcz odpowiada, że
w złym stanie jest drewniany krzyż stojący
w centrum cmentarza i ten trzeba będzie
wkrótce zastąpić nowym. Krzyże nie będą
wkopywane w ziemię, gdyż mocno szkodzi im właśnie kontakt z wilgotnym podło
żem. W ziemię wkopane zostaną betonowe
cokoły ~ takie jak do montowania drewnianych słupów energetycznych, do których
to cokołów krzyże zostaną przykręcone.

ieszkańcy Bednar Kolonii i Bednar
Rudy podjęli inicjatywę zbiórki pieniędzy na nowy krzyż. Pod kartką,jaką nieKrzyż na skrzyżowaniu w Bednarach stał
dawno "puszczono" po wsi podpisali się
w pięknym otoczeniu, między czterema
inicjatorzy zbiórki - członkowie Ochotniokazałymi kasztanami. Nie zostaną one usuczej Straży Pożarnej, sołtys wraz z radą
nięte, jednak krzyż zaopatrzony zostanie
sołecką oraz członkinie Koła Gospodyń
w metalowe ogrodzenie - zebrane wśród
Wiejskich.
mieszkańców pieniądze posłużyły także na
Zbiórka przyniosła nadspodziewany
zakup materiałów do wykonania tegoż.
efekt. Z domów położonych od zakładu fiyKrzyż jest obecnie wykonany w stanie
zjerskiego do torów zebrano 370 złotych,
surowym Wkopany zostanie na przełomie
od zakładu w stronę osiedla 280 zł i -jak to
marca i kwietnia, poświęcony zostanie na
mówią mieszkańcy ,,na Rudzie" - 270 zł.
Nie było chyba mieszkańca, który nie prze- W1<rótce w tym miejscu stanie nowy metalowy krzyż, z ogródkiem otoczonym płotkiem. Wyświęcenie nastąpi w maju. początku maja, tak aby od początku miesią
ca mogły się przy nim odbywać majówki.
kazał na ten cel jakichś pieniędzy. Przecięt
Ten drewniany zawierał tabliczkę z datą
Zgodnie z zaleceniami kapłana, krzyż zonie wpłacano po JOzł.20złdalinawetmiesz drodze", czyli skrzyżowaniu dróg, winien
Jul S
i nazwiskiem fundatora. Mieszkańcy chcą
stał spalony.
kańcy Kompiny, którzy w Bednarach mają stać krzyż. Mężczyzna był też inicjatorem
nabożeństw majowych pod krzyżem. Czę
- Zbiórka by/a spontaniczną inicjatywą zachować te informacje także na nowym
Kiedy tylko się okazało, że wichura
działkę·
sto zbierał tam mieszkańców, naj młodszych powaliła stary krzyż, strażacy ochotni- mieszkaticów - mówi z uznaniem pro- krzyżu, z adnotacją, że stanął on
uczyl modlitw i śpiewów.
cy skrzyknęli się do działania. Za pie- boszcz ksiądz Józef Paciorek. - Pytali mnie w 2007 roku na miejscu starego postawioar I
ć i je o
Z tamtych czasów zachowała się wśród niądze ze zbiórki kupiono rury, figurę tylko, czy Ilo"y krzyż musi miećjakieś szcze- negowroku 1933.
r\C!')
Stary krzyż byłważn.ym elementem wiej- mieszkańców anegdota. Pewnego razu ów- Chrystusa, elektrody do zespawania ,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ REKLAMA _
skiego krajobrazu. Co roku na nabożeń czesny proboszcz najął do pracy przy ko- krzyża. Krzyż wykonuje jeden z mieszstwach majowych spotykało się tam od kil- ściele robotników. Kopeć też zgłosił się do kańców, Henryk Sierociński. Właściciel
CORNING CABLE SYSTEMS
kunastu do kilkudziesięciu mieszkańców. pomocy. Co chwilę jednak przerywal pra- ka miejscowego sklepu przemysłowego
będący częścią Coming Incorporated istniejącego od 1851 roku, z siedzibą główną w mieście
Krzyż postawiony został w roku 1933, cę, klękając z robotnikami do modlitwy - na przekazała nieodpłatnie na pomalowaComing, New York, jest światowym liderem wprodukcji świaUowodów i podzespołów dla przemysłu
z inicjatywy mieszkańca Bednar Karola przykład na Anioł Pański itd. W końcu pro- nie krzyża dwie puszki farby. Miesztelekomunikacyjnego. Coming Incorporated zatrudnia blisko 25.000 pracowników, posiada ponad
Kopcia Jak wspominają najstarsi mieszkań boszcz zrezygnował z pomocy świętobli kańcy skonsultowali się też z bednar100 fabryk i biur na całym świecie.
cy miejscowości, był to człowiek bardzo wego parafianina, gdyż rozmodleni robotni- skim proboszczem, jak postąpić mają ze
Jeśli spełniasz nasze wymagania, szukasz ciekawej i rozwijającej pracy, w bardzo dobrej
religijny. Twierdził, iż na każdej ,,krzyżowej cy prawie nie posuwali się z robotą.
atmosferze, w międzynarodowym koncernie, w towarzystwie ponadprzeciętnych osób, gdzie
starym, poświęconym przecież krzyżem.

wysoka kultura pracy to standard -zapraszamy do złożenia oferty na poniższe stanowisko:

Reclulski delegatem
ójt Dariusz Reczulski zostałjedn0głośnie wybrany przez radnych
gminy 01ąśno na sesji 7 rnarca,delegatem gminy do Rady Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Dorzecza Bzury. Zastą
pił w ten sposób swojego poprzednika,
wójta Romana Łazińskiego. O jego kandydaturze zdecydowali radni w czasie obrad
komisji poprzedżających sesję, tam także
wójt wyraził na to zgodę.
Przy okazji radni wysłuchali krótkiej informacji na temat obecnych działań stowarzyszenia, a w szczególności prac nad tworzeniem przez stowarzyszenie zakładu utylizacji śmieci.
(tb)

W

Wszystkie panie

Dzień

otrzymały

czekolady.

Kobiet w bolimowskim GOK

onad 40 pań wzięło udział 7 marca
w spotkaniu z okazji Dnia Kobiet
w Gminnym Ośrodku Kultury w Bolimowie. Dla uczestniczek wystąpił skierniewicki zespół Krywni, grający tradycY-ine
ukraiJlskie dumki i inne nostalgiczne i nastrojowe pieśni. Program Jlrtystyczny
przedstawiła warszawska aktorka Aniceta
Ochnicka Ma ona domek w Łasiecznikach
i od lat współpracuje z bolimowskim GOK.
Aktorka, na poważnie i z gorzką nieraz
ironią, przedstawiła program ukazujący rolę
kobiety w życiu człowieka od starożytno
ści do czasów współczesnych. Próbowała
odpowiedzieć na pytanie, kim jest kobieta,
co to znaczy być kobietą itp. Panie wysłu-

P

chać mogły opinii starożytnych filozofów
na temat płci pięknej, prześledzić na przestrzeni wieków, jak doszło do tego, iż obchodzimy dziś Dzień Kobiet, dowiedzieć
się,jaka jest rola kobiety w dzisiejszym świe
cie. Program okraszony był poezją.
Panie bardzo emocjonalnie reagowały na
cytaty z filozofów. Z niektóryrni się zgadzały, nie uznawały natomiast narzuconej
we wcześniejszych wiekach podrzędnej roli
swej płci. Mężczyzn próbował natomiast
bronić obecny na spotkaniu wójt Stanisław
Linart.
Wszystkie panie otrzymały czekolady.
Potem była symboliczna lampka szrunpana, ciasto, cukierki, kawa i herbata. (wcz)

Gmina Domaniewice chce
przejąć budynek od starostwa
ardzo chętnie przejmiemy ośrodek
zdrowia w Domaniewicach, ale za
20 - 25 tys. zł - mówił na sesji Rady
Gminy Domaniewice 2 mArca wójt Grzegorz Redzisz. Radni mają rozważać propozycję starostwa co do przekazania na wła
snoŚĆ gminy budynku. Podczas wstępnych
rozmów powiat chciałby, aby gmina zwróciła mu nakłady poniesione na remonty, które oszacował na około 35 tys. zł. Na razie nie
ma jeszcze wyceny tego budynku, położo
nego w centrum Domaniewic.
Wójt Redzisz chciałby wykorzystać
wolne pomieszczenia na urządzenie mieszkań socjalnych dla ubogich mieszkańców
gminy. Temat trafi na posiedzenia komisji
Rady Gminy Domaniewice. Następnie podjęte zostaną negocjacje ze starostwem co do
ceny wykupu.
(eb)

B

OPERA10R LINII PRODUKCYJNEJ
Miejsce pracy: Stryków kJLodzi
WYMAGANE KWALIFIKACJE:
• wykształcenie minimum zasadnicze - elektryczne, mechaniczne
(mile widziane wykształcenie średnie techniczne)
• doświadczenie w pracy przy linii produkcyjnej· komunikatywność· wysoka kultura osobista
OFERUJEMY:
• pracę w międzynarodowym środowisku w systemie zmianowym· szkolenia
• pakiet świadczeń socjalnych • dobrą atmosferę w pracy

ZGŁOSZENIA ZAWIERAJĄCE CV PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES:
Coming Cable Systems Polska Sp. z 0.0. Smolice 1E, 95-010 Stryków
lub poczta elektroniczna na adres: rekrutacja@Comlng.com z dopiskiem "operator"
Prosimy o dołączenie oświadczenia - •Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
procesu rekrutacji -zgodnie z ustawąz dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Oz.U. nr 133, poz. 883 l.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do nich oraz ich poprawiania".

R-489

• Kwota kredytu
od 500 do 30.000 PLN
• Wystarc1!l3-miesięczny
stai pracy
• Minimum 500 zł dochodu netto
• Dogodny okres spłat
(do 60 miesięcy)

110 zł
235 zł
328 zł
468 zł

ZADZWoIl U:!"!"M--Sl~ -Z 1IORADCĄ
.....,.....!::;~=·::-:;;_
~f83
;;;;;;;7;;;;;;;.38~1;;!..j
7
LOWICl, ul. StanIsławskIeg. 231 p. lak. &
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Gorączka złota
nie tylko dla szkół

Ponad

dwieście

d poniedziałku 12 marca ruszyła kolejna edycja organizowanego przez Koncert zespołu
łowicki oddział Polskiego CzelwoHabakuk w Galerii
nego Krzyża konkursu pod nazwą Gorącz
ka Złota. Mogą wziąć w niej udział szkoły, Browarna w Łowiczu
przedszkola, a w tym roku także finny, in- należy uznać za udany
stytucje, organizacje, osoby prywatne. Zasadajest prosta, w okresie od 12 marca do nawet pomimo tego, ~e
1 czerwca tego roku uczestnicy konkursu w słabym akustycznie,
muszą zebrać jak największą Iiczbę,,złotych
jak na tego typu
monet" o nominałach 1,2,5 groszy.
Zebrane w ten sposób pieniądze zostaną występy, wnętrzu galerii,
wykorzystane na organizację letniego obo- trudno było zrozumieć
zu PCK i sfinansowanie pobytu na nim dziezapowiedzi kolejnych
ci z rodzin najbiedniejszych.
Zebrane ,,złociaki" należy dostarczyć do utworów.
siedziby łowickiego PCK w budynku przy
ul. Starościńskiej 4 przed końcem maja
oncert powstał z inicjatywy uczniów
w oznakowanych pojemnikach. Finał akcji
l LO w Łowiczu z klasy Ue: Sylwii
jeszcze przed wakacjami.
(tb) Pilich, Zosi Biernackiej, Karoliny Olszewskiej, Eweliny Myssury i Łukasza Gródeckiego, w ramach projektu na przedsiębior
czość, przy współpracy z Galerią Browarna i Łowickim Ośrodkiem Kultury. Dochód
7 marca rozstrzygnięte zostały elimina- z koncertu w kwocie około 2.300 złotych
cje miejSkie Ogólnopolskiego Konkursu Wie- przeznaczony został na wsparcie Domu
dzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Po- Dziecka w Strobowie.
żarom". Test z pytań dotyczących przepiKoncert odbył się w sobotę 10 marca.
sów przeciwpożarowych oraz techniki ga- Miał rozpocząć się o godzinie 19.00, ale
szenia pożarów pisała grupa zaledwie 8 dźwiękowcy mieli więcej pracy niż się spouczniów, wszyscy byli z Gimnazjum nr 2. dziewano w trudnym akustycznie wnętrzu.
Do turnieju przygotowywał ich Radosław Sytuacji nie załatwiły pożyczone ze SkierZyga Wręczenia nagród trójce finalistów do- niewic kompresory dźwięku, które "obcię
konano w budynku OSP przy ul. Floriana ły" część przydźwięku. Ostatecznie HabaDo etapu powiatowego zakwalifikowało się kuk zaczął grać ok.godz. 20.
trzech najlepszych uczniów, czyli odpoPrzed gwiazdą wieczoru miały wystąpić
wiednio: Tomasz Janus, Paweł Janus oraz cztery łowickie zespoły młodzieżowe
Marcjan Kolanowski. Będą reprezentowali (Dzianina, C Cztery, Monsuna i TumbIemiasto na elirninacjach powiatowych t.ur- weed), ale okazało się to niemożliwe ze
nieju, które odbędą się 29 marca w zespole względów technicznych. Habakuk nie zeszkół na Blichu, z udziałem też po 3 uczniów, zwolił bowiem na to, żeby support zagrał
którzy wygrali eliminacje w poszczególnych na jego sprzęcie, a dwukrotne rozstawianie
gminach.
(eb) i składanie części sprzętu scenicznego nie

O

bilelówna Habakuk

K

Młodziei

zapobiega pożarom

będzie Młodym
łowiczaninem Roku

wchodziło w grę chociażby ze Względów na

koncertem. Młodzież z I LO - kolejne ponad 100 biletów. Wiele osób myślało, że
odejdzie spod Galerii Browarna z kwitkiem,
bo biletów po prostu zabrakło. Organizatorzy w ostatniej chwili jednak zdecydowali
się sprzedać jeszcze kilkanaście biletów.
Habakuk zagrał większość utworów
z nowej płyty ,,A ty siej ..." z piosenkami
Kaczmarskiego wwersjr reggae, ale nie stronił też od starszych, dobrze znanych publiczności piosenek. Koncert poprawny, dla

rosnące opóżnienie. Zespoły,

które miały
być supportem, wystąpiły więc po gwież
dzie wieczoru. Publiczności to jednak wcale
nie przeszkadzało. Ci, którzy przyszli się
bawić, bawili się dobrze zarówno przy Habakuku, jak i łowickich, mniej doświadczo
nych kapelach.
Koncert sprzedał 'się wyśmienicie. Kasa
Łowickiego Ośrodka Kultury sprzedała
wszystkie 99 biletów już na dwa dni przed

Klo

Sosy

KamiJSoboL
o tego tytułu kapitula nominowała trzy
Wyróżnienie Młodego Łowiczanina Roku
osoby: lidera zespołu Bibinbozo & TIle przyznawane jest przez kapitulę powoły
Banditos i prezesa stowarzyszenia Pracow- waną w drodze uchwały przez Forum Mło
nia Sztuki Żywej w Łowiczu Jarosława dych Łowiczan. Spośród nadesłanych wnioMichalskiego, mistrza karate tsunami Da- sków kapitula nominuje po jednej osobie
niela Bogusza i byłego przewodniczącego w dziedzinie edukacj i, kultury i sztuki, sportu
Młodzieżowej Rady Miejskiej Michała i upowszechniania turystyki, działalności

D

no szklonym ekranie

W

e wszystkich ogólnopolskich stacjach telewizY.jnych ruszyła pierwsza w tym roku kampania reklamowa marki Łowicz. Jej tematem sągotowe
społecznej i samorządowej oraz przedsię
sosy w słoiczkach produkowane przez spół
biorczości i biznesu. Ponadto kapituła w gło
sowaniu tajnym dokonuje wyboru jednej kę Agros Nova Przygotowano dwie wersje
osoby, której przyznaje tytuł Młodego spotu reklamowego - 30- i 15-sekundową.
Spot telewizY.jny to kolejny odcinek zaŁowiczanina Roku.
początkowanego
przed rokiem ,,serialu" rePosiedzenie kapituły odbyło się w środę
7 marca. Po trwających ponad godzinę obra- klam produktów marki Łowicz, które rekladach kapitula uznała, że do tytułu nomino- mowane są poprzez mówiące kuchenne które mają nowy kształt słoika i szatę graficzną.
wane będą wspomniane trzy osoby. W gło sztućce.
Marlca Łowicz od kilku lat jest liderem na
Oprócz reklamy telewizxinej łowickie
sowaniu tajnym wybrany został Młody
Łowiczanin Roku 2006. Werdykt kapituły polskim rynku sosów gotowych, mając sosy reklamowane są w 13 kolorowych
zostanie ogłoszony na spotkaniu 16 marca. ponad 37% udziałów w rynku. Pod koniec magazynach kobiecych oraz w tematyczBędzie on niespodzianką również dla trzech ubiegłego roku sosy z Agros Nova pojawiły nych kulinarnych portalach intemetowych. nominowanych osób.
(mak) się na rynku w zmienionych opakowaniach,
(mwk)

2006

W najbliższy piątek, 16 marca Trzoskę. Łącznie zgłoszonych było dzieo godzinie 18.30 w restauracji Pod sięć kandydatur.
Pelikanami przy ulicy 3 Maja w Łowi
Przypomnijmy, że tytuł ten nadaje stoczu ogłoszony zostanie werdykt warzyszenie Forum Młodych ŁowicZan już
kapituły, która wybrała Młodego po raz trzeci. Młodym Łowiczaninem Roku
Łowiczanina Roku 2006.
2004 została Joarma Borecka, rok później

Z Łowicza

wiemych fanów zespołu pewnie nawet dobry, chociaż słabo słyszalny.
Fakt, że w Galerii Browarna odbywał się
koncert, nie wszystkim się spodobał. Jeszcze tej samej nocy w redakcji NŁ jeden z
czytelników zostawił wiadomość, że rnło
dzież zachowuje się,jego zdaniem, zbyt gło
śno, pije piwo i załatwia się wokół budynku
galerii. Następnego dnia organizatorzy zadbali jednak o to, żeby po koncercie wokół
galerii nie został żaden ślad
(mak) -..

REKLAMA -

NAJLEPSZY SALON W POLSCE
.
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NATURALNIE, ZE RAZEM

JPGARAGE®
Od 1981 roku robimy swoje.
Profesjonalnie.

lódź,

PEUGEOT 207

ul. Strykowska 131
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+ klimatyzacja za

1000

zł
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samOChody używane: (042) 617-07-19
blacharnia lakiernia: (042) 653-35-39
www.apgarage.peugeoł.ple-mallapgarage@peugeot.com . pl
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SAMOCHODOWE
Autoskup-gotówka. Tel. 051~19-OO3.
Kupi~

osobowe - całe. rozbite, skorodowane. Tel. 0502·299-100.
Kupię osobowe. GolÓwka.
• 'Tel. 0500-167-670.
Iveco Iyp 3510,1997 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-85-87.
Koncesjonowane złomowanie pojazdów.
ZaświadclCnie bez pośredników. Możliwość
odebrania pojazdu od klienta. Skup samochodó". Tel. 0602-123-360.
Kredyt na każdy samochód.
Tel. 0513~19~03.
Skupujemy wszystkie auta.
Tel. 0517-382-617.
Sprzedam koła od Bisa (komplet).
Tel. 0517-382-617.
Sprowadzanie samochodów. co tydzień nowe
modele. Ford Mondeo TD, 1997 rok; Mazda
626 TO, 2000 rok; Vectra TD, 1998 rok; Vectm benzyna + gaz, 1998 rok i inne.
Tel. 0602498-775.
Opony używane - importer,
Tel. 0602-133~182.
Golr combi lA, 1995 rok, lekka stłuczka, biały - sprzedam. Tel. 046/837-88-77.
Opel Vectra combi 2.0 DTl, 1999 rok,
czarna perła, bogate wyposażenie,
atrakcyjna cena - sprzedam.
TeI.0609-201~79.

Skupujemy wszystkie auta osobowe,
wszystkie marKi w stanie obojętnym.
Tel. 0692-639-555.
SprLedam opony do wózka widłowego, komplet, 700/12, 600/9.
Tel. 0461838-11-58 wieczorem.
Kupię każdy samochód (może być rozbity)
lub w komis do sprzedania, powyżej 1990
rok-u. Tel. 0605-695-882.
Skrzynia Poloneza po 1992 roku + inne czę
ści - kupię. Tel. 0504-199-580.
Kupię wszystkie uszkodzone, stane, skorodowane. Tel. 0504-199-580.
Absolutnie kupię każdego Fiata, Daewoo,
Opla, Renault, Seata, Skodę, Forda.
Tel. 0608409-744.
Nissan Primera 2.0 benzyna + gaz, 1991 rok
- sprzedam. Tel. 0787-153-842.
Sprzedam allernalor do Punto l.
Tel. 0665-723-997
Kupię wszystkie aula. Wystawiam ~
czenia, Tel. 0889-539-501.
Sprt.edam skrt.ynie biegów Jelcz, Liaz, op<>.: ny II 00x20, 9OOx20, używane. Sochaczew,
ul. Trojanowska 58. Tel. 0461862-88-32.
Seat Ibiza 1.7 D, 1991 rok, 3~iowy
- sprt.edan1. Tel. 0694-111-715.
Fial Punto, 2000 rok, gaz, stan dobry - sprzedam. Tel. 0662-067-043.
Polonez Truck, 1996 rok, benzyna + gaz
- Spr7.edam. Tel. 0600-294-318.
• Peugeot 306. 1993 rok, benzyna + gaz, stan
bdb . sprzedam. Tel. 0697-536-596.
Kupię auta niemieckie, japońskie,
inne. Tel. 0500-167~70.
Sprzedam przyczepkę typu san1.
Tel. 046/837-92-0 I.
Seicento 900, 2002 rok, gaz, I właściciel
- Sprzedan1. Tel. 0603-709-306.
ABSOLUTNIE AUTA, USZKODZONE,
CAŁE - KUPIĘ.
TEL 0461831~1-29, 0601-317~76.
Kupię CC, Punto, Seicento, Uno.
Tel. 046/831~1-29.
Kupie Zuka do 500 zł.
Tel. 0510-701~57.
Ford Fiesta, 1991 '97 rok, składak, motorower Romet 2-biegowy - SPFZedam.
Tel. 0697-142-195.
Opony, fełgi używane - bezpośredni
importer. Montaż, wyważanie gratis.
Tel. 0511-444-600.
Renault Megane 11,2000 rok, 1.6 + gaz-sprzed,"ll. 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 Mondeo, 1.6, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 0602-660-785. 0461838-80-90.
Skoda Fabia, 200 112002 - sprzedam.
Tel. 0606-329-477.
Opel Corsa, 1.4, 1997 rok, uszkodzony. sil, nik sprawny - sprzedam. Tel. 0600--390-115.
Polonez 1995 rok, gaz, slan dobry - sprt.eelan1. Tel. 0508-523-617.
Opel Vectra, 1994 rok. gaz. 1.8 - sprzedan1.
Tel. 0660-842-007.
Ford Mondeo combi 1.8 benzyna + gaz. 1996
rok - sprzedam. Tel. 0609-946-893.
Peugeot 309 I.l benzyna, 1991 rok, 3300 zł
- sprt.edam. T~l. 0669-046-681.
VW Wento 1.8 benzyna, gaz, 1993 rok, el.szyby, el. luste",a, el. szyberdach, granatowy
- 'l'rzedam. Tel. 0696-058-943.
Renault Laguna II 1.9 DCl, 2002 rok;
Opel Vectra 2.0 DTL, 1997 rok - sprzedam. Tel. 0604-463-486.
Cinquecento, 1996 rok, czerwone - sprt.edam.
Tel. 046/839-42-31.

DROBNE

VW Passat 1.8 20V benzyna + gaz, 1997 rok,
- Sprzedan1.
Tel. 0607-867-377.
meksykańska czerwień

Żuk Al fi , 1996 rok, skrt.yniowiec - sprlCelan1. Tel. 046/837-06-08.
Opel Vectra, 1995 rok, granatowy metalik, 2.0
gaz, c.zamek, wspomaganie, radioodlwart.aC"/
CD, 5·<łrzwiowy, stan dobry, 8500 t.ł - przedam. Tel. 0461837-86-03 po 17.00.
Fiat Ducalo 2.5TOI 1996 rok, niski, krótk~
3 lub 7 miejsc. Tel. 0504-184457.
CC900, gaz. 1994195 rok. Tel. 0507-938-392.
Skoda FavoriI, 1990 rok, stan bdb. garażowa
ny, I właściciel - sprt.edam.
Tel. 046/83845-69.
Peugeot 406 2.0 kat + gaz sekwencyjny, 1996
rok, granat, II właściciel, bogate wyposaże
nie, kupiony w salonie, kompIel opon - sprzedam. Tel. 0503-151-438.
VW Polo lA MPI •. 2000 rok, 5~iowy,
stan dobry - sprzedam. Tel. 0502-086-560.
Lub~n l, 1996 rok, stan bdb - sprzedam.
Tel. 0502~86-56O.
Peugeot 106, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 05 I5465-766.
VW Polo lA D, 1993 rok, niebieski, combi
- sprzedam. Tel. 0668-807-104.
Mondeo Kombi 2.0, benzyna, 2001 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. 0514-753-196.
Mazda 323F, 1.6 16Y. gaz, centra.łny zamek,
elektryczne szyby, zadbana, 1994/96 rok
- pilnie sprzedam. Tel. 0692498-283.
Kupię Żuka na części, może być wyrejestrowany, do 200 n. Tel. 0600-8 ł 8-296.
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, stan bdb - sprzedam.
Tel. 0698-842-678.
Ford Transit, 1992 rok, rozbity przód - sprzedam Tel. 024/277-93-75 po 20.00..
VW Golf rv, 1999 rok, kupiony w salonie,
bezwypadkowy, atrakcyjny wygląd - sprzedam. Tel. 0602-390-099 po 18.00.
Opel Astra 1.7 D, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 0607-199-725, 0663-561-245.
Mazda 323 1.7 D, 1990 rok, biaJy, a1ufelgl
+ kola zimowe, cena do uzgodnienia - sprzedam. Tel. 0600-407-379.
Polonez).6 GL!, 1995 rok, stan dobry - sprzedam. Tel. 0606-882-785.
Peugeot 306 combi 1.6, 200 I rok. wyposaiony, salon Polska - sprzedam.
Tel. 046/837-01-33, 0604-411-626.
ŻUk - Sprzedan1. Łowicz, tel. 0502-940-639.

Tico, 1998 rok -sprzedam. Tel. 0668-628-390.
Opel Astra, IX 1992 rok, gaz, szybercIach,
wspomaganie, 3-<1rzwiowy, zadbany - sprzedam. Tel. 0889-590-610.
Renault 19, 1994 rok, benzyna, gaz - sprzedam. Tel. 0698-334-437.
VW LT35 2.8 TDI, 2001 rok-sprzedam.
Tel. 0501-788-231.
Fiat Ducato 2.5 'fOl, maxi, 1997 rok, stan
dobry. 17000 zł - sprzedam.
Tel. 0603-709-330.
Ford Scoripo, 2.0, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0660-524-951.
Ford Mondeo, 2.0, 1994 rok, benzyna + gaz
- sprzedam. Tel. 0606-404-680.
Alfa Romeo, 1.8, gaz, klimatyzacja, 12.000 zł
- sprzedam. Tel. 0691-959-655.
Fiat Bravo, lA, FX, 1997 rok, stan dobry
- sprzedam. Tel. 0461838-80-06,
0600-294-603.
Sprzedam prt.yczepkę, nowa, solidnie zrobiona o wymiarach 250x13Ox45. Reczyce.
leI. 0664-497-762.
Ford E.=rt. 1991 rok, tanio sprt.edam.
Tel. 0607-507-%2.
Kia Fride, 1.3, osobowy, 2000 rok - sprzedam.
Tel. 0880-323-955.
Daewoo Espero 1.8, 1996 rok. granat metalik, pełne wyposażenie - sprzedam.
Tel. 0662-214-003.
Opel Astra 1.6 16Y, 1999 rok, granal metalik,
ABS, 2xpp, radiomagnetoron, benzyna, gaz
- sprzedam. Tel. 0607-392-683.
Kupię Fiata 126p do 300 zł; Poloneza Caro
do 600 zł; Skodę FavoriI, Wartburg 1.3, Forda Siem;, Escorta Fiestę, Polonęza Trucka,
Opla Corsę, Aseanę, Kadeta - tanio. okazyjnie. Sochaczew, tel. 0669-630-540.
\k)lvo S40 1.8 16Y. 1997 rok, 190 tys.. km,
czerwony, bogate wyposażenie, atrakcyjny
wygląd - sprzedam. Tel. 0501-940-229.
Ford Fiesta, 1.3, 1995 rok, 5-drzwiowy - sprzedam. Tel. 0691-893-677.
Renault Clio 1.2 16V, Xl 2003 rok, 18500 zl
- sprzedam. Teł. 0602-731489.
Fabia 2004 rok, stan bdb, mały prLebieg,
wyposażony. Tel. 046/837-71-53.
Polonez Atu GL! + gaz, 1997 rok, stan dobry
- sprzedam. Tel. 0461837-12-74 po 18.00.
ZŁOMOWANIE POJI>ZDÓW (ZAŚWlAD
CZENIA) DO WYDZIAŁU KOMUNIKACJI. SKUP SAMOCHODÓW - MOŻli
WOŚĆ ODBIORU. SPRZEDAż CZĘ
ŚCI. NIEBORÓW 229,
TEL. 060~9s-a82.
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Fiat Uno 1.0, 1996 rok. gaz - spr7.edam.
Tel. 0516-584-057.
.
Fial Punto 1.2, 2005 rok, wersja Premius,
wyposa.i.enie: centralny zamek, wspomaganie, 2x airbag, prz.ednie przeciwmgielne, kom·
puter. regulacja rotela (góra dół),jasny grafiI,
slan bdb. gardŻOwany.
Tel. 046/838-17-76, 0606-520-022.
VW Golf lA 16V, 2000 rok, wiśnia metalik,
2x airbag. centralny zamek. wspomaganie.
auloalarm, ABS, opony zimowe i letnie, bezwypadkowy, garażowany - sprzedan1.
Tel. ()46.i838-17-76, 0606-520-022.
Fial 126p, 1996 rok, kolor jasno zielony. cena
do uzgodnienia - sprt.edam.
Tel. 046/837-54-08.
Spmxlam rozrusznik Wartburg - Golr 1300
w dobrym stanie. Tel, 0509-555-369.
Fial CC, 1996 rok - tanio sprzedam.
Tel. 0667-286-775.
WY Pasat 1.9 TOI comb~ 1994 rok, 12500 zł
- sprzedam. Tel. 0691-24'3-247.
Skoda Felicia Pick-up 1.3 MPI, benzyna + gaz, 1998 rok, Łowicz - tanio
sprzedam. Tel. 0693-515-505.
VW T4 2A D, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0503-639-101.
Sprzedam deski podłogowe sosnowe.
Tel. 0503-639-10 I.
Renault Laguna 2.2 D, 1995 rok - Sprzedan1.
Tel. 0661-093-840.
Fiat CC 700, 1997 rok; BMW, 1992 rok
- sprzedam. Tel. 0606-433-769.
VW Passa~ 1996 rok - sprzedam.
Tel. 0501-247-768.
Kad_1 1.6 i, 1988 rok - w całości lub na czę
ści; Żuk z gazem, 1990 rok; koparka K406
błotniak - sprzedam.
Tel. 0461838-34-44 wieczorem.
Kupię 126p. Tel. 0461839-13-52.
Skoda Felicia, 1996 rok; Fiat Brava lA, 1997
rok; Fiat Siena, gaz, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 0600--608-150.
Citroen BX lA, 1986 rok, gaz, cena do uzgodnienia - sprzedam. Tel. 0665-162-644.
Skoda Favori~ 1991 rok, 1000 zł- sprzedam.
Tel. 0660-911-903.
Star 200, wyrot 3-stronny, stan bdb, w ciągłej
eksploatacji - sprzedam. Tel. 0601-301-412.
Star 1142, z uchylana kabiną" 1989 rok, cena
do uzgodnienia - sprzedam.
Tel. 0461838-11-58. 0660-408-769.
Peugeot 306, 1996 rok, zielony metalik,
130000 km, wymienione w serwisie zużyte
częśc~ nowe opony - sprzedam.
Tel. 0601-254-571, 0693-974-919.
Ople Tigra 1.6 16V + gaz, 1996 rok. fioletowy
metalik - pilnie sprzedam. Tel. 0880-484-695.
CC I. I kat, 1996197 rok, żółty, LI właściciel,
stan bdb - sprzedam. Tel. 0504-350-641.
Peugeot 406, 199811999 rok, klimatyzacja.
Tel. 0500-167-670.
Getin Bank - przedstawicielstwo. Kredyt na
każde aulo dla fum oraz osób prywatnych do
80 tys. zł, min. rormaJności, ubezpieczenia.
Łowicz, ul. Stary Rynek 9/10,
tel. 0513-019-003, 0461830-02-49.
Audi A2, 2001 rok, kIirnatronic.
Tel. 0513-019-003.
Punto 1995 rok + gaz - sprzedan1.
Tel. 0605-266-154.
Fiat Cinquecento 700, 1997 rok, czerwony, 3700 zł - sprzedam.
Tel. 0601-922~73.
Fiat Palio Weekend 1.2, 1999 rok, niebieski metalik, 6800 zł - sprzedam.
Tel. 0607-273-734.
VW Polo I A, 1996 rok, 5-<1rzwioiwy. l wła
selwisowany, 9700 zł - sprzedam.
Tel. 060 1-204-034.
Peugeot 306 1.4, 1995 rok, serwisowany, 4800 zł - sprzedam.
Tel. 0504-128-814.
Ford Escon 1.3, 1995 rok. czerwony, salonowy. I właściciel, serwisowany - Sprzedan1.
Tel. 0504, 129·814.
Daewoo Nubira Il 2.0 + gaz, 1999 rok, II wła
ściciel, bogate wyposażenie. 9700 n - sprt.edam. Tel. 0601-204-034.
Fial Punto SX55, J997 rok, srebrny metalik,
salonowy, l właściciel. garażowany. 2 komplety opon, centralny zamek, immobilaizer,
elektryczne szyby. radio, zadbany.
Tel. 0695-893432.
Łada Samara 2108 1.3. grafit koniec 1992
roku, stan dobry - spr.t.edam.
Tel. 0461837-53-25. 0660-517-798.
ściciel,
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Fiat Punto II, 30.12.1999 rok, 1.90,
ABS, wspomaganie, poduszki powietrzne, radio fabryczne, wersja HGT,
cena 10400 zł. Tel. 0500-200-115.
Opd Corsa 1.4. 1992 rok, 2000 n- sprl.edam.
Tel. 0605-121-531.
Polonez Caro 1600, 1994 rok. Iwiaściciel,
gaz - sprt.edam. Tel. 046183747-35.
Opel Astra II 1.6 gaz, 1999 rok - sprzedam.
Tel. 046'837-02-86.
Peugeot Boxer. 1997 rok, 2.5 D. auto gotowe
do rejestracji, kupujący zwohuony / opłaty
skarbowej - sprzedam. Tel. 0502- I55-246.
Opel Astra 1.7 TO, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 0781-852-777.
Opel Vectra I.8, 1992 rok, stan dobry - sprzedam. Tel. 0691-582-636.
Ford Escort 1.3, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 0691-753419.
Opel Calibra - sprzedam. Tel. 0697-634-004.
Sprt.edam opony 215/60/15.
Tel. 0697-634-004.
VW Golfl.6, 1990 rok, gaz - sprzedam.
Tel. 0506-891-289.
Nissam Primera 1.6 16V, 1995 rok, 8000 zł,'
wyposażony _ sprzedam. Tel. 0606-354-191.
Astra 1.4 combi, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0606-354-191.
Opel Astm II 1.6 16V, ecotec, 1999 rok,
3-<1rzwiowy - sprzedam. Tel. 0602489-317.

Peugeot 106 1.0, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 0602-489-317.
VW Wento 1.6, 1994 rok, c.zamek, el.szyby,
hak. 6800 zł - sprzedam. Tel. 0889-990-384,
046/837-0842.
Fiat 126, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-50-97.
Astra LI, 1998 rok, 2000 DTL, 2x pp. wspomaganie, el.szyberdach i lusterka, niebieski metalik - sprzedam. tel. 0693-1 78-436.
Ford Transi~ 1997 rok, 2.5 D - sprzedam.
Tel. 0600-428-743.

Punlo Grancie 1.4 energy, 2006 rok. gwarancja _ sprzedam. Tel. 0602-130-961.
GoIm Oiesel- sprzedam. Tel 0607-849-339.
Ford Fiesta, 1998 rok, biały, l rej. styczeń 1999
rok - sprzedam. Tel. 0695-914-670.
Renault 191.9 0.1993 rok, stan dobry- tanio
sprzedam. Tel. 0503-047-083.
Golr 1lI 1.9 TO, 1994 rok, I właściciel w Polsce - sprzedam. Dodatkowo komplet opon
zimowych. Tel. 0669-046-711.
Opel Astm combi 1.6 +gaz, 1991 rok, granatowy metalik, wspomaganie, radiomagnetofon, relingi, hak, garażowany, właściciel niepalący, 4600 n do uzgodnienia - sprzedam.
Tel. 0602-440-614.
Honda Civic, 1995 rok.
Tel. 0509-480-007.
Fiat 126p, 1998 rok - sprzedam.
Tel. 0691-660-367 po 18.00.
Fiat tc 700,1997 rok, zielony metalik, stan
bdb - sprzedam. Tel. 0696-063-619,
046/861-25-65.
Opel Astra LI 1.6 + nowy gaz, 2002 rok, granalowy, halchback, wspomaganie, radio, auloalarm, poduszka, garażowany, zadbany,
22700 zł -sprzedam. Tel. 0694-036-487.
Opel Astra Classic 1.6, 1998 rok, salon, szampański melalik, radio, poduszka, c.zamek,
alarm, bardzo ładna, 10500 zł - sprzedam.
Tel. 0694-036-487.
Opel Astra Classic 1.4 + gaz, I996 rok, salon,
bordowy meta~ radio, poduszka, aIarrn, c.zamek, bardzo ładny, 9500 zł - sprzedam.
Tel. 0694-036-487.
Fiat CC 700, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 0605-535-396.
Fiat CC700. 1996 rok - sprzedam.
Tel. 0605-535-396.
Renault Clio 1.2; J997 rok, 5 drzwi - sprzedam. Tel. 0694-543-780.
Skoda Felicia 1.3 MPI. 1998 rok, benzyna
+ gaz, II właścicie~ zielony metalik - sprzeelan1. Tel. 0880-725-165.
Fial Uno 1.1, 1994 rok, I właściciel, 5-<1rzwiowy, zielony metalik. bez śladów korozji
- sprt.edam. Tel.-0692-639-555.
Fiat Bm\o, lA gaz. 1997 rok, fuli opcja, cena
do uzgodnienia - sprzedam.
Tel. 0509-499-926.
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Audi 80. model B4, 2.0, czerwony, stan bdb
- sprzedam. Tel. 0461838-56-57.
VW Polo I, gaz, 1987 rok, braly, cena lOOOzl
- sprt.edam. Tel. 0606-487-649.
Uno, 1998 rok, benzyna + gaz, stall idealny
- sprzedam. Tel. 0660-680-306.
GoIm], 1.6, 1993 rok, benzyna + gaz - sprze·
elan1. Tel. 0606-675-608 .
BMW 524 TD· sprzedam. Tel. 0606-675-608.
Renault Kongoo, 1999 rok, benzyna + gaz,
sekwencja, 5-osobowy, czerwony - sprzedam.
Tel. 0506-078·689. 0461863-06-10.
Renault Clio, 1999 rok, benzyna + gaz, seledynowy metalik, 5~iowy, cena 12.800
- sprt.edam. Tel. 0506-078-689,
046/863-06-10.
Opel Vectra, 1.6, 8Y, 1996 rok, zielony metalik. salon, cena 12.800 - sprzedam.
Tel. 0506-078-689, 0461863-06-10.
Ford Ka, 1998 rok, seledynowy metalik, salonowy. cena 8700 - sprzedam.
Tel. 0506-078-689, 0461863-06-10.
Polonez Caro Plus, 1.6, GLI, ł 999 rok - sprzedam,el. 0665-373-897.
Seicento 1.1,2004 rok, 41 tys. przebiegu
- sprt.edam. Tel. 0660-496-859.
Polonez, 1997 rok, benzyna + gaz _sprzedam.
Tel. 0668-343-720.
Sprzedan1 skórzane siedzenia do Forda Mondeo, 1994 rok. Tel. 0888-282-820.
Alufelgi + opony Ford Mondeo.
Tel. 0888-282-820.
Sprowadzanie z Niemiec: Audi B4, A4, A6,
Astra li, Nissan. Tel. 0515-175-197.
VW Golfm. 1.8, gaz, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 0501-153-730.
Opel Vectra, 1.6, ciemna śliwka, 1996 rok,
wyposażenie, 11400 zł - sprzedam.
Tel. 0500-262-867.
Scenie sprzedam. Tel. 0887-535-506.
Skoda Felicia, 1.3. 1999 rok, przebieg 56 tys.
II właściciel, srebrny metalik - sprzedam.
Tel. 0885479-030.
Fial Seicento 900, 1999 rok, l właściciel. gaz,
czerwony metalik - sprzedam.
Tel. 0461838-34-04 po 19.00.
Peugeot 309, 199 I rok - sprzedam.
Tel. 0608-649-899.
VW Vento, 1.8, benzyna + instalacja gazowa,
1993 rok. 90 KM, kolor bordo _sprzedam.
Tel. 0889-285-583, 0509-525431.
Mercedes. MB 1000, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 0880-177-221.
Kaden, 1.4 gaz, lub skrzynia 5, silnik 1.4,
- pilnie sprzedam. Tel. 0605-092-938.
Cinquecento 700, 1995 rok, niebieski, blokada skrzyni biegów, autoalam1 zadbany, cem
3300 do negocjacji - sprzedam.
Tel. 0698-878-872.
Opel Astra 1.4 16Y, benzyna + gaz, 1996 rok,
bezwypadkowy, czerwony, Sedan, 5~i
wy, airbag, c.zamek, wspomaganie - sprzedam.
Tel. 0888-970-228.
Renault 19 1.8, gaz, 1995 rok, zielony,
5-drzwiowy - sprzedam. Tel. 0886-055-335.
Daewoo Lanos, 1997 rok, opony zimowe
i letnie, el.szyby, c.zamek, salonowy - sprzedam Tel. 0510-090-537.
Honda Accord 1.8 gaz, 1997 rok, stan bdb,
12800 zł- sprzedam. Tel. 0604-182-896.
Daewoo Matiz, 2000 rok, srebrny metalik,
7300 zł - sprzedam
Fiat CC 700. 1995 rok, stan bdb - sprzedam.
Tel. 0501-818-524.
Fiat CC 900, 1994 rok, stan bdb - sprzedam.
Tel. 0600-970-598.
Opel Astra 1.6 comb~ 1994 rok, stan bdb,
benzyna+gaz-sprzeclam. Tel. 0501-81 8-524.
Seicento 900, 200 I rok, niebieski metalik,
zderzaki w kolorze, 65 tys. km, bezwypadkowy, I właściciel, książka serwisowa, cena do
uzgodnienia - sprzedam. Tel. 0880-948-646.
CC 700. 1995 rok, czerwony - sprzedam.
Tel. 0886-218-982.
Lanos 1.6, 2000 rok, wiśniowy metalik,
I właściciel, pełne wyposażenie + ~tyza
cja - sprzedam. Tel. 0502482-51 I.
Skoda Fabia lA, 200 I rok, I właściciel, 78
tys. km (udokumenlowane), książka serwisowa, czerwony, autoalann, blokada skrzyni,
16900 zł - sprzedam. Tel. 0604-564-269.
Skoda 120 LX, wersja belgijska, 1991 rok,
80 tys. km, spra....lle. opłacone, eksploatowane - tanio sprzedam. Tel. 0600-222-122.
Seal Ib~ 1.5 + gaz. 1992 rok. do drobnej
naprawy - tanio sprzedam. Tel. 0600-2:22-1 22.

r.

VW Pa...",t Sedan 1.8 benzyna. 1995 rok, gra.
natowy meta~k, II właścicieł, 2, airbag, C.7a·
mek, wspomaganie, ABS, stan bdb. garażo
wany. 8500 zł - spr7.edam. Tel. 0502-086-697.
Sprzedan1 tylny maszt. skrzynię biegów
do Poloneza Caro. Tel. 0886-218-982.
Polonez Atu, gaz . sprzedam.
Tel. 046/863·60-14.
Fial CC 700, gaz, 1997 rok, czerwony, bezwy.
padkowy • Sprzedan1. Tel. 0886-802-487.
Opel Vectra 1.6 16V. gaz, 1997 rok, bogate
wyposażenie. zadbany - sprzedam.
Tel. 0505·959-200.
Fiat Bravo 1.4. 1996 rok - Sprzedan1.
Tel. 0600--188-768.
Fial Pal io Weekend 12, Xi 1999 rok . sprt.eelan1. Tel. 0604-884494.
Toyota Corolla Sedan, 1997 rok, gilz, zielony
metalik, bezwypadkowy, bardzo bogate
wyposażenie, 13800 zł - sprt.edan1.
Tel. 0501419497.
Daewoo Nexia 1.5 16V, 1995 rok, Sedan,
k~tyzacja, bogate wyposażenie. 4400 n
- sprzedam. Tel. 0608-409-744.
DaewooLanos 1.5 16V,I999rok,Sedan,gaz,
rozbity przixl, części do wymiany gratis, 4600
- zł - sprzedam. Tel. 0500-026-84 I.
Opel Astra lA, 1998 rok, hatebback, 5 drzw~
bordowy metalik, bezwypadkowy, stan bdb,
11000 zł _ sprzedam. Tel. 0608-409-744.
Astra II, 1999 rok, gaz, Sedan, srebmy metalik, bezwypadkowy, 16900 zł - sprzedam.
Tel. 050 I419-497.
Opel Astra 1.6 16Y, benzyna + gaz, 1999 rok,
I właściciel, 2 pp. ABS. c.zamek, zadbany,
10800 zł - sprzedam. Tel. 0513~71-265.
Ford Focus 1.8 B combi, 1999 rok, bordowy
metalik, bezwypadkowy, I właściciel, 16400
zł- sprzedam. Tel. 0501-213-067.
VW Passal 1.9 TOl, 1994 rok, Sedan, zarejestrowany w Po~e, 2x pp, ABS, wspomaganie, bezwypadkowy, 11200 zł - sprt.edam.
Tel. 0501-211-484.
Opel Astra II Sedan, 2000 rok, gaz. salon,
I właściciel, 2x pp, bezwypadkowy, zielony
metalik. 20700 zł - sprzedam.
Tel. 0501-211-484.
Seat Toledo 1.6 kaL, ciemny niebieski, wspomaganie, klimatyzacja, radiomagnetofon, blokada skrzyni, opony zimowe, garażowany
- sprzedam. Tel. 0662-O38-{)52.
Hyuoday Lantra 1.6 16V, gaz, 1992 rok, 3800
zł - sprzedam. Tel. 0665-744-846.
Absolutnie cale osobowe, uszkodzone - kupię. Tel. 0501-581-906.
Kupię auta osobowe, dostawcze.
Tel. 0515-175-977.
Astrę lub Lanosa - kupię.
Tel. 0500420-702.
Absolutny - aulo skup. Tel. 0669-691-797.
Kupię każdy samochód, Łowicz i okolice. Tel. 0606-238-179.
Opel Vectra 2.0, 1990 rok, gaz - tanio sprzedam. Tel. 042/719-64-05 po 20.00.
Volvo 440 TO, 1994 rok, przebieg 190000
km - sprzedam. Tel. 0504-013-495.
Peugeot 306 1.6i, 200 I rok, 5-drzwiowy,
przebieg 29000 km, 17800 zł - sprzedam.
Tel. 0508-265-066. .
Sprzedam Mercedes 207, bus.
Tel. 0696-428-196.
Ford Fiesta, 1996 rok, bogate wyposażenie,
biały, cena 6500 n. Tel: 0-501-629-014.
Opel Omega B - sprzedam tanio.
Tel. 0600-612-688.
Audi 80 1.6 benzyna gaz, X.l99lrok - sprzedam Tel. 042/719-35-78.
Sprt.edam lłumiki do Opla Vectry _ nowe.
Tel. 0508-107-655.
Renault 19 lA gaz, 1995 rok,

składak,

1700

n - sprt.edam. Tel. 0513-895-795.
Cinquecento. 1997 rok, stan bdb - sprzedam.
Tel. 042/710-73-56.
Nissan Patrol GR, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 042/719-66-16.
Audi 80, 1990 rok, gaz, stan bdb - sprzedam.
Tel. 600-938-371.
Ford Focus 16V Gold FX, 2004 rok. I właści
ciel, na fakturę, bezwypadkowy - atrakcY-inie
sprzedam. Tel. 0601-725-071.
Sprzedam Renault Laguna 1616V. 2000 r.. salon. pierwszy właściciel. Tel: 0-603-241-360.
Fiat Bravo lA 12V gaz, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 0510-636-703.
Skoda Felicia, 1996 rok, cena 5000 zł do negocjacji - sprzedam. Tel. 0609-023-433.

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO "NŁ": _ KWIACIARNIA

.IKEBANA" NA NAROŻNIKU NOWEGO RYNKU I UL.KOZIEJ;
_ KWIACIARNIA "EGZOTYCZNA" NA UL. STANISŁAWSKIEGO 6;. KIOSK OS. DĄBROWSKIEGO 24 - RAMPA; _ KIOSK LOTTO NA OS. BRATKOWICE;. TARGOWICA
MłEJSKA W ŁOWICZU - PAWILON NR 4 - PUNKT SPRZEDAŻY PRASY (NAPRZECIWKO ALEI Z WARZYWAMI); _ SKLEP P. KRYNICKtEGO NA UL. ŁĘCZYCKIEJ;
_ SKLEP P. JANKOWSKIEJ W JACKOWICACH; _ SKLEP P. PIECHOWSKlEJ W CHRUŚLINIE; _ SKLEP P. PAPIERNIK W KOMPINIE, BEDNARACH INIEBOROWIE;
_ SKLEP P. PACLER W BOBROWNIKACH; _ SKLEP P. MOTYLSKlEJ W JAMNIE; _ KIOSK P. WESOŁOWSKIEJ NA RYNKU KOPERNIKA W KłERNOZI; _ SKLEP
P. BEJDY W OSTROWIE; _ SKLEP P. GOJ W PARMIE; _ SKLEP P. MARCZAKA W KRĘPIE ł W DOMANIEWICACH; _ SKLEP P.KOWALCZYKA PRZY UL. GŁOWAC
KIEGO W Ł YSZKOWICACH; _ SKLEP P. WODZYŃSKIEGO W ROGÓŻNIE; _ SKLEP GS W ZŁAKOWIE KOŚCIELNYM; _ SKLEP P. FIGATA W NIEBOROWIE; _ SKLEP
P. SZALENIEC W ZABOSTOWIE; _ SKLEP P. SOKAlSKIEJ W ZAWADACH; _ SKLEP P. TOMCZAK W BRODNYM JÓZEFÓW; _ SKLEP P. FOKS W GRUDZACH
STARYCH NR 60; _ SKLEP P. GASIK W RYBNIE NA UL. DŁUGIEJ 2; _ SKLEP P. WIERZBICKIEJ W STACHLEWIE; _ SKLEP P. TOPOLSKlEJ W KURABCE;
_ SKLEP P. GREFKOWICZ W HUMINIE; _ SKLEP P. DRAGAŃSKlEJ W KOCIERZEWIE PŁN.; _ SKLEP "KOS" W GĄGOLlNIE PŁD.; _ PPH .KARINA" P. LUCYNY
SIEWIERA W BEDNARACH KOLONII; _ SKLEP P. GŁOWACKIEGO W SOKOŁOWI E 19; _ SKLEP .ABC... " P. GORTAT PRZY UL. RYNEK KOŚCIUSZKI 17 W BOLIMO·
WIE; _ SKLEP P. KLIMCZAK W TRZCIANCE 54; _ SKLEP P. TOMASZA SKOPA W HUMINIE 44B; _ SKLEP P. ZAJĄC W ZDUNACH 142; _ PUNKT POCZTOWY
P.URSZULI ORZESZEK W SOCHACZEWIE NA UL. PŁOCKIEJ 46/48; _ SKLEP WIELOBRANŻOWY P. MAŁGORZATY SZAGA W SOBOCIE PRZY PLACU ZAWISZY
CZARNEGO 12; _ SKLEP WIELOBRANŻOWY P. KWIATKOWSKIEGO W ZDUNACH 25

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO "WIEŚCI": _ SKLEP SPOŻYWCZO-MIĘSNY W GŁOWNIE, UL, SIKORSKIEGO 4; _ SKLEP
WIELOBRANŻOWY W GŁOWNIE, UL. HUTA JÓZEFÓW BL. 3; _ KIOSK PRZEMYSŁOWY W STRYKOWIE PLAC ŁUKASIŃSKIEGO 2; - SKLEP Z ART. SPOŻYWCZO·
PRZEMYSŁOWYMI W STRYKOWIE, STARY RYNEK.

OGŁOSZENIA
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Skoda Felicja 1,3, 2000 rok, stan bdb, sprzedam. Tel. 05~34-007 po 15.00.
Sprzedam przyczepkę samochodową - Sam,
1251200. Tel. 05 12-526-561.
Fiat 126p, 1994 rok, niebieski, 700 zł - sprzedam. Tel. 0663-235-107.
Cinquecento 900, 1995 rok, stan bdb, garażowany, biały - sprzedam. Tel 0503437-204.
Cinquecento 700, 1997 rok, stan bdb, niebieski - sprzedam. Tel. 0509.{)69-804.
Seta Toledo II 1.8 20V, 2000 rok, stan idealny
- sprzedam. Tel. 05Q9.{)61-804.

VW Golf 1.6, 1994 rok, 5-<l=viowy, bogate
wyposażenie, atramentowy metalik,

Ford Fiesta 1.3, 1999 rok, czarny metalik, bogata wersja - spriedam. Tel. 0663-350-358.
Opel Corsa 1.2, 1993 rok, wiśniowo-brązo
wy metalik, Renault Laguna 1.8 gaz, 1995 rok,
czamymetalik-sprzedam. Tel. 0663-350-358.

Opal Astm Combi 1.6 gaz, 1993 rok, stan bdb,
6000 zł - sprzedam. Tel. 0604-473-549.
Ford SCOIpio 2.0 gaz, 1993 rok, stan bdb, 4000
zł - sprzedam. Tel. 0604-473-549.
Golf W, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0663-253-139 po 18.00.
Kamaz 5511 wywrotka, star 200 wywrotka - sprzedam. Tel. 0605-725429.
Koparko-ładowarkę Osłrówek, przyczepę HL 8011 wywrotka 8 t , S tara
asenizacyjnego - sprzedam.
Te l. 0605-725-429.
Fiat Seicento, 200 I rok, gaz - sprzedam.
Tel. 0691-769-981.
Mazda 323.. 1995 rok, uszkodzony przód
- sprzedam. Tel. 0691-849-374.
BMW 316, 1991 rok, powypadkowy, 2000
zł - sprzedam. Tel. 0508-591-715.
VW Golf li, 1987 rok. stan bdb - tanio sprzedam. Tel. 0608.{)22-311.
Ford Sierra 2.3 D, 1988 rok - wcalości lub na
części sprzedam Tel. 0421719~7-57,
0691-309457.
Punto lub Felicię - kupię.
Tel. 0500-420-702.
Cinquecento lub Tico - kupię.
Tel. 0500-420-702.
Absolutnie auta bezwypadkowe ,
. li I 0509-228-325
.
u szkodzone k Uplę· e .
Aktualnie kupię samochody cale i powypadkowe, skupujemy także auta na złom.
Tel. 0605-996-372, 046/831-96-22.
Audi 80 B4 2.0, gaz, 1994 rok, zielony metatik, cena 11200 zł w zamianie przxjrnę tańszy.
Tel. 0506-380-694.
Audi 80 B4 quatro 2.6 V6, gaz, 199411995
rok, bordo roetalik, cena I 1700 zł, bezwypadkowy, propozycja zamiany (tańszy) - sprzedam. Tel. 0604-706-309.
Audi A4 1.6, 1994/1995 rok - sprzedam.
Tel. 0504-057-366, 046/83 1-81-22.
Citroen Jumper 2.50 Max, 1994 rok - sprze.
dam. Tel. 05 I 2'{) I2.{)48.
Citroen Xantia, 1994 rok, poj. 2.0 cm', stan
dobry, zarejestrowany, cena 3500 zł - sprzedam. Tel. 0510-226-271.
Corsa 1.2, 1992 rok, 3-<l=viowa, cena 2300
zł - sprzedam. Tel. 0662~79-915 .
Corsa, 1991 rok - sprzedam.
Tel. 046/811-12-51.
Części do Mazdy 323, 1992 rok, Vectry A,
Kadetta. Tel. 0609-924415.
Części Fiat Tempra 1.6, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 0698-03 1-63 I.
Części Opel Omega A 2.0, 1990 rok, wszystkie- sprzedam. Tel. 0698'{)31~31.
Części Skoda Favori~ 1992 rok. wszystkiesprzedam. Tel. 0698'{)31-631.
Daewoo Lanos 1.5, 1998 rok - sprzedam.
Tel.0669-691-797.

Daewoo Lanos z wspomaganiem - kupię.
Tel. 0694-216417.
Daewoo Tico, 1997 rok, 3500 zł - sprzedam.
Tel. 0600-352-132.
Felicia combi 1.3 MPI, 200012001 rok, gaz,
przegląd. stan dobry. Tel. 0691-71&-950.

DROBNE
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Opel Astm 1.4, gaz, 1996 rok, wspomaganie,
poduszka - sprzedam. Tel. 0607-248-357.

Sprzedam części do Fiata Cinquecento blacharskie i mechaniczne. Tel. 0602-814-048.

Fiat 126p, 1995 rok, EL, czerwony - sprze. Opel Astra 1.6 16V, 2002 rok, hathback, srebrdam. Tel. 0662-518.{)Q8.
ny, cena 21000 zł - sprzedam.
Fiat 126p, xn. I997 rok, niebieski, stan ideal- Tel. 0604-233-371.
Opel Astm 1.6, 1999 rok, 5-drzwiowa, 1 wła
ny - sprzedam.
ściciel- sprzedam. Tel 0501-715.(i()9.
Tel. 046I81~747 (wieczorem).
Fiat Punto 1.1, 1999 rok, 5-drzwiowy, bez- Opel Astm 1.7TD, 196 rok - sprzedam.
Tel. 0781-852-777.
wypadkowy, I właściciel - sprzedam.
Tel. 0606-535457.
Opel Astra 5-drzwiowy, hathback - kupię.
Tel. 0692-829-882.
Fiat Punto 1.6, 1994 rok - sprzedam.
Tel. 0605-302-584.
Opel Astra li 2.00TL, 1999 rok, bogata werFiat Punto chętnie - kupię. Tel. 0695-883-441. sja, cena 19800 zł, gotowy do rejestracji
Fial Punto II 1.2, gaz, 200 I rok, 5-drzwi, ko- - sprzedam. Tel. 0509- 837~33.
lor zielony, cena 12200 zł, możliwa zamiana Opel Astra li comQi 1.7011, 2004 rok, bezwypadkowa, srebrny metalik - sprzedam
(tańszy). Tel. 0604-706-309.
Fiat Seicenlo, 1998 rok, I właściciel - sprze- lub zamienię na tańszy. Tel. 0603-58&-228.
Opel Astra Sedan, 12dbany - kupię.
dam. Tel. 0516-357439.
Tel. 0606-436-231.
Fiat Siena 1.2, 2000 rok, gaz - sprzedam.
Opel Corsa 1.2, 1997 rok, Opel Frontiera
Tel. 0888-443-596.
Fiat Uno 1.0, gaz, 1998 rok, 5 drzwi, stan ide- 2.5TDS, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 0601-891-388.
alny, możliwa zamiana (Tico).
Opel Corsa 1.2, 2002 rok, bezwypadkowa,
Tel. 0604-706-309.
15800 zł - sprzedam. Tel. 0509-369-540.
Fiat Uno, 199&-2000 rok - kupię.
Opel Corsa 1.2, gaz, zakupiona w salonie 2005
Tel. 0695-509-226.
rok, 5-drzwiowa, srebrny metalik, serwisoFord Escort 1.6 16Y, 1998 rok - sprzedam.
wam, 25700 zł, możliwość rat, zamiany - sprzeTel. 0605~92-346.
dam. Tel. 0461835-33.08.
Ford Escort combi 1.80,1994 rok, czerwony
Opel Omega A 2.0, gaz, 1992 rok - sprzedam.
- sprzedam. Tel. 046I831.~3-88.
Tel. 0698471~96.
Ford Fiesta 1.1, 1991 rok sprzedam.
Tel. 0509-331-296.
OpeIOmegaB,I994rok-sprzedam.
Ford Fiesta 1.2, 1998/1999 rok, 5-<l=viowa, Tel 0669~51-534.
12dbana, bogate wyposażenie, 9800 zł- sprze- Opel Vectra 1.7 TDS. 1994/1995 rok - sprze.
dam. Tel. 05 I 2'{) 12.{)48.
dam. Tel. 0505-173-321.
Ford Fiesta 1.3i, gaz, 200312004 rok, kolor Opel Zafira 2.00TL, 2000 rok, cena 25900 zł,
czerwony, salonowy, cena 20700 zł, ewentu- gotowy do rejestracji - sprzedam.
alnie zamiana (tańszy). Tel. 0604-706-309.
Tel. 0509-837~33.
Ford Focus combi, 1.8 TOI, 2002 rok, salono- Opony letnie Continental Sportkontakt
185/55 RI4, komplet, cena 210 zł.
wy - sprzedam. Tel. 0501-742-540.
Tel. 0887-831486.
Ford Kurier 1.80, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 05 I2-0 I 2.{)48.
Peugeot 405 1.6, gaz, 1991 rok - sprzedam.
Ford Moodeocombi 1.616Y, 1996rok-spae- Tel. 0502408-632.
dam. Tel. 0509-877-175.
Peugeot Ekspert 1.90, 1997 rok- sprzedam.
Tel. 0512-O12.{)48.
Ford Puma 1.7, 125 KM, 1998 rok, fuli opcja
_sprzedam. Tel. 060&-314-543.
Polonez Atu Plus, 1998 rok, listopad - sprze.
Ford Transit 1995 rok, krótki, niski, 12500 zł dam. Tel. 046I815~7-52.
_ sprzedam. Tel. 0692.Q98-143.
Polonez Caro Plus, 1998 rok, 3700 zł - sprzedam. Tel. 0600-352-\32.
Ford Transit 2.50, 1987 rok - sprzedam.
Polonez combi Van 1.6MP1, faktw-a Vat - sprzeTel. 0461813-70-67,0507-082-737.
dam. Tel. 0601-592-924.
F dT
't 2 <D 1994 k, tan bardzo
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Polonez Truck, 1998 rok, benzyna, gaz - sprze.
dobry - sprzedam. Tel .0668-5(J6.956.
dam. Tel. 0461835-3&-0 I od 7 do 21.
Ford Transit 2.50, 1998 rok, 6-osobowy
Polonez, 1994 rok. gaz - sprzedam.
_sprzedam. Tel. 05 I2.{)12.{)48.
Tel. 0507-827-233.
Ford Transit 2.50, sprowadzony, 1986 rok,
Powypadkowe kupię.
3800 zł -sprzedam. Tel. 0696.Q92~22.
Tel. 0605-100-574.
Kupię absolutnie każde osobowe do 5000
Powypadkowe kupię.
zł. Tel. 0502-554-828.
Tel. 0669-557-167.
Kupię auta rozbite, skorodowane, zużyte.
Renault Laguna 1.90TJ, klimatyzacja, e1ekTel. 0461832-73-78, 0604-136-932.
tryka, I właścicie~ srebrny, stan bdb., - sprze.
Kupię cale, powypadkowe do naprawy.
dam. Tel. 0662.{)Q8-537.
Tel. 0663-9 10-865.
Renault Laguna combi 2.0,1996 rok, benzyLetnie koła, 4 sztuki 165nO R13.
na - sprzedam. Tel 0607-320-552.
Tel. 046/832-27-97.
Renault Megane combi 1.6, 1999 rok, pełne
wyposażenie, bezwypadkowy, salonowy,
Lublin, 1994 rok - sprzedam.
15500 zł - sprzedam lub zamienię na tańszy.
Tel. 0604-854438.
Tel. 0509-369·540.
Lublin, 1997 rok, po wypadku - sprzedam
Renault Scenic \.6, gaz, 1998/1999 rok
na części. Tel 0507.082-751.
Maluch, 1998 rok, stan Idealny, bezwypad- - sprzedam. Tel. 05 12'{)I 2.{)48.
Renault Twingo 1.2, 1997 rok, niebieski,
kowy - sprzedam. Tel. 0607-521-398.
Mazda 626 1.8. gaz, 1994 rok, zadbany, zare. 2xairbag,a1ufelgi, Golf W, 1993 rok VR6, fuli
opcja - sprzedam. Tel. 0667-745-502.
jestrowany, 7900 zł - sprzedam.
Seat Cordoba 1.4, 2000 rok, serwisowana,
Tel. 0602-129-482.
Mazda626,silnik2.0, 120 km, I995 rok, wersja bezwypadkowa, I wlaścici el. możliwość ra~
zamiany - sprzedam. Tel. 0461834-81-14.
amerykańska, klima, automa~ centralny zamek,
przebieg 180 tys., cena 7500 zł - sprzedam. Seat Cordoba lub Fiat Brava - kupię.
Tel. 0501-747~2.
Tel. 0608·108-139.
Mercedes 220E, 1993 rok, gaz - sprzedam.
Seat Cordoba, 1998 rok - sprzedam.
Tel. 088&-994-941.
Tel. 0600-858-349.
Nubira combi \.6, gaz, 1998/1999 rok, 7900 Skoda Felicia pick up, 1997 rok, silnik VW
zł - sprzedam. Tel. 0602-129482.
- sprzedam. Tel. 046I815~.
Opel Astra 1.4 benzyna + gaz, 1997 rok, czer- Skoda Oktavia 1.6B + gaz, 1999 rok, zakuwony, I x airbag, radio, 2 właściciel, kupiony piona w kraju, przebieg 144 tys., serwisowaw salonie w kraju, faktura zakupu, książka na, garażowana, wspomaganie, centralny zamek, ABS, radio, cena 17500 zł - sprzedam.
serwisowa, cena 9500 zł - sprzedam.
Tel. 0510-143'{)89.
Tel. 0505-445464.

Sprzedam Ford Escort 1.8, 1998 rok, 5900 zł,
benzyna, ABS, klimatyzacja, elektryka - sprze.
dam. Tel. 0602-8 14-048.
Sprzedam opony ,,13". Tel. 0607-521-398.

Fiat 126p, 1990 rok, cena 500 zł do uzgodnienia - sprzedam. Tel. 0507-549-467.

Sprzedam opony letnie z felgami 175n5-l3.
Tel. 0509~8-722.
Sprzedam opony letnie, różne rozmiary.
Tel. 0608438-813.
Sprzedam przyczepkę o wymiarach 21 Ox 130.
Tel. 0992-309453.
Tarpan, benzyna, stan dobry - sprzedam.
Tel. 0602- 110-585.

DROBNE

MZ ETZ-25 I, 1991 rok, zarejestrowany, oplaeony, stan idealny - sprzedam.
Tel. 0663-350-358.
Sprzedam skuter Zbik Baotian 50, 2005 rok.
Tel. 0783~-154 po 16.00.
Sprzedam MZ ETZ250, 75Ozł,Jawa TS 35Ozł,
400 zł. Tel. 05 14-100-852.
Sprzedam części do MZ EIT 150.
Tel. 0785-460-262.
Kupię stare motocykle i częśc~ silniki, skrzynie biegów, ratny, koła, kosze i inne.
Tel. 0505-529-328.
Simson S5 1. Tel. 0665-5 17-443.

GARAŻE

Tavtia, t 995 rok, tanio - sprzedam.
Tel. 0669-366-178.
Toyota Corolla 1.4, 1998 rok, bezwypadkowa - sprzedam. Tel. 0502'{)88-911.

Tanio sprzedain garaż, os. Bratkowice.
Tel. 0607-244-345.

Transport lawetą, Tel. 069&-O31~31.
Volksagen Golf IV 1.6, 1998 rok, 5-drzwiowy, krajowy, 18500 zł - sprzedam ewentualnie zamienię na tańszy. Tel. 0501-715.(i()9.

Sprzedam garaż, os. Dąbrowskiego.
Tel. 0608-122-555.
Tanie garażowanie, os. Bratkowice.
Tel. 046/837-76-60.

Volkswagen Golflll.3, gaz, kolor czerwony,
5-drzwiowy, stan idealny, możliwa zamiana
lico. Tel. 0604-706-309.
Volkswagen Golf III 1.6, 1997 rok, szyberdach, 2xairbag, wspomaganie kierownicy,
ABS - sprzedam. Tel. 0605-881-7n.
Volkswagen Passat 1.8, 1989 rok - sprzedam.
Tel. 0603-917-448.

Sprzedam garaż z kanałem, os. Bratkowice.
Tel. 05Q4.{) I 0-990.
Sprzedam garaż budowlany, metalowy o wym
2x2x4 m, 900 zŁ Tel. 0880-91&-434.
Garaż- os. Broniewskiego. Tel. 0692-10 1-989.
Sprzedam garaż własnościowy w Głownie,
ul. Swoboda 18a.
Tel. 0421259-1~7 po 18.00.

Volkswagen Passat 2.0, 1991 rok, gaz - sprzedam. Tel. 0665-299~8.
Volkswagen Passat combi, 1992 rok, gaz,
biały, cena 3800 zł - sprzedam.
Tel. 0663-910-865.
Volkswagen Polo 1.40, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 0461831-81-22, 0607-932-999.
Volkswagen Polo, 5-drzwiowy - kupię.
Tel. 0695-502~28.
Volkswagen Transporter 2.40, 1993/1994
rok - sprzedam. Tel. 05 I2'{)I 2.{)48.
Volkswagen Vento 1.90, 1992 rok - sprzedam. Tel. 05 12.{)12.{)48.
Volvo 440 1.9TO, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 05Q6.{)57-314.
~lvo445 1.7, 1991 rok, benzyna- sprzedam
tanio. Tel. 046/831-81-22, 0607-932-999.
VW T2, 1.6 Oiese~ 1990 rok - sprzedam.
Tej. 0501'{)32-827.

Wartbwg 1.3L, 1991 rok, benzyna + gaz
- sprzedam. Tel. 0661-947410.
Żuk blaszak, 1990 rok, silnik D, uniwersal-

ny, stan dobry - sprzedam.
Tel. 046/815-21-27.
Żuk blaszak, ocieplany - sprzedam.

Tel. 046/83 140-28.
Żukzizotenną-sprzedam.

Tel. 046/8 15-66-73.
Żuk, 1982 rok i glowicę do Stara 200 i inne
części - sprzedam. Tel. 0461831-11-71.
Żuk, 1992 rok, 1993 rok blaszak, gaz, benzyna. Tel. 0604-230-734 (9- 16).

NIERUCHOMOŚCI
_ SPRZEDAż
Do sprzedania dom z działką 0,63 ha, Zduny
- Dąbrowa Tel. 046I833-51'{)7, 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, 050 1-92~33.
Sprzedam domek 3-pokojowy (światlo, woda)
z działką lub bez. Zlaków Kościelny.
Tel. 046/838-73-94.
Sprzedam dom, osiedle Zadębie w Skierniewicach. Tel. 046/833'{)5-83.
Zamienię M-3, os. Bratkowice na większe.
Tel. 0503-436493.

Sprzedam las w gnlinie Domaniewice.
Tel. 0506-793-904.
Restauracja + motel + stacja CPN w budowie
(powierzchnia 14000 mkw.) przy trasie A2
(Łowicz - Kutno). Tel. 0604-208-588.
Sprzedam działkę rolno-budow\aną I ha, media. Jastrzębia Tel. 046/837'{)747.
M-3, Łowicz. Tel. 0692'{)32-123.
Sprzedam zabudowania z I ha ziemi
oraz działką budowlaną 800 mkw. w Jamnie.
Tel. 046/861-25-73.
Mieszkanie 64 mkw., blok, ul. Kwiatowa,
N piętro. Tel. 0500-547-281.

Sprzedam gospodarstwo rolne o pow. 3,60
ha, dom + zabudowania gospodarcze (możli. wość sprzedania samych budynków). Miejscowość Orłów, gm. Bedlno.
Tel. 0667-321-361.
Sprzedam działkę 3000 m, zagospodarowaKavasaki EX 500-0, 1999 rok, 9000 zł - sprze- na. Joachimów Mogiły, .
dam. Tel. 0500-167-670.
tel. 0509479-920 po 15.00.
Gospodarstwo rolne o pow. 2,86 ha, BorowiMotocykle - kupię. Tel. 0500-167~70.
Sprzedam WFM, 1968 rok, brak rejestracji, ny, nr działek: 553, 970; KW 14331.
Tel. 0602-696-785.
stan dobry, cena do uzgodnienia
Siecllisko 90 mkw., budynek gospodarczy
Tel. 0512452-513 po 20.00.
z garażem na działce 1900 mkw., bUsko lasu,
Sprzedam MZ TS 150, stan bdb, cena 700 zł.
Sokołów Kolonia, gm. Kiernozia
Tel. 0696-545-579.
Tel. 024/277-97-53.
Sprzedam skuter Beta, stan bdb, 1996 rok.
Spl7..edam gospodarstwo rolne 6 ha z budynTel. 046/837-13-74, 0889-907-194.
kami, Bąków Górny 47, tel. 0461837.00-26,
Sprzedam skuter Yamaha Aerox, 2000 rok.
046/837-33-23 po 19.00.
Tel. 0603~53-020.
Sprzedam atrakcyjną działkę budowlaną
Sprzedam komara Romet kadett stan bdb,
o pow. 64 ary, w miejscowości Uchań Dolny.
zarejestrowany. Tel. 0601-295-760.
Tel. 0607-867-377.
Skuter Piaggio FLY 125, 2006, sprowadzo- Sprzedam l,sha ziemi we wsi Niespusza
ny, Łyszkowice. Tel. 0696-886-742.
Tel. 046/837-3948.
Sprzedam skuter Piagioo Energy, 1999 rok. Sprzedam 1,8ha łąki nad Bzurą,
Tel. 0691-715-496.
Tel. 0888-895-150.

MOTOROWE
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Dom 220 mkw. + budynek gospodarczy
w Łowiczu. Tel. 0696-116-169.
Sprzedam dom w stanie surowym otwartym
o pow. użytkowej 160 mkw. na działce 1,75
ha, koło Łowicza. Tel. 0502.Q93-1 99.
Sprzedam mieszkanie 50 mkw., Łyszkowice.
Tel 0603:265-105.
Sprzedam 4 ha z budynkami, cena 165 tys. ckf
uzgodnienia Tel. 0787- 1 ~.
Sprzedam domek letniskowy, drewniany.
Tel. 0608~9-1 73, 0698-535-722.
Sprzedamziernięo pow. 2 ha26 arów. Łowicz,

ul. Czajki. Tel. 0600-950-708.
Sprzedam ląkę 0,55 ha w Uchaniu Dolnym.
Tel. 046/838-83-3 1.
Sprzedam działkę budowlaną o pow. 2900
mkw. w miejscowości Dębowa Góra.
Tel 0698-8 15-021, 0665-220-393.
Sprzedam siecllisko w Kompinie.
Tel. 0508-953~94.
Sprzedam gospodarstwo rolne.
Tel. 0697~24-236 po 20.00.
Sprzedam działkę rolno-budowlaną 5400
mkw. ul. Armii Krajowej w Łowiczu.
•
Tel. 0515-706-832.
Sprzedam działkę rekreacyjną z 'drewnianą
altaną, przy ul. Sochaczewskiej.
Tel. 0461837-36-35 po 17.00.
Spr.a:dam mieszkanie 36 mkw., os. Broniewskiego. Tel. 0660-718-512.
Sprzedam48mkw.
Tel. 0887.{)6Q-021 po 18.00.
Sprzedam gospodarstwo rolne 10 ha z budynkam~ gmina Łowicz. Tel. 0661-150-272.
16 mkw., Łyszkowice - pilnie.
Tel. 0695-942-575.
Sprzedam M-3, 53 mkw. Tel. 0503-909-387.
Sprzedam dom, pow. 86 mkw., działka 206
mkw., Łowicz, ul. Łęczycka 106.
Spr.lfldam działkę rolną z prawem zabudowy
obok lasu w Łowiczu. Tel. 0509.{)99-965.
Sprzedam tanio lub wynajmę pawilon handlowy pow. 12 mkw., na targowicy miejskiej w Łowiczu, przy ul.
S ikorskiego. Tel. 0607-235-287.
Nieruchomość rolną

1,24ha z zabudowania-

mi,łąkę 0,27ha. Myslaków, tel. 0605-308-551.

Sprzedam mieszkanie 72 mkw.
Tel. 0509-824479, 0605-065-790.
Zamienię M4. os. Bratkowice na mniejsze.
Tel. 0608-5 10453.

Dzialka z domem jednorodzinnym w stanie
surowym. Tel. 0665-723-997.
Mieszkanie 48,19 mkw., os. Bratko\vice.
Tel. 046/837-75-53.
Spr.redam posiadłość 17 km od Łowicza.
Tel. 0693-535-243.
Sprzedanl dom w Łowiczu.
Tel. 0461838-82-61.
Bratkowice 73 mkw. zamienię na mniejsze.
Tel. 0501-549~3.
Działka rolno-budowlana, Glowno.
Tel. 042/719-35-79.
c

Sprzedam działki budowlane, Nieborów.
Tel. 060 1-789-777.
Działka

1300 mkw., z prawem zabudowy,
ul. Łowicka 81.
Tel. 0601-349-218.
Głowno,

3,033 ha - rolne, Stryków. Tel. 0885-172-798.
Działka budowlana 1200 mkw., Głowno,
ul. 18 Stycznia Tel. 042171941-77.

Sprzedam

dzialkę

Błędowa

Tel.

Sprzedam

1,17 ha prL)' trasie, Wola

0421719~1~.

dzialkę budowlaną

7 zł/mkw.
Tel. 0509-171-283.
Ozialka budowlana 1418 mkw. - 45 zVrn,
ul. Asnyka 7. Tel. 058-535-20-86/

Głowno,

2 pokoje z kuchnią w blokach spółdzielczych,
os. Kopernika - Głowno, zamienię na I pokój
z kuchnią - wygody.
Tel. 042/655-56-60 po 18.00.
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REK L AMA

.NAWODNIENIA, TERENY ZIELONE, PROJEKTY, ZAKŁADANIE
:~

KOMPUTERY
KASY FISKALNE
OPROGRAMOWANIE

'OLECAMY:

• Startery NEOSTRAOA TP
• INTERNET Wsieci ORANGE

ŁOWICZ,
R..28

przy trasie

Dmosin-Kołacin,

ul. 3 Maja 15 (naprzeciwko stacji PKS)
czynne: pono- pt. 8.30-19.30, sobota 9.00-18.00.
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Spr=lam gospodarstwo rolne zabudowane.
15 km od Glowna Dom parterowy wysoko
podpiwniczony ok. 120 mkw., 6 pokoi, C.O,
sila, telefon stacjonarny, bieżąca woda, betonowe ogrodzenie, brama zamykana na pilota,
posiadlość L.adbana. Na miejSl'u są warunki
do prowadzenia działalności gosp. gdyż jest
tam też duży budynek gosp. Cena 210000 7J.
Tel. 0889-980-093.
\prtedam dom - tanio. Okno PCV 140/140.
Tel. 0669-015-836.
Sprtedam dom jednorodzinny.
Tel. 0669-034-229.
Sprledam dzialkę budowlaną 2000 mwk.
w Boguszycach. Tel. 0500-674-000.
Sprll."'dam działkę w Pukininie.
Tel. 0501-510-702.
Spl7.edam dom zdzialką w Rawie Mazowieckiej, dobra lokalizacja. Tel. 0508-996-042.
Sprzedam działkę rolno-budowlaną w Leopoldowie 32A, koło trasy Warszawa-Katowice. Tel. 0503-919-073 po 18.00.
Spr/.cdarn dzialkę rolno-budowlaną ok.. 3 ha
z domkiem w mieście Rawa Mazowiecka,
ul. I Maja 34.
'":>PI7.cdarn dom w Rawie Mazowieckiej.
Tel. 0608-456-588.
Spl'.redam dzialkę nad jeziorem.
Tel. 0461832-53-39.
Sprzedam dzialkę budowlaną I km od trasy
Skierniewice Łowicz. Tel. 0607-178-705.
Mieszkanie %,5 mwk.., I piętro w Dąbrowi
cach. Tel. 0664-280-355 po 18.
Sprzedam ziemię rolną z dzialką budowlaną
4 ha w tym 0.5 ha aronii we wsi Głuchów.
Tel. 0510-143-780.
1,5 ha zierni ornej oraz dzialkę roloo-budo",laną, okolice Bełchowa Tel. 0695-318-897.
Sprzedam mieszkanie 41 mwk... centrum miasta Skierniewice. Tel. O601-73.ffl-33.
Plac 4300 mwk... Skierniewice, ul. Rawska 71.
'Tel. 0605-337-471.
Sprzedam mieszkanie 45 mwk.., przy ul. S0bieskiego, Skiemiewice. Tel. 0461832-20-04.
Sprzedam grunt 5,5 ha gm. Cielą9z.
Tel. 046/814-20-17.
Pilnie sprzedam działkę 1,68 ha, Stara Wieś.
Tel. 0461814-68-54.
Sprzedam stację LPG, Kowiesy.
Tel. 0461814-21-39, 0515-997-523.
Sprzedam dzialkę rolną o pow. 1,5015 ha
w Białej Rawskiej. Tel. 069~14-524.
Dzialka rolno-budowlana 2, 18 ha położona
w Białej Rawskiej. Slup energetyc7ny, możli
wość wykopania stawu. Tel. 515-495-783.
Sprzedam 4 ha ziemi Kochanów koło Jeżowa
Tel. 0888-994-941.
Budynek mieszkalny 110 mwk.., z zabudowaniami na działce 2200 mwk.. w Skierniewicach. Tel. 0461833-22-86.
Sprzedam mieszkanie40 mwk.., Skierniewice.
Tel. 0510-183-911.
Sprzedam dzialkę budowlanąprzyul. Granicznej w Skiemiewicach. Tel. 0502-531-377.
Siedlisko. dom zdzialkąO,48 ha + \as 0,22 ha
;Tel. 0604-595-385.
1100 mwk., Puszcza Mariańska, 28000 zł,
do uzgodnienia Tel. 0461831-84-66.
Sprzedam segment w Skierniewicach 300
mwk., działka 350 mwk.., cena 370 tys. zł.
Tel. 0513-46-66-44.
Spl'tedam dzialkę budowlaną o powierzchni
4900 mwk., Nowy Dwór Parcela
Tel. 0503-408-287.
Sprzedam atrakcyjny dom w Skierniewicach.
Tel. 0602-639-865. 0461833-03-60.
Budowlaną 3300 mwk., w Boguszycach.
Tel. 0507-827-233.

NIERUCHOMOŚCI

- KUP.NO
Kupię działkę rolną,
Bełchów.

Nieborów, Bolirnów,
Tel. 0600-928-211.

Kupię działkę, ziemię, gospodarstwo

rolne Łowicz - okolice.
Tel. 0601-257-098.
Kupię mieszkanie 2 pokoje, kuchnia, w bloku. Tel. 0517-720-525.
--Kupię domek z dzialką lub siedlisko do 100
tys. zł w okolicach Łowicza - 15 km.
Tel. 0604-582-051.
Kupię kawalerl<ę do 30 mkw. w Łowiczu.
Tel. 046/837-36-46.
Kupię w Łowiczu dom do remontu.
Tel. 0691-332-531.
Kupię dom do remontu. do 150 tys. zł.
Tel. 0509-406-555.
Kupię domek do 100 mkw. lub zamienię
2 mieszkania na domek, na terenie Łowicza.
Tel. 0603-879-675.
Kupię dzialkę budowlaną 20 arów w Łowi
czu. Myslakowie lub Bednarach.
Tel. 0505-253-726,
Kupię

grunty orne. Nieborów i okolice.
Tel. 0660-183-700.
Kupię M-4 lub M-5, os. Bratkowice.
Tel. 0601-508-927.
Kupię mieszkanie do 50 mkw.• paner lub
I piętro w Łowiczu. Tel. 0600-968-960.
KupIę dzialkę budowlaną w Glownie o pow.
do 1500mkw. Tel. 042/710-85-47.
0513-090-353.
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Kupię

•

OGŁOSZENIA

3-pokojowe mieszkanie w
Tel. 0607-343-312.
Kupię nieduży dom - Głowno, Stryków, <>kolica lub siedlisko.
Tel. 0607-343-312.
M-4, Glowno. Tel. 0510-165-472 po 17.00.
Kupię 2-pokojowe do 48 ",wk..
Tel. 0606-631-542.

Pilnie poszukuję lokatora lub lokatorki
w Rawie Mazowieckiej. Tel. 0669-%4-831.
Wynajmę lokal, centrum. Tel. 0461832-53-39.
Poszukuję do wynajęcia mieszkania w Skierniewicach dla stars7ej pani.
Tel. 0887-156-163.
Do wynajęcia lokal na Wiadukcie 19 mwk..,

Kupię

Tel. 0461832-22-28, 0662-538-575.
Do wynajęcia lokal, kanałem w Skierniewicach. Tel. 0609-737-019.

Głownie.

domek na wsi. Tel. 0512-381-471.
Kupię ziemię rolną, Tel. 0513-008-360.

NIERUCHOMOŚCI

-WYNAJEM
Poszukuję

miczną

lokalu na

działalność

gastrono-

(bez alkoholu) - bar szybkiej obsługi

o pow. 40-80 mkw. w ruchliwej części miasta.
Za pomoc przewidziano nagrodę w wysokości miesięcznego czynszu.
Tel. 0608-618-457 (10.00-18.00).
Wynajmę mieszkanie. 2 pokoje, kuchnia,
łazienka. 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.łJiurową. Tel. 0660-230-318.
Poszukuję lokalu do wynajęcia, około 100
mkw. Tel. 0602-131-767.
Szukam mieszkania do wynajęcia w Łowi
czu, może być do remontu. Tel. 0609-474-732.
Do wynajęcia lokal w centnnn Bielaw
na działalność handlowo-usługową.
Tel. 0461838-26-1 I.
Do wynajęcia powierzchnia handlowa 250 mkw. w Łowiczu.
Tel. 0603-003-065.
lokal 45 mkw., ul. Długa,
Tel. 0660-699-025.
Restauracja + motel + stacja CPN w budowie
do wynajęcia przy trasie A2 (Łowicz - Kutno). Tel. 0604-208-588.
Do wynajęcia pornieszcżenie biurowe 130
mkw. w Lowiczu. Tel. 0603-993-065.
Do

wynajęcia

Łowicz.

Wynajmę

lokal 20 mkw. w
Tel. 0461837-4541.

Głownie.

Zamienię wlasnościową kawalerkę
kojowe spółdzielcze lub wynajmę.

na 3-po-

Tel. 0665-724-018.
Lokal do wynajęcia, 45 mkw.• c.o., c.w., telefon, centnnn Łowicza Tel. 0602-710-314.
Do wynajęcia lokal pod d7iałaIność 50 mkw.
w ZdWUlCh. Tel. 0461838-78-30.
Do wynajęcia na dzialaIność 20 mkw.,
w Łowiczu na ul. Zduńskiej.
Tel. 0692-432-857.
Oddam w 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. Bratkowice, parter.
Tel. 0506-646-466.
Pomieszczenie magazynowe lub pod działal
- wynajmę.
Łowicz, ul. Warszawska. Tel. 0605-740-505.
ność gospodarczą

Lokal do wynajęcia, przy ul. Zduńskiej.
Tel. 0501-533-00 I.
Poszukuję do wynajęcia dom,'rnieszkanie lub
gospodaIi<ę na dłuższy okres.
Tel. 0512-278-710.
Do wynajęcia lokal na ul. Armii Krajowej.
Tel. 0697-470-090.
Wynajmę M-3, os. Bratkowice.
Tel. 046/831-01-40.
\\<)'dzieriawię łąkę ok. Łaźnik.
Tel. 0461838-72-99, wieczorem.
Do wynajęcia lokale użytkowe na usługi,
ok.40 mkw., okolice ul. Bolimowskiej.
TeL 0461837-49-22, 0503-833-891.
Do wynajęcia kawalerl<a, 30 mkw.• os. Reymonta. Tel. 0602-743-D12.
Do wynajęcia M-5 w Łowiczu na działalność uslugowo.łJiurową lub inną.
Atrakcyjna cena. Kontakt: lHllail: iwapla@wp.pl, tel. (+44) 7871-436-109.
Tanio do wynajęcia M-5 w Łowiczu.
Konłakt: e-mail: iwapla@wp.pł,
tel. (+44) 7871-436-109.
Łowicz, ul. Zduńska 23 - lokal handlowy do wynajęcia. Tel. 0608-523-381.
Ściana do wydzierżawienia pod reklamę. Łowicz, ul. Zduńska.
Tel. 0608-623-381.
Do wynajęcia lokal 40 mkw. Lowicz.
Tel. 0461837-10-69.
Do wynajęcia pawilon handlowy w Łowi
czu, róg ul. KJickiego i Napoleońskiej.
Tel. 046/837-42-46, 0605-578-502.
Poszukuję mieszkania do wynajęcia
(w Łowiczu). Tel. 0781-897-395.
Lokal do 120 mkw., centrum , ul. Zduńska
Tel. 0668-314-253.
Szukam kawalelki do wynajęcia
Tel. 0504-203-454.
Tanie noclegi w Głownie.
Tel. 0698-783-854.
OSP w S1arym Waliszewie wynajmie
lokal sklepowy o pow. 100 mkw.
Tel. 0600-073-458, 0461838-25.a8.
Glowno - dom do wynajęcia dla pracowników. Tel. 042/710-77-05.

wyremontowany, tanio.

KUPNO - RÓŻNE
Kupię złom.

Tel. 0504-350-641.
Tel. 0787-292-361.

Kupię bctoniarl<ę.

Kupię zamrażarkę używaną,

Tel. 0461837-92-01.
Kupię betoniarl<ę 150-2001 m07.e być bez silnika Tel. 0606-345-088.
Kupię pozostalości po budowie: cegłę U,
K3, styropian 5. Tel. 0669-034-210.
Kupię pustaki 9. Tel. 0694-198-506.
Kupię betoniarl<ę. może być do remontu.
Tel. 0605-535-396.
Przyjmę gruz lub ziemię. Tel. 0609-880-035.
Kupię militaria z przed 1945 roku, szable,
bagnety, hehny, mundwy, czapki, odznaczenia i inne. Tel. 0505-529-328.

SPRZEDAż· RÓŻNE
Sprzedam drewno kominkowe, opałowe, rozpalkowe. Tel. 0501-ó58-261.
Sprzedam suknie ślubną, białą. jednoczę
ściową, rozmiar 34/36. TeL 0502-982-594.
Sprzedam meble sklepowe.
Tel. 0501-243-176. 0461837-64-42.
Okna, drzwi - nowe, używane. Niedrogo, hurtownia.
Piątek, tel. 0602~17.a95.
Sprzedam grzejnik Purrno l40x60, podwójny z wieszakami, po dwóch sezonach.
Tel. 0506-816-760.
Komputer - tanio. Tel. 0500-204-559.
Sprzedam beczkę ślęzę. topole 20 szt., piłę
spalinową. Tel. 0461838-98-11.
Sprzedam zestaw komputerowy używany.
Tel. 0608-263-951.
Sprzedam bardzo tanio łóżeczko bujane
+ materac, wózek spacerowy Baby-Dream.
Tel. 0515-122-407.
Sprzedam kamień polny, łupany.
Tel. 0697-550-032.
Sprzedam drzwi pokojowe 80 - 80 zł.
Tel. 046/839-67-95.
Sprzedam kolumny 2x 300 W; Roland SPD
perkusja. Tel. 0665-243-225.
Sprzedam wciągarl<ę murarską,
Tel. 0461837-04-61.
Nowe drzwi PCV i aluminium, drzwi pokojowe, okna PCV; umywalka z szafką.
Tel. 0461830-20-78, 0602-37fl.470.
Najłańsze rolety okienne w okolicy.
Wybór okolo 250 kolorów.
Tel. 046/830-20-78, 0602-3740-470.
Sprzedam lodówkę sklepową, cena 300 zł.
Tel. 0602-585-750.
Nowy kominek wolnostojący, 8kW
Tel. 0668-015-565.
Sukienka komunijna, aparat fotograficzny
Olimpus. Tel. 0887-321-067.
Pralki, lodówki, zamrażarki, zmywarki, (gal II). Tel. 0510-158-880.
Sprzedam kuchnię 4 palnikową. gazową.
Tel. 0698-565-005.
Sprzedam kontener izotermę.
Tel. 0461838-88-62.
Sprzedam zbiornik plastikowy na palecie
10001. Tel. 0605-769-192.
Sprzedam bale dębowe suche.
Tel. 0502-498-184.
Sprzedam dwa foteliki samochodowe do 13 kg z atestem.
Tel. 0691-290-156.
Sprzedam drzewo olchę. Tel. 024/277-85-95.
Sprzedam alufelgi IT, 5x1\4.
Tel. 0508-823-182.
Sprzedam kuchnię gazową, używaną.
Tel. 046/837-78-23.
Spl7.cdarn kolumny 2x400W.
Tel. 0661-323-807.
Betoniarl<ę. rusztowID1ia Tel. 0510-124-700.
Spl'tedam bramę wjazdową ze slupkami, z blachy falistej. Tel. 060 1-239-804.
Komputery, laptopy, notebooki - bardzo duży wybór. Najtańsze komputery poleasingowe. Nawigacja GPS TIR
Nie przepłacaj. Zduny 1a, trasa A2
(Warszawa-ł'oznań). Tel. 0601-846-286.
Textima szara, złota - stan bdb.
Tel. 0606-347-267.
Spl'LCdam wózek dziecięcy, fotelik samochodowy 0-13 kg. Tel. 0696-587-021.
Sprzedam migomat 145, wiertarl<ę stołową
220 V (prawie I1Owa). Tel. 0505-928-735.
Sprzedam kamień z rozbiólki, wełniak księ
żacki w komplecie. Tel. 0461838-16-04.
Sprzedam strój lowicki komunijny dla chłop
ca Tel. 0696-298-286.
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Sprzedam sofę skórzaną, rozkladaną.
Tel. 0600-932-175 po 15.00.
Sprtedam sukienkę komunijną,
Tel. 046/837-53-83.Sprzedam perkusję akustyczną Pulse - USA.
Tel. 0604-782-481.
Sprzedam komputer Celeron 1000.
Tel. 0512-271-275.
Wienarka stołowa . spawarka 200/400 V,
komplet do spawania gazowego, pleksi mat,
grubość 4 mm. Tel. 0602-366-564.
Sprzedam elektryczny ogrzewacz akumulacyjny typu OGA. 220-380 V.
Tel. 0515-465-766.
Sukienka komunijna.
Tel. 0662-1\6-836 po 18.00.
Meble stylowe. Tel. 0606-645-785.
Sprzedam rower dziecięcy "Cross".
Tel. 0502-238-597.
Sprzedam okna plastikowe, wym. wys. 156,
szer. 164. Tel. 0501-136-953.
Sprzedam laty na dach i deski 2'".
Tel. 0501-136-953.
Spl'tedam segment pokojowy, wersalkę. dywan. Tel. 046'837-47-1\.
Sprzedam śliwy odmiany Amers. drewniane
skrzynki uniwersalne. dużą heblarl<ę.
Tel. 0696-214-404,
0461837-13-09 wieczorem.
Sprzedam bramę używaną z prętów żelaznych.
Tel. 0461837-37-45.
Sprzedam używane meble kuchenne i pokojowe. Tel. 0461837-51-99.
Tanio sprzedam sukienkę komunijną, długą,
Tel. 0502-084-055.
Sprzedam sukienkę komunijną i garnitur kqmunijny; radioodtwarzacz samochodowy,
zmieniarl<ę płyt kompaktowych.
Tel. 0664-177-606.
Sprzedam sprężarkę na siłę 380 V, pojemność
zbiornika 150 I z oprzyrządowaniem.
Tel. 0461837-08-49 po 15.00.
Pralka Polar, do naprawy.
Tel. 0461837-78-26.
Waga elektroniczna, krajalnica, lada chłod
nicza. Tel. 0693-126-258.
Wypoczynek 2+1+1, kolor chabrowy, nowoczesny styl, 500 zł. Tel. 0603-201-623.
Łóżko piętrowe,

nowe. Tel. 0695-973-731.

Maszt widlaka TeL 0461838-91-28 po 18.00.
Części używane do widlaka elektrycznego.
Tel. 0461838-91-28 po 18.00.
Sprzedam wózek widlowy elektryczny, olej
Castrol Magnatek 5W/40. prostownik
12!24V z !02IUChem. Tel. 0508-160-198.
Sprzedam silnik \I KW. Tel. 0461838-69-18.

Spr=lam wełniaki. Tel. 0461838-80-55.
Sprzedam łóżeczko. Tel. 0503-499-480.
Sprzedam blachę trapezową na wymiar i blachę płaską czarną. Tel. 0506-844-177.
Spr=lam silnik 15KW TeL 04.6'839-65-93.
świerki do sadzenia od 50 cm wzwyż. Czerniew ok.. Kiemozi, tel. 0608-889-445.
Sprzedam monitor LCD 19", panoramiczny,
I1Owy, na gwarancji; sofę. 2 fotele, 2 pufY.
Tel. 0694-520-819.
Spr=lam piec c.o.; pralkę Ardo (na części).
Tel. 0889·184-854.
Sprzedam laty budowlane 4x5.
Tel. 046/838-83-54.
Dwa dywany - tanio.
TeL 0461837-86-24 po 17.00.
Sprzedam tanio zestaw wypoczynkowy,
2 fotele + kanapa, kolor niebiesk~ stan bdb.
Tel. 0668-497-628.
Sprzedam spawarl<ę Bester 220 V - nowa, na
gwarancji. Tel. 0461838-08-66.
Sprzedam kontener na buda.wę.
Tel. 0668-D30-402 wieczorem.
Silniki elektryczne. J.I kW/220, 2.21380.
Tel. 0510-124-700.
Sprzedam pilę spalinową 644 Solo w całości
lub na części. Tel. 0694-881-795.
Sprzedam telefon Nokia Tel. 0608-410-038.
Kupię ceowniki. profile, tregry.
Tel. 0693-025-952.
Sony Ericson K300i. Tel. 0785-530-840.
Sprzedam wiąz dlugości 3 m i 4 m, średnica
około 70 cm; czarną, nową, dużą kurtkę skó1'L.aną, damską. Tel. 0461837-13-22.
Sprzedam 7 szt. ściętych topoli.
Tel. 0602-559-606.
Sprzedam nowy akumulator 44AH. pilarl<ę
StihI 023. Tel. 0607-199-472.
Son)' Ericson 121 O~ gwarancja - 120 zł.
Tel. 0668-162-199.
Sprzedam dziewczęcy wełniak komunijny.
Tel. 024/277-92-53.
SprzedanI segment pokojowy TUR z ławo
stołem. Tel. 0461837-73-03 po południu.
Sprzedam stemple budowlane.
Tel. 0695-ó08-751.
Sprzedam betoniarl<ę 250-tkę.
Tel. 0668-D11-735.
Sprzedam keyboard Yamaha PSR-1700.
Tel. 0501-645-861.
Sprzedam suknie ślubną. rozm. 38.
Tel. 0691-422-276.
Sprzedam tanio wózek dwufunkcyjny Polak
i fotelik samochodowy Chicco 0-13 kg, stan
bdb. Tel. 0509-714-745.
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Sprzedam WÓ7.ek inwalidzki, napęd ręczny.
Tel. 046/837-03-96.
Wózek dziecinny spacerowy. 4-stopniowy,
nosidełko. Tel. 0668-599-585.
Sprzedam komputer cały lub na części.
Tel. 0608-189-38'7
Sprzedam sukienkę komunijną.
Tel. 0698-501-867.
SprzedanI tregry 14 - 12 szt. po 12 m; drut
zbrojeniowy 600 kg, gr. 6.
Tel. 046/838-12-30.

Sprzedam siatkarl<ę. TeL 0516-843-859.
Spl'tedam nowe wyposażenie restauracji.
Tel. 0604-141-281.
SprLCdam: stemple budowlane 3-metrowe
Tel. 0669-802-500.
Sprzedam pizzerię w Skierniewicach.
Tel. 0501-347-446.
Sprzedam większą ilość spodni używanych,
garniturowych i jeansowych od 90 w pasie
oraz kurl<i skórzane damskie i męo;kie na sztuki. Tel. 0608-438-813.

Spl7.cdarn "'uzek inwalidzki.
Tel. 0697-ó34-004.
Komputer - 330 zl, monitor - 100 zł, drzwi
balkonowe - 250 zł. okno I,50x I,50 - 250 zł.
Tel. 046/837-55-23.
Spl'tedam akwarium 200 I. Tel. 0660-826-628.

Sprzedam wyposażenie salonu fiyLjerskiego.
Tel. 0696-092-622.
Sprzedam pilę motorową Partner 1,8, stan b.
dobry. Tel. 0662-019-723.
Telefon kontaktowy SGH-C21 O (Plus), cena
160 zł. Tel. 0887-831-486.

SprzedanI buty z dhlgirni cholewami, oficerl<i.
rozm. 9, nieui;ywane. Tel. 0694-198-506.
SprzedanI Dera 14 - 4". 176 igieł.
Tel. 0606-967-338.
Piła spalinowa Ilusqwama, lI10C 3 K~ mało
używana. Tel. 0461837-12-07 po 20.00,
0886-429-950.
Sprzedam Workstation Roland XP-50,
wzmacniaczPowermixer LDM MX-ó.200 W.
stan dobry. Tel. 0669-046-711.

Radio samochodowe na kasety-JVC-IOO zł.
Tel. 0887-831-486.
Klatki metalowe, podwójne do hodowli szynszyli. króli i innych zwierząt, niedrogo.
Tel. 0503-720-903. 0506-840-122.
Sprzedam suknię ślubną białą, gorset rozm.
36, spódnica rozm. 38. Tel. 0662-079-287.
Wózek spacerowy, mało używany z cZterostopniową regulacją oparcia i gwarancją
- tanio. Tel. 0609-720-484.
Zamrażarka skrzyniowa Mors.
Tel. 046/831-43-86.
Ubranie komunijne dla chłopca.
Tel. 0515-099-083.
Sprzedam akordeon włoski 120 basów.
Tel. 0603-742-120.

Sprzedam 5 topoli do ścięcia. Zawady I.
Maszyny stolarskie. Tel. 0889-5 \3-750.
Sprzedam wagę 300 kg. Tel. 0694-543-780.
Sprzedam wełniak łowicki młodzieżowy, stan
dobry. Bąków Dolny 48.
Sprzedam ogórek kiszony. Tel. 0609-794-964.
Sprzedam dwie opony używane do C330.
Tel. 0506-771-822 po 15.00.
Sprzedam wózek parasolka, łóżeczko.
Tel. 0607-199-099.
Regał kuchenny. Tel. 0886-055-335.
Sprzedam nowe nosidełko Coneco.
Tel. 0888-917-765.
Motoreduktory, silniki elektryC2Jle, pompa
wodna, palety drewniane.
Tel. 042/719-59-36.
Stemple budowlane nowe.
Tel. 042/719-57-64.
Tunel foliowy, bojler elektr. 80 ~ złewozmy
wak - sprzedam. Tet 0461874-75-36.
Spr=lam dęby rosnące duże. Bogumin.
Tel. 0501-024-461.
Sprzedam gęsie pierza Tel. 0514-242-188.
Meble kuchenne i kuchenkę mikrofalową.
tanio. Te. 0461874-64-09.
Sosna, świerk, jodła i inne sadzonki roślin
ozdobnych od 0,30 zł. Glowno.
101. 0604-683-414 po 18.00.
Kanapa, 2 fotele, umywalka, złewozmywak
stalowy, drzwi łazienkowe 2 szt.
Tel. 0421719-19-83.
Ogólki kiszone, twarde, smaczne, 1 t, 1,70 złI
kg. Tel. 0507-082-633.
Wciągarl<ę budowlaną. Tel. 0601-571-103.
Sprzedam palmę niedrogo.
Tel. 0421715-62-36.
Sprzedam topole grube, wysokie oraz akacje
na opał. Tel. 0601-975-995.
Sprzedam lodówkę Polar, stan bdb, tanio.
Tel. 0660-230-698.
Sprzedam stemple budowlane 3 m.
Tel. 0663-722-467. 042/719-59-34.
Wrota gara:żDwe drewniane - sprzedam.
Tel. 0693-115-320.
Sprzedam wypoczynek (2 fotele i kanapa),
stolik pod TV, komodę (czarna). Głowno.
Tel. 0501-522-026.
Nokia 6030 nowa. stebnówka Textima szara
Tel. 0663-491-192.
Bryczkę konną. Tel. 0693-106-674.
Sprzedam stemple budowlane nowe.
Tel. 0461874-71-93.
Overtok, stebnówka, dwuigłówka
- Textima, 500 zł, Głowno.
Tel. 0607-174-099.
Sprzedam kamień polny, kuchnię węglową.
Tel. 0603-609-674.
Maszyny. krajarl<ę Hoffinan, fOlmy do biustonoszy. Tel. 0504-679-219.
Keramzyt na ocieplenia Tel. 0504-679-219.
Etemit plaski 40 x 40, 1800 szt. - sprzedam.
Tel. 046/813-17-29 po 20.00. 0506-756-490.
Drewno kominkowe - opałowe, paletowe,
budowlane. różne, Tanio. Tel. 0669-366-178.
Sprzedam drewno metry brzoza, sosna tanio,
uszkodzoną wieżę z gramofonem, Rawa Mazowiooka Tel. 0662-741-402.
Komputer. monitor IT, mysz, klawiaturę. stan
bardzo dobry. 350 zł. Tel. 0504-287-454.
Sprzedam dwuigłówkę I'FAFF, overlock
Rimoldi - trójkę. Tel. 0663-944-884.
Sprzedam spawarl<ę wirową w bardzo dobrym
stanie. Tel. 0517-861-436.
Sprzedam wózek widłowy akumulatorowy.
Tel. 046/815-46-36. 0505-027-560.
Spl7.cdarn namiot foliowy 5x3 i trajzegę.
Tel. 0461814-39-85 po 17.00.
Sprzedam suknię ślubną, rozm. 36.
Tel. 0668-525-530.
Wózek inwalidzki akumulatorowy z oświe
tleniem i windą \Vysokośc~ rozkJadany, cena
1880 zł - sprzedam Tel. 0508-837-212.
Sprzedaż rękawic roboczych, ceny hurtowe
i detaliczne, oraz kolki zlewozmywakowe
i wannowe. Tel. 0696-935-637.

Sprzedam kanapę. Tel. 0607-521-398.
Sprzedam wózek dziecięcy Deltim, 3-funkcyjny, stan b. dobry, gwarancja, cena 650 zł.
Tel. 0889-117-181.
Sprzedam encyklopedię Gutenberga, wydanie 1994 rok, 500 zł. Tel. 0461831-05-04.
Sprzedam zbiornik na wodę 1500 litrów,
kwasówk«. siatkę zgrzewaną ocynkowaną.
arl<usze 200x100 cm. Tel. 0602-110-585.
Radio samochodowe Panasonic moc 4x50
WAT, odtwarzacz CD, MP3, WMA, wyjście
RCA, wyjście na zmieniarl<ę CD, 350 2'1.
Tel. 0697-31-68-64.
Sprzedam pszczoły z ulami.
Tel. 046I833-ó3-24 po 20.
Wózek spacerowy, piecyk gazoWy, regal pokojowy, ławo-stół. fotele. Tel 0602-250-579.
Sadzonki świerku srebrnego.
Tel. 0461831-71-24, 0603-98-07-16.
Sprtedam pianino CaI',ja Tel. 0661-123-285.
Sprzedam piec nadmuchowy do ogrzewania
folii i silnik 15KW. Tel. 0503-441-012.
Pawilon pl7.CllOŚny, 30 mwk..
Tel. 0501-415-690, 0461833-73-07.
TuneI30x7.m. Tel. 046/831-14-22.
Sprzedam witrynę chłodniczą i zamraiarkę.
Tel. 0668-853- l 87.
Sprzedam frezarl<ę do drewna z kompletem
noży do boazerii. Tel. 0605-265-611.
Sprzedam drewno kominkowe i opalowe.
Tel. 0603-624-879.
Hurtownia wyrobów pończosz.niczycb,
atrakcyjne ceny, Żyrardów.
Tel. 0604-13-76-07.
Sprzedaż ziemi ogrodowej, piasku, różny
asortyment i szlaki, przywieziemy na rniejsce.
Tel. 0601-33-88-13.
Akomax- uniwersalne piece c.o.: ekogroszek,
mial, zasyp, co 7 dni. Tel. 0665-678-529.

PRACA
Poprowadzę książkę przychodów i rozchodów + ZUS i kadry. Tel. 046/837-09-12.
Szwaczki, prasowaczki i osoby na wykań
czalnie - przyjmę. Tel. 0601-635-056.
Szwaczki i prasowaczki - przyjmę.
Tel. 0606-958-480.
Szwaczki i prasowaczki - przyjmę.
Tel. 0665-202-100.
Zatrudnię chałupnic-Lki posiadające overlocki 4-nitkowe i stebnówki, okolice Głowna
i Łowicza Tel. 0604-500-826, 0602-241-867.
Poszukuję opiekunki do osoby niepełno
sprawnej. Tel. 0461837-71-80.
Zatrudnię leklorów językowych.
Tel. 0503-972-888.

Zaoudnię kierowcę. osobę niepełnospraw)lą
posiadającą prawo jazdy min. kat. B.

Tel. 0604-138-037 od pon.-pl
w godz. 11.00-19.00.
Nie lubisz monotonii, chcesz się rozwijać.
posiadasz zmysł techniczny i zdolności manulane, zadzwoń: 060 1-226-944.
Zaoudnię dorywczo operatora mini-koparki.
Tel. 0501-074-060.
Firma handlowa z siedzibą w Łowiczu zatrudni
osobę do biura z dobrą znajomością j"L angielskiego oraz przedstawiciel i handlowych.
Tel. 06%-477-071.
Zatrudnimy magistra farmacji.
Tel. 0603~70-176.
Zaoudnię operatora koparki i operatora dźwi
gu. Tel. 0502-124-098.
ZabUdnię murarzy. Tel. 0603-591-544.
Specjalista BHp, rencista, szkolenia, ryzyko
zawodowe, instrukcJe. Tel. 060 1-235-9-15.
Przyjmę do pracy operatora koparki i koparkoładowarl<i. Tel. 0691-621-098.
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Zatrudnię sprzedawcę

hydraulika.

Tel. 0691-991-000.
Zatrudnię elektromontera z uprawnieniami
do I kY. Tel. 0508-174-814.
Zatrudnię sprzedawcę, osobę do marketingu.
Tel 0668-422-789.
Poszukuję pracowników do produkcji mebli. Tel. 0501-129-752.
Zatrudnię

operatora koparki, koparko-ladowarki. Tel. 0691-621-1l98.

Księgowa podejmie prace.
Tel. 0608-443-061.
Zatrudnimy kierowcę do rozwożenia
pizzy z własnym samochodem.
Tel. 0501-489-891.
Przyjmę do pracy przy instalacjach kablowych. Tel. 0608-305-098.

Nowootwierany sklep w Galerii Łowic
kiej z odzieżą damską - młodzieżową
zatrudni ekspedientki. Tel. 0602-259915, CV na adres: info@midori.pl.

Firma dziewiarska w Łowiczu zatrudni dziewiarzy, osoby do formowania
skarpet, szwaczkę - rosso.
Tel. 0601-332-896.

Eme.-yta lub rencistę z centrum Łowicza,
z samochodem - dorywczo.
Tel. 0501-428-570.

Zatrudnię na budowę.

Zatrudnię pracownika

Zduny 90.

Zduńskiej

ul.

I'rzY.imę

Zatl1ldnię opiekunkę

na 1/2 etatu do rozwożenia gazu
osobę z Lowicza. Tel. 0698-411-715.
Zatrudnię pracowników przy utIZymaniu zieleni w Lowiczu. Tel. 0695-634-141.
Zatrudnię szwaczki biegle szyjące na
stębnówce, do szycia kostiumów ką
pielowych. Praca przez cały rok.
Łowicz. Tel. 0513-170-810.
Zaopiekuję się dzieckiem od 2 lal
Tel. 046/837-54-20 w godz. 20.00-22.00.

Pomoc w opiece nad starszą osobą.
Tel. 046/837-54-20 w godz. 20.00-22.00.
Emc.-ytowana rusycystka - podejmie każdą
pracę. Tel. 0461838-74-40.
Przyjmę na staż, Zajazd Szymanowice.
Tel. 060 1-439-657.
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 kal C. Tel. 0604-237-423.
Zatrudnię do ociepleń.
Tel. 0461839-13-73.
Zatrudnię pilota do obsługi wycieczek.
Tel. 0505-099.355.
Zatrudnię osobę do rozwożenia pizzy.
Tel. 0602-797-678.
Przyjmę handlowca, wyksztaleenie wyższe
lub średnie. Tel. 0461837-47-85.
Zatrudnię bukieciarkę. Tel. 0509-854-421.
Zatrudnię kierowcę z doświadczeniem - transport międzynarodowy po krajach Unii Europejskiej. Tel. 0501-761-347.
Praca dla młodych. Rozdawanie ulotek. Atrakcyjne wynagrodzenie. Creyfs. tel. 042/63062-83. CV prosirny przesylać na adres: msikora@creyfi;.pl
Firma dziewiarska zatrudni dziewiarzy, pracownika magazynowego. Praca w Otolicach.
Tel. 0603-709-330 do 16.00.
Przyjmę murarzy,

gipsiarzy.
Tel. 0607-612-176.
Zatrudnię kasjera na
Tel. 0609-999-685.

stację

paliw -

Łowicz.

Zatrudnię bannankę i pomoc do kuchni
- Łowicz. Tel. 0609-999-685.
Zatrudnię pracownika gospodarczego
- Łowicz. Tel. 0609-999-685.
Zatrudnię na stale pracowitego, uczciwego
człowieka w gospodarstwie rolnym. Zapewnione wy'L)'wienie i zakwaterowanie.
Tel. 046/856-03-67.

23.

do salonu Orange przy
na miejscu.
do 2-letniego dziecka

WiadomoŚĆ

tel. 0889-007-076.

Tel. 0696-479-561.
Zatrudnię kierowcę C+E.

Tel. 0605-1l94-165.
mechanika na warsztat Tir.
Tel. 0605-094-165.
Zatrudnię

Zatrudnię

pracownika na

stację

rowcę z ADR na cysternę. Tel.

paliw i kie0503-115-141.

Przyjmę

prace domowe. ~. sprzątanie. mycie
okien i inne. Tel. 0698-509-822.
Slarsza osoba poszukuje opiekunki.
Tel. 0461837-65-18 po 18.00.
Zatrudnię osobę do pracy w sklepie odzieżo
wym. Tel. 0664-499-312.
Dam pracę w gospodarstwie rolnym z zakwaterowaniem i wyż)'\\ieniem.
Tel. 046!853-O3-10.

t3trudnię kierowcę kat. C+10. z doświ~dcze
niem po kraju i zagranicą. wiek 25-40 lal.
Tel. 0608-059-817.
Zatrudnię ekspedientkę

do sklepu

spożywczego w Łowiczu - na cały etat.

Tel. 0516-945-188 (16.00-18.00).
Kancelaria podatkowa w Łowiczu, ul. Nadbzurzańska 1/3 zatrudni księgowąz2-letnim
doświadczeniem i znajomością przepisów
prawa podatkowego i rachunkowości.
Zatl1ldnię pracownika do lokalu gastronomicznego. Tel. 0693-827-287.
Zatrudnię kierowcę C+E, transport krajowy.
Tel. 0601-303-848, 060 1-069-699.
Zatrudnię fryzjera męskiego. bardzo dobre
warunki. Tel. 0502-109-968.
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.
Zatrudnię młodą osobę do pracy w pizzerii.
Tel. 0660-733-348.
Przyjmę do układania kostki.
Tel. 0605-636-228.
Przyjmę młoda pracownicę do sldepu spożywczego. Tel. 046/837-52-68,
046/837-27-05.
Zwrot podatku w Europie Zachodniej.
Tel. 071/385-20-18.
OrifIarne dozwolone od lal 16.
Tel. 0602-553-636, 042/658-58-93
Serwis zatrudni mechaników i elektromechanika samochodowego.
Tel. 0421719-29-37.
Avon - konsultantki. Atrakcyjne prezenty. Promocje.
TelJsms 0501-032-348, 0421719-4447.

Pilnie zatrudnię szwaczki - overlock, stebnówka, Głowno. Tel. 0889-329-409.
Szwaczki do szycia bielizny zatrudnię, Głowoo. Tel. 0517-802-505.
Pracownika do zakladu wulkanizacyjnomechanicznego, ....'Yksztalcenie średnie techniczne - zatrudnię. Tel. 0421719-63-08.
Firma zatrudni mechanika samochodowego w Głownie (serwis opon).
Tel. 0668-223-274.
Firma pilnie zatrudni pracowników fizycznych różnych specjalności.
Tel. 042/632-31-51.
Kris Line zatrudni osobę do pracy
na krojownię oraz osoby do brakowania bielizny. Tel. 042 719-43-19,
0421719-43-15.
Zatrudnimy szwaczki do szycia kostiumów kąpielowych. Głowno.
Tel. 042171941-78, 0601-204-540,
06Ó3-091477.
Zatrudnię

szwaczki w Glownie - tradycyjne
biustonosze i majtki (trójskok).
Tel. 042/710-73-31 , 0608-496-344.
Zatrudnię do pracy przy koniach w charakterze stajennego (10 km od Glowna).
Tel. 0607-174-084.
Rehabilitacja - dzieci, dorośli - -dojeżdżam.
Tel. 0607-271-746.
Przyjmę

wykwalifikowane szwaczki lub zespół do profesjonalnego szycia bluzek z dzianiny. Stala praca. rejestracja, dobra placa.
Głowno. Tel. 0508-213-640.
Zatrudnię mechanika i lakiernika samochodowego. Tel. 0509-690-282.
Pomoc domową] zamieszkaniem.
Tel. 0888-319-874.
Zatrudnię szwaczki _ dzianina.
Tel. 0603-107-489.
Zatrudnię kosmetyczkę

z doświadczeniem

w zdobieniu paznokci. Tel. 0668-210-106.
rączka.

Tel. 04217108-376.
Zatrudnię szwaczki. Tel. 0502478-802.
Zatrudnię szwaczki overlok.
Tel. 0505-065-040.
Zatrudnię kierowcę na bosa, trasy kilkudniowe, kat. B. Tel. 0605-726-790.
Zatrudnię monterów płyt gik, glazurników,
malarzy. Tel. 0508-239-775, 0502-069-315.
Szwaczki zatrudnię do szycia bielizny.
Tel. 0692-406-127. 042/719-29-62.
Młody, bez nałogów kierowca B,C, świadec
two kwalifikacji, badania lekarskie, psychologiczne - poszukuje pracy.
Tel. 0695-312-119.
Zlota

Przyjmę

szwaczki - rejestracja
Tel. 0500-007-762.
Przyjmę kierowcę ze stażem kat. B do rozwozu p3C'Lek - finnakurierska Tel 0501-661-379.
Atena Secwity zatrudni kobiety i mężczyzn
do ochrony obiektów. Warszawa, ul. Dominikańska 9. Tel. 022/853-05-05,
0695-411-181.
Work Service SA poszukuje pracowników
produkcji ze zdolnościami manualnymi. Mile
widziane osoby z doświadczeniem w szyciu.
Tel. 0508-040-382.
Work Service SA poszukuje pełnoletnich
studentów i uczniów do prac pomocniczych
w supennarketach. Wymagana książeczka sanepidowska. Tel. 0508-040-382.

DROBNE •

OGŁOSZENIA

Zatrudnię do pracy w kawiarni.
Tel. 0512-399-888.
Zatrudnię cieśli, zbrojarzy, pomocników.
Tel. 0513-017498.
Poszukuję barmanki z okolic Rawy Mazowieckiej. Tel. 0502-693-824.

Zatrudnię fiyzjerkę - Mszczonów.
Tel. 0603-034-232.
Mloda, wykształcenie wyższe - szuka pracy.
Tel. 0693-363-269.
Adresowanie kopert, skladanie długopisów.
Tel. 0506-270-209.

Zatrudnię murarzy

Zatrudnię

i pomocników.
Tel. 0606-281-638.
Poszukujemy konsultantów "Oriflame",
wpisowe I zł. Tel. 0609-075-532.
Poszukuję pracownika do zakJadu wulkanizacyjnego. Tel. 046/814-47-95,
0607-292-163.
Zatrudnię

tynkarzy. Tel. 0602- 779-602.

Kucharka przyjmie wesela, komunie i inne.
również pieczenie ciast. Tel. 0516-220-383.
Finna geodezyjna poszukuje geodety.
Tel. 0604-157-296.
Pracowników ogólnobudowlanych (docieplenia budynków). możliwość pracy za granicą. Tel. 0500-409-012.
Przyjmę stażystki ze Skierniewic do pierwszej pracy (konfekcja papieru toaletowego).
Tel. 046/835-90-83.
Zatrudnię

spawacza. Tel. 0504-246-181,
Tel. 0504-246-181.

Zatrudnię ślusarza.

Zatrudnię fryzjerkę.

Tel. 0505-552-531.

Zatrudnię fryzjerkę

i przyjmę ucznia na fiyzjerstwo. Tel. 0503-022-406.
Zatrudnię siędo prac domowych i mycia okien.
Tel. 0664-667-722.
Nauczę

szybko nowego 7.awodu - Slylistyka
paznokci. Tel. 0603-808-300.
Firma komputerowa zatrudni sprzedawcę
·serwisanta. Tel. 046/833-92-33.
Firma Jag domy L bali drewnianych zatrudni:
kierownika robót budowlanych, praca na terenie Skierniewic. cieśli , stolarzy, inne profesje budowlane. możliwość pracy zagranicą.
Tel. 046/833-42-76.
Zatrudnię księgowego. kadry.
Tel. 0604-230-734 (9-16).
Zatrudnię pracowników, wyksztalcenie śred
nie ogrodnicze, rolnicze lub leśne, prawo jazdy kat. B, kurs pilarza.
Tel. 0604-230-734 (9-16).

Firnla Jodar zatrudni kierowców kat. C+E do
pracy na trenie całego kraju.
Tel. 0695-282-602.
Avon zatrudni liderów sprzedaży - umowa
zlecenie, Biała Rawska i okolice.
Tel. 0603-747-697.
Zatrudnię pracownika myjni samochodowej
oraz mechanika samochodowego.
Tel. 0509-916-42l.

Delegacje, wysokie zarobki. mężczyźni do 30
lat. Tel. 0668-24-53-53, dzwonić 10-12.
Dobra praca - dobra płaca. Głównie zatrudnimy z Rawy lub okolic. CV nadsyłać: rekrutacja@datagroup.pl lub tel. O 46/832-56-20
(10.00-15.00)

pracowników ogólnobudowlanych (glazura, gipsy, klg, malowanie). Tel. 0602- 779-602.
Nowo otwarty zaklad krawiecki zatrudni
krojczego. Tel. 0512-844-064.

DROBNE

Wideofilmowanie - Studio Wideo "Kadr".
Tel. 0607-916-001.

Wideofilmowanie. Tel. 0888-199-398.
Cyfrowe wideofilmowanie, fotografowanie, pełna obróbka komputerowa,
OVD. Tel. 046/837-94-85,0608484-079. •
Wideofilnlowanie cyfrowe, obróbka komputerowa - tanio. Tel. 0606-852-557.

Zatrudnię tokarza, ślusarza, spawacza, mecha-

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

nika, Puszcza Mariru\ska Tel. 046183 1-81-16,
0503-050-650.

Cyfrowe wideofi~nowanie - tanio i solidn.ie.
Tel. 0603-451-221.

Zatrudnię stolarzy, pomocników stolarzy
i lakiemika. Tel. 0221724-98-95.
Zatl1ldnię szwaczki. Tel. 046/832-91-04,
0692-125-138.

Wideo-filmowanie, zdjęcia studyjne i plenerowe. Tel. 046/814-23-06. 0607-911-311.
Stół staropolski na wesela wynajmę.
Tel. 0693-444-826.

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

Wideofilmowanie, profesjonalnie, tanio.
Tel. 0608-244-400.
Wideofilmowanie. Tel. 0696-011-351:

Avo" - atrakcyjna oferta dla nowych konsultantek. SMSlTel. 0512-115-030.
Firma budowlana zatrudni inżyniera
o specjalności roboty drogowe lub
ogólnobudowlane do pracy na budowie na terenie całego kraju.
Tel. 046/833-98-28 wew. 18.
Firma zatrudni kierownika robót drogowych. Tel. 046/833-98-28 wew. 11.
Firma zatrudni wykwalifikowanych
cieśli i zbrojarzy.
Tel. 046/833-98-28 wew. 11.
Zatrudnię operatorów maszyn budowlanych (koparkO-ladowarka, równiarka, walec). Tel. 0603-755-726.
Firma zatrudni absolwentów szkół wyższych o kierunku ogólnobudowlanym i drogowym.
.
Tel. 0461833-98-28 w. 11, 0601-298-842.
Zatrudnię

mechanika samochodowego z prawem jazdy kat. B. Tel. kontaktowy0609-837-100.
Firnla samochodowa w Skiemiewicach zatrudni lakiernika, pomocnika lakiemika bla·
charza, uczniów. Tel. 0602-528-235.

USŁUGI

WIDEO

Wesela - profesjonalnie, tanio, DVD.
Tel. 046/837-52-23, 0606-312-048.
Wideofilmowanie ,,Kasia", zdjęcia.
Tel. 0461817-87-68 po 19.00,0602-633-407,
0606-662-878.
Usługi

fotograficzne w zakresie fotografii
okazjonalnych oraz reklarny.
Tel. 0604-101-516.
ślubnej, przyjęć

Wideofilmowanie ,,Kroton".
Tel. 0504-057-550, 0500-519-724,
046/837-47-48.
Wideofilmowanie, obróbka cyfrowa - tanio.
Tel. 0500-397-604.

pracowników ogólno budowla- Wideofilmowanie, nowe animacje, DVD, foto.
Tel. 046/837-79-81 , 0606-302-466.
nych. Tel. 0781-022-798.
Zatrudnię projektanta z doświadczeniem do
Wideofi~nowanie, cyfrowo - tanio - profesjostudia mebli kuchennych na atrakcyjnych nalnie. Tel.. 0662-967-737.
warunkach. Tel. 0601-344-142.
'Wideofilmowanie i obróbka komputerowa.
Zatrudnię murarzy. wysokie wynagrodzenie, . Tel. 0600-608-150.
gwarantowane zakwaterowanie i ubezpiecze- Wideoreportaże, fotoreportaże.
nie. Tel. 0606-929-536.
Tel. 0501-836-550.
Zatrudnię

Wideofilmowanie, fotografowanie, profesjonalnie. Tel. 0606-218-624.

USŁUGI

INSTAL·BUD.·REM.
Usługi remontowo-budowlane, docleplanie
budynków, wykru\c-zanie wnętrz od A do Z.
Wyct!na gratis. Faklury VAT. Tel. 0461830-2465 po 20.00, 0510-158-877.
Tynki gipsowe agregalenl - solidnie. Tel. 0461
862-84-00. 0502-370-226.
Cyklinowanie profesjonalne, układa
nie, lakierowanie - "EFEKT".
Tel. 0600-984-398.

Cyklinowanie, montaż parkietów i schodów.
możliwość kupna towam, FYAT.
Tel. 046/830-22-54, 0502-321-194.
Tynki, remonty. malowanie, glazura, terakota.
tel. 046/837·11-49, 0696c601-132.
Cyklinowanie, ukladanie parkielu, mozaiki.
Tel. 0501-180-959.
Układanie kostki brukowej.
Tel. 0508-286-519.
Remo"ty kompleksowe
Tel. 0668-262-745.
Vertal -

żaluzje

poziome, pionowe. Rolety
i antywlamaniowe. Siatki przeciw owadom. Produkcja i montaż.
Tel. 0602-736-692, 0512-342-751.
Dach-Lux, Grzegorz Kosmowski sprzedaje
blachodachówkę, blacby trapezowe, rynńy,
podbitkę. Promoga. Krycie dachów. Łowicz,
ul. Jana Pawia 1123. TelJfax 046/837-51-31,
0509-729-619,0513-019·010.
Instalacje i centralki telefoniczne, domofony,
bramo fony. Montaż, naprawy, konserwacja.
Tel. 0601-207-689.
Profesjonalne instalacje sygnalizacji wlamania, pożaru, kontroli dostępu, nadzol1l wizyjnego (moniloring). Tel. 0601-207-689.
Glazura, terakota. Tel. 0606-746-286.
Projektowanie budynków mieszkalnych,
gospodarczyclt rozbudowy, nadzór, wyceny,
kosztorysy. Tel. 0502-086-592.
046/837-78-38.
Malowanie, tapetowanie, gładż, płyty gik.
panele podłogowe. Tel. 0608-685-867,
046/837-32-41 po 18.00.
materiałowe

Olej Shell 'SV40
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Oczekujemy propozycji
współpracy lub najmu
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www.copiflex.seal.pl

k.lowicza, przy trasie Łowicz-Ł.ódź:g

:$ DMOSIN k. Głowna, przy trasie G/owno-Brzeziny , .
~'
tel. (046) 874-73-91 kom. 0-607-364-068
...
<Cł WYKONUJEMY: • piwnice betonowe· rozbiórki

-<

t; starych nagrobków· poziomowanie pochylonych ~~
nagrobków· schody· parapety· blaty kuchenne ~~
~ • kostkę brukową - granitową· inne wyroby z granitu

•
•
•
•
•
•

R·32'

REKLAMA

• 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 Łódż-Warszawa
• oraz nieWielkiej odległości
od nowej autostrady A2 Poznań-Warszawa.
Obiekt wyposażony we wszystkie instalacje
oraz dżwig towarowo-osobowy.

- przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne SEAT
- naprawy pogwarancyjne Volkswagen Group; OPEL
- naprawy bieżące i główne: silników, skrzyń biegów, 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
autoholowanie 24h 0602 827 237
- na czas naprawy - samochód zastępczy

Salon:
Serwis:
Samochody używane:
blatharnia-Iakiemia:

mieszkań.

POSIADAMY KOMPLETNY
OBIEKT PRZEMYSŁOWY

SPECJALIZACJA • SERWIS
Volkswagen GROUP, OPEL

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

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

ZESPÓŁ

.!> ~'S!:~ISKA

RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH
lel.(046) 832 44 81, fax (046) 834 85 05, 96-100 Skiemiewice, ulWagnera112
WYKONUJE:
• ekspertyzy powypadkowe,
• wyceny wartości rynkowej pojazdów do celów ubezpieczenia,
leasingu, amortyzacji, skarbowych;
• kosztorysy napraw i weryfikacje kosztorysów (także dla potrzeb
ubezpieczeniowych);
• pomoc w likwidacji szkód powypadkowych doradztwo
w rozliczeniach z lowarzyslwami ubezpieczeniowymi
- zadzwoń zanim zrobisz pierwszy krok, a przekonasz się,
że było warto.
.

POSIADAMY PRZEOSTAWlCIELA W ŁOWICZU

0601 358 325

Posiadamy Certyfikaty Ministra Infrastruktury do wydawania ocen

t:,.:~:.=:trn~~~~~~:~:=1 S"=~S~od7j

2

•

Fotografowanie ślubne plenery - inaczej.
Tel. 0606-630-448.

r:::::::::::::::::::::::::::::::::::::~;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'--';;~~~II~~""~~~~~~"~~"II-;;;:;:;:;;:;::;;:;:;:;;:;;:;

Montaż instalacji gazowych
Serwis blacharsko-lakierniczy

25

Rzeczoznawca
SAMOCHODOWY
Wpisany na listę rzeczoznawców samochodowych
Mil.1isterstwa Infrastruktury Rs 001153
mgr inż. Stefan Wiernicki - certyfikat CCR PZM
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• Przebudowy, remonty, kompleksowe
Wykończenia wnętrz,

wolne terminy.

Tel. 0607-328.{)32.
Układan ie podłóg, montaż drzwi.
Tel. 046I830.{)7 -21.
Docieplanie budynkó\~. wykończenia
wnętr7, malowanie. gipsy, panele podlogo• wc. ndaptacja poddaszy. Tel. 0505-024-9~.
ElcktJyk. Tel. 0501-129-ó86, 0669.{)34-005.
Prl)'lącza. elektroinstalacje. porruary. wideodomoCony. RTV-Sa~ bramonapędy. systemy
alanno"e (monitoring). Remonty. hydraulika, glazura. terakota, gipsy, panele, stolarka,
uprawnienia, VAT. Tel. 0601-303-858,
e·mail: el-ann@02.pl.
Cyklinowanie, układanie parkietu.
Tel. 0668-750437.
Kompleksowo wykonujemy usługi hydrauliczne. Tel. 0889479'{)3 1.
Ukladanie glazury, terakoty. Modemiżacja
instalacji. Sprawdzone materiały, fachowe
porady. Tel. 0602-ó48497.
Wykończenia wnętrz - tanio, ·solidnie.
Tel. 0781-319-582.
~ Hydraulika. Tel. 0608-263-951.
Wykonuję remonty maszyn rolniczych.
Tel. 0667- 11 5455, 0665-724-009.
Profesjonalne ukladanie glazury i terakoty,
ceny do uzgodnienia. Tel. 046/837-62-69,
0664-767412, 0503-634-974.
Usługi wykończeniowe,

Tel. 0695-555459.
Tynki, wylewki, docieplenie - tanio, wolne
tenniny. Tel. 078 1-237-702.
Glazura, terakota, gładzie, panele itp.
Tel. 0508-313-799.
Kominki - budowa, montaż, ogrzewanie domów. Tel. 0600-294-318,
046.'83744-35.
Gipsowanie, malowanie, glazura, te~ rakota, adaptacja poddaszy, docieplanie budynków, elewacje zewnętrzne.
Tel. 0606-737-676,
Glazura, terakota, gładź, płyta gik, malowanie, boazeria, panele, podłogi. siding. tynki.
Tel. 0502.{)95-ó91.
Rolety, żaluzje, moskitiery - niskie
ceny. Tel. 0607-343-336, 0461830-22-39.
ElektJyk - 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'{)15.
Ogrodzenia, balustrady, drzwi, siatka 0grodzeniowa + montaż. TeI.0508-869-39O.
\ Wykonam docieplenia niewielkich budynków. Tel. 0502-981 -1 99.
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.{)86-527.
Malowanie mieszkań.
Tel. 0886-805-757.
Ukladanie kostki brukowej - solidnie.
Tel. 0695-384425.
Wypożyczalnia rusztowań elewacyjnych
i przejezdnych. Centrum Budowlane,
Łowicz, ul. Łęczycka 64.
Wypożyczalnia betoniarek. Centrum Budowlane; Łowicz, ul. Łęczycka 64.
Wypożyczal nia minikoparek. Centrum Budowlane, Lowicz, ul. Lęczycka 64.
Wypożyczalnia sprzętu budowlanego. Centrum Budowlane, Lowicz, ul. U;czycka 64.
Glazura. terakota, gładzie, panele itp.
Tel. 0508-313-799.
, Malowanie, gladż, płyty k/g, panele,
glazura, terakota. Atrakcyjne ceny.
Tel. 0691 -734-544.
Dachy, konstrukcje, naprawa, konserwacja.
Tel. 046/839-18-37, 0609-227-348.
Usługi remontowo-budowlane w zakresie docieplenia budynków, wykoń
czenia wnętrz . Tel. 0691-979-310,
0609-369-203.
"< Fimla Paul-Bud wykonuje remonty mieszkań,
przebudowy, kompleksowe wykonania
wnętrL, wię-'lby dachowe, murowanie, stropy,
docieplania budynków, gladzie, gipsy. glazura. Tel. 0508- 194-241, 0501-247-162.
Wykonrun tynki, wylewki we wnętrz budynków. Tel. 0886488-041.
Remonty - szybko, solidnie.
Tel. 0663-975-509.
Glazura. terakota. panele, malowanie.
Tel. 0602-717-207.
WykonanI tynki wapienne 0,02 wylewki.
l eI. 0607-385-722.
Montaż okien, drzwi, bram garażowych, gla<uie, lllalowanie, glazura, terakota
Tel. 0691-166-651.
Pus~'Iki kranzytowe, cegła biała, tregry, tralki. Tel. 046/838-33-53.
Kominki - prołesjonalny montaż, obudowy
manllur, piaskowiec, grani~ rozprowadzenie
powietrza po całym domll
Tel. 0608- 101-ó76.
Kotniny - montaż wkladów kominowych ze
stałi kwasoodpomej i żaroodpomej, wykonanie elementów nietypowych.
Tel. 0608- 101-ó76.
gorącego

DROBNE

•

OGŁOSZENIA

Malowanie, drobne usługi remontowe - s0lidnie, ~1I1io. Tel. 0664-617-838,
0606-614-204.
Adaptacje poddaszy, 7.abudowy z płyt gipsowych, glazura. panele. malowanie.
Tel. 0600-225-256.
Wyrób I montaż schodów i parapetów z drewna. Tel. 0663-766-554.
Tynki L<!"nętrll1e i zewnętrzne.
Tel. 0693-332-588.
U sług i hyd ra uliczne c .o., wod.-kan.,
remonty m ieszkań. Tel. 0604-342'{)84.
Ukladanie kostki brukowej.
Tel. 0697-116-271.
Domy l drewna, domki letniskowe, altanki,
remonty domów, mieszkań, biur. sklepów
oraz wykończenia wnętrz.
Tel. 0880484-695.
Glazura, panele, płyty gik, gładzie ,
malowanie, docieplanie budynków,
adaptacje poddaszy, posadzki, tynki,
klinkier, ogrodzenia - niskie ceny.
Tel. 0600-917-292, 0507-431-463.

Profesjonalne wykończenie wnętrz, domów,
c.o., ogrLewanie podłogowe, zabudowy, gipsy. Tel. 0600-568406, 0515-248-553.
Usługi ogólnobudowlane.
Tel. 0692-098-143.
Gładzie, płyty k/g, malowanie, płytki,
pa nele. Tel. 0461832-73-78,
0604-136-932.
Gla&, malowanie. docieplenia, elewacje budynków. Tel. 0606-364-518.
Panele podlogowe i ścienne, doświadczenie.
możliwość negocjacji ceny.
Tel. 0694-28-7447.
Budmar. glazura, terakota, gładź, malowanie,
płyty klg. panele, instalacje. c.o., wod.-kan.,
elektJyka, ogrodzenia, docieplenia.
Tel. 0504-572431.
Ukladanie parkietu i cyklinowanie.
Tel. 046/835-22-56.
Glazura. terakota, gładzie, panele.
Tel. 0506-260-550.
Sprzedam tanio grzejniki używane żeliwne
i fawiety. Tel. 0665-517443.

Dachy - konstrukcje, pokrycia dachowe, 0bróbki, podbitki. Tanio, solidnie.
Tel. 0600- 150-162.
Remonty - solidnie. Tel. 0888-978-225.
Zabudowy, szafy wnękowe, garderoby.
Tel. 0888-978-225.

Ogrodzenia z klinkieru. Tel. 0692-309453.

PPHU "Kosmo", Wrtold Kosmowski,
ul. Nadbzurzańska 28a oferuje blachodachówkę szwedzką "ssab", trapezową, trapez - II gat. - niskie ceny.
Usługi dekarskie, ciesielskie.
Tel. 046.'839-28-60, 046.'837~-99~
060Q.367-696.
Krycie dachów, więżba dachowa.
Tel. 0508-213-a01 , 1I608409-686, 0694954-243, 0503-105.{)24, 0609.a46-316,
0508-a27-197.
Roboty ogólnobudowlane.
Tel. 0507-341-234.
Wykańczania wnętrz - najtańsze

ceny.

Tel. 0691-ó71-337.
Roboty budowlano-tynkarskie.
Tel. 0668489-577.
Układanie kostki.
Tel. 0668-17 I 450, 046/839-29-78.
Balustrady ze stali nierdzewnej, daszki łuko
we. Tel. 0504.{)65-376.
Ocieplania poddaszy, gipsy, podłogi panelowe. Tel. 0502-228-972, 0604-645-981.
Układanie glazury, terakoty, panele, gładź,
inne wykończenia

Tel. 046/838-20-56,0600-626-760.
GlazumiClwo - taki.e duźe zlecenia - faktury
VAT. Tel. 0600-626-760.
Układanie kostki - solidnie, dokład
nie. Tel. 0604-41~.
Cyklinowanie, układanie parkietu, mozaiki.
Tel. 046/83742-55.
Dachy, pokrycia dachowe, konstrukcje, 0bróbki. Tel. 0609-846-3 16.
Dachy. przeróbki, roboty murarskie.
Tel. 0508-213-80 I.
Mar-Dom - więźby, krycie, przeróbki, podbitki. Tel 0506.{)98-358.
Układanie

kostki brukowej.
Tel. 0600-265-234.
Pokrycia i konstrukcje dachpwe.
Tel. 0501-694-856.
Murowanie, tynkowanie, klinkier.
Tel. 05 12-335-940.
Mwarstwo, wylewki, ogrodzenia.
Tel. 0888-378-780.
Usługi koparko-ladowarką.

Tel. 042/71~21 , 0888.{)95-793.
Profesjonalne murowanie i stawianie
płotów z klinkieru. Tel: OOÓ93-238-793.
Układanie kostki brukowej.
Tanio i solidnie. Tel. 0505-092-767.
Ukladanie glazury, terakoty, gładzie gipsowe. Tel. 0609-569-365.
www.aprobud.pl
Remonty, wykończenia wnętrz, projekt i wykonanie. Tel. 0508-644-788.
Stawianie ogrodzeń kl inkierowych.
Tel. 0511-337-768.
Ogrodzenia betonowe, siatka, bramy, słupy
do siatki i sadu. Tel. 0515-235-962.
Naprawa mebli tapicerskich współcze
snych i antyków. Układanie i cyklinowanie podłóg. Tel. 0603-200-532.
Remonty - budowy, docieplanie budynków, glazura - terakota. Tynki
- wylewki - ogrodzenia - kostka.
Tel. 0691-487.{)87, 0663-51U59.
Hydraulika . Domy, mieszka n ia it p .
Miedź, plastik, stal - solidnie.
Tel. 0461815.{)8-38.
Profesjonalny montaż pokryć dachowych. Tel. 0512-399-845.
Malowanie, gladzie, płyty k/g. panele, docieplenia, wylewki. Tel. 0668-125-151.
Dachy, konstrukcje, pokrycia obróbki.
Tel. 0511-391-556.
Posadzki cementowe, agregaty.
Tel. 0509oÓ55-320, Q604..409'{)34.
Finna Dach-Mur. Pokrycia dachowe wraz
z więźbami dachowymi i docieplenia budynków. Tel. 0600-212-849.
Remonty, wykoóczenia wnętrz, m.in. glazura,
terakota, gipsy, panele, malowanie.
Tel. 0695-535-607.

Ogrodzenia, bramy, balustrady- kute i drewniane, tanio i solidnie. Tel. 0600-947407.
Układanie kostki brukowej i granitowej.
Tel. 0506-732-628.
Gipsy, malowanie, gIazura, terakota, panele.
Tel. 0695-59-59-79, 046/835-21 -77.
Budowa domów, budynków gospodarczych
pod klucz, ocieplanie. Tel. 0695-59-59-79,
046/835-2 1-77.
Dachy kIyjemy blachą i papą.
Tel. 0604-/82-2 11.
Układanie podłóg, montaż

drzwi.

Tel. 046/ 833-33-12.
Ocieplanie. Tel. 0506- 123-597.
"MAR-DOM" więźby, krycie, przeróbki,
podbitki. Tel. 0506.{)98-358.
Murowanie budynków mieszkałnych i g0spodarczych. Tel. 066 /-251 -301.
Cyklinowanie, montaż parkietów i schodów,
mo:żliwość kupna towaru, faktura VKf.
Tel. 046/830-22-54, 0502-32 1- 194.
Usługi budowlane i remontowe,
gladż, glazura, terakota, malowanie,
zabudowa z płyty k/g.
Tel. 0602-779-602.
Instalacje elektryczne, alarmy, RTV,
domofony, videOdomofony, pomiary.

Teł. 0602-n9-602.
Wylewki z agregatu Il1t.'Chani<=ie zacierane.
Tel. 044/724-19-53, 0668-829-361.

INNE USŁUGI
Meble pod wymiar - kuchenne, biurowe, szaty z drzwiami pr/.esuwnymi. Solidnie.
Tel. 0501-707-657.
Śluby - czarne BMW 3, Volvo XC 90.
Tel. 0508-909-732.
Usługi transportowe - Renault Master. faktury VAT. Tel. 0607406.{)24.
Zespół - wesela Tel. 0502473.{)91.
Tanio, szybko, dokładnie - meble na wymiar
(szaty przesuwne, kuchnie, komody, itp.).
Montaż gratis. Tel. 0889474-502.
Wesela, doświadczenie. Tel. 0500-268-110.
Cięcie drzew niebezpiecznych. Rodzina Szychowscy. Tel. ~91.{)92.
Limuzyny bardzo długie. Tel. 0605-305-579.
DJ - profesjonalna obsługa muzyczna imprez.
Tel. 0604-281-36 1.
Firma Music Show zorganizuje dla Ciebie
kaida imprezę. Tel. 0604-28 1-361.
Śluby limuzyną Tel. 0604-344-609.
Zespół - wystawne wesela, prestiżo
we imprezy , wodzirej, saksofon, akordeon, gitary, oświetlenie, bańki mydlane. Tel. 0608-433-199.

DROBNE

MAX - dekoracje sal weselnych, kościołów,
samochodów 0= imprez okolicznościo
wych. Tel. 0609-88Q.{)41.
Alarmy, telewizja przemysłowa, domofony, bramy garażowe, automatyka do
bram garażowych i wjazdowych.
Tel. 0609-688-506, 0691 -715-506.
Rolety, moskitiery, plisy, żaluzje nowoczesne rozwiązan i a do każdego
o kna, również do dachowych. Vesal,
Łowicz, ul. Ikara 10.
Tel. 0461837-44-25.
Kredyty w Banku BPH. Tel. 0607-971-800.
0504-557-962.
Dekoracja sal weselnyeh + stół wiejski, przystępne ceny. Tel. 046/837-95-ó7.
05 10-250-166.
Gotowe projekty domów jednorodzinnych,
wielorodzinnych, pcnsjonatów, rezydencji,
domków letniskowych, garaży, altan ogrodowych z grillem. Tel. 046/830-20-78,
0602-370-470.
Zespół 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.
,,5<:art" serwis RTV - naprawa sprzętu radiowo - telewizyjnego - gwarancje. Łowicz, ul
Łódzka 47, tel. 0604-774-760,
046/837-06-02.
Zespół muzycmy (skrzypoe, akordeon, saksofon) - wesela Doświadczenie.
Tel. 0698'{)85-068.
Śluby limuzyną-Thl 0604-344-ó09.
Zespół

muzycmy - wesela i inne okolicznoTel. 0698-068-388, 0693-543-ó04.
Naprawa sprzętu AGO.
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. 0696-086-527.
Zespół - wesela. Tel. 0696-315-910.
Usługi tapicerskie - naprawa i remont mebli
stylowych i nowoczesnych. Transport gratis. Tel. 0691.{)44-202.
Śluby - UncoIn, 7 m - tanio.
Tel. 06Q4-076-469.
Zespół muzycmy + solistka - wesela, proresJonalrue. Tel. 046/837-ó3-37,
0667-329-721.
,,Eskater" - twój ślub w kwiatacb, wiązanka
ślubna u ciebie w domu. Tel. 0696- 127-955.
BIOTERAPEUTA. TEL 0887.{)44.104.
Podciśnien iowe pranie dywanów, wykladzin i tapicerek u klienta.
Tel. 046/831-73'{)7, 0694-876-103 .
Masz problem z komputerem - zadzwoń . Tel. 0504.{)7~7.
Fachowo, szybko, tanio.
Śluby - Mercedes E klasa, srebrny,
skóra. Tel. 0604-607-615.
C.O. piec - produkcja, sprzedai:, węglowe i ze
sterowaniem, kaida moc, prawe, lewe, na zamówienie nietypowe, transport 50 km gratis.
Tel. 046/838-50-73, 0880-124455.

Zabiorę

do Londynu, 25 marca, jedną
Tel. 0602-743-012.
Wynajem przyczep i lawet Centrum Budowlane Górki, Lowicz, u1.I..ęc-l)'cka 64.
Usługi tr.msportowe Lublin kontener 12 m]
FVAT na życzenie. Tel. 0601-297-794.
Zespól muzyczny - wesela, bale.
Tel. 046/837'{)5-21, 0660-565-248.
Wynajmę zagęszczarki. Tel. 0608-338-302.
Montaż mebli. Tel. 046/838.{)6-20.
osobę.

Pożyczki również na umowne zlecenie, bez
zaświadczeń, wystarczy dowód osobisty np.

Zespół muzyCZJly. Tel. 0607-777-304,
0509-766-163.
'

Kredyty hipotec7Jle dla każdego bez ujawniania dochodów "Creditor" mono: dobrzy
ludzie, złe kredyty. Tel. 0517-204-130.
Naprawa pralek automatyczny, urządzeń chłodniczych. Dojazd do klienta gratis. Tel. 0512-348-137.

Serwis gwarancyjny odpłatny grupy Candy.
Tel. 0603-53 1-989.
Śl uby - VW Passat, nowy - 500 zł; Chrysler
300c - 700 zł. Tel. 0669-555-301.
Krajowy przewóz osób _ husy 8 i 18 miejsc.
Tel. 0602-ó81-541 , 046/838-70-32.

Naprawa i modernizacja komputerów.
Tel. 0512-271-275. 046/837-82-56.
Zespół z wokalistką. Tel. 024/28541-08.
0693-754-349.
RTV serwis, naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne, autoryzacja flDll Sony, Philips, LG,
Samsung. NC, Thomson. NG, Pionner, Funa
Elemis, Telestaf i inne. Ul. Krakowska II.
tel. 046/837,28-85.

De-l)'OSCkcja, deratyzacja w HACCP.
Tel. 0504-171-191, 044725-02-95.
Autoholowanie, przewóz maszyn do 2 ~ Caktury VAT. Tel. 050J-ó1O-ó18.
Ślub~ VW Passa~ 2004 rok. mo:żliwość wystrojenia. Tel. 0500-371-161, 0604-838-050.
S ITODRUK LOGO FIRMY NA UBRANIACH ROBOCZYCH, OCIEPLANYCH
I WYKROJACH. KOLOROWE NADRUK! NA MATERIAŁACH RÓżNYCH.
TEL. 0461874-26-34, 0695-686-168.
BRZEZINY, UL ŁÓDZKA 2.
Ślusarstwo, bramy, ogrodzenia kraty. balustrady. Tel. 0609-722-809.
sawexmetal@wp.eu
Rehabilitacja Masaż, kinezyterapia
Na miejscu. Tel. 0505-904-693.
Tipsy żelowe, tanio i profesjonalnie.
Tel. 0506.{)71-867.

Znakomity zespół "Retro" (100010 live, super
wokalistka + sekcja dęta) czadowo zagra do
tańca na każdej imprezie. Tef. 0501-351-738.
Prawnik - porady, pozwy. Odszkodowania bez opłat wstępnych.
Tel. 0461837-70-96, 0512-443-ó96.
Zespół muzyczny Rewers. Wesela Bale.
Tel. 0605-911-766.
Zespół muzyczny - wieloletnie
doświadczenie. Tel. 0606-908-346.
Kucharka przyjmie wesela oraz imprezy okolicznościowe. Tel. 046/837-84-46.

Zakład stola rski " Projekt", kuchnie,
s zaty, meble biurowe.
Tel. 0508-752'{)o7.
Naprawa, montaZ oraz przegląd urtądzeń
chlodniezych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych. Tel. 0501-273415.
Tani manicure i pedicure, uczennica szkoły
kosmetycznej w Łodzi. dojazd do klienta on
terenie SkiCllUewic gratis. Tel. 0509-822441.
Naprawa laminatów żywicznych (Polonez
Truck, chlodoie lammowane i sprzęt pływa
jący). Tel. 0783-198-513.
Wyjeżdżam, eo piątek do NiClniec, powrót
w środ~, kierunek Ilamburg, Bremen, Oldenburg. Zabiorę 3 osoby odplatnie. Tel. 0608438-813, do Niemiec 0049/ 162-705-28-23.
Usługi hydrauliczne. Tel. 0603-917448.
Projektowanie, aranżacja wnętrz.
Tel.0607'{)74-605.
Audi A6, srebrny - śluby. Tel. 0697-725-858.
Oprawa muzyczna, wesela i inne,
ceny konkurencyjne, wolne terminy.
Tel. 509-425-233, soa.a01-730.

Wanny, odnawianie. Tel. 0603-753-973.
Kominki - projektowanie, montaż,
dystrybucja ciep/ego powietrza.
Tel. 0503-718-798.
Przeprowadzki, pianina Tel. O605-303-836.
DJ wesela, studniówki, bale sylwestrowe,
super naglośnienie i bajecme oświetlenie.
Tel. 0606-760-599.
AGD,5erwis. Tel. 046I833-62'{)o,
•
046.'832-27oÓ1 .
Regeneracja kartridży, naprawa drukarek
u klienta. Tel. 0509-ó20-300
w godz. 8.00 - 20.00.

ści.

3000 71 na I rok łącznie do splaty 3900.
Tel. 0503-135452.
Naprawa AGD - pralki. lodówki, zamrażarki,
na onprawy udzielam gwarancj~ dojazd gratis. Tel. 0603-ó 14-363.

Zespół - wesele na każdą kieszeń.
Tel. 0697'{)35-308 po 19.00.
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Profesjonalne pranie dywanów i tapicerki,
Rawa Mazowiecka i okolice.
Tel. 0508-265- 167.

KOMPUTERO
-PISANIE
Komputeropisanie - tanio, szybko i solidnie.
Tel. 0461837-78-71, 0602-277'{)13.
Komputeropisanie, szybko, tanio i solidnie
+ skanowanie, wydruk laserowy.
Tel. 046/833- 15-33, 0607-988-266.
Komputeropisanie. Tel 066 1-723-002.

Łowicz.

NAUKA
Angielski - profesjonalnie.
Tel. 046/837'{)541, 0603-704-267.
Korepetycje - matematyka, nauczycielka. Tel. 0502-982-594.
Malematyka Tel 0606-655-ó91.
Chemia, Łowicz. Tel. O601-ó13-963.
Język rosyjski. Tel. 0694-669-147.
Matematyka - korepetycje.
Łowicz, tel. 0660-781-884.
Język polski - korepetycje, profesjonalnie i solidnie. Tel. 0516-199-685.
Korepetycje - język niemiecki.
Tel. 0608-116-216.
Język angielski - korepetycje, metoda CalIana. Tel. 0602-571-502.
Matematyka Tel. 0601 -303-279.
Prezentacje maturalne - pomoc.
Tel. 0608433-138.
Angielski - korepetycje, student NIUO,
Łowicz. Tel. 0692-790-345.
Język angielski - korepetycje.
Tel. 0693-824-741.
Sprzedam Quanto matura - tanio.
Tel. 06684 19-278.
Matematyka - student V roku UL (90 min)
25f1). Tel. 0606-ó47491.
Język niemiecki - solidnie. Tel. 0695-774-273.
Codzienna wykwalifikowana pomoc w nauce w domu ucznia: j. polski, historia, biologia, geografia Tel. 046/837-54-20
w godz. 20.00-22.00.
Język

rosyjski - korepetycje, tłumaczenia,
przygotowanie do matury. Tanio.
Tel. 046/838-74-40.
Angielski - korepetycje, studentka UL
Tel. 0607-385-953.
Geografia _ korepetycie, matura.
Tel. 0692-577-898. '
Gennanistka poszukuje korepetycji
ze szwedzkiego. Tel. 0697-340-599.
Korepetycje - język angielski.
Tel. 0514-207-806.
Chemia, matematyka - studentka Politechniki W(llSZIłwskiej udziela korepetycje.
Tel. 0668-342-116.
Angielski - korepetycje, studenta Kolegiwn.
Tel. 0693-332.{)Q8.
Angielski - korepetycje, studenta Kolegium.
Tel. 0509-719-969.
Mgr polonistyki UW - matwy.
Tel. 0669-589-192.
Zdania - korepetycje - matematyka
Tel. 0608-189-387.
PIe7.entacje maturalne, bez pomocy intemetll
Tel. 0509-766-108.
Korepetycje dla maturzystów, język polski,
okolice Glowna i Lowicza. dojeżdżam.
Tel. 0509-766-108.
Udzielam korepetycji angielski wszystkie
poziomy. Tel. 0607-730-358.
Matematyka Tel 0461837-85-96.
Chemia, ŁoWicz. Tel. 0508-186-335.

Korepetycje - studentka fIlologii angielskiej
- gimn~um, liceum, 12 zł/45 min.
Tel. 0507-319-803.
Mat..'llatyka Tel. 042171942-55.
Pisanie prac. Tel. 0507-ó02-368.
Angielski, matematyka, programowanie C.
C+>, OpenGL. Tel. 0501-090-020.
Angielski w malej grupie. Tel. 0695-ó I0-541,
046/832-65-39
Matematyka - Rawa Mazowiecka i okolioe.
Tel. 0608-848-520.
Angielski, tłumaczema. Tel. 0508-501-278.
Korepetycje: matematyka, chemia, fizyka
Tel. 0698402-521.

ROLNICZE
Kupię ciągnik, prasę 20224.
Tel. 060~-809-288.
Sprzedam Massey Ferguson 2680, 140
KM, 1983 rok, stan bdb, 5901 MTG,
26000 zł. Tel. 0609-123-ó65.
Sprzedaż pasz pełno porcjowych
(trzoda, bydło). Ceny hurtowe.
Transport gratis. Tel. 0504.{)11-119.
Kupię kwotę mleczną 0,7 zllkg.
Tel. 0513.{)44-745.

Kupię kombajn ziemniaczany Anna
w stanie bdb. Tel. 0601-159-904.
Kupię prasę Z-224. Tel. 0663-252-589.
Kupię każdy ciągnik i prasę, również
do remontu. Tel. 0608-354-272.

Sprzedam ciągnik Zetor 4712.
Tel. 0691-7 15496.
Sprzedam buraczek, pietruszkę korzeniową
i słomę. Tel. 024/277-94-30.
Sprzedam ciągnik rolniczy Białoruś, silnik
po kapitalnym remoncie, nowe częici, nowe
ogumienie i dmuchawę do siana pionową,
Tel. 0504-254-235.
Malowanie (bielenie) pomieszczeń g0spodarczych. Tanio. Tel. 0503-600-942.
Sprzedam siewnik zbożowy Poznaniak, 1991
rok; pług 5-skihowy, 1999 rok.
Tel. 046/838-72-27, 0693'{)25-952.
Sprzedam siano belowane, luzem; słomę
w belkach ze stodoły. Tel. 046/839-ó7-85.
Sprzedam dojarkę Alfa Laval 2-bańkową,
szwedzką, kompletną + nny.
Tel. 046/838-81-26 wieczorem.
Sadzeniaki ziemniaka i zboża
w sprzedaży w Centrali Nasiennej
w Łowiczu. Tel. 046.'837-50-28.
Sprzedam młodzież: jałówki. buchajki.
Tel. 0461838-74-91.
Sprzedam słomę owsianą i siano.
Tel. 046/838-74-91.
Sprzedam obornik bydlęcy, 30 t
Tel. 046/838-20-37.
Sprzedam kwotę mleczną około 25000 kg,
Izllkg. dostawca OSM Łowicz.
Tel. 046/837-12-óO po 20.00.
Sprzedam siano i sianokiszonkę.
Tel. 046/839-13-10 wieczorem.
Sprzedam prasy rolujące. TeL046I837'{)8'{)7,
0607- 168-196.
Kolczyki dla zwierząt: nowe i duplikaty; wyposażenie budynków inwentarskich - sprzedaż.
Tel. 0461838-62-19, 0668-131-109.
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 Ursus 1014 lub 5314. 1998 rok.
Tel. 0501 -504-723.
Sprzedam prasę 20224, orkan ZA, przyczepę 6
t HW 60 I I, pług 4-skihowy.
Tel. 0501-504-723.
Sprzedam Ursus 5314 lub MTZ 82 TS.
Tel. 0500-222-737.
Kupię prasę Z-224, każdy ciągnik, może być
do remontu Tel. 0501-ó30-255.
Sprzedam siano, SiOOlę. Nieborów 60,
po 17.00 lub w soholl(.
Sprzedam mieszalnik pasz I ton, 2300 I oraz
śrutownik walcowy 220 kw.
Tel. 0887-560-896.
Sprzedam sadzarkę lańcuchową do ziemniaków i obsypnik 3. Tel. 0698-972-112.
Kupię traktor do remontu.
Tel. 0461831'{)1-29.
Sprzedam żyto. Tel. 046/838-17-ó4.
Sprzedam siewki do nawozu; agregaty przedsiewne; pług 3-skibowy; tałerzówk~; kosiarki rotacyjne; gł~hosz pożniwny; śrutownik
bijakowy: wagę do żywca
Tel. 0602-473422.
Sprzedam ładowarkę Atlas; suszarnię do zboże
kompletną, 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 Bialoruś, prasę Z-224, kosiarkę
rotacyjną. Tel. 0510-70 1.{)57.
Sprzedam dmuchawę do siaoa.
Tel. 0664-713405.
Sprzedam gospodarstwo lub wydzieriawię
7 ha. Tel. 0889-530-579 po 20.00.
Sprzedam prosięta importowane oraz
PIC z polskiej fermy.
Tel. 0606-317-861 .

OGŁOSZENIA
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Sprzedam żyto, rnieszankę,jęczmień.
Tel. 0504-629-438.
Sprzedam siano, slomę, kiszonkę z kukurydzy. Tel. 0504-629-438.
Sprzedam marchew na paszę.
Tel. 046I838-11.{j2.
Sprzedam jalówkę wysokocielną, tennin: 22
marl.eC 2007. Boczki 42, tel. 046/838-43-42.
Sprzedam pszenicę, rnieszankę, owies, żyto,
lubin slodki, szerokolistny, siewny.
Tel. 0603-523-912.
Sprzedam słom~ i pszenicę.
Tel. 0461838-81-06.
Sprzedam slomę w dużych belach ze stodoły.
Tel. 0788-247-670.
Sprzedam śl"", sadowniczą I000 I.
Tel. 069 1-96 1-226.
Sprzedam plug obrotowy 4-skibowy, szer.
orki 35 cm, stan dobry. Tel. 0888-279-762.
SprL.Cdam prasę Sipma 224' I z podajnikiem,
1997 rok, stan idealny. Tel. 0694-792-807.
Rozsiewacz nawozu Amazone Rauc" wycinaki do kiszonel<. jednomieczowe, dwornieewwe, toporowe: beczkę asenizacY.jną 400 l,
ocynk; sieczkarnię jednorzędową do kukurydzy Mengele 280. Tel. 0501-784-050.
Sprzedam dużą ,Iość otrąb pszennych, cena
do uzgodnienia. Tel. 0501-784-050.
Sprzedam Kosa przystosowanego do ciągni
ka. Tel. 0608-398-915.
Sprzhlam jęczmień do siewu Antek, gniotownik do Lbo;a, lodówkę, zrnywark~. Wojewodia 12, tel. 046/838-20-29.
Sprn.'(lam burak pastewny i ląkę w Mat)'\'ilu. fel. 0600-568-177.
Sprzedam prasy rolujące: CI=. Deutzfachr,
Crone. Tel. ().I6·S38-20-14, 0511~9+701.
Spr/edam basen 7001. ie" kę do nawozu.
Tel. 0461838-73-00, 0839-552-221.
Sprzedam pszenicę ozimą i jarą.
Tel. 046:838-76-29.
SprLedam jalówkę S-miesięczną
Tel. 0885-280-616.
Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy i przyclepkę samochodową. Tel. 0501-850-017.
Sprzedam śrutownik 2 lub 3 walcowy
że żmijką. Tel. 0880-099-5 10.
Sprzedam przyczepę 4,5 tony, trzystronny
wywrol Tel. 0609-514-291.
Sprzedam agregat Gruber 6 łap z walkami firmy Rabe-werk., zabezpieczenie sprężynowe.
Tel. 024/285-80-29.
Waltra - ciągniki rolnicze 74-280 kM - sprzedaż - serwis - c-o;ści. Sanniki,
tel. 0606-112-794.
Sprzedam zbiorniki plasukowe 1000 I na
palecie. Tel. 0697.{j77-530.
Sprzedam rozsiewacz do nawozu taśmowy
zawieszany, 500 zł. Tel. 024/277-93-51.
Kupię ziemniaki żółte,
Tel. 0600-323-947.
Sprzedam maszynę do siewu warzyw. kosiarkę listową i śrutownik. Tel. 0693-423-122.
Sprzedam łubianki drewniane nowe, plastikowe używane. Tel. 0886-825.{j1O.
Sprzedam sadzonki agrestu.
Tel. 0604-782-360.
Sprzedam jałówkę cielną, rozsiewacz nawozowy Kos. Tel 0698-972-112.
Sprzedam ro2fZUtnik obornika 2-<lSiowy, po
remoncie. Tel. 0604-752-472.
Sprzedam slomę belkowaną.
Tel. 698-556-743.
Sprzedam kwalifikowane nasiona cebuli. Tel. 0501-594-199, 0501-747-575.
Sprzedam C-360, 1983 rok. Tel. 0605-736319.
Sprzedam wyciąg linowy, używany.
Tel. 0461838-76-59.
Sprzedam slomę 7.0 stodoły. Bielawy 44,
tel. 046/839-20-78.
Sprz~Zetor 10145 Turbo (95 KM),zarejestrowany. Tel. 0604-948.{i42.
Sprtedam plug 2 - 600 zł; 3 - 1000 zł, stan hdb.
Tel. 0888-822-173.
Kupię używane opony do C-330.
Tel. 0461835-30-61 po 17.00.
Spl7.edal11 p$/..enicę. Tel. 046/838-78-45.
SprLcdarn siano belowane. Myslaków 170,
tel. 046/838-50-24.
Sprzedam lubin slodki, wąskolistyny.
Tel. 0694-170-469.
Sprzedam ramę fabryczną brony talerzowej
na 16 talerq. Tel. 0505-928-735.
Sprzedam przyC7epę 6 ~ 3-stronny wywrol
Tel. 0692-481-645, 046/838-72-06.
Kupię felgi lub kompletne kola tylne do
C-330. Tel. 0692-481.{i45, 046/838-72-06.
Sprzedam dojarkę Allil Laval- 700 zł, sprawna, jedna konwia kwasówka
Tel. 0603-346-112.
Sprtedam (zamienię na inne maszyny) plug
3-skibowy obrotowy Lenken, przyczepę samozhierajacą 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 Tel. 0506-140-584.
Opryskiwacze, kosiarki rotacyjne,
agregaty, tury, rozrzutniki. Rol-lnwest
Bielawy. Tel. 0506-140-584.

Sprzedam plug 3-skibowy, stan dobry.
Tel. 0887-147-903.
Sprzedam rozsiewacz nawozowy Amazone
10001, hydraulicznie zamykany, 1990 rok.
Tel. 046/838-74-49.
Sprzedam plug 2-skibowy grudziądzki.
Tel. 0608-352-476.
Sprzedam dęby. Tel. 046/838-11-39.
Sprzedam agregat uprawowy Borne! 2,10 m,
2003 rok. Tel. 0501-533-454.
Sprzedam zboże, slomę, buraczek.
Tel. 046/838-71-54, 0889-144-638.
Sprzedam 2 beczki 600 I i beczkę 1000 I.
Tel. 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. 046:838-15-36.
Sprzedam silosy na 7hoże. paszę lub cemenl
Tel. 0606-479-819.
Sprzedam siano w kostk.1Ch.
Tel. 046:838-15-36.
Sprzedam jalówkę na wycieleniu.
Tel. 0663-140-004.
Sprzedam ciągnik C-360, agregat rolniczy,
kultywator L bronami. plug 2-skibowy, slomę w kostkach. Tel. 0461839-14-25 (26).
0607-657-R85.
Sprzedam żyto. siano prasowane.
Tel. 046/838-99-25.
Sprzedam mlodą krowę na "ycieleniu.
Stachl.w 64.
Skupujemy kosiarki listwowe Osy,
sadzarki łańcuchowe do ziemniaków,
zgrabiarki zawieszane 4 Sioneczka,
pługi ciągnikowe 2-, 3-skibowe. Ceny
atrakcyjne. Tel. 0461838-72-80.
Sprzedam jęclllUeń, pszenLyto.
Tel. 0·i6f838-{}5-94.
Przyjmujemy zamówienia na rozsadę
pomidora odmiany Benito, rwana
- 6 gr, doniczkowa na - 8 gr.
Tel. 0461837-23-23.
Eksport Idareda, Płatne gotówką.
Tel. 0505-{}68-787.
SprLedam rotacyjną, zgrabiarkę 7, opryskiwacz 300 I. Tel. 046/830-30-{}8.
Sprzedam burak pastewny.
Tel. 0461838-15-37.
Sprzedam C-360 3P, Xll. I987 rok.
Tel. 0600-335-473.

Sprzedam opryskiwacz Pilmet z atestem, stan
hdb, oryginal. Tel. 046/838-79-95.
Sprz~ kapustę na pasze.
Tel. 046/861-1 I -58.
SprzedamprasęCiasszpodajnikiem,belesia-

nokiszonki 120x120. Tel 046/839-21-27.
Sprzedam ciągnik C-360, po remoncie.
Tel. 0603-{}83-349.
Kupię beczkę rnetal.-alwn. 1500-2500 I oraz
tylneohciążniki do C-330. Tel. 0603-{}83-349.
Kupię ziemniaka jadalnego.
Tel. 0693-025-952.
Sprzedam sieczkarnię l-rzędowa do kukurydzy SK80, wybiarak do kiszonek, orkan 11,
bukownik, beka 11 00 do kończyny, sadzarka do warzyw 3-rzędowa kosiarka rotacyjna
czeska do remontu. Tel. 046/838-72-16,
0697-550-032.
Sprzedam Massey Ferguson 3385, 1992 rok.
z Turem; rozrzutnik 2-<lSiowy; prasę kostkującą. 1999 rok. Tel. 0601-854-369.
Sprtedam obornik bydlęcy lub zamienię na
słomę. Tel 0600-822-{}89.
Sprzedam agregat uprnwowo-siewny z hydropakiem 3 m; plug obrotowy 4-skibowy Kwerneland; Ursus C-360, 1986 rok; siewnik
konny; dmuchawę do siana pionową.
Tel. 0600-822-{}89.
Sprzedam kukurydzę. Tel. 0660-667-464.
Sprzhlam pszenżyto 3 t. Tel. 046/838-78-83.
Sprzed"," siano luzem.
Bednary 115, tel. 0691-744-268.
Sprzedam prasę rolującą, wioska. stan bdb.
Tel. 0461838-79-95.
Sprzedam sianokiszonk~ w balotach oraz sloOlę, gmina Zduny. Tel. 046/838-79-95.
Namiot foliowy - sprzedam.
TeI.0507~14.
Kupię prLClrząsacz

karuzelowy.

Tel. 0693-824-733.
Sprtedam siano. Tel. 046/838-57-39.
SprzedamC-3603P, 1988 rok, oryginał,ogumienie nowe. Wygoda 8.
.
Sprzedam slomę w kostkach.
Jackowice, tel. 0600-389-324.
Sprzedam owies siewny, agregat uprawowy,
brony 5, kultywator 20, siano, mieszankę.
Tel. 046/838-72-03.
Sprz~ slomę. Tel. 046/838-47.{i4.
Sprzedam siano belowane, wal korbowy do
C-330, nowy. Stachlew, tel. 0692.{j'l1-590.
Sprzedam plug obrotowy 3-skibowy, kompresor 1601. Tel. 046/838-72-98.
Sprzedam rozrzutnik Tandem 6 t, stan dobry,
l właściciel; koła do przyczepy 6 t 900 lub na
1100. Tel. 0461838-24-18.

Sprzedam pompę do gnojówki na prąd.
Tel. 0667-459-967.
Sprzedam jalówkę wysokocielną·
Tel. 046/838-43-{}6, 0603-061-820.
Sprzedam wagę samochodową 50 t, długość
pomostu 14 m . Tel. 046/838-43-{}6,
0603-061-820.
Sprzedam sianokiszonkę w belach, 20 szL,
okolice Łowicza Tel. 0606-464-562.
Sprzedam plug 3 grudziądzki, betoniarkę 250
I. Tel. 046/838-17-85 po 19.00.
Sprzedam obornik. Seroki 37,
tel. 0662-657-2 19.
Sprzedam owies bezłuskowy, mieszankę, pszenicę. Tel. 0605-224-393.
Sprzedam siano belowane.
Tel. 046I838.{jQ-08 wieczorem.
SprLCdam lOt pszenżyta. Wierznowice 20.
Tel. 046/838-77-31.

Sprzedam jęczmicń. Tel. 024/282-23-18.
Sprzedam siano w kostkach i sadzeniaki ziemniaka Irga. Tel. 0241285-42.{i4.
Sprzedam śrutownik na kamienie.
Tel. 046/838-78-38.
Sprzedam buraczek dla bydła, szyny kolejowe. Tel. 0885-572-720.
Sprzedam obornik kunak.
Tel. 0664-560-851, Łaźniki 70.
Sprzedam plug 3 skibowy Grudziądz i kultywator Tel. 0513-332-591.
Sprzedam D5, 1997 rok, C360, C365.
Tel. 066 1-{}9 1-{}64.
Sprzedam krowy młeczne, jałówki na wycieleniu., cieliczki małe, sieczkarnię samojezdną
Forschnit. Tel. 046/838-84-18,
0695-30- 10-81.
Sprzedam dwie jałówki Grudze Nowe 13.
Tel. 0600-722-327.
Białkowanie obór. Tel. 0503-499-480.
Sprzedarn j<;czrnień jary oczyszczony.
Tel. 0698-22 1-774.
Kupię opryskiwacz polowy.
Tel. 0787-292-361.
Sprzedamslomędui.ebele. Tel. 0663-234-251.
Sprtedam pszenicę jarą, ziemniaki jadalne
i sadzeniaki Lord, Vmeta.,
Tel. 046/838·39-69.
Sprzedam jalówkę wysokocielną·
Tel. 0668-374-464.
Sprzedam dużą ilość pszenżyta.
Tel. 0513-{}14-535.

Sprzedam opryskiwacz z atestem stan bdb.
Tel. 0508-1 68-{}Q8.
Sprzedam agregat prlCdsie\vny - 3,90, hydraulicznie rozkladany.
Tel. 0461838-98-07 po 20.00.
Sprzedam SiOOlę. Tel. 0607-996-170.
Sprzhlam kapustę czerwoną i białą.
Tel. 0508-551-174.
Sprzedam Orkan i glebogryzarkę·
Tel. 0663-886-506.
Sprzedam jalówkę cielną, termin 26.03.2007
. Tel. 0461839-42-58.
Sprzedam zbiomik na mleko 4001.
Tel. 0241277-72-99.
Sprzedamjałówkę cielną. Tel. 024/277-91-82.
Sprzedam slomę lO stodoły.
Tel. 0604-286-264.
Sprzedam orkan 11, siewnik poznaniak, plug
5 grudziądz, pr/.etrz.ąsacz 5.
Tel. 0661-143-536.
Sprzedam prnsęll24, 1995 rok. Tel. 0696526-474.
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Sprzedam kombajn zbożowy Z56, 1978 rok,
rozrzutnik obornika, siewnik poznaniak,
piast, orkan, plug 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 dwukółkę do ciągnika., kultywator z walem strunowym. Tel. 046/838-04-79.
Sprzedam bizon Z56, 1989 rok z sieczkarnią,
stan idealny. Tel. 0695-597-174.
Sprzedam jęczmień, mieszankę·
Tel. 0695-304-466.
Sprzedam 6 kg nasion cebuli odmiaoy Fiesta.,
znakomita do przechowania oraz Alihaba
(I kg). bard70 wczesna. Tel. 0607-889-522.
Sprzedam jalówkę na ocieleniu., tennin:
23 marl.eC. Tel. 046/838-8462.
SprL<idam siano. Zawady 26,
tel. 0608-105-209.
Sprzedam zbiornik na mleko, 2001, na kółkach.
Tel. 024 '389-46-82.
Sprzedam zienmiaki Denar na sadzeniaki.
Tel. 046/838-72-13.
Sprz.edam siano. Strugicnice,
tel. 046/838-75-20.
Sprzedam ciągnik Renault 110.14, 110
KM, 1989 rok, silnik, skrzynia Fendt,
stan bdb, nie wymaga wkładu finansowego, 34500 do uzgodnienia.
Tel. 0609-123-665.
Sprzedam prasę zwijającą John Deere 550, zmiennokonwiowa, pasowa,
stan dobry, nie wymaga wkładu finansowego, 1989 rok, 12000 zł.
Tel. 0609-123-665.
Tartak obwoźny, 8,5 m.
Tel. 0461838-14-75, 0503-794-355.
Sprzedam zbiornik wysypowy kompletny
do kombajnu ziemnraczanego Anna. Slomę
w belkach ze stodoły. Tel. 046.'238-\3-39.
Sprzedam prqczepę samozhierającą Claas
Spónt 330S - do kiszonek, lad. 8 l
Tel. 0888-097-{}94.
Sprzedam owies, lubin, jęczmień.
Tel. 0461838-{}8.{i6.

Finma sprzeda ciągniki siodłowe Daty XF,
Volvo Hl, Scania, Jtaczepy-chlodnie powyżej 1998 roku. Tel. 0608-111-888.
Sprzedam C-360, Białoruś, C-360 3P Ogrodnik, części ciągnikowe różne.
Tel. 0504-415-567.
Sprzedam siano:Zlaków Borowy 79,
tel. 046/839-13-61.
Sprzedam zwijającą Z-230, na pasy, polska
Tel. 024.'285-51-05.
Sprzedam jęczmień do siewu., żyto paszowe,
slomę, siaoo w kostkach. Tel. 046/838-65-52.
Sprzedam mieszankę.
Tel. 0515-122403.
Sprzedam mieszankę,jęczmień, cegłę.
Tel. 046/838-72-03.
Sprzedam tanio plug 4-skibowy, prz..etrząsa
C20-zgrabiarkę pasową. Tel. 046/838-11-79.
Sprzedam maszt od widlaka.
Tel. 0510-256-444.
Sprtedam trawę, mieszankę po okazyjnej ccnie. Tel. 0505-{}87-296.
Sprzedam Orkan, 1989 rok, wagę do żywca
I t. Tel. 0601-210-549.
Sprzedam traktor Zetor 30 II.
Tel. 0665-500-220.
Sprzedam sadzonki truskawek odmian Honeoye, Marmolada, Filon,
Salut Tel. 0600-978-590.

Sprzedam tunel foliowy. Tel. 0880-438-294.
SprLedai rolr/uUlików jednoosiowych, TandenlÓw, sadlarel<. 'myel<. Turów, bron.
Tel. 0461837-53-86.
Sprzedam tanio sadzonki truskawki
Honeoye. Tel. 0600-978-590.
MF-323, 1981 rok; plug 5-skihowy, holenderski; prLetrLąSllczo-zgrabiarka Deutz Fahr
3,20 m szer.; przyczepa samochodowa
4,20x2,IOm-sprzroaJn.
Tel. 0600-428-743, 0604-771-777.
Kupię Idared na obieranie, rozm.
6+. Tel. 0505-{}68-787.
Sprzedam lubin wąskolistny. Kozłów Nowy
II, tel. 0461861-26-79.
Sprzedam Jnieszankę zbożową.
Tel. 046/838-75-88.
Sprzedam rozsiewacz 2-ta l er~owy 400L
Amazone, rozsiewacz Lejek.
Tel. 0880-353-819.
Sprzedam jałówkę wysokocielną.
Śrutownik bijakowy II kW (fubryczny, prLeTel. 046/862-78-71.
rób ItIlh), śrutownik bijakowy bez silnika
Sprzedam młodego knurka, buraczek ćwikło (niefabryczny), rozdrabniacz Jemioł bez silwy, pietruszkę. Tel. 0668-704-222.
nika Tel. 0880-353-819.
Kosiarka rotacyjna czeska, stan dobry.
Wielorak 7-rzędowy do buraku., warzyw lub
Tel. 0691-223-793.
truskawek (kompletny), śrutownik Bąk
Sprzedam wózek widłowy Linde B45D .. 7,5kW (stan hdb). Tel. 0880-353-819.
udźwig 4,51, stan bdb. Tel. 046/861-25-51.
Sprzedam burak pastewny, kombajn ziemniaSprzedam pszenicę. Tel. 046/838-76-90.
~ Anna (do remontu), kabina do Ursus
Sprzedam: ciągnik Ursus 2812, plug 2-ski- C-360. Tel. 0607-744-119.
bowy, bin na zboże lOt, opryskiwacz 3001, Sprzedam siano w kostkach. Placencja 40.
przyczepa., kosiarka listwowa
Tel. 0602-733-249.
TeJ. 0697.{j23-375.
Sprzedam rnieszankę zbożową i pszenicę.
Sprzedam C-360, 1981 rok., plug 3-skihowy, Tel. 0660-183-700.
plug podorywkowy 5-skibowy.
Wywóz gnojówki, gnojowicy beczką
Tel. 0503-341-245.
1Otys. I. Tel. 0604-463-486,
Sprzedam jałówkę na wycielenilL Popów 37, Sprzedam jałówkę na wycielenilL Panna 40a
tel. 046/837-89-77.
Tel. 046/839.{j8-{}3.
Sprzedam jęczmień, pszenicę, pszenżyto. Sprzedam młockamię MZC, 4B, sieczkarnię,
Urzecze 48, tel. 046/838-77-14.
siewnik lejowy 400 kg, śrutownik Bąk, koSprzedam opryskiwacz sadowniczny Pi!met siarka listwowa Osa., agregat uprawowy 1,8
400 I z atestem. tel. 046/838-40-23 po 20.00. m. Tel. 880-7 11-736.
Kupię cielaka od 2 do 4-miesięcy, najchętniej

z okolic Zdun.
Tel. 046/838-74-33 wieczorem.
Sprzedam sad7..eniaki Gracja
Tel. 0693-{}25-952.
Mieszalniki pasz, śrutowniki, folia kiszonkarska, kanniki paszowe, poidła
- Hurtownia "pasz-Mix" Cieśle.
Tel. 0602-570-397.
Sprzedam seredele, pszenżyto jare.
Tel. 04;61838-98-39 po 20.00.
Sprzedam Zetor 6211. Tel. 024/285-51-96.
Sprzedam opony do C-360, tylne; dui.e kamienie. Krępa 32.
Sprtedam przetrząsacz karuzelowy 2-wirnikowy, dmuchawę do siana., siewnik konny
zawieszany do ciągnika. Tel. 0691-96 1- 145.
Płyty gnojne, zbiorniki na gnojowice, Tel. 0693-332-588.
PrzyC-LCpa 3-strony wywrot, 5800 zł; silnik
3P. Tel. 0691-243-247.
Sprzedam śrutownik bijakowy, dmuchawę do
zboża. TeL 0503.{j39-101.

Sprzedam siewnik zbożowy poznaniak, talerzówkę - 2 1 talerzy, obcinarka do cebuli., wią
załka WC-5, pszenżyto i pszenica Jara.
Tel. 880-7 11-736.
Sprtedam 2 t żyta. Tel. 046/838-15-37.
Tanio sprzedam siewnik Poznaniak,
rozrzutnik jednoosiowy.
Tel. 0461837-{}7-32,
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Sprzedam prasę Z-224. Tel. 0668-807.{j 13.

..

Sprzedam ziemniaki jadalne Irga
Tel. 046/838-15-34.
Sprzedam jalówkę na ocieleniu.
Tel. 046/838-87-03.
Sprzedam młocarni, MZC-4B, malo używaną.
Tel. 0461839- 13-57.
SprLedam C-330. Tel. 046/838-49-33.
Sprzedam jalówkę wysokocielną HF; sadzeniaki Irga. Tel. 046/838-14.{j1.
Sprzedam brony 5, zgrabiarkę 4 Sioneczko,
siewkę Kos, ramę od beczkowozu., wielorak.
Tel. 0508-518-543.
Zetor 7340 4x4. 1998 rok; prosa zwijająca
Z-279/1 Sipma, 1998 rok - sprz.eoom.
Tel. 0608-420-169.
Ursus 1014 4x4, 1998 rok; prosa kostkująca
Z-224/1 Sipma, 1998 rok; kultywator 14
z walkiem. Tel. 0692.{jQ 1.{j89.
Brona talerzowa 3m, na kolach, hydraulicznie podnoszona; glębosz 3 lapy - sprzedam.
Tel. 0698-417-557.
Prasa Z-224/1, 1995 rok. z podajnikiem, ,1an
bdb: Cyklop, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 0698-417-557.
Sprzedam kabinę do C-330 lub T-25 lub
C-360. Tel. 046/838-58-32
Spl7edam beC7kę asenizacyjną 3000 L
Tel. 046/838-11-11.
Sp!7edam glębo=, 3 lapy.
Tel. 024'282-14-48.
Spr/OOam WÓl konny. Tel. 0697.{j34-<JO.l.
Sprtedanl rolrLllUlik Tel. 0505-'197-941.
Spl7roaJn Jałówkę.
Polesie 7, tel. 04ó,839-óO-3:!.
Sprzedam sie\miki ,bożowe Nordsten, Fiona, 3-, 4-metrowe, od 3000 LI z transportem
Tel. 0663.{i47-066.

J

Śrutownik Bąk - sprzedam. Tel. 0607-190-462.
Sprzedam grabiarkę 7. Tel. 0600-887.{jQ I.
Sprzedam mieszankę zbożową.
Tel. 0600-428-743.
Massey Ferguson wraz l turem - sprzedam.
Tel. 0600-820-374.
Kombajn buraczany Neptun, w oryginale
- sprzedam. Tel. 0600-820-374.
Sprzedam jałówkę wysokocielną.
Tel. 0461838-79-92, 0601-297-783.

Sprzedam sadzarkę do warzyw 2-rzędowa
Tel. 0516-786-{}78.
Sprzedam przyczepę samozhierającą, plug
3-skibowy, kosiarkę listwową.
Tel. 0241282-27.{j2.
Sprz~ jalówkę wysokocielną.

Tel. 06&1-231-{}\3.
Sprtedam Robur, 1989 rok, skrzyniowy,
2500 zł. Tel. 0696-402-745.
Sprzedam C-330, siewnik, trząsaIkę 7.
TeUanmo 86.
Sprzedam prasę Z-224, ciągnik.
Tel. 0607-809-288.
Sprzedam przetrząsacz do siana 4-gwiazdkowy, szer. 4,20 m. Tel. 0506-142-238.
Sprzedam ziemniaki Irga, sadzeniaki jadalne,
sadzeniaki Wineta Tel. 0694-780-514.
Sprzedam kultywator; obsypnik do ziemniaków; siano. Tel. 0608-338-302.
Sprzedam siano, słomę.
Tel. 0461838-27-71.
Sprzedam siewnik do siewu warqw, 4-rzę
dowy; agregat spawalniany z rozruchem;
kamień polny; ceglę czerwoną malą.
Tel. 0667-118-194.
Sprzedam siano belowane, kostki.
Tel. 046/838-11-14.
Sprzedam siano belowane. Bobrowniki
124, tel. 0461839-63-15.
Sprzedam siano z koniczyny oraz slomę prasowaną ze stodoły. Tel. 0241285-38-36.

Deszczownie, nowe, RM - promocja,
upust -10%. Tel. 0500-200-115.
Sprzedam rozrzutnik obornika 2-osio- Sprzedam jalówkę na wycieleniu 16.04.2007.
Kamków 17, gm. Chąśno,
wy, mało używany, stan bdb,
tel. 046/838-18-03.
Tel. 0500-200-115.
Kupię przetrząsacl karw..elowy "pajączek".
Prasę zwijającą Z 279/1, Sipma prosa Z 2241
Tel. 0600-605-866 wieczorem.
I kostka, Tur 4 do Ursusa 5314, orkan.
Sprzedam plug 2-skibowy; opryskiwacz 400
Tel. 0604-976-452.
I; pompę do gnojówki; śrutownik walcowy;
Prasa kostka ll24/I, 2000 rok.
rozdrabniacz Bąk; dmuchawę do siana.
Tel. 0608-128-670.
Tel. 024/282-22-53.
Prasa kostka Z224/1, 1995/1996 rok.
Sprzedam Bizona Z-56, 1983 rok.
Tel. 0608-128.{j70.
Tel. 0696-425-109.
Tury do C-330 i C-360. Tel. 0608-128-670.
Zgrabiarka karuzelowa Deutz Fahr. stań ideKosiarka rotacyjna polska.
alny - sprzedam. Tel. 060Q-696.{j20.
Tel. 0608-128.{j70.
SprLCdam SiC\\l1ik. Tel. 0601-662-905.
Ciągnik C-360, bez prawa rejestracji, stan

Sprzedam marchew odpadową.
hdb. Tel. 0608-128.{j70.
Tel. 0602-175-570.
Spraxlarn siano w kostkach.
Sprzedam prqczepę 4.5 t i 6 t; plugi 2; koTel. 0608-1 28.{j70.
paC'/Jci; Cyklop; HL 5 do remontu.
Sprzedam rozsiewacz nawozów lej, kabinę
Tel. 0600-335-473.
do C360. Tel. 046/837-14-54.
Sprz.edarn C-360 3P, 4515, beczkę aseniza, Sprzedam 2 młode krowy na wycieleniu oraz
cyjną HTS 10000 I. Tel. 0600-335-473.
jalówkę na wycieleniu. Tel. 069 1-534-526.
Sprzedam 3 t żyta, 3 t pszenżyta, slomę
Sp!7..edam C-330, 1987 rok, plug 3-skibowy
120x120. Tel. 0691-730-140.
i C-360 nie rejestrowaoy.
Sprzedam slomę, siano. Tel. 046/838-11-72.
Tel. 0691-090-215 po'17.00.
Sprzedaż nowych MTZ Belarus.
Sprzedam agregat uprawowy Grudziądz 2,501.
Tel. 0501-504-723.
Tel. 0669-{}34-20 I.
Sprzedam Zetor 7211 lub Ursus C-360.
Sprzedam krowę na wycieleniu 08.04.2007.
Tel. 0500-222-737.
Myslaków 183.
Sprzedam burak pastewny.
Sprzedam MF-255, stan hdb; talerzówkę
Tel. 0461838-43-21.
16 talerzy. Wygoda 8.
Sprzedam żyto. Tel. 0697.{j24-236 po 20.00. Kupię ziemniaki odmian Satina lub
Pszenict:, jęczmieri. jarkę - sprzedam.
Irga; pszenicę siewną.
Tel. 0604-965-446.
Tel. 046/839-11-61, 0500-582-424.

Sprzedam pszenicę 20 t.
Tel. 0461839-13-31 po 20.00.
Sprzedam siewnik Poznaniak: talerzówkę
skladaną 20 talerzy Grudziądz: plug 3-ski- ..,
howy Grudliądz; przyczepę 3,5 t wywrot na
2-stronny, stan sprzętu hdb.
Tel. 046/861-11-07.
Sprzedarn lance opryskiwacza 12 111 Pilmet;
oryginalny zaczep dolny do C-330.
Tel. 046I861-25.{j5.
Sprzedam kombajn Anna., 1986 rok. stan d0bry. Tel. 0504-950-141.
Sprzedam ciągnik rolniczy Białoruś z Turem,
do małych poprawek, 6000 zł.
Tel. 0888-509-934.
SprLCdam kapustę głowiastą do krów.
Tel. 0600-827-357.
Sprzedam widły do ladowanra belek ciągni
kiem. Bocheń 54.

.
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• panierowane polędwiczki drobiowe i wołowe
• oryginalnie przygotowane skrzydełka, pa/ki i udka
• ziemniaki i pieczarki w specjalnej panierce
• surówki, • herbatę, • kawę Lavazza,
• browar Lech, Tyskie
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SALON FIRMOWY:
Łowicz, ut Krakowska 18
tel. +46 837 27 11
infolinia o801 300400
www.komandorlodz.pl
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ZAPEWNIAMY:
./ wspaniałą, wykwalifikowaną obsługę
./ posiłki "palce lizać" ./ wiejski stół
./ dwie sale (sala taneczna I sala jadalna)
./ piękne udekorowanie sali
./ niepowtarzalną I miłą atmosferę
~

Tel. (046) 837-59-49, 0503-977·175, 0504-113-116
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o podwyższonym standardzie wyposażenia

TAROT
Tel. 0-788-840-839

Najlepszy produkt w Polsce w roku 20061
_ Łowicz, Nowy Rynek 32
tel. 046 830 04 39
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UNAS WARTO DAĆ OGłOSZENIE
Sprzedam pług dwuskibowy, 600 zL
Tel. 0421719-95-35.
Sprzedam sadzonki tui, ok. 30 cm Tanio.
TeJ. 0693-115-320.
Słomę, owies 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 btrrak6w.
Tel. 06%-428-196.
Śrutownik bijakowy wraz z silnikiem, cena
1400 zł. Tel. 0603-628-194.
Sprzedam kultywator lO, siewnik konny
przerobiony na ciągnikowy 15.
Tel. 0501-612-082.
Sprzedam nowe: kabinę C-36O, C-330, MF,
tuJy, kosiarki rotacY.ine, agregaty uprawowe,
opryskiwacze oraz części. TeJ. 0605-531-590.
Sprzedam ciągnik MF z Turem. 19% rok.
Tel. 0693-974-917.

Sprzedam prasę Z22411 z podajnikiem. dmudo siana dużą.
Tel. 0461838-98- 19.
Słoma ze stodoły w kostkach.
Ostrów 38, tel. 0607-196-952.
chawę pionową

Sprzedam siano w kostkach ze stodoły.
Tel. 0461838-56-57.
Sprzedam pszenżyto, Bednary.
Tel. 0461838-65-44.
Sprzedam pszenżyto na paszę.
Tel. 0461838-65-44.
Sprzedam burak pastewny, ziemnialci pastewne Tel. 0515-313-968.
Sprzedam krowę na wycieleniu 30.03.2007 r.
Tel. 0461838-69-60.
Sprzedam krową na samym wycieleniu.
Panna 14, tel. 0608-872-730.
Sprzedam krowę wysokocielną.
Tel. 0602-517-%1.
Sprzedam pszenżyto 1,5 tony.
Lyszkowice. tel. 0508-232-904.
Sprzedam chwytak cyklopa. części, lance
opryskiwacza. talerzówkę siewnik, lejek,
przygrabirukę czasową, tłok, przyczepę dwukółkę, przystawkę kątową,

Tel. 0661-091.{)64.
Sprzedamsianoprasowane.TeJ.0697-142-195.
Sprzedam CZ 350, ""iewka
Tel. 0661-091-064.
Sprzedam pługi 3-skibowy, 2-skibowy,
4-skibowy, podorywkowy, broDy 5, sadzarkę czeską, koss do nawozu. redełka 3.
Tel. 0461831-61-09, 0606-769-925.
C-28,poremoncie, 14(XX)zJ. TeJ.()88&.282-820.
Sprzedam maszynę do rozdrabniania gałęzi.
Tel. 0888-282-820:
Sprzedam wycinak nożowy od kiszonki, prasę Z224. Tel. 0461838-85-12.
Masey Ferguson, 3080, 1999 rok, sprowadzony, Lyszkowice. Tel. 0696-886-742.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu 7 kwiecień.
Tel. 0461835-20-16.
Sprzedam jałówkę na ocieleniu.
Tel. 0501-139-367.
Sprzedam sadzrukę czeską, przyczepę wywrotkę poznaniak. Tel. 0887-535-506.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu i suporeks.
Tel. 0461838-91-51.
Sprledam sianokiszonkę w belotach.
Tel. 0602-39-4036.
Sprzedam siewnik 15 i rolety kuchenne.
Bobrowniki 94.
Sprzedam siano slomę belowaną.
Sypień, tel. 046/838-64-75.
Sprzedam krowę 8 miesięcy cielną. byka 800
kg, kaczki.
Niebomw Al. Legionów Polskicb 118.
Sprzedam obornik bydlęcy. Tel. 060 1-186-319.
Sprzedamjalowiecchiński. TeL 0601-186-3 19.
Sprzedam klacz 2,5 roku kasztanka, obustronne pochodzenie. Tel. 0461861-26-94.
Sprzedam ciągnik T25, 1976 rok, po remoncie oraz brony ciężkie skJadane szer. 6 m.
Tel. 0885-479-030.
Pilnie kupię jałówkę na ocieleniu.
Tel. 0697~93~11.
SJX2fdamsloll1ęolaąglebełe. Tel. 0668-374-464.
Sprzedam ziemniaki sadzeniaki oraz jadalne.
Tel. 0692-864-684, 0664-617-772.
Kupię ro:zrzutnik od 6 do 10 ton.
Tel. 0600-623-430.
Kombajn Anna. 1991 rok - sprzedam.
Tel. 024/285-52-46 po 20.00.
Spm,dam opryskiwacz. TeL 0694-198-562.
Spu.edam slomę w dużych belkach.
Tel. 0504-203-817.
Spu.cdan dwie jal6wki po wycieleniu i jedną
na wycieleniu. Tel. 0461838-81-34,
U=t.e73.
Sprzedam siano prasowane w kostkach.
Tel. 0461838-26-49.
Spm,dam prąc/c~ wywrotkę na niskich
kolach 4 tonową i inny sprzęt rolniczy.
Chruślin 22., tel. 046/838-25-70.
Sprzedam 100 beczek plastikowych 1201 i
1601, niebieskie kompletne. Tel. 0697-677-530.
Kupią silnik do C360.
Tel. 0604-085-973.

Sprzedam rozrzutnik obornika jednosiowy
stan dobry. Tel. 0694-9014)63.
Sprzedam jałówkę wysokocielną·
Tel. 0502-157-525.
Sprt.edam agregat uprawowy.
Tel. 024/285-38-04.
Ładowacz na podnośnik do C-360 - tanio
sprt.edam. Tel. 0697-298-966.
Jałówki cielne - sprzedam. Tel. 0697-298-966.
Sprzedam gospodarstwo rolne z budynkami
+ tur, ciągniki C-330 z osprzętem.
Tel. 0788-796-341,0601-7004)61.
Sprzedam rury 4" bez szwu i zwykle; dmuchawę do siana i ziama, pionowa
TeL 0502-076-530.
Sprzedam ciągnik C-330 z turem oraz osprzęt
rolniczy. Tel. 0788-769-341,0601-7004)61.
Spu.edam rozrzutnik do obomika jednoosiowy; orkan do zielonek, 1988 rok; talerzówkę. Tel. 0889-591-132.
Sprt.edam jał6wkę na wycieleniu.
Tel. 0601-052-026.
Sprzedam owies,jęczmieńjary.
Tel. 024/277-63-81.
Naprawa basenów na mleko.
Tel. 0603-614-363.
Sprzedam wszelkie maszyny rolnicze
importowane z zachodu. TeJ. 0241m85-n, 0602-798-304, 0880-855-578.
Kupiężyto,sprzedarn'zamieruęotręby-odbiorę

wJasnym transportem. Tel. 0697-536-596.
Malowanie obór, odkażanie, odmuszanie.
Tel. 0504-171-191, 044n25-02-95.
Sprzedaż pasz luzem z dostawą do klienta firmy Neorol. Tel. 0501-613-045.
Sprzedam burak pastewny, gmina Bielawy.
Tel. 0608-22(}'214 po 20.
Talerzówka. 2003 rok, kultywator z wałkiem
2,10 m, 2002 rok, pług 3-skibowy, pług 5skibowy podorywkowy - sprzedam.
Tel. 0506-109-900.
Sp-tedam cb;ypoik kqxxiw. Tel 0697-714-837.
Silowniki wywrotu do przyczepy 4 t (nowe)
- sprzedam. Tel. 0506-188-515.
Beczka do Ślęzy sadowniczej (nowa).
Tel. 0506-188-515.
Sprzedam owies. Tel. 0461874-72-76.
Spl"ledam słomę, mieszankę zbożową, agregat
2,10, silnik C-360-3P. Tel. 0421719-56-16.
Sprzedam ziemniaki paszowe, sadzeniaki
Denar. Tel. 0603-754-598, 0421719-48-62.
Sprzedam prasę John Deere 550, z szerokim
podbieraczem, 22000 zł. Tel. 0509-011-888.
Tunel roliowy - kupię. Tel. 0500-296-173.
Sprzedam puyczepę HL 8 t wywrotkę.
Tel. 0503-065-714.

Sprzedam: młocarnia Wanmianka M 005/1,
prasa do słomy typ 11 705, wiązałka ZIXJ/5/
IWART A2 - za wszystko 2.400 71.
Tel. 0509-538-733.
Sprzedam owies, pszenżyto, łubin, siano.
Tel. 0606-343-033, 042/719-55-78.
Sprzedam 0rIcana. Tel. 0697-714-837.
Sprzedam przyczepę samozbierającą Jugoslowiankę 11. Tel. 0697-714-837.
MTZ 105kM, 19% rok, Bizon Gigant, 1982
rok - sprzedam. Tel. 0421719-66-16.
Kombajn ziemniaczany Anna. 1989 rok, siewnik do kukurydzy Becker - sprzedam.
Tel. 0421719-66-16.
Sprn:dam maszynę C2)'SZC2ąC'I MZC-4B, dmuchawę do siana pionową, elewator do liści.
Tel. 0421719-56-14 po 20.00.
Sprzedan jalówkę hodowlaną wysokocielną
95% HE Tel. 0500- I 90-983.
Sprzedan Kosa do nawozów.
Tel. 0421719-7(}'24.
Projektowanie i wykonawstwo płyt
obornikowych i zbiorników na gnojowicę. TeJ. 0888~71..s54.
Sprtedam jałówkę po ocieleniu.
Tel. 0421719-97-01.
Sprzedam siano prasowane i łubin, okolice
Strykowa Tel. 0607-919-577.
Sprzedam siewnik zbożowy konny przerobiony na ciągnikowy, pająk do siana
4-gwiazdkowy, krajzegę do drzewa
Tel. 060 1-975-995.
Sprzedam !OZIZUtnik. Tel. 0510-636-703.
Sprzedam talerzówkę do C-360.
Tel. 0693-345-316.
Pszenica. rury 4 m'Śr. 100, Heder, kabina Bizona. rzepak, kamienie duże, mostek skalniaka wodnego. Tel. 0504-304-175,
0512-522-648.
Przyczepę samozbierającą jugosło

wiańską,

17 m3 - sprzedam.
TeJ. 0512-307·727.
Sprzedam sadzeniaki. Tel. 0604-844-505.
Sprzedam cieliczki hodowlane 90-100010 HE
Tel. 0501-104-739.
Sadzeniaki sprzedam. Tel. 0510-669-664.
Siano, Sł9ma - sprzedam. Głowno, Targowa
76. Tel. 042171(}.87-O3.
Sprzodam silniki 5,5 kW. Tel. 0693-322-719.
Mieszankę zbożową 8 t-sprzedam.

Tel. 0512-526-561.
Sprzedam 0,86 ha ląki, wydzierżawię I ha.
Janin6w 22. Tel. 0606-133-578.
Sprzedam 10 t pszenżyta, 3 t jęczmienia jarego, pług 3-skibowy, 2-skibowy Grudziąd7,
rozsiewacz do nawozu Kos.
Tel. 0421719-71-66.
RozrllJtnik dwuosiowy. Tel. 0693-106-674.
Przyczepę Jugosłowiank, PRP-I, pług
2-, 3-skibowy. Tel. 0693-106-674.
Spriedam blok silnika do C-328,
skrryni bieg6w do C-330M.
Tel. 0698-038-765.
Spl7.edam ciągnik Zetor 30 I I.
Tel. 0604-915-594.

obudowę

C-36O po gruntownym, kapitalnym remoncie
- sprzedam. Tel. 0503-604-455,
042/710-83-43.
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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!

C-360-3P, 1987 rok, oryginał z kabiną- sprzedam. Tel. 0509-260-732.
Ursus C-360-3P, 1987 rok, z Turem - sprzedam. Tel. 0509-260-732.
C-330 - sprzedam. Tel. 0509-260-732.
Sprzedam dwuosiowy rozrzutnik obomika
z potrójnymi bunami do kiszonek, pług
2-skibowy Unia Grudziądz, sianokiszonkę
w balotach. Tel. 0461874-68-14.
Sprzedam 2 owce i budy dla psów.
Tel. 0502-981-959.
Sprzedam sadzarkę do ziemniaków, silnik od
Stara 200, mało używany. Tel. 0603-609-674.
Sprzedam Ursus 902, 1983 rok, pług 4-skibowy zagonowy Kvemeland, zabezpieczenia na kamienie, Bizon Z-056, 1986 rok,
I właściciel, garażowany. Tel. 0514-811-665.
Sprzedam pług 3-skibowy obrotowy Niemajer. rozrzutnik jednoosiowy. stoły do rzepaku, rozdrabniacze wągrowieckie fubrycznie
nowe, agregat uprawowy 4,7 m hydraulicznie skJadany. Tel. 0514-811-665.
Sprzedam siewnik Nordsen 4 m, rozsiewacz
do nawozów Amazone ZF-804, 800 kg dwutalerzowy, prasa kostkująca CIaas Markan
z podajnikiem belek. Tel. 0514-811-665.
Sprzedam tgrabiarkę karuzelową CIaas Contur szer. 3,3 m, romumik Forschnitt T0-88,
pług 4-skibowy obrotowy Kwerneland, zabezpieczenia resorowe. TeJ. 0514-811-665.
Sprzedam agregat uprawowo-siewny Kwerneland 4 m z hydropakiem, 2002 rok.
Tel. 0514-811-665.
Sprzedam przyczepęsamozbierającąJugosło
wiankę 2. Tel. 0501-104-739.
Kola wąskie Ursusa C-36O.
Tel. 0697-714-837.
Gło,,;cę T-25 regenerowaną - sprzedam.
Tel. 0697-714-837.
Sprzedam zboże paszowe.
Tel. 088(}.037-O88 po 17.00.
Sprzedam sieczkamię Forschnitt 281 C, 1989
rok, prasę New Holland łańcuchowa zrnienDokomorową, rozrzutnik 7 t jednoosiowy
niemiecki. Tel. 0604-191-027.
Obornik, sprtedam. Tel. 0695-922-891.
Owies, łubin, sprzedam. Tel. 042171 (}'82-O8.
Pielnik do truskawek, warzyw, pięciorzędo
wy, sprt.edam. Tel. 0506- I 09-900.
Sprzedam sianó. Tel. 0421719-62-03.
Sprzedam mikser na mokrąpaszę.
Tel. 0421719-71-43.
Sprtedam nawóz kurzy z obomika
Tel. 0421719-81-43.
Sprzedam prasę rolującą, zmienna komora
New Holland Vioon, 19% rok.
Tel. 0501-591-261.
Sprzedam siewnik do zboża 3 m Nordstein.
Tel. 0501-591-261.
Sprzedam beczkę asenizacyjną 5000 I Star 29.
Tel. 0501-591-261.
Sprzedam kosiarkę dyskową 2,5 m z kondycjonerem lub bez. Tel. 0501-591-261.
Spriedam ciągnik rolniczy Renault FeDd~
1989 rok, 4 napędy, 100 kM.
Tel. 0501-591-261.
Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna. 1984
rok, l wła"'ieiel. Tel. 0501-591-261.
Sprzedam Iadowrukę Bialoruś rolniczą
+ drugą na części. Tel. 0501-591-261.
Sprzedam kombajn New HolJand 8060,1986
rok. Tel. 0501-591-261.
Sprzedam kombajn Claas II4CS, 1990 rok.
Tel. 0501-591-261.
Sprzedam kozę mlecmą dwuletnią, Kupię do
ciągnika C-36O opony tylne używane
w granicach 40%. Tel. 0421719-7(}'53.
Sprzedam jęczmień, pszenżyto.
Tel. 0512-149-737.
Sprzedam siano belowane.
Tel. 0421719-66-64.
Sprzedam jęczmień, pszenicę, opony 28/16,9.
Tel. 0513-565-821.
Sprzedam sadzarkę polską, kabinę do C-330,
pług 3, rolrzUtnik. Tel. 0421719-71-39.
Orkana. przycze~ zbierającą Jugoslowiankę, rozsiewacz RCW-3 - sprzedam.
Tel. 0516-415-809.
Kopaczkę ciągnikową - kupi,.
Tel. 0514-539-021.

Pilnie kupię p~ polską, kombajn ziemniaczany. Tel. 0503-491-575.
Sprzedam siewnik zbożowy Mazur, szerokość 4 m. Tel. 0605-22-44-26.
Sprzedam marchew pastewną.
Tel. 0605-186-008.
Sprzedam siewnik zbożowy 2,7 m.
Tel. 0461831-68-61.
Sprzedam słomę. Tel. 0669-366-178.
Sprzedam dmuchawę do siana, zboża, tanio,
stan bardzo dobry. Tel. 0461814-17-62.
Sprzedam siano luzem, okolo 2 ton,
Chrusty. Tel. 0502-997-862.
Sprzedam w6z konny, stan dobry oraz szelki
i chomąto. Babsk, ul. Lipowa 39.
Sprzedam Ursus C 330, Avia na częśc~ silnik
IOKW. Tel. 0461815-81-14.
SprlCdanl kultywator l4-zębowy i kosirukę
listwową, Tel. 05 I(}'866-83I.
Sprzedam siano luzem ze stodoły, slomę
z mieszanki, Wilkowioe 8.
Tel. 046/814-17-84.
Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna
Tel. 0507-521-760.
Ziemniaki jadalne, sadzeniaki, paszowe
- kupię. Tel. 0600-332-799.
Sprzedam prasę belującą Z.224, 1988 rok.
Tel. 046/815-31-05 po 18.00.
Śrutownik z motorkiem. siewnik, sieczkamię,
2 duże kamienie. Tel. 0607-984-945.
Sprzedam silnik 200, taśmociąg budowlany
i slomę ze stpdoJy. Tel. 0461813-17-37.
Sprzedam dużą iloŚĆ sadzeniaków Salina,
Lord, Irga. Denar. Tel. 0517"861-436.

Sprzedam przyczepę 6 ton, sztywna. stan dobry i dmuchawę do siana. Tel. 0889-133-700.
Zapisy, sprzedaż odhodowanych kurcząt
ogólnoużytkowych. Ferma Julianów klRawy
Mazowieckiej. Tel. 046/815-46-36,
0505-027-560.
Sprzedam przyczepę 2-{)Siową ocynkowaną.
Tel. 0501-510-702.
Sprzedam m10dą krowę z cielakiem.
Tel. 0461833-63-77, 0503-941-720.
Sprzedam siewnik zbożowy 2,5 m, AmazDne
05, Amazone D7, agregat bierny z lekkim
wałem 2,5 m, pług Rabewerl< 4 skibowy (odkJadnie ażurowy). TeL 0608-263-145.
Sprzedam kombajn zbożowy bizon Z-056,
1987 rok, stan bardzo dobry.
Tel. 0505-839-059.
Sprzedam kroczek karpia, amura i karasia
Tel. 046/831-78-05.
Wysłodki buraczane suche. Nowe Miasto.
Tel. O6OS-744-054.
Burty do przyczepy rolniczej- nowe.
Nowe Miasto. Tel. 0908-744-054.
Sprzedam siewnik zbożowy 2,5 m 24 nuki,
2200 zł. Tel. 0693-827-901.
Firma Dach-Mur. Wykonywanie pJyt gnojowych oraz zbiomików. Tel. 0600-212-849.
Sprzedam krowę z cielakiem, 4 lata.
tel. 0461831-62-26.
Sprzedam kosiruko-rozdrabniacz sadowniczy, nowy. Tel. 0607-317-859.
Sprzodam siano. Tel. 0461831-27-74.
C 360, 1979 rok. Tel. 0461815-80-09.
Sprzedam sprzęt rolniczy i śrutownik,
ul. Waryńskiego 62, Skiemiewice.
Sprzedam siano. Tel. 0461839-61-24.
Spl"tedam kabinę do ciągnika 3512.
Tel. 048/671-32-52, 0511-514-680.
Sprzedam Ślęzęzdużym koszerno
Tel. 0461815-67-57, 0667-695-559.
Sprzedam krowę wysokocielną z drugim cielakiem. Tel. 0461814-62-13.
Sprzedam śrutownik na kanlienie ,,50", uży_
wany. Tel. 0510-471-840, 0461833-24-56.
Sprzedam drlCWka owocowe.
Tel. 0604-262-759.
Spnedam sadzonki porzeczki czarnej, dobre
odmiany. Tel. 0517-915-395.
Kupię przyczepę 3,5 tony niską.
Tel. 0516-456-839.
Sprzedam rozsiewacz wapna 3-tonowy i kupię C-330. Tel. 0601-344-124. .

Sprzedam siewnik Poznaniak 2,7 m.
Tel. 0691-732-890.

Sprzedam kombajn zbożowy John Deere
i ziemniaczany Anna Tel. 0669-034-243.
Sprzedam ciągnik C363P, 1990 rok.
Tel. 0785-459-906, 0667-257-695.
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 obomik lub wymieni, za slomę.
Tel. 0698-669-842.
Kupię wózek widłowy akumulatorowy
z wysokim masztem. Tel. 0501-403-768.
Sprzedam tunel roliowy 30m16m.
Tel. 0461815-91-54.
Kupię przyczepę rolniczą w dobrym stanie
lub do remontu. Tel. 0501-403-768.
Sprzedam 2-kółkę. Tel. 0607-511-983.
Miniciągnik z osprzętem oraz glebogryzarkę _
spalinową - sprzedam. Tel. 0665-517-443.
Sprzedam kombajn ziemniaczany, stan bardzo
dobry. Tel. 0461814-18-46, 0668-424-061.

ZWIERZĘTA
Sprzedam szczeniaki bernardyny.
Tel. 0509-137-954.
SprlCdanl pekińcryki. Tel. 0241252-19-95.
Sprzedam szczenięta mieszańce, 2-miesi~
ne. Tel. 0607-547-869.
Spu.edam owczarki niemieckie - tanio.
Tel. 0697-386-956.
Szczeniaki owczruka niemieckiego z rodowodem - sprzedam. Tel. 0461837-23-33,
0508-174-814.
York _ krycie. Tel. 0888.868-686.
Sprzedam szczeniaczki Cacker Spaniela
Tel. 046/837-1(}'22, 0503-055-292.
Owczarek niemiecki, 1,5 roku, bardzo ładny
- tanio sprzedam. Tel. 0501-541-876.
Sprzedam owczarki niemieckie porodowodowc. Tel. 0668-156-494.
Sprzedam klacz zimnokrwistą, 2,5-letnią.
Tel. 0241277-93-75.
AJaskan Malamute - szczenięta - sprzedam.
Tel. 0609-776-068, 0887-341-475.
Westy - szczenięta - Sprzedanl.
Tel. 0606-752-762.
Przychodnia weterynaryjna ,.Poplawscy" s.e.
Już otwarte. Łowicz, ul. Długa 20 d,
tel. 046/837-34-86.
Sprtedam ratlerki. Tel. 0667-115-47.1.
Sprzedam kozę mleczną, Tel. 0696-608-977.
Sznaucerki - tanio. Tel. 0697-93(}'598.
Kurczęta odchowane, szczepione,
ogólnoużytkowe z możliwością zapisu. Od kwietnia w sprzedaży. Leśni
czówka 52, tel. 04&'838-28-07, 0889-910653 w gadz. wieczornych.
Sprzedam pawie, bażanty. Tel. 0603-226-494.
Sprzedam szczeniaki ratlerki.
Tel. 06014)69-699.
Mops York - krycie. Tel. 0662-093-975.
Kupi, Yorki. Tel. 0662-093-975.
Oddam pieski. Tel. 0502-321-194.
Sprzedam owczruk~ bez rodowodu.
Tel. 060 1-662-905.
Sprzedam sukę bernardyna 8-miesięcy.
Tel. 046/831-61-09, 0606-769-925.
Sprtedam 9 miesięcznego wilka
Tel. 046/838-33-26.
AmstafT - krycie. Tel. 042171 (}'83-78.
Króle mięsne - sprzedam. Tel. 0500-296-173.
1I0tel dla koni. Tel. 0507-421-393.
Sprzedam pekińczyki. Tel. 0421719-37-15.
Sprzedam pszczoły z ulami Oadanl
Tel. 0461874-71-11.
Sprzedam :irebicę zinmokrwistą, obustronne
pochodzenie. Tel. 0600-78(}.110.
Sprzedam dziki. Tel. 0698-443-347.
Kuc klacz źrebną, kwo sprzedam.
Tel. 0461815-32-28.
Klacz 5-lemią, :irebną - sprzedam.
Tel. 0508-485-491.
Sprzedam ON, 2 lata, szkolony i sukę 1,5
l"OCZlU\. Tel. 0663-3214)62.
Ilusky krycie. Tel. 0888-993-056.
Sp~n:żrnbkęnx2ną

Tel. 0461814-54-96.
Sprt.edam: świnio-dziki i konia pod siodło,
!OCmego, rasa wielkopolska. maść ciemnogniada Tel. 0608-65(}'739.
Spuedam s7..c't.eniaki rasy pekińczyk.
Tel. 0662-035-261 po 14.
0461833-82-71 po 16.
Sprzedam buldogi dorosle, suki, mops.
Tel. 0507-960-946.
Sprzedam ehihuahua dorosłe, suki.

MASZYNY FABRYCZNE, NOWE

• talerzówki 2900 zł • tury 4500 zł • mieszalniki 3400 zł
• śrutowniki 3900 zł • pługi 950 zł· opryskiwacze 1980 zł
• kosiarki 3200 zł • rozsiewacze 820 zł
GotÓWka
• kabiny 2150 zł· brony 900 zł
t '
• agregaty 2350 zł • rozrzutniki 9200 zł
• sadzarki 1800 zł • żmijki 1700 zł • glebogryzarki 3800 zł
• karuzele 950 zł • owijarki 8000 zł • betoniarki 900 zł

ra Y·

Tel. (044) 756-40-35, 0665-540-600

C::dojarki koowiowe
I pl'4:ewodowe
C-::wygrodzenla
maty legowiskowe
C::hydrauhczne zgarniacze
obornika

c:::

Uw.~~~"'~~~~~~
• prasa Z 224
• kombajn zbożowy Bizon
• paski klinowe • łożyska
• oleje i smary· akumulatory
• ogumienie rolnicze • szyby
W ŻNIWA SKLEP CZYNNY 8.00·20.00

Tel. 0507-960-946.
Sprtedam yorki. Tel. 0507-960-946.
Oddanl owczruka niemieckiego, sukę.
Tel. 0512-221-828.
Kupię bulteriery, szczenięta, całe mioty.
Tel. 0507-960-946.
Sprzedam kozę 3 lata. Tel. 0606-809-493.
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~Energetycy

.chcq gwarancii

Z początkiem lutego na budynku Zakładu nik Zakładu Energctycznego Łódź Teren Bartosz WiEnergetycznego w Łowiczu pojawiły się fla- śniewski powiedział nam, że jest to najsilniejsza grupa,
spośród czterech jakie zostały zawiązane na terenie kra"gi związków zawodowych. To znak, zakład
ju w wyniku konsolidacji.
przyłączył się do ogólnopolskiego protestu,
Tworzenie takiej grupy dajc połączenie kapitałów
mającego formę pogotowia strajkowego.
wchodzących w jej skład zakładów, co sprawia, że poI-

ska energetyka będzie bardziej konkurencyjna w stosunku do zachodnich firm, będzie zdolna do większych
getyków przy Zakładzie Energetycznym Łódź nakładów na inwestycje. Spółki te w przyszłości zostaTeren Tadeusz Gawrat powiedział nam, że związkow ną skierowane na giełdę. Pytany, czy w związku ze
cy spotkają się 16 marca w Warszawie w czasie manife- zmianami łowicki zakład może spodziewać się np. ograstacji. Przejdą ulicami Warszawy, odwiedzając minister- niczenia zatrudnienia, Wiśniewski odparł, że temat jest
drażliwy, jednak na obecną chwilę nic mu o takich pIastwa gospodarki, skarbu i Sejm.
Głównym powodem wspólnego protestu związków nach nie wiadomo.
Związkowcy - jak mówili nam zarówno Tadeusz
branżowych i "Solidarności" jest zwrócenie uwagi rzą
du na społeczną stronę wprowadzanych obecnie w życie Gawrot,jak i Marek Więckowski z Solidarności w ZE
zamiarów konsolidacji, czyli łączenia zakładów dystry- Łódź Teren, chcą brać udział w rozmowach dotyczą
• bucyjnych w duże spółki. Zakład Energetyczny Łódź cych przekształceń w energetyce, chcąjednolitego i jaTeren, do którego należy zakład w Łowiczu, od ponad snego programu przekształceń, chcą także gwarancji rówmiesiąca tworzy spółkę z siedmioma podobnymi za- nego dostępu do akcji pracowniczych, przede wszystkładami, tworząc Polską Grupę Energetyczną. Rzeczkim jednak gwarancj i tatrudnienia.

P

rezesbranżowego Związku Zawodowego Ener-

Domaniewice

Kierownik może iść na urlop

J

ednogłośnie radni gminy Domaniewicezatwierdzili

zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej. Został on dostosowany do zmienionej
w ubiegłym roku ustawy o pomocy społecznej oraz
o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych
i zaliczce alimentacyjnej. Ponadto było to o~ą do
wprowadzenia zapisu o tym, że kierownik ośrodka
może powołać zastępcę, który zastąpi go podczas jego
nieobecności. - Największe problemy są w czasie mojego urlopu lub zwolnienia, wówczas nie miałby kto podpisywać decyzji - mówi kierownik GOPS Danuta Wojtysiak. Radni dopytywali zatem, jak problem-był rozwiązywany. - Kierownik nie chorowała i brała urlop po
Flagi związków zawodowych na Zakładzie Enerl dniu lub nawet po pół dnia - wyjaśniał wójt Grzegorz
getycznym pojawiły się na początku lutego.
Redzisz. Po dwóch tygodniach od głosowania zastępcą
W Ministerstwie Skarbu, zajmującym się konsolida- kierownika została pracownica GOPS Barbara Szymajcją zakładów energetycznych, powiedziano nam, że choć da, która będzie pełniła obowiązki kierownika podczas
(eb)
cały proces już ruszył, wiele kwestii jest nadal roz- urlopu lub zwolnienia Danuty Wojtasiak.
strzyganych, w tym celu prowadzone są także rozmowy ze związkami zawodowymi, od których ministerstwo nie ucieka, a wręcz jest do tego zobowiązane. (tb)

oproduktach regionalnych

wtODR

.O

środek Doradztwa Rolniczego w Łowiczu za-

prasza wszystkich zainteresowanych tematem
produktu regionalnego i lokalnego, jako narzę
dzia promocji regionu, do udziału w seminarium na ten
ternat, które odbędzie się 23 marca o godzinie 10.DO
w sali wykładowej Łódzkiego Ośrodka DoradZtwa Rolniczego w Bratoszewicach.
W trakcie wykładów przybliżone zostaną następu
jące zagadnienia: znaczenie produktów tradycyjnych
dla regionu, zasady rejestracji produktów tradycyjnych,
wsparcie finansowe dla wytwórców produktów lokalnych i regionalnych w ramach PROW na lata 20072013, znaczenie tradycyjnych odmian w sadach owocowych. Przeanalizowane zostanie studium konkretnego przypadku, czyli droga produktu od złożenia wniosku do umieszczenia na liście produktów tradycyjnych.
Seminarium poprowadzą Iwona Studniarek
z CDR Brwinów, Mariola Błaszczyk z Urzędu Marszałkowskiego, Katarzyna Krakowska z Parlru Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich oraz Elżbieta Maniak
z Zawady w gminie Łęczyca. Wstęp na wykłady
jest bezpłatny.
(eb)

Pomóc uzależnionym, c~ronić dzieci

R

adni gminy Domaniewice przeznaczyli 2 marca
45 tys. zł na działania z zakresu przeciwdziałania
alkoholizmowi oraz 1,5 tys. zł na zwalczanie narkomanii. Fundusz antyalkoholowy tworzony jest z pieniędzy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. 12.400 zł
przeznaczono na wynagrodzenia prowadzących szkolenia i kursy oraz diety członków komisji, 10 tys. na
zakup broszur, gazet, plakatów, zaś 22.100 zł na szkolenia, kursy specjalistyczne, programy profilaktyczne
itp. W ramach tych środków co roku pokrywany jest
koszt pobytu pięciorga dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym na obozie wakacyjnym.
Od marca do grudnia tego roku, wzorem lat ubiegłych, czynny będzie punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym
oraz dla osób stykających się z problemem
przemocy domowej. Jest on czynny w każdy pierw-

szy, drugi i czwarty piątek miesiąca w GOK Kontakt
telefoniczny: 046/838-38-11. W poniedziałki
w godzinach 16.00-18.00 czynny jest ponadto telefon
Pomarańczowej Linii łowickiej Poradni Leczenia Uzależnień przeznaczony dla rodziców, których dzieci upijająsię - 046/837-37-07.
Jeżeli chodzi o działania w zakresie przeciwdziałania
narkomanii, to niewielkie pieniądze przeznaczone z0staną również na programy profilaktyczne realizowane
w szkołach i na promocję zdrowego stylu życia
(eb)
także

Młodzieiowei

Radzie - nie

adnigminy Domaniewice nie zamierzają tworzyć
konsultacyjnego ciała w postaci Młodzieżowej
Rady Gminy Domaniewice. Radni uznali, że krzewienie i popularyzację idei samorządu terytorialnego
mogą realizować poprzez inne działania.
- Sesje Rady Gminy sąjawne. Młodzież może przychodzić i wsłuchiwać się w sprawy gminy - mówił przewodniczący Sławomir Sałek. Sekretarz gminy Zofia Sut
wskazywała, że często jest ZQpraszana do gimn~um
na lekcje wychowawcze lub wiedzy o społeczeństwie,
opowiada o funkcjonowaniu samorządu terytorialnego.
Radni doszli do wniosku, że takie formy krzewienia
idei samorządności są wystarczające. Obawiali się także
skutków finansowych utworzenia ciała konsultacyjnego, podkreślając, że gminy nie stać na dodatkowe obcią
żenia.
(eb)

R
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TESCO
Szalenie
Tanio!

a SI
Od 2 do 4 marca Łowicz
obecny był na XIII Międzyna
rodowych Targach - Regiony
Turystyczne "Na Styku Kultur 2007" w Łodzi. Tym razem stoisko Łowicza powstało przy współpracy miasta z powiatem łowickim.

ciarki, oprawę muzyczną zapewnikapela Edwarda Bednarka, której
muzycy ubrani byli w pasiaki. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich ze
Strzelcewa i Zielkowic częstowały
chlebem zesmalcem i kiszonymogórkiem
Nie zabrakło materiałów reklamowo-promocyjnych - wydanych
a łowickim stosiku odbywaly przez Łowicz książek ,,Na łowic
się pokazy rękodzieła ludowe- kim szlaku", ,,Łowicz w XX wiego w wykonaniu wycinankarek i haf- ku", a także innych gadżetów - smyła

N

Biblioteka na
Miejska Biblioteka Publiczna w Łowiczu na Bratkowicach od 1 kwietnia wydłuży
godziny otwarcia wypoży
czalni dla dorosłych i czytelni do godziny 18.30, obecnie
do 17.00.

iększość osób pracuje do
godziny 16.00 lub 17.00
i nie ma możliwości skorzystania z zasobów bibliotecznych - podnosili mieszkańcy osiedla Dąbrowskiego na spotkaniu
z burmistrzem 23 lutego. Można
będzie więc tego dnia wypoży
czyć książkę i poczytać w ciągu
wolnych dni weekendu. W piątek

W

lu

R.

czy, folderów i ulotek na tematŁowi
cza, powiatu, gminy Kocierzew
Południowy oraz Stajni u Kowala
z Nieborowa Odwiedzający stoisko
mogli też skosztować wyrobów
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej
z Łowicza oraz zakładu Agros Nova
W targach brało udział ponad
100 wystawców m.in. z: Austrii,
Białorusi , Czech, Izraela, Litwy,
Łotwy, Rosji, Sri Lanki, Tune~i,
Ukrainy, Węgier i Włoch. (mwk)

próbę dłużei w piątek

wracają również

studenci do domów, a i licealistom łatwiej pojawić się w czytelni po południu.
- Nie zauważyliśmy zbyt dużego
zainteresowania księgozbiorem
bibliotecznym ani podręcznym
w piątkowepopołudnia, ale nic nie
stoi na przeszkodzie, aby spełnić
oczekiwania mieszkańców - mówi
dyrektor MBP Magdalena Pakulska.
Godziny pracy biblioteki wydłużono na razie na 3 miesiące do
końca czerwca, bo w wakacje i tak
co roku spada liczba wypożyczeń.
Jeżeli w ciągu tych kilku miesięcy
zainteresowanie funkcjonowaniem biblioteki w piątkowy wie-

Sanepid

czór wzrośnie, po wakacjach ponownie w piątki będzie ona czynna do 18.30.
Jednocześnie dyrektor Pakulska przypomina, że zamiast
w piątek wieczorem bibliotekę
można odwiedzić w sobotę przed
południem, gdyż jest czynna
w każdą sobotę w godzinach 8.30
- 14.00.
Na stałe natomiast od l kwietnia wydłużone zostaną godziny
otwarcia filii biblioteki miejskiej
przy ul. Podrzecznej. W poniedziałki będzie ona czynna od godziny 12.00 nie zaś od 13.00, do
godziny 16.00.
(eb)

Gmina Bolimów

Wiedzą, że trzeba myć zęby Spotkanie zpisarkq

K

l tyczny" Z ęby
onk urs pas
my~, radośni~ żyj" ogło~ny
p~ez łOWIcką Po~atow~ Stację Santtamo-EpldemlOloglczną dla
uczniów klas drugich szkół.podstawowych, został rozstrzygruęty· Na
konkurs wpłynęło 1~8 prac plastycznych z 30 sZkół podstawowych z powiatu łowickiego. Pierwsze miejsce zajęła Marta Pawłowska ze Szkoły Podstawowej nr l w
Łowiczu, II miejsce Bartosz Panek ze Szkoły Podstawowej w
Dąbkowicach Dolnych w gminie
Łowicz, III miejsce Jakub Miszczak ze Szkoły Podstawowej w
Oszkowicach w gminie Bielawy i
Olga Krystyjanik ze Szkoły Podstawowej w Domaniewicach.
Wyróżnienia otrzymali: Ewelina
Chlebna z SP Błędów, Martyna

AmbroZl'ak z SP w KiemoZ1,. Jakub
Wierzbiński z SP w Nowy~~ Zd.u~
nach, Aleksandra Dał~k z PIJar:'kieJ
Szkoły Podstawowej w ŁoWICzu,
~aniel ~trowski z ~P w Gaju WoJewodzy I Zofia Michalak z Mlodzie~we~o Ośrodka Socjoterapii
w KiernoZI.
Konkurs był częścią programu
edukacyjnego ,,Radosny Uśmiech Radosna Przyszłość", który jest realizowany jest w drugich klasach
szkół podstawowych. W roku ·
szkolnym 2006/2007 realizowany
jest we wszystkich 42 szkołach podstawowych. Uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego i wręczenie nagród odbędzie się podczas
spotkania w Powiatowej Stacji Sanitamo-Epidemiologicznej w Łowiczu w kwietniu.
(mak)

P

isarka
książek
dla dzieci
i młodzieży
a także
publikacji ~ zakresu
problematyki uzależnień,
Anna Onichimowska gościć
będzie 2 kwietnia w Szkole
Podstawowej w Bolimowie.
O godz. 9.45 spotka się
z uczniami podstawówki,
o 11.30 z gimnazjalistami.
Anna Onichimowska urodziła
się w 1952 roku w Warszawie.
Jest znaną poetką i autorką
książek dla dzieci i młodzieży,
jak "Dobry potwór nie jest zły",
G.Z1 zbiorów wierszy "Gdybym
miał konia", "Skąd się wzięło
jabłko". Pracuje w Polskim
Radio, jest autorką wielu
słuchowisk dla Teatru
Radiowego.
(wcz)

·OFERTA HANDLOWA od 15.03 do 21.03.2007 r.

~ ni. odpowiodo lU hI,dy w""'ku i zmian' .... ~ nie prowocbi paiy ~ IpOpim akwizy10r0w.
!YQQ nie prowodn spnedlliy burtowe\, W~ (tlIJ wyroiono Iq wPUl.
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INFORMATOR
ŁOWICKI
Telefony:
Taxi osobowe 046-837-3~1
IntcrTaxi 0603-06-18-18
Taxi bagażowe 046-837-35-28
Powiatowy Urząd Pracy
046-837-04-20; 046-837-03-73
Biuro Rady Miejskiej 046-830-91-06, 046-830-91-11
Umld Miejski: Sekretariat 046-830-91-51
Awarie oświetlenia ulicznego 046-830-91-45 do 47;
0605-629-84 I czynny całą dobę;
046-862-16-63 od 7.00 do 15.00,
046-862-16-63 po 15.00 automatyczna sekretarka
Urząd Skarbowy: centrala 046-837-43-58,
046-837-32-38, 046-837-65-59;
sekretariat 046-837-80-28;
ZUS 046-837-69-09
Lowickie Stowarzyszenie Absl)nenckie ,,Pasiaczek"
Lowicz, ul. Św. Floriana 7 (muszla na Błoniach),
tel. 046-837-&-92, czynny codziennie (oprócz s0bót) w gocIz. 16.00 - 20.00.
Punkt pomocy dla ofiar pt7.C!OOCy w rodzinie (siedziba
lSA,,Pasiaczek", Lowicz, ul. Św. Floriana 7 (muszla
na Błoniach), czynny: po.,wt.,czw. wgoclz. 16.00-19.00.
Samopomocowa Grupa Abstynencka ,,Nie ma mocnych"
wZdunach(siedzibaGOKZduny)-czw.godz 18.00.
Gminna Grupa Abstynencka w Bielawach - spotkania
w czwartki w godz. 10.00-11.00. Po informacje
można dzwonić w czwartek do Urzędu Gminy
w Bielawach w godz 8.00-10.00.
Punkt konsultacyjny prZy Grupie Wsparcia "Przeminęło z wiatrem" (problem przemocy) w Domaniewicach, czynny: pl. 16.00-18.00, tel. 046-838-33-1 \.

Informacje:
Informacja PKP 046-837-63-11
Informacja o krajowych numerach 118-913
lnfolll1ll<ja o międzynarodowych nurnerncb 118-9 I2
Zegarynka 9226
Rozmowy międzymiastowe - zamawianie 9050
Naprawa telefooów 9224
Telegramy (nadawanie) 905
Bezplabla ogólnopolska informacja o schroniskach
i jadłodajniach 9287

INFORMATOR
GŁOW1EŃSKI

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

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

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

Bezpłatna

informacja gospodarcza o handlu, uslugach,
produkcji i wyższej użyteczności publicznej,
tcl. 046-94-34, fax: 046-322-555

Pogotowia:
Pogotowie ratunkowe 999
998
Policja 997
Tclefon infomJaCyjno-problemowy
- Poradnia Leczenia Uzależnień 046-837-37-07
- Poradnia Zdrowia Psychicznego 046-837-36-51
Policyjny telefon zaufania 046-837-80-00
Pogotowie encrgetyki cieplnej 046-837-59-16
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 046-837-35-32
Pogoto"ie energetyczne 046-837-36-05
Gaz butlowy 046-837-16-16, 046-837-66-08,
046-837-41-02, 046-837-30-30, 046-837-72-72,
046-837-20-37,046-837-47-77,046-837-44-44,
046-837-84-40; 046-838-15-00;
Warsztat konserwatorski ŁSM 046-837-65-58
Zaklad pogrzebowy: 046-837-53-85, 046-837-07-10,
046-837-20-22, 046-837-26-74
Lecznice dla zwierząt:
ul. Starościńska 5
tel. 046-837-52-48
ul. Chehnońskiego 31
tel. 046-837-35-24
ul. Krakowska 28
tel. 046-830-22-86
Łyszkowice
tel. 046-838-87-19
Bielawy
tel. 046-839-20-95
Straż pożarna

Apteki:
Łowicz - apteki całodobowe:
• ,,8łoneczko" Stanisławskiego, tel. 046-830-22-02
• "Medest IV" 3 Maja, tel. 046-837-31-11
Be!chów: pn.-pl 9.00-14.30
Bielawy: pn.-pl 8.00-15.00
Botimów, Rynek Kościuszki
czynna: pn. wt pl 9.00-16.00; czw. 10.00-17.00
Chąśno: czynna: pn.-pl 9.00-14.00, 16.00-18.00,
sb. 8.00-12.00
Domaniewice, ul Główna:
czynna: pn.- pl. 9.00-16.00, sb. 9.00-12.00
ŁYszknwice: czynna: pn.-pl 9.00-16.00, sb. 10.00-14.00
KiernO'na, Rynek Kopernika 12
czynna: pn.-pl. 8.00-16.00, sb. 8.00-13.00
Kiernazja, Kościuszki 6, czynna: pn.-pl. 8.00-17.00
Kocierzew: pn.-pl 8.00-15.00
Sobota: pn.-pl. 8.30-15.00

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

Pogotowia w Głownie:
Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy
Policja 042-719-20-20; 997 alarmowy
Sbaź pożarna 042-719-10-08: 998 alarmowy
Zakład pogrzebowy 042-719-14-40, 042-719-30-24
Pogotowie energetyczne 042-719-10-60
Lecznica dla zwierząt
ul. Lowicka 62. tel. 042-719-14-40

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

Dyżury

przychodni:

w Głownie:
Przychodnia Rejonowa, ul. Kopernika 19,
tel. 042-719-10-92, 042-710-71-26
- poradnia ogólna: pn.-pl. 8.00-18.00
- dla Meci: pn.-<:zw. 8.00-18.00, pl. 8.00-15.30

cheologicznego i Etnograficznego w Lodzi, Muzeum Etnograficznego im. Marii ZnamierowskiejPrilffcrowej w Toruniu, Muzeum w Lowiczu
i Państwowego Muzeum Etnografic7Jlego w Warszawie. Otwarcie wystawy 17 marca o godz. 15.00,
Muzeum w Lowiczu. Wystąwę będzie można oglą
dać do końca maja.

:-lieborów: czynna: pn.-pl. 7.30-15.30, sb. 9.00-12.00
Zduny: pn.-pl 8.00-17.00, sb. 8.00-12.00
Dyżury

przychodni:

• Pogotowie ratunkowe - tel. 999
• Dzial Pomocy Doraźnej, ul. Ulań,ka 28,
tel. 046-837-56-24
- Ambulatorium Pomocy Doraźnej czynne: w dni
robocze w godz. 16.00-8.00, soboty, niedziele
i święta od 8.00 (przcz 24 h). Pacjenci objęci
opieką medyczną Niepublicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej - przyjmowani są w Ambulatorium Pogotowia po godzinach funkcjonowania ww. Zakładów.
- Pediatryczne Ambulatorium Pomocy Doraźnej.
ul. Ułańska 2; przyjęcia dzieci do 3 r.ż. - w dni
powszednie w godz. 16-8; dzieci do 16 r.ż.
- w soboty, niedzielc i święta przez 24 godziny.
Dzieci objęte opieką medyczną Niepublicznych
Zakladów Opieki Zdrowotnej - przyjmowane są
w Ambulatoriunl Pediatrycznym po godzinach funkcjonowania tych zakladów.
• Poradnia Leczenia Uzależnień,
ul. Kaliska 6, tel. 046-837-37-07

Msze święte
w niedziele i święta:

ci

~:!j~i:yu:=:;~~~
~_
~.
Królowa

opinią publiczną,

Elżbieta

II

•

odgradza się od medialnej burzy grubymi mwami zamkuBaImora\. Tymczasem Tony' ego B1aiJa, nowo wybrane- ~ W\
go premiera, czeka wiele niespodziewanych zadań. W momencie, gdy em0cje w państwie stają się silniejsze niż kiedykolwiek,
musi on znaleźć ścieźkę dialogu pomiędzy królową,

sz:ymanowska

chleb
ziemniaki
marchew
schab bez kości
wołowe bez. kości
wołowe z kością (antrykot)
łopatka bez kości
szynka gotowana
salceson
kiełbasa zwYczajna
kiełbasa wiejska
parówki
kaszanka
słonIna

kurczak
filet z morszczuka (kg)
makrela wędzona
mleko !/uste w folii
masło extra
masło śmietankowe

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
2.80
2,80
1.50
4.00
0.30
10.00

Wystawy:
• Muzeum ludowe rodziny Brzozowskich 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 minimum 5 osób.
• Jutian Brzozowski i Muzeum Rodziny Brzozowskich w Sromowie. W S. rocznicę śmierci artysty. Wystawa prezentuje pamiątki rodzinne, prace Juliana Brzozowskiego, żony, dzieci i synowej Renaty pochodzące ze zbioTÓw Muzeum Rodziny Brzowwskich w Sromowie, Muzeum Ar- poradnia K: pn. 8.00-12.00 i 14.00-16.00;
wt 8.00-12.00; śr. 8.00-12.00 i 13.00-15.00;
czw. 12.00-16.00; pt. 13.00-16.00
- rehabililllcyjna: pn.- pl. 8.00-15.00
- zdro",ia psychicznego: pn. 14-20; wl. 7.45-14.45;
śr. 10.00-18.00, czw. 8.00-15.00;
pl. 13.15-20.00.
- chirurgiczna: pn.-pl. 10.00-15.00
- naczyń obwodowych: po. 13.00-14.00
- dermatolog: wł. 8.00-12.00; śr. 13.00-15.00;
czw. 8.00-12.00
- urolog: śr. 11.00-13.00
- laryngolog: pono 8.00-14.00; śr. 8.00-12.00;
czw. 13.00-18.00
- reumatolog: czw. 8.00-14.00
- pulmonolog: pn., śr., pl. 8.00-15.00
- neurolog: pn., śr. 15.00-18.00
- ortopeda: pn.. wł., CZW., pl. 11.00-13.00
- okulista: pn., śr., pl 8.00-13.00
- diabetolog: ,,1., cZW. 11.00-13.00
- stomatolog: pn. 8.00-18.25, wt, śr.8.00-1535;
CZW., pl 8.00-1535
- ortodonta: prr. 11.00-18.25; wt, śr. 11.00-18.00
w Strykowie:
- ul. Kościuszki 27, tel. 042-719-80-34
- NZOZ Medico, ul. Targowa 16, tel. 042-719-92-30

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
12,85
1,55
2,10
1,70
1,60
3.90
0.37
10,00

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
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
1,90
'3,80
0,40
11 .00

2,99
1,89
0.95
1,33

11,46
12,75
1,69
2,55
1,90
1,80
3,29
0,34
9,77

SYNKOWIE
państwu

-

państwu

Baranowskim z Brodnego Towarzystwa
Jagiel10m z Bobrownik

• SKARB ROLNIKA •

REDAGOWANY PRZY WSPOtPRACY Z WOJEWÓDZKIM
ODR 8RATOSZEWlCE - REJON ŁOWICZ

W ŁOWICZU Z dnja 9.03.2007 r.
jaja fennowe
jaja wiejskie
buraczek czerwony
brokuły

cebula
czosnek
jabłka

kapusta kiszona
kapusta pekińska
kapusta
kalafior ma/y
kalafior duży
brukselka
koperek
marchew
ogór1<i .
papryka
pieczar1<i
pietruszka
pietruszka
pomidory
por

Koncerty
Piątek,

Mela z Bielawskiej Wsi

16 marca:

• godz 21.00 - koncert Fiszemade&Envee, Pracownia
Sztuki Żywlti LOK, bilety 25 zł.
Niedzje!a. 18 marca:
• godz 18.00 - V Final konkursu "Książka Roku 2006
- Lowicz i Ziemia Łowicka" koncert zespołu "Transkapela", sala widowiskowa, wstęp wolny.

Apteki:
DyżUry nocne aptek w Głownie:

<zw. 15.03. Zgierska 27
tel. 042-719-24-84
pl. 16.03. Zgierska 27
tel. 042-719-24-84
sob.17.03. Zgierska 27
leI. 042-719-24-84
odz. l8.03. Zgierska 27
tel. 042-719-24-84
po. 19.03. Łowicka 38
tel. 042-719-21-31
wl. 20.03. Łowicka 38
tel. 042-719-21-31
śr. 21.03. Łowicka 38
tel. 042-719-21-31
Apteki pełnią dy'zury 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:
adz. 18.0J. Stryków, ul. Targowa 14 tel. 042-719-86-89
Apteka pełni dy.żur w godz: 9.00-14.00.
Apteka w Bratoszewjcach:
tel. 042-719-89-68, czynna: pn.-pl. 8.00-13.00;
Apteka w Dobrej: tel. 042-710-98-00;
czynna: pn.-pl. 8.00-15.00, sb. 9.00-14.00.

Kino:
Sobota. niedziela. 17-18 marca:
• godz 17.30 i 19.15 - "Świadek koronny" - film sensacyjny prod. polskiej.

sałata

seler
szczypiorek
rzodkiewka
włoszczyzna

ziemniaki
gruszki
miód

5,00
6,00
1,00
3,00
1.00
1.00
1.50
2,00
2.00
główka
1.80
szt.
3,50
szt.
7.00
kg
3,00
pęczek
1.00
kg
1,20
8,00
szt.
9,00
kg
kg
4.50
2,50
kg
pęczek
1,00
kg
5,00-7.00
szt.
1,00
2,50
szt.
kg
2,50
pęczek
1.50
pęczek
1,80
2,00
pęczek
kg
1,20
kg
4,00
20,00
0,9 litra
15 szt.
15 szt.
kg
szt.
kg
szt.
kg
kg
szt.

ROLNIK SPRZEDAJE
(ceny z dnia 13.03.2007 r.)
Żywiec wieprzowy;

_
_
_
_
_

Domaniewice: 3.10 zl/kg+VAT
Ziewanice: 3,00 zł/kg+VAT
Kiernozia: 3.00 zl/kg+VAT
Skowroda P/d: 3,20 zl/kg+VAT
Różyce: 3.20 złJkg+VAT
Wicie: 3,30 zl/kg+VAT

-

Karnków: 3,10 zl/kg + VAT

Żywiec wołowy:

w Głownie i Strykowie

2,89-2,99
1,95
1,20
1,70
2,20

15,49
7,45
11,44
6,09
5.12

państwu

-

NOTOWANIA Z TARGOWISKA

• godz 19.00 - "świadek koronny"
- melodramat sensacyjny
Inspirowana faktami opowieść
o pot<;dze uczuć w świecie zła Jest tu
i gangster, który pogrąża mafię i dziennikarL, który slaywa tajemnicę. Życie
obydwu zmienia ukochana kobieta.
Sobota, 17 marca:
• godz 17.00 _ ,.Królowa"
• godz 19.00, 21.00 - "Świadek koronny"
Niedziela, 18 marca:
• godz 21.00 - "ś"iadek koronny"
Poniedzialek - środa, INI marca;
• godz. 17.00 - ,.Królowa"
• godz 19.00 - "świadek koronny"

ASORTYMENT
mąka

urotf.zi~ S~:
CÓRECZKI

a społeczeństwem.

• Parafia św. Ducha: 7.00. 8.30,10.00,12.00,18.00;
• Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza:
7.00, 8.00, 10.00, 11.15, 12.30, 17.00:
• Kościół 0.0. Pijarów: 8.00,9.30, 11.00, 12.30, 16.00;
• Katedra: 7.00,9.00, 10.30, 12.00, 18.00; 20.00;
w soboty godz 18.00 msza z liturgią niedzielną
• Kościół Sióstr Bernardynek: 8.00, 10.00;
• Kaptica seminaryjna: 10.00
• Parafia pw. Matki Bcrłej Nieustającej Pomocy:
8.00, 10.00, 12.30, 18.00
• Kościół św. Leonarda: 10.00, 11.30

Ceny żywności: (dane z 13 marca) w Łowiczu

cukier

KRONIKA,
WYPAOKOW
MIL08NYCH

Kino Fenix
ul. Podrzeczn8 20, tel. 046/837-40-01
Czwartek. 15 marca;
• godz 19.00 - DKF "Bez Nazwy'" - "Siódma pieczęć"
-dramat.
Pi~tek, 16 marca:
• godz 17.00 - "Królowa" - dramat biograficzny

r.

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

1,60
2.95
. 3,00
1,75
3,90
0,35
9,90

2.99
1,95
1.30
1,35
0,69
14.99

12.99
9,35
6,99
4,89
.6,49
2,19
6,89
11.49
12,49
1,45
2,79
2.39
1.59
3,25
0.29
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
13.00
1,60
3,00
2,80
1,70
4,20
0,25
9.50

2,90
1.80
1.90
1,10

18,00
7,70
8.70
10,30
6.00
4,50
6.30
11,30
12,20
1,30
3,10
2.85
1.75
4.60
0,35
9,00

2,89
1,79
1,30
0,90
1,25
19.90
17.30
12.20
16.50
11.20
8,80
12,00
9,50
6,20
3,00
6,30
10.80
10.90
1,50
1,29
2,80
1,70
3,40
0,35
8,90

3.00
2,15
1,50
1,1 0
1.00

_ Domaniewice: krowy 3,50 zł/kg+VAT;
byki 4.80 zł/kg+VAT;
jałówki 3,80 zllkg+VAT.
_Kiernozia: krowy 2.70-3,80 zł/kg+VAT;
byki 4.50-5.00 zł/kg+VAT;
jałówki 3,00-4,00 zl/kg+VAT.
_ Różyce: krowy 3,50 zł/kg+VAT;
byki 4,90 złJkg+VAT;
jałówki 3,90 zl/kg+VAT.
_ Skowroda P/d: krowy 3,80 zł/kg+VAT;
byki 5,00 zł/kg+VAT;
jałówki 4,00 złlkg+VAT.

OFERTY PRACY
Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu
(stan na 12.03.2007 r.)

7,99
12,00
1,60
2,50
2,50
1,60
3.60
0,35
8,50

• sprzedawca , _ kierowca kat. C+E ,
- nauczyciel języka angieiskiego • • magazynier, • szwaczka, • pilarz, • spawacz z grupą inwalidzką•• dziewiarz,
• salowa z grupą inwalidzką, • formowacz skarpet, • bukieciarz, • kelner
- sprzedawca, • sprzedawca paliw, • osoba do koordynowania owoców, • osoba
do sprzątania, • fryzjer, • kierowca zaopatrzeniowiec z prawem jazdy kat. B.
• osoba do pracy w kuchni. • kelner

OFERTY STAŻU:
• pracownik biurowy. sprzedawca,
• przedstawiciel handlowy, • monter
- składacz okien, _ pomoc kuchenna
PUP nie udziela tadnych informacji telefonicznie.
Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty.

33

-

15.03.2007 r.

Festiwal filmowy
znów w łowiczu
,,4 dni w Europie" to
drugi w tym roku
festiwal filmowy
organizowany
w kinie "Fenix"
przez Łowicki
Ośrodek Kultury
i Dyskusyjny Klub
Filmowy "Bez
nazwy".

Koncert grupy TRANSKAPELA, której twórczość inspirowana jest muzyką żydowską, zwłasz
cza kapel klezmerów karpackich działających na przełomie XIX i ~ wi~ku: u~wietn! r~z.
strzygnięcie piątej edycji konkursu na najciekawszą książkę o ŁowIczu I Ziemi Łowlckle!
Przypomnijmy, że w tym roku bierze w nim udział pięć pozycji. Uroczystość odbędzie
w niedzielę 18 marca o godz. 18 w sali kinowej Łowickiego Ośrodka Kultury. Wstęp wolny. (tb)

Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie

Cuda na czerpanym papierze
Trudno jest oddać słowami
to, czym zajmuje się artystka
z Głowna Agnieszka Andruszkiewicz, której prace plastyczne przez miesiąc oglądać
można w Gminnej Bibliotece
Publicznej wNieborowie.

N

apisać można, iż jest to papieroplastyka,jednak do powstania prac służą też fragmenty roślin
i inne tworzywo. Grunt powiedzieć,
iż dzieła powstają z papieru czerpanego, w którego kolejne warstwy
wkomponowywane są różne materiały, barwy itp. Efektem końcowym
mogą być na przykład pejzaże, takie jakie oglądać można na nieborowskiej wystawie, otwartej 8 marca z okazj! Dnia Kobiet

Łowickie

Podstawowe tworzywo swoich
prac artystka wykonuje sama. Jak.
twierdzi w dołączonym do wystawy folderze, papier czerpany przeżywa dziś swój renesans. ,,Dzieje
się to dzięki artystom, którzy pokochali tę materię, a ona stała się ich
medium, przewodnikiem w twórczości".

Agnieszka Andruszkiewicz
mieszka w Głownie. W roku 1999
uzyskała dyplom Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi
w zakresie rzeźby. W roku 2006
otrzymała dyplom magistra inżyniera w Instytucie Papiernictwa i
Poligrafii Politechniki Łódzkiej.
Wystawy indywidualne rniała między innymi w Głownie, Dusznikach
Zdroju, Łodzi, Łęczycy, Wieluniu

Aby wytworzyć papier czerpany - podstawowe tworzywo swoich dzieł, artystka potrzebuje wiele
czasu i pracy. Własnoręcznie bowiem sporządza papier z traw, lub
innych roślin włóknistych. Praca jest
żmudna i wyczerpująca,jednak zda. niem artystki, dzieło które powstaje
z takiego materiału ma swoją "dugzę" i emituje energię, którą odczuwa odbiorca
Na nieborowskiej wystawie zabaczyć można prace pochodzące
z trzech cykli: inspirowanych czasem - prace z cyklu ,,Pomiędzy
dniem a nocą", z cyklu inspirowanego pejzażem "Gdzie horyzont
łączy niebo z ziemią", i miniatury
inspirowane pejzażem.
(wcz)

muzeum przypomni Brzozowskich

ruchome szopki łowickiego, toruńskiego i łódzkie ponowanym w
go ..Twórca muzeum zmarł 8 mar- mych scen.
wykonane przez

Słynne

nieżyjącego już dziś

rzeźbiarza Juliana
Brzozowskiego, rzeźby
jego syna Wojciecha,
obrazy i wycinanki córki
Marii Kosińskiej Brzozowskiej, a także
hafty córki Barbary
Zabost będzie można
oglądać' przez trzy
miesiące w łowickim
muzeum.

ernisaż \\!)'slawy upamięt

W

niającej

S-lecie śmierci Juliana Brzozowskiego, na
którą trafi c:zi;f,ć eksponatów z muzeum Brzozowskich w Sromowie,
odbędzie się w najbliższą sobotę
17 marca o 15.00.
Przedmiotem wystawy jest nie
tylko historia prywatnego muzeum,
ale również tradycje tej rodziny artystów ludowych. Część eksponatów pochodziła będzie z muzewn
w Sromowie, pozostałe z muzeów

ca 2002 r. w wieku 77 lat. Stworzone przez Brzozowskiego rzeź
by nie fascynowałyby może aż
tak, gdyby się nie ruszały, ale to,
że się ruszają, jest też jego zasługą.
Konstrukcje mechanizmów, przekładnie, dobór szybkości obrotów
- wszystko było pomysłem Juliana Brzozowskiego, on też sam
wykonywał i regulował te na pozór proste układy. Karuzelę, która obraca się na jednej z ekspozycji, wymyślił jeszcze jako uczeń
szkoły podstawowej. Wtedy krę
ciło sięją korbką, dopiero po latach stała się ona elementem wkom-

jedną

Przypomnijmy, że pierwszy pawilon Muzeum Ludowego w Sramowie, mieszczący ruchome rzeź
by, otwarto w 1972 roku, drugi, ze
strojami, skrzyniami, pająkami
w 1980, trzeci powozowy w 1985.
Najnowszy - czwarty budynek powstał głównie z myślą o starych,
drabiniastych wozach gospodarczych. Jego otwarcie odbyło się
w lipcu 2000.
Choć więc Sromów jest blisko,
dzięki wystawie w łowickim muzewn niezwykła twórczość Brzozowskich bądzie jeszcze bardziej
dostępna
(eb)

cert promuje najnowszy album Fi-

pią

sza i Emade ,'p iątek 13". Pod pseu-

ilety w cenie 25 zł są do nabycia w kasie kina ,,Fenix".
Fisz zagra na gramofonie,
Emade na perkusji i sampIerze,
a Envee na klawiszach i basie. Kon-

donimami Fisz i Emade kryją się
w rzeczywistości bracia Bartek
i Piotr Waglewscy, którzy w styczniu tego roku dostali ,,Paszport Polityki 2006". W ubiegłym roku brali
udział w nagraniu pIyty Marii Peszek ,,Miasto Mania".
(jr)

B

dzenie i namiętność.
Tego samego dnia,
tylko ponad dwie godziny później o godz.
19.30 zostanie pokazany film Neil Jordan
"Śniadanie na Plutonie". Przedstawia
on zwariowane lata
70., w których królował rock and roll i rewolucja seksualna.
Film opowiada histo-

rozgrywającesięjedne

go dnia historie,. przehumorem,
które opowiadają
o ekscentrycznych postaciach: turystów, policjantów i złodziei.
Kiedy próbują oni nawiązać kontakt z osorię młodego chłopaka
bami pochodzącymi
Patricka, który jest
oprzedni Och/Filmfestiwal za- z różnych kultur, módzieckiem księdza
kończył się w ostatnich dniach wiącymi też różnymi
i jego gosposi, porzulutego, tym razem WK wraz z DKF językami, dochodzi do
conego na schodach
"Bez nazwy" zaprasza na filmy kina zabawnych nieporokościoła. Patrick od
europejskiego - i to już od 22 do 25 zu·mień. Powstałe
zawsze lubił ubierać
marca Projekcje odbywać się będą w skutek tego zamiesię w dziewczęce suo godz. 17.00 i o godz.l9.30. Wyjąt szanie spotęgowane
kienki, stąd szybko
kiem będzie sobota 24 marca, pod- jest wielkim wydarzebrakuje dla niego miejczas której filmy zostaną wyświe niem: finałem pilkarsca w irlandzkim, katloneogodz. 17.00i 19.00,ao godz. skiej Ligi Mistrzów,
tolickim miasteczku.
21.00 rozpocznie się koncert który rozgrywają druWyrusza do Londynu,
łódzkiego zespołu "Filids", gra- żyny
by tam spróbować się
Galatasaray
jącego muzykę irtandzką,
Istambuł i Deportivo
odnaleźć.
- Celem tego przeglądu jest uka- La Coruna w MoW trzeci dzień fezanie wielokulturowości i różnorod skwie.
stiwalu 24 marca
ności Europy, uwrażliwienie na zao godz. 17.00 wyW piątek 23 marchowanie odrębności kulturowej caogodz.17.00zoświetlony zostanie
i poczucie tożsamości poszczegól- stanie wyświetlony
"Jeden
dzień
nych nacji - mówi inicjatorka festi- dramat Terence Gross
w Europie", a o
walu Karolina Szkopiak, która obec- "Hotel Splendide"godz. 19.00 "Hotel
nie jest stażystką w ŁOK-u
Splendide". Natoutrzymany w klimacie
W dniu rozpoczęcia przeglądu fil- ,,Delicatessen". Akcja
miast 25 marca
mowego w czwartek 22 marca, filmu "Hotel SpIendiw niedzielne popołu
zostaną wyświetlone dwa filmy: de" dzieje się w starym
dnie o godz. 17.00
O godz. 17.00 "Dzikie pszczo- hotelu, na tajemniczej
pokazane zostanie
ły" w reżyserii Bohdana Slamy, a o wyspie. Po śmierci
"Śniadanie na Plugodz. 19.30 Hannesa Stobra "Je- matki, życie dzieci totonie", a wieczorem
den dzień w Europie". Pierwszy czy się dalej z jej duogodz.19.00nazaz nich opowiada o codziennym życiu chowym udziałem,
kończenie przeglądu,
w wiosce na Morawach, w której ponieważ przy posił
zostanie wyświetlony_
panuje duże bezrobocie. Jej miesz- kach, codziennie są odfilm"Dzikie~
kańcy, po ponad czterdziestu latach twarzanejej nagrania na
ły" , który również festiwal rozpocznie.
komunizmu, mogą obecnie tylko płycie , w których
Bilety na wszystkie seanse będą
przesiadywać w knajpie, ponieważ mówi o zgubnym wpływie smacznie mają nic innego do roboty. Jed- nego jedzenia i seksu. Są to właśnie do nabycia w kasie kina ,,Fenix"
(jr)
nak dzięki poczuciu humoru dwa główne motywy tego filmu: je- w cenie 8 zł.
pełnione

P

z rucho-

Gramofon, sampler i klawisze
Fisz, Emade i Envyee wystą
dla miłośników hip hopu
w Pracowni Sztuki Żywej już
jutro, 16 marca o godz. 21.00.

wszystko staje się dla
nich łatwiejsze do zniesienia
Z kolei ,,Jeden dzień
w Europie" to cztery,

oświetlenie

lakiery
karnisze
impregnaty
kleje
gładzie

"0
.~O*Ol OO%~O$C
,)f!

GOTO""KA
Wiek klienta· do 100 lat
Rata kredytu· do 100% dochodu
Bez poręczycieli i zaświadczeń
~
z pracy, US, ZUS i KRUS

~

Łowicz, Stan/s awskiego 23 tel. f.046T 837-51-08

Skierniewice, Lelewela 6, pok. 5, te . (0.(6) 832-64-4,4
'Tani fqeayt
~tfeBol

ara

PlllS -t..
Łowicz,

Plac Przyrynek 16

Tel. 0-46 837-48·93

~

~~

• Komputery
~<:j
• Kasy fiskalne, wagi
• Akcesoria
c;>~ftJ
• Programy dla firm
• Serwis
Oferujemy bezprzewodowy dostęp
do internetu w sieci Plus
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Koszykówka - wojewódzka liga żaczek U-12

Koszykówka
- 7. kolejka finałów
wojewódzkiej ligi młodzików
o miejsca 1-6

Na poczqtek wygrana i poraika-

Planowo wygrano
w.Kutnie

•

• MKS illKutno- UMKSKSIĘŻAK
Łowicz 24:43 (2:15,4:12, 14:8, 4:8)
Księżak: Aleksandra Wojda 14, Izabela
Ziarniak 8, Weronika Rondoś 7, Paulina
Wielemborek 6, Eliza Stawicka 2, Maja Liberska 2, Elżbieta Siekiera 2, Tlona Płacheta,
Maja Gabrysiak, PatJycja Rynek, Natalia
Liberska i Mrutyna Karska.
Najwięcej dla MKS III: Natalia Olczak 14.
• MKS n Kutno - UMKS KSIĘŻAK

• MSZS Kutno - UMKS KSIĘŻAK
I Łowicz 44:68 (13:20, 8:15, 12:15,
11:18)
Księżak

I: Maciej Kucharek 29, Piotr
19 (lx3), Maciej Koper 6,
Mateusz Anyszka 4 i Mateusz Wasi ak
oraz Michał Kostrzewa 6, Tomasz Zabost 4, Hubert Marszałek, Kajetan Mosiński i Michał Staniszewski.
. Najwięcej dla Kutna: Adam Lewandowski 15 i Artur Kędziora 15 (2x3).
Kutno, 10 marca. Po serii trzech
porażek w lidze wojewódzkiej starsza
drużyna młodzików Księżaka jechała do
Kutna z zamiarem zwycięstwa. Łowicza
nie byli tu faworytami, ale zwycięstwa
nie można było być pewnym. W składzie
nadal zabrakło kontuzjowanego Antoniego Nowaka, który pauzuje już trzeci
Pawłowski

Łowicz 38:26 (7:4,4:8, 15:5, 12:9)
Księżak: Aleksandra Wojda 13, Izabela

Ziarniak 6, Natalia Liberska 4, Eliza Stawicka 2, Elżbieta Siekiera I, Weronika Rondoś,
Ilona PIacheta, Paulina WicIemborek, Oliwia Wiechno, Maja Liberska, Patrycja Rynek i Mrutyna Karska
Najwięcej dla MKS ll: Natalia Olczak 14.
Kutno,. 10 marca. Najmłodsze koszykarki UMKS Księżak z rocznika 1995-96
turniejem w Kutnie zainaugurowały rozgrywki wojewódzkiej ligi koszykówki
żaczek. ·Podopieczne trenerki Karoliny
Pierzchały w meczach z zespołami Miejskiego Klubu Sportowego w Kutnie odniosły jedno zwycięstwo i raz przegrały.
Pozostałe mecze I. kolejki: MKS T1- Mag
Rys Zgierz 9:82, MKS III - Mag Rys 1:94.
I. Mag-Rys Zgierz
2 4 176:10
2. MKS H Kutno
2 3 47:108
3. UMKS Księżak Lowicz 2 3 69:62
4. MKS HI Kutno
2 2 25:137
5. MKS l Kutno
O O 0:0
NajmIodsze "Centem" rozpoczęły ligę od zwycięstwa i

Koszykówka - 9. kolejka

finałów

• MfK I Pabianice - UMKS KSIĘ
ŻAK Łowicz 98:25 (17:10,32:2,24:5, 25:8)
Księżak:

Ada Olejniczak 9, Magda Jagura 7, Maja Podrażka 5, Joanna Brandt 4
iAgata Janicka oraz NadiaRachubińska, Hanna Wojda, Doma Brodecka i Cysia Chlebna
Najwięcej dla MTK. 1: Sara Grzybek 29
(I x3) i Sylwia Włodarek 22 (1 x3).
Pabianice, 10 marca. Osłabiony kadrowo
zespół UMKS Księżak w rewanżowym
meczu 9. kolejki finałów wojewódzkiej ligi
• koszykówki młodziczek o miejsca 1-6 bardzo wysoko przegrał z pierwszą ekipą
MTK. Pabianice. W styczniowym pojedynku tych zespołów pabianiczanki wygrały

podięly

walki

w Łowiczu 64: 103, ale w niedzielnym pojcdynku podopieczne trenera Pawła Doliń
skiego nie podjęły wa1ki i stąd tylko25. punktów łowiCzanek.
Pozostałe wyniki 9. kolejki o miejsca 1-6:
Orlik Ujazd - UKS Jordan Łódź 34:48, Basket I Aleksandrów Łódzki - ŁKS Łódź
77:42.
1. UKS Jordan Łódź
8 16 744:372
2. Basket TAleksandrów
9 14 504:606
3. MTK I Pabianice
7 13 574:353
4. UMKS Księżak Lowicz 8 11 509:644
5. Orlik Ujazd
8 8 361 :556
6. ŁKS Łódź
7 7 2~6:447
(d)

Podopieczni trenera Zbigniewa
szybko odskoczyli rywalowi i pewnie utrzymywali dystans.
W l. minucie po dwóch akcjach Macieja
Kucharka było już 4:0. Po pierwszej
kwarcie łowiczanie prowadzili 20: 13.
W drugiej odsłonie przewaga szybko
wzrosła po dobrych akcjach Piotra Pawłowskiego i dobrej zmianie Michała
Kostrzewy. W 17. minucie Księżak wygrywał 35:17 i wyglądało na to, że spokojnie będzie przez kolejne kwarty.
Po przerwie na parkiecie częściej pojawiali się rezerwowi, którzy również radzili sobie z rywalem, ale przewagi dużo
większej nie potrafili już wywalczyć.
Ostatecznie łowiczanie wygrali 68:44
i było to ich trzecie zwycięstwo w rundzie finałowej.
Pozostałe wYlliki 7. kolejki o miejsca 1-6:
Start I Łódź - ŁKS I Łódź 56:83, Junak Radomsko - Trójka Sieradz.
l. ŁKS I Lódz
7 14 72J :305
2. Trójka Sieradz
6 II 463)69
3. Start I Łódź
7 11 483:426
4. UMKS Księżak I Łtlwicz7 10 470:455
5. MSZS Kutno
7 8 368:616
6. Junak Radomsko
6 6 289:623
Łazińskiego

porażki.

Koszykówka - 16. kolejka wojewódzkiej ligi juniorów

wojewódzkiej ligi
1-6

młodziczek o miejsca

"Centerki" nie

tydzień.

Kończyli

mecz we trzech

• WIKING Tomaszów Mazowiecki UMKS KSIĘŻAK Łowicz 74:71 (18:20,
18:12, 22:17,16:22)
Księżak: Maciej Siemieńczuk 29 (1x3),
Adrian Dyszkiewicz 14 (2x3), Przemysław
Duranowski 13, Marcin Pelka 9 (1x3) i Mariusz 19ielski 6.
Najwięcej dla Wikinga: Przemysław Kozera 22 (2x3) i Łukasz Wojtaszek 15.
T0masz6w Mazowiecki, 10 marca.
W poprzednim meczu juniorzy UMKS
Księżak wystąpili w sześcioosobowym skła
dzie - teraz trener Robert Kucharek zdołał zebrać na wyjazd do Tomaszowa Mazowieckiego tylko pięciu koszykarzy. Szkoda, bo w pojedynku z Wikingiem można
było walczyć o czwarte w tym sezonie

zwycięstwo. Pomimo, że łowiczanie koń
czyli ten pojedynek w trzyosobowym skła
dzie to przegrali tylko trzema punktami.
Pozostałe mecze 16. kolejki: MSZS Kutno - ŁKS Łódź 52:72, PKK 99 Pabianice UMKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski
79:61, Start Łódź - ósemka Skierniewice
86:62. Pauza: Junak Radomsko.
I. MSZS Kutno
14 26 1163:935
2. Start Łódź
14 23 1144:996
3. ŁKS Łódź
13 22 950:781
4. Wiking Tomaszów Maz.14 22 1095:1035
5. UMKS Piotreovia
13 21 1100:1042
6. PKK 99 Pabianice
13 20 890:805
7. Junak Radomsko
14 20 1063:J 185
8. UMKS Księżak Łowicz 13 16 975:971
9. Ósemka Skierniewice 14 14 843:1473

(z, p)
REKLAMA -

ŁOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŁOWICZU ul. Starzyńskiego 1
OGŁASZA DLA

PEtNOLETNICH OS B FIZYCZNYCH
PRZETARG NIEOGIANICZONY NA PIERWSZEŃSTWO ZAWARCIA UMOWY
o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkań:
• os.

Starzyńskiego

bl. 5 m. 90, I p. o pow.

użytkowej

32,30 m2 •

dwa pokoje z kuchnią, przedpOkój, łazienka i WC
Wkład budOWlany ustalony na podstawie operatu szacunkowego wynosi 58.790,00,00 zł

• os. Starzyńskiego bl. 7 m. 24, IV p., o pow.

użytkowej

32,30 mZ,

dwa pOkoje z kuchnią, przedpokój, łazienka i WC
Wkład budowlany ustalony na pOdstawie operatu szacunkowego wynosi 49.740,00 zł
ol' Pnetarg odbędzie się w dniu 19.03.2007 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni.
ol' Szczegółowych informacji w tej sprawie oraz warunki przetargowe można uzyskać w biurze Spółdzielni (pok. nr 12)

lub telefonicznie pod numerem (0-46) 837-38-76 wew. 15.
ol' Osoby nabywające mieszkanie w spółdzielni nie wnoszą opiaty notarialnej i skarbowej.

ZAKŁAD

• Odbiór podkładów z Bazy Nawierzchniowej w Łowiczu.
• Cena minimalna za 1 szt. 2,00 + VAT.

poszukuje kandydata
do pracy na stanowisko

y

KIEROWNIK MAGAZYNU
Wymagania:

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

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

łódź,

Kontakt: tel. 662262404 w godzinach 12.00-f5.00
lub mail pc@kodan.pl

R-475

budowlanych i narzędzi·

przedstawiciel handlowy:
JADAR, BUDOKRUSZ; SEMMERLOCK
ł TYNKI ZEWNĘTRZNE
I MOZAIKOWE w ciągu 12 godzin
• DUŻYWVBÓR
CEGŁY KLINKIEROWEJ
• Oferujemy także wiele innych
materiałów budowlanych,
wykończeniowych

oraz

narzędzi

ul. Inflancka 32

047 B59 88 BB, 24h: o501 049 529

WVPo~czalnia maszyn

NAPRAW INFRASTRUKTURY
w WARSZAWIE

• Zainteresowani kupnem podkładów betonowych
bliższych informacji mogą uzyskać
pod numerem telefonu {0461 830·93·46.

Firma KocIan z siedzibą w Łowiczu,

• mini koparki, • wibratory do betonu, • betoniarki,
• rusztowania, • zagęszczar1d, • pompy, • agregaty prądotwórcze,
• mIoty wyburzeniowe, • drabiny, bruzdownice,
• szlifierki do ścian I podłoży, • cytdlniarki, • wciągarkl linowe,
• elektronarzędzia, • wiertła, • odkurzacze przemysłowe,
• kosiarki, kosy, pilarki, • przecinarki do betonu ."i wiele innych

Centrum Budowlane Os. Górki, ul. Łęczycka 64 wlowicm

!

.v/ LOv"1'\
A 'TO v' mont~ instalacji
v' serwis v' RATY
oraz NAPRAWY_

MECHANICZNE POJAZDOW

NAPRAWY • sprzęgieł • silników
• zawieszeń • hamulców • zbieżność kół itp.
poleca: AUTO NAPRAWA ini. mech. MAREK STREMBSKI
99-400 Łowicz, ul. Browarna 12
:;
Tel. 0-46830·30·55,0-46837-41·57 (dom), 0-509·555-369

MONTAZ SAMOCHODOWYCH

INSTA LACJ I CAlOWYCH
USŁUGI

PIASKARSKIE

czyszczenie elementów metalowych
Ł YSIKOWICE,

UL. POLNA 3
tel. 0-502-583-965, 0-607-988-257
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dekoder na własność Aam• •
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• WIKING I Tomaszów Mazowiecki - UMKS KSIĘŻAK Łowicz 28:37
(6:7, 10:4, 6:14, 6:12)
Księżak: Michał Zieliński 16, Norbert
Major 11, Mikołaj Milczak 4, Bartłomiej
Trepa 2, krzysztof Rondóś I, Emanuel
Mądrzycki I oraz Paweł Szustak, Kacper Kłos, Mateusz Klimczak, Adam
Zwoliński i Wiktor Wawrzyńczak.
Najwi«cej dla Wikinga: Piotr Kuta II..
• WIKING n Tomaszów Mazowiecki - UMKS KSIĘŻAK Łowicz 14:27
(4:6, 5:7, 3:12, 2:2)
Księżak: Michał Zieliński 17, Norbert
Major 10, Mikołaj Milczak, Bartłomiej
Trepa, Krzysztof Rondoś, Emanuel Mą
drzycki, Paweł Szustak, Kacper Kłos ,
Mateusz Klimczak, Adam Zwoliński
i Wiktor Wawrzyńczak .
Najwięcej dla Wikinga: Mateusz
Ostrowski 5.
Tomaszów Mazowiecki, 4 marca.
Już tradycyjnie w marcu na parkiety koszykarskie wychodzą naj młodsi zawodnicy. PieIWszy turniej żaków w ramach
ligi wojewódzkiej w tym sezonie odbył
się w Tomaszowie Mazowieckim. O ligowe punkty walczyli naj młodsi koszykarze łowickiego Księżaka. W tym roku
w lidze grać będzie, podobnie jak w ubiegłym roku, tylko jedna ekipa z Łowicza.
Dmżyna składa się z chłopców z rocznika 1995 i 1996.
Zespół trenera Roberta Kucharka
bardzo dobrze rozpoczął rozgrywki.
Łowiczanie odnieśli dwa zwycięstwa,
pokonując dwie ekipy z Tomaszowa.
W łowickiej drużynie zdecydowanie najlepszymi zawodnikami byli Michał Zieliński i Norbert Major. Ta dwójka gra
już w lidze młodzików zatem łatwiej radziła sobie na parkiecie z ligowym doświadczeniem od swoich kolegów.
Pozostałe wyniki: Wiking l Tomaszów
Mazowiecki - Ósemka Skiemiewice 22:40,
Wiking II Tomaszów Mazowiecki Ósemka Skierniewice 20:42.
I. Ósemka Skierniewice
2 4 _ 82:42
2. Księżak Łowicz
2 4 64:42
3. Wiking I Tomaszów
2 2 50:77
4. Wiking II .Tomaszów
2 2 34:69
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Wyrównany turniei dla $P 7
OKRĘG ŁOWICKI:
Łowicz,

16 lutego. Bardzo wyrównany charakter miał turniej o rnistrzostwoŁowi
cza w minikoszykówce chłopców. Do zawodów zgłosiły się cztery zespoły, a awans
do finału Powiatowych Igrzysk Młodzieży
Szkolnej wywalczyły aż trzy najlepsze ekipy: "Czwórka", "Siódemka" i "Trójka".
Pewnym zaskoczeniem jest znalezienie
się "poza burtą" ucmiów SP 2 Łowicz,
którzy w półfinale przegrali tylko jednym plmktem z późniejszymi zwycięz
cami - koszykarzami SP 4, a później uleglijednak "Trójce".
Mecze półfinałowe:
• SP 4 Lowicz - SP 2 Łowicz 17:16
(2:4, 4:6, 6:0, 5:6); pkt.: Piotr Ptasiński 8,
Wojciech Graczyk 4, Łukasz Wójcik 3 i Przemysław Kaczor 2 - Wojciech Tomaszkiewicz 8, Błażej Kosiorek 4, Patryk Kaczor 2
i Łukasz Wysocki 2.
• SP 7 Łowicz - SP 3 Łowicz 20:14
(8:4,0:4,8:3,4:3); pkt. : Marcel OIubck 8.
Michał Zieliński 6 i Norbert Major 6 - Patryk Dąbrowski 4, Tomasz Kondrat 3, Adam
Pochwała 3, Kamil Dudziński 2 i Rafał Soł
tysia!< 2.
Mecz o 3. miejsce:
• SP 2 Lowicz - SP 3 Lowicz 14:20
(2:6,6:3,4:5,2:6); pkt.: Wojciech Tomaszkiewicz4, Jakub Pelka 4, Błażej Kosiorek 2,
Przemysław Kołach 2 i Łukasz Wysocki 2 Adam Pochwała 7, Kamil Dudziński 6, Piotr
Zientara 4, Rafał Sołtysiak 2 i Tomasz Kondrat l.
Mecz o l. miejsce:
• SP 4 Lowicz - SP 7 Lowicz 28:15
(9:6,4:3,7:4,8:2); pkt.: Łukasz Wójcik 9,
Piotr Ptasiński 7, Wojciech Graczyk 4, Przemysław Kaczor 4, Adrian Gajewski 2 i Tomasz Adamas 2 - MarcelOlubek 6, Michał
Zieliński 4, Bartłomiej Tkacz 2, Radosław
Ludwieki 2 i Damian Balik l.

W meczach nSiódemkr i nCzwórkin remis, ale tytuł zdobyli jednak gracze SP 7.

teusz Pleskowicz i Jakub Stadnik - nauczycielem w-f Paweł Ooliński.
OKRĘG ZACHODNI:
Bielawy, 15 lutego. Trzyzespołyzrnie
rzyły się w turnieju okręgowym w Bielawach, a najlepsi okazali się gospodarze tej
imprezy - podopiecmi Marcina Becherki z SP Bielawy.
Y{ynjkt SP Bąków - SP Zielkowice 13:9,
SP Bielawy - SP Bąków 7:2, SP Bielawy SP Zielkowice 8:5.
l. SP Bielawy
2 4 15:7
2. SP Bąków
2 3 15:16
3.SPZielkowice
2 2 14:21
Najlepszą ekipą okręgu zachodniego okazała się Szkoła Podstawowa im. 17 Pułku
Ułanów Wielkopolskim w Bielawach,
1. SP 4 Łowicz
2 4 45:31 a w zespole tym grali: Karol Rybus, Cezary
2. SP 7 Lowicz
2 3 35:42 Augustyniak, Piotr Lewandowski, Jakub Tru3. SP 3 Lowicz
2 3 34:34 pinda, Mateusz Trupinda, Mateusz Antczak,
4. SP 2 Łowicz
2 2 30:37 Dominik Zych, Kamil Pakuła, Marcin BartoW mistrzowskiej drużynie Szkoły Pod- siak, Mateusz Sobczak i Bartosz Baleerski stawowej nr 4 im Marii Konopnickiej nauczyciel w-f Marcin Becherka.
w Łowiczu zagrały: Piotr Ptasiński (15),
OKRĘG POŁUDNIOWY:
Łukasz Wójcik (12), Wojciech Graczyk (8),
Nieborów, 16 lutego. Tylko dwie druPrzemysław Kaczor (6), Adrian Gajewski żyny rywalizowały w okręgu południowym,
(2), Tomasz Adamas (2), Dawid Dęgus, a pewne zwycitC"two odnieśli młodzi gracze
(zł,p) Mateusz Koza, Przemysław Kaczor, Ma- SP Nieborów.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _---,

Sport szkolny - Rejonowe IMS w minikoszykówce chłopców

Finałowa porażka

"Siódemki"

Żychlin, 23 lutego. Niespodziankąza
kończył się turniej minikoszykówki chłop
ców rozgrywany w ramach Rejonowych
Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Po raz pieIWszy w historii tej imprezy WYpała, i jednocześnie awansowała do finałow mislrmstw
województwa łódzkiego, drużyna z Rawy
Mazowieckiej.
Rośli rawscy lekkoatleci w finale ograli
podopiecmych Zbigniewa Łazińskiego.
Uczniowie "Siódemki" wyraźnie odczuwali
trudy bardzo ciężkiej półfinałowej przeprawy z SP 9 Skiemiewice.
MECZE PóŁFINAŁOWE:
• SP 9 Skierniewice - SP 7 Lowicz
17:24 (3:12, 3:0, 3:6, 8:6); pkt.: Marcel
Ołubek 14 i Norbert Major 10.
• SP 2 Żychlin - SP l Rawa Maz0wiecka 16:31
MECZ O 3. MIEJSCE:
• SP 2 Żychlin -SP 9 Skierniewice 21:27
MECZ O 1. MIEJSCE:
• SP l Rawa Mazowiecka - SP 7
Lowicz 37:21 (14:4,2:2, 10:8, 11:5); pkt.:
MarcelOłubek 14, Norbert Major 4, Bartło
miej Tkacz 2 i Michał Zieliński I.
l. SP I Rawa Maz.
2 4 68:37
2. SP 7 Łowicz
2 3 45:54
3. SP 9 Skierniewice
2 3 44:51
4. SP 2 Żychlin
2 2 37:58

•

Sport szkolny - Powiatowe IMS w minikoszykówce chłopców

Koszykówka
- wojewódzka liga żaków U-12

Ruszyła
liga żaków

•

• SP Nieborów - SP Domaniewice 29:7
(4:2,6:2,9:1, 10:2)
1. SP Nieborów
l 2 29:7
2. SP Domaniewice
l l
7:19
Zwycięzcami turnieju w okręgu południo
wym zostali uczniowie Szkoły Podstawowej w Nieborowie: Krystian Węgliński, Albert Lepieszka, Radosław Kubiszewski,
Mateusz Zwoliński , Mateusz Sobolewski,
Michał Odolczyk, Hubert Pach, K.amiI Niedbała, Daniel Jagiełło, Tomasz Tybuś, Piotr
Górczyński i Marcin Staszewski - nauczyciel w-f Robert Chojnowski.
OKRĘG PÓŁNOCNY:

taguszew, 16 lutego. PozwycitC"twie
w turnieju siatkarskim.uczniowie SP Kocierzew wygrali także w turnieju okręgowym
w minikoszykówce.
.'8rik SP Kiemozia - SP Błędów 12:3,
SP Kocierzew - SP Błędów 17: 15, SP Kocierzew - SP Kiemozia 9:6.
1. SP Kocierzew
2 4 26:21
2. SP Kiernozia
2 3 18: 12
3. SP Bł~dów
2 2 18:29
Zwycięzcami turnieju w okręgu południo
wym zostali ucmiowie Szkoły Podstawowej w Błędowie: Sebastian Stańczak, Grzegorz Kotlarski, Łukasz Przybylski, MateuszWłodarczyk, Rafał Trakul, Kamil Taraska, Dominik Papiernik, Piotr Łacheta, Patryk Michalak, Jakub Wojciechowski, Mateusz Wojciechowski i Tomasz Sierota - nauczyciel w-f Elżbieta Rokicka.
FlNAŁPIMS:

Łowicz, 20 lutego. Spore emocje i ostatecznie mistrzowski tytuł dla "Siódemki"
(nauczyciel w-f Zbigniew ł::aziński),
a komplet pucharów wywalczyli koszykarze z Łowicza.
Grupa A:
• SP 4 Łowicz - SP Nieborów 29:7
(14:2,0:2,5:3,10:0); pkt.: Łukasz Wójcik
15, Piotr Ptasiński 6, Wojciech Graczyk 4,
Jakub Stadnik 2 i Mateusz Koza 2 - Mateusz Sobolewski 4, Albert Lepieszka 2 i Tomasz Tybuś I.

• SP 4 Lowicz - SP Kocienew 51:13
(22:0,7:8, 6:4, 14:1); pkt.: Łukasz Wójcik
20, Piotr Ptasiński 14, Wojciech Graczyk 6,
Tomasz Adamas 4, Mateusz Pleskowicz 3,
Adrian Gajewski 2 i Mateusz Koza 2 - Rafał
Trakul8 i Kamil Taraska 5.
• SP Nieborów - SP Kocienew 18:12
(3:2,5:4,6:4,4:2); pkt.: Mateusz Sobolewski 9, Radosław Kubiszewski 6 i Albert Lepieszka 3 - Kamil Taraska 6, Rafał Trakul 4
i Sebastian Stańczak 2.
Grupa B:
• SP 3 Łowicz - SP 7 Łowicz 10:23
(2:8, 4:0, 2:8, 2:7); pkt.: Adam Pochwała 2,
Patryk Dąbrowski 2, Tomasz Kondrat 2,
Adam Bryła 2 i Piotr Podsędek 2 - Michał
Zieliński 7, Marcel Ołubek 6, Norbert Major 6 i Bartłomiej Tkacz 4.
• SP 3 Lowicz - SP Bielawy 16:9 (2:2,
6:0, 2:2, 6:5); pkt.: Piotr Zientara 6, Rafał
Sołtysi ak 2, Patryk Dąbrowski 2, Dawid
Czubak 2, Dominik Łtlkawski 2 i Adrun Bryła
2 - Karol Rybus 4.
• SP7Lowicz-SP Bielawy 28:17 (12:2.
5:4, 10:1, O:I(); pkt.: Marcel Olubek 14,
Norbert Major 9, Bartłomiej Tkacz 3 i Michał Zieliński 2 - Karol Rybus 9, Bartosz
Balcerski 4, Mateusz Sobczak 2 i Cezary ,
Augustyniak 2.
Mecze półfinałowe:
• SP 4 Łowicz - SP 3 Łowicz 23:22
(6:5,5:2,2:7,9:8); pkt.: Piotr Ptasiński 9,
Łukasz Wójcik 5, Przemysław Kaczor 5
i Wojciech Graczyk 4 - Adam Pochwała 9,
Rafał Sołtysiak 6, Piotr Zientara 3, Tomasz
Kondrat 2 i Kamil Dudziński 2.
• SP 7 Lowicz - SP Nieborów 32:10
(6:0, 4:4, 12:2, 10:4); pkt.: Norbert Major
12, MarcelOlubek 8, Michał Zieliński 8
i Bartłomiej Tkacz 4 - Mateusz Sobolewski
4, Kamil Niedbała 4 i Tomasz Tybuś I.
Mecz o 3. miejsce:
\
• SP 3 Lowicz - SP Nieborów 25:10
(7:5, 8:0, 2:4, 8:1); pkt.: Piotr Zientara 6,
Adam Pochwała 5, Patryk Dąbrowski 4,
Dominik Łukawski ą, Rafał Sołtysiak 4
i Adam Bryła 2 - Albert Lepieszka 3, Radosław Kubiszewski 3, Tomasz Tybuś 2
i Mateusz Sobolewski 2.
Mecz o l. miejsce:
• SP 4 Łowicz - SP 7 Łowicz 20:24
(2:12, 4:2, 8:4, 6:6); pkt.: Łukasz Wójcik.
10, Piotr Ptasil1ski 6, Wojciech Graczyk 2
i Mateusz Koza 2 - MarcelOlubek 12, Norbert Major 4, Michał Zieliński 2, Bartłomiej
Tkacz 2, Jarosław Golis 2 i Damian Balik 2.
l. SP 7 Łowicz
4 8 107:57
2. SP 4 Łowicz
4 7 123 :66
3. SP 3 Łowicz
4 6 73:65
4. SP Nieborów
4 5 45:108
5. SP Bielawy
2 2 26:44
SP Kocierzew
2 2 25:69
W drużynie Szkoły Podstawowej nr 7
im. Jana Pawła II w Łowiczu wystąpili: ..
Marcel Ołubck (40), Norbert Major (31),
~chał Zieliński (19), Bartłomiej Tkacz (I 3),
Jarosław Golis (2), Damian Balik (2), Sebastian Mickiewicz, Mateusz Kublti, Radosław Ludwieki, Konrad Wawrzyńczak ,
Hubert Wojda, Mikołaj Sobieszek i Eryk
Wideński - nauczyciel w-fZbigniewŁaziń- •
ski.
(P)

Rejonowe IMS w minikoszykówce dziewcząt

Koszykarki z "Czwórki" przegrały
Po

półfinałowym zwycięstwie ze
Rawą Mazowiecką.

Skiemiewicami

łowiczanie

niespodziewanie

przegrali z

W drużynie reprezentującej

usz Kubuj, Sebastian Mickiewicz, Jarosław
Golis, Radosław Ludwieki, Konrad Waww Żychlinie wystąpili: MarcelOłubek (28), rzyńczak, Hubert Wojda, Mikołaj Sobieszek
Norbert Major (14), Bartłomiej Tkacz (2), i Eryk Wideński - nauczyciel w-fZbigniew
Michał Zieliński (1), Damian Balik, Matc- Łaziński.
(P)
stawową nr 7 im. Jana Pawła

Szkołę Pod-

rr w Łowiczu

I 2 73:28
Tylko dwa zespoły wzięły udział w I. SP l Kutno
I I 28:73
Rejonowych Igrzyskach Młodzieży 2. SP 4 Łowicz
W reprezentacji SP 4 Łowicz grały:
Szkolnej w minikoszykówce dziewcząt
(zabrakło mistrzów powiatów skiernie- Monika Zimna, Paulina Guzek, Hanna
wickiego grodzkiego i ziemskiego omz Wojda, Kinga Pachowska, Iwona Kafarrawskiego), a w jedynym meczu koszy- ska, Nadia Rachubińska, Dominika Brokarki z Kutna zdecydowanie pokonały decka, Anna Czarnecka, Ola Perzyna, Ola
Wojda, Marcelina Kciuk i Sylwia Koło
zawodniczki łowickiej "Czwórki".
• SP 4 Łowicz - SP l Kutno 28:73; wacka - trenerem zespołu jest Paweł 00pkt.: Paulina Guzek 12, Monika Zimna liński, a nauczycielką w-f Beata Kul O, Hanna Wojda 2, Iwona Kafarska, Nad- cińska.
(P)
ia Rachubińska 2 i Aleksandra Wojda 2.
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Sport szkolny - Powiatowa Gimnazjada Szkolna w piłce siatkowej dziewcząt

Dwóika wygrala pod siatkq
OKRĘG ŁOWICKI:

Łowicz,

23 lutego. Wszystkie pięć reprezentacji łowickich gimn~ów wystartowały w mistrzostwach Łowicza w piłce siatkowej dziewcząt, a awans do turnieju powiatowego wywalczyły ekipy "Dwójki"
i podopieczne Iwony Rondoś z ,,Jedynki".
Grupa A:
• GP 2 Łowicz - GP 3 Łowicz 2:0
(25:18,25:10)
• GP 1 Łowicz - GP 2 Łowicz 0:2
(17:25,8:25)
• GP 3 Łowicz - GP 1 Łowicz 1:2
(13:25,25:22,6:15)

Grupa B:
• PIJARSKIE GKP Łowicz - GP 4
2:0 (25:12, 25:19)

• GP Bielawy - GP Nowe Zduny 2:0
(25:20,25:17)
• GP Popów - GP Stary Wa1iszew 2:1
(22:25,25:14, 15:13)
1. GP Bielawy
3 6 6:0

2. GP Nowe Zduny
3. OP Popów
4. GP Stary Waliszew

3

5 4:2

3

4

2:5

3 3 1:6
Tńumfatorkami okazały się uczennice

Gimn~wn w Bielawach:

Emilia Walczak,
Ewelina Stańczyk, Dorota Gusta, Mańa Waśniewska, Agrueszka Rudzka, Monika Rybus, Natalia Grnczyk, Karolina Chlebna, Anna
Wiśniewska, Martyna Pastusiak, Anna Lis i
Ewelina Kaczor - nauczycielka w-f Maria
Popławska.

lena Banasiak, Edyta Grzegory, Dominika i Paulina Gajek - nauczyciel w-f Mieczysław Szymajda.
Agnieszka Klimkiewicz, Sylwia Sołtysi ak,
FINAŁPGS:
Łowicz, 1 marca. Tradycyjnie już
Kinga Grzegory, Milena Lus, Paulina Niedziela, Michalina Brzozowska, Paulina Siej- sześć najlepszych zespołów wystartowało
ka i Sylwia Stęporek - nauczyciel w-f An- w finale mistrzostw powiatu łowickiego SZS
w piłce siatkowej dziewcząt, a puchar predrzej Błażejewski.
zesa Powiatowego SZS w Łowiczu - EugeOKRĘG POŁUDNIOWY:
Domaniewice, 27 lutego. Trzydru- niusza Bobrowskiego wywalczyła ekiżyny przystąpiły do rywalizacji wokrę pa Gimnazjwn m 2 w Łowiczu. Łowiczan
gu południowym, a dwa najlepsze zespoły ki w czwartek 15 marca zagrają w turnieju
wywalczyły prawo startu w finale po- rejonowym, który rozegrany zostanie
wiatowym: gimnaZjalistki z Domaniewic w Rawie Mazowieckiej.
(nauczyciel w-f Mieczysław SzymajGrupa A:
da) i Kompiny (nauczyciel w-f Andrzej
• GP Domaniewice - GP Bielawy 2:0
(25:15, 25:21)
Rybus).
Woźniak, Ewelina Lichman, Sylwia Płuska,

Łowicz

Mecze półfinałowe:
• GP 2 Łowicz - GP 4 Łowicz 2:0
(25:11,25:18)
• PIJARSKIE GKP Łowicz - GP 1
Łowicz 0:2 (21:25, 24:26)
Mecz o I. miejsce:
• GP2Łowicz-GP 12:0(25:13,25:17)

1. GP 2 Lowicz
4 8 8:0
2. GP l Lowicz
4 6 4:5
3. Pijarskie OKP Łowicz
2 3 2:2
OP 4 Łowicz
2 2 0;4
5. GP 3 Łowicz
2 2 1:4
W zwycięskiej ekipie Ginma2jum nr 2
w Łowiczu wystąpiły: Katarzyna Górczyń
ska, Marta Łukawska, Katarzyna żelazkie
wicz, Weronika Stajuda, Agata Więckowska,
Joanna Brandt, Agata Pastwa, Paulina Tała
rowska, Blanka Sokół, Joanna Podsędek,
Kinga Karska i Małgorzata Garstka - nauczyciele w-f Aneta Walkiewicz i Ma- Na podium w finałach PGS dwie drużyny z Łowicza oraz domaniewiczanki.
riusz Kwiatkowski.
OKRĘG ZACHODNI:
OKRĘG PÓŁNOCNY:
• GP 1 Kompina - GP 2 Imerzgówek
Bielawy, 26 lutego. Zdecydowane
Kocierzew, 26 lutego. Wyrównany 2:1 (23:25, 25:19, 15:11)
zwycięstwo w eliminacjach okręgu zachod- przebieg miał turniej w okręgu północnym,
• GP Domaniewice - GP 2 lbierzgóniego odniosły siatkarlci z Gimnazjum w Bie- a najlepsze ostatecznie okazały się gimna- wek 2:0 (25:19, 25:21)
lawach, które wygrały we wszystkich swo- ~alistki z Błędowa (nauczyciel w-fAndrzej
• GP Domaniewice - GP 1 Kompina
ich meczach po 2:0.
2:0 (25:16, 25:23)
Błażejewski).
2 4 4:0
~ GPKocierzew - GP Błędów 1:2, I. GPDomaoiewice
• GP Bielawy - GP Popów 2:0 (25: 15,
25:9)
2 3 2:3
GP Kocierzew - GP Kiemozia 0:2, GP Błę 2. GP l Kompioa
3. GP 2 Dzierzgówek
2 2 1:4
• GP Nowe Zduny - GP Stary Wali- dów - GP Kiemozia 2: I.
W zwycięskiej drużynie Gi.mnazjum
szew 2:0 (25:11, 25:15)
1. GP Błędów
2 4 4:1
2 3 3:2 w Domaniewicach zagrały: Magdalena Gra• GP Bielawy - GP Stary Wa1iszew 2. GP Kiernozia
2:0 (25:14, 25:20)
3. GP Kocierzcw
2 2 1:4 bowicz, Sylwia Jaros, Ewa Miszczak, SylNajlepsze w.okręgu północnym zostały wia Gajda, Magdalena Grabowicz, Beata
• GP Nowe Zduny - GP Popów 2:0
(25:12,25:19)
uczennice G~um z Błędowie: Magda- Chmurka, Monika Sokół, Żaneta Kapusta

Bardzo dobrze w zawodach rejonowych wminisiatkówce chłopców ~a
dli w Żychlinie reprezentanci SP Kocierzew, którzy zajęli trzecie·miejsce.

Sporl szkolny - Rejonowe IMS
w minipiłce siatkowej chłopców

Sukces siatkarzy
z Kocierzewa

Żychlin, 14 lutego. Bardzo dobrze za• GP l Łowicz - GP Domaniewice 0:2 prezentowali się w Rejonowych Igrzyskach
(10:25, 15:25)
Młodzieży Szkolnej w rninipiłce siatkowej
• GP Bielawy - GP 1 Łowicz 0:2 (15:25, chłopców reprezentanci Szkoły Podstawo17:25)
wej w Kocierzewie. Podopieczni Elżbiety
Grupa B:
Rokickiej po zwycięstwie w eliminacjach
• GP 2 Łowicz - GP l Kompina 2:0 zrywalarni ze Skierniewic, następnie"urwa
(25:15, 25:9)
li" seta gospodarzom z Żychlina, ale w tie• GPmędów-GP2 Łowicz 0:2 (10:25, breaku jednak przcgra1i. Trzecie miejsce to
8:25)
jednak sukces siatkarzy reprezentujących
• GP l Kompina - GP mędów 2:0 powiat łowicki.
(25: U, 25:21)
MECZEELIMINACYJNE:
Mecze półfinałowe:
• SP 2 Rawa Mazowiecka - SP Wola
• GP Domaniewice - GP 1 Kompina Makowska 2:0 (25:7, 25:10)
2:0 (25:8, 25:16)
• SP 5 Skierniewice - SP Kocierzew
.GP2Łowicz-GPl Łowicz2:1 (14:25, 1:2 (25:10,9:25,5:15)
MECZ 04. MIEJSCE:
25:18, 15:7)
• SP Wola Makowska - SP 5 SkierMecz o 3. miejsce:
• GP 1 Łowicz - GP l Kompina 2:0 niewice 2:0 (25:17, 25:13)
(25:10, 25:19)
Mecz o 1. miejsce:
• GP 2 Łowicz - GP Domaniewice 2:0
(25:20,25:11)

1. GP 2Łowicz
2. GP Domaniewice

3. GP l

Łowicz

4. GP l Kompina

-1
-1
4

8

8: I

7

6'')

6

5:4

MECZE FINAŁOWE:
• SP 2 Życblin - SP Kocierzew 2:1

(25:15,20:25, 15:10)
• SP 2 Życblin - SP 2 Rawa Maz0wiecka 1:2 (25:17, 8:25,10:15)
• SP 2 Rawa Mazowiecka - SP Kocierzew 2:0 (25:6, 25:15)
I.SP2RawaMaz.
366:1

4 5 2:6 2. SP 2 Zychlin
2 O 0:4 3. SP Kocierzew

5. OP Bielawy
OP Błędów
2 O 0:4
W zwycięskiej ekipie Gimnazjum m 2
w Łowiczu grały: Katarzyna Górczyńska,
Marta Łukawska, Katarzyna Żelazkiewicz,
Weronika Stajuda, Agata Więckowska, Agata Pastwa, Paulina Talarowska, Blanka S0kół, Joanna Podsędek, Kinga Karska i Mał
gorzata Garstka - nauczycielka w-f Aneta
Walkiewicz.
(P)

4. SP Wola Makowska
5. SP 5 S 'ierniewice

2
3

3

3:3

4

3:5

2

3

2:2

2 2 1:4
W reprezentacji SP Kocierzcw grali: Rafuł
Trakul, Kamil Taraska, Grzegorz Kotlarski,
Dominik Papiernik, Piotr Łacheta, Łukasz
Przybylski, Mateusz Włodarczyk, Sebastian
Stańczak, Patryk Michalak, Jakub Wojciechowski i Mateusz Wojciechowski -nauczycielka w-f Elżbieta Rokicka.
(P)

Sport szkolny - Rejonowe IMS w minipiłce siatkowej dziewcząt

Odpadły wfor-rundzie
Skierniewice, 14 lutego. Reprezentantkom Szkoły Podstawowej w Nieborowie nie udało się wywalczyć zwycię
stwa w turnieju Rejonowych Igrzysk
Młodzieży Szkolnej w minipiłce siatkowej dziewcząt. Podopieczne Roberta
Chojnowskiego w zawodach rozgrywanych w hali sportowej OSiR III
w Skierniewicach uległy już w for-rundzie rywalkom z SP Wola Makowska choć tylko 1:2.
MECZELIMINACYJNY:
• SP Wola Makowska - SP Nieborów
2:1 (25:16, 21:25, 1;;:7)
MECZE PÓŁFINAŁOWE:
• SP 5 Skierniewice - SP 2 Życblin
2:0 (25:10, 25:1)
• SP 4 Rawa Mazowiecka - SP Wola
Makowska 2:0 (25:16, 25:14)

MECZ O 3. MIEJSCE:
• SP 2 Żychłin - SP Wola Makowska
2:0 (25:21, 25:22)

Siatkarki z SP Nieborów zajęły
w Skiemiewicach piąte miejsce.

W reprezentacji Szkoły Podstawowej

MECZ O 1. MIEJSCE:

• SP 5 Skierniewice - SP 4 Rawa Ma- w Nieborowie wystąpiły : Kamila Pach,
zowiecka 2:0 (25:11, 25:15)
Ewa Małecka, Kinga Bińczak, Patrycja
1. SP 5 Skierniewice
2 2 .4-0 Szaleniec, Ewelina Multan, Anna Blus,

13 marca w starostwie podsumowano sportowy rok 2006 w-powiecie łowickim, podczas którego uhonorowano dyplo- 2. SP 4 Rawa Maz.
mami i nagrodami sportowców, trenerów i działaczy. Najlepsze w klasyfikacji szkół ponadgimnazjalnych okazało się 3. SP 2 Żychlin
znowu I LO im. J. Chełmońskiego w Łowiczu. Szerszy materiał z tej imprezy w kolejnym numerze NŁ. 4. SP Wola Makowska
5. SP Nieborów
Na zdjęciu: gratulacje od starosty odbiera dyrektor liceum Henryk Zasępa i nauczyciel w-f Jarosław Woźniak.

2
2
3
1

I
I

2·2

2-2
l 2-5
O 1-2

Andronika Sawicka, Agata Pacler, Magdalena Pacler i Aleksandra Wiązowska nauczyciel w-f Robert Chojnowski.
(P)
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Sport szkolny - Powiatowa Gimnazjada Szkolna w piłce siatkowej chłopców

ZłOTO
OKRĘG ZACHODM:
Łowicz, 22 lutego. Broniący mistrzow-

Grupa A:
• GP l Łowicz- GP 4 Lowicz 2:0 (25:21,
25:20)
.
.GP l Łowicz-GP3Łowicz2:0(25:16,
25:21)

Turniej gimnazjalistów
wysokim poziomie.

stał

na

całkiem

w tie-breaku, a wyrównany poziom udowodniły także mecze półfinałowe. W obu
zwycięzcy obu meczów w etapie grupowym przegrali w rywalizacji ,,na krzyż"
i stąd do walki o tytuł mistrzowski stanęły
ostatecznie zespoły Pijarskiej i Gimnazjum
nr I w Kornpinie. Ostatecznie złoto wywalczyli podopieczni Andrzeja Rybusa, a zespól ten zagra teraz w turnieju rejonowych,
który rozegrany zostanie w czwartek 15 marca
w rawskiej hali sportowej Milenium.
Grupa A:
to GP l Kompina - GP Kiemozia 2:0
(25:17,25:17)
.GPPopów-GP l Kompina2:1 (11:25,
27:25, 15:11)
• GP Kiemozia-GP Popów 1:2 (25:23,
11:25,7:15)
Grupa B:
• GP Nowe Zduny - GP Domaniewice
1:2 (25:23, 18:25, 6:15)
.PIJARSKIEGKPLowicz-GPNowe
Zduny 2:1 (22:25,25:9, 15:13)

•

SPORT

37

Zlodz-ianami bez szans
• UMKS KSIĘŻAK n Łowicz-ŁKS

n

FINAŁPGS:
Łowicz, 2 marca. Aż osiem z dziesię
ciu meczów finałów Powiatowej Gimnazjady Szkolnej w piłce siatkowej chłopców zakończyły się rozstrzygnięciem dopiero

SPORT

Koszykówka - 5. kolejka finałów wojewódzkiej ligi
młodzików o miejsca 7-11 -

DLA KOMPIHY

• skiego tytułu sprzed roku siatkarze Gimnazjum w Bielawach odpadli z tegorocznej
rywalizacji już w pierwszej fazie. W zawodach okręgowych w sali gimnastycznej Gim~um w Popowie doznali porażek zarów_ no z gospodarzami zawodów - podopiecznymi Bemarda Wudkiewicza,jak i ekipą
Gimnazjum w nowych Zdunach (nauczycielka w-f Magdalena Stępniak).
• GP Bielawy - GP Nowe Zduny 1:2
(25:23,20:25, 11:15)
• GP Popów - GP Nowe Zduny 1:2
(18:25,25:20, 11:15)
• GP Popów - GP Bielawy 2:0 (25:23,
25:21)
1. GP Nowe Zduny
2 4 4:2
2. GP Popów
2 3 3:2
3. GP Bielawy
2 2 I :4
Najlepsi z trzech ekip rywalizujących
w okręgu zachodnim okazali się uczniowie
Gimnazjum w Nowych Zdunach: Wojciech
Kuc, Paweł Jędrzcjczyk, Puemysław Skier.GP3Lowicz-GP4Łowicz2:0(25:23,
ski, Paweł Florczak, Arkadiusz Lebioda, Artur
Dubiel, Rafał Pszczółkowski , Marcin Boń 25:21)
Grupa B:
czak, Piotr Kamiński, Roman Ploch, Łukasz
• PIJARSKIE GKP Łowicz - GP 2
Wieteska i Szymon Kacprzyk - nauczycielŁowicz 2:1 (20:25,25:22, 15:12)
ka w-f Magdalena Stępniak.
Mecze półfinałowe:
OKRĘG POŁUDMOWY:
.GP l Łowicz-GP2 Lowicz 1:2 (25:27,
Domaniewice, 23 lutego. Także dwie
29:27,
19:21)
najlepsze drużyny z okręgu południowego
• PIJARSKIE GKP Łowicz - GP 3
miały prawo startu w finałach PGS, a awans
do "szóstki" wywalczyły zespoły GP l Łowicz 2:0 (25:11, 25:15)
Mecz o I. miejsce:
Kompina (nauczyciel w-fAndrzej Rybus)
• PIJARSKIE GKP Łowicz - GP 2
i GP Dornaniewice (nauczyciel w-f MieŁowicz 2:1 (25:18, 12:25, 16:14)
czysław Szymajda).
1. Pijarskie GKP Lowicz
3 6 6:2
• GP Lyszkowice - GP Domaniewice 2. GP 2 Łowicz
3 4 4:5
0:2 (7:25,7:25)
3. GP I Łowicz
3 5 5:2
• GP l Kompina - GP 2 Dzi~ówek
GP 3 Łowicz
3 4 2:4
2:1 (15:25,25:8, 15:8)
5. GP 4 Łowicz
2 2 0:4
• GP Lyszkowice - GP 2 DzierzgóW
zwycięskiej drużynie Pijarskiego Gimwek 0:2 (18:25, 13:25)
~um Królowej Pokoju w Łowiczu wy• GP l Kompina - GP Domaniewice stąpili: Adrian Wójcik, Kamil Gajda, Maciej
2:1 (25:23, 10:25, 15:8)
Pawluk, Kacper Dur, Rafał Rogowski, Mi• GP Lyszlmwice - GP l Kompina 0:2
chał Bińczak, Szymon Czerwiec, Robert
(19:25, 10:25)
Łuczyński, Łukasz PeIka, Michał Papiernik
• GP Domaniewice - GP 2 Dzierzgó- i Tomasz Toczek - nauczyciel w-f Roman
wek 2:0 (25:11, 25:11)
Styczyński.
l. GP l Kompina
3 6 6:2
OKRĘG PÓŁNOCNY:
2. GP DomaJt.iewice
3 5 5:2
Kocierzew, 26 lutego. Zawody okrę
3. GP 2 Dzierzgówek
3 4 3:4
gowe
rozgrywane w Kocierzewie zakończy
4. GP Łyszl(Owice
3 3 0:6
Mistrzami w zawodach okręgu południo ły się, zwycięstwem gimnazjalistów z Kiernozi (nauczyciel w-f Blaże'j Banachawego okazali się uczniowie ~um nr I
wicz).
w Kompinie, a w ekipie tej grali: Adrian
~ GP Kocierzew - GPBłędówO:2,
Okruch, Rafał Florczak, Mateusz KwiatGP
Kocierzew - GP Kiemozia 1:2, GP Błę
kowski, Adam Ostaszewski, Dawid Miodek, Adrian Tryngiel, Damian Ciuro, Jakub dów - GP Kiemozia 1:2.
l. GP Kiernozia
2 4 4:2
Dałek, Łukasz Dudziński, Tomasz Szczę
2.
GP
Błędów
2 3 3:2
sny i Rafał Bolimowski - nauczyciel w-f
J. GP Kocierzew
2 2 1:4
Andrzej Rybus.
Najlepsi
w
okręgu pólnocnym okazali się
OKRĘG ŁOWICKI:
gimnazjaliści z Kiernozi: Paweł Dylik, GrzeŁowicz, 26 lutego. Pięć drużyn zagragorz Bąbel, Patrycjusz Muras, Bartłomiej
ło o jetlno miejsce w finałach mistrzostw
powiatu łowickiego, a mistrzami Łowicza Sierota, Mariusz Fudała, Sebastian Kowalokazali się siatkarze Pijarskiego Gimnazjum ski, Paweł Drożdż, Kamil Ambicki i RadoKrólowej Pokoju w Łowiczu (nauczyciel sław Bąbel- nauczyciel w-f Błażej Banachowicz.
w-f Roman Styczyński).

•

Łódź 29:66 (7:26, 8:12, 5:14, 9:14)
Księżak

II: MarcelOlubek 10, Piotr Pta7, Łukasz Wójcik 6, Łukasz Łaziński
4 i Błażej Kosiorek 2 oraz Norbert Major
i Jakub Pelka
Najwięcej dla ŁKS: Arkadiusz Świt 19
i Daniel Damikowski 18.
Łowicz, 10 marca. W rundzie finało
wej wojewódzkiej ligi koszykówki mIodzików o miejsca 7-11 ekipa Księżaka z rocznika 1994-95 podejmowała na swoim terenie najmocniejszy zespół tej grupy - ŁKS
Łódź. Łodzianie do tej pory w tej grupie nie
przegrali żadnego meczu i wiadomo było, że
ciężko będzie myśleć o zwycięstwie.
Drużyna trenera Cezarego Włuczyń
skiego już w pierwszej kwarcie była wyraźnie słabsza. Nasi koszykarze nie mogli
poradzić sobie z obroną mocniejszych fisiński

zycznie rywali i po dziesięciu minutach prze- •
grywali 7:'4,6. Do pełnego zdrowia nie powrócił jeszcze MarcelOłubek, ponadto
w składzie brakowało Michała Zielińskie
go i Wojciecha Tomaszkiewicza.
Łowiczanie w kolejnych odsłonach już
spisywali się lepiej i gra była bardziej wyrównana,jednak przewaga rywala systematycznie rosła. W 37. minucie wynosiła już
40 punktów 22:62.
W najbliższą sobotę - 17 marca 2007 roku
młodsi młodzi c)' Księżaka zagrają w Łodzi
z drugim zespołem łódzkiego Startu. Początek meczu o godz. 13.00.
.
l. ŁKS n Łódź
4 8 252:148
2. UMKS Księżak fi Lowicz5 7 245:290 ..
3. lJMKS Piotrcovia
4 6 240:253
4. Start II Łódź
3 5 189:152
5. Ósemka SkiernieWIce
4 4 222:305
Zbigniew Łazi/Iski, p

• GPDomaniewice-PUARSKlEGKP
2:1 (25:16, 25:27, 15:10)
Mecze półfinałowe:
.
• GP Popów - PIJARSKIE GKP
Łowicz 0:2 (18:25, 22:25)
• GP Domaniewice - GP l Kompina
1:2 (25:27,27:25,9:15)
Mecz o 3. miejsce:
• GP Domaniewice - GP Popów 2:1
(25:27,27:25, 15:11)
Mecz o l. miejsce:
• PIJARSKIE GKP Łowicz - GP l
Kompina 1:2 (20:25, 25:11,.13:15)
1. OP I Kompilla
4 7
2. Pijarskie GKP Łowicz
4 6
3. OP Domaniewice
4 7
4. GP Popów
4 6
S. GP Nowe Zduny
2 2
Młodzicy Księżaka 1/ nie sprostali roślejszym graczom ŁKS Łódż.
GP Kiemozia
2 2 1:4
Mistrzami powiatu łowickiego okazali
Tenis stołowy - 11. i 12. kolejka IV ligi mężczyzn
się siatkarze Gimnazjum nr I w Kompinie, a w mistrzowskiej ekipie grali: Adrian
Okruch, Rafał Florczak, Mateusz Kwiatkówski, Adam Ostaszewski, Dawid Miodek, Adrian Tryngiel, Damian Ciura, JaPo wycofaniu się z rozgrywek drugiej 2. LKS li Biała Rawska (2) 9 16 85-43
kub Dałek, Łukasz Dudziński , Tomasz
9 10 68-61
Szczęsny i Rafał Bolimowski - nauczy- drużyny UKS Bednary jedyną drużyną 3. UKS GOKZduny (3)
ciel w-f Andrzej Rybus.
z Ziemi Łowickiej pozostała ekipa UKS 4. LKS Koluszki (4)
8 8 63-54
(P) GOK Zduny. Nasi reprezentanci co praw- 5. Elta II Łódź (5)
lO 5 63-94
da w ostatnim meczu przegrali z MKS Je- 6. UKS n Bednary (6)
5 3 27-41
dynka ID Łódź Gedyny punkt zdobył Ja- 7. Macovia II Maków (7)
10 O 20-100
cek Dzik), ale podopieczni trenera WieW sobotę 17 marca 2007 roku o godz.
sława Makowskiego zajmują nada1 trze- 16.00 rozegrana zostanie 13. kolejka spocie miejsce w tabeli IV ligi.
tkań IV ligi, w której zmierzą się: Elta li
II. kolejka: Elta II Łódź - MKS Jedynka Łódź - MKS Jedynka fi Łódź i LKS KoID Łódź 4: 10, LKS Koluszki - Macovia li luszki - Macovia li Maków. Pauza: LKS II
Maków. Pauza: LKS II Biała Rawska i UKS Biała Rawska i UKS GOK Zduny. Natomiast w niedzielę 18 marca o godz. 12.00
GOKZdIlQY.
12. kolejka: UKS GOK Zduny - MKS czwartoligowcy zagrająporaz ostatni w tym
Jedynka m Łódź 1:10, LKS li Biała Raw- sezonie, a zmierzą się wówczas: MKS Jeska - LKS Koluszki 10:0. Pauza: Elta li Łódź dynka ID Łódź - LKS n Biała Rawska
i UKS GOKZduny - ŁKS Koluszki. Paui Macovia li Maków.
l. MKS Jedynka ITI Łódź (I) 9 18 90-27 za: Elta 11 Łódź i Macovia n Maków. (P)
Łowicz

Zduny wciąż na trzecim

Tenis

stołowy -I Łódzka

Amatorska Liga

Nasi , graią takie amatorsko
-LZEmŁódź- MPK I Lódź5:5; pkt.:
Cezary Znyk 2, Dawid Papuga 2 i Tadeusz
Pytkowski l.
Łódź, 7 marca. Jedną z ciekawszych
w naszym regionie rywalizację amatorów
toczązawodnicy lŁódzkiąj Amatorskig Ligi
Tenisa Stołowego. W poszczególńych zespołach grają także zawodnicy z naszego
.regionu. M.in. W zespole Łódzkiego Zakła
du Energetycznego występują łowiczanie,
którzy w ostatnim meczu zremisowali
z MPK I Łódź 5:5. Komplet punktów zd0byli łowiczanie: Cezary Znyk 2, Dawid
Papuga 2 i Tadeusz Pytkowski I.
W zespole tym grają także Paweł Wójcik
i Mateusz Rudak.
W innych drużynach 'grają także inni
pingpongiści z regionu: wW zespole lidera - brzezińskiego Jaguara gra ponadto m.in.
ex-gracz i trener UMKS Księżak - Krzysztof Placek, a w ekipie Startu I gra nato-

miast łowiczanin - Zdzisław
chowski.
l. Jaguar Brzeziny
2. Trzy Korony Pabianice
3. MPK TŁódź
4. WHSM Łódź
5. ŁZE II Łódź
6. Start I Łódź
7. Jedynka ŁZE Łódź
8.ŁZEIlIŁódź

9.IMSW Łódź
10. MPK II Łódź

Orze-

Klasyfikacja 5. turnieju: 1. Marek Stę- •
2. Jarosław Bartłomiejezyk
(Rzgów), 3. Krzysztof Placek (Skiemiewice), 4. Czerkies Kamil (Warszawa), 5-6.

pień (Łódź),

14
14
15
15
12
15
14

41
41
35
34
30
25
24

i14~ g
14

*

marca.

Łódź, 11
Bardzo dobrze w pią
tym twniąju Łódzkiego Grand Prix Amatorów i Weteranów Tenisa Stołowego wypa-

dli zawodnicy Z naszego regionu. Bardzo
dobre łrlecie miejsce zajął Krzysztof Placek (Skiemiewice). W czołówce znaleźli się
także inni gracze znaszego regionu. Miejsca
w dziesiątce ząjęli łowiczanie: Cez.aryZnyk
(5-6) i Dawid Papuga (7-8).

CezaryZnyk(Ło\\~cz)iPrzernysławPrze-

smyeki (Łódź), 7-8. Kalina Leszek (Aleksandrów) i Dawid Papuga (Łowicz) oraz
miejsce 17-20. Tadeusz Pytkowski •
(Łowicz) .
l. Stępień Marek (Łódź)
680
2. Bartłomiejczyk Jarosław (Rzgów) 604
3. Walaszczyk Rafał (Pabianice)
517
4. Placek Krzysztof (Skierniewice) 491
9. fytkowski Tadeusz (Lowicz)
397
40. Wójcik Paweł (Łowicz)
240
43. Znyk Cezary (Łowicz)
232
66. Rudak Mateusz (Łowicz)
158
88. Papuga Dawid (Łowicz)
116
100. Orzecbowski Zdzisław (Łowicz) lOt
116. l\1yczka Przemysław (Bednary) 70
(P)

SPORT
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Tenis ziemny - 6. kolejka finałów Łowickiej HAL T-y

lesiak przegrał z Kuzq
Łowicz, 11 marca. Na kortach w hali
sportowej łowickiego OSiR nr 2 tenisiści rywalizujący w grupie mistrzowskiej A w Mistrzostwach Łowicza w ramach V edycji
Łowickiej HALT-y, czyli Halowej Amatorskiej Ligi Tenisowej przekroczyli już pół
metek rozgrywek. W ten weekend dwa mecze rozegrał Daniel Grzywacz, który
w sobotę dość nieoczekiwanie przegrał
z Arkadiuszem Janiakiem I :2, a w niedzielę pokona! Jacka Okońskiego 2:0
i nadal pozostaje wiceliderem rozgrywek.
Swoje mecze zgodnie wygrywali kandydaci do podium. Jarosław Woźniak zdecydowanie wygrał z Radosławem Kucharskim, a Piotr Sukiennik miał kło
poty w pierwszej partii i pokonał Zbigniewa Rojka 2:1.
Ciekawie zapowiadał się mecz dwóch
rywali, którzy znają się bardzo dobrze
6 2 6:8
z ,Jawy szkolnej". Paweł Kuza jest ostat- 7. Paweł Kuza (9)
4 2 4:5
nio w dobrej formie i okazało się, że odniósł 8. Marcin Lesiak (5)
5 l
4:8
drugie zwycięstwo z rzędu. Pokonał Mar- 9. Zbigniew Rojek (7)
4 I
2:6
cina Lesiaka 2:0 i awansował na siódme 10. Krzysztof Kuciński (10)
II. Grzegorz Urbanik (I I)
l O 0:2
miejsce w tabeli.
Defensywa Pelikana zachowała tym razem "czyste konto".
W grupie B, gdzie tenisiści walczą o miej- 12. Radosław Kucharski (12) 4 O 0:8
6. kolejka e:rnPY B (omi~sca 13-20): Paweł
sca 13-20, rozegrano dwa pojedynki.
Piłka nożna - przygotowania Pelikana II Łowicz
W meczu dwóch tenisistów z Łowicza góra Kowalski - Jan Kuś 2:0 (6:3, 6:4), Piotr Czerokazał się Grzegorz Gawroński, który wiński - Grzegorz Gawroński 0:2 (3:6, 0:6).
I. Mariusz Czułek (l)
5 5 10: l
pokonał Piotra Czerwińskiego 2:0.
4 4 8: l
6. kolejka grupy A (o miejsca 1-12Uacek 2. Paweł Kowalski (2)
3. Grzegorz Gawroński (3)
4 3 8:4
Okoński - Daniel Grzywacz 0:2 (l :6, 4:6),
4. Piotr Czerwiński (4)
4 2 4:4
Paweł Kuza - Marcin Lesiak 2:0 (7 :5, 6: I),
5 I 4:9
• PELIKAN II Łowicz- ŻYRARDO czak, Frątczak, Wróbel i Brzozowski. ,,Jara", który powrócił do łowickiej druży Piotr Sukiennik - Rojek Zbigniew 2: I 95:7, 5. Andrzej Bucki (6)
4 l 2:7
WIANKA Żyrardów 4:0 (2:0)
Skierniewice, 10 marca. Bardzo dobry ny po "szwedzkiej przygodzie", najpierw 6:3, 6:2), Jarosław Wożniak - Radosław 6. Jan Kuś (5)
7. Zbigniew Gajewski (7)
4 I 2:7
1:0 - Jarosław Walczak (25), 2:0 - Jaro- mecz na sztuczny, boisku w Skiemiewicach wykorzystał podanie Maćka Jędracho Kucharski 2:0 (6:4, 6:3).
8. Łukasz Walczak (8)
3 O 1:6
I. Paweł Rojek (I)
55 10:1
sław Walczak (33), 3:0 - Przemysław Plich- rozegrali grncze Pelikana. Połączona druży wicza, 11 w 33. dokładnie przymierzył
Kolejne mecze grupy A w tę niedzielę
2. Daniel Grzywacz (2)
6 4
9:2
ta (70), 4:0 - Dawid Wróbel (85).
na rezerw pierwszego zespołu seniorów z wolnego po fuulu na Przemku Burym.
3. Jarosław Woźniak (3)
4 3 7:2 11 marca. Mecze odbywają się w hali sporPelikan II: Gospoś - Knera, Górski, i podopiecznych trenera Grzegorza MajNajładniejszą bramkę zdobył jednak
4. Piotr Sukiennik (5)
4 3
6:4 towej OSiR nr 2 o godz. 17.30 i 19.00. GruŁukasz Olaczek - Płóciennik, Przemysław chrzaka z ekipy juniorów zmierzyła się Przemysław Plichta, który umieścił pił
5. Jacek Okoński (4)
3 2 4:3 pa B rywalizuje o godz. 15.00 i 16.15.
Plichta, Burzykowski, Jędrachowicz, Cichal z Żyrardowianką wygrywając aż 4:0.
kę pod poprzeczka bramki Zyrardowianki
Zhigniew Łoziński
4 2
5:5
-Bury, Walczak. Poza tym grali: Marek OlaW pierwszej połowie dwukrotnie drogę z 25. metrów. Wynik spotkania ustalił 6. Arkadiusz Janiak (7)
czek - Surma, Szkup, Leszczyński , Boń- do bramki znalazł Jarosław Walczak. w85. minuciejunior- Dawid Wróbel. (P)

Wysoko

Piłka

I

Żyrardowiankq

Tenis stołowy - 16. kolejka III ligi mężczyzn

siatkowa - 14. kolejka I ligi Amatorskich Mistrzostw Łowicza

Mistrzostwo' dla "Bankierów
Łowicz,

9 marca. VII edycja Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce siatkowej powoli przechodzi już do historii.
W miniony piątek siatkarze zakończyli
.. ostatnią kolejkę spotkań, przed którą nie
ws~stko było oczywiste. Na obronę mistrzowskiego tytułu wciąż miał szansę LZS
Retki, jednak musiał on wygrnć swój mecz.
Ekipa Tomasza Klimkiewicza plan swój
zrealizowała i pewnie pokonała TKKF
Expandor Głowno, jednak do pelni szczę
ścia zabrakło jednego punktu. Lider rozgrywek TKKF BS Głowno w ostatnim meczu
grał z teoretycznie słabszym Księżakiem.
"Bankierzy" zagrnli bardzo skoncentrowani
i nie pozwolili sobie urwać punktów. Zatem
zespół Wojciecha W.ęckowskiego nie
sprawił niespodzianki i jednocześnie prezentu zawodnikom z LZS . Zwycięstwo
TKKF BS GłoWllQ nad Księżakiem przy.. pieczętowało zdobycie mistrzowskiego tytułu. W tym sezonie na drugim miejscu uplasowałasię drużyna z Retek, ana trzecim miejscu drugi zespół z Głowna - TKKF Expandor. Śmiało można zatem stwierdzić, że
w rozgrywkach VIIedycji głownianie zdomi-

Siatkarze z Retek w tym roku
drugie miejsce w I lidze AMŁ.

zajęli

nowali Amatorskie Mistrzostwa Łowicza.
Pod znakiem zapytania stoi jeszcze kolejnoŚĆ w dolnej części tabeli, gdzie są zaległe
dwa mecze, które mogą decydować o losach
ekip. Zaległości te nadrobione zostaną w tym
tygodniu.
Już w ten piątek 16 marca odbędzie się
uroczyste podsumowanie wyników oraz
mecz reprezentacji siatkarzy Głowna z zawodnikami wybranymi z pozostałych ekip,

R

na który organizatorzy zapraszają kibiców
siatkówki. Czy pozostali zawodnicy będą
w stanie pokonać ~ednoczone siły siatkarzy z Głowna?
Zaległy mecz z 13. Iwlejki I ligi AMŁ:
• LZS Retki -SKIERNIEWICKIWĘ
GIEL Skierniewice 3:1 (25:23,22;25,
25:18, 25:19)
14. Iwlejka I ligi AMŁ:
• TKKF BANK SPÓŁDZIELCZY
Glowno - TKKF KSIĘŻAK Łowicz 3:1
(25:11,25:19,23:25,25:19)
• LZli Retki - TKKF EXPANDOR
Glowno3:0
• DZI-KOŚ-Ć Chąśno - SKIERNIEWICKI WĘGIEL Skierniewice przeło
żono.

I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pauza: GRONKI Łowicz.
TKKF BS Głowno (I)
12 29 31: 17
LZS Retki (2)
12 28 31: 13
TKKF Expandor Glowno (3) II 23 25: 18
Dzi-koś-ć Chąśno (4)
II 13 15:22
TKKF Księżak (6)
12 12 15:27
Skierniewicki Węgiel (5) II 9 16:24
Gronki Łowicz (7)
II 6 II :26
Zhigniew Łoziński

Dwie porażki
po 8: l O
.

• UKS Bednary - BURZA Pawlikowice 8:10; pkt.: Piotr Uczciwek 4, Karol
Szymanowski 4, Przemysław Myczka
i Łukasz Bakalarski.
Bednary, 10 marca. Pomimo, że zarówno grający trener - Piotr Uczciwek,
jak i Karol Szymanowski wywalczyli
po cztery punkty, ale mimo to pingpongiści UKS Bednary nie wywalczyli
z Burzą choćby remisu. Szkoda, że kontuzjowany Łukasz Bakalarski pojawił sięjedynie na prezentacji. Ból kręgo
słupa nie pozwolił mu stanąć do walki
przy stole.
• LEGION II Skierniewice - UMKS
KSIĘŻAK Łowicz 10:8; pkt.: Cezary
Znyk 3, Piotr Podsędek 2,5, Dawid Papuga 2 i Mateusz Podsędek 0,5.
Skierniewice, 10 marca. Walczą
cy o utrzymanie się w III lidze zawodnicy rezerw Legionu byli chyba bardziej
zdeterminowani i stąd zwycięstwo
w meczu z łowickim UMKS Księżak. Po
16. kolejce m ligi mężczyzn podopieczni
trenera Cezarego Znyka nadal zajmują
czwarte miejsce w ligowej tabeli.

W Skiemiewicach tym razem
8:10.

Księżak

przegrał

Pozostałe mecze 16. kolejki: Macovia
Maków - Omega Kleszczów 3:10, Opoka
Zduńska Wola - Burza Pawlikowice 9:9.
Pauza: Włókniarz li Pabianice.
I. Omega Kleszczów (I)
14 28 140-37
2. Włókniarz II Pabianice (2) 15 23 l32 -77
3. MKS Jedynka II Łódź (3) 15 20 l22-107
4. UMKS Księżak Łowicz (4) 14 16 113-97
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ --------------------------------~ 5. Macovia Maków (5)
16 14 128-129
6. UKS Bednary (6)
15 10 99-136
MECZ o 5. MIEJSCE:
Piłka siatkowa - finały play-oft II ligi Am.atorskich Mistrzostw Łowicza
7. Burza Pawlikowice (7) 15 8 95- J36
.UKSKORABKAŁowicz- MEDFSf
8. Legion Ił Skierniewice (9) 14 8 74-130
UKS EKONOMIK Łowicz 1:3 (19:25,
9. Opoka Zduńska Wola (8) 14 5 76-130
20:25,25:23, 17:25)
Mecze 17. kolejki m ligi odbędą się
MECZ o 7. MIEJSCE:
w sobotę 10 marca o godz. 16.00: Omega
• ZSP 1 Łowicz - STOMED Łowicz
Kleszczów - UMKS Księżak Łowicz,
Łowicz, 9 marca. Poznaliśmy już mi- wolne miejsce na podium. Ekipa Karola czu po dramatycznym boju pokonała mło 2:3 (24:26, II :25,25;23,25:20,5:15)
• strza w rr lidze Amatorskich Mistrzostw KosmowsJUego prowadziła już 2:0 i wy- dzież z Gimnazjum nr 2 i to zapewniło
IIfaza play-offII ligiAMŁ o miejsca 9-11: UKS Bednary - Opoka Zduńska Wola
i Burza Pawlikowice - Legion li SkiemiewiŁowicza w piłce · siatkowej. W piątkowy dawało się, że to będzie szybki mecz. Jed- "Medykowi" przedostatnie miejsce.
• GRONKI i SPÓŁKA Łowicz - II
ce.
Pauza: Macovia Maków. W meczu r0wieczór zawodnicy walczyli w swoich ostat- nak Essato złapało drugi oddech i doprowaW najbliższy piątek odbędzie się zakoń W Łowicz 2:3 (25:21, 25:16, 17:25,22:25,
zegranym awansem: Włókniarz li Pabianice
nich pojedynkach już o konkretne miejsca. dziło do tie-breaka, w którym przegrało jed- czenie i podsumowanie rozgrywek, a na 12:15)
- MKS Jedynka li Łódż 10:0.
W najważniejszym pojedynku można było nak 13:15.
Pauza: ZATORZEAVENAŁowicz.
boiskach hali sportowej łowickiego OSiR
Natomiast w niedzielę 18 marca odbę
mówić o małej niespodziance. Lider po runO miejsce piąte walczyły dwa uczniow- nr 2 na ul. Topolowej 2 siatkarze spotkają
Końcowa kolejność w rr lidze Amatordzie zasadniczej - AZS Kutno przegrnł wal- skie kluby sportowe. Podopieczni Toma- się w ramach vm edycji Amatorskich Mi- skich Mistrzostw Łowicza w sezonie 2006/ dziesięjużostatnia-18. kolejka: godz. J1.00:
kę o bezpośredni awans do łowickiej ekstra- sza Czubaka z UKS Ekonomik zwycię strzostw Łpwocza w październiku.
2007: I. Iskra Łowicz, 2. AZS Kutno, Legion li Skiemiewice - Opoka Zduńska
klasy z drużyną Iskry. Podopieczni Mie- żyli ekipę Pawła Tomczaka z UKS KoMECZ O l. MIEJSCE:
3. Karol i Spółka Zduny, 4. Essato Team .Wola, godz. 12.00: MKS Jedynka li Łódż
czysława Gałusa w każdej partii byli blisko rabka 3: l. Na siódmym miejscu uplasowali
• MB Kutno - ISKRA Łowicz 0:3 Łowicz, 5. Medest UKS Ekonomik Łowicz, Omega Kleszczów i UMKS Księżak
rywala, ale z końcowego sukcesu cieszyła się ostatecznie siatkarze ze Stomedu, któ- (23:25, 22:25, 23:25)
6. UKS Korabka Łowicz, 7. Stomed ŁoWicz, Łowicz - Wlóknian II Pabianice. Pauza:
się ekipa studentów pod wodzą Cezarego rzy pokonali w decydującym meczu ekipę
MECZ O 3. MIEJSCE:
8. ZSP J Podrzeczna Łowicz, 9. Zatorze Burza Pawlikowice. W meczu rozegranym
Dołowca. Teraz AZS Kutno musi walczyć Piotra Słomy z ZSP nr l Łowicz.
• KAROLISPÓLKAZduny -ESSA- Avena Łowicz, 10. li LO Łowicz, II. Gron- awansem: Macovia Maków - UKS Bedo awans do rr ligi w meczu barażowym.
W rundzie pocieszenia o miejsca 9-12 TO TEAM Łowicz 3:2 (25:22, 25:22, ki i Spółka Łowicz.
nary 8:10.
Bardzo zacięty był pojedynek o ostatnie drużynaZofii Kucharskiej z li LO wŁowi- 19:25,20:25,15:13)
Zhigniew Łoziński
Paweł A. Doliński

W I lidze iednak Iskra

nowy
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Halowe mistrzostwa Łowicza - Łowicka Halowa Liga Oldboyów

Do końca walka o mistrzostwo
Łowicz, 10-11 marca. Walka o mistrzostwo w V edycji Łowickiej Halowej
Ligi Oldboyów ŁoLiF wchodzi w decydującą fazę· Największe szanse na zwycięstwo
mają nadal łowickiej Afery, którzy wciąż
prowadzą z kompletem punktów, ale w najbliższy czterokrotny mistrz Łowicza rozegrajądwa trudne mecze: z Kopemikiem Kiernozia i Oldboy'em Boczki.
Zaległe mecze 5. kolejki UlLO:
• DAGRAM Łowicz - KSIĘŻAK
Lowicz 2:2 (2:2); br.: Marcin Borcuch (6)
i RobeJ( Wojtasiak (8) - Adam Wysocki (3)
i Bogusław Bończak (11).

Afera ma znowu

największe

• OLD-DARPlacencja -KOPERNIK
Kiemozia 1:7 (0:3); br.: Ryszard Krawiń
ski (24) - Waldemar Kret 3 (5, 10 i 19), Tomasz Witeczek3 (11,21 i 21) i Mieczysław
Lachowicz (24).
• VAGAT Domaniewice - OLDBOY
Zduny 5:0 (w.o.)
6. kolejka UlLO:
• KSIĘŻAK Łowicz - GLADIATOR
Łowicz 5:3 (1:1); br.: Adam Wysocki
(10), Bogusław Bończak 2 (13 i 15),
Krzysztof Jędrachowicz (18) i Piotr
Przybysz (22) - Zbigniew Sadowski 3 (6,
19 i 23).

szanse na mistrzowski tytuł.

dok zestr. 40

• OLDBOY Zduny - AFERA Lowicz
0:5 (w.o.)
• DAGRAMLowicz- VAGATDomaniewice 0:5 (w.o.)
• OLDBOY Boczki - OLD-DAR PIacencja 4:0 (2:0); br.: Leszek Mycka 2
(4 i 6), Krzysztof Gładki (23) i Józef Gładki
(23).
• KOPERNIK Kiemozia - CHINYALCATRAZLowicz 1:4(1:1); br.: Waldemar Kret (24) - Witold Kunikowski (9),
Sylwester Grzanka 2 (14 i 20) i Zbigniew
Ambroziak (22).
l. Afera Łowicz
6 18 39-5
2. Chiny-A!catraz Łowicz 6 15 30-15
3. Kopernik Kiernozia
7 15 28-15
4. Oldboy Boczki
6 J3 24-11
5. Gladiator Łowicz
7 10 18-19
6. Dagrarn Łowicz
6 8 14-17
7. Vagat Domaniewice
6 7 18-13
8. Księżak Łowicz
7 7 20-28
. 9. Old-Dar Placencja
6 3 6-39
10. Oldboy Zduny
_
9 O 2-37
W sobotę 17 marca odbędzie się 7. kolejka Łowickiej Halowej Ligi OldboyówŁoLiF,
czyli Łowickiej Ligi Futsalu, a zagrająwówczas: godz. 17.00: Vagat Domaniewice Księżak Łowicz, godz. 17.30: Old-Dar Placencja - Dagram Łowicz, godz. 18.00: Chiny-Alcatraz Łowicz - Oldboy Boczki i godz.
18.30: Afera Łowicz - Kopemik KiemQzia.
Pauza: Gladiator Łowicz. Natomiast w niedzielę 18 marca zostanie rozegrana 8. kolejka, a zagrają wówczas: godz. 17.00: Vagat
Domaniewice - Old-Dar Placencja, godz.
17.30: Oldboy Boczki -Afera Łowicz, godz.
18.00: Dagram Łowicz - Chiny-Alcatraz
Łowicz i godz. 18.30: Kopernik Kiemozia Gladiator Łowicz. Pauza: Księżak Łowicz
Pmveł A. Doliński
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Piłka nożna
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- 6. i 7. kolejka Bielawskiej LPNH

Brooklyn trzy punkty przed Pieczarką
Bielawy, 10-11 marca. Pauzujący
w 7. kolejce Bielawskiej Ligi Piłki Nożnej
Halowej graczewaliszewskiej Pieczarki tracą
do Brooklynu trzy punkty, ale w kolejny
weekend zespół z Walewic mają wolny los
i stąd szansa na wyrównanie stanu. Bezpośredni mecz liderów już w kolejną sobotę 24 marca.
6. kolejka BLPNH:
• FCPiotrowice-PIECZARKA Waliszew 2:6 (0:2); br.: Karol Dobrzyński 2
(24 i 27) - Maciej Kurczak 5 (5,14,18,19
i 30) i Daniel Pietrzak (21).
• GABON Walewice - CYGANY Bielawy 3:1 (3:0); br.: Paweł Warszawski (2)
i Łukasz Wojenko 2 (4 i 13) - Dariusz Dałek
(21).
• ISKRA Zgoda- BROOKLYNWalewice 4:8 (4:3); br.: Rafał Wójcik (6), Łukasz
Łuczywek 2 (9 i 14) i Przemysław Sibielak
(II) - Robert Redzisz (5), Andrzej Grzegorek 5 (8, 13, 17, 19 i 21), Konrad Dobrzyń
ski (22) i Paweł Werwiński (28).
• WARRIORS Bielawy - MROGA
Waliszew 2:4 (0:1); br.: Konrad Legęncki 2
(24 i 28) - Przemysław Rudzki 2 (II i 23),
Dawid Molicki (21) i Piotr Flisiak (30).
• OLDBOY Bielawy - RTS Bielawy
5:1 (2:1); br.: Robert Józwiak (13), Michal
Łuczak (15), Zbigniew Pietrzak 2 (20 i 28)
i Rafuł Holewa (24) - Robert Leśniak (9).
Pauza: DESTROYERS Bielawy.
7. kolejka BLPNH:
- • CYGANY Bielawy - RTS Bielawy
3:2 (2:2); br.: Dariusz Dałek 2 (5 i II)
i Jarosław Wojciechowski (24) - Paweł Gabryelczyk (8) i Radosław Leśniak (14).
• BROOKLYN Walewice - MROGA
Wałiszew 4:3 (2:3); br.: Marcin Becherl<;a (3)
i Paweł Werwiński 3 (5, 17 i 20) - Sebastian
Gabryelczyk (2) i Rudzki Jacek 2 (2 i 5).
• DESTROYERS Bielawy - FC Piotrowice 4:1 (2:1); br.: Paweł Kwiatkowski

3 (6, II i29)i Kamil Milczarek(23)-Dawid
Strzelecki (3).
•
• ISKRA Zgoda - WARRIORS Bielawy3:2(2:1); br.: Adrian Legęncki 2 (6 i 11)
i Maciej Rutkowski (28) - Mariusz Sibielak
2 (4 i 28).
• GABON Walewice - OLDBOY Bielawy 1:3 (0:0); br.: Łukasz Wojenko (30) Rafał Holewa (17) i Mieczysław Chamera 2
(18 i 29).
Pauza: PIECZARKA Wałiszew.
l. Brooklyn Walewice (2) 7 21 32-15
2. Pieczarka Waliszew (I) 6 18 3{)·9
3. Oldboy Bielawy l5)
6 12 28-19
4. Gabon Wale wice (3)
6 12 14-12
5. RTS Bielawy (4)
7 9 18-23
6. Destroyers Biela...,y (7) 6 7 14-17
7. Cygany Bielawy (8)
7 7 15-30 •
8. Warriors Bielawy (9)
6 6 24-24
9. FC Piotrowice (6)
6 6 18-24
10. Mroga Waliszew (10)
6 6 12-21
Il.fskra Zgoda (11)
7 O 11-28
Nowym liderem strzelców został Maciej Kurczak (pieczarka), który strzelił
dotąd 14. goli. Dalsze miejsca na podium
w tej klasyfikacji zajmują: 13 - Mieczysław
Chamera (Oldboy), 9 - Grzegorek Andrzej
(Brooklyn) oraz po 8: Daniel Pietrzak (pieczarka). Zbigniew Pietrzak (Oldboy) i Łukasz
Wojenko (Gabon).
W 8. kolejce Bielawskiej LPNH w sobotę
17 marca zagrają: godz. 15.00: Pieczarka Mroga, godz. 15.40: Gabon - Iskra, godz. •
16.20: Oldboy - Destroyers, godz. 17.00:
Warriors - FC Piotrowice i godz. 17.40: Brooklyn - Cygany. Pauza: RTS Bielawy. Natomiast w niedzielę 18 marca odbędzie się
8. kolejka: godz. 16.00: Destroyers - Warriors, godz. 16.40: Cygany - Mroga, godz.
17.20: Pieczarka -RTS Bielawy, godz 18.00:
Iskra - Oldboy i godz. 18.40: Gabon - FC
Piotrowice. Pauza: Brooklyn.
(P)

dok zestr. 40

Na koniec znaczna poprawa

Ósemka iednak la mocna
Już w pierwszej kwarcie podopieczni
trenera Cezarego Wluczyńskiego mieli
duże kłopoty. Po siedmiu minutach przegrywali 5:24 i w tym momencie trudno było
o op~. Jedynym koszykarzem, który potrafił zdobywać punkty w pierwszej
odsłonie był Rafał Mróz Reszta zawodników miała problemy ze skutecznością i wola
walki.
W drugiej kwarcie było już nieznacznie
lepiej. Przytomni~i i odważniej zagrał Bartosz Wluczyński. ale i tak do przerwy
łowiczanie przegrywali dwudziestoma
"oczkami" i widać było, że ekipa ze Skierniewic kontroluje przebieg tego pojedynku.
Najbardziej dramatycznie sytuacja wyglą
dał~ w trzeciej kwarcie w 26. minucie, kiedy
to Osemka prowadziła już 58:28. Wśród
łowiczan mało kto miał już w tym momencie ochotę do walki. Jednym z aktywniejszych graczy był w tym czasie Zbigniew
Sowiński, który próbował zmniejszyć dy-

Piłka nożna
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stans do rywala. Ostatnia odsłona była już
wyrównana, ale w tym czasie trener Ósemki Krzysztof W.ercioch wykorzystywał
głównie zawodników rezerwowych. Ostatecznie zespół ze Skierniewic pokazał dużo
lepszą koszykówkę i zasłużenie wygrał rywalizację w ID lidze w sezonie 2006/2007.
Po meczu przedstawiciele zarzu Łódzkiego
Związku Koszykówki - Zdzisław Morawiec i Lechosław Demczyk wręczyli
zwycięzcom okazały puchar, a łowiczanie
odebrali pamiątkowy dyplom za drugie miej-

sce.
Z tych dwóch porażek trzeba teraz wyciągnąć wnioski i poprawić grę. Już w weekend 23-25 marca 2007 roku w Skiemiewicach odbędzie się turniej strefowy, w którym łowiczanie walczyć będą o awans do
II ligi. Czy będą w stanie zmienić swoją grę
do tego czasu? Oprócz Ósemki zagrają
w tych zawodach także Astoria Bydgos=
i AZS Toruń.
ZbigniewŁazil1ski

Opoczyński

Turniej Abstynencki

Pasiaczek na drugim
Opoczno, 11 marca Bardzo dobrze 3:0 (w.o.). Mecz o l. miejsce:

w n Opoczyńskim Turnieju Halowej Piłki
Nożnej Klubów Abstyncnckich Województwa Łódzkiego o Puchar Starosty ()poczyIlskiego wypadli reprezentanci łowickiego
Pasiaczka. Zespół z Łowicza po trzech
~granych w eliminacjach awansowali do
finału, w którym pT7-egrnJi po SClii rzutów
kamych z ekipą Pod Wielbłądem Łódź.
Wyniki meczów eliminacyjnych: Pasiaczek Łowicz - Opoka II ()poc'mo 3:2, Pasiac.tek Łowicz - Azyl Tomaszów Mazowiecki 6:0, Pasiacz.ekŁowicz - Zduńska Wola

Łowicz - Pod Wielbłądem Łódź

Pa~iaczek

I: I, w rzutach kamych 2:3.
Najlepszym bramkarzem twnieju został
wybrany gołkiper Pasiaczka - Rafał Bogus, a najlcpszym strzelcem okazał się
Mariusz Wtęeek, kiÓry zdobył pięć goli.
W ZC!>-poJe lowickiego Pa~iaczka wystą
pili: Raful Bogus - Mariusz Wię.cek (zdobył
w turnieju 5. goli), Tomasz Rembowski (3),
Marek Feliga (2), Jacek Kunikowski i Marcin Majer.
(P)

To inny zespól niż dotąd - w końcu mamy
za sobą sporo zmian kadrowych, ale wierzę,
ze uda nam się powtórzyć sukces z ubiegłe
go sezonu, czyli zajmiemy co najmniej drugie miejsce.
Pod koniec meczu, kiedy w naszym zespole nastąpiło sporo zmian, rywale doprowadzili do remisu, a gola zdobył Witołd 50wała.

• WLÓKNIARZKonstantynów Lódzki- PELlKANLowicz 1:2 (1:1)
I:O-GrzegorzKaleta(7), 1:l-RobertSzczypciak (27), 1:2 - Maciej Wyszogrodzki (72).
Pelikan: Romanowski (70 Jędrzejewski)
- Pomianowski, Czerbniak, Styszko, Znyk
- Wyszogrodzki, Brzózka (75 Urbanek).
Hyży, Gawlik (85 Grzegorz Durka) - Wilk
(72 Kosiorek), Szczypciak (67 Kutkowski).
Konstantynów Łódzki, 10 marca.
Próba generalna przed inauguracją rozgrywek piłkarskiej wiosny wypadła całkiem dobrze. Piłkarze Pelikana na dwa tygodnie
przed meczem z Mazowszem w Grójcu
(sobota - 24 marca o godz. 15.00) pokonali
trzecią drużynę łódzkiej TV ligi - Włókniarza
Konstantynów Łódzki 2: l. Co prawda mecz
z jednym głównych kandydatów do awansu do m ligi lepiej rozpoczęli gospodarze,
którzy już w 7. minucie objęli prowadzenie
po strzale Grzegorza Kalety. Piłkę w środ
ku boiska stracił Robert Hyży, a sytuację
sam na sam wykorzystał napastnik Włók
niarza Łowiczanie odpowiedzieli dwadzieścia minut później strzelając gola w bardzo
podobnych okolicznościach. Piłkę podawaną między rywalami przejął Robert
Szczypciak, który strzelił tym samym
swoją trzecią bramkę w czwartym meczu w
zespole Pelikana W drugiej połowie po akcji z lewej strony Pawła Kutkowskiego
nogę po jego dokładnym dośrodkowaniu
dostawił Maciej Wyszogrodzki, który
ustalił tym samym wynik spotkania.

Radosław

Kowalczyk

zdobył

gola w meczu z

Concorriią.

Gramy coraz lepiej - stwierdził trener Ja- stwierdził Cyzio. W Łowiczu nie ma na racek Cyzio. Muszę pochwalić zespól i mam zie gdzie trenować. Czekamy na sztuczne
nadziejęStworzyliśmymnóstwosytuaqiityl boisko, ale ono ma powstać dopiero pod
ko należy żałować, że gramy nieskutecznie. koniec roku.
Kilka razy próbował Robert Wilk, niezłą
Niestety na zgrupowanie nie WY-iechali "
okazję miał Piotr Gawlik. W drugiej poło wszyscy zawodnicy, którym na przeszkowie szansę na gola mieli także Marcin Ko- dzie stanęły względy osobiste i zawodowe.
Kontuzja stawu kolanowego wyeliminowała
siorek i Kutkowski
Pelikan po sobotnim sparingu w ponie- natomiast Bogdana JÓźwiaka. Już w sodzialek WY-iechali na pi<;ciodniowe zgrupo- botę przeszedł zabieg artroskopii i co najwanie, które odbywa się w Gostyninie. mniej przez trzy tygodnie czeka go przerwa
Marny tam fkJ dyspozycji wspaniale obiekty- w treningach.
(P)

Nowy Łowjczanin Tygodnik Ziemi Łowickiej , członek Stowarzyszen ia Gazet Lokalnych . Edycja współna z tygodnikiem " Wieści z Głowna i Strykowa -. Wydaje: Oficyna Wydawnicza
., Nowy Łowiczanin " s .c . Wojciech Waligórski . Ewa Mrzygłód-Waligórska . 99-400 Łowicz, ul.Pijarska 3a , teUfax 837-46-57, e-maił : redakcja@nowłow . pl , adres dla korespondencji : skrytka
pocztowa 68 . Redakcja w Łowiczu : Redagują: Wojciech Waligórski (redak!or naczelny) , Ewa Mrzygłód-Waligórska (sekretarz redakcji) . Dziennikarze: Marcin A. Kucharski , Tomasz Bartos ,
Mirosława Wolska-Kobierecka. Wojciech Czubatka , Eliza Błaszczyk , Paweł A. Doliński (sport) . Stałe współpracuje : nadkom . Leszek Okoń (kronika policyjna) . Redakcja zastrzega sobie
prawo zmiany tytułów nadsyłanych tekstów oraz dodawania śródtytułÓw . OGŁOSZENIA ł REKLAMY przyjmujemy telefonicznie , faxem (teUfax 837-37-51 . tel. 830-34-08) ,
..:I:!ItIU1o.. e-mai lem (biuro@nowlow.pl) lub osobiści e w biurze ogłoszeń , ul. Pijarska 3a, od poniedziałku do piątku w godz. 7-18, w soboty 8-14 . w Głownie : ul. Swoboda 4. pn .-pl. od 10-16 .
m liiiOilROlOWAIY OGŁOSZENIA DROBNE przyjmowane są także w innych punktach , wymienionych na stronie 22 . Skład tekstu własny. Index: 326097 - dotyczy sieci "Ruch ".
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Lekka atletyka

Domińczak

tegorocznym finale

,

Koszykówka - 2. mecz finałów III ligi ŁZKosz

.OSEMKA JEDNAK ZA MOCNA
• UMKSKSIĘŻAKŁowicz-ÓSEM
KA Skierniewice 60:85 (11:26, 14:19,
14:19, 21:21)

Księżak: Rafał Mróz 20, Piotr Niewiadomski 10(lx3), Michał Chojecki 8, Bartosz Włuczyński 6 i Robert Kucharek 3

oraz Zbigniew Sowiński 9, Michał Banasiak 2, Marcin Suchomski 2 i Maciej Siemieńczuk.

Ósemka: Łukasz Mąkolsk:i 16 (4x3), Adrian EI-Ward 15, Roman Brużdziński II

(lx3), Krzysztof Lewandowski 11 i Marcin
Gajda3 oraz Jacek Zieliński II (lx3),Jakub
Rosiak 10(lx3),Maciej Skowroński 3, Bartosz Nowak 3, Piotr Sikorski 2 i Kamil
Oleszkin.
Sędziowali: Michał Chrakowiecki i Piotr
Cyniak (obaj Łódź). Widzów: 150.
Łowicz, 11 marca. Walka o mistrzostwo w III lidze była przewidziana na trzy
spotkania. Jednak okazało się, że koszykarze ze Skiernicwic potrLcbowali tylko dwóch

Piłka nożna

Patryk Domińczak, który znany jest
kibicom z Łowicza, jako świetny zawodnik
startujący w biegach długodystansowych ma
szansę stać się jednym z bardziej znanych
łowickich sportowców w kraju. Już w tej
chwili DorniJlczak jest najlepszym maratoń
czykiem w historii Łowicza. Jego ostatnie
rezultaty są bardzo obiecujące. Do tej pory
Patryk trenował w klubie Trucht Skiemiewice, jednak jego talent został dostrzeżony
i nadarzyła się okazja do zmiany baJW klubowych. Łowiczanina pozyskał jeden z najbogatszych klubów w Polsce - KS VIldng
Team Gdynia, który sponsorowany jest
przez dwie duże firmy z branży informatycznej: AMD i NTT System.
Patryk obecnie posiada ID klasę sportową
w póhnaratonie i maratonie. Jest najlepszym
maratończykiem w Polsce w grupie biegaczy do 21 lat. Bieganie w tak profesjonalnym klubie daje mu ogromne możliwości.
Będzie miał zapewnione zgrupowania,
odżywki i oczywiście stypendium Jestem
bardzo zadowolony, że wreszcie mam stwo- gdyńskiego Vikinga.
rzone najlepsze warunki do rozwoju kariery
sporlowej. Teraz będę mógł tmzować i ry- f7Wale trenować oraz czekać na jeszcze lepwalizować z najlepszymi biegaczami w Po/- sze wyniki - poWIedział łowiczanin.
sce. Pozostaje mijuż teraz tylko ciężko i ~
7higniew Łazi/iski

Judo - VIII edycja Ligi Szkolnej Dzieci

meczów, aby udowodnić, kto w sezonie
2006/2007 rozdawał karty w walce o n ligę.
Przypomnijmy, że tydzień wcześniej w
pieJWszym spotkaniu w Skierniewicach
łowiczanie przegrali 70:94. W tę niedziele
Łódź, 11 marca. Po zimowej przerwie
był czas na rewanż na swoim terenie. Nieodbyły się pierwsze w tym roku zawody
stety, okazało się, że w tej chwili Ósemka
jest dużo lepszą drużyną i nie miała ona pro- organizowane przez Łódzki Policyjny Klub
blemów z odniesieniem zdecydowanego Sportowy Gwardia oraz Urząd Miasta
Łodzi . W drugim turnieju vm edycji Ligi
zwycięstwa.
dok nastr. 39 Szkolnej Dzieci w judo znakomicie spisali
się młodźi judocy MKS Zryw Łowicz.

Bardzo dobra poslawa

- przygotowania Pelikana Łowicz

Na koniec znaczna poprawa
• CONCORDIA Piotrków Trybunalski - PELIKAN Łowicz 1: l (0:1)
o: l - Radosław Kowalczyk (34), l: l -

.. Witold Sowała (88).
Pelikan: Romanowski (70 Jędrzejewski)
- Pomianowski (70 Urbanek), Czerbniak,
Znyk (80 Walczak) - Wyszogrodzki (70
Cipiński), Brzózka, Styszko (75 Kosiorek),
Hyży, Gawlik - Kowalczyk, Wilk (58 Kutkowski).
Gut6w Mały, 7 marca. Po nieco słab
szych meczach trzecia drużyna m ligi
zmierzyła się w meczu kontrolnym z liderem rozgrywek - Concordią Piotrków Pelikan na koniec

grał

coraz lepiej. ..

., Łowicki informator sportowy
Piątek.

16 marca:

• 9.30 - hala OSiR nr 2 w Łowiczu, ul.
Topolowa 2; finał Powiatowej G~ady
Szkolnej w piłce ręcznej chłopców;
.17.00- hala OSiR nr 2; mecz barażo
wy o utrzymanie / awans do I ligi Ama.. tors kich Mistrzostw Łowicza w piłce siatkowej;
• 18.30 - hala OSiR nr 2; mecz finałowy
Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce
siatkowej: Reprezentacja Łowicza - Reprezentacja Głowna;
Sobota. 17 marca:
.. • 10.00 - hala OSiR nr 2; turniej wojewódzkiej ligi koszykówki żaczek; godz.
. 10.00: UMKS Księżak Łowicz - MKS I
Kutno, godz. 11.l5: MKS I Kutno - MagRys Zgierz, godz. 12.30: UMKS Księżak
Łowicz - Mag-Rys Zgierz;
ISSN1231-479X
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• 17.00-19.00-halaOSiRnr l w Łowi
czu, ul. Jana Pawła n 3; 7. kolejka Łowickiej
Halowej Ligi Oldboyów ŁoLiF;
Niedziela. 18 marca:
• 10.00 - hala OSiR nr 2; mecz wojewódzkiej ligi koszykówki żaków: UMKS
Księżak Łowicz - Osemka Skierniewice;
• 12.00 - hala OSiR nr l; 12. kolejka ID
ligi tenisa stołowego mężczyzn: UMKS
Księżak Łowicz - Włókniarz n Pabianice;
• 17.00-19.00-halaOSiRnr l; 8. kolejka
Łowickiej Halowej Ligi Oldboyów ŁoLiF;
Poniedziałek.

19 marca:

.9.30 -hala OSiR nr2; finał Powiatowej
Girnna2;jady Szkolnej w piłce ręcznej dziewcząt;

Wtorek. 20 marca:

• 12.00 - Pływalnia Miejska w Łowiczu,
ul. Kaliska; Indywidualne MistrzostwaŁowi
cza Szkół GiJ~alnych w pływaniu;
Środa. 21 marca:
• 15.30 - stadion PeHkana Łowicz, ul
Stanyńskiego; mecz I rundy wojewódzkiego Pucharu Polski w piłce nożnej:
Pelikan II Łowicz - WKS Wieluń;
Piatek. 23 marca:
.9.30 - hala OSiR nr I; Rejonowa Gimnazjada Szkolna w piłce ręcznej chłopców.

mierzy wysoko

Trybunalski. Był to interesujący pojedynek, w którym przez większość czasu
inicjatywę mieli łowiczanie. Efektem przewagi zespołu trenera Jacka Cyzio był
gol, którego autorem był Radosław Kowalczyk. Napastnik biało~ielonych dostał długie podanie za plecy obrońców od
Zbigniewa Czerbniaka, który w sytuacji sam na sam bardzo ładnym, technicznynl strzałem przelogował piotrkowskiego bramkarza.
Wszystko idzie ku lepszemu - zapewnił
trener z Łowicza.
dok nastr. 39

Nie może więc dziwić zadowolenie trenerki Iwony Grzegory: Był to bardw dobry
start moich podopiecznych, a chyba nqjlepiej
o tym świadczą miejsCiInapodium. Na szczególneslowa uznaniazasluguje Patryk Skaneczny. który mimozmiany kategorii wagowej na Io/~ IlYWI1ł w piękn;-m stylu.
Przypomnijmy, że przez najbliższe
miesiącc odbywały się będą kolejne eliminacje, a w maju 2007 roku odbędzie się
"wielki finał" i wtedy poznamy w jakich
szkołach uczą się najlepsi judocy województwa łódzkiego.
• DZIEWCZĘTA -ROCZNIK 1993-94:
48 kg: 2. Milena Juchniewicz (SP l
Łowicz).

• CH1.DPCY - ROCZNIK 11/93-94:
38 kg: 2. Krystian Piekacz (GP 2
Łowicz), 3. Kamil Olewicz (SP 2 Łowicz).
• DZIECI- ROCZNIK 1995/96:
33 kg: l. Arkadiusz Us (SP 3 Łowicz),
Trenerka Iwona Grzegory i jej judocy.
2. Dominika Wojszcz (SP 4 Łowicz) ,
Łowicka sekcja wystawiła dziesięcioro mło 3. Magdalena Gejo (SP l Łowicz), 36 kg:
dych zawodników, którzy walczyli o punk- I. Patryk Skoneczny (SP 3 Łowicz),
ty dla swoich szkół, a aż dziewiątka z na- mg; 3. Damian Raróg (SP 2 Łowicz),
szych reprezentantów wywalczyła miejsca 42 kg: 1. Dominik Stuldych (SP 2 Łowicz).
na podium.
(P)

Prognoza pogody dla rejonu

Łowicza

w dniach od 15 do 21 marca 2007 r.

Przysłowie ludowe o pogodzie:
"ILE RAZY MARZEC MGŁĄ URACZY,
TYLE NIEPOGODY W LECIE ZNACZY".
• SYTUACJA SYNOPTYCZNA: Pogodę w tym tygodniu

Czwartek - Niedziela
15 -18.03.2007 r.

kształtować będzie układ wyżowy. Napływać będzie ciepła

i sucha masa powietrza z północnego-zachodu.
Plock
• CZWARTEK - PIĄTEK: Pogodnie, zachmurzenie małe
8/14
do umiarkowanego oraz bez opadów. Widzialność
rano zamglenia i lokalne mgły. Podczas dnia
8/13
~
widzialność dobra. Wiatr zmienny, przeważnie
zachodni, słaby i umiarkowany.
8/14
Temp. max w dzień: + SOC do + 12°C.
Sochaczew
Temp. min w nocy: +.4°C do + 1°C.
113 .. ,
• SOBOTA· NIEDZłELA: Pogodnie,
~
zachmurzenie umiarkowane. okresami
ŁOWICZ
Grodzisk. Maz.
wzrastające do dużego z przelotnymi
. ~
114
opadami deszczu. Widzialność dobra.
n-. Zyrardów
Glowno
Rano i podczas opadów słabsza. Wiatr
z kierunków zachodnich, umiarkowany,
okresami silniejszy.
Temp. max w dzień: + 12°C do + 14°C.
Temp. min w nocy: + SOC do + 2°C.
• PONIEDZIAŁEK· ŚRODA: Zachmurzenie duże,
okresami z opadami deszczu oraz chłodniej.Widzialność
dobra, podczas opadów słabsza , rano zamglenia
i lokalne mglyWiatr z kierunków zachodnich,
• Prognoza biometeorologiczna:
słaby do umiarkowanego. Temp. max w dzień: + rc do + 4°C.
Pogoda korzystnie wpływać będzie
Temp. min w nocy: + 3°C do - 1°C.
na nasze samopoczucie.

., .

