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• 200 dodatkowych
patroli.
Miasto zapłaci policji
za wzmożoną kontrolę
ulic i parków.
czytaj na str. 7

• Chuligani bezkarni
w Belchowie.
Kiedyś pobili, potem wybili
szyby, niedawno publicznie

znieważyli.

czy aj a str. 9

• Obwodnica
Domaniewic
Jut w planach.
Na razie to tylko studium,
ale to pierwszy krok ku
budowie.
cz
na str. 10

• Nauczyciele
i tak dostaną
podwytki.
Łowicz płaci
więcej niż

pedagogom
gminy.

jtaj na

• Julek, jak ty
to zrobisz?!
Opowieść

o tym, jak
prywatne
muzeum w Sromowie.
powstawało

0·22

sir. 8

Da si, zrobić wi,cei
W porównaniu z projektem budżetu, przedstawionym w listopadzie ubiegłego roku jeszcze przez
poprzedniego burmistrza, przyjęty

wczoraj przez Radę Miejską budżet
na rok 2007 przewiduje, że na inwestycje - drogi, kanalizacje, oświe
tlenie ulic, parkingi, chodniki, boiska
itp., miasto wyda o ponad 4 miliony
złotych więcej niż pierwotnie zakła
dano. Zakres robót inwestycyjnych
zwiększył się o kilkanaście pozycji. Wiele z nich zostało dodanych
po spotkaniach z mieszkańcami.

B

urmistrzowie w ostatnich dniach
wprowadzali autopoprawki i uzupełnienia projektu budżetu zarówno po'
stronie dochodów, jak i wydatków.
Uwzględniali wnioski inwestycyjne
mieszkańców, radnych oraz proponowali swoje rozwiązania

Projekt budżetu dla Łowicza został ostatecznie jednogłośnie prz:xjęty na wczorajszej sesji Rady Miejskiej w Łowiczu,
21 marca. Za budżetem głosowal komplet
21 radnych.
Łącznie na zadania typowo inwestycY-ine w tym roku w Łowiczu ma być wydane
21.557.219 złotych. Projekt budżetu przedstawiony 14 listopada ubiegłego roku przez
poprzedniego burmistrza zakładał, że na inwestycje miasto przeznaczy 17.274.919
złotych. Oto co będzie zrobione.
Na modernizację i utrzymanie targowiska miejskiego przeznaczone będzie
115 tysięcy złotych. Planowana jest rozbiórka istniejącego oraz wykonanie nowego
betonowego ogrodzenia targowiska od strony południowej oraz wykonanie studzienek wodomierzowych dla poszczególnych
ciągów pawilonów handlowych. Przepro-:
wadzone będą również drobniejsze naprawy i roboty, a niektóre z nich już zostały

zrobione-np. na metalowym płocie od strony
ul. Sikorskiego dodatkowo założono siatkę,
która w znacznej części zatrzymuje śmieci
rozwiewane z targowiska Siatkę założono
na wniosek mieszkańców. Poprzedni projekt budżetu zakładał, że na targowisko bę
dzie wydane 50 tys. złotych i nie nie przewidywal siatki.
Na autobusowe wiaty przystankowe
budżet zakłada wydanie 12 tysięcy złotych.
Wnioskowali o to między innymi mieszkańcy osiedla Bratkowice (wiata przy Interrnarche) oraz Korabki (wiata przy Armii
Krajowej).

wania inwestycji będzie w tym przypadku
wykorzystany mechanizm "prefinansowania" przy udziale Banku Gospodarstwa
Krajowego w Łodzi. PieJWszym etapem
tego projektu była modernizacja ulicy Topolowej wraz ze skrzyżowanianu. Planowana jest budowa i przebudowa następują
cych dróg: ul. Kiemozka na odcinku od
torów kolejowych do Płockiej (nakładka asfaltowa, kanalizacja deszczowa, zatoki autobusowa, ścieżka pieszo-jezdna po stronie
wschodJuej); ul. Kaliska na odcinku od
Koóskiego Targu do łuku drogi przy wjeź
dzie do SIB (kanalizacja deszczowa wraz
Najkosztowniejszątegorocznąinwestycją z separatorami, nakładka asfaltowa na istbędzie budowa i modernizacja dróg w Łowi niejącej nawierzchni, przebudowa istnieją
czu istotnych dla obsługi ruchu regionalne- cych chodników); ul. Powstańców - odgo. Przypomnijmy, że jest to kontynuacja cinek od ul. Kolejowej do Jana Pawła Il (reinwestycji w znacznej części finansowanej mont nawierzchni istniejącejjezd.ni - nakład
przez Unię Europejską, Miasto wyda na tę ka asfaltowa, przebudowa istniejących chodinwestycję 1.871.689 złotych, zaś UE doło ników).
. ży prawie 5,5 miliona złotych. Do sfinansodok Ilastr. 4

15 lat diecezji łowickiej
roczysta Msza Św. z o~i 15-lecia
łowickiej diece~ i zostanie odprawio- .
na w Bazylice Katedralnej w tę niedzielę 25 marca, o godz. 18.00. Przewodniczyć jej będzie biskup ordynariusz łowicki
Andrzej Dziuba. Na uroczystość przewidziane jest przybycie wszystlóch władz
duchownych i świeckich z naszej diec~i.
Diece~a łowicka została ustanowiona bullą
papieską Jana Pawła II z 25 marca 1992 r.
Siedem lat póżniej, w czasie pielgrzymki do
Polski, Jan Paweł II zawitał również do Łowi
cza i nadał katedrze tytuł Bazyliki Mniejszej.
(jr)

U

Siedmiu szybko ukaranych
Już siedmiu pijanych
rowerzystów i kierowców ukarał
łowicki sąd w przyspieszonym
24-godzinnym trybie
do 20 marca.

Citroena Berlingo - czytaj na str. 7. W tamtym przypadku jednak sprawcy się nie
przyznali i trzeba dowieść, który z nich konkretnie zawinił.
Kary w szybki trybie mogą być ciekawe.
Np. 29-letni Zbigniew M., który jechał pijany rowerem w Uchaniu, został ukarany m.in.
a razie więc przyspieszona procedu- 6-miesięcznym okresem ograniczenia wolra nie dotknęłajeszcze chuligana. Nie ności , w czasie którego będzie musiał przez
oznacza to, że chuligańskich wybry- 30 godzin miesięcznie wykonywać prace
ków nie było. Przykładem może być znisz- społecznie użyteczne.
Od niepamiętnych lat jej nie było - teraz powstaje. W Łowiczu tworzona jest miejsko-strażacka orkiestra
czenie przez pięciu pijanych młodzieńców
(mak) O pierwszych próbach i zapowiadanym pierwszym występie piszemy na stronie 18.
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otworzyć

fili, w łowiczu

niwersytet Kardynała Stefana Wyw Warszawie jest zainteresowany współpracą z Mazowiecką Wy-

U

ministerstwa edukacji. W przyszłości jednak UK.SW mógłby rozszerzyć paletę kierunków studiowania w Łowiczu, szczególższą Szkołą Humanistyczno-Pedagogiczną nie na tak obleganych w Warszawie kierunw Łowiczu i być może już z początkiem kach jak prawo, psychologia czy socjologia.
nowego roku akademickiego otworzy,
O rozpoczętych rozmowach w sprawie
w oparciu o budynki MWSH-p' możliwość współpracy poinfonnowal Nowego Łowi
studiowania w naszym mieście. Na począ czanina łowicki biskup senior Alojzy Ortek mają to być studia podyplomowe, praw- szulik, który zresztą jest ich inicjatorem.
dopodobnie na kierunku związanym z za- U niego odbyło się28 grudnia ubiegłego roku
pewnieniem bezpieczeństwa w placówkach spotkanie rektora UK.SW ks. prof. Ryszarszkolnych, przeznaczonym dla nauczycieli da Rumianka z rektorem MWSH-P prof.
i dyrektorów. Na stworzenie takiego kienm- Wiesławem Balcerakiem.
ku nauczania można pozyskać pieniądze z
dok nastr. 2
szyńskiego

2

now

22.03.2007 r.

było

Czy wolno
Komisja rewizyjna Rady
Powiatu Łowickiego ma
wątpliwości, czy nie
została naruszona ustawa
o zamówieniach
publicznych przy
modernizacji w budynku
ZSP·nr 1 w Łowiczu.

I

nwestycja, o której mowa, sprawdzona została na wniosek radnego Michała
Śliwińskiego. Dotyczyła położeniach nowych tynków na szczytowej elewacji budynku szkoły oraz osuszania ścian. W
pierwszym przetargu opiewającym na 55
tys. zł brutto nie zgłosił się żaden oferent,
w drugi~, mniejszym kwotowo o 5 tys.
zł, także nie było chętnych.
Tęnniny paliły - do 15 grudnia trzeba
było rozliczyć inwestycję z Urzędem Wo15 marca komisja, która zajmowała się jewódzkim, aby nie stracić otrzymanych
wyrywkową kontrolą powiatowych in- wcześniej w ramach kontraktu 20 tys zł,
westycji, sformułowała wniosek do za- zbliżała się zima, zastosowano więc umorządu powiatu o dokładne sprawdzenie wę z wolnej ręki. W myśl prawa zamózamówień publicznych dotyczących wła wień publicznych można tego dokonać w
przrpadku gdy nie zmjeniają się w spośnie prac na Podrzecznej.

lak

robić

ŁOWICZANIN

Jest nowa
sekretarz miasta

sób istotny pierwotne warunki zamówie- mogła wykonać obydwa zadania? - pyta
nia. Tymczasem według przewodniczą dyrektor. - W kolku znaleźliśmy firmę,
cej komisji rewizyjnej Jolanty Kępki, która wykonała osuszanie, a i tak musiewarunki te zostały w istotny sposób liśmy negocjować cenę, gdyż w ramach
zmienione. Zmianie uległ zakres prac pierwotnie posiadanych pieniędzy nie byi rozbito je na dwa zamówienia. Zwięk libyśmy w stanie zapłacić.
szyła się też o 20 tys. zł wartość tych
Wartość inwestycji zwiększyła się,
gdyż dopiero w październiku powiat
prac.
Dyrektor wydziału promocji i inwe- otrzymał dofinansowanie w kwocie
stycji Krzysztof Osóbka uważa, że pra- 20 tys. zł z ramach kontraktu z Urzędem
wo o zamówieniach publicznych nie zo- Wojewódzkim. - Ta kwota uratowała nam
stało naruszone. Jak mówi, co prawda in- inwestycję·
westycja rozbita została na dwa działy,
Osóbka dziwi się wątpliwościom w tej
ale w ich ramach wykonane zostało do- sprawie. Procedura przetargowa kontrokładnie to samo, co zaplanowano. - Niech lowana była wcześniej przez Urząd Wopan mi powie, co należało zrobić,jeśli nie jewódzki i wtedy zastrzeżeń nie było.
znalazła się żadna firma tak duża, aby
(wcz)

aria Więckow
ska, dotychczasowa naczelnik
Wydziału Spraw Społecznych w ratuszu, została wczoraj powołana
przez Radę Miejską
w Łowiczu na stanowisko sekretarza miasta. Chwilę wcześniej radni odwołali Annę Czubak, czego należało się
spodziewać od chwili, gdy okazało się, że
nie przesłała ona w terminie do wojewody
oświadczenia majątkowego bunnistrza, przez
co miastu groziły przedterminowe wybory.
Maria Więckowska ma duże doświadczenie
samo!7ądowe, najpierw jako radna pierwszej
kadencji 1990-94,potem,odroku 1995,jako
naczelnik wspomnianego wydziahL Potrafiła
dobrze współpracować z kilkoma kolejnymi
burmistrzami.
(wal)

M

dok zestr. l

Warszawski uniwersytet chce
otworzyć filię w łowiczu
K
olejne,już bardziej robocze spotkanie,
z kanclerzem UKSW, miało miejsce
15 marca. Zapoznał się on szczegółowo
z bazą lokalową ,,Mazowieckiej" - i był zadowolony.
Bo też słaba baza lokalowa jest podstawową bolączką tego uniwersytetu. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego to
dawna Akademia Teologii Katolickiej. która
od lat 9O-tych prowadzi także studia na kienmkach nieteologicznych. ATK zaś powstała, gdy z Uniwersytetu Warszawskiego komuniści wyrzucili jego wydziałteologiczny.
Uczelnia mieściła się w niewielkim poklasztornym budynku w Lasku Bielańskim ,
a większość zajęć prowadzono przez dziesięciolecia w salkach katechetycznych przy
warszawskich parafiach. Kilka lat po upadku komunizmu ATK przekształcono w uniwersytet i rozbudowano - ale nadal jego budynki są za małe.

Fotoradar

obsługuje sierżant

sztabowy

Sławomir

Odpowiedzą

Sobieszek.

Fotoradarem

W

O

Potrącony 7-latek na 3 Maja

S

ul. 3 Maja w okolicach sklepów z artykuła
mi gospodarstwa domowego i komputerami. Damian razem z mamąjechał obejrzeć
komputery i zapewne tym był podekscytowany. Zanim mama zdążyła wysiąść
z samochodu, on już był na ulicy. Siedział
z tyłu samochodu.
47-letni Adam w.,jadący Fordem Transitem, który potrącił chłopca, był trzeźwy.
(mak)

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

kradzież

i paserstwo konfitur

o pięciu lat pozbawienia wolności znalazła jeszcze więcej towaru pochodzące
grozi 46-letniemu Grzegorzowi G. go z Agros Nova. Łącznie uzbierało się
i41-letniej jego konkubinie Marii K
106 słoików z przetworami i koncentratami i
za kradzież z zakładu Agros Nova w Łowi 13,5 kg cukru, prawdopodobnie również poczu przetworów owocowych i koncentra- chodzącego z kradzieży z zakładu. Zakład
tów pomidorowych oraz trudnienie się pa- wycenił stratę na 339 złotych. Grzegorzowi
serstwem skradzionego towant.
G. postawiono zarzut kradzieży, a Marii K
Konkubenci zostali zatrzymani 16 marca paserstwa skradzionych towarów.
(1tUlk)
ok. 14.00 przez policję z torbami ze znaczna ilością przetworów i koncentratów. Zatrzymali ich poliqanci, którzyjuż wracali
z pracy do domu. Dostali tzw. "cynk", ale
owo wybranym sołtysem w Wólce
więcej szczegółów nie możemy ujawnić Lasieckiej jest Jacek Gasiński a nie,
powiedział nam oficer prasowy łowickiej
jak omyłkowo napisałem w poprzedKomendy Powiatowej Policji Leszek Okoń.
Podczas dalszego postępowania - prze- nim numerze NŁ, Jacek Gasik. Za pomyłkę
Wojciech Czubatka
szukania w miejscu zamieszkania - policja przepraszam.

kierowców D

Prawie stu kierowców, którzy prze- rejestrował przekroczenie prędkości, a pakroczyli prędkość w ciągu kilku ostat- tem już w komendzie obróbka zdjęcia, ustanich dni sfotografował policyjny, prze- lenie właściciela pojazdu i wysłanie mandanośny fotoradar, który raz w miesią tu do osoby, która przekroczyła prędkość.
cuna~ddeń~ud~jedowyk~
JakoŚĆ zdjęć wykonywanych przez forzystywania "drogówka" z łowickiej toradar jest tak dobra, że widać, kto siedział
Komendy Powiatowej Policji.
za kierownicą. Ta c7fi,ć zdjęcia jest też celowo powiększana, żeby właściciel pojazdu
bsługą fotoradaru zajmuje się sierżant nie miał wątpliwości, kto jechał jego samosztabowy Sławomir Sobieszek. Do chodem i kogo ewentualnie obciążyć koszjego zadań należy ustawienie urządzenia przy tami mandatu.
jednej z dróg, ustawienie ostrości i zakresów
- Przez okolo 40 minutfotoradar zrobił
prędkości, przy których fotoradar będzie 7-8zdjęć- powiedział nam Sobieszek, który

iedmioletni Dawid M. z Łowicza zbyt
szybko otworzył drzwi od samochodu, którym zaparkowała przy ulicy
3 Maja jego mama i zbyt szybko wybiegł na
ulicę - wprost pod jadący Ford Transit.
W wyniku uderzenia doznał urazu czaszkowo-mózgowego i został przewieziony najpierw do szpitala w Łowiczu, a stamtąd do
szpitala na ulicę Sporną w Łodzi. Do wypadku doszło 16 marca około godziny 15 na

za

,,Mazowiecka" natomiast, prowadzona
przez rektora Ba1ceraka, wiele zainwestowała w minionych latach w budynki - a teraz boryka się ze zmniejszającą się z roku na
rok liczbą studentów. W połowie lat 90 było
ich, łącznie z zaocznymi, nawet blisko 6 tysięcy, teraz około 1,5 rysiąca. Potrzeby
i możliwości obu uczelni znakomicie sięwięc
uzupełniają. Tym bardziej, że niektóre wydziały UKSW odczuwają niedobór kwalifikowanych wykładowców, których ma
,,Mazowiecka" - i odwrotnie.
Dojście do współpracy wymaga jednak
czasu i szczegółowej analizy ze względu na
to, że UKSW to uczelnia państwowa ,
a MWSH-P - prywatna. Jeśli jednak uda się
tę współpracę rozwinąć. to Łowicz zdecydowanie umocni swą pozycję jako ośrodek
uczelniany. A biskup OrszuIik dopisze kolejną pozycję na liście tego, co dokonał dla
miasta.
(wal)

Mirosława

Wolska-Kobierecka

poniedziałek przed południem
ustawił u!7ądzenie za przystankiem nieda-

w ostatni

leko ośrodka kultury w Zdunach. Tego dnia
fotoradarfotografował samochodyjadące od
strony Łowicza. W inne dni urządzenie stało

m.in, na ul. Łódzkiej, Warszawskiej,
w kilku miejscach na drodze numer 14
w kierunku Łodzi.
Teraz fotoradar został przekazany do
innej jednostki policji,jednak do Łowicza
ma trafić ponownie na kilka dni już
w kwietniu.
(mak)

kronika

~

policyjn~' .

• 15 marca policja otrzymała zgłoszenie
zniszczenia ogrodzenia o wartości około
3 tysięcy złotycb przy ulicy Ogrodowej
w Kiemozi na szkodę tamtejszej szkoły podstawowej i gimnazjum.
• 16 marca w godzinach przedpołudnio
wych na u\. Podrzecznej w Łowiczu nieznani
sprawcy wybili dwie szyby w oknie oraz
w drzwiach sklepu należącego do Stefana G.
• 16 marca łowicka policja otrzymała
zgłoszenie zarysowania ostrym przedmiotem samochodu marki Fiat Doblo, który stał
na niestrzeżonym parkingu przy ul. Sikorskiego w Łowiczu. Straty oszacowano na około 500 złotych.
• 16 marca o godz. 17.00 policja otrzymała zgłoszenie kradzieży z pola w Swieryżu
[I w gminie Łowicz dwuskibowego pługa cią-

Gosiński anie Gasik

N

gnikowego o wartości około 500 złotych na stał się do samochodu marki Ford Escort
i ukradł z wnętrza radioodtwarzacz samoszkodę Jadwigi K. z powiatu łowickiego.
• 16 marca około godziny 23 w kamieni- chodowy marki Piooner o wartości około
cy przy Starym Rynku nieznani sprawcy 100 złotych na szkodę Zbigniewa Sz.
uszkodzili zamek podklamkowy i listwę na
• 19 marca o godz. 1.20 w nocy na ul.
drzwiach prowadzących do prywatnego miesz- Bielawskiej nieznani sprawcy wybili trzy szykania. Właścicielka mieszkania Irena B. osza- by w zaparkowanym przy ulicy samochocowała straty z ~ związane na ok. 300 zł.
dzie marki Ford Escort. Właściciel pojazdu
• 17 marca o godz. 8.50 JXllicja otrzymała Piotr G, oszacował straty na ok. 500 zł.
zgłoszenie kradzieży pozostawionego bez do• 19 marca o godz. 12.30 na ul. Zduń
zoru roweru marki Ridgeback o wartości oko- skiej zatrzymany został Jacek K, który
ło 3 tysięcy złotych na szkodę Michała M.
ukradł czekoladki i ciastka o wartości
• 17 marca około godziny 18 w Bielawach 103 złotych na szkodę sklepu PSS "Społem"
w Łowiczu. Ukarany został mandatem.
kierujący Mercedesem 30-1etni Maciej S.
z powiatu łowickiego JXltrącił 17-letniąrowe
• 19 marca o godz. 8.15 na ul. Brzeziń
rzystkę Annę w., która doznała urazu głowy
skiej w Łyszkowicach nieznani sprawcy wyoraz wstrząśnienia mózgowia i została prze- korzystując nieuwagę Kazimierza L. z powieziona do szpitala w Łowiczu. Uczestnicy wiatu zgierskiego, ukradli na jego szkodę sawypadku byli trzeźwi.
szetkę z różnymi dokumentami oraz pie• 18 marca o godz. 1.30 w nocy na ul. niędzmi w kwocie około 360 złotych.
Krakowskiej w Łowiczu nieznani sprawcy
Wszystkie osoby. które mogłyby pomóc
wybili szybę w zaparkowanym przy ulicy sa- www. sprawach prosimy o osobisty lub telemochodzie marki Cinquecento. Właściciel po- foniczny kontakt z Komendą Powiatową
jazdu Jakub D. oszacował straty na ok. 800 zł. Policji wŁowiczu.
• 18 marca o godz. 10.50 na ul. Głowac Kronikę opracowal Naczelnik &kcji Ruchu
Drogowego podinspektor Leszek Okoń
kiego w Łyszkowicach nieznany sprawca do-

no
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Tylko ksiqdz yl

trzeźwy

Pijany kierowca Poloneza, 47 -letni Tadeusz R. z powiatu łowickiego,
wjechał na łuku drogi w Nieborowie pod jadący z przeciwka ciągnik
PI2:yg,oto w8Ima w Pracowni siodłowy Renault. Narażał nie tyłko
swoje życie, ale również dwójki jaSztuki tywej ciągle jeszcze trwają.
dących z nim pasażerów.
1

Pracownio Sztuki Żywej
rusza od soboty

racownia Sztuki Żywej,
powstająca w dawnej kawiami
Tipes Topes wŁOK, zostanie
otwarta za dwa dni; przed koncertem
zespołu .Filids', czyli 24 marca przed
godz. 21 .00.
Pod koniec tego tygodnia dobiegną
końca ostatnie przygotowania.
Zakupiono już czerwono-różowe
kanapy, białe stoliki oraz czerwone
plastikowe lampki. Dlatego obecny
wystrój - ciemne ściany z kolorowymi
krążkami o różnych grubościach oraz
złocony bar, który znająjuż uczestnicy
koncertu Toastersów czy Fisza, Emade
i Envee, zostanie wzbogacony o wyżej
wymienione meble. Autorem wystroju
jest Michał Wysokiński należący do
stowarzyszenia Pracownia Sztuki
Żywej, które będzie prowadzić klub.
Natomiast bezpośrednim urządzaniem
jego wnętrza, zajmuje się specjalnie
wydzielona do takich zadań sekcja
stowarzyszenia oraz wolontariusze.

P

Łowicki

Klub Katolicki

Spotkanie z bp. Dziubą

D

zisiaj, lj. w czwartek 22 marca
o godz. 17.30 w siedzibie ŁKK
przy Starym Rynku nr 18
odbędzie się spotkanie z biskupem
łowickim Andrzejem Dziubą. Tematem
prelekcji będzie ,Chrześcijaństwo
a kultura w nauczaniu Ojca Świętego
Jana Pawła II'. Wstęp na spotkanie jest
wolny dla wszystkich osób
zainteresowanych.

o wypadku okazało się, że w stanie po
użyciu alkoholu za kierownicę wsiadł
również zawooowy kierowca ciężarówki 52-letni Lucjan W. z Choszczna. W wypadku uczestniczył też samochód Opel Astra,
którym jechał 44-letni ksiądz Bogumił K. ekonom diec~i łowickiej. Ksiądz jako jedyny z kierowców uczestniczących w wypadku był trzeżwy.
Do wypadku doszło w czwartek tydzień
temu, 15 marca o godzinie 10.40 na łuku
drogi w Nieborowie. Jadący Polopezem od
strony Łowicza Tadeusz R prawdopcx.lobnie jechał zbyt szybko i nie zachował należytej ostrożności pcx.Iczas skręcania na łuku
w prawo - w kierunku Skierniewic. Polonez
2jechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się
z jadącym w przeciwnym kierunku ciężaro
wym Renault. Po zderzeniu z rozpędzoną
ciężarówką Polonez odbił się 00 niej i uderzył tyłem w Opla Astrę, którym kierował
Bogumił K Kierowca Astry nie miał możli
wości uniknięcia uderzenia.
W wyniku wypadku dotkliwie ucierpieli
kierowca oraz pasażerowie Poloneza. Po- Wypadek na łuku drogi w Nieborawie
zostałym uczestnikom wypadku praktycznie nic się nie stało. Tadeusz R doznał urazu
Co grozi kierowcy
klatki piersiowej oraz uszkcx.lzenia płuc trafił do szpitala Pasażerka Poloneza Lilia
Poloneza
R ma złamaną lewą koŚĆ udową i doznała
Już sama jazda po pijanemu stanowi przeuszkcx.lzenia twarzy - trafiła do szpitala specjalistycznego w Kutnie. Drugi pasażer Po- stępstwo zagrożone karą pozbawienia wolloneza - Zbigniew S. ma zwichnięty staw ności do dwóch lat oraz środkiem karnym
bicx.lrowy; złamana koŚĆ udową i trzy lewe w postaci zakazu prowadzenia pojazdów
żebra - trafił również do szpitala w Kutnie. na czas 00 jednego roku do 10 lat. Za spo-

P

mógł skończyć się

tragicznie.

wodowanie wypadku po pijanemu
grozi nawet do 12 lat. Jeśli zaś w wypadku są ofiary śmiertelne lub ktoś doznał
trwałego kalectwa, kooeks karny przewiduje możliwość dożywotniej utraty prawa jazdy oraz karę więzienia do J5 lat.
Badanie pod kątem zawartości alkoholu u kierowcy ciężarówki Lucjana W.
wykazało natomiast, że jest on w stanie

"po użyciu alkoholu" - 0,11 mg/dm J • Fakt
ten będzie potraktowany więc w kategoriach wykroczenia, a nie przestępstwa,
z uwagi na niewielką ilość alkoholu. Kierowca ten straci prawo jazdy na okres od
sześciu miesięcy do trzech lat, a co
za tym idzie pewnie straci i pracę zawodowego kierowcy.
(mak)

Guzek nie wygrał'

Rekolekcie w katedrze

Starania o parking przy dworcu W

orośli parafianie parafii
katedralnej wŁowicz4,.będą mogli
wziąć udział w rekoleRcjach już
od niedzieJj"25 marca. Nauki
rekolekcyjne potrwają do środy
18 marca. Rekolekcjonistą będzie
sercanin Adam Brzeźniak z Kluczborka,
który w niedzielę będzie głosił nauki na
każdej mszy św., a w zwykłe dni na
porannej mszy św. o godz. 9.00
i wieczomej o godz. 18.00.
(jr)

że

D

Dla wszystkich dojeżdżających
z Łowicza pociągami do pracy
dobrą wiadomością jest podjęcie
przez bunnistrza rozmów z Zakła
dem Gospodarki Nieruchomościa
mi PKP w Łodzi w sprawie stworzenia przy Dworcu Głównym parkingu dla samochodów.

jego budowę. Parking ma powstać na placu
po dawnym blaszanym budynku kolejowym przy ul. Nieborowskiej, rozebranym
przed dwoma laty. Będzie miał ok. 2000 m2
powierzchni, co pozwoli na stworzenie ok.
60 miejsc parkingowych.
Pusty obecnie plac, choć położony bardzo blisko dworca, nie przylega do jego budynku. Realna jest wobec tego obawa, że
OzmOwy miały miejsce na początku pcx.Iróżni niechętnie by zostawiali na nim
tego tygodnia. Uzgodniono wstępnie, swe pojazdy, w trosce o ich bezpieczeń
ratusz będzie współfinansował z PKP stwo. Dlatego też parking ma być ogrodzo-

R

ny i oświetlony, a być może także strzeżo
ny.
Koszty przedsięwzięcia nie są na .razie
dokładnie oszacowane, zależeć będą 00 tego,
jaką nawierzchnię się zastosuje. Ratusz liczy się z wydatkiem kilkudziesięciu tysię
cy złotych. Parking ma powstać jeszcze
w tym roku.
Burmistrz KrzysztofKaliński mówi także, iż miasto będzie chciało przejąć 00 PKP
drogi dojazdowe do budynku dworca, by
dbać o ich stan.
(wal)

przedostatnim numerze Nt
pisaliśmy o łowiczaninie
Tomaszu Guzku, który od kilku lat
bierze udział w teletumiejach.
W ostatnim czasie wygrał trzy odcinki
programu ,Jaka to melodia?". Dzięki
wygranej zakwalifikował się do finału,
w którym biorą udział laureaci z całego
miesiąca. Finałowy odcinek nagrywany
był 11 marca, stąd już wiemy, że
niestety nasz łowiczanin tym razem nie
wygrał głównej nagrody w postaci
samochodu. Jednak ciągle warto
trzymać kciuki za Tomasza Guzka, bo
na pewno za jakiś czas zobaczymy go
w kolejnych teletumiejach.

Wita' wiosnę na rowerach
Łowiccy turyści

zrzeszeni
w obchodzącym w tym roku
dwudziestolecie istnienia
Klubie Turystyki Kolarskiej
"Szprycha" i PTTK
wraz z' Urzędem Miejskim
zapraszają wszystkich
miłośników jazdy rowerem
na "Rowerowe Powitanie
Wiosny", które odbędzie się
w sobotę 24 marca.

J ze Szprychy w imprezie

akpowiedział nam Eligiusz Pietmcha
udział mogą

chać na znajdującą się w Lesie polanę kem-

wziąć wszyscy, bez względu na wiek. jednak nąjmilej będą widziane całe rodziny.

pingową, gdzie turyści będą czekać już z
przygotowanym ogniskiem. Dla uczestników przewidziano na miejscu kiełbaski i
chleb, a atmosferze wiosennego pikniku,
zostaną wręczone nagrcx.ly dla najmłodsze
go i najstarszego uczestnika oraznajliczniejszej rcx.lziny.
Organizatorzy zachęcają uczestników do
przybycia na imprezę na ozdobionych kolorowo, wiosermie rowerach, właściciele najładniej udekorowanych jednośladów także
zostanąnagrcx.lzeni.
(tb)

Impreza rozpocznie się pcx.I biurem PTfK
na Starym Rynku o gcx.lz. II, wcześniej 00będzie się rejestracja uczestników, każdy
z nich otrzyma okolicznościowy znaczek.
I po targach. Targi edukacyjne dla gimnazjalistów z powiatu łowickiego odbyły się 21 marca. Po raz pierwszy w tym raku Z tego miejsca wyruszą na rowerach w trasę
organizowało je Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy n Wektor". Przy urządzaniu sali pomagali poprzedniego dnia do Lasu Miejskiego, dla najmłodszych zawieczorem uczniowie pijarskiego LO. Przez pięć godzin sala OSiR była pełna młodzieży. Każda ze szkół ponadgim- planowaną na 7 kilometrów, dla starszych
nazjalnych przygotowała swoje stanowisko, najczęściej w taki sposób, by oddawało ono charakter placówki. - Ja już na J1. Tam na moście, na rzeczce Zielkówwiem, jaką szkolę wybiorę, ale sądzę, że jest wielu niezdecydowanych i im targi na pewno pomogą - powiedziała nam ce, uczestnicy imprezy będą topić MarzanJustyna, jedna z gimnazjalistek. Na zdjęciu uczennice Technikum Odzieżowego z ul. Powstańców.
(j) nę. Około gcx.lz. 14.00, wszyscy mąją doje-
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lica Malszyce (budowa nowego odcinka drogi od ul. Armii Krajowej do połączenia zjstniejącą drogą asfaltową, chodniki na odcinku od Annii Krajowej do Strzeleckiej); ciąg ulic Mostowej
i Blich (remont istniejących nawierzchni asfaltowych - nowe nakładki asfaltowe, przebudowa istniejących chodników, miejscami
przełożenie kanalizacji).
Kolejne 100 tys. zł w budżecie
planowane jest na wykonanie dokumentacji technicznej na
przyszłe drogi, głównie pod ką
tem możliwych dotacji unijnych.

nuacja utwardzania nawierzchni na
osiedlu Łyszkowicka. Ulica Cebrowskiego będzie wykonana na
odcinku od Klimeckiego do Rybackiego. Ul. Rybackiego na odcinku od
Cebrowskiego do połączenia z Klimeckiego. Ul. Każmiercżaka na odcinku od Łyszkowickiej do K1imeckiego.
Na budowę drogi w ulicach Kutrzeby, Grzmot-Skotnickiego
i Bołtucia zaplanowano 157 tys.
zł. Poprzedni projekt nie uwzględ
niał budowy ul. Bołtucia i zakładał
wydanie 100 Iys. zł. Zwiększenie
WYJ1.ika z przesunięcia 57 tys. zł
z budowy nawierzchni na Jastrzęb
skiej.
Nowym dużym zadaniem inwestycyjnym, wprowadzonym do
projektu po zebraniach z mieszkań
cami jest przebudowa drogi w ulicy
Zagrodowej na Korabce za
440 tys. zł. Zagrodowa będzie pokryta kostką na odcinku od Jordana
do Makuszyńskiego wraz z kanali-

Drogi dojazdowe wraz z niezbędną infrastrukturą do planowanego ronda na skrzyżowa
niu drogi Łódzkiej z Prymasowską
i Jana Pawła II mają kosztować miasto 2,3 miliona złotych. Inwestorem
budowy ronda będzie natomiast
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w porozumieniu
z powstającą na miejskich terenach
inwestycyjnych fabryką Baurnit.
Drogi te mają zapewnić łatwiejszy
• •
dojazd również do pozostałych miejskich terenów inwestycyjnych, a co
za tym idzie mają spowodować, że
adny
- wibędą one atrakcyjniejsze dla potenceburmistrz poprzedniej
cjalnych inwestorów, którzy chciekadencji - uznał, że to co
liby otwierać fabryki i zakłady pra- zostało do projektu budżetu
cy w Łowiczu.
wprowadzone to skutek ustaleBudowa parłUngu i chodni- nia dodatkowych kwot i nadka w rejonie bloków 8 i 9 na wyżki. której poprzedni bunnistrz
osiedlu Starzyńskiego to koszt nie mógł wprowadzić. - W zasadniczej części budżetu zmian
około 60 tys. zł. Inwestycja ta ma
nie ma i to mnie cieszy - mówił.
szansę być wykonana już na wioMiał odmienne zdanie jeśli chosnę·
dzi o planowaną za ponad 2 mln
Chodnik w rejonie bloku 2 i 4 zł modemizację stadionu OSiR
na osiedlu Starzyńskiego będzie i przygotował szereg zmian, któkosztował miasto 70 tys. zł. Potrze- re zmniejszyłyby wydatki na tę
ba modernizacji tego chodnika i na- modernizację łącznie o prawie
kładki asfaltowej na parkingu za ga- 1,5 mln zł. Za te pieniądze proporażami została zgłoszona przez nował budowę boiska przy SP3,
mieszkańców podczas zebrania osie- zakup lodowiska sezonowego,
dlowego na Starzyńskiego i wpro- wymianę folii w niecce basenu,
wadzona do projektu budżetu pod mOdernizację kuchni przy SP1 ,
koniec lutego. Dzięki przesunięciu budowę parkingu przy szkole na
chodnika w stronę bloków - w po- Blichu, parkingów przy dwóch
rozumieniu z Łowicką Spółdzielnią cmentarzach, ul. Piekarskiej,
Mieszkaniową - powstać mają do- -kończenie ul. Chmielińskiej,
datkowe miejsca parkingowe. Po- kanalizację na Sochaczewskiej
przedni projekt tego nie przewidy- oraz przeznaczyć dodatkowe
280 tys. zł na wykup gruntów.
wał.
Po przerwie burmistrz
W planie nie było też przebudo- Krzysztof
odrzucił
wy chodnika na ul. Ułańskiej wszystkie te wnioski, każdą
(za 50 tys. zł) na oQcinku od Mic- decyzję wyjaśniając: boisko
kiewicza do Topolowej. Taką po- przy SP3 planowane jest na
trzebę zgłosili mieszkańcy podczas 2008 rok, proponowane przez
dwóch zebrań - na Bratkowicach Mońkę 100 tys. zł na kuchnię
i Dąbrowskiego. Bunnistrz KrzysztofKaliński wprowadził tę inwesty- zacją deszczową i odcinkami chodcję autopoprawką (z 27 lutego) ników z oznakowaniem. Potrzeba
do projektu budżetu.
budowy drogi w Zagrodowej zostaBudowa drogi w ul. Jastrzęb ła zgłoszona bunnistrzorn na zebraskiej na osiedlu Górki na odcinku niu na Korabce, podobnie zresztą
od Jasnej do Środkowej będzie kosz- jak budowa parkingu przy
ul. Brzozowej (45 tys. zł) i budotować 133 tys. zł. Jest to droga łączą
ca istniejące drogi 'utwardzone na wa kanalizacji sanitarnej
Górkach. Pierwotnie było zaplano- w ul. Bocznej za 100 tys. zł.
wane na tę drogę 190 tys. złotych,
Po spotkaniu z mieszkańcami na
ale okazało się, że będzie to zbyt osiedlu Górki bunnistrz wprowadził
duża kwota.
autopoprawką (z 27 lutego) do buBudowa drogi w ul. Ikara będzie dżetu budowę drogi w ul. Zachodkosztować 120 tys. zł. Będzie to niej na tym osiedlu za 340 tys. zł.
połączenie ul. Żwirki i Wigury
Kanalizacja sanitarna w ul.
z ul. Dedala.
Polnej i Niciarnianej ma kosztoBudowa drogi w ulicach Kaź wać 350 tys. zł (220 tys. zł będzie
mierczaka, Cebrowskiego z pożyczki z WFOŚiGW - umai Rybackiego będzie kosztować rzalnej w 35%), natomiast budowa
miasto 100 tys. zł. Będzie to konty- kanalizacji sanitamej od włączenia

Z ,,kapslowego" - pieniędzy, które są wpłacane do ratusza za wydanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu
w skłepach i restauracjach - wykonany ma być plac zabaw i rekreacji oraz boisko przy Szkole
Podstawowej nr 4 przy Stanisławskiego - za 143 tys. zł. Planowane jest utworzenie nie tylko placu zabaw zodpowiednirni "urządze
niami", aletei:bieżni i boiska. Wstęp
nie planowane było wybudowanie
boiska z naturalną murawą.
Z wnioskiem o zmianę nawierzchni
wystąpił do bunnistrza radny Piotr
Poc)1wała, proponując jednocześnie

Scena z wczorajszych obrad. Od lewej radni Robert Wilk, Marzena Rokicka i Michał Anyszewski. W głębi burmistrzowie Bogusław Bończak i Krzysztof Kaliński.

ses••I

zecle

przy SP1 to za mało - będzie zrobione w przyszłym roku, nad kolejnymi parkingami miasto będzie
myśleć w przyszłym roku, problem parkowania przy US będzie
rozwiązany po utwardzeniu ulicy Ogrodowej w przyszłym roku,
ul. Chmielińska jest planowana
w przyszłym roku, proponowane przez Mońkę 200 tys. na Sochaczewską to o co najmniej
200 tys. za mało, sprawa lodowiska sezonowego będzie rozważana, ale nie w tym roku,
wniosku o folię na basenie nawet dyrektor pływalni nie skła
dał. Na wykup gruntów dodatkowe pieniądze będąz przetargów.
Wnioski radnego Mońki zostały odrzucone 16 głosami przy
3 przeciwnych i 2 wstrzymują
cych się.
Ponadto radny J.%Md
SZIImt~ińsJló powiedział. że: Od lat śledzę budżety Łowicza
i do tej pory były one "na przetrwanie". Pierwszy raz widzę budżet, który stawia na rozwój.
Wtórował

mu radny obelł
jest on proinwestycyjny i prorozwojowy,
a krytykowanie go przez byłego
burmistrza określił mianem .strzelenia sobie w plecy".
mówiąc, że

w ul.

------

Ułańskiej, ciągiem

ul. Jana
II do skrzyżowania
z ul. Cebrowskiego będzie kosztować 550 tys. zł (330 tys. zł
z pożyczki WFOŚiGW - wnarzalncj w 35%). Oprócz tego miasto
zamierza wykonywać dokumentację na budowę kanalizacji
sanitarnej. Na ten cel zaplanowano 60 tys. zł. Z kanalizacją, tyle
że tym razem deszczową, zwią
zana jest kolejna inwestycja polegająca na zamontowaniu
trzech separatorów i osadników na wylotach miejskiej kanalizacji deszczowej do Bzury za
256 tys. zł (w tym 175 tys. zł
z pożyczki WFOŚiGW - umarzalnej w 35%).
Na budowę zatok parkingowych w rejonie skrzyżowania uliPawła

cy Tuszewskiej, Papieskiej
i Jana Pawła II - przed kościołem
Chrystusa Dobrego Pasterza - miasto przeznaczy 100 tys. zł. Tej inwestycji też nie było w poprzednim projekcie budżetu. Budowę zatok przewiduje się w terenie obecnie
niezagospodarowanym.
Na budowę zatoczek parkingowych przy ul. Włókienniczej projekt przewidllie kolejne 35 tys. zł.
Potrzebę zgłosili mieszkańcy na zebraniu osiedlaPrzedrnieści~. Nie była
ona ujęta w poprzednim projekcie
budżetu. Nie była też ujęta w pierwszej autopoprawce do budżetu. Oficjalnie wpisana do projektu została
na kilka dni przed sesją,
Na wykup gruntów celem
stworzenia oferty terenów dla przyszłych inwestorów (dotyczy terenów przy ul. Łódzkiej) oraz nieruchomości przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne - pod ulice
oraz składowisko odpadów, miasto
przeznacza 800 tys. zł.
Zakupy inwestycyjne wadministracji pochłonąć mają
166.610 zł, a w tym przewidziany

jest m.in. zakup nowego serwera za
10 tys. zł, dziewięciu stanowisk komputerowych za 45.010 zł, drukarek,
profesjonalnego skanera z podajnikiem dokumentów za 10 tys. zł, kserokopiarl<:i dla Urzędu Stanu Cywilnego (6,5 tys. zł). Sarn system elektronicznego obiegu dokumentów ma
kosztować"50 tys. zł, a serwer baz
danych, który będzie do tego wykorzystywany kolejne 19 tys. zł.
Ostatnią autopoprawką zrezygnowano z zainstalowania klimatyzacji w sali radzieckit3 i na poddaszu
ratusza (co miało kosztować 50 tys.
zł) i pieniądze te zostaną wydane na
dokończenie budowy ul. Granicznej na Górkach.
Za zakup inwestycyjny należy
tez uznać kupno namiotu dla celów Obrony Cywilnej, który latem
będzie wykorzystywany przez harcerzy - za kwotę 5.300 zł.
Komputer dla potrzeb księgo
wości w Gimnazjum nr2 ma kosztować 3,5 tys. zł, zaś cały, rozbudowany zestaw komputerowy, który
ma być zakupiony z pieniędzy na
przeciwdziałanie alkoholizmowi 7 tys. zł.

skorzystanie z programu ministerstwa sportu i PZU ,,Blisko Boisko",
w ramach którego miasto ma szansę
uzyskać 70"10 dofinansowania inwestycji. Nie wiadomo jednak, czy uda
się skorzystać z tego programu
w tym roku.
Dużą inwestycjąjest termomodemizacja łowickich szkół. Planowane za 4.242.054 zł jest: wGimnazjum nr 1 docieplenie ścian zewnętrznych budynku szkoły
i łącznika oraz stropodachu, ścian
sali gimnastycznej i stropodachu;
w Gimnazjum nr 2 i Szkole
Podstawowej nr 2: docieplenie
ścian i stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, likwidacja kotłowni węglowej ipodłączenie
do sieci cieplnej; w Gimnazjum
i SP3: docieplenie ścian i stropodachu, wymiana naj starszych okien
i drzwi, docieplenie sali i łącznika
oraz modernizacja kotłowni;
w Szkole Podstawowej nr 4:
ocieplenie ścian i stropodachu, wymiana okien i drzwi, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, demontaż kotłowni węglowej i podłącze
nie do sieci cieplnej; w Przedszkolu
przr 3 Maja: ocieplenie ścian i str0podachu, wymiana drewnianych
okien i drzwi zewnętrznych. Termomodemizacja w znacznej części
(aż 4.160.000 zł) sfinansowana bę
dzie z pożyczki z WFOŚiGW
w Łodzi - 3.360.000 zł oraz
800 tys. zł kredytem z Banku
Ochrony Środowiska z dopłatą do
odsetek z WFOŚiGW. Pożyczka
jest wnarzalna w 35%.
dok na str. 6
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dostaią

Nauczyciele
Nawet bez oficjalnych,
skokowych podwyżek,
nauczyciele co roku
zarabiają więcej, a to za
sprawą podnoszonej co
roku kwoty bazowej
ustalanej w budżecie
państwa, stanowiącej
podstawę wypłaty

ich
W tym roku
kwota ta wyniesie
1885,59 zł miesięcznie.
wynagrodzeń.

Miasto Lubliniec jest nie tylko właścicielem tej kamienicy, ale również ster
za nią sklepu spożywczego.

jącego

lubliniec ma

est wyższa w stosunku do tej z ubiegłe
go roku o około 100 zł. Nauczyciel stażysta zarobi w tym roku 82% tej kwoty,
kontraktowy 125%, mianowany 175%, dyplomowany 225%. W związku z podnienymi dokumentami dotyczącymi nierucho- sieniem kwoty bazowej, na wynagrodzenie
mości przy Stanisławskiego 18. Samol7.ąd dla nauczycieli szkół nuejskich trzeba zarestał się właścicielem części nieruchomości zerwować o 397 tys. zł więcej, a z budżetu
po zmarłej Hannie B. w grudniu ubiegłego państwa do kasy miejskiej wpłynie z tego
roku, w lutym natomiast pozostałej części tytułu 296 tys. zł. 100 tys. zł Łowicz musi
nieruchomości po Edwardzie B., który zmarł dołożyć z własnej kieszeni.
niedługo po żonie.
Organ prowadzący - w tym przypadku
- Musimy dokladnie zapoznać się z sytll- ratusz - co roku zobowiązany jest przyjąć
acjąfinansową nieruchomości, na której
regulamin wysokości stawek dodatków za
polożonajestpiętrowakamienicaorazskJep wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego,
spożywczy - wyjaśnia Halina Koza z Lublińca. Kamienica jest zamieszkała, na dole
jest lokal użytkowy, na placu należącym do
nieruchomości postawiony jest od strony
ul. Wojska Polskiego sklep spożywczy.
Następnie właściciel zleci wycenę nieruchomości, dopiero po jej otrzymaniu oraz powanaście ton masy
znaniu dochodów i wydatków z wiązanych
asfaltowej zużyli już
z jej utrzymaniem podejmie dec~ę co dapracownicy Powiatowego
lej. Pottwa to około 2 miesięcy.
- Sklaniamy się ku sprzedaży, bo przecież Zarządu Dróg do pozimowej
ztakięjodleglościiniebędziemyadministro likwidacji dziur i wybojów na
powiatowych drogach. Prace
wać kamienicą - mówi naczelnik Koza.
trwają
od momentu, kiedy tylko
(eb)
zniknął śnieg, a jezdnia trochę
obeschła. W pierwszej kolejności
łatana jest nawierzchnia na
głównych drogach, potem na
drugorzędnych. - Dziur jest mniej
niż po poprzedniej, dużo
ostrzejszej zimie, ale jednak są ocenia dyrektor Powiatowego
wprawdzie trwać będzie przy swej ofercie
Zarządu Dróg Andrzej Stajuda ..
przejęcia większości udziałów w ZEC przez
Oprócz tego aktualnie
wniesienie aportu w postaci starych kotłow
uzupełniane są destruktem
,
ni, ale równie mało prawdopodobne wydaje
pobocza przy powiatowych
się to, by Fundusz na to przystal.
drogach, m.in. Bielawy - Bąków
Możemy się więc spodziewać, że nieoraz w Chlebowie. Usuwane są
długo łowickie kotłownie i linie przesyłowe
także przydrożne krzaki
znajdą się w rękach Francuzów. Czy oznai wiatrołomy, a p~ede wszystkim
czać to będzie niebezpieczeństwo wzrostu
cen? Niekoniecznie, bo ceny energii sąmoc wymieniane i uzupełniane znaki
drogowe. Jak mówi dyrektor
no regulowanc.
Stajuda,
nie chodzi w tym
W innych krajach środkowej Europy
udział specjalistycznych fum z dużym ka- ostatnim przypadku tylko
pitałem w lokalnych przedsiębiorstwach o chuligańskie wybryki. Zdarza
komunalnych, w tym ciepłowniczych, jest się, że znaki są przewrócone czy
z reguły większy niż w Polsce. Dalkia jest wygięte przez samochody, które
obecnie głównym udziałowcem w zespole w zimie mają utrudnione warunki
elektrociepłowni w Łodzi. Łowickim ZEC- ruchu, lub przez sprzęt
em interesowała się już w połowie lat odśnieżający.
9O-tych, za czasów burmistrza Ireneusza Dyrektor Stajuda ocenia, iż
Jabłońskiego, jednak do przejęcia zakładu w porównaniu z poprzednią zimą
zużyto o przynajmniej 20 procent
ostatecznie wówczas nie doszło.
(walj mniej piasku i soli.
(wcz)

kamienicę

Miasto Lubliniec od lutego tego
roku jest właścicielem nieruchomości w ... centrum Łowicza. Samorząd lubliniecki został właści
cielem kamienicy przy ul. Stanisławskiego 18, na rogu Wojska
Polskiego, wraz z działką o pow.
606 mkw. wskutek tego, że spadkodawcy - dzieci i wnuki ostatnich
właścicieli, małżeństwa Hanny
i Edwarda B. z Lublińca, zrzekli się
przyjęcia spadku.
ieoficja1nie mówi się o tym, że kamienica jest obciążona długami i to
był podstawowy powód nieprzxję
cia spadku. Władze Lublińca nie chcą tego
faktu na razie komentować. 12 marca burmistrz Lublińca Edward Maniura oraz naczelnik wydziału nieruchomości Halina Koza
odwiedzili Łowicz. Naczelnik Wydziału Gospodarki Gnmta:rni Anna Gajewska z łowic
kiego ratusza zapoznała nowych właścicieli
kamienicy z zapisami księgi W\eczystej i in-

N

w Łowiczu

J

Pozimowe początki
no powiotowych drogoch

D

Francuzi coraz bliiei'
mieiskiego ciepła
Francuska firma ciepłownicza Oalkia otrzymała od Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiąka i G0spodarki Wodnej w Łodzi ofertę kupna większościowego pakietu udziałów, jaki Fundusz ma w Zakładzie
Energetyki Cieplnej w Łowiczu.
ena jednego udziału ma wynosić poniżej 1000 zł - takie przynajmniej nieoficjalne informacje dotarły do ratusza. Może
to oznaczać, że Fundusz chće, by decydują
cy głos w spółce mieli właśnie Francuzi.
a nie miasto Łowicz, będące udzialowcem
mniejszościowym. Potwierdzać to zdaje się
fakt, że ratuszowi za te same udzialy zaproponowano cenę zaporową, dwukrotnie

C

wyższą.

Polityka wycofywania

się

oz licznych

spółek, realizowana przez WFOŚiGWmoże

wprawdzie jeszcze ulec znuanie po nadejściu nowego prezesa, co ma nastąpić wkrótce, ale jest to mało prawdopodobne. Ratusz

Nowo otwarty

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

•

nawiąże współpracę
z firmami podwykonawczymi

Te!. (0-46) 837-55-26,0-6'"08-398-786

za warunki pracy, godziny nadliczbowe, doraźnych zastępstw itp. Projekt regulaminu
w tej sprawie 12 marca pozytywnie zatwierdzili radni miejscy - członkowie komisji społecznej. Dodatki nie uległy zmianom w stoSlmku dó lat poprzednich, choć z uwagi na
to że niektóre z nich określone są procentowo w stosunku do wysokości wynagrodzenia, liczonego na podstawie kwoty bazowej, tak jak ona również wzrosną.
- Nauczyciele w mieście i tak mogą liczyć
na wysokie dodatki nwtywacyjne w \1ysokości 100 - 200 zł, zaś dyrektorzy lIa jeszcze
llJ"Ższe 300 - 600 zł, podczas gdy na terenie
ościennych gmin ~lIOSzą one 20 - 100 z/podkreślala radna ~a Sobieszek, dyrektor Szkoły Podstawowej w Popowie. W szkołach powiatowychjestjeszcze gorzej,
nauczyciele otrzymują dodatki motywacyjne
w granicach 20 - 50 zł - dodał przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Zasępa, dyrektor I LO w Łowiczu. Na podwyżki dodatkowych składników wynagrodzenia
w mieście nie ma co liczyć w nadchodzą
cymroku.

są pieniądze

Ratusz

ogłosił

dwa przetargi na

Łowicz, os. Brałkowice P-ąy
tel. 046838-18-17

bl. 34

sażona

w separator, czyli urządzenie, które

budowę kanalizacji deszczowej,

wstępnie będzie oddzielać od zebranej wody

w ulicach Kaliskiej i Kiemozkiej.

opadowej substanejeropopochodne. Otwarcie ofert - 5 kwietnia.
Kilka dni później otwarte zostaną oferty
na wykonanie kanalizacj ideszczowej w Kiernozkiej. Tu długość kolektora wyniesie
995 m. Będzie się on zaczynał przy przejeździe kolejowym, a kończył prży skrzyżowaniu z ul. Płocką. Będzie też separator.
Oprócz tego planowane jest wejście z fragmentem kolektora w ul. Żołnierską, co umoż
liwi w przyszłości zrobienia deszczowej kanalizacji także i tam.
(tb)

ej wykonanie otworzy możliwość rozrobót przy modernizacji nawi=hni obu dróg. Pierwszy z nich obejmuje wykonanie kolektora w samej ulicy
Kaliskiej, a także Dziewiarskiej i Lnianej,
które od niej odchodzą. Jego długość wyniesie 376 tu, w ul. Kaliskiej będzie on układa
ny po zachodniej stronie drogi u podnóża
nasypu, więc rosnącym tam drzewom nie
grozi wycięcie. Kanalizacja zostanie wypo-

J

poczęcia

-----------'----------- REKLAMA FABRYKA

OKIEN
Eowicz, ul. Kaliska 103,
lei. (046) 837 32 79
fax 837 47 98 ' - - - - -__..r
sib@winkhaus.com.pl; http://www.sib.winkhaus.pI

3-komorowy SOFTLlNE
5-komorowy PERFECTLlNE

_ Szyba k=1,O z ciep", szar' ramk'
_ Okucia Winkhaus _ Mikrowenłylacja gratis
- Wzmocnienia ocynkowane wramie,
skrzydle, s'upku
- Bezp'atne pomiary i transport okien do Klienta
- Profesjonalny monta/,
szyBA Ks1,O
TYPOwYCH
W O,~~,~POwYCH

...,,, .
rY
BEZ POPIA

I

,.

f\'

I
~'
1765

~

r"~1

1435
11435

"I\ 550,.

LJ~\
1435
./
'
I

460

1165

50,.

1465"
CENYNffiOZRABATEM

NIE CZEKAJ ZAMÓW OKNA W SJB.ie JUZ TERAZ!!!
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Saletra Vlap. ~(!!JfO)~fO) ~rnoo&

C'fJNE

(eb)

Wkrótce kanalilacia deslclowa
na Kiernolkiei i Kaliskiei

CODZIENNIE /(oNl(u~i't1
ŚWIEŻE DOsrAWY

Więckowska.

Wzrost wynagrodzenia nauczycieli
tego roku ze zdo-

HURTOWNIA NAWOZÓW

wędlin

uczniów,abyprzeciwdzialaćproblemomJ.ry

chowawczym, z którymi coraz częścięj spotykamy się w szkołach - wyjaśniała Maria

może wyniknąć w ciągu

~!t~~ MIESNoWIiDLI wieprzowego
NrARSK
I
i

Sprzedaż mięsa

bycia kolejnego stopnia awansu zawodowego. Pomocne są w tym pieniądze co
roku rezerwowane na doskonalenie zawodowe nauczycieli. W 2007 jest to pula
90.450 zł. - W ubiegłym roku dofinansowanie po 600 zł dostali wszyscy nauczyciele, którzy się o to ubiegali - mówiła na
posiedzeniu komisji naczelnik wydziału
spraw społecznych w ratuszu Maria
Więckowska. Ostatnio utrzymuje się tendencja, że wnioski nauczycieli nie przekraczają zarezerwowanej kwoty. Więk
szość nauczycieli - zdaniem naczelnik
Więckowskiej - samodzielnie finansuje
tylko 20% kosztów dodatkowych kwalifikacji (np. studia podyplomowe),
80% to dofinansowanie z miasta.
Co roku miasto ustala priorytety, jeżeli
chodzi o kierunki kształcenia, w razie gdy
nauczyciele wystąpią z wnioskami przekraczającymi sumę zagwarantowaną na doskonalenie zawodowe. W tym roku preferowana będzie psychologia dziecka oraz kursy
w kierunku przeciwdziałania przemocy d0mowej i uzależnieniom. - UZllaliśmy, że
musimy inwestować w wychowanie naszych

na doksztalcanie

__ __________________-,
~
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podwyiki

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

lr'LSLJ.l

Łowicz, Jastrzębia 95
(0-46) 837-15-89. 837-14-10

~
mlrbudsA

ZATRUDNI

absolwentów
lub inżynierów
o specjalności

robót ogólnobudowlanych i drogowych
Tel. 046 833 98 28 wew. 11;
0468339865 wew. 11

~
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dok zestr. 4

zrobić

Da si,
ową pozycją jest zakup samochodu dla Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej za
40 tys. złotych. Samochód ma być
przystosowany do przewozu osób
niepełnosprawnych oraz po złoże
niu siedzeń różnego rodzaju rzeczy.
Pierwotnie MOPS wnioskował
o przyznanie na ten cel 24 tys. zło
tych na zakup kilkuletniego używa
nego samochodu, którym można by
przewozić tylko towary.

N

Znacznie większą kwotę nowy
projekt budżetu przewiduje na
oświetlenie ulicz'1e - 430 tys.
złotych. Poprzedni projekt na ten
cel przewidywał wydanie 200 tys.

złotych .

Planowana jest budowa
na następują
cych ulicach: Tarczyńskiego, Wiejskiej, Agatowej, Turkusowej, Szafirowej, Bursztynowej, Nałkowskiej,
Arkadxjskiej i Poznańskiej.
oświetlenia ulicznego

Modernizacja stadionu
Ośrodka Sportu i Rekreacji
przy ul. Jana' Pawła II ma kosztować ' łącznie 2.250.000 złotych,
z czego ponad 850 tys. złotych
ma być sfinansowane z kredytu
komercyjnego. Na stadionie OSiR
miałaby zostać założona sztuczna murawa, na której mogłyby trenować zarówno drużyny mło
dzieżowe, jak i seniorzy. Ratusz

wi,cei
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Kanalizacja sanitarna w ul.
Wspólnej - 100 tys. złotych, w tym
80 tys. zł z WFOSiGW w Łodzi.

nek" z budżetu pat'tstwa. O blisko
300 tys. złotych zwiększeniu uległa
również oświatowa subwencja ogólJako jedna z ostatnich zapadła na. Zwiększenie planu wynikało
decyzja o zakupieniu szaletu miej- z ostatecznej informacji podanej
skiego za 45 tys. złotych, który przez Ministerstwo Finansów.
ma zostać ustawiony na Nowym Z przyczyn forma1no-prawnych od
momentu przedstawienia pierwszeRynku.
go projektu budżetu do czasu przyjęcia poprawek nastąpiło kilka przeSkąd pieniądze
niesień mi«dzy działami w związku
na większe wydatki ze zmianami klasyfikacji budżeto
wej.
inwestycyine?

jekcie budżetu, która została wprowadzona po posiedzeniach komisji
oraz decyzji bunnistrza, który zaproponował radnym podjęcie
uchwały o zaciągnięciu milionowego kredytu na kilka dodatkowych
prac drogowych i kanalizacyjnych
Dochody budżetowe w porówjeszcze w tym roku. Uzasadniąjąc
naniu z pierwotną wersją projektu
propozycję bunnistrz wskaZywał,
budżetu są wyższe o ponad dwa
że obecne oprocentowanie kredytu
miliony złotych. Zwiększenie było
jest niższe od rocznego wzrostu cen
możliwe m.in. dzięki temu, że po
Budowa kanalizacji sanitarnej w budownictwie, a więc opłacalne stronie dochodów miasto mogło już
w ulicy Kopernika ma kosztować jest skorzystanie z niego.
dopisać ponad 1,6 miliona zł otrzyKanalizacja sanitarna w ul. Nał manej dotacji z budżetu Unii Euromiasto 400 tys. złotych, z czego
255 tys. złotych ma być sfinanso- kowskiej ma kosztować kolejne pejskiej w związku z restauracja
wane pożyczką z WFOŚiGW 45 tys. złotych, z czego z WFO- Nowego Rynku, ponad 214 tys. zł
w Łodzi. To również nowość w pro- ŚiGW w Łodzi - 30 tys. zł.
przekazane zostało ,;za Nowy Ry-

stara się o pozyskanie na ten cel
dotacji z Ministerstwa Sportu.
Decyzji ministerialnej można spodziewać się pod koniec marca.
Takiego zakresu ~ót nie przewidywał pierwotny projekt budżetu, w którym na modernizację
stadionu OSiR-u było zaledwie
150 tys. złotych, co miało wystarczyć w tym roku tylko na opracowanie dokumentacji techni=ej.

now

Wzrósł też deficyt miasta i obecnie wynosi 11.662.631 zł i pokryty
zostanie kredytami w łącznej kwocie 1.652.565 złotych, zaciągnięty
mi pożyczkami w kwocie 4.545.000
zł i pożyczkami na finansowanie zadań z udziałem unijnych pieniędzy
w kwocie 5.465.066 złotych. Deficyt nadal jednak będzie na bezpiecznym poziomie: ok. 30%, przy dopuszczalnym ustawowo 60010.
(mak)

Mieisce na teren 'sportowy w Zdunach
Gmina Zduny zakupiła
w ubiegłym tygodniu
działkę o powierzchni
30 arów w Nowych
Zdunach.

było także wyprostować

sprawy
Ostatecznie gmina wynegocjowała cenę 30 tys. zł i tak pozostało. Na działce znajduje się parterowy dom mieszkalny i zabudowania gospodarcze. Nie będą one
jednak wykorzystywane przez
ziałka jest położona bezpo- gminę, bo ta będzie chciała je zbu- .
średnio przy terenie szkol- rzyć. Nieruchomość powiększy
nym zajmowanym przez wtedy teren szkolny, na którym od
SzkilięPodstawowąiG~~ kilku lat planowane jest wybudow przyszłości zostanie wykorzy- wanie kompleksu sportowego,
statlll na potrzeby nllljącego powstać m.in. boiska do piłki nożnej oraz
tam kompleksu sportowego.
dużej hali sportowej, zpełnowymia
Negocjacje w sprawie zakupu rowymi boiskami do piłki ręcznej,
działki trwały kilka lat, bo trzeba siatkówki i koszykówki. Obiekty

D

Elżbieta Niedziela pomaga
innym pieszym.

przejść

przez pasy nie tylko dzieciom z "Czwórki", ale

własności.

byłyby wykorzystywane przez
uczniów obu szkół.
Jednak by plany te stały się moż
liwe do realizacji, potrzebne jest nabycie jeszcze jednej, także zabudowanej nieruchomości, z drugiej strony szkoły. W tym wypadku negocjacje gminy z właścicielami nie są
zakończone. Wójt Jarosław Kwiatkowski ostrożnie podchodzi do
ewentualnego terminu sfinalizowania zakupu, jednak chciałby, by na
koniec kadencji teren ten byłjuż scalony i można było przystąpić do
projektowania kompleksu.
(tb)

również

"Bezpieczniej przy "Czwórce"
Dzieci ze Szkoły Podsta- kiedy pada deszcz takjak dzisiaj,jest wia się jak to będzie w przyszłym
wowej nr 4 w Łowiczu mogą trochę gonęj - mówi Niedziela
roku szkohlym. - Nie ukrywam, że
teraz bezpiecznie przecho- Urząd Pracy dal nam taką moż chciałbym podpisać umowę na cały
dzić przez ruchliwą ulicę Sta- liwość, więc dlaczego nie mielibyśmy rok kalendanowy, ale co w takim
nisławskiego.
skorzystać? - mówi dyrektor szko- wypadku zrobić z wakacyjnymi mieły Artur Balik. Elżbieta Niedziela siącami, kiedy uczniowie nie chodzą
d początku marca na przej- zatrudniona będzie do końca roku do szkoły?- pyta
ściu dla pieszych, codzien szkolnego. Przez pierwsze trzy mieJeśli będzie jednak taka możli
nie w godzinach od 7.30 do siąc.e jej pracy, pensje wypłaca wość, Bałik zatrudni od września
15.30, Elżbieta Niedziela pomaga Urząd, natomiast w czerwcu kosz- osobę, która będzie przeprowadzać
dzieciom pokOllllĆ ten odcinek drogi ty zatrudnienia musi ponieść szko- dzieci przez przejście dla pieszych.
do szkoły. - Niejest to zlapraca, tylko ła. Dlatego dyrektor Balik zastana(jr)

O

Worki le śmieciami
iui nie cIeka iq na odbiorców
Worki pełne śmieci zebra- roński. O tym, że pełne śmieci wornych z ulic nie czekająjuż po ki stoją nawet po kilka dni a bywa,
kilka dni na wywóz - zapew- że są rozszarpywane przez psy, mónił radnym miejskich z komi- wił na komisji radny Maciej Mońsji gospodarczej naczelnik ka. - TerazporozumieliśmysięzZUK
Wydziału Spraw Komunal- i samochód będzie odbierał śmieci
nych Paweł Gawroński.
po każdym sprzątaniu - zapewnił naczelnik.
becnie po sprzątnięciu są one
W czasie posiedzenia komisji burodbierane na koniec dnia przez mistrz Krzysztof Kałiński podkresruTIochódZakładu Usług Komunal- ślił, że w tej chwili na terenie miasta
nych. - Do tęj pory byłyproblemy, by pracuje 20 bezrobotnych, zatrudniopogodzić dojazd takiego samocho- nych w ra\1lllCh porozurnieniaz PUP.
du zawsze po zakończonęj pracy, bo - Sprzątają śmieci często nawet nie
jest on ~korzystywmry do przewo- znajdujące się na terenie mięjskim.
zu materiałów budowlanych prowa- Ale ~chodzimy zzałożenia, że w ten
dzonych inwestyqji - przyznał Gaw- sposób jesteśmy w stanie szybciej

O

osiągnąć efokt - zapewnił burmistrz.

Chodzi o tereny np. skarbu państwa
i PKP.
Naczelnik Gawroński uważa, że
w tym roku sprzątający sprawdzają
się znakomicie, choć jest ich obecnie
18, bo dwie osoby zrezygnowały.
Pracują od 6 lutego, w wymiarze 40
godzin miesięcznie, nllljąc co drugi
dzień roboczy. Po każdym dniu ich
pracy do wywiezienia na składowi
sko odpadów pozostaje kilkadziesiąt
woIków 110- i 80-litrowych, pełnych
śmieci. To bardzo dużo. Koszty zatrudnienia tych osób to 6 złotych za
godzinę od osoby, z czego miasto płaci
2,40 zł, a PUP 3,60 zł.
(tb)
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Policia częściei zairzy na Blonia Z§~~~I~:b
Po podpisaniu
porozumienia między
miastem a Komendą
Powiatową Policji
w Łowiczu o dotowaniu
patroli wykonywanych
godzinach
ponadliczbowych przez
funkcjonariuszy, ratusz
będzie miał większy wpływ

na

działania,

które

podejmować będzie policja

- w tym na
przeciwdziałanie
spożywania

alkoholu
w miejscach publicznych.

renieŁowicza. Radny sugerował, by

czy nie dałoby się
by wif<:Cej pieniędzy trafiło
do łowickiej komendy z góry, zamiast dotować obsadę policję z wła
snego budżetu. - Po ~ informaąi
podjęcie decyzji będzie bardziej świa
ratusz

zbadał,

sprawić,

dome -

twierdził Mońka.

Burmistrz Krzysztof Kaliński,
zapewnił, że na najbliższą sesję
Rady Miejskiej zaproszeni zostaną
komendanci łowickiej policji w celu
przybliżenia realiów finansowania
i pracy komendy. Zarówno burmistrz, jak i inni radni jednak niechętnie podeszli do pomysłu Moń
ki, by zwlekać z uruchomieniem dodatkowych patroli. - Robi się coraz

en temat został poruszony cieplęj, za chwilę na ławkach w cellw czasie powiedzenia Komisji tnmzŁowi.cza będzie więcęj młodych
Gospodarczej Rady Miejskiej ludzi, nad którymi nie sposób zapa18 marca. Radny Maciej Mońka po- nować - oponowała radna Grażyna
wiedział m.in. re miasto powinno Sobieszek.
się wstrzymać z podpisaniem poNaczelnik Wydziału Spraw Obyrozumienia zanim nie będzie miało watelskich Edyta Fabjańska poinpełnego obrnzu działań policji na te- formowała radnych, że w ramach

T

porozumienia od l kwietnia do koń
ca roku, policjanci w wymiarze godzin ponadliczbowych będą zajmować się m.in. patrolowaniem ulic
Łowicza i podejmowaniem interwencji w porozumieniu z ratuszem.
Jak podkreślił burmistrz Kaliński,
przedmiotem uwagi patroli ma być
m.in. zachowanie młodzieży w centrum i na Błoniach. Oprócz tego
policjanci zajmą się kontrolowaniem
czy w sklepach z alkoholem nie
sprzedaje się go nieletnim. Grafik
zadań patroli będzie ustalany wspólnie, miasto będzie miało decydujący
głos co do jego kształtu.
W ramach porozumienia miasto
przekaże policji dotację w wysokości 45 tys. zł. W zamian ta od kwietnia do końca roku ma wystawić
225 dodatkowych patroli złożo
nych z dwóch policjantów. Każdy
z nich ma trwać 6 godzin, będzie się
on wiązał z dodatkowym wynagrodzeniem w wysokości 100 zł na
funkcjonariusza.

- Gdybym coś usłyszał, na
pewno nie uszłoby im to na
sucho - mówi nam jeden
z mieszkańców Osiedla Marii Konopnickiej, na temat
wybryku, jakiego dokonano
nocą 15 marca w Kiemozi.

cówsąsiadującegoz~umosie

Podobno nawet nie tfZeba do tego dużej siły,
wielkiej.

- Tego nie zrobił raczej nikt z
Kiemozi - mówi nam jeden z mieszkańców. - Tutaj młodzież w ostatnim czasie bardzo się uspokoiła.
Co innego ci spoza Kiernozi.
Mieszkają na przykład wjednej w.s-i

Wnioski na nowe

hodzi o wnioski złożone do
lokalnie", finansowanego przez Polsko-AmerykańskąFundację Wolności oraz Akademię Rozwoju Filantropii w Polprogramu,,Działaj

tam się dzieje, są śmieci, które

grożenie

w niedzielę rano leżą wokół ławek

agowaliśmy znakiem - mówi Gawroński. Na samej ulicy św. Floria-

i studzienek kanalizacyjnych.
Wśród nich najwięcej jest butelek
i puszek po piwie.

dla

życia,

dlatego zare-

straty na około 1 tysiąc złotych.
Osoby, które były świadkami
tłuczenia szyb, proszone są
o zgłoszenie się na Komendę
Powiatową Policji w Łowiczu
lub telefoniczne przekazanie
informacji. Możliwe również
jest pozostawienie informacji
pod numerem policyjnego
telefonu zaufania:

Celowo uszko~zone Volvo

W

Kibice zniszczyli
samochód

O

szczycie remizy, a domek z ser- młodzieńcy których nazywają" braduszkiem na dachu miejscowego cia W. " Niektórzy mówią, że może
kiosku. Kiernozianie nie byli jed- to oni zrobili.
nak świadkami niczego tak niszJak powiedział nam rzecznik praczycielskiego i złośliwego.
sowy łowickiej komendy Leszek
Okoń , czynności śledcze trwają.

Prowadzą je

policjanci z Kiemozi.
Czy trafili na jakiś trop i mają już
podejrzanych, na tym etapie śledz
twa, rzecznik jeszcze nie mówi.
(wcz)

Sanniki

C

poważniejszy.

D

W

- Trzy koła gospodyń wiejskich przygotowały projekt
"Razem na ludowo", a Towarzystwo Wspierania Rozwoju Ziemi Sannickiej projekt na
kolejny - "Z przeszłością
w przyszłość". Rozstrzygnięcie będzie za około 2 tygodni - mówi Aleksandra Głowacka z Sannik, dyrektorka
ośrodka kultury i członek towarzystwa.

jest

Policjo szuka

tedy to właśnie nieznani
sprawcy przewrócili kilka
słupków ogrodzeniowych
z białej cegły oraz rozrzucili metalowe fragmenty ogrodzenia przy miejscowym ~um. Jedna z bram
została zdjęta i założona na inną,
a drogę od budynku do wejścia zaścielono obomikiem. Wszystko odbywało się nocą - nikt z mieszkań

dla niczego podejrzanego nie słyszał.
Wybryk zszokował tak mieszkańców, jak i władze szkoły. Rankiem dnia następnego wezwana została na miejsce policja, która podję
ła czynności śledcze. Straty oszacowano na 3 tysiące złotych.
Data zdarzenia nie jest przypadkowa. Wybryki w półpoście mają
w Kiemozi i okolicy długą i baJWl1ą
tradycję, nigdy jednak dobry smak
nie został przekroczony aż tak bardzo. Zdarzyło się w minionych latach, iż wóz konny znalazł się na

Błonia

na wyścigi nie są możliwe, bo jej
nawierzchnia jest w fatalnym staJak uczęszczane wieczorami nie.
jest to miejsce, niech świadczy
Znak, który zniszczono, został
fakt, że niecałe trzy tygodnie wy- w ubiegłym tygodniu ponownie
trzymał znak zakazu wjazdu usta- ustawiony. Na załączonej do niewiony przy wjeździe w uliczkę go tabliczce jest informacja o wy(0-46) 837-80-00
prowadzącą od ul. Floriana do bra- łączeniu z zakazu służb medycz(automatyczna sekretarka).
my na teren muszli koncertowej. nych, straży i służb porządko
Znak przeszkadzał, bo unie- wych. Dzięki takiemu rozwiąza
możliwiał wjazd samochodem na niu miasto stworzyło moźliwość
uliczkę i zaparkowanie go tuż patrolom policyjnym podejmogniecenia w przedniej
przy ławkach. Ale parkowanie nie wania kontroli i karania kierowczęści maski samochobyło jedynym powodem posta- ców parkujących w uliczce.
du marki Volvo naraziły
(tb)
wienia znaku zakazu wjazdu. Inny
właściciela samochodu Grzegorza o. na stratę rzędu
około 1 tysiąca złotych.
Pozostawione ślady wskazują,
że wgniecenia powstały
w wyniku celowych uderzeń
twardym przedmiotem.
Samochód stał zaparkowany
Pięciu kibiców - wszyscy szybach. Właściciel auta, firma m- przy ulicy 3 Maja w Łowiczu,
z Łowicza, którzy oglądali chem z Łodzi, oszacowała straty w środę 15 marca około
godziny 10. Wgnieceń dokonali
mecz piłki nożnej w niedzie- na 2000 złotych.
nieznani sprawcy.
Mężczyżoi mieli odpowiedzieć
lę 16 marca w jednym z pubów przy ul. Krakowskiej za niszczenie cudzej rzeczy w tryw Łowiczu, po wyjściu z lo- bie przyspieszonym - w sądzie
świa~ków ·
kalu zniszczyło zaparkowa- 24-godzinnym,jednak policja miany przy ul. Sikorskiego samo- ła problem z ustaleniem winy posoby, które były
chód marki Citroen Berlingo. szczególnych osób. - Dwóch przyświadkami śmiertelnego
znało się do winy od razu, ale był
wypadku drogowego,
o zdarzenia doszło około go- problem z ustaleniem, kto doko- który zdarzył się 7 marca
dziny 23.30. Policjanci za- nał największych zniszczeń ska- około godziny 18.50 w
trzymali bezpośrednio po zdarze- cząc po dachu samochodu - po- Domaniewicach (por. N.Ł 11),
niu pięć osób w wieku od 20 do wiedział nam oficer prasowy a podczas którego na drodze
30 lat: 2l-letniego Piotra D., łowickiej Komendy Pow.iatowej zginął pieszy prowadzący
rower, proszone są o kontakt
3D-letniego Roberta D., 20-letnie- Policji Leszek Okoń. Dlatego też
z łowicką Komendą Powiatową
go Przemysława T., 21-letniego policja zabezpieczyła ślady po
Policji. Z policjantem
Jacka B. i 26-letniego Łukasza H., butach na karoserii samochodu bezpośrednio zajmującym się
którzy po pijanemu kopali zapar- oraz buty chuliganów. - Biegły nie tą sprawą można
kowany na ul. Sikorskiego samo- powinien mieć problemu z ustale- skontaktować się pod numerem
chód. Sprawcy wwali lusterka, do- niem, kto skakał po dachu po śla telefonu: (0-46) 830-95-81,
konali wgnieceń karoserii, w tym dach bieżnika butów - powiedział można .również dzwonić
ale głupoty za to również na dachu, urwali tablice nam Okoń.
pod darmowy numer
rejestracyjne oraz wycieraczki na
(mak) alarmowy 997.

To nie było zabawne
Wybryk przy kiemozkim gimnazjum

zgłosiła w środę 14 marca
Naczelnik w godzinach popołudniowych
Wydziału Spraw Komunalnych obsługa pociągu. Do
Bez wątpienia częstszych in- w Łowiczu Paweł Gawroński po- wytłuczenia szyb doszło
terwencji wymaga Park Błonia. - wiedział nam, że główną przy- prawdopodobnie podczas
Wzeczorem lepiejjest tam nie wcho- czyną są wieczorne wyścigi sa- jazdy pociągu, jego obsługa nie
umiała jednak sprecyzować
dzić - mówił w czasie trwania ko- mochodów, które odbywają się na
dokładnie kiedy. Spółka PKP
misji radny Bogusław Smela. - tym blisko 300-metrowym odcinKoleje Mazowieckie, do której
Najlepszym świadectwem tego, co ku prostej drQgi. - Stwarza to za- należy ten skład, oszacowała

Cel:

pomysły

iui

złoione

sce. Program ten narzuca, re po- cji poświęconej sannickim twórszczególne projekty muszą być re- czyniom ludowym, zorganizowaaIizowanewokresieodmajadoWl"Zf>- nie konkursu fotograficznego
śnia
"Ocalić od zapomnienia" dla doKGW z Sannik wraz z kołami rosłych i starszej młodzieży,
z Barcika [Aleksandrowa chcązor warsztatów wikliniarskich oraz
. ganizować warsztaty tańca, pokaz warsztatów sztuki ludowej, utwokulinarny na temat kuchni staropol- rzenie dziecięcej grupy folkloryskiej, wyjazd do dworku Wojciecha stycznej . Planowany jest też np.
Siemiona w Petrykozach, imprezę wyjazd zespołu Sanniki do Domu
dla dzieci. Pomysłodawcy wnio- Pracy Twórczej "Chlewiska"
skują o dotację 2.775 zł.
w Reymontówce i wyjazd dzieci
Z kolei TWRZS i Gminny Ośro na warsztaty rzeźbiarskie do Kodek Kultury we współpracy ze szelówki. Projekt kończy się imszkołami chcą przygotować ko- prezą finałową. Towarzystwo
lejną edycję projektu ,;Z przeszło stara się o dofinansowanie w wyścią w przyszłość". Tym razem sokości 5.914 zł.
(mwk)
planowane jest wydanie publika-

•

CEGłA KLINKIEROWA
(największy wyhór - najniisze ceny cegły, płytek
CEGłA CERAMICZNA • PUSTAK CERAMICZNY

•
•
•
•
•
•
•

(Plecewice, J!pek)
BETON KOMORKOWY • CEMENT • WAPNO
STYROPIAN • WełNA MINERALNA
STROPY TERIWA • FERT
POKRYCIA DACHOWE
SYSTEMY DOCIEPLEM • TYNKI
Płm KARTONOWO-GIPSOWE + PROFILE
DREWNO • STAL • RYNNY I INNE

•

i kształtek)
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Dowóz i rozładunek HOS

językowo-przyrodnicza

I klasa
I klasa iriformatyczno-biznesowa

(przedmioty w zakresie rozszerzonym: j. angielski, j. niemiecki, geografia lub biologia) ISł"iiiI~~
(przedmioty w zakresie rozszerzonym: informatyka, wos, biologia lub geografia)
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Gremlin Z051al Mlodym
łowiczaninem Roku 2006
Jarosław Michalski, znany też
jako Gremlin, został wybrany

2006 roku. Tytuł przyznawany
przez Forum Młodych
Łowiczan wręczono mu
podczas uroczystości
w restauracji Pod Pelikanem
w piątkowy wieczór 16 marca.

Jarek Michałski ma 25 lat UkończyłTech
nikum Mechaniczne w szkole przy Podrzecznej, obecnie jest studentem socjologii
na Uniwersytecie Warszawskim i uczniem
Niepublicznej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Łowiczu w klasie kontrabasu. Pracuje
jako instruktor merytoI)'czny Łowickiego
Ośrodka Kultu!)'. Oprócz liderowania i gry
na basie w zespole Bibi Ribozo & The Banditos jest też członkiem OrkiestI)' Kameralnej
Niepublicznej Szkoły Muzycznej w Łowi
czu. Przede wszystkim jest wielbicielem,
znawcą i niestrudzonym propagatorem muzyki reggae i ska. Z jego inicjatywy zorganizowanych zostało w naszym mieście wiele
koncertów, przeglądów, warsztatów oraz
inicjatyw muzycznych i filmowych.

dzień

wiosny w muzeum

Uczniowie I i II klasy gimnazjum atralne. Na przykład w czasie lekcji dotyw Popowie w pierwszy dzień wio- czącej tematyki oświeceniowej odgrywany
sny udali się do Zamku Królew- jest spektakl oparty na bajkach Ignacego
skiego w Warszawie na lekcję Krasickiego.
Cena lekcji muzealnych w zależności od
muzealną·
tego, czy obejmuje przedstawienie teatralne
ematy, spośród któI)'ch można było albo koncert, lub jest tego pozbawiona, wydokonać wyboru to m.in.: dwór Jagielnosi od 95 zł do 110 zł za klasę. - Chętnych
lonów, codzienne życie Sannatów, hi- na zajęcia w Zamku Królewskim jest wielu,
storia pieniądza, Konstytucja 3 maja, style dlatego już we wrześniu trzeba byW zamówe wnętrzach zamkowych i in.
wić lekcję na 21 marca - mówi dyrektor
W ramach niektóI)'ch lekcji muzealnych gimn~um w Popowie Monika Szymczak.
przeprowadzane są też przedstawienia te(jr)

.

Kocierzew

Zachęcić

N

Bzurą·

Pierwszy

T

Młodym Łowiczaninem

a uroczystość zaproszone zostały trzy
nominowane osoby: lider zespołu Bibi
Ribozo & The Banditos i prezes stowarzyszenia Pracownia Sztuki Żywej w Łowiczu
Jarosław Michalski, mistrz karate tsunarni
Daniel Bogusz i były przewodniczący Mło
dzieżowej Rady Miejskiej Michał Trzoska.
Wyłonieni oni zostali spośród dziesięciu
osób zgłoszonych w kilku dziedzinach.
- Jarosław Michalski nagrodzony został
za całokształt dzialabwści w upowszechnianiu kultury w naszym mieście - uzasadnia
sekretarz Forum Młodych Łowiczan Michał Zalewski. - Za dzialalllOŚć w zespole
The Banditos i związaną z tym promocję
miasta, za zorganizowanie Pracowni Sztuki
Żywej oraz za organizację lwncertu Ska nad

Gmina Łowicz

do czytania

D

wunastu czwartoklasistów ze Szko-

ły Podstawowej w Kocierzewiezgłosiło się do literacko-czytelniczego

konkursu "W poszukiwaniu przygody",
któI)' odbędzie się w poniedziałek 26 marca. Uczestnicy tego konkursu mają przeczytać dwie książki - "Wakacje Mikołajka"
Jean Jaques Sempe i Rene Goscinny oraz
,,Dwa lata wakacji" Juliusza Veme. Podczas
Jarosław Michalski odbiera gratulacje od Młodego Łowiczanina Roku 2005 konkursu rozwiązywać będą test, na zwy-

książek

cięzców czekają nagrody. Konkurs OI-ganizuje szkoła oraz Gminna Biblioteka w Kocierzewie. - Tematyczne lwnkursy czytelnicze organizujemy od kilku lat - mówi Renata
Siejka, nauczycielka języka polskiego. W ubiegłym roku tematem byłafantastyka,
wcześniej - literatura przygodowa. Poprzez
ksiqjki, które trafiają do dzieci, chcemy zachęcać ich do czytania, rozwijaćichzaintere
sowania.
(mwk)

Kamila Sobola.

Do Łowickiego Ośrodka Kultu!)' trafił
najpierwjako wolontariusz pomagający przy
organizacji koncertów. Pomagał rozstawiać
i demontować sprzęt, w zamian za co miał
darmowe wejście na te imprezy. Następnie
zatrudniony był w ramach Powiatowego
Urzędy Pracy na stażu dla absolwentów.
Po rocznym stażu znalazło się miejsce i dziś
Jarek od około 2 lat jest pracownikiem ŁOK
- instruktorem merytoI)'cznym, czyli czło
wiekiem zajmującym się praktycznie
wszystkim, począwszy od nagłaśniania
i organizacji koncertów, a skończywszy na
pisaniu wniosków unijnych.
- RodosllY człowiek - jak możemy przeczytać o nim na stronie ŁOK. Dyrektor placówki Maciej Malangiewicz ocenia Jarka
bardzo pozytywnie, jako osobę, w której
tkwi wielki potencjał. Jarek potrafi skupić
wokół siebie wielu młodych ludzi,jest przez
nich bardzo lubiany.

- Młody, otwarty, kreatywny - mówi
o nim Malangiewicz. -Imponuje mi mnogością pomysłów - na przykład powoła
niem do życia Pracowni Sztuki Żywej. Cały
czas się szlwli, jeździ na różne kursy -jak
choćby z dziedziny pozyskiwania środków
unijnych. Pracuje w ŁOK, potem biegnie
do szkoły muzycznej, znajduje czas na
działalność w stowarzyszeniu, a w weekendy studiuje - jak można nie podziwiać
takiego człowieka - dodaje.
iątkową uroczystość uświetniła swoim występem Karina Sędkowska, śpie
wając największe polskie i światowe szlagiery. Tytuł Młodego Łowiczanina Roku
nadany zostałjuż po raz trzeci. Po raz pierwszy, w roku 2004, otrzymała go Joanna Borecka, a w roku 2005 Kamil Sobol, któI)'
w ostatni piątek był wśród gratulujących
tytułu Jarkowi.
(wcz)

P

Oczekiwanie l1a wyniki
- Jesteśmy w trakcie liczenia
kart testowych, które ciągle do
nas spływają - mówi jeden z organizatorów konkursu "Kangur matematyczny" Janusz Kukieła.

S

towarzyszenie Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy "Wektor', które organizowało Kangura w powiecie
łowickim, sochaczewskim, rawskim, brzezińskim, skierniewickim i kutnowskim, ma
zadanie wstępnie sprawdzić, czy napływa
Kangura pisze Katarzyna Oul z kl.1I
jące, wypełnione przez uczniów karty temat.-fiz. Pijarskiego LO.
stowe nie uległy np. uszkodzeniom. Łącznie
na tym terenie 15 marca wzięło udział później do poniedziałku do centralnego
w Kangurze ok. 5 tysięcy uczniów, od po- ośrodka w Toruniu wszystkie testy. - Prawczątkowych klas podstawówki aż po ma- dopodobnie wolwlicach ff!ielkanacyucznilr
turzystów.
wie poznają wyniki - mówi prezes stowaNa wyniki będzie trzeba poczekać. Sto- rzyszenia "Wektor' Grzegorz Janocha.
warzyszenie "Wektor' musi przesłać naj(jr)

-------------------------,----------------------------------------------------------------------------------------------- REKLAMA ---

Sanniki

y'J#rf
~~

Koncert, kiermasz
i dziewczęta wobiektywie
Niedzielę Palmową(1 kwietnia}
sannicki pałac zaprasza na
godz. 14.00 na koncert
literacko-muzyczny w wykonaniu Marii
Koreckiej-Soszkowskiej (fortepian)
i Gabrieli Kownackiej (recytacje). Po
koncercie odbędzie się wernisaż
wystawy fotograficznej zatytułowanej
"Sannickie dziewczyny" autorstwa
Jerzego Lewickiego i Stanisława
Kraśniewskiego z Płocka.
Przed koncertem i po nim planowany
jest również kiermasz ozdób
wielkanocnych wykonanych przez

W

sannicką twórczynię ludową Barbarę
Wieczorek, a także dzieci i młodzież ze
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Sannikach oraz Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Mocarzewie.
(mwk)

Hufiec Łowicz topił marzannę
egoroczny piknik łowickiego hufca
ZHP pod hasłem Topienie
Marzanny, odbył się 17 marca

T

w Zduńskiej Dąbrowie.
ZOJganizowany został przez próbną
drużynę harcerską "Dąbrowa"
działającą od stycznia przy Zespole

Szkól Ponadgimnazjalnych im. Jadwigi
Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.
Z całego hufca przybyło w sumie
ponad 70 harcerzy i zuchów.
Głównym punktem spotkania było
topienie marzanny, symbolizujące
odejście zimy i nadejście wiosny.
Pogoda nie dopisała, więc część
pikniku przeniesiona została do '
budynku ZSP w Zduńskiej Dąbrowie.
(wcz)

.

CTM Polonia Sp. z 0.0.
producent z branży grzewczej

ZATRUDNI
na stanowisko:

ZAPRASZAJĄ
DO BIURA ZAWIERANIA
,
UBEZPIECZEN PZU SA

Specjalista ds.

sprzedaży

Wymagania:

• posiadanie własnego samochodu
• komunikatywność
• wykształcenie min. średnie
Atutem' będą:

ŁOWICZ

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

Tell/fax 046 837 36 57

• doświadczenie w obsłudze klienta
• znajomość technik sprzedaży
• doświadczenie w branży grzewczej
Oferty należy przesyłać na adres e-mail:

ns@ctmpolonia.pl
lub
CTM Polonia Sp. z 0.0.
ul. Kopernika 32, 95-015 Głowno
tel. 042 291 16 00, fax 042 291 16 04,
www.ctmpolonia.pl
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ludzie widzą,
ale si, boią
Chuligani czują się bezkarni w Bełchowie

W i widzimy na jednej ze

Tak wyglądał dach na hotelu Berlin po wichurze. Zabezpieczyli go pracownicy łowickiej
firmy Budowa.

Łyszkowice

Chcq remontować hotel Berlin
Mieszkańcy bloku przy ulicy
Głowackiego w Łyszkowi
cach, określanego mianem

"hotelu Beriin", którym zarzą
dza wspólnota mieszkaniowa,
przygotowują się do gruntownego remontu swojego bloku.

S

tało się to konieczne po wi-

churze w styczniu tego roku,
podczas której zerwana została część dachu na budynku. O zdarzeniu pisaliśmy na łamach N.L.
Dach został od razu następnego dnia
prowizorycznie zabezpieczony,

jednak taka sytuacja nie może trwać
cały czas.
Wspólnota chce więc wymienić
cały dach, który ma powierzchnię
około 700 nT i zrobić nową elewację
zewnętrzną na powierzchni około
1300 nT. Nowa kons1rukcja dachu
planowana jest z większym spadkiem. Ponadto planowana jest w tym
roku wymiana wszystkich okien na
klatkach schodowych, drzwi wejściowych, założenie nowej wentylacji, podbitki rynien, parapetów,
ocieplenie ścian, malowanie i remont
klatek schodowych oraz wymiana

starego komina. Wspólnota mieszkaniowa ma jednak problem
z uzyskaniem w banku kredytu na
tyle dużego, by można było
wszystkie te prace wykonać. Poszukuje więc fmny lub instytucji
finansowej, która by skredytowała
planowaną inwestycję. Według
wstępnych

kalkulacji, wspólnota
jest w stanie spłacać miesięcznie
około cztery tysiące złotych, czyli
rocznie około 50 tysięcy złotych.
W łyszkowickim hotelu Berlin
mieszka 25 rodzin.
(mak)

GOKBolimów

Konkurs·no bobę
wielkanocną

B

yI konkurs na

bożonarodzeniowe ciasta
z makiem, teraz w Gminnym
Ośrodku Kultury w Bolimowie
przyszedł czas na konkurs na
babę wielkanocną Zgłoszenia

AROMATYCZNY PRZYSTANEK W MYSTKOWICACH. Reporter, fotografujący przystanek w Mystkowicach przy drodze
pomiędzy Łowiczem a Bielawami i wywieziony obok niego
obornik, miał akurat katar, ale gdy wrócił do domu zwrócono
mu uwagę, że przywiózł ze sobą aromat "wiosennych pór...

Prletarg na gminne boisko
Nie został jeszcze rozstrzyRenowacja obiektu obejmować
na modemiza- będzie przede wszystkim rozbudocję gminnego stadionu w Bie- wę niewielkiego budynku socjalnelawach.
go, który zostanie wchłonięty przez
nowy obiekt, z szatnią dla zawodo 5 marca zgłosiło się dwóch ników, łazienką, natryskami itd Na
oferentów, którzy nie spełniali boisku zmieniona zostanie gleba,
wYmogów specyfikacji. Jeden z nich wysiana nowa trawa. Doprowadzozłożył ofertę częściową, a takie nie ne zostanie do stadionu przyłącze
były brane pod uwagę, drugi ma uzu- energetyczne, a ogrodzenie z siatki
pehtić brak formalny.
zastąpione betonowym. WybudoPrzewidywany koszt inwestycji wane zostaną trybuny z plastikoprzekracza 390 tys. zł, ale gmina wymi krzesełkami. Na boisku gra
może liczyć na zwrot kosztów Victoria Bielawy, tutaj odbywają się
w wysokości ponad 270 tys. zł. z też turnieje szóstek piłkarskich, c0unijnego programu rewitalizacji wsi. roczny turniej wsi, gminne festyny,
Być może po przetargu okaże się,
biegi uliczne, stadion spełnia ponadże uda się prace wykonać taniej.
to rolę boiska szkolnego.
(eb)
gnięty przetarg

D

przyjmowane są do 30 marca.
Organizatorzy zad1ęcają do
udziału panie nie tylko z gminy
Bolimów, ale każdą chętną osobę.
Każda z osób przygotować musi
jedną babę wielIdlnocną Jak
mówi dyrektor GOK Irena Śmigiera
-Milewska, baby wykonać można
w naprawdę różny sposób
i z wszelkiego rodzaju
przyprawami - konkursowym
warunkiem jest jednak to, aby
wciąż była to wielkanocna baba.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
4 kwietniaW konkursie

róciliśmy wieczorem z pracy nic nie dociera - mówi. - Po prostu
ścian piją i robią co chcą. Próbowałem
domu wymalowany sprayem, wielki podchodzić do /lich ugodowo, na
obraźliwy napis- opowiada nam para drodze prośby, bo groźbą niczego
mieszkańców Bełchowa Osiedle. nie dało się wskórać.
Napis udało im się zetrzeć, jednak
wkrótce dowiedzieli się, że na ścia Slacze i recydywiści
nie miejscowego sklepu jest inny
Bełchowski element składa się
- jeszcze większy - pełen epitetów i wymieniający ich z imienia z jednej strony z tak zwanych
i nazwiska. Nasi rozmówcy wy- podsklepowych "staczy", którzy
grali właśnie w sądzie sprawę w sąsieditwie tych sklepów mają
o pobicie i są przekonani, iż spo- miejsce swoich zbiórek. Często nie
tykające ich szykany są zemstą kupują nawet alkoholu w sklepach,
ale mają go z innego źródła. - Tak
ze strony sprawców.
Stojące obok siebie sklepy naprawdę nie są groźni. Wypiją i są
w Bełchowie Osiedlu od lat uzna- szczęśliwi. Najwyżej czasem wysę
wane są za teren niebezpieczny, pią od kogoś złotówkę. Druga grumiejsce spotkań miejscowego ele- pa, groźniejsza, to recydywiści . Jak
mentu, gdzie łatwo można zostać słyszmy, znów jakaś partia wyszła
zaczepionym, pobitym, zniewa- na wolność, no i się zaczęło.
Wójt Andrzej Werle w ubiegłym
żonym. Właśnie to spotkało
w 2004 roku naszych rozmów- roku wystosował pismo do policów. Niedawno sąd skazał spraw- cji, w którym prosił, aby ta miała
ców pobicia na więzienie, jednak większe baczenie na niebezpieczci odwołali się od wyroku. - ny teren. Sam też rozmawiał ze
Chodzą sobie wolno i mszczą się "staczami", ale jak mówi, na jakiś
na nas - twierdzą nasi rozmówcy. czas to pomaga, a potem znów
- Mieliśmy już powybijane szyby, zbierają się w tym samym mieja teraz te napisy. Ze swojego domu scu. - Wkrótce będziemy mieli zemogę to usunąć, a/e przecież nie branie z radą sołecką i poruszypójdę malować ściany czyjegoś my ten problem, aby go w końcu
rozwiązać - mówi wójt.
sklepu - dodaje mężczyzna.
Na jednej z ubiegłorocznych sesji
Opatrzony paszkwilami budynek jest bowiem własnością Gmin- Rady Gminy Nieborów był obecny
nej Spółdzielni w Nieborowie, zastępca komendanta Komendy
dzierżawi go osoba prywatna. Powiatowej Policji w Łowiczu AnPrezes GS Tadeusz Kozioł dopie- drzej Rokicki. Wtedy też poruszaro od nas dowiedział się o całej no bełchowską sprawę. Rokicki desprawie. Jak mówi, był tam przed klarował, że w tamten rejon skiero10 marca i niczego jeszcze nie wi- wane zostaną wzmożone patrole.
dział. Zaraz po naszym telefonie Dziś mówi nam, że służby patroloprezes udał się na miejsce. - Będzie we są tam kierowane, jednak spramymusielijaknajszybciejusunąćten wa nie jest taka prosta. Rozgonią"to
napis - deklaruje.
warzystwo", przez 2 - 3 tygodnie
Prezes przyznaje, że teren w są jest spokój, a potem wszystko znów
siedztwie trzech sklepów od dawna jest, jak było. - Nie jesteśmy cudojest miejscem ekscesów. - Kiedy my twórcami. Bez współpracy ze strony
mieliśmy tam swój sklep, próbowa- mieszkańców nie możemy być do
łem coś zaradzić, a/e do tych osób kańca skuteczni.

Bez świadków
ani rusz
W ostatnim czasie, w nowo wybudowanym domu ludowym na
wniosek radnych gminnych, przynajmniej raz w miesiącu dyżuruje
policjant. Odbyło się już kilka takich dyżurów ijak mówi Rokicki,
oprócz działaczy, żaden z mieszkańców się nie pojawił. Mieszkańcy wiele wymagają,
psioczą na policję, która nic
nie robi, jednak znaleźć
świadka zdarzenia, osobę,
która chciałaby zeznawać
- to już graniczy z cudem. Ludzie dobrze wiedzą, kto jest autorem tych napisów - potwierdzają
osoby, które przyszły do naszej
redakcji - ale nikt nic nie powie.
Komendant zwraca też uwagę,
że obowiązek utrzymania porząd
ku ciąży również na sprzedawcach alkoholu. Jeśli się z tego nie
wywiązują, rada gminy może im
cofnąć koncesję, na sprzedaż alkoholu. Tyle że tak naprawdę,
częstokroć "stacze" piją alkohol
niewiadomego pochodzenia,
a sąsiedztwo sklepów jest zwyczajowym miejscem ich zbiÓrek.
W sprawie, którą opisaliśmy
komendant Rokicki mówi, żeby
poszkodowani jak najszybciej
zgłosili się bezpośrednio do komendy w Łowiczu. - Jeśli jako
pokrzywdzeni w toczącej się sprawie sądowej spotykoją się z groź
bami ze strony oskorżonych, powinnijak najszybciej zgłosić się do
nas. Sprawcom na pewno nie ujdzie to na sucho - deklaruje.
Komendant zapowiada też
zwrócenie baczniejszej uwagi na
Bełchów Osiedle. - Mogę obiecać,
że jak najprędzej skierujemy
w tamten teren wzmożone patrole.
Oby.
(wcz)

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

bożonarodzeniowym wzięło
udział 11 pań. Już wtedy mówiIo
się, iż

zaprezentowane przez
nie przepisy wydane zostaną
w książeczce. Książeczka jest już
przygotowana, czeka tylko na
druk. Na razie wydrukowanyd1
zOstanie około 20 egzemplarzy,
tak aby książeczki otrzymały
uczestniczki zimowego konkursu,
a być może książeczki będą też
nagrodami wobea1ym.
Jeśli nakład się wyczerpie,
nastąpi dodruk. Już niedługo
książeczki z przepisami kupić
będzie można w GOK BoIimówza
symbołicznązlotówkę·

(wcz)

SPODNIE

..w,:: 39,-

SUKIENKI

..w,:: 49,·

Sklep będzie

SPODNIE
NIECZYNNY
od 26.03. do 9.04.07 r. ..w,::4~,.
URLOP

Brandtex Kodan ul.

GOLFY
~49,·

Powstańców

BLUZKI .

.,.49.-

6 tel. 046 839-44-06
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Przybędzie

gruntów inwestycyinych
w gminie Domaniewice
Korzystnych dla gminy
i dla mieszkańców zmian
można się spodziewać

Asfalt na tym odcinku ma
prawiony.

Zarząd

poprawi

być

drogę

w studium uwarunkowań
i
kierunków
pozagospodarowania
przestrzennego gminy
Domaniewice.

ewnego razu przechtxlzqp ulicą Jana

P

Pawia D, zauważyłem dość niestarannie

załataną dziurę.

Zasypana

była

białym tłuczniem, kierowcy musieliprzed nią

zwalniać. Drogowcy w końcu zalatali ją

asfaltem, co wygląda okropnie. Mam nadzieję, że to zostanie jakoś należycie naprawione - poinfonnował nas jeden z czytelników.
W łowickim Zarządzie Dróg Krajowych wyjaśniono nam, że dziura będzie
poprawiona wiosną. Niestaranne załata
nie wynikało z tego, że było wykonywane podczas niskich temperatur, przy których masa asfaltowa nie była wystarczająco plastyczna.
.
(mak)

Kładą kostkę

na Ikara

ozpoczęly się prace przy budowie na-

R

wierzchni ulicy Ikara na Osiedlu Lotników w Łowiczu -jedynej tam jeszczc nicutwardzonej.
W ubiegłym roku, przypomnijmy, wybudowano nawierzchnię na ulicy Poprzecznej, pozostałe ulice zostały utwardzone wcześniej. Ratusz powierzył zadanie Zakładowi Usług Komunalnych,
którego pracownicy w poprzednim tygodniu dokonali prac pomiarowych. Od
skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury zostanie ułożony dodatkowo kilkunastometrowy odcinek chodnika, by piesi mogli
bezpiecznie przejść na drugą stronę ulicy.
Betonowa kostka na Ikara ułożona zostanie na długości 127 m, na szerokości
6 m i będzie spinać ulice Żwirki i Wigury
oraz Dedala. Koszt realizacji 118 tys. zł.
Prace mają się zakończyć do końca kwietnia.
(tb)

N

a sesji Rady Gminy 2 marca planista
Andrzej Bargieła przybliżył radnym
proponowane zmiany. - Uwzględniliśmy
prawie wszystkie wnioski zgłaszane na Iwmisjachprzezradnych Sprowadzająsięone
do rozszerzenia terenów budowlanych wskazywał. Tereny budowlane mają zostać
wydłużone w ciągu linii wsi w Sapach, planowane jest wptowadzenie dwustronnej
zabudowy w wsi Szerokie Pole, pełnej zabudowy w Reczycach północnych oraz
w Rogóżnie. Nieuwzględniony został nat0miast wniosek o wydłużenie terenów budowlanych w Skratkach Piaskach do fimkcjonującej tam fenny kurzej. - Nie można
tego zrobić, choćby ze względu na unoszący
się z fermy zapach. Większa odległość powinna być zachowana - tłumaczył Bargieła.
W Domaniewicach zarezerwowano teren
pod planowaną południową obwodnicę
wsi, którąjechałyby samochody z Łowicza
do Łodzi. Ma ona przebiegać bezkolizyjnie
w stosunku do istni~ą;ychzabudowań, utrudni natomiastnieco gospodarowanie mieszkań
com Stroniewic od strony Domaniewic Szerokiego Pola Podstawowym celem obwodnicy jest uspokojenie ruchu w centnun Domaniewic, gdzie wpmwadzony byłby zakaz
ruchu dla pojazdów o ładowności pow.
10 torL Wjazd na obwodnicę zaplanowano
na istniejącym dziś skrzyżowaniu w Stroniewicach trasy krajowej nr 14 z drogą dzielącą
wieś na pół. Następnie pobiegnie ona przez
część pól w Stroniewicach i dal~ w Domaniewicach za Lasem i za SKR, wyjdzie na istniejącą dziś drogę krzyżującą się przy Sanktuarium pw. Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny z obecną trasą nr 14 (patrz foto).
Zmiany w studium rozszerzą ponadto
ofertę terenów inwestycyjnych. Odrolni one mająbyć tereny położone w gminie
Domaniewice w odległości 5 km od węzła
autostradowego w Łyszkowicach, pomię
dzy Stroniewicarni a Reczycami. Kolejny
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biegła będzie

obwodnica Domaniewic. Szansa na jej

budowę

się

pojawi

najwcześniej około

taki obszar wstanie stworwny w Domaniewicach za torami w kierunku Krępy i
ROgÓŹl1a. W tym wypadku niezbędne jest
skomunikowanie terenu z trasą nr 14 i wynegocjowanie dodatkowego skrzyżowania
wGenera1n~ Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Duży kompleks terenów inwestycyjnych powstanie również we wsi Góry
Krępskie, on również wymaga skomunikowania, w tym wypadku z Reczycarni. Nie
trzeba jednak wytyczać nowej drogi, wystar-

ny mająprawo zgłaszać wnioski o naniesie- dotyczącego zgodności uchwały z przepinie zrniarL - To ma być wasz dokument. Przez sami prawa, wojewoda łódzki wniósł zaRadę Gminy będzie przyjmowany za około strzeżenia dotyczące niezgodności plarlU
rok, tyle czasupozostało nazmially - Bargie- z ustaleniami studium zagospodarowania
ła zachęcał sołtysów do rozpropagowania przestrzennego gminy. Niezgodność poleinformacji wśród mieszkańców.
gała na tym, że w planie miejscowym przeznacwno niektóre tereny pod eksploatację
złoża, a studium ustalało dla tych fragmenOstatni fragment
tów leśny kierunek rozwoju.
planu zatwierdzony
Uchwala o przystąpieniu do sporządze
Jednogłośnie radni gminy Domaniewice nia planu miejscowego została więc podziezatwierdzili na tej samej sesji 2 marca miej- lona na dwa zadania: odrębny plan miejscoscowy plan zagospodarowania przestrzen- wy dla fragmentu Reczyc i odrębny dla zanego dla fragmentu wsi Reczyce. Była to budowanej wsi. Projekt planu wstałponow
jedyna wieś w gminie pozbawiona planu. nie wyłożony do publicznego wglądu do
Pierwotnie projekt planu miejscowego dla grudnia 2006 roku. W tym czasie nie zgło
wsi Reczyce miał być przyjęty w połoWie swno żadnych uwag do projektu planu.
2004 roku, kiedy to przyjmowano go dla W spornym obszarze plan przewiduje osta(eb)
całej gminy. Jednak w trakcie postępowania recnllekopruni~

czy przekwalifikować istniejącą polną drogę
dochodzącą do drogi Jamno-Brzeziny.
Wszystkie te grunty, o których mowa, są
własnościąprywatną.lączniena terenie gminy przybędzie około 200 ha gruntów inwestycyjnych.
Zapis w studium nie wystarczy do wprowadzenia zmian, konieczne sąponadto zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania, ale studium to pierwszy krok w tym kie- I-:':;:;~~~~:;;------===---------:runku. Obecnie wszyscy mieszkańcy gmi-
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będący częścią

Gmina Domaniewice

Strażacy liczą no pomoc

Solysichcq podwyiki Z =
cowi, ale oni u nas niepłacą, tylkojeżdżą do
Urzędu Gminy - dodaje sołtys Grzegorz
Białek ze Strzebieszewa Sołtysi narzekają,
że roznoszą cOraz więcej ulotek, zawiadomień i zaproszeń nie tylko z Urzędu Gminy, ale również GOI<., ODR i policji, a pieieszkańcy nie wpłacają nam już na- niędzy mają coraz mniej.
leż1Wści podatkowych, nie zbieramy
- Nie ma sprawy, bo aby wam podnieść
opłat za wodę, ani ubezpie- r_----~.......r__, diety, musimy podnieść je
czenia - argumentował na senajpierw sobie - żartobliwie
sjiRady Gminy Domaniewimówił przewodniczący
ce 2 marca sołtys Skaratek
Rady Gminy Domaniewice
Włodzimierz Fraszczyk
Sławomir Sałek. Uchwała
(a od tych opłat zbierający je
w sprawie wysokości diet
sołtysi mieli prowizję radnych i sołtysów gminy
przyp. red.).
Domaniewicesformułowana
W minionym roku opłaty
jest w ten sposób, że sołtysi
u sołtysów uiszczało tylko
otrzymują 50"10 diety radneokoło 30% mieszkańców
go za każde posiedzenie segminy.
syjne, co obecnie wynosi
Nie ubyło natomiast soł46,50 zł. Chcieliby natomiast
tysom innej pracy. Roznoszą oni np. naka- dwukrotnej podwyżki diet - do 70 zł. - Po
zy płatnicze. Sołtys Domaniewic Józef 70 zł otrzymują sołtysi w sąsiedniej gminie
Kosiorek sam musi dotrzeć do koło 400 mie- Bielawy - dodawał Fraszczyk.
szańców. Inkaso podatkowe wstało ustaloRadni obiecali, że zajmą się ewentualną
ne na poziomie 6% przyjętych przez sołty- podwyżką diet na posiedzeniach komisji
sa należności - ale to niekoniecznie znaczy, przed sesją budżetową, którą zaplanowano
że oni te pieniądze zambią. - Nakazy płatni na marzec.
(eb)
cze musimy dostarczyć każdemu mieszkań-

Z wnioskiem o podwyższenie
diet do 70 zł wystąpili
do Rady Gminy Domaniewice
sołtysi z tego terenu.

M

akończyły się zebrania sprawozdaww jednostkach OSP gminy Domaniewice. Druhowie wnioskowali
o pomoc gminy w realizacji planowanych
inwestycji. Zapewne zostaną one przynajmniej częściowo zapisane w tegorocznym
budżecie. OSP w Strzebieszewie zgłaszała
wójtowi Grzegorwwi Redziswwi potrzebę
rozbudowy garaży, jednostka z Krępy również planuje rozbudowę budynku. Mniejsze
finansowo potrzeby zgłaszali druhowie
z RogóŹl1a i Sap - wymianę okien. OSP
w Reczycach ma już obiecane dofinansowanie do karosażu samochodu, która to inwestyga ma być realiwwana w trzecim kwartale. Czy strażakom uda się coś jeszcze uszczknąć z gminnej kasy, okaże sięjuż niebawem.
(eb)

Kurs chemizacyjny wŁyszkowicach
czwartek i piątek, 22 i 23 marca
w sali GOK w Lyszkowicach, począwszy od godziny 9.00, odbędzie
się kurs chemizacyjny dla rolników z gminy. Kurs muszą przejść wszyscy zamierzający wykonywać opryski preparatami chemicznymi w gospodarstwach. Kursy takie
odbywają się cyklicznie, gdy zbierze sięgru
pa chętnych. Organizatorem jest łowicki oddział Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Bratoszewicach.
(mak)

W

Coming Incorporated istniejącego od 1851 roku, z siedzibą główną w mieście
Coming, New York, jest światowym liderem w produkcji światlowodów i podzespołów dla przemysłu
telekomunikacyjnego. Coming Incorporated zatrudnia blisko 25.000 pracowników, posiada ponad
100 fabryk i biur na całym świecie.
Jeśli spełniasz nasze wymagania, szukasz ciekawej I rozwijającej pracy, w bardzo dobrej
atmosferze, w międzynarodowym koncernie, w towarzystwie ponadprzeciętnych osób, gdzie
wysoka kultura pracy to standard· zapraszamy do złożenia oferty na poniższe stanowisko:

OPERATOR LINII PRODUKCYJNEJ
Miejsce pracy: Stryków k/lodzi
"WYMAGANE KWALIFIKACJE:
• wyksztalcenie minimum zasadnicze - elektryczne, mechaniczne
(milewidziane wykształcenie średnie techniczne)
• doświadczenie w pracy przy linii produkcyjnej· komunikatywność· wysoka kultura osobisla
OFERUJEMY:
• pracę w międzynarodowym środowisku w systemie zmianowym • szkolenia
• pakiet świadczeń socjalnych • dobrą atmosferę w pracy

ZGlOSZENIAZAWIERAJĄCE CV PROSIMY KIEROWAĆ NAADRES:
Com ing Cable Systems Polska Sp. z 0.0. Smolice 1E, 95-010 Stryków
lub poczta elektroniczna na adres: rekrutacja@corning.com z dopiskiem "operator"
Prosimy o dołączenie oświadczenia - ,WYraiBm zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb

procesu rekrutacji -zgodniezustawązdnia 29.08.1997 r. oochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883).
Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinfonnowany oprawie wglądu do nich oraz ich poprawiania'.
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Konkurs wiedzy <> największych
konstruktorach związanych w róż
ny sposób z naszym miastem i jego
okolicami, zatytułowany "Od Romulda Cebertowicza do Stefana
Bryły" został rozstrzygnięty w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr
1 w Łowiczu 15 marca.
kladał się z dwóch etapów: części pisenmej, w której startowało 8 szkolnych
drużyn i z części ustnej, do której zakwalifikowały się trzy najlepsze. Zwycięzcami zostali uczniowie I klasy Technikum Infonnatycznego: Łukasz Burzyński, Marcin Rynkiewicz i Mateusz Janusz.
Nagrody mogli wybrać sami zwycięzcy.
Dlatego na najbliższym szkolnym apelu,
oprócz dyplomów Mateusz i Marcin otrzymają pendrive, czyli przenośną panlięć do
komputera, a Łukasz miernik elektryczny,
który bada napięcie we wszystkich UIZą-

"Szkice
ksiqżkq

•ley

o swych

bardziej - uzasadnia swój wybór Łukasz. Chodziło nam o rozpowszechnianie wiedzy
o życiu i przełOfnawych konstrukcjach 10/'
bitnych polskich naukowcólv, którzy wjakiś
sposób byli związani z Łowiczem czy jego
okolicami - podkreślają organizatorzy konkursu MaIgorzata Bolimowska i Witold Jaros.
Do konkursu uczniowie przygotowywali
się na podstawie źródeł internetowych i dzię
ki pomocy wyżej wymienionych nauczycieli. Inżynierowie, o których uczniowie Pomysł na takie barwne mundurki w I
zbierali wiadomości to Romuald Cebertowicz z Glowna., hydrotectnik, autor metody zeskalania gruntów, Jerzy Dąbrowski
z Nieborowa, konstruktor bombowca Łoś
Od lewej: Marcin Rynkiewicz, Mateakwytłumaczyć nieprzygotowanie do
i Stefan Bryła, twórca pierwszego na świe
usz Janusz i Łukasz Burzyński.
lekcji, aby nie dostać złej occny,jak nacie spawanego mostu, który stoi nad Suł
zywają się łowickie pizzerie, który
dzeniach z prądem. - Chciałem mieć miemik dwią pod Maurzycami.
Sylwetki wszystkich trzech przyponmi- znany się aktor urodził się w Łowiczu, jak
elektryczny, bo można go np. wykorzystać
nazywała się żona Józefa Chełmońskiego.
przy naprawie głośników czy komputera. my szerzej w następnym numerze NŁ.
(jr) Czy można w jakiś logiczny sposób połą
a właśnie takie sprawy mllie interesują na}czyć te pytania? Ra=j nie, ale wyjątkiem
mogą być konkursy z okazji "Chełmona
liów" - obchodzonego na wesoło święta
I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Cheł
mońskiego w Łowiczu.
"Chełmonalia" to tradycja tej szkoły, świę
towana w okolicach 19 marca - uroczystości

Wygrać "kropkę"

J

łowickie"

Zduny gościły
gimnazialistów

roku 2006

Kilkuset gimnazjalistów z terenu
powiatu łowickiego i powiatów
ściennych gościło 16 marca
w dwóch zduńskich szkołach
średnich w czasie Dni Otwartych.

Ogłoszenie wyników
konkursu "Książka
roku 2006 - Łowicz
i ziemia łowicka"
odbyło się w kinie Fenix

d godziny 10 można było
zapoznać się z ofertą Zespołu
Szkół Licealnych. Uczniowie
klas obronnych zaprezentowali pokaz
ćwiczeń taktyczno-obronnych,
a dyrektor Danuta Zakrzewska
opowiedziała o historii szkoły
i oferowanych przez nią
w tym roku kierunkach kształcenia.
Oprócz klasy obronnej, cieszącej

O

18 marca.
ury, w skład którego wchodzili: Alina
Owczarek - historyk książki, była dyrektor Miejskiej Biblioteki w Łowiczu,
Maciej Malangiewicz - dyrektor LOK, oraz
Renata Frączek - dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu uznali "Szkice łowickie" Marka Wojtylaka najlepszą
książką roku. Uzasadniając swój werdykt,
stwierdzili, że czytając szkice, czytelnik
poznaje na nówo mięjsca, które w większo
ści bezpowrotnie zniknęły z krajobrazu miasta, postacie związanie z Łowiczem i jego
charakter. /iJYsoki poziom merytoryczny,
edytorski i estetyczny wydawnictwa - wszystko to sprawia, że książka ma swą duszę
i SlVOlSry "klimat ".
Oprócz tytułu "Książka roku 2006 Łowicz i ziemia łowicka", autor dostał 1200
zł. Marek Wojtylak po otrzymaniu nagrody
powiedział: Człowiek pozbawiony kultury
niejest w staniepojąć tego, co przeżywa, tak
samo człowiek pozbawiony hIStorii nie jest
w stanie zrozumieć otaczającego go świata.

•I

J

się największą popularnością, szkoła

Marek Wojtylak tym razem jako autor "Szkiców łowickich".

proponuje rozpoczęcie nauki w klasie
humanistycznej - kultura
europejska oraz przyrodniczej
z rozszerzonym programem
nauczania biologii, matematyki, chemii.
Od godziny 11.00 młodzież zwiedzała
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.
Tu dla gimnazjalistów wystąpiły
m.in. czirliderki, a dyrektor Stanisław
Kosmowski opowiedział o szkole
i proponowanych w tym roku
kierunkach, będą to klasy technikum
rolniczego, agrobiznesu
i weterynarii, a także zasadniczej
szkoły zawodowej w kierunku
rolnik. W ZSP największym
zainteresowaniem cieszyły się nowo
oddane laboratorium i gabinet
weterynaryjny z profesjonalnym

II n1iejsce i 800 zł przyznano Jolancie
Kosińskiej za książkę ,,Biskup Alojzy Orszulik - życie i działalność". W uzasadnieniu
jury podało, że jest ona ważnym dokumel/tem życia i działań osoby nietuzinkowej, która swą pracą i działalnością związała się
z Łowiczem w tak ważnym okresie dla rozwoju miasta. Natomiast trzecie miejsce zaję~
ła praca zbiorowa,,Łowicka handlówka 1906
- 2006", która dotyczyła szkoły handlowej,
dziaIającej w Łowiczu już od stu lat Komitetowi Redakcyjnemu wręczono również
nagrodę finansową w wysokości 500 zł.
Po rozdaniu nagród odbył się koncert zespołu Transkapela, który grał żydowsko wyposażeniem.
cygańską muzykę.
(jr) (tb)

LO nie przejdzie, ale konkurs był fajny.

Chelmonaliów
ŚW. Józefa i 21 marca - pierwszego dnia wiosny lub -jak ktoś woli - dnia wagarowicza.
W tym roku odbyła się między tymi datami - 20 marca. "Chełmonalia" przygotowują starsi uczniowie, a w różnorodnych
konkurencjach przez nich przygotowanych biorą udział pierwszaki. Klasa, która wygra w końcowej klasyfikacji, w jeden wybrany dzień nie jest pytana z żad
nego z przedmiotów. Jest więc o co walczyć. Tym razem całodniową kropkę wywalczyła klasa Te.
(mwk)

Croque Monsieur i inne atrakcie
Układanie charakterystyki typowego Francuza, skosztowanie
francuskich potraw oraz konkurs
"Jaka to melodia" były głównymi
atrakcjami Wieczoru Francuskiego zorganizowanego w piątek
w Gimnazjum nr 2 w ramach Mię
dzynarodowego Tygodnia Języka
Francuskiego.

na
I rakteru daTaprzygotowali
uczniowie pod

mprezę, która pomimo kameralnego chaszansę

spędzenie miłego

popołudnia,

kierownictwem nauczycielki francuskiego
Małgorzaty Wiśniewskiej. Zaczęło się

o 17 .00, kiedy to goście mieli szansęposma
kować trochę francuskiej kuchni. Podano
przystawki: krewetki z majonezem, bagietkę, chipsy, sałatkę oraz croque mol/sieur,
czyli tost zapiekany z serem i szynką.
Następnie pr~eprowadzono konkurs
polegający na odgadywaniu francuskich
wykonawców i tytułów piosenek. Bezkonkurencxjny okazaI się wicebumlistrz Bogusław Bończak, który odgadł zdecydowaną
większość utworów. Część z nich stanowiły najnowsze przeboje muzyki pop, inne
były znanymi klasykami takich wykonawców jak Edith Piaf czy Joe Dassin.
Po konkursie nastąpiła chwila rozlużnie
nia przy głównych daniach, takich jak tarta
z łososia czy różne zapiekanki. Można było

Z prawej nauczycielka francuskiego
w G2

Małgorzata Wiśniewska.

podziwiać talenty kulinarne uczniów z gimnazjum, którzy, co bardzo podkreślali organizatorzy, sami przygotowali poczęstunek.
Na deser można było spróbować dwóch

rodzajów ciast.
Przy degustacji goście pisali na kartkach
typowe, według nich, cechy Francuza. Zaraz potem odczytano wszystkie głosy i namalowano na tablicy odpowiadający wymienionym cechom portret. Najbardziej rzucala się w oczy butelka wina oraz wąsik,
berecik i bagietka. Charakterystyczny był
także układ : portfel po prawej, a serce po
lewej stronie...
Grzegorz Waligórski

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- REKLAMA ---
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Regulamin jest dostępny
w oddziałach Providenta.
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dostać gratis!

jedna osoba wygrywa!
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Ekolodzy
iosna idzie szybkimi krokami,
przyroda zaczyna budzić się
do życia, co zawsze raduje
W
oczy, serce i duszę. Mamy to szczęście, że urodziliśmy się i żyjemy w klimacie umiarkowanym, który zapewnia
nam trochę zimy, trochę lata i trochę wiosny jesienią, co jest znacznie lepsze niż
jesień wiosną. Wielu z nas tęskni
wprawdzie za klimatem śródziemnomorskim, który może jest bardziej optymainy od naszego, ale wystarczy pomyśleć, że znacznie gorzej niż my mają
pod tym względem Eskimosi na Grenlandii albo Beduini na Saharze. Więc
cieszmy się z tego, co mamy. Rzecz prosta, każdy rozsądny człowiek myśli nie
tylko o sobie, ale i o następnych pokoleniach, więc jest oczywiste, że tę przyrodę, którą nas Bóg obdarzył, należy
chronić. Jak w każdej działalności należy jednak zachować rozsądek i od powiednie proporcje. Przed wszystkim zaś
pamiętać, że najważniejszym elementem przyrody jest człowiek. Logiczne
jest zatem, że o nas samych musimy
dbać w nie mniejszym stopniu niż o inne
gatunki z gromady ssaków czy nawet
szerzej: kręgowców. Zaś życie ludzkie
jest wartością największą. o czym nie
trzeba nikogo przekonywać. Naturalną
sprawą jest też postęp, który jest przecież zgodny z naturą ludzką.
owym postępie my, Polacy, jesteśmy jednak nieco zapóżnieni w stosunku do tego, co nas
otacza. Szczególnie od zachodu, a także od północy i południa . Europa, do której należymy Już nie tylko geograficznie
i kulturowo, ale od pewnego czasu także formalnie (myślę oczywiście o Unii
Europejskiej) , często patrzy na nas
z góry, bo dla przeciętnego Anglika , Francuza czy Włocha, o Niemcu nie wspominając , Polak jest ciągle europejskim
produktem drugiej kategorii. To my, bardziej czy mniej masowo, szukamy tam
pracy godząc się na takie warunki , jakie
nam proponują. Znacznie rzadziej oni
szukają tej pracy u nas, a jeśli już do niej
przyjeżdżają to przecież nie po to, by
w naszych restauracjach stać przy
zmywaku. Miałem w ostatnich latach
rozmaitych sąsiadów przez ścianę:
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bo tak się składało, że moi sąsiedzi, i to
z obu stron, wynajmowali swoje segmenty gościom zza granicy, za których
(to reguła) płacą firmy, które do Polski ich
ściągnęły. I prawdę powiedziawszy, jedynie rodzina z Holandii nie puszyła się
i nie nadymała tylko z tego powodu,
że pochodzi z "lepszego" świata niż ten,
do którego przyjechała.
WSZystkich niemal "Europejczyków" najbardziej -u nas irytuje
brak dobrych dróg. Nas też.
Bo jak wiadomo liczba samochodów niezwykle się w Polsce w ostatnich latach
zwielokrotniła, a dróg przybyło niewiele.
Dlatego powinniśmy te zaległości nadrabiać najszybciej, jak tylko można. Z oczywistych powodów. Członkostwo w Unii
Europejskiej temu sprzyja, bo przybywa
środków na budowę drogowych traktów i ich modemizację. Przeszkadza jednak wiele. Najgłośniejsi (i przyznać trzeba, często - niestety - skuteczni) są tak
zwani ekolodzy, którzy dla mnie ekologami są tylko dlatego, że sami się tak nazywają. Jest zaś wielce prawdopodobne,
że ich działalność, czasem zdawałoby
się naiwna, ale chyba bardziej wyrachowana, jest podsycana, a może też sponsorowana, przez tych, którzy Polskę najchętniej widzieliby jako totalne zadupie.
Było w historii paru "dżentelmenów", którzy takie role dla nas przewidywali.
Dla jednych był to "Priwislanski Kraj",
dla innych Generalna Gubernia z tanią
(i nie myślącą) siłą roboczą. Odnoszę
wrażenie , że i teraz na zachodzie Europy nie brak polityków, którzy taką rolę
chętnie by dla nas przeznaczyli, a Polskę zamienili w skansen. Dlatego jak sły
szę o bezczelnych rzekomych obrońcach przyrody przywiązujących się
do drzew kiedyś w okolicach Góry Sw.
Anny, a teraz pod Augustowem , to mnie
prawdę powiedziawszy krew zalewa.
Zbliża się wiosna , a wraz z nią czas
na kolejne sprzątanie świata , sadzenie
drzewek i inne prace mające na celu
ochronę przyrody. Ciekaw jestem , ilu
owych "obrońców przyrody" zgłosi się
do leśników, by pomóc w nasadzeniach.
Bez większego ryzyka można przypuszczać, że żaden , bo na delikatnych rą-

...

Nowy prezes odważy si,
póiść do komornika
nie od marszałka. W ubiegłym
roku ściągalność składek na
rzecz spółki wyniosła 57,2%
co dało 25.156,30 zł, ściągal
nośćzaJegłości to tylko 12,8%,
czyli 13.307,60 zł. Dofinanzes . - Dziś jesteśmy w błęd
sowanie z Urzędu Marszał
nym kole. Rolnicy nie płacą, .
kowskiego wyniosło 6.050 zł,
bo nic się nie robi. NIerobisię
zaś z Urzędu Wojewódzkiego 1.298 zł. Tegoroczny bunic, bo nie ma za co.
Stosowanie tego typu redżet został zaplanowany na
strykcji odniosło sukces
podobnym poziomie. Wyso- w sąsiedniej gminieGłowno, Zbigniew Liberski
kość składki z I ha gnmtu
gdzie wykorzystując system
zmeliorowanego nie uległa
egzekucxjny, zarządowi spółki udało się osią zmianie i wynosi 7 zł. W tym roku, tak jak
gnąć ściągaJność96% za rok 2006. Tamspół w latach poprzednich, spółka · zatrudni
ka, funkcjonująca wo wiele mniejszej gmi- dwóch pracowników, którzy zajmą się odnie, w 2007 roku będzie miała dochody chwaszczaniem rowów. Do prac mechaniczw wysokości ponad 60 tys. zł i zamierza nych oddelegowywana będzjerównież gminoczyścić kolejne 25 km rowów, tak jak to na koparka.
Wszelkie awarie urządzeń melioracxjnych
robi od kilku lat.
Dochody osiągnięte dzięki wysokiej ścią oraz konieczność udrożnienia' rowów naJegalności składek od członków spółki mogą ży zgłaszać do Zbigniewa Liherskiego urzę
zostać podwojone przez Urząd Marszał dującego w pokoju nr 8 w Urzędzie Gminy
kowski w formie dotacji. Im więcej pienię lub pod numerem tel. 046/838-26-95.
dzy od rolników, tym więcej spółka dosta(eb)

Dopiero na drugim posiedzeniu W pierwszej lwlfjności rozeWalnego Zgromadzenia delega- ślemy upomnienia, ponagletów Spółki Wodnej działającej na nia,jeżelijednak to nieposkutterenie gminy Bielawy wybrany kuje, będziemy kierowali sprazostał jej prezes.
~zaleglości do egzekucji k0morniczej - mówi nowy preodczas pierwszego, zwołanego pod koniec lutego, nie zgłoszono żadnego kandydata do piastowania tej funkcji społecz
nej. Były radny gminny Paweł Rogalski
z Zakrzewazrezygnował definitywnie z peł
nienia funkcji prezesa spółki. Kandydata
zgłoszono na kol~jnym zebraniu zwołanym
w tej spIlIwie - 14 marca. Jednogłośnie wybrano prezesem ZbigniewaLiberskiego, pracownika Urzędu Gminy w Bielawach. Pochodzi on z gminy Bielawy ze wsi Traby,
ma wykształcenie wyższe. W Urzędzie
Gminy zajmuje się drogami, oświetleniem
oraz nadzorował już wykorzystanie gminnej koparki do udrożnienia rowów melioracyjnych.
Głównym celem nowego prezesa będzie
zwiększenie przynajmniej do 70% ściągal
ności składek na rzecz spółki. Pierwsza rata
płatności przypadnie na koniec marca. -

P

Szansa na dalsze prace
na drodze łowicz - Różyce - Weisce
Ł owickiestarostwozłożyłodominister

stwa infTastruktury wniosek na dofinansowanie plzebudowy trzykilometrowego odcinka drogi Łowicz - Różyce Wejsce.ostatniegojakipozostaldozamknię
cia wreszcie trwających od kilku lat prac na

tej drodze.

Inwestycja wykonywana była, jak do tej
pory, w czterech etapach. Dwa pierwsze
odcinki powiat przebudował przy współ
udziale pieniędzy unijnych, pochodzących
czętach mogłyby się przecież porobić z przedakcesyjnego funduszu SAPARD.
O
_d_C_iS_k_
i. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _---' Najpierw położono nowy asfalt na 4 km od

strony Wejse, a powiat dostał zwrot 45%
kosztów - prawie 1.2 mln zł. W kolejnym
roku przebudowano następne 3 km drogi.
Powiat znów otrzymał zwrot 50% poniesionych kosztów.
Następne dwie części powiat wykonał
już za własne pieniądze: dwa lata temu przebudowano asfalt na dalszych 1400 mb. dr0gi między Sierżnikami a Kalinówkiem. Przed
rokiem przebudowano około 700 mb. drogi
od KaJinówka do Błędowa. Koszt prac
wyniósł 195 tys. zł. Powiat wystąpił obecnie do ministra infrastruktury o dofinanso-

wanie w kwocie 600 tys. zł. Pieniądze pochodzą z rezerwy rządowej i aby je pozyskać, starostwo musi zagwarantować
w swoim budżecie kolejne 600 tys. zł.
W poprzednich latach udało się pozyskać
z tego źródła przeciętnie od 200 do 400 tys.
zł na drogi. Czy także teraz znajdą się pieniądze, okaże się już na początku maja
Jeśli tak., to przebudowane zostaną ostatnie 3 km drogi od strony Łowicza. Wzorem

poprzednich prac, droga zostanie kompleksowo przebudowana - zaopatrzona w cał
kowicie nową jezdnię, wraz z podbudową,
poszerzeniem, przebudowąpoboczy itd Pas
jezdni poszerzony zostanie tak jak odcinki
wcześniejsze, do 6 metrów, co oznacza, że
przeciętnie asfalt poszerzony zostanie
o około 1,30 - 1.50 metra.
(wcz)
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ŁOWICZ,

UL. KlICKIEGO 18

tel. (046) 837-63-74, 830-34-14

GODZINY OTWARCIA:
pn.-pt. 800-1800, sb. 800-14 00

• panele podłogowe • boazeria PCV, siding
• panele ścienne MDF
• parkiet, mozaika, deski podłogowe
• drzwi • parapety
• UPUSTY
• CENY KONKURENCYJNE • SChody, tralki, poręcze
• rOlety, karnisze, kasetony
• SZEROKI ASORTYMENT
• RATY BEZ PIERWSZEJ WPŁATY
• elektron

• siewniki zbożowe 2,5-4 m
• agregaty uprawowo-siewne 3-4 m
• agregaty ścierniskowe Gruber 3-5 m
• pługi zagonowe i obracalne:
KVERNELAND,OVERUM
• ciągniki: ZETOR, URSUS, MF: 70-150 KM
• kombajny zbożowe:
CLASS, MF, JOHN DEERE, • I"
NEW HOLLAND
...,...
• prasy kostkujące i rolujące: •
,.,
JOHN DEERE, CLASS, NEW HOLLAND

Firma

zajmująca się dekatyzacją

jeansu zatrudni osoby na stanowiska:

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

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

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

Oczekujemy propozycji
współpracy lub najmu
(w całości albo poszczególnych lokali użytkowych)
KONTAKT pod nr tel. (042) 637-2~91
lub (042) 637-37-75
..mail: dete21ido@Iidolodz.com.pl

rok. zal. 1979

P.P.II.U.

FEDERUNG

TAJ)EtSZ KOPK\
.... ""''-/''-. ul. DOLINNA 21
(od Obywatelskiej)
• KUPISZ • WYMIENISZ. NAPRAWISZ
•
•
•
•
•
•
•
•

'j

RESORY
SPRĘŻYNY
OPONY
AMORTYZATORY
FELGI
KOŃCÓWKI
HAMULCE
INNE PODZESPOly ZAWIESZENIA

ł

www.federung.pl

Służb Ochrony ~)

ŁoWicz, Stary Rynek 16
(wejścIe

od ul. PijarSkiej)

'el. (046) 830-04 49, 0608-088-513
Głowno, ul. Sikorskiego
Tel. (042) 719-2044

45/49
R.J61

, =

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

Elitarna Szkoła ,;'.5:>0,:

m

I

DET.L.1l"1.
T Jl

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

90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115
tel. (0-42) 636-28-00, 0-604-286-188
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA
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Magiczne miejsca
w Bolimowie
ystawa "Są takie miejsca", na
której znalazły się pejzaże
przedstawiające Bolimów i jego
okolice, potrwa jeszcze do 24 marca.
Można ją oglądać w Gminnym Ośrodku
Kultury w Bolimowie. Prezentowane
obrazy pochodzą przeważnie
z plenerów, jakie odbywają się
corocznie latem. Artyści, których
obrazy można zobaczyć na tej
wystawie, to znani już zwiedzającym
wystawy w bolimowskim ośrodku
kultury: Józefina Sikorska, Joanna
Skrobacz, Agnieszka Kopczyńska,
Renata Podlasin, Maria Ewa
Grabowska, Stanisława KoIodziejek
oraz Zbigniew Robert Błaszczyk.
Oprócz nich swoje obrazy na
wystawie pokazują dwie artystki, które
dolączyły do tego grona: Ewa
Dworzańska i Krystyna Czerwińska.
Wśród pokazywanych pejzaży jest
również portret namalowany przez
Roberta Błaszczyka, a także próby
malarskie nieżyjącego już Czesława
Blaszczyka, któremu dedykowana jest
wystawa.

W

(jr)

Nowy kierunek
na Blichu
Technik logistyk
- taki nowy kierunek otworzy
szkoła na Blichu.
yrektor Mirosław Kret powiedział
nam, że decyzją tą szkola
wychodzi naprzeciw
oczekiwaniom młodzieży, która po
ukończeniu szkoły średniej podejmuje
naukę na tym kierunku w systemie
zaocznym. - W okolicach Łowicza
powstaje sporo ośrodków
logistycznych, dużych magazynów,
hurtowni, przykładem może być
Stryków czy Skiemiewice. Te finny
szukają pracowników z kwalifikacjami
- uważa dyrektor. Szkola zabiegała
o otwarcie technikum logistycznego już
w ubiegłym roku, nie otrzymała jednak
akceptacji starostwa. Sytuacja zmieniła
się w tym roku, po decyzji zarządu
powiatu o uwolnieniu naboru do szkół
i nieograniczaniu szkołom
proponowanych profili nauczania.
Dotychczas najbli:zej Łowicza profil
logistyczny był w liceum w Bolimowie.
W technikum logistycznym uczniowie
będą uczyć się m.in. organizacji
transportu, dostaw i ewidencji towaru,
magazynowania, pozyskiwania
i rozprowadzania, języków obcych.
Blich chce wprowadzić klasę
technikum logistyki jako ósmy profil
nauczania, bez likwidacji już
istniejących techników mechanizacji
rolnictwa, agrobiznesu, żywienia
i gospodarstwa domowego, technologii
żywienia, informatycznego oraz
dwóch profili kształcenia w klasach
zasadniczej szkoły zawodowej.
(tb)
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o praktykach młodzieży
z "ekonomika"
pisze Wojciech Czubatka

M skim w

ożemy ich spotkać w UlZędzie MiejŁowiczu, UlZędzie Skarbowym czy ZUS-ie. Obsługują nawet księgo
wość w łowickich salonach samochodowych. Mają identyfikatory infonnujące, iż
są praktykantami z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, popularnie zwanego
"ekonomikiem".
Czasem toną w stertach papierów, czasem muszą się zn13gać ze stale zacinającym
się ksero - ale i w takich sytuacjach zdobywają niezbędne doświadczenie, które w niedalekiej PIZYszłości ułatwić ma im start na
rynku pracy. - Jeśli uczell sprawdzi się
w czasie praktyk, to jako absolwellt ma
większą szansę zllalezienia pracy - uważa
zajmująca się praktykami w "ekonomiku"
Grażyna Kaba.
Uczniowie i uczennice "ekonomika" z klas
technikum handlowego i technikum ekonomicznego odbywają praktyki zawodowe
plZez cztery tygodnie w drugiej klasie i plZez
kolejne cztery tygodnie w klasie tIZecicj. Na
etapie drugiej klasy handlowcy szkolą się
w sklepach, w następnym roku doświad
czenie zdobywają natomiast w finnach handlowych. Ekonomiści od początku odbywają praktykę w urzędach, biurach obrachunkowych. w działach księgowości róż
nych firm. Obecnie szkoła ma podpisaną
umowę na odbywanie praktyk z 32 podmiotami funkcjonującymi na terenie powiatu łowickiego, a także poza nim - na PIZYkład w Sannikach.
- Główllym celem praktyki zawodawejjest
umożliwiellie uczniowi konfrontacji i poszenenia wiedzy i t.m"liĘjętnościzdobytych wszk0le - mówi Grażyna Kaba. Podczas praktyk
uczniowie uczą się między innymi stosować zasady i metody analizy finansowej
i wykoIZYstywać jej wyniki do podejmowania decyzji, korzystać z komputerów
przy gromadzeniu i PIZYgotowywaniu infonnacji niezbędnych w zarządzaniu, uczą
się pracować w programach rachunkowych
i finansowych, redagować podstawowe pisma korespondencyjne itd.
W ubiegłym tygodniu pięcioro uczniów
"ekonomika" zakończyło praktykę w wydziale finansowym urzędu miejskiego
w Łowiczu. Marta Szachogłuchowicz, Tomasz Maciejewski, Mateusz Słomiany, Izabela Moskwa i MałgolZ3ta Wieczorek z k.lasy
fi a technikum ekonomicznego od 12 lutego
archiwizowali dokumenty, wypełniali do-

Jakimi_nas zobaczq,
takimi zapamiętaiq

W ostatnich dniach praktyk

młodzież porządkowała archiwum.

wody kasowe i księgowe, wyliczali podatek rolny itd. - Dzięki praktyce zobaczyć
mogliśmy,jakwygląda praca w księgowości
od kuchni - mówi Marta Szachogłuchowicz.
- Nie jest to łatwe zajęcie, na początku było
ciężlw, ale wszyscy są dla nas bardzo mili,
życzliwi i pomocni. Na początku pnechodziliśmyprawdziwemękizzacinając.ym się ksero - tak to jest, kiedy wkłada się zbyt dużo
papieru - ale teraz po czterech tygodniach,
obsługę tego urządzenia opanowaliśmy perfekt - dodaje ze śmiechem
Opiekunkami ich praktyk były w UlZę-

G

IZegOIZ Janocha, nauczyciel w pijarskim Liceum Ogólnokształcącym
w Łowiczu brał udział w XVI Krajowej
Konferencj i Nauczycieli Matematyki
w Muszynie pod koniec stycznia. Wśród
zaproszonych osób, oprócz zagranicznych gości, było 800 nauczycieli i 30 wykładowców z całej Polski, w tym on. GlZegolZ Janocha wygłosił dwa wykłady, których wysłuchało po 120 osób.

obydwie opiekunki praktyk z ratusza są absolwentkami ZSP 4. Marlena Leśniewska
mówi, że odbywała praktyki w ratuszu
i dzięki temu znalazła tutaj pracę. Sylwia
Godos miała praktyki w banku i tam została
jaki:m stopniu zdobyte w ten sposób
zatrudniona. - Po prostu nas pamiętali doświadczenie pomaga w znaleziemówią. - Dobra opinia idzie za praktykanniu pracy? W ZSP 4 takich badań nie pro- tem. Praktyki są okazją, aby pokazać się
wadzono, jednak jak mówi Grażyna Kaba, z dobrej strony. Jeśli pracodawca zapamięta
absolwenci ekonomika zazwyczaj chętnie nas jalw osoby chętne do pracy, sumiellne zatrudniani są w miejscach w których wcze- wtedy w przyszłości wybierze naszą oJerlę.
śniej odbywali praktyki. I rzeczywiście,
(wcz)
ludzi. Praktykanci wyliczali na PIZYkład podatek od nieruchomości
i podatek rolny, asystowali też PIZY obsłu-·
dze petentów, kserowali dokumenty.

W

dzie Miejskim Marlena Leśniewska i Syl- I-;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;.!.RE~K~L;';A~M~A~~
wia Godos. Obydwie lll"Zędniczki zajmują I
się podatkami i tego plZede wszystkim
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Coelho i Potter niezmiennie popularni

P

owieść ,,zair" autorstwa Paulo Coel- popIZedniego. Ubyło 144 dzieci w wieku
ho oraz ,,Koniec

świata

w Breslau" dol5lat.
Biblioteka w Łowiczu to nie tylko wygłym roku do najchętniej wypożyczanych pożyczenia książek i czytelnia na miejscu . .
książek w Bibliotece Miejskiej w Łowiczu. Organizowane są tu też wystawy, w ubiePoczytne są nie tylko nowośc~ ale i kanony głym roku były 3, zajęcia komputerowe,
literannypięknej.Nakoniec2006rokuksię- w których uczestniczyło 475 osób, zajęcia
gozbiór biblioteki liczył 8.546 pozycji, jest plastyczne - 20 osób, organizowana była
więc w czym wybierać. W 2006 roku liczba akcja "Głośne czytanie". Biblioteka jest poczytelników biblioteki wynosiła 3317 nadto otwarta dla wycieczek, w ubiegłym
i zmniejszyła się o 308 w stosunku do roku roku było ich 5.
(eb)
MarkaKrąjewskiego należały wubie-

Grzegorz Janocha wykładał
.
na ogólnopolskiei konferencii matematyków
- Mógłbym na takie konferencje
matematyczne jeździć kilka razy
w roku - mówi Grzegorz Janocha Niestety ta, na której byłem, odbywa się tylko jeden raz. Szkoda,
bo dyskusje o matematyce są naprawdę ciekawe i inspirujące.

uczyły młodych

w szknlach - tłumaczy cel swojePierwszy, pod tytułem "Ucz
tak, aby się pytali" zawierał progo wykładu. Jak wyjaśnia Janocha, zagadki nie kształcą i niczego
pozycje dla nauczycieli, jak powinni odpowiadać na trudne nienie wyjaśniają. - Nie ma w nich
kiedy pytania uczniów. - Nie ukryżadnego ducha lnatematycznego
-dodaje.
wam, że inspiracją dła mnie do
Grzegorz Janocha oprócz
napisania tego wykładu była!klatego, że jest nauczycielem matesa matematyczna liceum ogólnokształcącego W szknle pijarskiej - Grzegorz
matyki w pij~kim liceum, jest
mówi Janocha. Drugi wykład Janocha
również prezesem stowarzyszenia Towarzystwa Upowszech"Obowiązkowa matura z matematyki" dotyczył propozycji zajęć, które niania Wiedzy "Wektor", które m.in. OI-ganiprowadzą do jak najlepszego PIZYgotowa- zuje konkurs ,,Kangur matematyczny" na
nia ucznia do manny z matematyki na po- terenie powiatu łowickiego i sąsiadujących
ziomie podstawowym. - Uważam, że na- z nim pięciu innych. Janocha napisał takuczyciele powinni dawać do rozwiązywania że podręcznik do matematyki dla II klasy
uczniom zadania łatwe i trudne, ale napew- LO, który ukazał się w wydawnictwie
no nie zagadki - tak jak to czr:!to robi się "Nowa Era".
0rJ

Europejski fundusz Społeczny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Priorytet 1\ - Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa
Tytuł projektu "PRZYGOTOWANIE OSÓB ODCHODZĄCYCH ZROLNICTWA
DO NOWEGO ZAWODU KIEROWCY ZAWODOWEGO POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH"

W dniu 23.03.2007 r. zakończy się
ostatni.moduł szkolenia teoretycznego
dla grupy IV

pt. Kurs dokształcający
kierowców wykonujących
transport drog~wy
Informujemy, że rekrutacja na szkolenie jest zakończona
i nie przyjmujemy nowych zgłoszeń!
Instytucja Wdrażająca
Realizator projektu
OłRODEI
, &łi
SZKOLENIA

~

....

Partner projektu

IOIROWcOW

OgIoszenie współfinansowane paez Unię Europejską ze środków

Europejs~ego Funduszu SpoIecznego oraz przez budżet państwa

Pasaż Handlowy TESCO
Łowicz ul. Ułańska 12
Drodzy Państwo, Szanowni Klienci!
Nadeszła wiosna, wokół budzi się nowe życie.
Czas pomyśleć o nowych oku larach!!!

WIOSENNA
PROMOCJA
w okresie od 22.03 do 23.06.2007 r.

40 O/o rabatu
na kompletne okulary korekcyjne
(oprawa + para soczewek z powłoką antyrefle~syjną)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
DO NASZEJ SIEDZIBY
Pasaż Handlowy

TESCO

Łowicz, ul. Ułańska 12
• od poniedziałku do soboty

w godzinach 9-21
• w niedziele
w godzi nach 10- 18

tel. (046) 837-01-71
optyk.iq.pl; e-mail: optyk@iq.pl

Wy-tnr

ku~on p-rzyjdź

RABATU

do nas i skorz staj z romoc

I

22.03.2007 r.

Parafia Chrystusa

Dobręgo

Pasterza

Rekolekcie przed Wielkanocą
ijar ks. Marek Kudach prowadzić bę chowny Wyższego Seminarium Duchodzie nauki dla młodzieży szkół śred wego w Łowiczu odprawiać będzie o godz.
nich, a ks. dr Adam Domański wielko- 8.30, 10.00, 16.30 i 18.00.
postne rekolekcje dla wszystkich parafian
Dla uczniów szkół podstawowych w niew kościele Chrystusa Dobrego Pasterza przy dzielę, poniedziałek, wtorek i środę - nauki
ul. Jana Pawła II w Łowiczu. Rekolekcje dla będą na mszy św. o godz. 11.15. Gimn~a
młodzieży szkół średnich trwać będą liści w niedzielę, poniedziałek i wtorek będą
w dniach 21-23 marca od godz. 8.30 do mieć odrębne spotkania o godz. 12, 30, ale
10.30. Rekolekcje parafialne zaplanowa- w środę przychodzą z młodszymi dziećmi
no od 25 do 28 marca. Nabożeństwa na godz. I 1.15.
z naukami dla osób dorosłych ojciec du(mwk)

P

Jutro Droga Krzyżowa na Korobce
Droga Krzyżowa przygotowywana przez kościół i parafian z Korabki, która przejdzie ulicami osiedla, zaplanowana jest na piątek,
23 marca, na godzinę 19.00.

Kamil

spotkał

na rozdaniu Kolosów m.in.

słynnego

polskiego

himalaistę

Krzysztofa Wielickiego.

trwały od niedzieli, 25 marca przez czte-

ry dni - do środy 28 marca. Godziny
niedzielnych mszy świętych nie ulegają
zmianie, natomiast od poniedziałku do środy
msze rekolekcyjne będą odbywać się według następującego tetminarza. Każdego dnia
ie została jeszcze ustalona trasa, ale o godzinie 9.00 i I ą.OOodprawiane będąmsze
już teraz ksiądz proboszcz Wiesław dla dorosłych, o godzinie 16.00 msze dla
Frelek zaprasza wiernych do uczest- parafianzChąśna, ogodz. 1O.30-mszedla
niczenia w niej. - Przejdziemy ulicami osie- uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 - bez
dla i będziemy wspólnie przeżywać śmierć szóstych klas, zaś dla szóstoklasistów
Jezusa i modlić się - powiedział nam.
i uczniów gimnazjów msze przewidziane są
Wyznaczony również został termin re- o godz. 12.00.
kolekcji wielkopostnych tej parafii. Będą one
(mak)

N

Sobol wśród naiwi,kslych
Koleiny SKOK· wŁowiczu
polskićh podróiników
Łowiczanin Kamil Sobolotrzymał ciecha Cejrowskiego, Wojciecha Manna nagrody zwrócił się do Kamila z propozycją
w minioną sobotę 17 marca wyróż i Krzysztofa Matemę. Ci z nas, którzy oglą dołączenia do jego zespołu badawczego, któnienie w kategorii "Wyczyn roku" dali program zauważyli na pewno łowicką ry w przyszłym roku wyrusza do Nowej
za swoją czteromiesięczną kaja- lalkę, która stała na stoliku. - Postawiłemją Gwinei. Tam zajmowałby się badaniem flokową wyprawę wokół Półwyspu trochę wbrew autorom programu, ale chcia- ry i fauny oraz wytyczaniem szlaków koApenińskiego w czasie prestiżo łem w ten sposób podkreślić skąd JXXhodzę munikacyjnych. Wyprawa zapowiada się
wych IX Ogólnopolskich Spotkań -powiedział nam. Zaraz po programie wsiadł bardzo ciekawie, bo przebiegać ma przez
Podróżników, żeglarzy i Alpinistów w pociąg, by po południu być z powrotem tereny, gdzie cywilizacja jeszcze nie dotarła.
Kolosy 2006, które odbyły się w ki- w Gdyni, na wręczeniu nagród Kolosów.
-Nie odpowiedziałemjed1UJZlU1CZllie. Muszę
nie Silver Screen w Gdyni.
-Aż nie chci11łosięstamf4dwracać. WSJXl- się zastanowić, nad f4 propozycją - mówi
niali ludzie, świadomi swoich osiągnięć, Kamil.
trzymana nagroda była cenna, jednak a jednocześnie pełni wielkiej skromności Wyróżnienie w Kolosach Kamil uważa
Sobol ceni sobie jeszcze bardziej moż tak Kamil mówi o spotkaniu m.in. z czoło zajedną z najważniejszych nagród jakąotrzyliwoŚĆ spotkania się z największymi pod- wym polskim himalaistą Krzysztofem Wie- rnał.Przed nim w najbliższym czasiejestjeszróżnikami Polski, ,)dolami z lawi i kości", licki.m, który otrzymal za całokształt swojej czewiele przedsięwzięć. 28 marca wyjeżdża
a nie "plastikowymi laleczkami" ze szklane- działalności nagrodę Super Kolosa. - Przyjął do Rzymu na II Międzynarodowy Memogo ekranu -jak to okreśW.
to z humorem, zaraz po jej odebraniu pro- riał Karola Wojtyły, który odbędzie się na
Ostatni weekend był dla Kamila szalony. stował, że nie zamierza iść na eme/yturę i by jeziorze Almano niedaleko Castel Gandolfo
Zaczęło się w czwartek, przyjechał na Ko- nikt nie traktowal tej nagrodyjako pożegna - letniej rezydencji Ojca Świętego. Tam nie
losy, by w ramach dnia poświęconego wo- nia - wspomina Kamil.
tylko wystartuje, ale będzie zajmował się
dzie, wygłosić 30-minutową prelekcję doKamil spotkał się także ze zdobywczy- promocją sprzętu kajakowego finn, które
tyczącą swojej ubiegłorocznej wyprawy. nią Korony Świata alpinistką Anną Czer- sponsorowały jego wyprawę. Kamil będzie
W piątek wrócił do Łowicza na galę Młode wińską, która była żywo zainteresowana także pmmował Łowicz i Ziemię Łowicką
go Łowiczanina Roku, a w sobotę rano był jego wyprawą i, jak zdradziła, sama także wyjazd dofinansuje powiat łowicki i ratusz.
już w Warszawie, gdzie wystąpił w trzy- w ostatnim czasie zaczęła pływać kajakiem. W maju zaś odbędzie się podsumowanie
dziestominutowym programie telewizyj- Było także spotkanie z alpinistą Leszkiem innego konkursu - na Podróżnika Roku 2006,
nym ,,śniadanie z Dwójką" prowadzonYm Cichym, który był w jury Kolosów. - Przy organizowanego przez miesięcznik Podróprzez Alicję Resich - Modlińską, Opowia- takich osobowościach czułem się bardzo że. Ubiegłoroczna wyprawa Kamila została
dał tam o swojej podróży odbytej w hołdzie mały - przyznaje Kamil. Został jednak do- zgłoszona także do tego konkursu.
dla Jana Pawła II. Przy okazji poznał Woj- ceniony. Jeden z wcześniejszych laureatów
(tb)
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Korki na "Czternastce"
ilkukilometrowe korki powstają
od 15 marca na drodze nr 14
z Łowicza do Głowna
oraz na drogach do niej
dochodzących. Spowodowane są
prowadzonym przez firmę
Unidro SA z Łodzi frezowaniem
nawierzchni. Firma miała zacząć
roboty najpierw w okolicach Głowna ,
ale w ostatniej chwili decyzję
zmieniono i frezowanie rozpoczęło
się od Łowicza . Firma zakłada, że
dziennie będzie frezować około
1 kilometra. Droga jest wyłączana
z ruchtJ jednostronnie,
kilkusetmetrowymi odcinkami, a ruch
jest puszczany wahadłowo.
Utrudnienia i dodatkowe korki na
drogach mają trwać około miesiąca.

K

Według wstępnych ustaleń,

po sfrezowaniu około 6-8 kilometrów,
na niej wylewana
pierwsza warstwa asfaltu
i będzie ona walcowana.
(mak)
będzie

Nowy SKOK w naszym mieście
otwarty w poniedziałek 19 marca. Punkt kasowy mieści się przy Starym Rynku
niedaleko ratusza, w dawnej wikariatce. W Łowiczu jest już jeden
SKOK, ale pełna jego nazwa to
SKOK Stefana Stefczyka i jest on
odrębną spółdzielnią od nowo powstałego w naszym mieście
SKOK-u z Wołomina.
został uroczyście

KOK czyli Spółdzielcza Kasa Oczęd
nościowo - Kredytowa jest instytucją
. parabankową. ~jmuje.sięp~wadzeruem k?nt l rach.unkow, a także udzielarue~
kredytow. Od ruedawna SKOK z Wołorruna udziela pożyczek długotermmowych. na
okres do 25 lat
.
Punkt kasowy to naj prostsza jednostka, w której prowadzona jest podstawowa obsługa klienta. - Na razie nie mamy
bankomatu, ale możliwe, że pod koniec
rol..-u, albo na początku przyszłego, pojawi się on przy naszym punkcie - mówi
prezes zarządu wołomińskiego SKOK
Mariusz Gazda.
Aby móc korzystać z usług SKOK, trzeba się do niego zapisać, ponieważ jest on

S

niusz Bobrowski przecina wstęgę.
Obok niego stoi prezes zarządu wokr
. mińskiego SKOK Mariusz Gazda.
spółdzielnią,

a nie bankiem. Punkt kasowy
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 10.00 do 18.00. Na razie
zatrudnia dwie osoby spoza Łowicza, które
będą miały za zadanie przyuczyć do pracy
dwie łowiczanki. Jednak Mariusz Gazda nie
wyklucza, że w przyszłości punkt kasowy
zamieni się w oddział i zatrudnionych z0stanie więcej osób, ponieważ wołomiński
SKOK ciągle się rozwija.
będzie

(jr)

OSP w Mastkach ma samochód
- Marzeniem naszych rodziców,
praktycznie od zawsze, jak pamię
tam, było, by nasza straż miała
swój samochód. W końcu udało
się go zdobyć, za własne pienią
dze i własnym sposobem - nie kryje dumy prezes zarządu gminnego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych w Chąśnie Andrzej Bogucki, który w rodzinnej jednostce w Mastkach pełni funkcję
skarbnika.

S

trażacy samochód kupili w Austrii,
dzięki

pomocy rodaka z ziemi łowic
kiej, proboszcza jednej z parafii, księdza
Pawła Gnata. To on, dzięki kontaktom
wśród miejscowej braci strażackiej, wyszuka! odpowiedni samochód w miejscowości Winkendorf, pomógł wynegocjować cenę, potem załatwić formalności.
W końcu pod koniec lutego ksiądz zaprosił strażaków do Austrii i zapewnił gości-

nę. Nie jest to pierwsza pomoc ks. Pawła
dla strażaków z naszego powiatu. Wcześniej w zdobyciu samochodów bojowych
pomagał jednostkom w Strugicnicach
i Retkach.
Sanlochód marki Voikswagen LT 35,
o mocy silnika 70 KM, należy do lekkich
samochodów bojowych. Choć ma kilkanaście lat, to jak powiedzieli nam straża
cy z Mastek, spisał się świetnie w czasie
700-kilometrowej trasy do Polski. - Leciał /la autostradzie 110 kilometrów Ila
godzinę bez żadnego problemu, jest
w świetnym stanie. Jak na niego patrzę to
coraz bardziej rośnie we mnie zadowolenie - powiedział nam Bogucki. Można to
zrozumieć, jednostka OSP w Mastkach,
istnieje od 1925 roku, a kupiony w Austrii Volkswagen jest jej pierwszym samochodem. Samochód kosztował
1500 euro, czyli około 6 tys. zł. Pienią
dze zostały "wypracowane" przez jednostkę z wydzierżawiania terenu pod

w strażnicy na sklep
czy beczki asenizacyjnej do
wywozu gnojowicy.
Do Polski przyjechał bez wyposaże
nia, bo strażacy z Mastek zamontują na
nim sprzęt gaśniczy, który mają na stanie: motopompę, węże stT~ackie, rozdzielacze i inne. - Teraz, gdy zajdzie potrzeba wyjazdu, nie będziemy musieli łado
wać tego wszystkiego na prywatny samochód, ale wszystko będzie gotowe do drogi - mówi prezes OSP w Mastkach Bogdan Siekiera.
Po zakupie samochodu, wcześniej
szych pracach przy remoncie strażnicy,
założeniu ogrodzenia wokół terenu wy. dzierżawianego na potrzeby skupu, strażacy z Mastek mają kolejny cel. Jest nim
wybudowanie na terenie OSP garażu dla
samochodu, który obecnie jest przetrzymywany u jednego z członków jednostki. - Garaż będzie jeszcze w tym roku zapewnia prezes Siekiera.
(tb)
skup,

pomieszczeń

spożywczy

Samochód jeszcze z niemieckimi
napisami, ale już bardzo cieszy strażaków z Mastek. Na zdjęciu od lewej
prezes jednoski Bogdan Siekiera
i skarbnik Andrzej Bogucki.

22.03.2007 r.

Szkoły im. Chełmońskiego
spotkały się w Kuklówce
elegacje czterech spośród dziesięciu
polskich szkół noszących imię Józefa Chełmońskiego spotkały się
19 marca w Kuklówce Radziejowickiej,
z okazji 75-lecia tamtejszej szkoły podstawowej. Były wśród nich delegacje I LO
z Łowicza i Szkoły Podstawowej z Łyszkowic. Nie było m.in. gimnazjów z Błędowa i Bielaw, choć uczniowie szkoły w Bielawach zostali wyróżnieni w konkursie pla-

D

stycznym związanym z jubileuszem szkow KuklÓwce. Uczennice I LO - Joanna
Kaba, Małgorzata Borowiak i Karolina
ły

Łukawska-obdarowanewstałynagrodami
książkowymi

za zajęcie równorzędnych
I miejsC w konkursie plastycznym ,)ózef
Chełmoński - patron mojej szkoły". Wykorzystały też obecność na uroczystości Wojdecha Siemiona i zaprosiły go do swojej klasy na lekcję polskiego, w piątek 23 marca.

Gmina Bielawy

"Giertychowskie tróiki" nie miały uwag

P

Konkurs wcale nie był
większych problemów.

łatwy,

ale Marta Kucharska (na pierwszym planie) nie
Szkoła

Podstawowa nr 7

miała

omyślnie przebiegły kontrole w szkołach podstawowych w Oszkowicach,

Bielawach i Zespole Szkół w Waliszewie, które w połowie marca w placówkach tych przeprowadziły tzw. "Trójki Giertychowskie". W placówkach nie było żad
nych zaleceń pokontrolnych. Przypomnijmy, że kontrolę przeprowadzają: przedstawiciel kuratorium oświaty - Andrzej Piotrowiak, policji - Dariusz Rełek oraz Urzędu
z kolejnymi zadaniami Gminy jako organu prowadzącego.
Sporządwne przez nich raporty przekazane są do Ministerstwa Edukacji i Sportu
i służyć będą rozwiązywaniu problemów
wychowawczych, z jakimi boryka się polskie szkolnictwo. Kontrolowano wszystkie aspekty funkcjonowania placówek zwią
zane z bezpieczeństwem uczniów, m.in.
współpracę z policją, w3l}ll1ki na sali gimnastycznej, na boisku itp. Trójka przypomina

Mistrzyni obronila tytul
aknapisać słowami liczby: 15,56, 93?

J Czy w

wziąć

słowach łabędź, nienawidzić,

- nie ma błędu? Takie i inne zadania

czekały uczestników IV Szkolnego Konkur-

su Ortograficznego Ortogra 2007, który
19 marca odbył się w Szkole Podstawowej
nr 7 w Łowiczu. I miejsce zdobyła Marta
Kucharska, uczennica klasy ma. Wraz
z Dominiką Pęczkowską z klasy IIa reprezentować będą szkołę w miejskim konkursie ortograficznym, który organizuje
Miejska Biblioteka.
Mistrzyni ortografii z "Siódemki" była
laureatką poprzedniej edycji, a w tym roku
jej prowadzenie było widoczne już od elirninaqi w klasach. W ramach eliminacji uczniowie klas I-m pisali test, w którym należało

uzupełnić brakujące

litery. W teście można
70 punktów i Marta test napisała bezbłędnie. Liczbę 60 punktów, niezbędnych do dalszego uczestniczenia w konkursie, zdobyło ponadto II uczniów.
Uczniowie ci zmierzyli się z ortograficznymi zadaniami przed publicznością, którą
tworzyli koledzy, koleżanki , a także kilka
mam i babcia.
Ortogra składała się z takich konkurencji
jak: Wielka Kraina (zadania z zastosowaniem zasad pisania'wielkich liter ), Zagadkowa Kraina (odpowiedziami na zagadki były
trudne do napisania przez dzieci wyrazy,
jak np. hełm róża, kalendarz), Wyjątkowa
Kraina (wxjątki od istniejących w ortografii
reguł), Znakolandia (w tym zadaniu zwracabyło zdobyć

no uwagę na interpunkcję), Błędolandia
(z pary podanych wyrazów jeden był napisany poprawnie, drugi błędnie i należało wybrać właściwy) i Cyfiulandia (pisanie ło
wami liczb).
Do ostatniego etapu zakwalifikowali się
oprócz dwójki laureatów: Michał Rokicki
z ma, Dominika Sapińska i Artur Blus z IIb,
Adam Staniaszek z ma.
Po finałowym dyktandzie, którego
głównym tematem był Łowicz, Marta
Kucharska zajęła I miejsce z wynikiem
57 punktów, Dominika Pęczkowska II miejsce z wynikiem 46 pkt., równorzędne miejsca m zajęli Michał Rokicki
i Adam Staniaszek.
(mwk)

Blich zaprasza na

Dzień

w czwartek, 29 marca w Zespole
Szkół Ponadgimfl3ljalnych nr2 na Bli-

chu będzie Dzień Otwartych Drzwi.
godzinach od 8 do 16młodzieżgirn
nazjalna będzie mogła przyjŚĆ do
szkoły, by lepiej ją poznać przed
decyzją o wyborze dalszego kształcenia.
W programie jest spotkanie z dyrekcją szkoły, w czasie którego wstaną omówione kierunki kształcenia w przyszłym roku szkolnym, zwiedzanie szkoły, łącznie z pomieszczeniami praktycznej nauki zawodu. Zespół

W

również uczniom o tym, że obok swoich
praw, mają też obowiązki, a nauczycielom
o obowiązku zgłaszania policji przestępstw
dokonanych na terenie szkoły.
- Nie było żGdnych uwag, nie mamy pokontrolnych zaleceń - cieszy się dyrektor
szkoły w Waliszewie, Iwona Bartosiewicz.
Oficjalne protokoły pokontrolne wpłyną do
szkół w najbliższych tygodniach. Zgodnie
z opracowanym przez skierniewicką delegaturę harmonogramem, informacje z przeprowadzonych przeglądów wpłynąć mają
do wojewody łódzkiego do 30 czerwca, natomiast ministerstwo oświaty otrzyma opracowane wyniki do 15 lipca
Nie były to jedyne kontrole szkół na terenie gminy Bielawy. W listopadzie kontrola
odbyła się w Gimnazjum w Bielawach,
w kwietniu kontrolowane będą szkoły
w Gaju i w Sobocie.
(eb, mwk)

Otwartych Dni

Folklorystyczny Blichowiacy da krótki kongrupy gości .
Blich w tym roku przygotował w swojej
ofercie osiem kierunków kształcenia. Sześć
4-letnich techników: agrobiznesu, informatyczne, mechanizacji rolnictwa, technologii
żyWności, żywienia i gospodarstwa domo-·
wego oraz techrtikum logistyczne, które jest
nowością w skali powiatu łowickiego. Oprócz
tego do wyboru są dwa kierunki kształcenia
w 3-letniej szkole zasadniczej: operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
oraz operator pojazdów i maszynrolniczych.
cert dla każdej większej

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

Kocierzew

Niedługo remont elewacji szkoły
kwietnia w Urzędzie Gminy w Kocierzewie odbędzie się przetarg na prace zaplanowane w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie. Planowany jest remont zewnętrzny wszystkich budynków.
Obejmuje on więc część, w której znajduje się Dom
Nauczyciela ponadto remont elewacji sali gimnastycznej i część główną Zespołu Szkół.
Na dachu Domu Nauczyciela położona wstanie papa
termozgrzewalna, naprawione i wymienione zostaną
rynny, elewacjawstanie pomalowana. W głównej bryle
Zespole Szkół tynki położone będą na powierzchni
około 1300 m2, tutaj także planowana jest wymiana
i naprawa rynien. Uzupełnione wstaną tynki sali gimnastycznej, a jej elewacja dwukrotnie pomalowana.
Zakończenie prac przewiduje się do 28 sierpnia.

4

(mwk)

Remont biblioteki wKocierzewie

Ł

D

suj PROMOO~ do

KOMANDOR

owicka firma ,,Eko Piec" Mariana Gajdy za kwotę

69.777 zł brutto wykona zewnętrzną modernizację budynku biblioteki w Kocierzewie. Firma ta
złożyła jedyną ofertę na przetarg, który 19 marca odbył
się w Urzędzie Gminy.
Modernizacja polegać będzie na ociepleniu stropodachu budynku styropianem i wymianie pokrycia na
papę termozgrzewalną, wymianie rynien, przebudowie
kominów, uzupełnieniu tynków i malowaniu elewacji.
Ponadto wokół budynku .wykonane zostanie betonowe obrzeże, ułożone zostanie 200 m2 kostki betonowej
przy v.deżdzie na posesję, wymienione wstanie ogrodzenie. Termin wykonania prac upływa 31 maja.
(mwk)

DopasUj P O OCJę do S oich potrzeb

Dop suj PROMOCJĘ do swoich potrzeb

Dopasuj PROMOCJ~ do swoich potrzeb

SALON FIRMOWY:
Łowicz, ul. Krakowska 18
tel. +46 837.2711
infolinia O801 300400
www.komandorlodz.pl
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ZOSTANĄ

W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH

MARIAN JAROS

(1947-2007)

arian Jaros, syn Jana i Zofii, wudził
się 31 marca 1947 roku w Łowiczu
w rodzinie robotniczej. Miał dwóch braci Jerzego i Kazimierza. Był bardzo energicznym dzieckiem. Wszędzie było go pełno.
W Łowiczu ukończył szkołę podstawową
oraz zawodową.
W 1974 roku ożenił się z Teresą z domu
Mamińską. W rok później państwu Jaros
urodził się syn Cezary, a następnie dwie córl<i
- Zofia i Agnieszka. W 1976 roku przeprowadzili się z Łowicza do Głowna, gdzie
pobudowali dom. Teresa Jaros nie potrafi
dziś jeszcze wspominać męża bez emocji,
bo bardzo za nim tęskni. - Jeszcze nie tak

M

Mimo to aktywnie działał nadal w Polskim Związku Wędkarskim, do którego
wstąpił jeszcze w Łowiczu w roku 1969.
Zchwilązmianyrniejscazan-ueszkaniawstą
pił

w szeregi koła PZW w Głownie, przydo Okręgu Łódzkiego. W 1999
roku na walnym zebraniu koła nr41 w Głow
nie został wybrany do jego zarządu. W 2002
roku został sekretarzem Zarządu Koła. Funkcję tę pełnił od ostatnich chwil swojego życia
Wiele lat aktywnie uczestniczył w życiu
koła. Brał udział w różnego rodzaju zawodach wędkarskich, wycieczkach związanych
z konkursami.
a swoją działa1ność na tym polu otrzymywał dyplomy oraz został odznaczony przez Zarząd Główny PZW w Warszawie w 2006 roku ,,Medalem za Zasługi
w Rozwoju Wędkarstwa Polskiego". Był
ponadto strażnikiem Społecznej Straży
Rybackiej.
- Kolego Marianie, nie zdążyliśmy się
z Tobąpożegnać, ani podziękować za to co
zrobiłeś dla dobra wędkarzy. Możemy tylko
podkreślić, jak bardzo nam Ciebie brakuje.
Na posiedzeniach Zarządu Kola krzesło, na
któryrnsiedzialeś nadalstoipusfe, a mymamy
nadziej~ że nadaljesteś z nami - kieruje swe
słowa do zmarłego kolegi Jerzy Majchrzak.
Marian Jaros nie ~ci już wędki na rzece,
ani na swoim ulubionym zbiorniku Osiny.
Pozostawił w żałobie żonę, dzieci, wnuki
oraz kolegów z koła nr 41 PZW w Głownie.
Zmarł w styczniu tego roku.
(eb)
należnego

na - podjął pracę w Przedsiębiorstwie Robót Instalacyjnych w Łodzi. Pracował również jako elektryk na nowo powstających
osiedlach mieszkaniowych w Łodzi, Łowi
czu, Sochaczewie oraz w Głownie. Dał się
poznać jako dobry pracownik i znakomity
kolega. W PRl w Łodzi przepracował ponad 25 lat, do czasu gdy zachorował.
W 1989 roku przeszedł operację naotwartym sercu, podczas której wszczepione miał
dwie sztuczne zastawki serca. Od tego czasu przeszedł na rentę inwalidzką. - Widać
było, że coraz bardzięj przęjmuje się swoją
niemocą i niemożnością utrzymania rodziny
lIa dotychczasowym poziomie. Stres negatywnie wp/yIVall1Gjego stan zdrowia - dodajeżona.

Kobyłecka

dla seniorów

czu odbędzie się w najbliższy poniedziałek 26 marca o godzinie 16.00
w sali radzieckiej Urzędu Miejskiego
przy Starym Rynku w Łowiczu.

N

a spotkanie organizatorzy klubu zawszystkie starsze, zainte
resowane tą ideą osoby. - Im więcej
osóbprzyjdzie na spotkanie, tym więcęj może
praszają

l. 60;

Bronisława

Dnia 19.03.2007 r. z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszej kochanej przyjaciółki

ś.P. ALICJI

SZAJNY

Uroczystości pogrzebowe odbędą się
w Bazylice Katedralnej w dniu 23.03.2007 r. o godz. 13.30

po czym ciało zostanie złożone do grobu rodzinnego
na cmentarzu katedralnym w Łowiczu

Przyjaciele

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
za długotrwałą walkę z chorobą naszej kochanej

Ś.P. ALICJI
R·

przyjaciółki

SZAJNY

dla ordynatora, lekarzy i pielęgniarek
z oddziału intensywnej terapii szpitala miejskiego w Łowiczu
składają przyjaciele zmarłej

ą ił

:ł:.j.

GŁOWNO,

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

• ZAŁATWIAMY FORMALNOŚCI WZUS
• WYPŁACAMY ZASIŁEK ZUS
• KREMACJE

• przewóz osób zmarłych do chłodni
• przewozy międzynarodowe

Oni
Poetka Zofia Kobyłecka
Domu Kultury.

z

pasją deklamowała swoją poezję

ści gminy Zduny. Dyrektor Halina Anyszka powiedziała nam, że spotkanie to było
drugiJn skierowanym do starszych mieszkańców gn1iny, którzy na wzór rozpoczynająccgo działalność w Łowiezu Uniwersytetu Trzeciego Wieku będą zapraszani na
spotkania autorskie, prelekcje. wykłady,

Spotkanie organizacyine
Klubu Seniora
Pierwsze spotkanie organizacyjne

Gasińska,

H. SKRlYOLEWSKA
lA 'o. ai
f:.1 alfie I fdll!Hllii

M

powstającego Klubu Seniora w Łowi

6 marca: Marek Owczarczyk, l. 49,

REKLAMA -

W zduńskim Domu Kultury dawno nie było tak porywającego spotkania jak w miniony wtorek
20 marca z poetką Zofią Kobyłecką.
ieszkanka Łodzi czytała, wybrane
wiersze, z różnych okresów twórczości, o bardzo zróźnicowanej tematyce: o życiu, domu, młodości, miłości,
ojczyźnie i śmierci, okraszając je opowieściami ze swojego życia, anegdotami jak
i przemyśleniami. Blisko 50-0sobowa publicznoŚĆ w ciągu godziny dała się ponieść
emanującej z poetki witalnej sile, pogodzie
ducha, pasji tworzenia i wielkiej wrażliwo
ści, domagając się pod koniec spotkania kolejnych utworów i zadając wiele pytań.
Poetka jest absolwentką Uniwersytetu
Łódzkiego, przez wiele lat pracowała jako
pedagog; tworzyła opracowania metodyczne. Poezją interesowala się zawsze, jednak
jak przyznała na spotkaniu dopiero w czasie emerytury, znalazła czas, by poświęcić
się pisaniu. W swoim dorobku ma 10 ton-uków wierszy, nagrody i wyróźnienia w konkursach poetyckich.
W czasie spotkania nagrodę od władz
gminy otrzymał emerytowany wojskowy
Wojska Polskiego z Warszawy Józef Muras pochodzący z Retek, który jako jedyny
złożył pracę w ubicgłorocznym konkursie
poświęconym wspomnieniom z przeszło-

Głowno; 7 marca: Elżbieta
Chlebna, l. 88, Łowicz; Edward Kozioł,
l. 79, Głowno; Wiesław Bednarek, l. 61, Głowno; 9 marca: Stanisława Witkowska, l. 83; Jan Pawlata, l. 69; 11 marca: Sylwester Malewski, l. 58;
Zenon Wolski, l. 74, Głowno; Marianna Kumicka, l. 86, Głowno; Janina Bogusz, l. 69, Głowno; 12 marca: Wiesław Rogowski, l. 77, Głowno; Bolesław
Dąborwski, l. 74, Kraszew Wielki; 13 marca: Bożena Pietruczenko, l. 54;
14 marca: Marek Owczarczyk, l. 49, Głowno; Stanisława Rubacha, l. 85,
Kałęczew; 15 marca: Zofia Wilk, l. 51, Domaniewice; 16 marca: Stanisła
wa Ignaczak, l. 85; Natalia Płoszajska, l. 79, Stryków; 17 marca: Władysław
Jankowski, l. 62, Lubianków; 18 marca: Marianna Nikodemska, l. 72, Bratoszewice; 19 marca: Alicja Szajna, l. 73, ~owicz.

Z

dawnobyliśmyrazem,spędziliśmywspaniałe

chwile podczas świąt Bożego Narodzenia,
witaliśmy wspólllie Nowy Rok 2007 z nadzięją na lepsze jutro, co w lIaszym przypadku wiązać miało sięz powrotem Mariana do
zdrowia - wspomina żona Teresa.
Od wczesnej wiosny do późnej jesieni
wiele godzin poświęcał na pielęgnowanie
przydomowego ogródka Sam musiał dopilnować najdrobniejszych szczegółów. Zimowe wiecwry spędzał natomiast na sklejaniu
modeli, co wymagało od niego wielkiej cierpliwości i skupienia. Pozostały czas dzielił
między wędkowanie a zabawę z wnukami.
Był dla nich ciepły i często je rozpieszczał.
Pracę zawodową traktował z należytą
powaga i niezwykle sumiennie. Swą drogę
zawodową rozpoczął w łowickim przedsiębiorstwie budowlanym,jako elektryk. Następnie - wraz z przeprowadzką do Głow-

t

ODESZLI OD NAS (6.-19.03.2007 r.)

I

być wartościowych pomysłów /la działanie powiedział

nanl koordynujący te działania
zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Dariusz Mroczek.
Przypomnijmy, że klub ma szansę rozpocząć działalność już w kwietniu, w pomieszczeniach Domu Samopomocy przy
ulicy 3 Maja w Łowiczu. Formuła działania
i godziny otwarcia klubu mają być dostosowane do potrzeb osób chcących uczestniczyć w klubowych spotkaniach.
(mak)

w

zduńskim

a także zajęcia np. z obsługi komputcra. Dyrektorka chce w ten sposób zachęcić seniorów do aktywnego działania na różnych
polach życia, zaprasza, by sami zgłaszali
tematy spotkań, by prezentowali swojc talenty. - Nasze drzwi stoją otworem dla każ
dej ciekawęj il/iąaty\Vy - zapewnia
(tb)

Kolekcjoner wydał
łowicką pocztówkę
dward Miziołek, znany kolekcjoner
kart pocztowych, wydał w ostatnich
dniach własnym sumptem łowicką
pocztówkę. Widnieje na l-uej m.in. katedra,
mapy powiatu łowickiego, herby powiatu
i gnuny Zduny. Miziołek wydał 200 sztuk
karty, ponad )00 rozeszło sięjuż wśród kolekcjonerów, zwłaszcza tych, którzy zbierają karty z mapami. Reszta jest przez niego
rozdawana jako prezent Część z nich bę
dzie moina otrzymać niebawem w łowic
kim biurze PTTK. przy Starym Rynku 3.
(tb)

E

zagrażaiq

W okresie od 14 marca policja zawielu nietrzeżwych kie·
rowców i rowerzystów. Część z
nich już usłyszała wyroki, które
zapadły w działających od 12 marca
sądach 24·godzinnych. Osoby, któ·
re będą osądzane w "normalnym",
dłuższym trybie często wymagają
dodatkowych badań psychologicz·
nych lub psychiatrycznych.
.14 marca o godz. 20.15 na ul. Klickiego w Łowiczu 42-letni Wiesław M. jechał rowerem (1,13 mg/dm3 alkoholu) 'sąd przerwał rozprawę na okres do
14 dni (dodatkowe badania).
• 15 marca o godz. 18.30 w Uchaniu
Dolnym w gminie Łowicz 29-Ielni Zbigniew M jechał rowerem (0,98 mg/dm 3
alkoholu). Został ukarany Q-miesięcznym
okresem ograniczenia wolności, w czasie którego będzle musiał przez 30 godzin miesięcznie wykonywać prace społecznie użyteczne, 3-lelnim zakazem prowadzenia jednośladów, w tym mechanicznych, oraz został obciążony kosztami sądowymi. Tego samego dnia o godz.
19.30 na ul. Łęczyckiej w Łowiczu
29-lelni Bogusław K. jechał rowerem
(0,79 mg/dm3 alkoholu). Został ukarany
grzywną w wysokości 1 tys. złolych,
2-letnim zakazem prowadzenia jednośla
dów, w tym mechanicznych oraz został
trzymała

naszemu
obciążony

życiu

kosztami sądowymi i ma wpła
100 zł nawiązki na Centrum Zdrowia
Dziecka.
'.16 marca o godz. 18.40 na ul. Blich
w Łowiczu 40-letni Jacek Ch. jechał Polonezem (1,03 mg/dm 3 alkoholu), o godz.
21.10 w Stępowie w gminie Kiernozia
25-letni Przemysław A. jechał rowerem
(0,81 mg/dm 3 alkoholu) - został ukarany
grzywną w wysokości 1,5 tys. zł. nawiązką na rzecz Centrum Zdrowia Dziec~
ka w wysokości 300 zł oraz orzeczono
wobec niego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów w ruchu lądowym na
2 lata .
• 17 marca o godz. 9.20 na drodze
krajowej nr 2 w Zdunach 28-letni Hubert
N. z powiatu gostynińskiego jechał Mercedesem z naczepą (0,50 mgldm 3 alkoholu). Zoslał ukarany grzywną w wysokości 3 tys. zł, nawiązką na cel społecz
ny oraz zakazem prowadzenia wszelkich pojazdów na okres trzech lat. Tego
samego dnia o godz. 15.00 na ul. Radzieckiej w Łowiczu 46-letni Jan S jechał rowerem (1,08 mgldm3 alkoholu). Sąd
w trybie przyspieszonym orzekł wobec
niego karę pozbawienia wolności na
okres trzech miesięcy w zawieszeniu na
3 lata, nawiązkę na cel społeczny oraz
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów
przez okres 4 lat.
cić
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lowicl bogal'Sly O orkieSlr, d,lq
Kilkunastu muzyków,
reprezentujących trzy
pokolenia, spotyka się
w każdą środę na próbie
w siedzibie OSP w Łowiczu.
Tak powstaje MiejskoStrażacka Orkiestra Dęta.
Próby prowadzi kapelmistrz
Jan Dutkiewicz,
grający też na saksofonie.
omysł na dętą orkiestrę strażacką doj-

P
od wielu lat, ale

rzewał wśród strażaków

ochotników
nie miał do tej pory
szczęścia. Brakowało osoby, która by się
podjęła prowadzenia orkiestry, muzyków,
instrumentów, mundurów - no i oczywiście
jakoś

pieniędzy.

Skoro jednak próby już

się rozpoczęły,

można mieć nadzieję, że łańcuszek

ludzi
dobrej woli łączy się wjedną całoŚĆ. A majdują się w nim: zarząd jednostki'OSP Łowicz
z prezesem Krzysztofem Górskim, Andrzejem Miziołkiem i Barbarą Błaszczyk, ponadto burmistrz Łowicza Krzysztof Kaliń
ski i starosta łowicki Janusz Michalak.
Pierwsza próba odbyła się 14 lutego,
a więc w walentynki. Przyszło na nią tylko
sześć osób. Początkowo nie mieli nawet
zamiaru czegokolwiek grać. Kapelmistrz
Dutkiewicz przekonał ich jednak, aby zagrali choć jeden utwór. Wypadło całkiem nieźle. Kolejne próby były już tylko lepsze,
przychodziło coraz więcej muzyków.
Dokładnie miesiąc później, 14 marca., na
próbę zawitał burmistrz. - Poprosiliśmy go,
żeby zobaczy/, jak gramy i że próby to nie
tylko zabawa, ale też ciężka praca muzyków
- powiedziała nam Barbara Błaszczyk, która wzięła na siebie ciężar koordynowania
działań orkiestry. - Dechu w piersiach. żeby
nie zabraklo wam.życzę - powiedział muzykom Kaliński.
Po miesiącu prób skład powstającej orkiestry wygląda ńastępująco: 3 trąbki, 4 saksofony, I puzon, 4 werblistki i I werblista
solowy, 2 flecistki, 4 klamety, bęben wielki,
talerze. Ponadto przxjeżdża dwóch barytonistów i saksofonista z Klemozi. Połowa
składu osobowego to osoby poniżej 25 roku
życia, ale są też bardziej doświadczeni mu-

Żeby grać w orkiestrze, trzeba mieć

zdrowe

płuca ...

zycy, tacy jak Edward Bednarek i Kazimierz
Szymczak, którzy grali w Kolejowej Orkiestrze Dętej w Łowiczu, która przestała istnieć w 1990 roku. Kilka osób, które teraz
ćwiczą pod kierunkiem kapelmiStrza Dutkiewicza grało niegdyś również w orkiestrze
w Łyszkowicach. Najstarszy muzyk - Jan
Wysocki grał w strażackiej orkiestrze, która
istniała w Łowiczu do 1939 roku, kiedy to
instrumenty zabrali Niemcy. Obecnie jest
też muzykiem strażackiej orkiestry w Łysz
kowicach. Gdy dowiedział się, że w Łowi
czu powstaje coś nowego, sam się zgłosił.
Jak moina byłoby mu odmówić?
Kapelmistrz planuje, Ę w tym roku skład Na ostatniej próbie muzycy mogli
orkiestry powiększy się do 26 osób, doce- wek pod nuty.

korzystać

lowo muzyków powinno być 30-35. Poszukiwani są zwłaszcza muzycy grający na
instrumentach dętych blaszanych. 14 marca
w próbie uczestniczyły dwie nowe "trąby".
W repertuarze łowickiej orkiestry majdować się będzie program oficjalny, a w nim
Mazurek Dąbrowskiego, Rota, Warszawianka, program rozrywkowy z marszami amerykańskimi, a także marsz pogrzebowy.
- Od wielu lat zastanawialiśmy się /lad
stworzeniem orkiestry dętej przy OSP
w Łowiczu. Takie marzenie od daw/la ciur
dziło nam po głowie. m-eszcie. dzięki wspólpracy wielu osób, orkiestra powstanie - powiedział nam prezes łowickiej OSP KrzysztofGórski.
Pierwszy publicmy występ orkiestry,
z przemarszem ulicami miasta, planowany
jest wstępnie na 3 mąja - Dużo pracy jeszcze przed lIami. Nie mogę obiecać na sto
procelit, że zdążymysięprzygotować - mówi
kapelmistrz Dutkiewicz. Nie ukrywa jednocześnie, że jest to zarówno dla niego, jak
i dla członków orkiestry, wyzwanie i bardzo będą starali się zdążyć z przygotowaniami. - Znajomy muzyk mi powiedział,
żebym mierzył siły lIa zamialy. ale... zobaczymy. .. - mówi. - Od tego, żesiępomylicie
z jedną czy killwma nutami Łowicz się nie
zawali. Jest duża potrzeba w mieście, żeby
była orkiestra dęta - zachęcał bunnistrz Kaliński. Teraz intensywnie ćwiczą, bo w tego
typu orkiestrze ważne jest nie tylko to, jak
z nowo zakupionych podsta- co się gra, ale też jak grając, maszeruje.
(mwk, mak)

PCK - obóz ponownie
w Mielnie
.

Ł

owicki oddział Polskiego Czerwonego

Krzyża zorganizuje w tym roku
wypoczynek letni dla 40 młodych osób
z terenu Łowicza i powiatu łowickiego. Obóz, tak
jak w roku minionym, zostanie zorganizowany
w ośrodku wypoczynkowym w Mielnie,
położonym kilkadziesiąt metrów od brzegu Morza
Bałtyckiego. Młodzież będzie zakwaterowana
w czteroosobowych domkach kempingowych.
Obóz będzie trwał od 23 lipca do 6 sierpnia,
całkowity koszt od jednej osoby wyniesie 900 zł.
Część osób, która pojedzie do Mielna z łowickim
PCK, będzie pochodziła z rodzin mających
problemy finansowe i dofinansowanie do ich
wyjazdu zapewni PCK z dochodu otrzymanego
z akcji "Gorączka Złota", prowadzonego obecnie
w szkołach.

(tb)

Gmina Nieborów

Remonty '!I strażnicach OSP
ymiaha podłogi trwa właśnie w strażnicy
Ochotniej Straży Pożamej
w Dzierzgówku. Pracownicy gminnej
brygady remontowo-budowlanej zerwali już
starą podłogę, pod koniec minionego tygodnia
robili wylewki. Następnie położą nową podłogę
drewnianą. Dalsza część prac rozpocznie się
też wkrótce w budynku OSP Bednary Kolonia.
W nowo pobudowanych toaletach ułożone
zostaną kafelki, w sali głównej założony
zostanie podwieszany sufit. Rozpoczną się też
prace przy elewacji zewnętrznej budynku.

W
(wcz)

Sklep z artykułami dekoracji wnętrz na każdą kie
• doskonałe firany, tkaniny zasłonowe, karnisze
• dobrej jakOŚCi ręczniki, bielizna pościelowa, kołdry, poduszki, narzuty
• duży wybór obrusów
• unikalne i bogate wzornictwo w szerokiej gamie kolorów
ZAPEWNIAMY fachową obs/ugę,
doradztwo / us/ugi krawieckie,
SZYJEMY dekoraCje okienne na zamówienie Klienta
(również z dojazdem na pomiar)
Z NAMI ODMIENISZ SWOJE WNĘTRZE,
stworzysz niepowtarzalny klimat i nastr6j,
GWARANTUJEMY, że oferowane przez nas produkty
spełnią Państwa oczekiwania.
Naszym Klientom tYCZYMY zadowolenia I satysfakcji
z dokonanych zakupów.
ZAPRASZAMY

REKLAMA
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Łowicz,

ul.

Ułańsk~

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

2
-~

czynna: pono 16-18, wt 16-18
śr. 10-12 i 16-1 8, cZW. 16-18, pt. 16-18

~

Po CO

leczyć zęby

PEŁEN ZAKRES USŁUG

PRYWATNY GABINET

:/~~rs~~':~~~~~:~~:'!~~~~!~:Z71 ~

GABINET LEKARSKI
lek. med.
Leszek Sobczyński

o badania gastrofiberoskopowe . wrzody żołądka.

dwunastnicy. zapalenia żołądka, nowotwory przełyku iżołądka

O badania raktoskopowe . krwawienia zodbytu,

bóle okolicy odbytu, zaparcia, guzy odbytu

O badania histopatologiczne

celem wykluczenia nowotworu

O konsultacja chirurgiczne i gastroenterologiczna
O drobne zabiegi chirurgiczne

. guzki skóry, kaszaki, wszywanie Esperalu

O wykonywanie testów na obecność H. pylori

IWONA OLEJNIK

I GINEKOLOGII

specjalista pediatra

Głowno,

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

KR~GOSlUPA

-

•
•
•
•
•
•

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

PIOTR OLEJNIK
specjalista chorób
~
~

POZOSTAŁE DNI PO

Gabinet Lekarski

WIEStAWBIELECKI
lekarz chorób
wewnętrznych

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

lek. med. Małgorzata

Sembrat

DERtlATOL06I

PMa

ŁOWICZ, OS. GÓRKI, ul. Zagórska 4
KAŻDY CZWARTEK W GOOz. 16.00-18.00
ZAPISY od 16.00 tel. 046 837-15-96 .

Gabinet ortopedyczny
SPECJWSTł • •·ORTIEIA TRAIIATOLI
• LECZENIE URAZÓW - ZŁAMAŃ • OSTEOPOROZA
• CHOROBY ZWYRODNIENIOWE STAWÓW I KRĘGOSŁUPA

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

Filia ŁOWICZ
ul. Długa 20d, tel. (0-46) 837-34-86

Głowno,
Przyjęcia

ul. Tar owa 78
~

ZO

TWA

PRZYCHODNI~

WETERYNARYJNA
Popławscy

s.c.

R427

• mirurgia ogólna
• leczenie iylaków
• owrzodzeń iylnych
• pajączków
~1IIIi1llt.1"1t1ll
naczyniowym
• skleroteropia
GłOWlO, ul. Targowa 18
• rajstopy
przeciwżyłakowe

KOOSIdtuqe po uzgodnieniu telefonicmym

0609':202-999

• wizyty domowe

GR.21

GABINET NEUROLOGICZNY
DR NAUK MEDYCZNYCH

EWA GUłOWSU-BARTNIAK
specjalista neurolog
Łowicz,

os. Kostka b/1 (obok apteki)

tel. 0-602-264-817

po uzgodnieniu telefonicznym:

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

TEL. 042 7-107-400

środa, piątek-16.00-18.00

UZGODNIENIU TELEFONICZNYM

USG•.

tel. 0501-524-439

HEOYCYłIA

EKG

GŁOWNO, UL. K!UŃSKJEGO 25
(RÓG PłĄTKOWSKIEJ)

• ZABIEGI CHIRURGICZNE • WIZVTY DOMOWE
• ESPERAL • OBDUKCJE SĄDOWE
• ODTRUCIA POALKOHOLOWE • BADANIA SPORTOWCÓW
tarczycy' piersi· jamy brzusznej • .n~rek
• • pęcherza moczowego· prostaty· Clązy
• narządów rodnych· dziecięcego stawu biodrowego

specjalista laryngolog
badanie audiometryczne słuchu
Przyjmuje wsoboły: 11.00-12.00 lowicz, ul. 3 Maja 6
15.00-17.00lowicz, os. Tkaczewbl. 7/12
Tel. (0-46) 837-62-82, 837-84-68, 0-601-84-84-20

R.297

USG

wewnętrznych

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

PIETRZAK

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

specjalista Chirurg
CZYNNE: poniedzialek,

JOLANTA

Łowicz,

Krzysztof Ciesielski
Stryków, ul. Warszawska 94

Dr nauk medycznych

KAWClYNSKI

państwa

PROTETYCZNYCH, CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA,lASEROTERAPIA

SPECJALISTA POŁOŻNIC1WA

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

Europejską

oraz budżet

[B, ~ ltfll,.[B, (!.U!.I~~
{owicz, os. Kostka bl 20 (przy szpitalu)

2 w "Medyku'~ II piętro

czynny codziennie godz. 15.00-20.00

śr.,

współfinansowany
przez Unię

GABINET LEKARSKI

D/AGNOSTYKA w tym USG
oraz leczenie na miejscu

PEŁNA

pon.,

wyposażenia

NZOZ HOUYDENT
jest

Specjalista stomatologII zachowawczaj I andodo cli. Pracownłk III$IJ1UIU StomatologII w Łodzi
BEZBOLESNE LEczENIE DZIECI IDOROSŁYCH, STOMATOLOGIA ESTETYCZNA, WYBIElANIE ZĘBOW,

GINEKOLOGICZNO-POŁOtN/CZY

LECZENIE

....
. . , ZPORR

Zakup

w Łodzi?

Dr o. med. MONIKA COLONNA-WALEWSKA

IiRZYSZTOF

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

(obOk szpitala)

-Kiedy specjaliści z todzlleczą w Głownie

KUŚMIERCZIIi
Ułańska

ul. Armii Krajowej 45d
tel. (046) 837-49-54
Więcej informacii na stronie: www.gorskakarolina.ovh.org
po godz. 1.5.00 lub
PRZYJĘCIA PACJENTÓW PO UZGODNIENIU TELEFONIUNYM kom. 0-600-506-824
tel. 042 71. O-76-4 7

. Specjalista
ginekolog - położnik - cytolog

ul.

ŁOWICZ

HOLLYDENT Glowno, ul. Czackiego 2

wykonuje zdjęcia: zębów, pantomograficzne, cefalometryczne

Łowicz,

Studi.o
Zdrowia
IROLLfT/(" i Urodv
.....

ZAPRASZA NA:

ITD~

19

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

CZYNNY:
środa 16.00-17.00 sobota 11.00-12.00

~

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

lekarz medycyny

ALEKSANDER JANOWICZ
Ma/szyce 16, 99-400 Łowicz, tel. 046-838-99-70

(dojazd: autobus nr 3) Przyjmuje: 8.()()'10.00 /18.0IJ..19.00
LECZĘ DZIECI, MŁODZiEż I DOROSŁYCH

MAsAZ LECZNICZY NA FOTELU MASUJĄCYM -ZAPISY

Przyjmuje w godz. 1000_12 00, 1600 _1800

_ Badanie profilaktyczne, okresowe i wstępne
pracownik6w, uczni6w, student6w

- Badania kierowców
ul. Turystyczna 4,

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

WIZYTY DOMOWE

planowe· soboty w godz. 11.00-19.00 ~
PILNIEJSZE PO UZGODNIENIU TELEFONICZNYM

MIALES WYPADEK

R.

KrYstYnaDi~iorobnik
Łowicz

Roman Wasilewski

GŁOWNO,

Gabinet Lekarski

NA BÓLE KRĘGOSŁUPA, NÓG, BÓLE GŁOWY

LEKARZ INTERNISTA

o;

;f

• 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 niewspółmieme do wyrządzonej szkody

ZGlOS SI~lir
DO NAS

Prowadzimy sprawy,
które wydarzyły się do 10 lat wstecz
(046) 857·7IJ..94, kom. 0604-693·723 ~

20
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c ceSI
o tym jak powstawało
prywatne ludowe
muzeum w Sromowie,
w 5. rocznicę śmierci
jego twórcy Juliana
Brzozowskiego,
opowiada
Wojciech Czubatka.

inaczej twórca nigdy nie otrzymałby pozwolenia na budowę, a tym bardziej kredytu: Walka Juliana Brzozowskiego
o utrzymanie i rozwój muzeum wcale się
jednak wtedy nie zakończyła i trwała wła
ściwie bez końca - nawet wtedy, gdy do
skromnego Sromowa napływały tłumy
turystów, a telewizja kręciła filmy prezentujące sylwetkę artysty.

Marzenie
o iywym muzeum

iedy jakiś czas temu prywatne muzeum rodziny Brzozowskich w SroKiedy Julian Brzozowski z Zabostomowie zwiedzała wycieczka ze Stanów wa w 1952 roku żenił się z Wandą WasioZjednoczonych, jeden ze zwiedzających tówną ze Sromowa wiedział jedno, że biezadał pytanie: - Kiedy ten człowiek spał? rze za żonę najpiękniejszą dziewczynę
Amerylqurin nie mógł uwierzyć, że twór- w okolicy, jakiej próżno było szukać po
ca ludowego muzeum, Julian Brzozow- innych parafiach. Do Sromowa przychoski, prowadząc gospodarstwo, żyjąc dził nowy gospodarz, jednak nie tylko
w czasach PRL, mógł stworzyć coś tak gospodarz - pan młody był artystą, wiwspaniałego. Żałował, że nie może po- zjonerem, człowiekiem, który miał
rozmawiać z tak niezwykłym człowie swoje marzenie. A marzeniem Juliana
kiem. Powiedział, że będzie się za niego Brzozowskiego było stworzenie żywe
modlił.
go muzeum, na wzór teatru. Muzeum,
W piątą rocznicę śmierci artysty, w so- w którym eksponaty nie stoją nieruchobotę 17 marca w łowickim muzeum otwar- mo, ale żyją. Takiego, w którym w formie
ta została wystawa przypominająca syl- ruchomych scen, opowiedzieć będzie
wetkę i twórczość Juliana Brzozowskie- można historię regionu łowickiego, przedgo. Warto przy tej okazji także i na na- stawić jego tradycje, zwyczaje, obrzędy.
szych łamach opowiedzieć o Julianie
Początki były naprawdę trudne. Przez
i Wandzie Brzozowskich - ludziach któ- 20 lat ponad 200 figur stało w 2 pokojach
rzy w trudnych czasach, kiedy wszelka domu mieszkalnego. Córka artysty Maprywatna inicjatywa spotykała się ze ria Brzozowska-Kosińska wspomina, że
sprzeciwem władz, tworzyli coś swoje- wraz z siostrą raczkowały pośród rzeźb.
go. Którzy mimo wielu przeciwności bez- Kiedy tylko otwierała rankiem oczy, wigranicznie wierzyli w sztukę
i kulturę ludową. Wreszcie o ludziach tworzących dobrą,
Maria Brzozowska-Kosińzgodną rodzinę z tradycjami.
ska
wspomina, źe z siostrą
W tym roku muzeum w Sroraczkowały pośród rzeźb.
mowie obchodzić będzie 35-lecie istnienia. Oficjalne otwarcie
Kiedy tylko otwierały rannastąpiło 30 lipca 1972 roku.
kiem oczy, widziały wióry
Przygotowane zostało niczym
prawdziwe łowickie wesele i drewno. Tata ciągle rzeźbił.
zabito świniaki, wynajęto kucharkę, za stołami przygrywała
biesiadnikom łowicka kapela Zaproszo- działa wióry i drewno. Tata ciągle rzeźbił.
nych zostało około 200 osób. Któż mógł Kiedy spał, córka nie wie. Otwierała oczy
by podejrzewać, że w gronie tym, na za- o 2 w nocy, tata trwał pochylony nad
proszenie gospodarza, znaleźli się tak kawałkiem lipowego drewna, pochłonię
przyjaciele jak i wrogowie - ci drudzy, od ty swojąpracą. Rankiem witał ją taki sarn
początku rzucający Julianowi Brzozow- obraz.
skiemu kłody pod nogi.
W ówczesnych mieszkańcach SromoZnak tamtych czasów: pa.rl)jniacy za- wa sceptycyzm mieszał się z podziwem.
brali ze sobą innych kolegów pa.rl)jnia- - Julek,jak ty chcesz to zrobić. Przecież to
ków - każdy chciał się najeść i napić . będą cuda, jeśli te figury będą się poruTymczasem pierwszy pawilon, jak i na- szały. Czy my tego jeszcze doczekamy?
stępne budowane były jako chlewnie - Artysta nie miał wątpliwości - przeglądał

K

Wojciech Brzozowski wraz z małtonką Renatą podczas sobotniego otwarcia wystawy w muzeum w Łowiczu.

Dotknięte zębem

czasu

zdjęcie

z rodzinnego archiwum Brzozowskich: pan Julian przed stworzonym przez siebie muz

komunizmu i walki z Kościo
chciał
Maria Kosińska pamięta, jak ojciec
- W międzyczasie odkrył tatę profesor
zabrał ją - wtedy siedmioletnią dziewczynkę - do Nie-pokalanowa, do ojców Aleksander Jackowski, znawca rzeźby
Franciszkanów, z którymi podjął rozmo- z Instytutu Sztuki Państwowej Akademii
wy o pobudowaniu tam pawilonu i sta- Nauk - mówi Maria Kosińska - Za któłym eksponowaniu w nim rzeźb. Wyda- rymś razem przywiózł ze sobą Amerykaczekał
wało się, że wszystko jest na najlepszej nina, chyba na stanowisku odpowiadajądrodze, jednak władze szybko
Tematyka religijna nie mogła jednak ukróciły zapędy braciszków
spodobać się ówczesnym władzom. Były i twórcy ze Sromowa O żadnym
Panie Brzozowski, nie w tym
to lata gomułkowskie, lata ostrego, sier- pozwoleniu na budowę, a tym barkraju się pan urodził. Pan nie
dziej pokazywaniu figur sakralnych, nie mogło być mowy.
wie, jaki skarb posiada.
Także przysłana z ministerstwa kultury komisja stwierdziła, że taka twórczość nie nadaje się cym naszemu ministrowi kultury. Przyjedo publicznej prezentacji. - Pan chce chali wielką limuzyną, zbiegło się z pól
budować muzeuTrJ, a ludzie nie mają wsi, bo kto wtedy widział limuzynę. Chlogdzie mieszkać. Aby pan mógł mieć pry- pi mierzyli krokami i wyszło, że była dłu·
watne muzeum trzeba by zmienić ustrój, ga na 12 kroków.
obalić, rząd i zmienić kanstytucję, a to
Wtedy to Julian Brzozowski usłys:d
jest nierealne - usłyszał wtedy artysta. z ust Amerykanina słowa, które wspomiCzęsto też prominenci pytali go, dla- nał do końca życia: - Panie Brzozowski,
czego nie wyrzeźbi któregoś z komuni- nie w tym kraju się pan urodził. Pan nie
stycznych "świętych" - Lenina czy wie, jaki skarb posiada.
Marksa. Brzozowski stale odpowiadał,
Nie były to puste słowa Wkrótce Brzozowscy otrzymali propozycję sprzedaże czeka na odpowiednie drzewo.
Wyprawa do Niepokalanowa zaowo- ży swojej ekspozycji, wyjazdu do Chicowała jednak tym, iż Julian Brzo~ow cago i urządzenia takiego muzeum o jaski zobaczyć mógł z bliska mechanizm kim pan Julian marzył. - Synu, czy my
poruszający
tamtejszą
szopką. musimy za chlebemjechać aż za ocean?Wcześniej chciał obejrzeć z bliska spytała wtedy jego marna. - Jak mamy
ruchomą szopkę w kościele przy zostawić tę naszą ojcowiznę? I zostali,
ulicy Miodowej w Warszawie, jednak podejmując dalsze starania o uruchomieCórKa artysty Maria Brzozowska-Ko- nieufni zakonnicy nie chcieli go wpuścić nie muzeum. - Pod strzechą się narodzilo
i dobrze, że pod strzechą zostało - skwido środka.
sińska podczas wemisażu.

tylko swoje bruliony z notatkami, pełne
szkiców przekładni, kół zębatych itp.
W pokojach powstawały całe ekspozycje - kościół, procesja - jeszcze nieruchome, ale przygotowane do ożywienia

Lenin
na
o powiednie drzewo

miężnego

łem.

Nie

za ocean

22.03.2007 r.

Iro ić?!

siać cebulę, ukończył dwuletni kurs sadownictwa i zaczął zakładać sad. To też
nie wszystkim się podobało. Jak wspomina jego syn Wojciech, niektórzy na wsi
mówili, że gdyby teść powstał z grobu
i to zobaczył, to by się szybko znów do
niego położył. - Patyczki struga i patyczkami pole obsadza - tak mówiono. Chłd
pom nie mieściło się też w głowie, że Brzozowski nie buduje córkom domów w mieście, tylko stawia kolejne budynki dla lalek.

wę

chlewni. Oczywiście, wszyscy dodobrze wiedzieli, że tak naprawdę
budował będzie pawilon muzealny. Córka artysty wspomina, że akurat malowała na ścianie nowo powstałego budynku
fryz na wzór kodry łowickiej, kiedy zajechał na kontrolę budowy sekretarz partii.
okoła

Sila rodzinnei
tradycii
Było jednak coś, co pozwalało wierzyć
Julianowi Brzozowskiemu w to co robił.
Pochodził z patriotycznej, światłej rodziny chłopskiej z tradycjami. Jego dziadek
jeszcze przed wojną czytał chłopom Trylogię Sienkiewicza. Ojciec, Piotr Brzozowski, podczas pierwszej wojny świa
towej przystał do Legionów Józefa Pił
sudskiego. Stąd właśnie wielka estyma,
jaką pan Julian darzył zawsze Marszał
ka, którego figurę i dziś możemy oglądać
w muzeum w Sromowie. Piotr Brzozowski doszedł z Marszalliem aż do Kijowa
Kiedy wrócił do domu po kampanii ' wojennej, poraniony, wiedział czego się bać.

-Kto to słyszał, żeby upiększać chlewnię
powiedział widząc dziewczynę

przy pracy
na rusztowania - I świniom ladtura jest po-

trzebna - odparł Julian Brzozowski.
Pani Maria pamięta jak strasznie bała
czy taty za te słowa nie zamkną, Do
dziś zastanawia się, czy prominenci byli
aż tak głupi, czy tylko głupich udawali przecież wszyscy wokół wiedzieli, że
zamiast chlewni budowane jest muzeum.
się,

Za
Kiedy muzeum w końcu otwarto, ludzie szli do niego jak do sanktuarium. Początkowo ruchoma była jedynie uczta
weselna - jeszcze bez silnika elektrycznego, na korbkę. W ciągu kolejnych 10 lat
każda ze scen wprawiona została w ruch.
Powstały kolejne pawilony.
W latach 70. i 80. muzeum zyskało
wielki rozgłos. Trzeba było kupić dział
kę i zbudować parking na autokary.
W okolicy zaczęły krążyć legendyodolarach i markach upychanych przez
Brzozowskich w workach, o tym, że rodzina nie ma co robić z pieniędzmi. Ówczesny naczelnik gminy Kocierzew
sprowadził wtedy do -muzeum wojewódzki urząd skarbowy. Jak wspomina
córka, na drugi dzień urzędniczka ze skarbowego wręczyła artyście bukiet kwiatów, ze słowami: - Panu trzeba pomóc

a nie zabierać.

tował

wtedy całą sytuację zaprzyjaźnio
ny z twórcą jeden ze znawców sztuki.

I świniom kultura
potrzebna
Przyszły

czasy gierkowskie, zaczęło
budowanie wielkich obór, rolnikom
udostępniano kredyty. Julian Brzozowski dostał kredyt i pozwolenie na budosię

Brzozowski należał do inicjatorów powstania miejscowych struktur Solidarności Rolników Indywidualnych. Nic
dziwnego, że naczelnik za punkt honoru
obrał sobie zwalczanie działacza. Podczas sesji gminnych obrażał Juliana Brzozowskiego, że to naj gorszy rolnik w gminie. W mieście ludzie nie mają co jeść
(był to czas kartek na mięso), a on zamiast hodować świnie, struga sobie patyczki - taki był mniej więcej zarzut. Żona
pana Juliana często rozpaczała wtedy,
że w końcu przyjdą i ich zamkną, - Brzo-

zowski był solą w oku wszystkich ówczemych prominentów - mówi córka. - Oni
widzieli chłopa w gumofilcach, nieczytatego, niepisatego, a tutaj człowiek inteli-
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- Dzieci, módlcie się, aby ta zaraza ze
wschodu nie doszła do nas - powtarzał

Twórcy bardzo zależało na
Widać że mu się to udało.

geniny, oczytany,

przyciągnięciu

własną ciężką pracą

do swojej sztuki

najmłodszych.

często chodził zamyślony,

zatroskany, ze
w oczach, pełen obaw co będzie
dalej. Artysta dopiero po latach powiedział swoim dzieciom o nurtujllcych go
wątpliwościach. Kiedy zaczął budować
muzeum na wsiach mówiło się o kolektywizacji, bał się, że muzeum zostanie
wkrótce zamknięte, albo że wła
dze po prostu odbiorą je Brzozows\ci,p1. Myślał.o tym, że być
Tatuś zawsze powtarzał,
może nikt nie będzie chciał tu
że gdyby nie Wandzia, nie byprzyjeżdżać i oglądać jego twór-

i zaradnością zaszedł aż tak l-IYsoko.
Przez bardzo długi czas Brzozowscy
nie mogli też umieścić przy drodze najmniejszej nawet tabliczki reklamuj~j ich
muzeum, zabroniono im też pobierać opła
ty za zwiedzanie. Mogli tylko wystawić

łoby muzeum.

łzami

czości.
Zresztą
spotykała

skrzyneczkę

na dobrowolne opłaty. Bywapo jej otwarciu okazywało się, iż
w środku jest wszystko - guziki, liście, stare
bilety autobusowe - oprócz pieniędzy.
ło, że

Ze

łzami

w oczach

Mimo to rodzina nie poddawała się,
dzieci widziały pana Juliana, który

choć

nieprzychylność

go nie tylko Ze strony władz. Na wsi mówiło się o nim letkiewicz - bo figurki struga, na skrzypcach
gra. Podczas orki w polu chłopi robili sobie przerwę na papierosa. Pan Julian nie
palił, wyciągał więc kawałek drewna
i ukradkiem rzeźbił, szybko zaorując wióry, aby nie narazić się na kolejne złośli
wości. Artysta był jednocześnie propagatorem nowych upraw. Pierwszy zaczął

zawsze.
We wrześniu 1939 roku, zabieraj~ wóz
i konie, przyłączył się do Armii Poznań,
idącej na odsiecz Warszawie. W Puszczy
Kampinoskiej konwój został zbombardowany, a Piotra Brzozowskiego Niemcy
odesłali do domu. Potem należał do Armii
Krajowej, w roku 1946 zakładał PSL Mikołajczyka, potem pod pretekstem walki
z kułakami więziony był w łódzkim wię
zieniu.
Z kolei mama pana Juliana - Franciszka, była znaną powszechnie twórczynią
ludową, wspaniałą wycinankarką, hafciarką. Dbała zawsze, aby synowie mieli
najmodniejsze stroje: kiedy modne były
bryczesy, ona szyła je synom. Jak powtarzał pan Julian była modystką, Wymyślała różne nowe wzory pająków, haftów, wycinanek, z okolicy przyjeżdża
ły gospodynie, aby je podpatrzeć.
Jak wspomina Wojciech Brzozowski,
duży wpływ na przyszłego artystę miał
też brat mamy, Stanisław Wojciechowski
z Różyc, którzy był rzeźbiarzem i który
podejmował pierwsze próby ożywiania
swoich figur. Dzięki dorastaniu w takim
klimacie, Julianowi Brzozowskiemu bardzo leżało na sercu ocalenie od zapomnienia łowickich strojów, obrzędów, zwyczajów. Tym bardziej, że w latach siedemdziesiątych ludowe stroje zaczęły
zanikać - wiejskie dziewczęta chciały
wyglądać jak miastowe, pruto kiecki, robiąc z nich nakrycia na fotele itd.
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Rodzina Brzozowskich, u góry od lewej: Maria, Wojciech,
Barbara, u dołu: Michał, Wanda, Julian, 1978 r., fot. archiwum rodzinne Brzozowskich.

Julek, iak ty chcesz
to zrobić?!
M i kultury ludowej, Julian
iłość do rodzimej tradycji

i Wanda Brzozowscy potrafili zaszczepić także w swoich dzieciach. Pan Wojciech prowadzi
i rozwija dzieło ojca. Córka Maria
- malarka, malowała wszystkie
stojące w muzeum figury, ozdabiała ściany, robiła wycinanki, malowała skrzynie itd.

Hie

zniszczyć dzieła

rodziców

zagrać? Grał

wtedy na skrzypcach
"NadpiękJlym, modrymDunajem ".
- A ~~ dziewczynki tańczcie - mówił
do mnie i siostry. Mama zaczynała
się śmiać i zły nastrój szybko mijał.
Córka mówi z pewnym rozżale
niem, że tata zawsze powtarzał, że
przyjdą lata, że te figury dadzą im
wszystkim chleb. - Nie doczekaJ się.
Niestety, nikt z nas nie utrzymuje się
z działalności muzeum.

Abyś

umial

kochać

Po śmierci rodziców rodzeństwo
- Gdybym patrzył na krytyków
wciąż wspomaga się w prowadze- sztuki i na to co mówią ludzie, nic
niu muzeum. - Byli najwspanialszym bym nie robił - powtarzał zawsze
małżeństwem i najwspanialszymi Julian Bizozowski. Jak wspominają
rodzicami - wspomina pani Maria. - dzieci, nie był pamiętliwy -:i kochał
Tatuś zawsze powtarzał, że gdyby wszystkich ludzi. Na otwarcie munie Wandzia, nie byłoby muzeum. zeum zaprosił tak przyjaciół, jak
Która kobieta w latach 50.-60., i wrogów. - Córuś moja, pamiętaj
w czasach biedy na wsi i obowiązko abyś umiała w życiu kochać ludzi wych dostaw, byłaby w stanie wspie- takbmniałyjegoostatniesłowa, wypowiedzianego cichnącyrngłosemna
rać męża w takich działaniach?
Rodzeństwo wciąż darzy się wiel- łożu śmierci - 01! kochał ludzi, a lukim szacunkiem i miłością. - Jeśli dziejego.
rodzice są zgodni, to i dzieci się szanują. Mają dobry
Wystawa twórczości Brzozowwzór do naśladowania.
W rodzinach w których są skich w lowickim muzeum czyn-

na jest do' końca maja.
,nałżeńskie kłótnie, także
Muzeum ludowe w Sromowie
dzieci się nie szanują. Czego można od nich wyma- odwiedzać moina w dni powszednie w godz. 9.00-19.00, w niedziegać, skoro napatrzyły się
na takie relacje? - mówi le i święta w godz. 12.00-19.00.
Maria Brzozowska - Ko- Zwiedzanie moil/we wyłącznie
sińska. Dzieci od począt
w obecności właściciela w gruku uczone były w domu pach minimum 5 osób.
rodzinnym obowiązko
wości i pracy. WieczoraNa krótko przed śmiercią pomi, przy kolacji ojciec omawiał
co będą robić następnego dnia, aby prosił syna, aby ten wziął go na
nie zmarnować ani godziny. Zwie- ręce i podszedł do okna. Chciał po
dzający dziwili się, jak artysta, pra- raz ostatni popatrzeć na dzieło
cując na roli mógł znaleźć czas na swojego życia. Zmarł 8 marca
rzeźbienie, a to wszystko wynikało 2002 roku.
Po śmierci męża Wanda Brzoz wewnętrznej dyscypliny.
Pan Wojciech mówi, że dorastał zowska nie potrafiła się bez niego
w szczęśliwym domu. Nigdy nie odnaleźć. Nic ją nie cieszyło. Cały
słyszał, aby rodzice kłócili się, ni- czas powtarzała: czemuś mnie zogdy nie było podniesionych głosów. stawił, pragnęła pójść za nim. Spo- Tatuś mial wielkie poczucie humo- tkali się niedługo potem - Wanru i był bardzo wyrozumiały - opo- dzia - żona, podpora i muza artywiada pani Maria. - Nieraz mama sty ze Sromowa odeszła 7 maja
.
płakała, bo czuła, że całe to zmaga- 2003 roku.
A muzeum stoi do dziś. Dzieci
nie jest ponad jej siły. Tatuś powtarza/ jęj wtedy - Wandziu nie martw o nie dbają.
Wojciech Czubatka
się,jutro będzie lepiej i pytał: - co ci

----

Autoskue - gotowka.
.
Tel. 0513-019-003.
Kupię osobowe - cale, rozbite,
skorodowane. Tel · 0502-299-100.
Kupię osobowe. Gotówka.
Tel. 0500-167-67 O.
Iveco typ 3510, I997rok-sprzedam.
Tel. 046/837-85- 87.
Koncesjonowane złomowanie pojazdów.
Zaświadczenie bez pośredników. Możliwość
odebrania pojazd u od klienta. Skup
samochodów. Tel. 0602-123-360.
Kredyt na każd y samochód.
Tel. 0513-019 -003.
Skupujemy wszystkie auta.
Tel. 0517-382-61 7.
Sprzedam koła od Bisa (komplet).
Tel. 0517-382-61 7.
Sprowadzanie samochodów. co tydzień nowe
modele. Ford Mondro TO, 1997 rok; Mazda
626 TD, 2000 rok; Vectra TO, 1998 rok;
'Vectra benzyna + gaz. 1998 rok i Ume.
Tel. 0602-498-77 5.
Opony używan e - importer.
Tel. 0602-133-1 82.
Kupię każdy sanlOChód (może być rozbity)
lub w komis do sprzedania,
~\~żei 1990 ro ku. Tel: 0605-695-882.
Skrzynia Poloneza po 1992 roku
+ inne części - ku pię. Tel. 0504-199-580.
Kupię wszystkie uszkodzone, stare.
skorodowane. Tel · 0504-199-580.
Kupię wszystkie auta. Wystawiam
zaświadczenia. " eJ. 0889-539-501.
Kupię auta ni emieckie, japońskie,
inne. Tel. 0500-167~0.
ABSOLUTNIE AUTA, USZKODZONE,
CAŁE - KUPIĘ · TEL. 046/831-01-29,
0601-317-076.
Kupię CC, Pu nto, Seicento, Uno.
Tel. 0461831-01 -29.
Kupie tuka do 500 zł.
Tel. 0510-701-0 57.
Opony, felgi u żywane - bezpośredni
importer. Mon taż, wyważanie gratis.
Tel. 0511 -444-óOO.
Ford Mondeo, 1.6, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 0602-660-78 5, 046/838-80-90.
VW Wento 1.8 benzyna, gaz, 1993 rok,
el.szyby, el. Iusterka, eJ. szyberdach,
granato~- ~ rzedam. TeJ. 0696--058-943.
Cinquecento, I996 rok, czerwone - sprzedam.
Tel. 046/839-42-31.
Żuk AIII , 1996 rok, skrzyniowiec
- ~rzedam. Tel. 0461837-06-08.
Opel 'kctra 2.0, I995 rok, granatowy metalik. gaz. c.zamek, wspomaganie, radioodtwarzacz CD, 5-<lrzwiowy, stan dobry, 8500 zł
- ~rzedam. Tel. 0461837-86-03 po 17.00.
Skoda Favorit, I990 rok, stan bdb,
garażowany, I wlaściciel - sprzedam.
Tel. 046/838-45-69.
VW Polo 1.4 MPI, 2000 rok, 5-drzwiowy,
stan dobry - ~rzedrun. TeJ. 0502-086-560.
Lublin L 1996 10k, słlln bdb - sprzedam.
Tel. 0502-086-5 60.
Mondeo combi 2. O, benzyna, 200 I rok,
srebrny, pełne wyposażenie - sprzedam.
Tel. 0607-144-264.
Rover 25, 2001 rok • sprzedam.
Te1.0507~14.
Skoda Favorit 1992 rok, gaz. bak - sprzedam.
Tel. 0514-753-196.
Żuk, 1989 rok, stan bdb - sprzedam.
Tel. 0698-842-67 8.
Polonez 1.6 GLI, 1995 rok, stan dobry
- ~rzedam. Tel. 0606-882-785.
Żuk - s(!rzedam. Łowicz, teJ. 0502-940-639.
Tico, 1998 rok - sprzedam.
Tel. 0668-628-3 90.
Renault 19, 1994 rok, benzyna, gaz
- ~rzedam. Tel. 0698-334-437.
VW LT352.8TDl, 200 I rok -sprzedam.
Tel. 0501-788-23 I.
Fiat Ducato 2.5 TOl, maxi, 1997 rok, stan
dobry, 17000 zł - sprzedam.
Tel. 0603-709-33 O.
Ford Scoripo, 2.0, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0660-524-95 I.
Ford Mondeo, 2.0 , 1994 rok, benzyna + gaz
- ~rzedam. Tel. 0606-404-680.
Alfa Romeo, 1.8. gaz, klimatyzaga, 12.000 z/
- s(!rzedam. Tel. 0691-959-655.
Fial Bravo, 1.4, FX, 1997 rok, stan dobry
- sprzedam. Tel. 0461 838-8()..()6,
0600-294-603.
BMW 317i, 1996 rok, gaz sekwencyjny
- s(!rzedrun. Tel. 0502-223- 107.
Sprzedrun przyczepkę, nowa, solidnie
zrobiona o wymiaracb 250x 13Ox45.
Rec~ce, tel. 0664-497-762.
Fabia 2004 rok, stan bdb, mały przebieg,
~sażonl::- Tel. 046/837-71-53.
Polonez AlU GLI + gaz. 1997 rok, stan dobry
- s(!rzedam. Tel. 0461837-12-74 po 18.00.
Opel Vectra COmbi 2.0 DTL, 1999 rok,
czarna perła, bogate wyposażenie,
atrakcyjna cen a - sprzedam.
Tel. 0609-201-079.

CZENIA) DO WYDZIAŁU KOMUNIKACJI. SKUP SAMOCHODÓW
- MOŻUWOŚĆ ODBIORU. SPRZEDAż
CZĘŚCI. NIEBORÓW 229,
TEL. 0605-095-882.
Fiat Uno 1.0, 1996 rok, gaz - sprzedam.
Tel. 0516-584-057.
Fiat 126p. 1996 rok, kolor jasno zielony. cena
do uzgodnienia - spr=1ant TeJ. 046'837-54-08.
Sprzedam rozrusznik Wartburg - Golf 1300
w dobrym stanie. Tel. 0509-555-369.
Fiat CC, 1996 rok - tanio sprzedam.
Tel. 0667-286-775.
Skoda Felicia Pick-up 1.3 MPI,
benzyna + gaz, 1998 rok, Łowicz
- tanio serzedam. Tel. 0693-515-505.
VW T4 204 D, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0503·639-101.
Renault Laguna 2.2 D, 1995 rok - sprzedrun.
Tel. 0661-093-840.
Fial CC 700, 1997 rok; BM W, 1992 rok
- s(!rzedrun. Tel. 0606-433-769.
VW Passa~ 1996 rok - sprzedam.
Tel. 0501-247-768.
Kadett 1.6 i, 1988 rok - w całości lub na c~
ści; Żuk z gazem, 1990 rok; koparka K-406
błotniak - sprzedrun. TeJ. 0461838-34-44
wieczorem.
Kupię I 26p. Tel. 046/839-13-52.
Skoda Felicia, 1996 rok; Fiat Brava 1.4,
1997 rok; Fiat Siena, gaz, 1997 rok
- s(!rzedam. TeJ. 0600-608-150.
Citroen BX 1.4, 1986 rok, gaz, cena
do uzgodnienia - sprzedam. Tel. 0665-162-644.
Skoda. Favorit, 1991 rok, 1000 zl - sprzedam.
TeJ. 0660-911-903.
Star 200, wyrot 3-stronny, stan bdb, w ciągłej
eks]Jloatacii - sprzedam. Tel. 0601-301-412.
Star 1142, z uchylana kabiną, 1989 rok,
cena do uzgodnienia - sprzedam.
TeJ. 046/838-11-58, 0660-408-769.
Ople Tigra 1.6 16V + gaz. 1996 rok, fioletowy
metalik - (!ilnie sprzedam Tel 0880484-695.
Peugeot 406, 1998/1999 rok,
klimatyzacja. Tel. 0500-167-670.
Getin Bank - przedstawicielstwo. Kredyt na każde auto dla finn oraz osób
prywatnych do 80 tys. zł, min. fonnalności, ubezpieczenia. Łowicz,
ul. Stary Rynek 9/10, tel. 051~19-003,
0461830-02-49.
Audi A2, 2001 rok, k1imatronic.
Tel. 0513-019-003.
Opel Corsa lA, 1992 rok, 2000 zł - sprzedam.
TeJ. 0605-121-531.
Opel Astra n 1.6 gaz. 1999 rok - sprzedam.
TeJ. 0461837-02-86.
Opel Astra 1.7 TO, 1996 rok - sprzedam.
TeJ. 0781-852-777.
Ford Escort 1.3, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 0691-753-419.
Opel Calibra - sprzedam. Tel 0697-634-004.
Sprzedam opony 215/60/ 15.
TeJ. 0697-634-004.
VW Wento 1.6, 1994 rok, c.zamek, eJ.szyby,
hak, 6800 zł - sprzedam. TeJ. 0889-990-384,
046/837-08-42.
Fiat 126, 1996 rok - sprzedam.
TeJ. 046/838-50-97.
Astra 11, 1998 rok, 2000 DTI., 2x pp, wspomaganie, eJ.szyberdach i lusterka, niebieski
metalik - sprzedam. teJ. 0693-178-436.
Opel Vectra C, X 2004 rok, 2.0 DT!, combi
- s",-zedarn. TeJ. 0660-733-094.
Sprzedam przyczepkę samochodową.
TeJ. 0603-653-004.
Golf 11 diesel - sprzedam TeJ. 0607-849-339.
Ford Fiesta, 1998 rok, biały, I rej. styczeń
1999 rok - s(!rzedam. TeJ. 0695-914-670.
Renault 19 1.9 D, 1993 rok, stan dobry
- tanio s(!rzedam. Tel. 0503-047-083.
Golf 1lI 1.9 TO, 1994 rok, I właściciel
w Polsce - sprzedam. Dodatkowo komplet
opon zimowych. TeJ. 0669-046-711.
Fiat 126p, 1998 rok - sprzedam.
TeJ. 0691-660-367 po 18.00.
Audi 80, model 84, 2.0, czerwony, stan bdb
- s(!rzedam. Tel. 0461838-56-57.
Golf m, 1.6, 1993 rok, benzyna + gaz
- S(!rzedam. Tel. 0606-675-608.
BMW 524 TO - sprzedam. TeJ. 0606-675-608.
Polonez Caro Plus, 1.6, GLI, 1999 rok
- sprzedam. Tel. 0665-373-897.
Polonez, 1997 rok, benzyna + gaz - sprzedam.
TeJ. 0668-343-720.
VW Golf Ul, 1.8, gaz. 1992 rok - sprzedam.
TeJ. 0501-153-730.
Fiat Seicento 900, 1999 rok, 1 w/aściciel,
gaz. czeIWOny metalik - sprzedam.
TeJ. 0461838-34-04 po 19.00.
Peugeot 309, 1991 rok - sprzedam.
Tel. 0608-649-899.
Hyundai Lantra 1.6 16V, gaz. 1992 rok,
3800 zł - s(!rzedam. Tel. 0665-744-846.
Ford Courier 1.8 D, 1995 rok, 2000 zł
- sprzedam. Tel. 0602-372-249.
Renault Scenie, 200 1 rok, salonowy
- sprzeda\n. Tel. 0602-372-249.
Golf N 1.9 TOI, 2002 rok, bogate
wyposażenie - sprzedam.
Tel. 0694-945'{)34.

DROBNE

Fiat 126p, 1991 rok - sprzedam.
Tel. 0664·176.130.
Ford Escort 1.6, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 0509-034-166.
Golf 111 1.8 gaz. 1995 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-64-76, 0698-334-035.
VW T4 2.5 TDI, 1999 rok, granatowy.
220 tys. km. 9-osobowy - sprzedam.
Tel. 0604-962-885.
Nissan Sunny ScJan 1.7 D, 1991 rok,
czerwony. stan bdb _ sprzedam.
Tel. 05QO.742-852. 042-716-12-84 wiecwrem.
Skoda Felicia, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0600-355-389.
Łada Samara, 1991 rok, 1300. skrzynia 5
- sprL.Cdam. Tel. 0888-779-759.
Skoda 105 - sprzedam lub zamienię na Fiat
I 26(!. TeJ. 046/838-14-47.
Mercedes MB-lOO, 1994 rok, podwyższony,
(!rzedlużony - s(!rzedam. Tel. 0889-561-534.
Citroen Beri ingo 1998 rok, dostawczy
- sprLedrun. Tel. 0501-074-060.
Fiat 126p - sprzedam. Tel. 0510-478-645.
Renault Laguna combi 1.9 TCI,
2002 rok - sprzedam. Tel. 0604-463-486.
Opel Astra headback 1.4, 1998 rok, bordowy
metalik. salonowy, bezwypadkowy, stan bdb,
zadbany, 11000 zł - sprzedam.
Tel. 0608-409-744.
Daewoo Tico, 2000 rok, zielony metalik.
gaz, 5800 zł - s(!rzedrun. Tel. 0608-409-744.
Seat Cordoba lA 16V, 1999 rok. wspomaga'
nie. 13200 zł - sprzedam. Tel 0606-899-489.
Daewoo Tico, 1999 rok, zielony metalik,
bezwypadkowy, stan dobry, 4800 zł
- s(!rzedam. Tel. 0606-899-489.
Absolutnie kupię każdy model
Daewoo, Fiata, Opla, Forda, Seata,
Renault, Skody. Tel. 0608-409-744.
Fiat Cinquecento, 1995 rok, 120 tys. km. blokada skrzyni biegów, autoalarm, 3200 zł
do negocjacji - sprzedam. Tel. 0698-878-872.
Fiat 126p, 1995 rok, 1200 zl - sprzedam.
Tel. 0507-740-293, 0505-089-955.
Ford Escort 1.6 kat, 199511996 rok,
salon Polska, wyposażony
• sprzedam. Tel. 0501-351-781,
0461837-3242 po 20.00.
Peugeot 306 1.9 D, combi, 1998 rok,
salon Polska - sprzedam.
Tel. 0606-360-181, 0461837-3242
f?O 20.00.
Kia Rio, 2002 rok; wytaczarka do bębnów
hamulcowych, silnik 380 V, 15 kW.
Tel. 0513-636-680.
Fial Cinquecento 900, Xl 2004 rok,
rejestracja 2005 rok., 3200 zł - sprzedam.
Gmina Bielawy, tel. 0602-599-393.
Opel Kadett 1.3 benzyna, gaz. stan dobry
- s",-zedarn. Tel. 0509-610-252.
Skupujemy wszystkie auta osobowe,
wszystkie martd w stanie obojętnym.
Tel. 0692-639-555.
Fial Seicento 1100, benzyna, gaz. 2003 rok,
niebieski - s(!rzedam. Tel. 0692-639-555.
Opel Corsa 1.4, benzyna, gaz. 1997 rok,
~wa, eLszyby, c.zamek, radio, bezwypalikowy - sprzedam. Tel. 0880-785-167.
Daewoo lico, 1997 rok, zielony, I właściciel,
stan idealny - sprzedam. Tel. 0692-639-555.
AJufelgi 15" - sprzedam. Tel. 0693-833-086.
CC900,gaz,1~5rok-sprzedam

Tel. 0507-938-392.
Fiat 126p, 1992 rok, 1 wlaścicie~
bezwypadk.owy, stan dobry - sprzedam.
Tel. 024/282-22-86.
Fiat Tipo, 1995 rok, 1.4 + gaz - sprzedam
Tel. 0500-043-502.
Opel Vectra combi 1.6 16V, 1998 rok,
granatowy metalik, klimatyzacja - sprzedam.
Tel. 0509-293-050.
Peugeot 206, 2000 rok, po wypadku
- sprzedam. Tel. 0510-467-430. 0513-282-679.
Sprzedam części do Opla Vectry A
1.6. Tel. 0605-017-841.
Kupię Trupana z silnikiem diesla
Tel. 0691-671-241.
Sprzedam części blacharskie i mechaniczne
do Poloneza, Uno, Cc. Tel. 0605-617-841.
Kupię Poloneza, Fiata Uno, CC w całości
lub na
Tel. 0691-671-241.
VW Golf IV, 2000/2003 rok, czarny - kupię.
Tel. 0507-870-027.
Nissan Sunny combi 2.0 DLX,
1995 rok, szyberdach, c.zamek
- serzedam. Tel. 0880-918-434.
Ford Transit 2.5 D, 1994 rok - tanio sprzedam.
Tel. 0607-734-062.
Sprzedam części blacharskie do Opla
Kadetta. Tel. 0508-358-988.
Golflli, 1994 rok, 1.8 GT, 147 tys. km. wspomaganie, eLszyberdach, kubełkowe fotele,
sportowa kierownica, alufelgi. obniżony,
4 lampy z przodu, na białych tablicach,
6000 zł - sprzedam. Tel. 0691-671-241.
Seat Cordoba 11, 1999 rok, Signo, 1.6 75 kM,
75 tys. km, granatowy metalik, ABS, wspomaganie, c~ el.sterowanieszybx 4,aJarm,
2 poduszki, el. sterowane lusterka, radioodtwarzacz, bezwypadkowy, zadbany
- sprzedam. Tel. 0461837-94-99, 0667-312-669.
Opel Astra n 1.6 16V Ecotek, 1999 rok,
3-drzwiowy - s(!rzedam. Tel. 0608-442-467.
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Peugeot 106 1.0, 1996 rok - sprzcdanL
Tel. 0608-442-467.
Renault Clio 1991 rok, niebieski metalik
- sprzedam. Tel. 0600-141-340.
Peugeot 106. 1994 rok, 115 tys. km
- niedrogo s(!rzedrun. Tel. 0505-406-307.
Wojewódzka Składnica Złomu Pojazdów w celu wyrejestrowania wydaje
zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Sprzedaż części. Nieborów,
przy Stacji Kontroli Pojazdów.
Tel. 0500-554-924.
126p, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-27-27.
Honda Civic 1.5 16V. 1995 rok,
wspomaganie, centralny. immobilizer.
2x poduszka powietrzna. elekttyczny
s~ber-<lach - sprzedam. Tel. 0608-295-838.
Mitsubishi Carisma 1.8, 1998 rok - sprzedam.
Tel. 0609-501-381.
Kupię Polonez, stan obojętny.
Tel. 0662-173-679.
Seicento 0.9. Xl1.2001 rok. czerwony,
1 wlaściciel, garażowany - sprzedam.
Tel. 0608-462-365.
VW Golf combi, 1995 rok, biały. po lekkiej
stłuczce - sprzedam. Tel. 0510-259-019.
Sprzedam osie do przyczepki.
Tel. 0880-375-843.
Silniki Fiata 125p i Uno - sprzedam.
Tel. 0601-303-237.
Przyczepka do samochodu. dł. 6 m
- s(!rzedam. Tel. 0601-303-237.
Ford Fiesta 1.81), 1990 rok, hak - sprzedam.
Tel. 0697-623-993.
Brava 1.4 SX, Xli 1997 rok, salonowy,
Iwiaściciel, 118 tys. km - sprzedam.
Tel. 0694-659-675.
Polonez 1992 rok, + gaz, stan dobry
- sprzedam. Tel. 0507-225-522.
VW Passat combi 2.0. 1993 rok, niebieski.
5200 zł - sprzedam. Tel. 0783-561-069.
Cinquecento 700, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 0668-469-175.
Seicento, 1999 rok, 1.1, elekttyczne szyby,
poduszka, 6800 zł - sprzedam.
Tel. 0781-781-315 .
Opel Kadett, 1986 rok, 1.6 D, 1700 zł
- sJ?!7.C<lam. Tel. 0781-781-315.
Grande Punto 1.4 Energy, 2006 rok,
na gwarancji - sprzedam. Tel. 0602-130-961.
Mercedes A 170 CD!, 2003 rok - sprzedam.
Tel. 0502-589-153.
Volvo 440, 1996 rok, TOI, ciemny grafi~ Ford
Transit, 1997 rok, 2.5 D, biały, laótki, niski;
Mercedes Wito 110 CDI, 1999 rok, bordo,
uszkodzony lewy tyl - sprzedam.
Tel. 0600-428-743, 0604-771-777.
Żuk skrzyniowy, 1990 rok - tanio sprzedam.
Tel. 0600-696-620.
Opel Astra, 1997 rok, Sedan, benzyna + gaz,
zarejestrowany; Opel Astra, 1997 rok, pełna
OJ?Sia - sprzedam. Tel. 0602-498-775.
Opel Corsa B 1200, 1995 rok, 4500 zł
- sfll'2l'dam. Tel. 0604-140-038.
Ford Transit 2.0 16V - części blacharskie,
mechaniC2Jle - sprzedam. Tel. 0604-140-038.
Fiat 126p el, 1994 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-14-49.
Polonez Caro 1.6, 1994 rok - sprzedam.
Tel. 0501-541-386.
Ford Fies1ll 1.8 D, 1992 rok, 2800 zł
- spmdam. Tel. 0696-369-017.
Wartburg 1.3, gaz, 1000 zł, stan bdb
- sprzedam. Tel. 0461835-21-70.
Hooda Accort 1.8 16Y, 1996 rok,
zarejestrowane - sprzedam.
Tel. 0506-771-822 po 15.00.
VW Pasat 1.8 + gaz. 1997 rok,
zarejestrowany, 19700 zł do uzgodnienia
- sprudam. Tel. 0668-449-782.
Sprzedam części Nissana Primiera, 1993 rok.
Tel. 0668-449-782.
Renault Laguna U 1.9 DCl, 2001 rok
- spmdam. Tel. 0605-094-174.
Fiat Bravo 1.4, 1997 rok, gaz, pełna opcja,
cena do uzgodnienia - sprzedam.
Tel. 0509-499-926.
Fiat 126p el, 1996 rok, Bednary - sprzedam.
Tel. 046/838-61-28.
VW Golf 11 1.8 gaz. 1991 rok, wspomaganie,
szyberdach, alu felgi, fioletowy metali, stan
bdb - s(!rzedam. Tel. 0509-019-916.
Polonez Atu, 1480 zł, 1996 rok - sprzedrun.
Tel. 0507-792-106.
Skoda Felicia 1.3, 1999 rok, 56000 km,
srebrny metalik, 11 właściciel - sprzedam.
Tel. 0885-479-030.
Sprzedam: przyczepkę 2-osiową. 900 kg
ładowność, tanio; Ford Mondeo combi 1.8
TO, 1995 rok. Tel. 0605-896-130.
Sprzedam nowe alu felgi do Forda Escorta.
Tel. 0888-742-148.
VW T4, 1991 rok, stan dobry - sprzedam.
Tel. 0608-171-821.
VW Polo combi 1.4 D, 1993 rok - sprzedam
Tel. 0668-807-104.
Opel Vectra 1.6, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 0602-422-886.
Opel Astra combi 1.7 TO, 1996 rok, stan
dobry (ZIOO). Tel. 0693-444-764.
VW Golf LI l.3 benzyna, aJu felgi + opony
zimowe, 1989 rok - sprzedam.
Tel. 0602-441-917 po 15.00.

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO "NŁ": _ KWIACIARNIA .IKEBANA" NA NAROlNIKU NOWEGO RYNKU I UL.KOZIEJ;
• KWIACIARN lA "EGZOTYCZNA" NA UL. STANISŁAWSKIEGO 6; • KIOSK OS. DĄBROWSKIEGO 24· RAMPA; _ KIOSK LOTTO NA OS. BRATKOWICE; • TARGOWICA
MIEJSKAWŁ OWICZU - PAWILON NR 4 • PUNKT SPRZED,QY PRASY (NAPRZECIWKO ALEI Z WARZYWAMI); - SKLEP P. KRYNICKIEGO NA UL. ŁĘCZYCKIEJ;
_ SKLEP P. J ANKOWSKlEJ W JACKOWICACH; • SKLEP P. PIECHOWSKlEJ W CHRUŚLlNIE; _ SKLEP p. PAPIERNIK W KOMPINIE, BEDNARACH INIEBOROWIE;
_ SKLEP P. PACLER W BOBROWNIKACH; - SKLEP P. MOTYLSKlEJ W JAMNIE; _ KIOSK P. WESOŁOWSKIEJ NA RYNKU KOPERNIKA W KIERNOZI: _ SKLEP.
P. BEJDYWO STROWIE; _ SKLEP P. GOJ W PARMIE; _ SKLEP P. MARCZAKA W KRĘPI E I W DOMANIEWICACH; _ SKLEP P.KOWALCZYKA PRZY UL. GŁOWAC
KIEGOWŁYSZKOWICACH; • SKLEP P. WODZYŃSKIEGO W ROGóbIlE: _ SKLEP GS W ZŁAKOWlE KOŚCIELNYM: _ SKLEP P. FIGATA W NIEBOROWłE; _ SKLEP
P. SZALENIE C W ZABOSTOWlE; • 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 GĄGOLINIE PŁD.; _ PPH .KARlNA" P. LUCYNY
SIEWIERAW BEDNARACH KOLONU; _ SKLEP P. GŁOWACKIEGO W SOKOŁOWIE 19; • SKLEP .ABC... • P. GORTAT PRZY UL. RYNEK KOŚCIUSZKI 17 W BOLIMOWIE; _ SKLEP P. KLIMCZAK W TRZCIANCE 54; _ SKLEP P. TOMASZA, SKOPA W HUMINIE 44B; _ SKLEP P. ZAJĄC W ZDUNACH 142; _ PUNKT POCZTOWY
P.URSZULI ORZESZEK W SOCHACZEWIE NA UL. PŁOCKIEJ 46/48; _ SKLEP WlELOBRANlowy P. MAŁGORZATY SZAGA W SOBOCIE PRZY PLACU ZAWISZY
CZARNEGO 12; • SKLEP WlELOBRAN1:0WY P. KWIATKOWSKIEGO W ZDUNACH 25
PUNKTY P RZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO "WIEŚCI": _ SKLEP SPOtYWCZO-MIĘSNY W GŁOWNIE, UL. SIKORSKIEGO 4; • SKLEP
WIELOBRANlOWY W GŁOWNIE, UL. HUTA JÓZEFÓW BL. 3; _ KIOSK PRZEMYSŁOWY W STRYKOWIE PLAC ŁUKASIŃSKIEGO 2; _ SKLEP Z ART. SPO:tYWCZOPRZEMYSŁOWYMI W STRYKOWIE, STARY RYNEK.
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VW Golf mcombi, czarny metalik, 1994 rok,
7800 zł - sprzedam. Tel. 05 12-278-708.
BMW 525 TDF, 1998 rok, pełne
wyposażenie - sprzedam. Tel 0502-782-465.
Polonez Caro. 1996 rok, cena 2300 zł
- sprzedam. Tel. 0602-795-257.
Opel Astra n 1.7 TDL, 199912000 rok,
21000 zł - sprzedam. Tel. 0604-905486.
Skoda Felicia 1.3, 1997 rok, gaz, n właściciel,
garażowany - sprzedam. Tel. 0607-750-032.
Audi B4, 1992 rok. sprowadzony, przerejestrowany, stan bardzo dobry - sprzedam.
Tel. 608-845436.
Zuka z gazem sprzedam. Tel. 0604-557-\ 82.
CC 700.1995 rok. stan dobry - sprzCdam.
Tel. 0501 -8 18-524.
Ford Escort 13 Endwu (44 KW-60 PS), 1997
rok, \ właściciel, salonowy, poduszka, tapicerka welwuwa, autoalann, blokada skrzyni,
radio, stan techn. bdb, pełna dokumentacja
- sprzedam. Tel. 0662-038-052.
Punto, 2000 rok, gaz, 5 drzwi - sprzedam.
Tel. 0600- 140-7 19.
Renault Scenie Megane 1.9 TDI., \999 rok,
niebieski metalik. salonowy, I właściciel
- sprzedam. Tel. 0502482-511.
Cooa 1.2. 1995 rok. 5D, stan bdb - sprzedam.
Tel. 0503-779-159.
Fiat Punto 1.1. 1995 rok. 5 drzwi. zielony
metalik, salon - sprzedam. Tel. 0600-394-592.
Daewoo Nubila 1.6 16V. \998 rok, gaz,
wiśniowy metalik - sprzedam.
Tel. 0602494-810.
Honda Civic 1.4, 1996 rok. srebrny metalik
: sprzedam. Tel. 0602494-810.
Opel Astra 1.6 16V, b+g, 1999 rok. 2pp, ABS,
C.z., ładna, 10500 zl sprzedam.
Tel. 0513-071-265.
Renault Kangoo 1.2. 1999 rok, U właściciel,
niebieski. 5-osobowy, oszklony, 4 drzwi,
12600 zł - sprzedam. Tel. 0604-564-269.
Seat Cordoba 1.4 CLX, 1996 rok. n właści
ciel, salon, granatowy, pełna dokumentacja,
autoalann, bezwypadkowy, oryginalny lakier;
auto godne polecenia, 8900 zł - sprzedam.
Tel. 0604-508457.
Ford Mondeo combi 1.6, 1995 rok; Opel
Astra combi 1.6, 1995 rok, sprowadzone,
gotowe do rejestracji - sprzedam.
Tel. 0604-99 1-296.
Tanie samochody z UE, duży wybór
około 5000 SZlo WY,jazdy w czwartki.
Tel. 0604-99 1-296.
Opel ,"",tra 1.6 16V, \997 rok, antracyt
metalik, sprowadzony, przygotowany
do rejestracji, stan idealny - sprzedam.
Tel. 0778-633-8 \2.

Skoda 120 LX, wersja belgijska, 8\ tyS. km,
5 biegów, opłacona, ważny przegląd,
sprawna, w eksploatacji - tanio sprzedam.
Tel. 0694- 136490.
.
Peugeot 206 1.1. 2004 rok, 5 drzwi, salon,
senvisowany, bezwypadkowy, możliwa
zamiana, 22000 zI - sprzedam.
Tel. 0668-445- 178.
Daewoo Matiz. 1999 rok, gaz, aiufelgi,
bezywpadkowy, 8000 zł - sprzedam.
Tel. 0606-395-256.
CC VAN, 700, 1997 rok, 2200 zl; Nissan
Sunny 1.7 D, 1998 rok, 2000 rok; Polonez
1.5 gaz, Xll 1990 rok, 800 zI; 126p el, 1995
rok, 750 zł - sprzedam. Tel. 0669-630-540.
Kupię Fiata 126p do 300 zł; Wartburga 1.3;
Poloneza Caro: Ladę; Kadeta do 700 zł.
Tel. 0608-503-383.
Opel Astra combi 1.4 16V, 1997 rok, ładna,
7900 zł - sprzedam. Tel. 060 1-229-77 1.
Skoda Felicia 1.6, 1999 rok - sprzedam.
Tel. 0509-90-004.
Fiat Siena 1.2, gaz, 2000 rok - sprzedam.
Tel. 0509-900-004.
Toyota Corolla 1.4 16V, ł997 rok, Sedan,
salonowy, serwisowany - sprzedam.
Tel. 0604-843-149.
Polonez Atu. 1997 rok, gaz - sprzedam.
Tel. 0886-218-982.
CC 700, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 046/863-60-14
CC 700. 1997 rok, różowy, 3700 zł
- sprzedam. Tel. 0516-385-829.
Corsa 1.2, gaz, 1997 rok. 5 drzwi. I właściciel,
bezwypadkowy, 10000 zl - sprzedam.
Tel. 0668-445-178.
Skoda Felicia 1.6 gaz, 2000 rok, srebrny
metalik. zadbany. 10000 zł - sprzedam.
Tel. 0606-395-256.
CC 700, 1995 rok. stan dobry - sprzedam.
Tel. 0603- 177-041.
CC, Punto. Tico lub inne - kupię
Tel. 0600-970-598.
Seat Toledo 1.6 ka~ 1998 rok, niebieski,
121 tys. km, klimatyzacja, blokada skrzyni,
wspomaganie, radio Sony, I właściciel, stan
bdb. 8900 zI - sprzedam. Tel. 0662-038-052.
Opel Astra Classic 1.6 16V, 199912000 rok,
bordowa, wspomaganie, radio, c.zamek, ABS.
zadbana, 12500 zł - sprzedam.
Tel. 0694-036-487.
Opel Astra 1.4 16V, 1996/97 rok, stan bdb
- sprzedam. Tel. 0605-535-3%.
Uno 1.0 + gaz, 1997 rok, 5 drzwi - sprzedam.
Tel. 0605-535-396.
BMW 1997 rok, 5 drzwi, morski metalik
- sprzedam. Tel. 0695496-260.

Ford Escort, 1991 rok, 5 drzwi, bogate
- sprLOdam. Tel. 0695496-260.
Opel Astra n 1.6 + nowy gaz. 2002 rok,
granatowy, garnżowany, serwisowany,
wspomaganie, poduszka, radio. 22500 zł
- sprzedam. Tel. 0694-036-487.
Skoda Felicia 1.3, 1997 rok, uszkodzona
- sprzedam. Tel. 0600-024-386.
Ford Escort combi 1.8, 1992 rok, sprowadzony, srebrny - Sprzedanl. Tel. 0500-287-779.
Absolutnie całe osobowe,
uszkodzone - kupię . Tel. 0501-581-906.
Kupię auta osobowe, dostawcze.
Tel. 0515-175-977.
Astrę lub Lanosa - kupię.
Tel. 0500420-702.
Absolutny - auto skup. Tel. 0669-69 1-797.
Kupię każdy samochód, Łowicz
i okolice. Tel. 0606-238-179.
Sprzedam Meroedes 207, bus.
Tel. 0696428-196.
Ford Fiesta, \996 rok, bogate wyposażenie,
bialy. cena 6500 zł. Tel. 0501-629-014.
Opel Omega B - sprzedam tanio.
Tel. 0600-6 I 2-688.
Cinquecento, 1997 rok, stan bdb - sprzedam.
Tel. 04217 I 0-73-56.
Audi 80. 1990 rok, gaz, stan bdb - sprzedam.
Tel. 600-938-371.
Ford Focus 16V Gnid F)(, 2004 rok,
I właściciel, na fakturę, bezwypadkowy
- atrakcyjnie sprzedam. Tel. 060 1-725-071.
Renault Laguna 1616V, 2000 rok, salon,
pierwszy właściciel - sprzedam.
Tel. 0603-241-360.
Skoda Felicia, 1996 rok, cena 5000 zł
do negocjacji - sprL.edam. Tel. 0609-023433.
Skoda Felicja 1.3, 2000 rok. stan b4b
- sprzedam. Tel. 0500434-007 po 15.00.
Sprzedam przyczepkę samochodową - Sanl,
1251200. Tel. 0512-526-561.
Mazda 323s, 1995 rok, uszkodzony przód
- sprzedam. Tel. 0691-849-374.
BMW 316, 199 I rok, powypadkowy,
2000 zł - sprzedam. Tel. 0508-591 -715.
Opel Astra 1.6, 4/5 drzwi. sporting. 11500 zł
- sprzedam. Tel. 0669-394-421.
Renault Laguna 1.9 DCl, 2000 rok
- sprzedam. Tel. 066 1-636-823.
Opony letnie Michelin 195/65, R15,
komplet, tanio. TeI.0607452-585.
Seat Cordoba 1.4 16V, 2003 rok, benzyna,
komputer pokładowy, elektrycme szyby
i lusterka, centralny zamek, immobilizer, ABS,
I wł aśc iciel, kupiony w salonie, 25800 zł
- sprzedam. Tel. 0602-370-919, 0605-880-425.
wyposażenie
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Opel Astra 1.4, 1995 rok, bordo metalik.
Aktualnie kupię samochody całe
5-<lrzwiowy, pól roku w kraju, 8100 zł
i powypadkowe, skupujerny także auta
- sprledam. Tel. 05 10-04241 4.
na złom. Tel. 0605-996-372, 046/83 1-96-22.
Sprzedam silnik 126p, 1998 rok, 48000 km. Audi 80 1.8, 1990 rok, podniszczony,
Tel. 069 1-158-827.
3500 zł- sprzedam. Tel. 050 1-586-017.
Auto-Handel Głowno: Nissan Almera l .4i, Audi 80 B4 2.0, 1994 rok, benzyna, gaz, zie1997 rok. salonowy, Astra combi 1.6i, 1994 lony metalik, 10900 zł, ewentualna zamiana
rok, Mercedes 190 2.0i, 1993 rok, gaz sekweo- (tańszy). Tel. 046/83 1-0244, 0506-380-694.
cY,jny, klimatyzacja, Siena 1.2, 1999 rok,
Audi 80 quatro 2.6 V6, gaz, 1994 rok, bordo,
Cinquecento 700. 1996 rok. Auta
metalik, bogate ~e, cena 11600 zI,
zarejestrowane. zadbane. Tel. 0604-392-876. propozycja zarruany (tanszy).
www.auto-agro.gratka.pl
Tel. 0604-706-309.
Ford Transit 2.5 D, 1997 rok, I właściciel. stan Audi M 1.6, 1994/1995 rok - sprzedam.
bdb - sprzedam. Tel. 042/719-59-1 8,
Tel. 046/83 1-8 1-22, 0504-057-366.
0664492-79 1.
BMW 525 combi 2.5TD, stan bardzo dobry
Opel Corsa 1.2, 1993 rok, wiśniowo-brązo - sprzedam lub zamienię· Tel. 0500-469-738.
wy metalik, sprowadzony, Ranault Laguna
BMW E36320i 24V 150 kM, 1991 rok, stan
1.8 gaz, 1995 rok, czarny metalik - sprzedam.
dobry, dobrze wyposażony, gaz
Tel. 0663-350-358.
sekwencxjny -.Sprzedanl. Tel. 0668-825-713.
VW Golf 1.6, 1994 rok, 5-<lrzwiowy, bogate
Części blacharskie i mechaniczne do Fiata
wyposażen ie, atramentowy metalik, Ford
Uno 1.0 - sprzedam. Tel. 0605-100-574.
Fiesta 1.3, 1999 rok, czamy metalik, bogata
Części Fiat Tepra 1.6. Tel. 0698-03 I -63 1.
wersja, sprowadzony - sprzedam.
Części Opel Omega A 2.0. 1990 rok
Tel. 0663-350-358.
- sprzedam. Tel. 0698-031-63 1.
Nysa - sprzedam. Tel. 0606-663-868.
Części Skoda Favorit, 1992 rok.
Fiat 126p, 1988 rok, przegląd, OC, hak
Tel. 0698-031-63 1.
- sprzedam. Tel. 0502-778-892.
Daewoo Lanos 1.4,2000 rok, benzyna + LPG,
Audi M, 1995 rok - sprzedam.
zielony metalik - sprzedam.
Tel. 0421719-89-15.
Tel. 046/8 15-08-20, 0500-007-954.
Renault Megane, 1996 rok - sprzedam.
Daewoo Nubira combi 1.6 I 998/ 1999 rok,
Tel. 0601419-747.
7500 zł - sprzedam. Tel. 0602-129482.
Honda Civic 1.4 , 1995 rok, idealny,
8500 zł - sprzedam. Tel. 0600-323-008. Fiat 126p, 1998 rok, kolor zielony
- sprzedam. Tel. 046/81444-12 po 17.00,
Opel Corsa 1.2, 1997 rok, idealny,
7800 zł - sprzedam. Tel. 0600-323-008. 0603-832-559.
Fiat 126p, listopad 1999 rok, katalizator,
Nissan Sunny 1.4, 1994 rok, 6000 zł
immobilizer, stan techniczny bandzo dobry,
• sprzedam. Tel. 0600-323-008.
przebieg 29 tys. krn. użytkowany
Ford Esco~ 1993 rok, gaz - sprzedam.
przez kobietę., cena do uzgodnienia
Tel. 0421710-94-59.
- sprzedam. Tel. 0665-535-105.
Opel Corsa C 1.0 12V, 2001 rok, sekwencja. Fiat CC 0,7, 1993 rok - sprzedam.
bogate wyposażenie, garażowany, klimaty- Tel. 0665-726-936.
zacja, 5-<lrzwiowy, stan bdb - sprzedam.
Fiat Marea Weekend 1.9 ITD, 2000 rok.
Tel. 0509-061 -804.
do poprawek lakiernIczych, 9500 zł
Seicento 900 Sx, 1999 rok. garażowany, stan - sprzedam. Tel. 0501-586-017.
bdb - sprzedam. Tel. 0691-863-517.
Fiat Punto 1.2, gaz, XI1 1996 rok.
Cinquecento 700, 1996 rok, czerwony,
5-<lrzwiowy, niebieski metalik, II właściciel
garażowany, stan bdb - sprzedam.
- sprzedam. Tel. 046/834-8 1-14.
Tel. 0503437-204.
Fiat Punto 1.2, gaz, 2003/2004 rok, bordo
Corsa 12. 1995 rok, uderzony tył, jeżdżący
metalik, 5 drzwi, przebieg 1600 km,
- sprzedam. Tel. 0696-948-162.
bezwypadkowy, stan idealny, możliwa
Escort 1.6 combi, 1997 rok - sprzedam.
zmiana (tańszy). Tel. 0604-706-309.
Tel. 0696-948- 162.
Fiat Punto n 1.2, gaz, 200 I rok, 5 drzwi, kolor
Punto lub Felicię - kupię.
zielony, cena 12600 zł, możliwa zamiana
Tel. 0500-420·702.
- sprzedam. Tel. 0604-706-309.
Cinquecento łub Tico • kupię.
Fiat Siena 1.2, 2000 rok, gaz - sprL.edam.
Teł. 0500-420·702.
Tel. 0888443-596.
126p, 199 1 rok, stan techniczny dobry
Fiat Uno 1.0, 200 I rok, 5-<1rzwiowa,
- sprzedam Tel. 0660-840-082.
bordowy metalik, I właściciel - sprzedam.
Tel. 046/835-33-08.
Absolutnie auta bezwypadkowe,
uszkodzone kupię.
Ford Escort 1.6, 1993 rok, stan dobry,
Tel. 0509-228-325.
5-<1rzwiowy - sprzedam. Tel. 0669-341-867.

o

podwyższonym

Najlepszy p~odukt

Ford Fiesta 1. 1. 1991 rok - spu.edam
Tel. 0509-33 1-296.
Ford Transit 1995 rok, krótki. niski, 12500 zł
- Sprzedanl. Tel. 0692-098-1 43.
Ford Transit 2.5D, sprowadzony, 1986 rok,
3800 zł -sprzedam. Tel. 0696-092-622.
Golf II, salonowy - sprzedam.
Tel. 0696-018-088.
Honda Civic 1.4,2001 rok, stan idealny,
serwisowany - sprzedam. Tel. 06%-062-87 1.
Kupię absolutnie każde osobowe
do 5000 zł. Tel. 0502-554-828.
Lublin n 3,5 t, 1998 rok - sprzedam.
Tel. 0500-296412.
Lublin n, 1998 rok, 3,5 ~ izotenna, przebieg
100 tyS., cena 14000 zł brutra - sprzedam.
Tel. 0600-8264 93.
Lublin, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0608-729445.
Mazda 626D, 1992 rok, combi - sprzedam.
Tel. 0602-3234 52.
Meroedes 124, 1987 rok, 2.3 + gaz, grafit
metalik, tanio - sprzedam. Tel. 060740 1-419.
Mercedes Vito 108CO l, 2000 rok,
6-osobowy, niska faktura - sprzedam.
Tel. 0695-667-301.
Nissan Alrnera. 1999 rok, 1.6 + gaz,
sekwencja, pełna opcja - sprzedam.
Tel. 0695-667-301.
Opel Astra 1.4 benzyna + gaz, 1997 rok,
czerwony. I x airbag. radio, 2 właściciel.
kupiony w salonie w kraju, faktura zakupu.
książka serwisowa, cena 9500 zł - sprzedam.
Tel. 05 10-143-089.
Opel Astra 1.7TD, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0600-262-935.
Opel Astra 1.7TD, 1997 rok, bialy,
sprowadzony - sprzedam. Tel. 0503442-523.
Opel Astr. I combi 1.6, 2000 rok, 12400 zI.
salon Polska, 1 właściciel - sprzedam.
Tel. 0509-369-540.
Opel Astra II 2.0 DTL, 1999 rok, bogata
wersja, cena 18900 zł. gotowy do rejestracji
- sprzedam. Tel. 0509-837-633.
Opel Astra n combi 1.4 16Y, 1998 rok, l wła
ściciel. salon Polska, \5900 zł, granatowy
metalik" - sprzedam. Tel. 0505-173-321.
Opel Astra II, 200 1 rok, gaz + pełne wyposażenie, srebrny - sprzedam. Tel. 0603-769-562.
Opel Corsa 1.2 16V, 2002 rok. 1 właścici el,
15800 zł, 3-drzwiowy, bezwypadkowy
- sprzedam. Tel. 0509-369-540.
Opel Corsa 1.2 16V, 2003 rok, 5-<1rzwiowa,
bezwypadkowa, 38000 km - sprzedam
lub zamienię na tańszy. Tel. 050 1-7 15-609.
Opel Corsa, 1997 rok, 6900 zł, Opel Frontiera 10ng 2.5 TDS, 1997 rok. 22500 zI, zamiana.
Tel. 0601-89 1-388.
Opel Vectra 2.0. XlI 1996 rok, combi, wyposażona. grafitowy metalik, 12800 zł
- sprzedam lub zamienię na mniejszy, tańszy.
Tel. 0606-535457.

standardzie wyposażenia

Polsce w roku 20061

Zapraszamy do autoryzowanego punktu sprzedaży:

OBUWIE: • trzewiki' gumowce' gumofilce
ODZle.t: • ubrania drelichowe' fartuchy' koszule flanelowe
• kamizelki' czapki • odzież nlepnemakalna • rękawice
ŚRODKI CZYSTOŚCI: • pasta bhp' mydło

HURTOWNIA

PASZ

• wortd • papier toaletowy' ręczniki
• kremy do rąk • ścierti
ŚROOKl OCHRONY OSOBISTEJ: • maski
• kaski • ochronniki słuchu I oczu • nakolanniki

oferuje:

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

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

SPRZEDAż WTERENIE: 0609-467-348

ZORGANIZUJEMY TOBIE

P ZYJ~ I
W
[
ZAPEWNIAMY:

~

,/ wspaniałą, wykwalifikowaną obsługę
,/ posiłki "palce lizać" ,/ wiejski stół
,/ dwie sale (sala taneczna i sala jadalna)
,/ piękne udekorowanie sali
,/ nlepowtarzalnq I mlłq atmosferę

Tel. (046) 837449, 0503-9n·175, 0504-11l-116

Firma MONTEX Głowno
ul. Klllńsklego 9a, tel. (042) 719-16-77

Plus ..,~ CYfRA

+

Łowicz,

Plac Przyrynek 16
Tel. 0-46 837-48-93
~
§:>~

Kasy fiskalne, wagi
r8~fl
Akcesoria
~
Programy dla firm .~'1'
Serwis
~
OfwJtmy bupmwodowy dostęp
•
•
•
•
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OGŁOSZENIA
Opel Vectrn Sedan 2.0, 1997 rok.
bezwypadkowa. wyposażona - sprzedam.
Tel. 0505-173-321.
Opel lalira 2.0DTL, 2000 rok, el. szyby
i lusterka. 2 x airbag, szyberdach, granat, cena
24600 zl. gotowy do rejestracji - sprzedam.
Tel. 0509-837-633.
Passat 2.0. 1992 rok. gaz, comb~ biały.
cena 3800 zł - sprzedam. Tel. 0663-910-865.
Peugeot 405 1.4 kat., 1993 rok. alann, centralny zamek - sprzedam. Tel. 0660-618-340.
Peugeot 405 1.6, 1993 rok, cena 4200 zł
- sprzedam. Tel. 0502-299-100.
Polonez Atu Plus, 1998 rok, listopad
- sprzedam. Tel. 0461815-67-52.
Polonez Truck 1.9D - sprzedam.
Tel. 046/833-9245.
Powypadkowe kupię.
Tel. 0605-100-574.
Powypadkowe kupię.
Tel. 0669-557-167.
Renault Espace Grand, 1999 rok, 2.0i + gaz,
fuli opcja - sprzedam. Tel. 0607401419.
Renault Laguna 1.9 DTI, 1998 rok, pełna
opcja, zadbany- sprzedam. Tel. 0662-008-537.
Renault Lagtma combi 2.0, 1996 rok,
benzyna - sprzedam. Tel. 0607-320-552.
Renault Megane combi 1.6, 1999 rok, bezwypadkowy, wyposażony. 15500 zł - sprLedam
lub zamienię. na tańszy. Tel. 0509-369-540.
Seat Cordoba 1.4. X 2000 rok, I właściciel.
salon Polska, bezwypadkowy, serwisowany,
możliwość rat, zannany - Sprzedanl.
Tel. 046/834-81-14.
SeicenlO 1.1 , 200 I rok - sprzedam.
Tel. 0609-210- 11 3.
Skoda Felicia 1.3, gaz, 2000 rok, niebieski
metalik, bezwypadkowa, II właści ciel
- sprLCdaJn. Tel. 0461835-33-08.
Skoda Felicia combi 1.3 MPI. gaz, 200012001
rok. stan dobry - sprzedam. Tel. 0691-718-950.
Skoda Felicja pick up, 1997 rok. silnik VW
- sprLedam. Tel. 046181544-68.
Sprzedam części do Fiata Cinquecento
blachan;kie i mechaniczne. Tel. 0602-814-048.
Sprzedam skrzynię ładunkową z plandeką
Star 200. Tel. 0600-95-15-79.
Toyota Yaris 1.0. 2003 rok, klimatyzacja
- Sprzedanl lub zamienię na tańszy.
Tel. 0501-715-609.
Transport lawetą. Tel. 0698-031-631.
Volkswagen Golf II 1.8 GTl, 1990 rok, gaz
- sprLedam. Tel. 0512-654-727.
Volkswagen Golf V I.9TDI, 1996 rok, czarny
metalik. 5-drzwiowy, 12900 zł. gotowy
do rejestracji. Tel. 0509-837-633.
Volkswagen Passat 1.8. 1989 rok - sprzedam.
Tel. 0603-917448.
Volkswagen Passat 1.8. gaz. bogate
wyposaicnie. zarejestrowany, 19700 zł
- sprLedam. Tel. 0668-149-782.
Volkswagen Polo 1.4 16 V. 200 I rok,
I właściciel, serwisowany, bezwypadkowy.
salon Polska. S-drzwiowa, możliwość rat,
zamiany - sprzedam. Tel. 0461835-33-08.
Volkswagen Polo I.4D. 1993 rok - sprzedam.
Tel. 046/831-81-22, 0607-932-999.
Volvo 440 1.7, 1991 rok - sprzedam tanio.
Tel. 046/831-81-22, 0607-932-999.
Volvo 460 1.8 b+g, 1995 rok, stan bardzo
dobry, cena 7500 zł - sprzedam.
Tel. 0608-697-964.
VW Golf U 1.8, 1992 rok, benzyna + gaz,
grafitowy metalik. 5-drzwiowy, 4 x elektryczne ~zyby. wspomagaoie kierownicy. welur,
hak, cena 5000 zł - sprzedam.
Tel. 0600-258-257.
VW Golf III 1.4, 1994 rok, gaz, czarny. pierwszy właściciel- sprzedam. Tel. 0506-123-521.
VW TI. 1.6 Diesel. 1990 rok - sprzedam.
Tel. 0501-032-827.
Wartburg 1300. gaz, przegląd luty 2008 rok
- sprzedam. Tel. 04618 14-56-93.
Zuk z izotenną - sprzedam. Tel. 0461815-66-73.
Zuk, 1992 rok, 1993 rok, blaszak, gaz,
benzyna. Tel. 0604-230-734 (9- 16).
Żuk, izoterma, gaz - sprzedam.
Tel. 044171 0-6 1-03.

MOTOROWE
Motocykle - kupię. Tel. 0500-167-670.
SprLCdaJn MZ TS 150. stan bdb. cena 700 zł.
Tel. 0696-545-579.
Sprzedam skuter Beta, stan bdb. 1996 rok.
Tel. 046/837-13-74,0889-907-194.
Sprzedam skuter Yamaha Aerox, 2000 rok.
Tel. 0603-653-020.
Spl7edam komara Romet Kaden stan bdb.
Larejestrowany. Tel. 060 1-295-760.
Kavasaki EX 500-D. 1999 rok, 9000 zł
- spl7edam. Tel. 0500- 167-670.
Sprzedam Kavasaki ZX-750. 1987 rok.
Tel. 0693-833-073.
Sprzedanl motocykl MZETZ 250.
Tel. 0605-094-170.
SprLedam skuter Piagio. 1999 rok.
Tel. 0888-895-150.
Kupię motorower Romet lub Ogar. sprawny.
"rejestrowany. Tel. 0697-040-181.
Sprzedanl skuter Żbik Baotiao 50. 2005 rok.
Tel. 0783-648-154 po 16.00.
SprLedam ETZ 251. igła po kapitalnym
remoncie i lakierowaniu, cena 1920 zł.
Tel. 0695-289-120.
Kupię przednie koło tarczowe MZ.
Tel. 0607-815-785.
Kupię stary motocykl WSK, WFM. SHL. MZ.
Jawa i inne. Tel. 0461832-25-83, 0506-168-535.
Kupię stare motocykle i części. silniki.
skrzynie biegów. ramy. koła, kosze i inne.
Tel. 0505-529-328.
Simson S51. Tel. 0665-517443.

GARAżE
Tanio sprzedam garaż, os. Bratkowice.
Tel. 0607-244-345.
SprLedam garaż, os. Dąbrowskiego.
Tel. 0608-122-555.

DROBNE

Sprzedam garaż z kanałem, os. Bratkowice.
Tel. OS04-0 I 0-990.
Sprzedam garaż budowlany. metalowy
o wym 2x2x4 m. 900 zl. Tel. 0880-918434.
Garaż-os. Broniewskiego. Tel. 0692-101-989.
Garaż do wynajęcia, ul. Slowackiego.
Tel. 0461837-03-06 po 19.00.
Sprzedam garaż z płyt betonowych.
Tel. 0605-094-174.
Sprzedam gara wlasnościowy w Głownie.
ul. Swoboda 18a. Tel. 042/259-14-67
po 18.00.

NIERUCHOMOŚCI
- SPRZEDAż
Do sprzedania dom z działką 0,63 ha, Zduny
- Dąbrowa. Tel. 0461833-51-07. 837-71-83.
Sprzedam dwie działki przy trasie Poznań
skiej: około 2000 .tnkw. i około 5000 tnkw.
- cena ogólna 85000 zł. Pilnie.
Tel. 022/863 42-55. 0501-926-633.
Sprzedam dom, osiedle Zadębie
w Skiemiewicach. Tel. 0461833-05-83.
Sprzedam las w gminie Oomaoiewice.
Tel. 0506-793-904.
Sprzedam gospodarstwo rolne 6 ha
z budynkami. Bąl<ów Górny 47.
tel. 046/837-00-26. 046/837-33-23
po 19.00.
Sprzedam 1,8ha ląki nad Bzurą
Tel. 0691-715496.
Dom 220 mkw. + budynek gospodarczy
w Lowiczu. Tel. 0696-116-169.
Sprzedam dom w stanie surowym otwartym
o pow. użytkowej 160 mkw. na działce
1.75 ha, koło Lowicza. Tel. 0502-093-199.
Sprzedam mieszkanie 50 mkw.• Łyszkowice.
Tel. 0603-265-105.
Sprzedam 4 ha z budynkami. cena 165 tys.
do uzgodnienia. Tel. 0787-140-604.
Sprzedam domek letniskowy, drewniany.
Tel. 0608-689-173. 0698-535-722.
Sprzedam ziemię o pow. 2 ha 26 arów. Łowicz,
ul. Czajki. Tel. 0600-950-708.
Sprzedam Iąl<ę 0.55 ha w Uchaniu Dolnym.
Tel. 046/838-83-31.
Sprzedam dzialkę budowlaną
o pow. 2900 mkw. w miejscowości Dębowa
GÓm. Tel. 0698-815-021, 0665-220-393 .
Sprzedam siedlisko w Kompinie.
Tel. 0508-953-694.
Sprzedam gospodarstwo rolne.
Tel. 0697-624-236 po 20.00.
Sprzedam działkę rolnc>-budowlaną
5400 mkw. ul. Armii Krajowej w Łowiczu.
Tel. 0515-706-832.
Sprzedam dzialkę rekreacyjną z drewnianą
altaną, przy ul. Sochac'lewskiej.
reI. 046/837-36-35 po 17.00.
Sprzedam 48 mkw. Tel. 0887-060-021
po 18.00.
Sprzedam M-3. 53 mkw. Tel. 0503-909-387.
Sprzedam dom. pow. 86 mkw.• działka
206 mkw.. ŁowiC"., ul. Lęczycka 106.
Sprzedam działkę rolną z prawern zabudowy
obok lasu w Lowicm Tel. 0509-099-%5.
Sprzedam tanio lub wynajmę
pawilon handlowy pow. 12 mkw.,
na targowicy miejskiej w Łowiczu ,
fl!ZY ul. Sikorskiego. Teł. 0607-235-287.
Nieruchomość rolną 124ha z zabudowaoiami.lą!<ę O,27ha Myslaków. tel. 0605-308-551.
Sprzedam mieszkanie 72 mkw.
Tel. 0509-824479. 0605-065-790.
Zamienię M4. os. Bratkowi<:e na mniejsze.
Tel. 0608-510-453.
Dzialka z domem jednorodzinnym w stanie
surowym. Tel. 0665-723-997.
Mieszkanie 48,19 mkw.. os. Bratkowice.
Tel. 046/837-75-53.
Sprzedam posiadłość 17 km od Łowicza.
Tel. 0693-535-243.
Bratkowice 73 mkw. zarnienię na mniejsze.
Tel. 0501-549-663.
Mieszkanie. Tel. 0602-852-513.
Sprzedam dzialkę rekreacyjną, ul. Lódzka.
Tel. 0607-385-987.
Zamienię mieszkanie lokatorskie M-5,
os. Starzyńskiego - na 2 pokoje do 40mkw.
Tel. 05.17-720-517.
Zamienię własnościowe bloki Lowicz
na Lodż. Tel. 0505-187-576.
Sprzedam gospodarstwo rolne w części
lub w calości 2.84 ha. Bobrowniki 85
(nr dzialek 553. 970). Tel. 0602-696-785.
Sprzedam nieruchomość zabudowaną położoną w Sobocie, działka
5500 mkw., naniesienia 460 mkw.
Tel. 0461837~5-63 (w godz. 8.00-15.00
od poniedziałku do piątku).
Sprzedam dom wielorodzinny. Lowicz,
ul. Gdat\ska 7a. Tel. 0509-513407.
Piękna działka w Michałówku k.Nieborowa, 6600 mkw. Tel. 0510-158-231.
SprLedam lub wynajmę zaklad produkcyjny
o pow. 1000 mkw. Tel. 0889-561-534.
Sprzedam mieszkanie 54 mkw.
Tel. 0605-561-121.
M4. os. Bratkowice. I piętro. 61 rnkw.
Tel. 0662-193-686.
Sprzedanl mieszkanie 75,60 mkw. os. Baczyńskiego. Tel. 00501-340-731. 0694474463, 046/8374946.
D'Lialka I ha. Lowicz, ul. Poznańska.
Tel. 0889478-566.
Sprzedam dom 100mkw. l działką 1780 mkw.
w Łowiczu. ul. Anlni Krajowej, 1.80 tys. zł.
Tel. 0513-652-880.
Sprzedam lub wynajmę 3-pokojowe mieszkanie, os. Starzyńskiego. Tel. 0461837-66-24.
Sprzedam dom w Myslakowie. '
Tel. 0662-077-250.
Sprzedam 24 mkw. Tel. 0602489-317.
Sprzedam działkę pow. 1.5 ba Ziełkowice.
Tel. 0500-751-153.
Sprzedam działkę rekreacyjną,
zagospodarowaną w Niedźwiadzie.
leI. 0504-334-736.
Sprzedam nieruchomość, Zduny.
Tel. 0604489-285.

•

OGŁOSZENIA

Sprzedam gospodarstwo w,"" z budyokami
i maszynami. Tel. 0516-192-7 17.
Sprzedam mieszkanie 44 InkW.• centrwll
lub zamienię na większe. Tel. 0697-689-872.
Sprzedanl mieszkanie 46 I11kw. W piętro.
w centrum Lowicza. Tel. 046183746-53.
SprLedam mieszkanie Warszawa - Ursus.
69 mkw.• osiedle strzeżone, basen. nowe
bloki. Tel. 0668-505-676.
Sprzedam budynek mieszkalny i gospodarczy. koło Lowicza. Tel. 0697-624-236
po 20.00.
Sprzedam sklep w Łowiczu.
Tel. 0695-519-167.
Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną.
Tel. 0693-552-225.
Sprzedam dom w Strykowie. działka
700 mkw.• pow. około 220 tnkw.
Tel. 0600-892481.
Sprzedam gospodarstwo z budynkami 20 ha
lub 3 działki. Tel. 0502-553-569.
Działka 9700 Inkw. Sochaczew,
tel. 0696-819-935.
Sprzedam dzialkę budowlaną o pow.
939 mkw., z budynkiem drewnianym - wszystkie media, w Lowiczu. Tel. 0461837-05-22.
Sprzedam działki budowlane. Nieborów.
Tel. 0601-789-777.
Dzialka 1300 mkw.. z prawem zabudowy,
Glowno. ul. Lowicka 81. Tel: 0-601-349-218.
3.033 ha - rolne, Stryków. Tel. 0885-172-798.
Działka budowlana 1418 mkw. - 45 zł/m,
Glowno, ul. Asnyka 7. Tel. 058-535-20-86.
2 pokoje z kuchnią w blokach spółdzielczych,
os. Kopemika - Głowno. zamienię na 1 pokój
z kuchnią - wygody. Tel. 042/655-56-60
po 18.00.
Działka 57 arów - stodółka murowana,
komórki. budynek mieszkalny murowany.
Niedźwiada, połączenie z trasą A-2.
Tel. 601-327-663.
Gospodarstwo roIne 10 ha z budyokami.
okolice Głowna. Tel. 0880-037-845 po 20.00.
Działki budowlane. okolice Glowna
Tel. 0506402-647.
Działka Stryków. 7400 rnkw.
Tel. 0663-395-586.
Sprzedam 3 ha gruntu, okolice Strykowa.
Tel. 042/719-74-68.
Dom w Strykowie. piętrowy, stan surowy.
media, działka 700 rnkw.• szybko.
Tel. 0694-007-272 wieczorem.
Dzialka budowlana 13000 mkw. przy trasie
Dmosin-Kołacin . Tel. 0509-171-283.
Działka 1.17 ha, Wola Blędowa przy trasie.
Tel. 0421719-61-60.
Sprzedam dzialkę budowlaną 2500 mkw..
Skierniewice. ul. Gajowa (nad Zalewem).
Tel. 0880-846-865.
Sprzedam wialkę budowlaną, obok linia
elektryczna. wodociąg. okolice Rawy
Mazowieckiej. Tel. 0662-741402.
SprLedam kawalerkę w Łodzi.
Tel. 0693-044462.
Sprzedam działkę 1400 rnkw. wraz z domem
do remontu w Rylsku. Tel. 0888-084-267.
Sprzedam 4 ha, Kaleń klRawy Mazowieckiej.
z możliwością zabudowy. Tel. 0606-436-704,
0504-465-30 I.
Sprzedam dzialkę rolnc>-budowlaną
o pow. 0.66 ha, Olszowa Wola.
gm. Sadkowice. Tel. 0785-244-370.
Działka 2.80 ha w tym: 4000 mkw. działka
budowlana, 2300 mkw. działka ogrodzona.
media, domek w śródmieściu, Rawa
Mazowiecka, ul. I-go Maja 34.
Sprzedam dom w Rawie Mazowieckiej.
dobra lokalizacja. Tel. 0508-996-042.
Sprzedam dom w Rawie Mazowieckiej.
Tel. 0608456-588.
Dom, 350 mkw. Tel. 0662-785-002.
Działka 3200 mkw.• z dostępem do rzeki.
Mokra Fajki. Tel. 0691-808-344.
Sprzedam mieszkaDie 38 mkw. U piętro.
Tel. 0461832-18-85, 0667-257-077 po 20.00.
Sprzedam dzialkę o powierzchni 4900 Inkw.•
Nowy dwór Parcela Tel. 0514-854-587.
Sprzedam nneszkanie 72 mkw.• na Widoku.
Tel. 0500-093-231.
Sprzedam mieszkanie 30 mkw.. kawalerka,
cena 100000 zl. Tel. 0513-909-730.
Sprzedam działkę •.pod" Strobowem.
Tel. 0601-692-306.
Sprzedam dom na Zadębiu do zamieszkania
Tel. 046/833-05-83.
Sprzedam działkę inwestycyjnc>-budowlaną
1.6 ha, Sierakowice Prawe. Tel. 0668-829-349.
Spl7edam nieruchomość 1500 mkw..
w tym budynek mieszkalnc>-handlowy
490 InkW., w centrum Skierniewic.
Tel. 0608-525-251.
Sprzedam działkę rekreacyjną o powierzchni
400 mkw.. z domkiem, ogródki działkowe
"Konwalia". Tel. 0609-737-555.
Sprzedam dzialkę nad jeziorem.
Tel. 046/832-53-39.
Sprzedam działkę budowlaną I km od trasy
Skiemiewice - Lowicz. Tel. 0607-178-705.
Mieszkanie %.5 tnkw.• I piętro
w Dąbrowicach. Tel. 0664-280-355 po 18.
Sprzedam ziennę rolną z działką budowlaną
4 ha w tym 0,5 ha aronu we wsi Głuchów.
Tel. 0510-143-780.
Sprzedam mieszkanie41 mkw.•
centrum miasta Skierniewice.
Tel. 0601-73-60-33.
Plac 4300 mkw.. Skierniewice. ul. Rawska 71.
Tel. 0605-337471.
Sprzedam grunt 5,5 ha gm. Cielądz.
Tel. 046/814-20-17.
Sprzedam stacj~ LPG. Kowiesy.
Tel. 046/814-21-39. 0515-997-523.
Budynek mieszkalny II O mkw..
z zabudowaniami na działce 2200 rnkw.
w Skierniewicach. Tel. 0461833-22-86.
Sprzedam działkę budowlaną
przy ul. Granicznej w Skiemiewicachc
Tel. 0502-531-377.
1100 rnkw., Puszcza Mariańska, 28000 zl,
do uzgodnienia Tel. 0461831-84-66.
Sprzedam segment w Skierniewicach
300 mkw" działka 350 mkw., cena 370 tys. zł.
Tel. 0513466-644.
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NIERUCHOMOŚCI

- KUPNO
Kupię dzialkę rolną, Nieborów.
Bełchów. Tel. 0600-928-211.

Bolimów.

Kupię działkę, ziemię, gospodarstwo
rolne Łowicz - okolice.
Tel. 0601-257-098.
Kupię kawalerl<ę do 30 mkw. w Łowiczu.
Tel. 0461837-3646.
Kupię dom do remontu, do 150 tys. zł.
Tel. 0509406-555.
Kupię domek do 100mkw. lub zamienię
2 mieszkania na domek, na terenie Łowicza.
Tel. 0603-879-675.
Kupię grunty orne. Nieborów i okolice.
Tel. 0660-183-700.
Kupię M4 lub M-5, os. Bratkowice.
Tel. 0601-508-927.
Kupię mieszkanie do 50 mkw.• parter
lub I piętro w Łowiczu. Tel. 0600-968-960.
Kupię mieszkanie w Lowiczu M-3.
Tel. 0668-505-676.
Kupię dom w Łowiczu lub okolicy.
Tel. 0600-661-829.
Mieszkanie w Głownie 2- lub 3.pokojowe, w blokach, os. Kopernika
lub os. Sikorskiego - kupię.
Tel. 0662-112-121 .
Ogólnopolska firma odzieżowa
poszukuje lokalu handlowego
50-70 mkw. w centrum Łowicza.
Tel. 0607-306-208.
Domek okolice Sochaczewa, do 50 tys.
Tel. 066 1-054-357.
Kupię 3-pokojowe mieszkanie
w Gło-.rnie. Tel. 0607.a43-312.
Kupię nieduży dom - Głowno,
Stryków, okolica lub siedlisko.
Tel. 0607-843-312.
M4. Glowno. Tel. 0510-165472 po 17.00.
Kupię ziernię rolną. Tel. 0513-008-360.

NIERUCHOMOŚCI

-WYNAJEM '
Poszukuję lokalu na działalność gastronomiczną (bez alkoholu) - bar szybkiej obsługi

o pow. 40-80 mkw. w ruchliwej części miasta
Za pomoc przewidziano oagrodę w wysokości miesięcznego czynszu. Tel. 0608-618-457
(10.00-18.00).
Wynajmę nowy lokal usługowc>-handlowy.
o pow. 84 rnkw.• parter. parking, Socbaczew.
Tel. 0604-897-644.
Poszukuję lokalu do wynajęcia,
około 100 mkw. Tel. 0602-131-767.
SlUkam mieszkania do wynajęcia \Ii ŁoWI
czu. mole być do remontu. Tel. 0609474-732.
Do wynajęcia powierzchnia
handlowa 250 mkw w Łowiczu.
Tel. 0603-003-065.
Do wynajęcia pomieszczenie biurowe
130 Inkw. w Łowiczu. Tel. 0603-993-065.
Lokal do wynajęcia, 45 mkw.. c.o.• c.w.·.
telefon, cenIrUIn Lowicza. Tel. 0602-710-314.
Do wynajęcia lokal pod działalność 50 rnkw.
w Zdunach. Tel. 0461838-78-30.
Do wynajęcia na dzialalność 20 mkw.•
w Lowiczu na ul. Zcluńiliej. Tel 0692432-857.
Lokal do wynajęcia, przy ul. Zduńskiej.
Tel. 0501-533-001.
Do wynajęcia lokal na ul. Armii Krajowej.
Tel. 0697470-090.
Do wynajęcia lokale użytkowe na usługi.
ok.4O mkw. okolice ul. Bolimowskiej.
Tel. 046/83749-22. 0503-833-891.

Do wynajęcia kawalerka. 3Omkw.•
os. Reymonta. Tel. 0602-743-012.
Do wynajęcia M-5 w Łowiczu na działalność usługowo-biurową lub inną.
Atrakcyjna cena. Kontakt: e-mail :
iwapla@wp.pl, tel. (+44) 7871436-109.
Tanio do wynajęcia M-5 w Łowiczu.
Kontakt: e-mail: iwapla@wp.pl.
tel. (+44) 7871436-109.
Do wynajęcia lokal 40 mkw. Łowicz.
Tel. 046/837-10-69.
Do wynajęcia pawilon handlowy
w Łowiczu. róg ul. Klickiego i Napoleoń
skiej. Tel. 046/8374246. 0605-578-502.
Lokal do 120 Inkw.• centrum , ul. Zduńska.
Tel. 0668-314-253.
Szukam kawalerki do wynajęcia.
Tel. 0504-203454.
Do wynajęcia lokal 65 mkw., I piętro,
Łowicz, ul. Zduńska - na działalność
usługowo./:liurową. Tel. 0660-230-318.
Lokal na sklep. biuro w Łowiczu
na os. Górl<i. Tel. 0695-608-759.
Wynajmę 30 lub więcej miejsc
noclegowych, Plac Przyrynek 11,
tel. 0461837.s9-16, 0512-098-358.
Wynajmę dom na sklep lub bar w Złakowie
Borowym. Tel. 0607-809-288.
Wynajmę domek drewniany na wsi.
Tel. 0514-543-565 .
Poszukuję współlokatorki do mieszkaoia
w Łowiczu - tanio. Tel. 0661-683-041.
Noclegi dla firm i nie tyłko.
Tel. 0508-358-988. 0508-718-509.
Wynajmę dużą powierzchnie na reklamę
w centrum Łowicza. Tel. 0508-358-988.
0508-718-509.
Do wynajęcia drewniany dom na wsi.
Tel. 0609-525-105.
OSP Skowroda Północna wynajmie
pomieszczenie 30 mkw. + zaplecze
na sklep spożywczy. Tel. 0606432-319.
046/838-12-56.
Wynajmę mieszkanie M-3. os. Bratkowice.
kaucja. Tel. 0517-847-625.
Tanie noclegi w Głownie.
Tel. 0698-783-854.
OSP w Starym Waliszewie wynajmie
lokal sklepowy o pow. 100 mkw.
Tel. 0600~73458, 0461838-25-88.
Poszukuję lokalu na szwalni~
o pow. 40-60 Inkw. Tel. 0503-014494.
Poszukuję malego mieszkaoia - samotny.
Stryków. okolice. Tel. 0603-982-395.
Pilnie poszukuję mieszkaoia do wynajęcia.
kawalerka, Rawa Maz. Tel. 0885-710-362.
Poszukuję do wynajęcia mieszkanie
w Skierniewicach. Pilnie. Tel. 0660-709-541.
0889-550-843.
PoszukUję do wynajęcia mieszkanie
w Skiemiewicach. Tel. 0508-262-105
Wynajmę plac w centrum miasta.
Tel. 0507-221-828.
Pilnie poszukuj~ lokatora lub lokatorki
w Rawie Mazowieckiej. Tel. 0669-964-831.
Wynajmę lokal, centrum. Tel. 0461832-53-39.
Poszukuję do wynajęcia mieszkania
w Skierniewicach dla starszej paoi.
Tel. 0887-156-163.
Do wynajęcia lokal z kanałem
w Skiemiewicach. Tel. 0609-737-019.

KUPNO· RÓŻNE
Kupię złom.

Tel. 0504-350-641.
Tel. 0787-292-361.
kuchnię gazową. Tel. 0605-591-610.

Kupi~ betoniarkę.
Kupię

Kupię podklady kolejowe, płyty Yungo
lub trylinkę. Tel. 0461838-88-77 po 11.00.
Piec do c.o. w granicach I m.
Tel. 046/861-14-27 wieczorem.
Kupię różne monety przedwojenne.
powojenne itp. Tel. 0887-221-227.
Kupię kiosk, pakamerę lub altanę. nadające
s i ę na domek letniskowy. Tel. 0887-221-227.
Kupię tanio 2 telefony, używane.
Tel. 0516-924-098, 0504-138-342.
Kupię betoniarkę małą, 230V oraz używane
okna plastikowe. Tel. 0606-513454.
Kupię tanio telefon komórl<owy. używany.
Tel. 0516-324-098.
Przyjntę gruz lub ziemię. Tel. 0609-880-035.
Kupię militaria z przed 1945 roku, szable.
bagnety, hełmy, mundury, czapki,
odznaczenia i inne. Tel. 0505-529-328.

SPRZEDAż - RÓŻNE
Sprzedam drewno kominkowe. opalowe,
rozpalkowe. Tel. 0501-658-261.
Okna, drzwi - nowe, używane.
Niedrogo, hurtownia. Piątek,
tel. 0602~17-895.
Komputer - tanio. Tel. 0500-204-559.
Sprzedam zestaw komputerowy używany.
Tel. 0608-263-951.
Najtańsze rolety okienne w okolicy.
Wybór około 250 kolorów.
Tel. 0461830-20-78, 0602-370470.
Sprzedam lodówkę sklepową, cena 300 zł .
Tel. 0602-585-750.
Sprzedam deski podłogowe sosnowe.
Tel. 0503-639-101.
Pralki, lodówki, zamrażarki,
zmywarki, (gat. U). Tel. 0510-158-880.
Betoniarkę, rusztowania. Tel. 0510-124-700.
Sprzedam bramę \\jazdową ze słupkam~
z blachy falistej. Tel. 0601-239-804.
Komputery, laptopy, notebooki - bardzo duży wybór. Najtańsze komputery poleasingowe. Nawigacja GPS TIR.
Nie przepłacaj. Zduny 1a, trasa A2
(Warszawa.poznań). Tel. 0601-946-286.
Textirna szara, złota, stan bdb.
Tel. 0606-347-267.
Sprzedam migomat 145. wiertarkę stołową
220 V (prawie nowa). Tel. 0505-928-735.
Sprzedam kanneń z rozbiórki. wełniak
księżacki w komplecie. Tel. 046/838-16-04.
Sprzedam strój łowicki komurujny
dla chlopca. Tel. 0696-298-286.
Sprzedam sofę skórzaną, rozkładaną
Tel. 0600-932-175 po 15.00.
Sprzedam sukienkę komurujną.
Tel. Q.ł6i837-53-83.
Sprzedam perkusję akustyczną Pulse - USA.
Tel. 0604-782481.
Wiertarka stołowa, spawarka 200:400 V.
komplet do spawania gazowego. pleksi ma~
grubość 4 mm. Tel. 0602-366-564.
Sukienka komunijna. Tel. 0662-116-836
po 18.00.
Meble stylowe. Tel. 0606-645-785.
Sprzedam rower dziecięcy "Cross".
Tel. 0502-238-597.
Sprzedam laty na dach i deski 2.
Tel. 0501-136-953.
Sprzedam segment pokojowy. wersalkę,
dywan. Tel. 046183747-11.
Sprzedam używane meble
kuchenne i pokojowe.
Tel. 046/837-51-99.
Tanio sprzedam sukienkę komunijną,
długą. Tel. 0502-084-055.

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

SPECJALIZACJA - SERWIS
Volkswagen GROUP, OPEL
- 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
autoholQwanie 24h 0602 827 237
- na czas naprawy - samochód zastępczy
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Sprzedam sukienkę komunijną i garnitur
komunijny; radioodtwarzacz samochodowy,
zmieniarkę płyt kompaktowych'.
Tel. 0664- 177-606.
Pralka Polar. do naprawy.
Tel. 046/837-78-26.
Waga elektroniczna, krajalnica, lada
chłodnicza. Tel. 0693- 126-258.
Wypoczynek 2+ I + I, kolor chabrowy,
nowoczesny styl, 500 zł. Tel. 0603-201-ó23.
Łóżko piętrowe. nowe. Tel. 0695-973-73 1.
Maszt widlaka. Tel. 0461838-9 1-28 po 18.00.
Części używane do widlaka elektrycznego.
Tel. 046/838-91-28 po 18.00.
Sprzedam silnik 11 kW. Tel. 046I838-ó9-1 8.
Sprzedam lóżeczko . Tel. 05034 994 80.
Sprzedam suknię śl ubną. Tel. 0506-076- 199.
Sprzedam bl achę trapezową na wymiar
i blachę płaską czanną. Tel. 0506-844- 177.
Grzałki do lutownicy, kowadło, imadła,
krajzega, pralka, ule, celówka 5,1/2 m. dryny
pod most, obrazy. TeL 0604-ó28-204.
Sprzedam tregJ)' 14. TeL 0608455-858
19.00.
SwieOO do sadzenia od 50 cm wzwyż
Czerniewok. Kiemozi, tel. 0608-889445.
Sprzedam monitor LCD 19". panoramiczny.
nowy, na gwarancji; sofę. 2 fotele, 2 puly.
Tel. 0694-520-819.
Sprzedam piec c.o.; I"'I1kę 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 spawarkę Bester 220 V - nowa,
na gwarancji. Tel. 046/838-08-ó6.
Silniki elektryczne 1.1 kW/220. 2.2/360.
Tel. 0510-124-700.
Sprzedam telefon Nokia. Tel. 06084 I 0"()38.
Kupię ceowniki. profile. tregry.
Tel. 0693"()25-952.
Sony Ericson KJOOi. Tel. 0785-530-840.
Sprzedam wiąz długośCi 3 m i 4 m. średnica
około 70 cm; czarną, nową, dużą ktrnkę
skórzaną, damską, Tel. 0461837-13-22.
Sprzedam 7 szt. ściętych topoli.
Tel. 0602-559-606.
Sprzedam nowy akumulator 44AH.
pilarkę Stihl 023. Tel. 0607-1 994 72.
Sprzedam dziewczęcy welniak komunijny.
Tel. 024/277-92-53.
Sprzedam segment pokojowy TUR
z lawostołern Tel. 0461837-73-03 po południu.
Sprzedam stemple budowlane.
Tel. 0695-608-75 I.
Sprzedam betortiari<ę Wtkę.Tel. 0668..() I 1-735.
Sprzedam suknie ślubną, rozm. 38.
Tel. 069 1422-276.
Sprzedam tanio wózek dwufunkcyjny Polak
i fotelik samochodowy Chicco O- I3 kg. stan
bdb. Tel. 0509-7 14-745.

eo

Sprzedam wózek inwalidzki, napęd ręczny.
TeL 046/837"()3-96.
Wózek dziecinny spacerowy, 4-stopniowy,
nosidełko. Tel. 0668-599-585.
Sprzedam sukienkę kom unijną.
Tel. 0698-50 1-867.
Sprzedam tregry 14 - 12 szt. po 12 m;
drut zbrojeniowy 600 kg. gr. 6.
Tel. 046/838- 12-30.
Sprzedam wózek inwalidzki.
Tel. 0697-ó34-004.
Sprzedam akwańwn 200 I. Tel. 0660-826-628.
Sprzedam Dera 14 - 4", 176 igieł.
Tel. 0606-967-338.
Sprzedam Workstation Ro land XP-5'0,
wzmacniacz Powermixer LOM MX-ó, 200 W,
stan dobry. Tel. 0669..046-7 11.
Sprzedam 5 topoli do ścięcia. Zawady I.
Maszyny stolarskie. Tel. 0889-513-750.
Sprzedam wełniak lowicki mlodzieżowy,
stan dobry. Bąków Dolny 48.
Sprzedam wózek parasolka. łóżeczko.
Tel. 0607-1 99-099.
Sprzedam szklarnię pow. 180 mkw. (6)<30).
Tel. 0880-904-880.
Sprzedam nmel rnetalowy wym. 6 x 6 x 2,75 m.
Tel. 0509-739-202.
Sprzedam akordeon Fimtti 4-chórowy, 96 bas.
Tel. 0501-ó72-903.
Sprzedam rower młodzieżowy - 100 zł.
Tel. 046/837-33-59.
Sprzedam grubą topolę. Tel. 0600-988-626.
Namiot 3-osobowy Aster + tropik, przedsionek. Używany 3 razy. Cena do uzgodnienia
Tel. 046/83749-09.
Wózek widlowy Clark, udźwig 3 t, wys. podnoszenia 4,5 m. Diesel, silnik Perkins. wspomaganie kierownicy, boczny prlesuw wideł,
w ciąglej eksploatacji. Tel. 0505"()39-888.
Sprzedam pilę spalinową Partner 350;
kosiarkę spalinową do trawy - niedrogo.
Tel. 046/83747-17.
Telewizor 28". panoramiczny, 100 fu,
srebrny, nowy.; chlodziarko -zamrażarka
WhitpOOl, używana. Tel. 0602-381-914.
Wentylatory duże, elektowciągi 1.6 t, 3 l .
Tel. 0889-561-534.
Silniki elektryczne 25kW, 22kW, 15kW
i inne. lampy oświetleniowe zewnętrzne
(2 szt.), szafki ubraniowe metalowe.
Tel. 0889-561 -534.
Brama sta lowa zewnętrzna. ocieplana
3 lOx3 1O, frezarko-tokarka do drewna i inne
maszyny do obróbki drewna. ostrzalka
narzędziowa NUA-25. Tel. 0889-561-534.
Blachę alwniniowa, falistą.
Tel. 0608-124-443.
Sprzedam drewno opalowe.
Tel. 046/837- 14-44, 0668407-362.
Okna drewniane oszklone: 145x147,
145x 178, 145x58; cegla czerwona pelna;
pustaki betonowe połówki; deski króciarki;
drewno opałowe, skrzydła okienne
oszklone. Tel. 0665-072-555.

Blacha czarna. gr. 0,8 nun; beczka ocynkowana 400 l; drut kolczasty; piec akumulacyjny
3 kW; wypoczynek skora 3+ I
(do renowacji); wentylator dachowy
- wyciągowy. Tel. 0665"()72-555.
Sprzedam przewód 4x IO w gwnie. Kupię
cegl ę KJ. Tel. 0669"()34-2IO.
Sprzedam maszyny szwalnicze.
Tel. 0604-500-826. 0602-24 1-867.
Sprzedam kuchnię gazową, ladę, wagę
sklepową. Tel. 046!837-ó8-90.
Regał pokojowy. Tel. 0602-ó34-313.
Sprzedam wózek dziecinny wielofunkcyjny
Tako. Tel. 0502-768-100.
Sptzedam =rażarkę; młynek typu Bąk.
Tel. 0502-768-100.
Sprzedam drzewka do sadzenia:
brzoza, tuje, świerld. Tel. 0600-215-ó89.
Sprzedam kanapę osobową.
Tel. 046/837-92-54.
2 rowery - jeden dziecinny.
Tel. 046/837-23-26.
Przekładnia zębata I - IO, do wyciągu.
Tel. 0504-350-641.
Wersalkę - tanio. Tel. 0693-552-235.
Sprzedam tanio zestaw wypoczynkowy,
2 fotele + kanapa, kolor niebieski, stan bdb.
Tel. 0668497-628.
Wanna akrylowa. nowa, 170x75.
Tel. 0602-766-034.
Szafa na broń. Tel. 0601-303-237.
Telewizor LG-Flatron w komplecie
ze zintegrowaną szaJką (przYciemniane
szklane dr7wiczki). Całość w bdb stanie.
Tel. 0517-204-214.
Lodówkę, kuchnię gazową, pralkę - stan bdb.
Tel. 0507-225-522.
Spt?edam kanapę; lóżko. Tel. 0461830-20-84.
Sprzedam stebnówki i dwuiglowkę.
Tel. 0608-372-976.
Sprzedam 470 pustaków Keramzytowych
z Glowna oraz 500 belek słomy.
Tel. 046/838-22-53.
Sprzedam meble sklepowe.
Tel. 0662..068-939.
Mareca do lóżeczka dziecięcego 120x65.
nowy. Tel. 0516-807-805.
Sprzedam wilka do milenia mięsa.
Tel. 0504-18 1-ó55.
Sprzedam regaJy stalowe. Tel. 060 1-299-980.
Sprzedam pralkę automatyczną Idesil
Tel. 0504-239-11 9.
Sprzedam skrzypce z futeraJem i smyczkiem.
Tel. 046/83 1-ó2-12.
Sprzedam kanapę 3-osobową oraz 2-<lSObową
i fotel, 600 zl. Tel. 0508-330-847.
Sprzedam zbiornik 1000 I na palecie
i nagrzewnicę powietrza na olej opalowy.
Tel. 0605-896- 130,.
Sprzedam betoniarkę 150 I i telefon Nokie
35 10i. Tel. 0888-896-738.
Sprzedam Simson S501S5 I.
Tel. 078 1-605-733.

KSEROKOPIARKA NOWA
KYOCERA·MITA
KM·1635
• cyfrowa jakość
• format A3/A5
• zoam: 50-200%
• 16 kopi i/minutę
gwarancla 3 lata
bez IImi!u kopii

2 750,00

COPI REX
•

zł

nettQ*

09-402 Płock, ul. Padlewskiego 5

h
I
www nco com p

Tel. (024) 264 00 71 ; 264 35 70

www copl-flex pl

glt~1I
PCV, ALUMINIUM,
u~~dA= 2 DREWNO ~\\\
Ta (D-f6) 8JD.31.f7 DACHOWE '"rAvantgarde

Gminna Spółdzielnia "SCh"
w Bielawach, tel. 046 838-26-11
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PARAPETY, ROLETY

,--...;.~...;.......;....2B9_--, Akcesoria do okien I montażu

OFERUJEMY:
Profesjonalny montaż
Fachowe doradztwo
Okna typowe· od ręki
WYKONUJEMY:
płyty obornikowe

i zbiorniki na gnojowice
towicz, ul.

ORGANIZUJEMY: • przyjęcia weselne • komunie
• bankiety • i inne imprezy okolicznościowe
ZAPEWNIAMY: • fachową obsługę • smaczne dania

PRZETARG OFERTOWY
NA SPRZEDAŻ:
-wóz asenizacyjny poj. 6.000 I
• wózek widłowy "Bułgar"
./ Oferty zakupu z proponowaną
ceną w zamkniętych kopertach
należy skład,!ć w biurze
Spółdzielni do dnia 28.03.07 r.
./ Spółdzielnia zastrzega sobie prawo
do odstąpienia od przetargu
bez podania przyczyny.
R·550

Pracownika
Qc~ro.nr
-/ prac.a na terenie ZlicenCją
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l.owicz, ul. fowstańców 15
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Sprzedam wibrator do pustaków fonna 9.
Tel. 0608-1 71-821.
Sprzedam rower górki, l-roczny.
Tel. 0602-238-206.
Stemple budow lane. Tel. 0508-090-38 1.
Sprzedam sprężarkę 3-tłokową - tanio.
Tel. 066049 1-277.
Wiata 6x20 m - tanio. Tel. 05 17-802-857.
Zamienię akordeon Hohner 80 basów
na saksofon Altowy do remontu
lub inne muzyczne. Tel. 0888485-ó72.
Siemens C-ó5. Tel. 0880-353-819.
Sprzedam dęby rosnące duże. Bogumin.
Tel. 050 1-024-461.
Sprzedam gęsie pierza. Tel. 0514-242-188.
Sosna, świerk, jodla i inne sadzonki roś lin
ozdobnych od 0,30 zł. Glowno.
Tel. 0604-683414 po 18.00.
Kanapa, 2 fotele, wnywalka, złewozmywak
stalowy, drzwi lazienkowe 2 szt.
Tel. 042/7 19-1 9-83 .
Sprzedam palmę niedrogo.
Tel. 042/7 15-62-36.
Sprzedam stemple budowlane 3 m.
Tel. 0663-722467. 042/7 19-59-34.
Wrota garażowe drewniane - sprzedam.
Tel. 0693- 11 5-320.
Sprzedam wypoczynek (2 fotele i kanapa),
stolik pod TY, komodę (czarna). G łowno.
Tel. 0501-522-026.
Bryczkę konną, Tel. 0693- 106-ó74.
Sprzedam stemple budowlane nowe.
Tel. 046/874-71-93.
Sprzedam kamień polny, kuchnię węglową
Tel. 0603-609-674.
Maszyny, krajarkę Hoffinan. formy
do biustonoszy. Tel. 0504-ó79-219.
Keramzyt na ocieplenia. Tel. 0504-ó79-219.
Sprzedam tanio okno PCV 140iI 40.
Tel. 0669-015-836.
Sprzedam agregat prądotwórczy. spalinowy,
16 kW lub 40 kW; motopompę strażacką,
pompę do deszczowni z Perkinsem; silnik
S-231. Tel. 0510-281-982, 0513-014-208.
Telewizor SanlSung 29" - 300 zł. kamera cyfrowa JVC nowa - 500 zł. MP3 20 GB nowe
- 350 zł. MP4 nowe - 150 zl, rower gór.;ki
młodzieżowy - 250 zł. Tel. 0662-387499.
Pojemniki, krajalnica do wędlin, regały,
urządzenia chłodni cze - tanio.
Tel. 042/7 10-75-65, 05 10-592-504.
Nawigacja nowa Mcguide - 750 zl.
Tel. 0662-387499.
Sprzedam 2 wełniaki łowickie.
Tel. 0502-1 40-58 1.
Sadzonki malin. truskawek - nowe odmiany.
Tel. 042/7 I9-9044.
Motoreduktor, silniki elektryczne,
pompy wodne. Tel. 042/7 19-59-36.
Skrzypce w prostokątnym futerale - sprzedam.
Tel. 0508-837-2 12.
Sprzedam sukienkę komunijną, sofę z fotelem,
biurko, lodówkę. Tel. 046/815-18-34.
Wózek inwalidzki akumulatorowy
z oświetleniem; windą wysokości , rozkladany. cena I880 zł - sprzedam.TeL 050S-837-212.
Sprzedam dużą iloŚĆ kamienia polnego.
Tel. 046/8 13-7 1-7 1.
Sprzedam maszynę do szycia stebnówkę·
Tel. 046/8 14-1 8-57.
Pustaki, Wienerberger Porothenn.
Każda il oŚĆ. Tel. O6OO-ó66-7 10.
Sprzedam telewizor kolorowy Samsung
CW-25 M064N 25 cali, płaski, stan bardzo
dobry, cena 900 zł. Tel. 0606-882-776.
Sprzedam suknię ślubną, spódnica + gorset,
rozmiar 40. kolor bialy, stan bdb.
Tel. 069641 5-1 45.
Zamrażarka Mor.;. Tel. 046183 143-86.
Sprzedam p ilę motorową Partner 1.8, stan
bardzo dobry. Tel. 0662..()19-723.
Sprzedam dwi; nowe maszyny do szycia,
wi eloczynności owe. Tel. 046/834-92-20,
0665- 150-0 I I.
Studnię drewnianą z żurawi em do ogrodu
sprzedam. Tel. 0693-149"()87.
Sprzedam 3 butle na propan - butan, 33 kg.
Tel. 046/835-33-10.
Sprzedam opony Barwo Bravuris 205/60R
po jednynl sezonie, stan bardzo dobry.
cena 600 zl. Tel. 0697-725-858.
SprLedam rurę fi 50. 150mb. Tel. 0693-366-167.
Sprzedam kojec i kołyskę drewnianą,
stan bardzo dobl)'. Tel. 0697-725-8~8.
Sprzedam drewno opalowe i stemple budowlane. Tel. 0517-224-668, 046/838"()6-54.
Sprzedam drzwi nowe: dl.2 I O, szer.74 cm.
dł. 197 cm. szer. 64 cm, dl. 200 cm. szer. 92 cm,
lampę oświetleniową - ulicmą, okno - dł. 84cm,
szer. 57 cm. Tel. 0600-833-303.
Sprzedam opony letnie. różne rozmiary.
Tel. 0608438-813.
Sprzedam ule z pszczołami. 8 szt.
Tel. 0693- 162-831.
Sprzedam chlodnię. Agregat + komora
1,60x2,50 In, wagę Elzab Prima.
Tel. 0502-240-35 I.
Sprzedam drzewo z przecinki lasu
sosnowego. Tel. 0608-385"()28.
Sprzedam wózek widlowy akumulatorowy.
Tel. 046/81546-36, 0505-027-560.
Sprzedam suknię ślubną, rozm. 36.
Tel. 0668-525-530.
Sprzedaż rękawic roboczych, ceny hurtowe
i detaliczne, oraz korki zlewozmywakowe
i wannowe. Tel. 0696-935-637.
Sprzedam siatkarkę. Tel. 05 I6-843-859.
Sprzedam nowe wyposażenie restauracji.
Tel. 0604-1 41 -28 1.
Sprzedam pizzerię w Skierniewicach.
Tel. 0501--347446.
Sprzedam większą iloŚĆ spodni używanych,
garniturowych i jeansowych od 90
w pasie oraz kurki skórllllle damskie i męskie
na sztuki. Tel. 0608438-813.
Sprzedam wyposażenie salonu fryzjerskiego.
Tel. 0696..()92-łi22.
Sprzedam suknię ślubną bialą, gorset rozm.
36, spódnica rozm. 38. Tel. 0662"()79-287.
Wózek spacerowy, malo używany z czter0stopniową regulacją oparcia i gwarancją
- tanio. Tel. 0609-720484.
T

OGŁOSZENIA
Wózek sjJacerowy, piecyk gazowy, regal
pokojowy, lawo-stół, fotele. Tel 0602-250-579.
Sadzonki św i erku srebrnego.
Tel. 046/83 1-7 1-24. 0603-98-07-1 6.
Sprzedam pianino Catisia. Tel. 066 1-123-285.
Pawilon przenośny. 30 mkw.
Tel. 050 14 15-ó90, 046/833-73"()7.
Tunel 3Ox7 m. Tel. 046/83 1-14-22.
Sprzedam drewno kominkowe i opalowe.
Tel. 0603-624-879.
Hurtownia wyrobów pończoszniczych,
atrakcyjne ceny. Żyrardów.
Tel. 0604-1 3-76"()7. bold
S przedaż ziemi ogrodowej, piasku, różny
asortyment i szlaki, przywieziemy na miejsce.
Tel. 060 1-33-88-13.
Akomax- uniwersalne piece c.o.: ekogroszek,
mial, zasyP, co 7.dni. Tel. 0665-ó78-529.

PRACA
Szwaczki. prasowaczki i osoby
na wykańczalnię - przyjmę. Tel. 060 1-ó35"()56.
Szwaczki i prdSOwaczki - przyjmę.
Tel. 0606-958480.
Szwaczki i prasowaczki - przyjmę.
Tel. 0665-202-100.
Zatrudnię lektorów językowych.
Tel. 0503-972-888.
Zatrudnimy magistra fannacji.
Tel. 0603-670-176.
Zatrudnię operatora koparki i operatora
dźwigu. Tel. 0502- I24-098.
Zatrudnię murarl)'. Tel. 0603-591-544.
Przyjmę do prdCy operatora koparki
i koparkoładowarki. Tel. 0691-621"()98.
Zatrudnię sprzedawcę hydraulika.
Tel. 069 1-99 I..()()(}.
Zatrudnię elektromontera z uprawnienianli
do I kV. Tel. 0508-174-814.
Zatrudnię sprzedawcę. osobę do marketingu.
Tel. 0668422-789.
Zatrudnię operatora koparki.
koparko-Iadowarki. Tel. 069 1-621 -098.
Zatrudnię na budowę. Zduny 90.
tel. 0889..Q07..()76.
Zatrudnię szwaczki biegle szyjące
na stębnówce , do szycia kostiumów
kąpielowych. Praca przez cały rok.
Łowicz . Tel. 0513-170-810.
Emerytowana rusycystka - podejmie każdą
pracę. Tel. 046/838-74-40.
Przyjtnę na staż, Zajazd Szymanowice.
Tel. 060 1439-657.
Zatrudnię w branży budowlanej
pracowników kwalifikowanych.
Tel. 0691-979-310, 0609-369-203.
Zatrudnię osobę do rozwożenia pizzy.
Tel. 0602-797-ó78.
Przyjmę handlowca, wykształ cenie wyższe
lub średn ic. Tel. 04618374 7-85.
Zatrudn ię bukieciarkę. Tel. 0509-854-421.
Zatrudnię kierowcę z doświadczeniem
- transport międzynarodowy po krajach
Unii Europejskiej. Tel. 050 1-76 1-347.
Praca dla mł odych . Rozdawanie ulotek.
Atrakcyjne wynagrodzenie. Creyfs,
tel. 042/630-62-83 . CV prosimy przesylać
na adres: msikora@creyfs.pl
Firma dziewiarska zatrudni dziewiarzy,
pracownika magazynowego. Praca
w Otolicach. Tel. 0603-709-330 do 16.00.
Przyjmę murarzy. gipsiarzy.
1'el. 0607-6 12-176.
Księgowa podejmie ptace.Tel. 0608443..061.
Zatrudnimy kierowcę do rozwożenia
pizzy z własnym samochodem.
Tel. 0501489-891.
Przyjmę do pracy przy instalacjach
kablowych. Tel. 0608-305"()98.
Nowo otwierany sklep w Galerii
Łowickiej z odzieżą damską młodzieżową zatrudni ekspedientki.
Tel. 0602-259-915,
CV na adres: info@midori.pl.
Zatrudn ię op i ekunkę do 2-letniego dziecka.
Tel. 0696479-56 1.
Zatrudnię pracownika na stację paliw
i kierowcę z ADR na cystfmę. Tel. 0503-I 15-141.
Przyjmę prace domowe, ti. sprzątanie,
mycie okien i inne. Tel. 0698-509-822.
Starsza osoba poszukuje opiekunki.
Tel. 046I837-ó5- 18 po 18.00.
Zatrudnię osobę do pracy w sklepie
odzieżowym. Tel. 0664499-3 12.
Dam pracę w gospodarstwie rolnym
z zakwaterowaniem i wy~vieniem.
Tel. 046/856-03-10.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E,
z doświadczeniem po kraju i zagranicą,
wiek 25-40 lal Tel. 0608"()59-8 17.
Zatrudnię ekspedientkę do sklepu
spożywczego w Łowiczu - na cały etat.
Tel. 0516-945-188 (16.00-18.00).
Kancelaria podatkowa Aneks - Łowicz,
ul. Nadbzurzańska 1/3 zatrudni'księgową
z 2-letnim doświadczeniem. znajomością
przepisów prawa podatkowego
i rachunkowości. Tel. 046/83745-96.
Zatrudnię pracownika do lokalu
gastronomicznego. Tel- 0693-827-287.
Zatrudnię kierowcę C+E. transport krajowy.
Tel. 0601-303-848, 0601..069-ó99.
Zatrudnię fryzjera męskiego. bardzo
dobre warunki. Tel. 0502- I09-968.
zatrudni, mlodą osobę do pracy w pizzerii.
Tel. 0660-733-348.
Przyjmę młoda pracownicę do sklepu
spożywczego. Tel. 046/837-52-68,
046/837-27-05.
Zatrudnię kierowcę kal C+E.
Tel. 0603-879-722.
Zatrudnię elektryka samochodowego.
Tel. 0606-228-526.
Zatrudnię pracowników do produkcji
mebli - atrakcyjne wynagrodzenie.
Tel. 0602471-279.
Zatrudnię szwaczki na overlock i stebnówkę
- Lawicz, Głowno i okolice.
Możliwość dowozu.
Tel. 0604-500-826, 0602-24 1-867.
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Dynamicznie rozwijająca się finna meblarska
zatrudni stolarzy i lakierników na bardzo
dobrych warunkach. Tel. 06644 I6-274.
ZATRUDNIĘ NIEPAlĄCĄ KOBIETĘ

W WIEKU 25-40 LAT Z DOŚWIADCZE·
NIEM W HANDLU NA STANOWISKO
SPRZEDAWCY DO SKLEPU
ZODZlEżĄDAMSKĄ TEL 0609-221-795.
Zatrudnię glazurnika, malarza w finnie
remontowej. Tel. 0602468-696.
Zaopiekuję s ię dzieckiem lub osobą starszą,
albo jako pomoc domowa. Tel. 05 17-304488.
Szpachlowanie, malowanie, gipsy klg,
glazura, terakota. Tel. 0606-520-099.
Praca dla każdego, ale jeżeli potrzebujesz ciekawego, dochodowego
zajęcia oraz chcesz się rozwijać zawodowo to jest dła Ciebie. Zadzwoń
do menadżera sprzedaży produktów
ubezpieczeniowo-finansowych
i Otwartego Funduszu Emerytalnego.
Tel. 0501·725-143.
Zatrudnię pomocnika przy budowie
- solidnego. Tel. 0662-32941 8.
Wiek 27 lat, znajomość języka wł oskiego,
prawo jazdy kal B - szuka pracy.
Tel. 0669-870-726.
Zatrudnimy energiczną kobietę
do pracy w kuchni, restauracji
nad morzem. Na sezon letni (maj
- wrzesień), na dobrych warunkach.
Tel. 0501489-891 .
Zatrudnię tynkarza i pomocnika.
Tel. 0503-077-863 .
Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 0501-25 1-202.
ZOZ w Łowiczu zatrudni pielęgniarki
do oddziałów szpitalnych i do gabi·
netu medycyny profilaktycznej.
Tel. 0461837-53-68 w. 279.
Zatrudnimy kobiety do fonnowania skarpet
oraz na dziewiamię. Tel. 0461837-1 I-ó3.
Zatrudnię od zaraz fiy7jerów damsko-rnęskich.
Wysokie wynagrodzenie. Tel. 0507-960-946.
Przyjmę do pracy rzeżnika·wędlinia
rza do zakładu rzeźniczo-wędliniar
skiego w Łowiczu . Tel. 046I837-26-n.
Zatrudnię kierowcę. magazyniera.
Tel. 046/83844-68.
Finna dziewiarska w Łowiczu
zatrudni dziewiarzy, osoby
do fonnowania skarpet, szwaczkę
- rosso. Tel. 0601-332-896.
Oczekuję ofert pracy jako opakowaczka
i fonnowaczka. Tel. 0692-886-347.
Przyjm, do prac porządkowych .
Tel. 0664-712-697.
Zatrudnię operatora koparko
-ładowarki. Tel. 0606415-273.
Zatrudni ę kiemwcę C,E w transporcie
krajowym. Tel. 0608457- 11 3.
M łody, technik-elektryk. obsługa wózków
widłowych, prawo jazdy kal. B,C - podejmie
prace jako kierowca. Tel. 0663-513416.
Poszukuję gitarzysty i basisty - imprezy
plenerowe. Tel. 0608-576-799.
Zatrudnię panią ok. 40 lat w charakterze
pokojówki-recepcjonistki. Tel. 0461837..04-48.
Zatrudnię w gospodarstwie rolnym
lub mechanika, zakwaterowanie..
Tel. 0605-695-882.
Cha łupnictwo - opr6ez szycia.
Tel. 05 16-807-805.
Zatrudnię przewożników z zestawami 13,60
do krajowego przewozu rzeczy. Stala
współpraca. Tel. 0601-270-797.
Szwaczki zatrudnię. Tel. 0608-ó37-060.
Avon - zostań konsul tanktą a otrzymaSZ
9 kosmetyków w prezencie.
Tel. 046/838-60-ó0. 0663-766-602.
Dodatkowa sprzedaż perfum, oryginalne
zapachy. Tel. 046/838-60-óO,
0663-766-602.
Kierowca kal. B,C.E - podejlnie pracę.
Tel. 078 1-78 1-3 15.
Zwrot podatku w Europie Zachodniej.
Tel. 07 1/385-20- 18.
Orinome dozwolone od lat 16.
Tel. 0602-553-636, 042/658-58-93
Szwaczki do szycia bielizny
zatrudnię, Glowno. Tel. 0517-802-505.
Kris Line zatrudni osobę
do pracy na krojown ię oraz osoby
do brakowania bielizny.
Tel. 042/719-43-19,719-43-15.
Zatrudnimy szwaczki do szycia
kostiumów kąpielowych . Glowno.
Tel. 042/71941-78, 0601-204-540,
0603-091-4n.
Zatrudnię SlWJczki w Glownie - tradycyjne
biustonosze i majtki (trójskok).
Tel. 042/710-~3-31. 0608496-344.
Zatrudnię do pracy przy koniach
w charakterze stajennego (10 lon
od Głowna). Tel. 0607- 174-084.
Zatrudnię mechanika i lakiernika
samochodowego. Tel. 0509-690-282.
Zatrudnię szwaczki - dzianina.
Tel. 0603-107489.
Zatrudnię kosmetyczkę z doświadczeniem
w zdobieniu paznokci. Tel. 0668-2 IO-I 06 .
Zatrudnię szwaczki. Tel. 0502478-802.
Zatmdnię szwaczki overłok.
Tel. 0505..065-040.
Zatrudnię ki erowcę na busa, trasy
kilkudniowe, kat. B. Tel. 0605-726-790.
Zatrudnię monterów płyt gik. glazumików,
malarzy. Tel. 0508-239-775. 0502..069-315.
Szwaczki zatrudnię do szycia bielizny.
Tel. 0692-406- 127, 0421719-29-62.
Przyjmę szwaczki - rejestracja.
Tel. 0500..Q07-762.
Podejmę się opieki nad dzieckiem.
Tel. 0664474-ó38.
Zatrudnię szwaczkę. bielizna niemowlęca,
Stryków. Zapewniamy dowóz z Glowna.
Tel. 05 12-330-849.
Zatrudnię kobie~ w średnim wieku
do prowadzenia domu, w zamian pokój
i wyżywienie. Tel. 0421715..Q4-52 wieczorem.
Przyjmę szwaczki do szycia dzianiny
w zakładzie klimatyzowanym
oraz podejmę współpracę
z chałupniczkami. Tel. 042/719-30-63,
0604-475-553.
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Zatrudn ię

do wykańczania ,
pakowania w szwalni, Głowno .
Tel. 0606-579-212.
Szwaczki

zatrudnię. dużo

pracy, dzianina.

tkanina. Glowno. Tel. 0662-388-719.
PrL)'jmę szwaczki na stebnówki
z okolic Glowna. Tel. 0604-169-735.
Zatrudnię kierowcę-sprzedawcę. branża

rolnicza. 1''-'''0 jazdy kat B. Tel. ()6()4.{)63-934.
szwaczki - kostiumy kąpielowe.
reI. 0503-014494.
Zatrudnię krojczego ze stażem - krojenie
bielizny damskiej. Tel. 0502-085-441.

Zatrudnię

Pracownika budowlanego.

Tel.

0505-0~7-658.

Zatrudl)ię

pracownika. Tel. 0510-158-924Gipsiarzy, malarl)'. Tel. 069 1-580-997.
Przyjmę kierowcę w kat. C+E.
Tel. 0601-335-648.
Sprzątam mic'SZlcania i biura, myję okna,
pomoc domowa. Tel. 0515-309-843.
Zatrudnię do pracy przy tynkach gipsowych
agregatem. Tel. 0508-176-126.
Zatrudnię glazurników. Tel. 0602- 106-033.
Adresowanie kopert, skladanie długopisów.
Tel. 0506-270-209.
P!"dea: w gospodarstwie ogrodniczym w okolicy Rawy Mazowieckiej Tel. 0503-884-11 O.
Podejmę się sprzątania i mycia okien.
Tel. 0664-667-722.
Przyjmę do pracy w ogrodnictwie kobiety.
Tel. 0505-951-443, 0510-143-763.
Przyjmę stażystki ze Skiemiewic
do pierwszej pracy (konrekcja papieru
toaletowego). Tel. 046/835-90-83.
Podejmę się sprzątania. Mycie okien.
Tel. 0698-763-389.
Pomoc fiyzjerska - poszukuje pracy
po szkole. Tel 0503-493-606.
Zatrudnię fiyzjerkę i przyjmę ucznia
na fb'3jerstwo. Tel. 0503-022-406.
Przyjmę ope!"dto.-. na koparkę.
Tel. 0691-409-344.
Przyjmę przeszycia na overlock.
Tel. 046/83 1-05-04.
Apteka w Skierniewicach zatrudni technika
fannacji po stażu. Tel. 0601-48-22- 19.
Rencista poszukpje pracy siedzącej. Warunki zatrudnienia dowolne. Tel. 0504-138-342.
Zatrudnię elektromontera, elektryka.
Tel. 0603-688-059, 0506-633-075.
Scania Serwis Łowicz zatrudni mechaników
samochodów ciężarowych. Pracownikom
zamiejscowym zapewniamy zakwaterowanie.
Tel. 046/837-38-14.
Zatrudnimy do ochrony w Skierniewicach,
wiek do 35 lal Tel. 0501-702-904.
Mloda, wykształcenie średnie
- po!>ZUkuje pracy. Tel. 0501-662-511.
Stolarzy. monterów mebli kuchennych
zatrudnię na atrakcyjnych warunkach.
Tel. 0601-344-142.
Firn", zatrudni kierowcę z kal C+HDS.
Tel. 0512-081-912.
Atena Secwity zatrudni kobiety i mężczyzn
do ochrony obiektów. Warszawa,
ul. Dominikatiska 9. Tel. 022/853-05-05.
0695-411-181.
Poszukuję bannanki z okolic Rawy
Mazowieckiej. Tel. 0502-693-824.
Zatrudnię murarzy i pomocników.
Tel. 0606-281-638.
Poszukujemy konsultantów "Oriname".
"pisowe I zł. Tel. 0609-075-532.
Poszukuję p.-.cownika do zaldadu
wulkanizacyjnego. Tel. 046/81447-95.
0607-292-163.
Zatrudnię tynkarzy. Tel. 0602- 779-602 .•
Finna geodezyjna poszukuje geodety.
Tel. 0604-157-296.
Pracowników ogólnobudowlanych
(docieplenia budynków). możliwość pracy
za granicą. Tel. 0500-409-012.
Zatrudnię spawacza. Tel. 0504-246-181.
Zanudnię śl u sarza. Tel. 0504-246-181.
Zatrudnię r1')'3jerkę. Tel. 0505-552-53 1.
Nauczę szybko nowego zawodu - stylistyka
paznokci. Tel. 0603-808-300.
Finna komputerowa zatrudni
sprzedawcę-serwisanta. Tel. 046/833-92-33.
Zatrudnię księgowego. kadry.
Tel. 0604-230-734 (9- 16).
Zatrudnię pracowników, wykształcenie śred
nie ogrodnicze, rolnicze lub leśne, prawo jazdy kat. B. kurs pilarza. Tel. 0604-230-734
(9.00-16.00).
Avon zatrudni liderów sprzedaży - umowa
zlecenie, Biała Rawska i okolice.
Tel. 0603-747-697.
Zatmdnię pracownika myjni samochodowej
oraz mechanika samochodowego.
Tel. 0509-916-421.
Delegacje. wysokie zarobki. mężczyżni
do 30 lat. Tel. 0668-24-53-53,
dzwonić 10.00- 12.00.
Zatrudnię projektanta z doświ adczeniem
do studia mebli kuchennych na arrakcyjnych
warunkach. Tel. 0601-344-142.
Mloda, wykształcenie wyis:li:. - szuka pracy.
Tel. 0693-363-269.
Zatmdnię pracowników ogólno-budowlanych (glazura. gipsy. klg. malowanie).
Tel. 0602-779-602. bold
Zatrudnię tokarza. ślusarza, spawacza, mechanika. Puszcza Mariańska. Tel. 0461831-81-16.
0503-050-650.
Zatrudnię stolarzy. pomocników stolarL)'
i lakiernika. Tel. 022/724-98-95.
Avon - bez wpisowego. Smsffel.
0502-616-468.046/832-74-42.
Avon - atrakcyjna oferta dla nowych
konsultantek. SMSlTel. 0512-1 15-030.
Firma budowlana zatrudni inżyniera
o specjalności roboty drogowe
lub ogólnobudowlane do pracy
na budowie na terenie całego kraju.
Tel. 0461833-98-28 wew. 18.
Finna zatrudni kierownika robót
drogowych. Tel. 046/833-S8-28 wew. 11.
Firma zatrudni wykwalifikowanych
cieśli i zbrojarzy. Tel. 046/833-98-28
wew. 11 .

DROBNE

Zat rudnię

operatorów maszyn
b u dowlanych (koparko-ladowarka,
równiarka, walec). Tel. 0603-755-726.
Finna zatrudni absolwentów szkół wyższych o kierunku ogólnobudowlanym i drogowym. Tel. 046/833-98-28
wew. 11 , 0601-298-842.
Zatru dn ię mechanika samochodowego z prawem jazdy kał. B.
\
Tel. 0609.a37-1oo.
Fim13 samochodowa \V Skierniewicach
zatrudni lakiernika, pomocnika lakiernika,
blacharza, uczniów. Tel. 0602-528-235.

•
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Ogrodzenia, balustrady, drzwi. siatka
ogrodzeniowa + montaż. TeI.0508-869-390.
Wykonanl docieplenia niewielkich
budynków. Tel. 0502-981-199.
WykonaJll malowanie, gipsowanie. sufity
podwieszane, ścianki klg, panele
podlogowe. Tel. 0607-385-722.
Remonty, wykończenia wnętrz.
Tel. 0696-086-527.
Malowanie mieszkań .
Tel. 0886.a05-757,
Ui!-ładanie kostki brukowej - solidnie.
Tel. 0695-384-425.
Wypożyczalnia rusztowań elewacyjnych
I przejezdnych. Centrum Budowlane. Łowicz,
USŁUGI
ul. Łęczycka 64.
Wypożyc7111nia betoniarek. Centrum
Wesela - proresjonalnie. tanio, DVD.
Budowlane. Łowicz, ul. Łęczycka 64.
Tel. 046/837-52-23. 0606-312-048.
Wypożyczalnia minikoparek. Centrum
Wideo filmowanie "Kasia", zdjęcia.
Budowlane, Łowicz, ul. Łęczycka 64.
Tel. 046I837-87.{iJl po 19.00.0602-633-407.
Wypożyczalnia sprz~tu budowlanego.
0606-662-878.
Centrum Budowlane. Łowicz, ul. Łęczycka 64.
Usługi fotograficzne w zakresie fotografii
Glazura. terakota. gladzie. panele itp.
ślubnej , przyjęć okazjonalnych
Tel. 0508-313-799.
oraz reklamy. Tel. 0604-101-516.
Malowanie, gładź, płyty klg, panele,
Wideofill11owanie "Kroton",
glazura,
terakota. Atrakcyjne ceny.
Tel. 0504-057-550. 0500-519-724.
Tel.
0691-734-544.
046/837-47-48.
Wideofiimowanie, nowe animacje, DVD. foto. Dachy, konstrukcje. naprawa, konsmvacja.
Tel. 046/839-18-37. 0609-227-348.
Tel. 046/837-79-81, 0606-302-466.
Usługi remontowo-budowlane
Wideofihnowanie. cyfrowo - tanio
w zakresie docieplenia budynków,
- profesjonalnie. Tel. 0662-967-737 ..
wykończenia wnętrz. Tel. 0691-979-310,
Wideo filmowanie i obróbka komputerowa. 0609-369-203.
Tel. 0600-608-150.
Wykonam tynki, wylewki we wnętrz
Wideoreportarze, rotoreportarze.
budynków. Tel. 0886-488-04 1.
Tel. 0501-836-550.
Remonty - szybko, solidnie.
Wideo filmowanie - Sn"lio Wideo "Kadr". Tel. 0663-975-509.
Tel. 0607-916-001.
Glazura, terakota, panele, malowanie.
Fotografowanie ślubne plenery - inaczej.
Tel. 0602-717-207.
Tel. 0606-630-448.
Wykonam tynki wapienne 0,02 wylewki.
Wideofilmowanie. Tel. 0888-199-398.
Tel. 0607-385-722.
Cyfrowe wideofilmowanie, fotografo- Montaż okien, drzw~ bram garażowych,
wanie, pełna obróbka komputerowa, gładzie, malowanie, glazura. terakota
OVD. Tel. 046/837-94-85, 0608~79. Tel. 0691 -1 66-651.
Wideofiimowanie cyfrowe, obróbka
Kominki - profesjonaLny montaż, obudowy
komputerowa - tanio. Tel. 0606-852-557.
mannur, piaskowiec, granit, rozprowadzenie
Wideofilmowanie - profesjonaJnje, tanio.
gorącego powietrza po całym domu.
Tel. 0600-447-843.
Tel. 0608-101-676.
CyfrQwe wideofilmowanie - tanio i solidnie. Kominy - montaż wldadów kominowych
Tel. 0603-45 1-221.
ze stali kwasoodpornej i żaroodpornej,
Wideo-filmowanie. zdjęcia studyjne i plene- wykonanie elementów nietypowych.
rowe. Tel. 046/8 14-23-06, 0607-91 1-311.
Tel. 0608-101-676.
Stół staropolski na wesela wynajmę.
Malowanie. drobne usługi remontowe
Tel. 0693-444-826.
- solidnie. tanio. Tel. 0664-6 17-838,
0606-614-204.
Wideofilmowanie. Tel. 069~11-351 .
Adaptacje poddaszy, zabudowy z płyt
Wideofiimowanie. fotografowanie.
gipsowych, glazura. panele. malowanie.
profesjonalnie. Tel. 0606-218-624.
Tel. 0600-225-256.
Wyrób i montaż schodów i parapetów
USŁUGI
7 drewna. Tel. 0663-766-554.
Tynki zewm,trzne i ze\l.nętrzne.
Tel. 0693-332-588.
Ukladanie kostki brukowej.
Usługi remontowo-budowlane. docieplanie
budynków. wykańczanie wnętrz od A do Z. Tel. 0697-116-271.
Glazura , panele, płyty gik, gładzie,
Wycena gratis. Faktwy VAT.
Tel. 0461830-24-65 po 20.00. 0510-158-877. malowanie, docieplanie budynków,
adaptacje poddaszy, posadzki, tynki,
Tynki gipsowe agregatem - solidnie.
klinkier, ogrodzenia - niskie ceny.
Tel. 046/862-84-00, 0502-370-226.
Tel. 0600-917-292, 0507431-463.
Cyklinowanie. montaż parkietów i schodów,
Dachy - konstrukcje. pokrycia dachowe.
możliwość kupna towaru, FVAT.
obróbki, podbitki. Tanio. solidnie.
Tel. 046/830-22-54. 0502-321-194.
Tel.
0600-150-162.
Tynki. remonty. malowanie. glazura. terakota
Remonty - solidnie. Tel. 0888-978-225.
tel. 046/837-1 1-49. 0696-601 - 132.
Zabudowy. szaty wnękowe. garderoby.
Cyklinowanie. ukladanie parkietu,
Tel. 0888-978-225.
mozaiki. Tel. 050 1-180-959.
PPHU "Kosmo", Witold Kosmowski,
Układanie kostki brukowej.
ul. Nadbzurzańska 28a oferuje
Tel. 0508-286-519.
blachodachówkę szwedzką "ssab",
Remonty kompleksowe mieszkań.
trapezową, trapez - II gał. - niskie
Tel. 0668-262-745.
ceny. Usługi dekarskie, ciesielskie.
lnstalacje i centralki telefonicme, domorony. Tel. 046/839-28-00, 0461837.a8-99,
bramofony. Montaż, naprawy. konserwacja 0600-367-596.
Tel. 0601-207-689.
Krycie dachów, więźba dachowa.
Profesjonalne instalacje sygnalizacji włama Tel. 0508-213.aD1 , 0608-4{l9-686,
nia, pożaru, kontroli dostępu, nadzoru wizyj- 0694-954-243, 0503-10~24,
nego (monitoring). Tel. 060 1-207-689.
0609-846-316, 0508.a27-197.
Glazura, terakota. Tel. 0606-746-286.
Roboty ogólnobudowlane.
Projektowanie budynków mieszkalnych, Tel. 0507-341-234.
gospodarczych. rozbudowy. nadzór. wyceny, Roboty budowlano-tynkarskie.
kosztorysy. Tel. 0502-086-592,
Tel. 0668-489-577.
046/837-78-38.
Ukladanie kostki. Tel. 0668- 171-450,
Malowanie, tapetowanie, gladź, płyty gik, 046/839-29-78.
panele podlogowe. Tel. 0608-685-867,
Wykonuję adaptację poddaszy. gladź.
046/837-32-41 po 18.00.
zabudowy klg, malowanie, panele,
Układanie podłóg, montaż drzwi.
montaż drzwi. okien. Tel. 0667.{i38-898.
Tel. 0461830~7-21.
Kostka brukowa - układanie.
Docieplanie budynków. wykończenia Tel. 0604-962-885.
wnętrz, malowanie, gipsy, panele podlogoPoddasza - ocieplenia, płyta gik.
we. adaptacja poddaszy. Tel. 0505-024-964.
Tel. 0604-962-885.
Elektryk. Tel. 0501 -129-686, 0669-034-005.
Cyklinowanie profesjonalne,
Przylącza. elekrroinstalacje. pomiary, wideoukładanie, lakierowanie - "EFEKT".
domofony. RTV-Sat, bramonapędy. systemy Tel. 0600-984-398.
alannowe (mbnitoring). Remonty. hydraulika, glazura. terakota, gipsy, panele, stolarka, Przyjmę zlecenia na wykopy minikoparką,
szerokość łyżki 30 lub 40 cm, glębokość 2 m.'
uprawnienia. VAT. Tel. 0601-303-858,
Ceny konkurencyjne. Tel. 0501-074-060.
e-mail: el-ama@02.pl.
Glazura, terakota, gipsy. panele itp.
Cyklinowanie. układanie parkietu.
Tel. 0508-313-799.
Tel. 0668-750-437.
Usługi elektryczne. Tel. 0608-124-443.
Kompleksowo wykonujemy usługi
Tynki, posadzki. Tel. 0503-077-863.
hydrauliczne. Tel. 0889-479-031.
Ukladanie glazury. terakoty. Modernizacja Systemy alarmowe z powiadomieinstalacji. Sprawdzone materiały, fachowe niem na telefon komórkowy
lub stacjonarny. Montaż całych
porady. Tel. 0602-648-497.
lub samych urządzeń powiadamiają
Hydraulika. Tel. 0608-263-951.
cych do istn iejących systemów
Glazura. terakota, gladzie, panele itp.
alannowych. Tel. 0502-670-502.
Tel. 0508-313-799.
Finna usługowa świadczy komplekKom inki - budowa, montaż,
sowe usłu gi remontowo-wyko ń cze
ogrzewanie domów. Tel. 0600-294-318, niowe: g ipsy, płyty gik, panele ścien
0461837-44-35.
ne, podłogowe, malowanie, instalaGipsowanie, malowanie, glazura,
cje sanitarne, grzewcze, wodne.
terakota, adaptacja poddaszy,
Sprzątan ie gratis. Tel. 0508.a23-182.
docieplanie budynków, elewacje
Tynki, wylewki, docieplenia - tanio,
zewnętrzne. Tel. 0606-737-576.
solidnie. Tel. 0781-237-702.
Glazura, terakota, gladź. płyta gik, malowa- Tynki, wylewki, docieplenia. wykończenia
nie. boazeria, panele. podlogi, siding, tynki. wnętrz - wolne terminy. Tel. 0693-262-374.
Tel. 0502-095-691.
Malowanie. tapetowanie. płyta gik, panele
Rolety, żaluzje , moskitiery - n iskie podlogowe. Tel. 0608-537.{i70.
ceny. Tel. 0607-343-336, 0461830-22-39. 0663-5 13-417.
Elektryk - montaż, naprawa.
Panele podlogowe. ścienne. Ogrodzenia
Tel. 0697-725-830.
z płyt betonowych. Tel. 046/830-32.{i9
po 20.00.
Remonty, glazura, terakota, płyty gik.
Tel. 0604-779-223.
Wykonujemy fachowo instalacje
wod.-kan. i c .o . wraz z materiałem .
Usługi hydrauliczne, pełen zakres.
Tel. 0507-043-684.
Tel. 0504-877-307, 0508-862-O~5.
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Malowanie, gipsowanie. glazura, terakota
- wykonam. Tel. 0516-153-670.
Cyklinowanie - parkiety, schody. montaż.
gladkie malowanie. Tel. 0504-010-969.
Usługi remontowo-budowlane.
Szybko, tanio i solidnie. Najn iższe
ceny. Tel. 0-691-671-337.
Balustrady ze stali nierdzewnej. daszki
htkowe. Tel. 0504-065-376.
Ocieplania poddaszy. gipsy. podlogi
panelowe. Tel. 0502-228-972. 0604-645-981.
Układanie glazury. terakoty. panele. gładź.
inne wykończenia Tel. 0461838-20-56.
0600-626-760.
Glazumictwo - także duże zlecenia
- faktury VAT. Tel. 0600-626-760.
Układan ie kostki - solidnie,
dokładnie. Tel. 0604-413-669.
Cyklinowanie. ukladanie parkietu. mo"iki.
Tel. 046/837-42-55.
Dachy, pokrycia dachowe, konstrukcje.
obróbki. Tel. 0609-846-316.
Dachy. przeróbki. roboty murarskie.
Tel. 0508-213-80 I.
Kierownik budowy. książki obiektów.
Tel. 0501-504-407.
Mar-Dom - więżby, krycie. przeróbki.
podbitki. Tel. 0506-098-358.
Ukladanie kostki brukowej.
Tel. 0600-265-234.
Murowanie, tynkowanie, klinkier.
Tel. 05 12-335-940.
Murarstwo, wylewki, ogrodzenia.
Tel. 0888-378-780.
Usługi koparko-ładowarką.

Ukladanie parkietu i cyklinowanie.
Tel. 046/835-22-56.
Sprzedam tanio grzejniki używane żeliwne
i rawiery. Tel. 0665-517-443.
Ogrodzenia z klinkieru. Tel. 0692-309-453 .
Ogrodzenia bramy, balustrady - kute
i drewniane. tanio i solidnie.
Tel. 0600-947-407.
Gipsy. malowanie, glazura. ter.tkota. panele.
Tel. 0695-59-59-79, 046'835-21-77.
Budowa domów. budynków gospodarczych
pod klucz. ocieplanie. Tel. 0695-59-59-79,
046/835-21-77.
Dachy kryjemy blachą i papą.
Tel. 0604-182-211.
Fuli Dach, pokrycia dachowe, sprzedaż, montaż, w orercie fiony blachodachówki szwedzkie, fińskie i nienlieckie. Dachówka ceramiczna, drewno konstrukcyjne, pomiar
i kosztorys gratis. Tel. 0602-718-334.
046/814-1 1-22.
Ukladanie podlóg, montaż drzwi.
Tel. 046/ 833-33-12.
Ocieplanie. Tel. 0506-123-597.
Cyklinowanie. montaż parkietów i schodów,
możliwość kupna towaru, faktura VAT.
Tel. 046/830-22-54, 0502-321-194.
Usługi budowlane i remontowe, gładź.
glazura, terakota, malowanie. zabudowa
z płyty klg. Tel. 0602-779-602. bold
lnstalacje elektryczne, aJanny, RlV.
domofony. wideodomorony. pomiary.
Tel. 0602-779-602. hold
Wylewki z agregatu mechanicmie zacierane.
Tel. 044/724-1 9-53, 0668-829-36 1.

Tel. 0421719-63-21, 0888-095-793.
Profesjonalne murowanie i stawianie
płotów z klinkieru. Tel: 0693-238-793.
USŁUGI
Uktadanie kostki brukowej. Tanio
i solidnie. Tel. 0505-092-767.
Meble pod wymiar - kuchenne, biurowe,
Ukladanie glazury, terakoty, gładzie
szaty z drzwiami przesuwnymi. Solidnie.
gipsowe. Tel. 0609-569-365.
Tel. 0501-707-657.
www.aprobud.pl
Śluby - czarne BMW 3. Volvo XC 90.
Remonty, wykończenia wnętrz,
Tel. 0508-909-732.
projekt i wykonanie. Tel. 0508-644-788. Usługi transportowe - Renault Master,
raJgury VAT. Tel. 0607-406-024.
Stawianie ogrodzeń klinkierowych.
Tel. 05 11 -337-768.
Zespól - wesela. Tel. 0502-473-091.
Oferujemy drobne naprawy, komplek- Tanio. szybko, doldadnie - meble na wymiar
sowe remonty i modernizacje
(szafy przesuwne, kuchnie, komody, itp.).
pomieszczeń. Tel. 0511 -238-214,
Montaż gratis. Tel. 0889-474-502.
0660-327-706, ~72-350.
Wesela, doświadczenie. Tel. 0500-268-110.
Glazura. terakota, gładzie, panele.
Cięcie drzew niebezpiecznych.
Tel. 0506-260-550.
Rodzina Szycłlowscy. TeI. 0604.a91-092.
Naprawa mebli tapicerskich i antyków.
Limuzyny bardzo długie. Tel. 0605-305-579.
Układanie i cyklinowanie podłóg.
DJ - profesjonabl3 obsługa muzyczna imprez.
Tel. 0603-200-532.
Tel. 0604-281-361.
Glazura. terakota, panele, gładzie, malowanie Finna Musie Show zorganizuje dla Ciebie
i wykończenia wnętrz. Tel. 0668-'309-572.
każda imprezę. Tel. 0604-281-361.
Wylewki belonowe agregatem.
Śluby limlJlYlUl. Tel. 0604-344-609.
Tel. 0600-872-737.
Zespół - wystawne wesela, prestiżo
Usługi ogólnobudowlane. Budowa
we imprezy - wodzirej, saksofon,
- rozbudowa, murowanie. tynkowanie,
akordeon, g itary, oświetlenie, bańki
tynki, wylewki. Murowanie w klinkierze.
mydlane. Tel. 0608-433-199.
Tel. 0609-494-793.
Zespól - wesele na każdą kieszeń.
Gładzie. płyty klg, malowanie, glazura.
Tel. 0697-035-308 po 19.00.
terakota, panele. Tel. 0604-136-932.
Zespól muzyczny. Tel. 0607-777-304.
046/832-73-78.
0509-766-163.
Malowanie, gipsowanie, montaż płyt klg, Naprawa i modemizacja komputerów.
adaptacja poddaszy, docieplenie elewacji
Tel. 05 12-27 1-275, 046/837-82-56.
i poddaszy. 8 lat praktyki w okolicach
Znakomity zespól ,.Retro" (100"/0 live. super
Warszawy. Tel. 0608-350-462.
wokalistka + sekcja dęta) czadowo zagra
Profesjonalne wykończenie wnętrz, domów, do tańca na każdej inlprezie.
c.o .. ogrzewanie podlogowe, zabudowy klg. Tel. 050 1-351-738.
malowanie. Tel. 0600-568-406.
Prawnik - porady, pozwy.
Odszkodowania bez opiat wstępnych .
Kupię końcówki materialów budowlanych.
Tel. 046/837-70-96, 0512-443-696.
Tel. 0507-221-828.
Zespól muzyczny Rewers. Wesela Bale.
Murowanie budynków mieszkalnych
Tel. 0605-911-766.
i gospodarczych. Tel. 0661-251-301.
Zespół muzyczny - wieloletnie
Ocieplanie budynków. Tel. 0781 -278-848.
doświadczenie. Tel. 0606-908-346.
Profesjonalny montaż pokryć dachowych.
Kucharka przyjmie wesela
Tel. 0512-399-845.
oraz imprezy okolicznościowe.
Posadzki cementowe agregatem.
Tel. 046/837-84-46.
Tel. 0509-655-320, ~34.
• MAX - dekoracje sal weselnyci, kośc iolów.
Finlla Dach-Mur. Pokrycia dachowe
samochodów oraz imprez okolicznościo
wraz z więżbami dachowymi i docieplenia
wych. Tel. 0609-880-04 1.
budynków. Tel. 0600-212-849.
Rolety, moskitiery, plisy, żaluzje
Us ługi ogólnobudowlane.
nowoczesne rozwiązania
Tel. 0692-098-1 43.
do każdego okna, również
Budnw. glazura, terakota, gładź, malowanie, do dachowych. Vesal, Łowicz,
ul. Ikara 10. Tel. 046/837-44-25.
płyty klg, panele, insllllacje, c.o .• wod-kan,
elektryka, ogrodzenia, docieplenia.
Zespól muzyczny. wesela
Tel. 0504-572-43 1.
Tel. 046/838-39-23. 0601-854-670.
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Zespół

muzyczny (skrzypce. akordeon,
saksofon) - wesela. Doświadczenie.
Tel. 0698-085-068.
Śluby limuzyną. Tel. 0604-344-609.
Zespól muzyczny - weseLa
i inne okoliczności. Tel. 0698-068-388.
069}-543-604.
Naprawa sprzętu AGO.
Tel. 0510-1SS.a80.
Skórzaną, kOLuchową odzież - naprawuny,
przerobimy. Renowacja. Łowicz. róg
ul. Bolimowskiej i ul Baczyńskiego.
środy 11.00-17.00.
Pranie podciśnieniowe dywanów.
wykladzin. tapicerki. Tel. 0696-086-.527.
Zespól - wesela. Tel. 0696-315-910.
Usługi tapicerskie - naprawa i remont meQli
stylowych i nowoczesnych. Transport
~tis. Tel. 0691-044-202.
.
lUby - Lincoln, 7 m - tanio.
Tel. 0~76-469.
Zespól muzyczny + solistka - wesela.
profesjonalnie. Tel. 046/837-63-37,
0667-329-721.
..Eskater" - twój ślub w kwiatach, wiązanka
ślubna u ciebie w domu. Tel. 0696-127-955.
BIOTERAPEUTA. TEL 0887-044-104.
Podciśnieniowe

pranie dywanów.

wykladzin i tapicerek u klienta.
Tel. 046/837-73-07. 0694-876-103.
Masz problem z komputerem
- zadzwoń. Tel. 0~70.a37.
Fachowo, szybko, tanio.
Śluby - Mercedes E klasa, srebrny,
skóra. Tel. 0604-607-515.
Zabiorę do Londynu, 25 marca,
jedną osobę. Tel. 0602-743~12 .
Wynajem przyczep i lawet Centnnn
Budowlane Górki. Łowicz, ul. Łęczycka 64.
Usługi transportowe Lublin kontener 12 m' .
FVAT na życzenie. Tel. 0601-297-794.
Zespól muzyczny - wesela, baJe.
Tel. 046/837-05-21. 0660-565-248.
Wynajmę zagęszczarki. Tel. 0608-338-302.
Montaż mebli. Tel. 046/838-06-20.
Naprawa AGD - pralki, lodówki, zamrażarki.
na naprawy udzielam gwarancji. dojazd
gratis. Tel. 0603.{i14-363.
Serwis gwarancyjny odpłatny grupy Candy.
Tel. 0603-531-989.
Komunie, wesela - do 60 osób - klawisze,
akordeon + śpiew. Profesjonalnie.
Tel. 046/837-63-37.667-329-721.
Pranie dywanów. tapicerki meblowej.
samochodowej w zaldadzie i u klienta
Tel. 0501-431-978.
Przywóz tłucznia kamiennego. Sprzedam
keramzyt. Tel. 0603.{i53-020.
Pr7ywÓl piasku i. piasku szklarskiego. żwi
ru. Tel. 0603.{i53-020.
Kom inki - 200 wzorów. Montaż,
serwis , ogrzewanie domów.
Tel. 046/837.a4-92, 0602-282-415.
Cięcie drzew. Tel. 0461839-14-52.
Przeprowadzki. Tel. 0605-303.a36.
.,Scart" serwis RTV - naprawa sprzętu
OOowo - telewizyjnego - gwarancje. Łowicz.
ul. Łódzka 47, tel. 0604-774-760,
046/837-06-02.
Komputery - serwis. naprawa. Hardware.
software. Łowicz. tel. 050 I -448-203.
Skoda Octavia - śluby - tanio.
Tel. 0600-923-354.
Tatra - przewóz piasku, żwiru.
Tel. 0600-895-026.
Śluby - VW Passat, nowy - 500 zł;
Chrysler 300c - 700 zI. Tel. 0669-555-301.
Krnjowy przewóz osób - busy 8 i 18 miejsc.
Tel. 0602-681-541, 046/838-70-32.
Dezynsekcja, deratyzacja w HACCP.
Tel. 0504-171-191, 044n25-02-95.
Autoholowanie. przewóz maszyn do 2 t.
fuktury VAT. Tel. 050 1.{i10-618.
Śluby VW Passat, 2004 rok, możliwość
wystrojenia Tel. 0500-371 -1 61,
0604-838-050.
SrrODRUK. LOGO FIRMY NA UBRANIACH ROBOCZYCH, OCIEPLANYCH
I WYKROJACH. KOLOROWE NADRUKI NA MATERIAŁACH RÓŻNYCH.
TEL. 046/874-26-34, 0695-586-168.
BRZEZINY, UL. ŁÓDZKA 2.
REKLAMA

"Małras"

S.A. • lider na rynku

księgarskim

zatrudni do pracy
w swojej

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

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

C

Księgami

w Łowiczu osoby w charakterze:

księgarza·

sprzedawcy

Wymagania:
• wykształcenie min. średn ie
• um iejętność obsług i komputera
• uczciwość , komun i katywność
• doświ adczenie w branży księgarskiej będzie
dodatkowym atutem
Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy
o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego,
wraz z klauzulą poufności:
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych do potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu
rekrutacji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883
z póżniejszymi zmianami).

II)l) ~- .-,.

Sprzedamy agregat do produkcji rur betonowych

gil
:

,

dekoder na własność

na adres: kadry@katowice.matras.pl

WYROBY

R-525

./ogrodzenia
betOl1owe

BETONOWE

i . A \ • • LOWICZ, Kurkowa 6
If "~IJ tel. (b-46) 837-0&41

•

~~~::

(ozdobna)

-
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Ślusarstwo, bramy, ogrodzenia, kraty,
balustrady. Tel. 0609-722-809.
sawexmetal@wp.eu
Rehabilitacja. Masaż, kinezyterapia
Na miejscu. Tel. 0505-904-693.
Rehabilitacja - dzieci, dorośli, dojeżdżam.
Tel. 0607-27 1-746.
" Norek" - wywóz nieczystości płyn
nych. Tel. 0500-190-988, 0501-537-143Komunie, chrzciny, bankiety.
Tel. 0505-125-515.
Profesjonalne pranie dywanów i tapicerki,
Rawa Mazowiecka i okolice.
Tel. 0508-265-167.
Tipsy żelowe, tanio i profesjonalnie.
Tel. 0506-07 1-867. bold
Uslugi hydrauliczne, pelen zakres,
konkurencyjne ceny. Tel. 046/815-08-38.
Dachy. Tel. 0662-785-002.
Laweta - transport aut. Tel. 0604-136-932.
UkIadanie kostki granitowej i brukowej.
Tel. 051+127-388.
Naprawa laminatów żywicznych
(Polonez Truck. chłodnie laminatowe.
sprzęt pływający) . Tel. 0783-198-513.
Wideoteka internetowa.
www.dominax.almanet.pl
Zakład stolarski "Projekt", kuchnie,
szafy, meble biurowe.
Tel. 0508-752-007 .
Naprawa, montaż oraz przegląd urządzeń
chlodniczych, klimatyzacyjnych.
wentylacyjnych. Tel. 0501 -273-415.
Wyjeżdżam, co piątek do Niemiec, powrót
w środę. kierunek Hamburg. Bremen,
Oldenburg. Zabiorę 3 osobyodpłatnie.
Tel. 0608-438-R 13, do Niemiec
0049/1 62-705-28-23 .
Usługi hydrauliczne. Tel. 0603-917-448.
Projektowanie. aranżacja "'"ęm.
Tel. 0607-074-605. bold
Audi A6, srebmy. limuzyna - śluby.
Tel. 0697-725-858. bold
Oprawa muzyczna wesela i inne, ceny
konkurencyjne, wolne terminy.
Tel. 0509-425-233,0508-80 1-730.
Wanny, odnawianie. Tel. 0603-753-973.
Kominki - projektowanie, montaż,
dystrybucja ciepłego powietrza.
Tel. 0503-718-798.
Przeprowadzki. pianina. Tel. 0605-303-836.
DJ wesela, studniówki, bale sylwestrowe,
super nagłośni enie i bajeczne oświetlenie .
Tel. 0606-760-599.
AG D-Serwis. Tel. 046/833-<>2-00,
046/832-27-6 1. bold
Regeneracja kartridży, naprawa drukarek
u klienta Tel. 0509-<>20-300
w godz. 8.00 - 20.00.

KOMPUTERa
• PISANIE
Komputeropisanie - tanio, szybko i solidnie.
Tel. 046/837-78-7 1, 0602-277-01 3.
Usługi komputerowe.
Tel. 069fH103-05O.
Komputeropisanie, szybko, tanio i solidnie
+ skanowanie, wydruk laserowy, Skierniewice. Tel. 046/833-15-33, 0607-988-266.
Komputeropisanie. Tel. 0661-723-002.
Łowicz.

NAUKA
Angielski - profesjonalnie.
Tel. 0461837-05-41.0603-704-267.
Prace z polskiego, historii. Tel. 0602-490-715.
Język rosyjski - korepetycje. wypracowania.
Tel. 046/837-3 1-83. 0693-398-5 14.
Prace zaliczeniowe. Tel. 0693-398-514.
046/837-3 1-83.
Chemia, Łowicz. Tel. 0601-<>13-963.
Język rosyjski. Tel. 069+669- 147.
Matematyka - korepetycje. Łowicz.
tel. 0660-78 1-884.
Korepetycje - język niemiecki.
Tel. 0608- 116-216.
Matematyka. Tel. 0601-303-279.
Prezentacje maturalne - pomoc.
Tel. 0608-433-138.
Angielski - korepetycje. student N1U0.
Łowicz. Tel. 0692-790-345.
Język angielski - ~. Tel. OOJJ.S2+741.
Sprzedam Quanto matura - tanio.
Tel. 0668-419-278.
Matematyka - studenI V roku UL
(90 minn5zl). Tel. 0606-<>47-491.
Język niemiecki - solidnie. Tel. 0695-77+273.
Język rosyjski - korepetycje. tłumaczen ia,
przygotowwlie do matury. Tanio.
Tel. 046/838-74-40.
Angielski - korepetycje. sludentka UL.
Tel. 0607-385-953.
Geografia - korepetycje, matura
Tel. 0692-577-898.
Gennanistka poszukuje korepelyeJi
le szwedzkiego. Tel. 0697-340-599.
Korepe1yCje - język angielski. Tel. 051+207-806.

Otemia, matematyka - studentka
Pol itechniki Warszawskiej udziela
korepetycje. Tel. 0668-342- 116.
Angielski - korepetycje, studenta Kolegium.
Tel. 0693-332-008.
Angielski - korepetycje, studenta Kolegium.
Tel. 0509-7 19-969.
Prezentacje maturalne. bez pomocy
internetu. Tel. 0509-766-108.
Korepetycje dla maturzystów. język polski.
okolice Glo\\1l3 i Łowicza dojeżdżam
Tel. 0509-766-108.
Udzielam korepetycji angielski wszystkie
poziomy. Tel. 0607-730-358.
Język niemiecki - korepetycje, matura,
egzamin),: Tel. 0692-956-207. .
Język angielski - korepetycje, matura.
Tel. 0692-956-207.
Niemiecki. Tel. 0697-340-599.
Matematyka Tel. 046/837-85-96 . .
Chemia Łowicz. Tel. 0508-186-335.
Korepetycje - studentka filologii angielskiej
- girnnal;jum, liceum. 12 zlI45 min.
Tel. 0507-319-803.
Matematyka Tel. 0421719-42-55.
Korepetycje - matematyka chemia Glowno.
Tel. 0603-215-494.
Fizyka/matematyka. Student po praktykach
w girnnal;jum i liceum. Skierniewice
dojazd gratis. Tel. 0501-338-143.
Angielski. matematyka. programowanie C.
C-oOpenGL. Tel. 0501-090-020.
Angielski w małej'grupie. Tel. 0695-<>10-541.
046/832-65-39.
Matematyka - Rawa Mazowiecka i okolice.
Tel. 0608-84R-520.
Korepetycje: matematyka chemIa fizyka
Tel. 0698-402-521.

ROLNICZE
Kupię prasę Z-224 i Bizona
Tel. 0607-809-288.
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 agregal pożniwny Rabe-Werk
zabezpieczenie sprężynowe 6 i 7 lapowy
z walem doc inającym, mieszalnik ze śrutow
nikiem ssąco-tloczącym, dmuchawę
do zboża Tel. 0606-792-712.
Malowanie (bielenie) pomieszczeń gospodarczych. Tanio. Tel. 050~-842.
Sprzedam mlodzież: jalówki. buchajki.
Tel. 046/838-74-91.
Sprzedam slomę owsianą i siano.
Tel. 046/838-74-91.
Sprzedam sadzarkę łańcuchową
do ziemniaków i obsypnik 3.
Tel. 0698-972- 11 2.
Kupię trak10r do remontu.
Tel. 046/83 1-01-29.
Sprzedam żyto. Tel. 0461838-17-<>4.
Sprzedam prasy rolujące: Claas, Deutzfachr,
Crone. Tel. 046/838-20- 14, 0511-494-701.
Sprzedam sad7..onki agrestu.
Tel. 060+782-360.
Sprzedam slomę belkowaną,
Tel. 698-556-743.
Sprzedam kwalifikowane nasiona
·cebuli. Tel. 0501-594-199, 0501-747-575.
Sprzedam wyciąg linowy, używany.
Tel. 046/838-76-59.
Kup ię używane opony do C-330.
Tel. 0461835'90-<> 1 po 17.00.
Sprzedam pszenicę. Tel. 046/838-78-45.
Sprzedam ramę fubryczną brony talerzowej
na 16 talerzy. Tel. 0505-928-735.
Sprzedam dojarkę Alfa Laval - 700 zł,
sprawna, jedna konwia kwasówka.
Tel. 0603-346- 11 2.
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 pług 3-skibowy, stan dobry.
Tel. 0887- 147-903.
Sprzedam rozsiewacz nawozowy Amazone
10001. hydraulicznie zamykany. 1990 rok.
Tel. 046/838-74-49.
Sprzedam dęby. Tel. 0461838-11-39.
Sprzedam agregat uprawowy Bomel 2,10 m.
2003 rok. Tel. 0501-533-454.
Sprzedam zboic. slomę, bur.tezek.
Tel. 046/838-71-54. 0889-144-638.
Sprzedam 2 beczki 600 I i beczkę 1000 I.
Tel. 0697-106-288.
Wykonuję maszyny do łupan ia
drewna, pieńków. Tel. 0667-115-455,
0665-724-009.
Sprzedam buraczek. Tel. 046/838-15-36.
Sprzedam silosy na zboże, paszę lub cemenL
Tel. 0606-479-819.
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Skupujemy kosiarki Iistwowe Osy, Sprzedam jęcztnień, mi eszankę.
sadzarki łańcuchowe do ziemniaków, Tel. 0695-304-466.
zgrabiarki zawieszane 4 Sioneczka, Sprzedam 6 kg nasion cebuli odmiany Fiesta,
pługi ciągnikowe 2-, 3-skibowe.
znakomita do prLCChowania oraz Atibaba
Ceny atrakcyjne. Tel. 046/838-72-80.
(l kg), bardzo wczesna. Tel. 0607-889-522.
Sprledam jęczmień, psZCflŻyto.
Sprzedam jałówkę na ocieleniu, teonin:
Tel. 0461838-05-94.
23 marzec. Tel. 0461838-84-<>2.
Eksport Idareda. Płatne gotówką.
Sprzedam siano. Zawady 26,
Teł . 0505-068-787.
tel. 0608- 105-209.
Sprzedam rotacyjną, zgrabiarkę 7.
Sprzedam zbiomik na mleko. 200 I,
opryskiwacz 300 I. Tel. 0461830-30-08.
na kółkach. Tel. 024/389-46-82.
Sprzedam jalówkę mięs n ą na wycieleniu, Sprzedam ziemniaki Denar na sadzeniaki.
pr,etrząsaczo-zgrabiarkę. Tel. 0601 -239-800.
Tel. 046/838-72-13.
Sprzedam kapustę na pasze.
Sprzedam ciągnik Renault 110.14,
Tel. 046/861-11-58.
110 kM, 1989 rok, silnik, skrzynia
Sprzedam prasę Claas z podajnikienL bele
Fendt, stan bdb, nie wymaga wkładu
sianokiszonki 120x120. Tel. 046/839-21-27. finansowego, 34500 do uzgodnienia.
Tel. 0609-123-665.
Kupię ziemniaka jadalnego.
Sprzedam prasę zwijającą John
Tel. 0693-025-952.
. Deere 550, zmiennokonwiowa, pasoSprzedam obomik bydlęcy lub zamienię
wa,
stan dobry, nie wymaga wkładu
na slomę. Tel. 0600-822-089.
Sprzedam agregat uprawowo-siewny z hydro- finansowego, 1989 rok, 12000 zł.
pakiem 3 m; pług obrotowy +skibowy Kwer- Tel. 0609-123-665.
neland; Ursus C-360. 1986 rok; siewnik Tartak obwożny, 8,5 m.
Tel. 0461838-1+75, 0503-794-355.
konny; dinuchawę do siana pionową.
Tel. 0600-822-089.
Sprzedam lbiomik wysypowy kompletny
do kombajnu ziemniaczanego Anna. Slomę
Sprzedam siano luzem. Bednary 115.
w belkach ze stodoły. Tel. 0461838-13-39.
tel. 0691-744-268.
Sprzedam przyc;<epę samozbierającą Claas
Namiot foliowy - sprzedam.
Sprint 330S - do kiszonek. lad. 8 L
Tel. 0507-046-414.
Tel. 0888-097-094.
Spr.l.edam lomę w kostkach. Jackowice.
Sprzedam owies. lubin. jęczmień.
tel. 0600-389-324.
Sprnxlam owies siewny, agregat uprawowy. Tel. 046/838-08-66.
Sprzedam jalówkę wysokocielną.
brony 5. kultywator 20, siano. mieszankę.
Tel. 046/862-78-71.
Tel. 046/838-72-03.
Kosiarka rotacyjna czeska, stan dobry.
Sprzedam slomę. Tel. 0461838-47-64.
Tel. 0691-223-793 . .
Spl7edam rlug ohrotowy 3-skibowy.
Sprzedal" wózek wldlowy Linde B45D.
kompl\.'SOr 1601. Tel. 0461838-72-98.
udźwig 4.5 t, stan bdb. Tel. 0461861-25-51.
Sprzedam owies bezłuskowy,
SprLedam: ciągnik Ursus 2812. pług
mieszankę, pszenicę. Teł. 0605-224-393.
2
-skibo\vy, bin na zboże 10 t, opryskiwacz
Sprzedam 10 t pszenżyta. Wierznowice 20.
300 I. przyczepa, kosiarka listwowa.
Tel. 0461838-77-31.
Tel. 0697-<>23-375.
Sprzedam marchew jadalną i pastewną,
Sprzedam jęczmień. pszenicę. pszenżyto.
Tel. 0662-258-<>72.
Urzecze 48, tel. 046/838:77-14.
Spl7.edam kiszonkę z kukutydzy, kiszonkę
Sprzedam opryskiwacz sadowniczy Pilmet
z liści buraczanych. Tel. 024.177-7+21.
400 I z atestem. tel. 046/838-40-23 po 20.00.
0604-432-909.
Kupię cielaka od 2 do 4-miesięcy. najchętnjej
Sprzedam agregat uprawowy 4.60 m
z okolic Zdun. Tel. 0461838-7+33
i przetrząSaCZ karuzelowy. Tel. 0606-882-785. wieczorem.
Duża iloŚĆ kapusty bialej na paszę
Sprzedam sadzeniaki Grncja.
- sprzedam. Tel. 046/86 1-<>5-78 wieczorem.
Tel. 0693-025-952.
Sprzedam pszenicę 12 t. Tel. 024/285-27-86. Mieszalniki pasz, śrutowniki, folia
Sprzedam ziemniaki jadalne Lord; cebulę.
kiszonkarska, karmniki paszowe,
Tel. 0517-348-323.
poidła - Hurtownia "Pasz-Mix"
Sprzedam rozrzutnik. obornika jednoosiowy, Cieśle. Tel. 0602-570-397.
Sprzedam Zetor 62 11. Tel. 024/285-5 1-96.
stan idealny. Tel. 024/285-41-32.
Sprzedam opony do C-360, tylne; duże
Sprzedam siano w balotach po 400 kg.
kamienie.
Kną?a 32.
Tel. 0600-415-353 wieczorem.
Sprzedam przetrQlsacz karuzelowy 2-wirniSprzedam prasę Z-224 z podajnikiem;
kowy, dinuchawę do siana, siewnik konny
rozrzutnik obomika jednoosiowy;
zawieszany do ciągnika Tel. 0691-96 1-145.
• polską sadzarkę do ziemniaków;
Płyty gnojne, zbiorniki
obredlacz 5. Tel. 0461838-75-00 .
na gnojowice. Tel. 0693-332-588.
Sprzedam jęczmień siewny, śliwa mieszaniec
Sprzedam śrutownik bijakowy, dinuchawę
ze szkółki. Tel. 0696-425-214.
do zboża Tel. 0503-<>39-1 01.
Sprzedam pszenicę jarą do siewu, ziemniaki
Sprzedam marchew odpadową.
sadzeniaki. Tel. 0695-068-710.
Tel. 0602- 175-570.
Sprzedam jęczmień jary Strntus.
Sprzedam 3 I żyta 3 t pszenżyta,
Tel. 046/838-72-20.
slomę 120x120. Tel. 069 1-730-140.
Kupi ę ziemniaki jadalne, sadzeniaki.
Sprzedam sl omę, siano. Tel. 0461838-11-72.
Sprzedam bób. Tel. 0508-819-982.
Sprzedaż nowych MTZ Belarus.
Sprzedam jęczmień. Tel. 0241?82-23-1 8.
Tel. 0501-504-723.
Sprzedam siano w kostkach i sadzeniaki
~przedam Zetor 72 11 lub Ursus C-360.
ziemniaka Irga. Tel. 024/285-42-<>4.
Tel. 0500-222-737.
Sprzedam buraczek dla bydła, szyny
Sprzedam burak pastewny.
kolejowe. Tel. 0885-572-720.
Tel. 046/838-43-2 1.
Sprzedam obornik kunak. Tel. 0664-560-851, Sprzedam żyto. Tel. 0697-62+236 po 20.00.
Łażniki 70.
Sprzedam C-360, Białoruś, C-360 3P
Spr.;edam pług 3 skibowy Grudziądz
Ogrodnik, części ciągnikowe różne.
i kultywator Tel. 05 13-332-59 1.
Tel. 0504-475-567.
Sprzedam T25, 1997 rok, C360, C365.
Sprzedam siano. Złaków Borowy 79,
Tel. 066 1-09 1-064.
tel. 046/839- 13-6 1.
Sprzedam krowy mleczne, jałówki
SprLedam zwij aj ącą Z-230, na pasy, polska.
na \vycieleniu. cieliczki male, sieczkarnię
Tel. 024/285-5 1-05.
samoj ezdną Forschnit Tel. 046/838-8+ 18,
Sprzedam mieszankę.
0695-30-10-81'.
Tel. 0515-122-403.
Białkowanie obór. Tel. 0503-499-480.
Sprzedam mieszankę, jęczmień, cegłę·
Kupię opryskiwacz polowy.
Tel. 046/838-72-03.
Tel. 0787-292-361.
Sprzcdanl tanio pług +skibowy, przetrząsa
Sprzedam dużą ilość pszenżyta.
czo-zgrabiarkę pasową. Tel. 0461838-11-79.
Tel. 0513-01+535.
Sprzedam trawę, mieszankę po okazyjnej
Sprzedam agregat przedsiewny - 3,90. hydrau- cenie. Tel. 0505-087-296.
licznie rozkładany. Tel. 046/838-98-07
SprLedam Orkan. 1989 rok. wagę do żywca
po 20.00.
I t. Tel. 060 1-210-549.
Sprzedam prasę kostkującą Claas. stan bdb, Sprzedam traktor Zetor 30 II.
sadzarkę oraz podbierak od przyczepy
Tel. 0665-500-220.
samozbierającej. Tel. 024/282-26-62,
Sprzedam sadzonki truskawek
0665-700-205.
odmian Honeore, Marmolada,
Spl7edanl kapustę czerwoną i białą.
Filon, Salut. Te . 0600-978-590.
Tel. 0508-551- 174.
Sprzedam tunel foliowy. Tel. 0880-438-294.
Sprzedam zbiomik na mleko 400 I.
Sprzedaż rozrzutników jednoosiowych.
Tel. 0241277-72-99.
Tandemów, sadzarek, żmijek, Turów, bron.
Tel. 046/837-53-86.
Sprledam jalówkę cielną.
Tel. 024/277-91-82.
Sprzedam tanio sadzonki truskawki
Honeoye. Tel. 0600-978-590.
Sprzedam burak pastewny.
Tel. 0600-730-553.
Sprzedam lubin wąskolistny. Kozlów
Nowy II. teL 046 '861-26-79.
Sprzedam opryskiwacz Ślęza.
Tel. 046/861-16-76.
Sprzedam burak pastewny, kombajn
Sprzedanl dwukółkę do ciągnika. kultywa- ziemniaczany Anna (do remontu). kabina
tor z walem strunowym. Tel. 0461838-04-79. do Ursus C-360. Tel. 0607-744-119.
SprLedam bizon Z56. 1989 rok z SIeczkarnią, Sprzedam mieszankę zbożową i pszenicę.
stan idealny. Tel. 0695-597-174.
Tel. 0660-183-700.
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Sprzedam młockamię MZC - 4B. si eczkarnię.
siewnik lejowy 400 kg. Śrulownik Bąk.
kosiarka listwowa Osa, agregat uprawowy
1,8 m. Tel. 880-711-736.
Sprzedam siewnik zbożO\vy poznaniak.
talerzówkę - 21 talerzy. obcinarka do cebuli.
wiązałka WC-5. pszenżyto i pszenica jara.
Tel. 880-711-736.
Sprzedam 2 t żyta Tel. 046/838-15-37.
Tanio sprzedam siewnik Poznaniak,
rozrzutnik jednoosiowy.
Tel. 046I83HI7-32.
Deszczownie, nowe, RM - promocja,
upust -10%. Tel. 0500-200-115.
Sprzedam rozsiewacz nawozów lej. kabinę
do C360. Tel. 046/837-1+54.
Sprzedam agregat uprawowy Grudziądz
2,5 m. Tel. 0669-03+201.
Sprzedam MF-255. stan bdb; talerzówkę
16 talerzy: Wygoda 8.
Sprzedam prasę Z-224. Tel. 0668-807-613.
Sprzedam ziemniaki jadalne Irga.
TeL 046/R3R-15-34.
Sprzedammlocamt~ MZC-4B. mało używaną.
Tel. 046/839-13-57.
Spl7.edam brony 5. zgrabiarkę 4 Sioneczko.
siewkę Kos. ramę od beczkowozu. wielorak.
Tel. 0508-518-543.
Zetor 7340 4x4. 1998 rok; prasa zwijająca
Z-279/1 Sipma, 1998 rok - sprzedam.
Tel. 0608-420-169.
Ursus 1014 4x4, 1998 rok; prasa kostkująca
Z-224/1 Sipma, 1998 rok; kultywator 14
z walkiem. TeL 0692-<>01-689.
Brona talerzowa 3 m, na kołach.
hydraulicznie podnoszona; glębosz 3 lapy
- sprzedam. Tel. 0698-41 7-557.
Prasa Z-224/1. 1995 rok, z podajnikiem,
stan bdb; Cyklop, 1990 rok - sprzedam
Tel. 0698-4 17-557.
I
Sprzedam beczkę asenizacyjną 3000 L
Tel. 046/838-1 1-11.
Sprzedam głębosza, 3 lapy. Tel 024/282-1+48.
Sprzedam wóz konny. Tel. 0697-63+004.
Sprzedam rozrzutnik. Tel 0505-997-941.
Sprzedam jałówkę. Polesie 7,
tel. 046/839-60-32.
Sprzedam siewniki zbożowe Nordsten,
Fiona, 3-, +metrowe. od 3000 zł
z transportem Tel. 0663-<>47-066.
Sprzedam grabiarkę 7. Tel. 0600-887-<>01.
Massey Ferguson wraz z turem - sprzedam.
Tel. 0600-820-374.
Kombajn buraczany Neptun, w oryginałe
- sprzedam. TeL 0600-820-374.
Sprzedam sadzarkę do Vf3IZYW 2-rzędowa
TeL 05 16-786-078.
Sprzedam przyczepę samozb ieraj ącą, pług
3-skibowy. kos i arkę li stwową.
Tel. 024/282-27-<>2.
Sprzedam jal ówkę wysokocielną
Tel. 0661-23 1-013.
Sprzedam Robur, 1989 rok, skrzyniowy,
2500 zl. Tel. 0696-402-745.
Sprzedam przetrząsacz do siana +gwiazdkowy, szer. 4,20 m. Tel. 0506- 142-238.
Sprzedam ziemniaki Irga. sadzeniaki jadalne,
sadzeniaki Wineta. Tel. 0694-780-514. I'
Sprzedam kultywator; obsypnik
do ziemniaków; siano. TeL 0608-338-302.
Sprzedam siano, słomę.
Tel. 0461838-27-71.
Sprzedam siano belowane. kostki.
Tel. 046/838- 11 - 14.
Sprzedam siano belowane. Bobrowniki 124,
tel. 046/839-63- 15.
Kupię przetrząsacz karuzelO\vy "pajączek".
Tel. 0600-ó05-866 wieczorem.
SprLedam Bizona Z-56. 1983 rok.
Tel. 0696-425-109.
Zgrabiarka karuzelowa DeulZ Fahr, sta;,
idealny - sprzedam. TeL 0600-ó96-ó20.
Sprzedam siewnik. Tel. 060 1-<>62-905.
Sprledam pszenicę 20 t. Tel. 046/839-13-31
po 20.00.
Sprzedam lance opryskiwacza 12 m Pil met;
oryginalny zaczep dolny do C-330.
Tel. 046/861-25-65.
Sprzedam kapustę glowiastą do krów.
TeL 0600-827-357.
Sprzedam widły do ladowania !>elek
ci\lnlikiem. Bocheń 54.
SprLedam prasę Z224/1 z podajnikiem.
dinuchawę pionową do siana dużą,
Tel. 046/838-98-19.
Sloma ze stodoły w kostkach. Ostrów 38.
leI. 0607-196-952.
REKL A M A - -

NOWE I UZYWANE
SPRZEDAŻ, ZAMIANA
• dojarki ko nwiowe
I

• prasa Z 224
• kombajn zbożowy Bizon
• paski klinowe • łożyska
• oleje i smary • akumulatory
• ogumienie roln icze· szyby
W ŻNIWA SKLEP CZYNNY 8.00-20.00

przewodowe

• wygrodzen ia
• m a t y ł egow ls ko we

• hydrduhczne zgarnracze
obornI ka

DROBNE

MASZYNY FABRYCZNE, NOWE
• talerzówki 2900 zł • tury 4500 zł • mieszalniki 3400 zl
• śrutowniki 3900 zł • pługi 950 zł· opryskiwacze 1980 zł
• kosiarki 3200 zł • rozsiewacze 820 zł
GotÓWka
• kabiny 2150 zł • brony 900 zł
ty'
• 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·

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

!

Sprzedam siano w kostkach ze stodoły.
Tel. 046/838-56-57.
SprLedatn pszenżyto, Bednary.
Tel. 046/$38-65-44.
Sprzedam pszenżyto na paszę.
Tel. 046/838-65-44 .
Sprzedam krowę na wycieleniu 30.03.2007 r.
Tel. 046/838-69-60.
Sprzedam pszenżyto 1.5 tony. lyszkowice.
tel. 0508-232-904.
Sprzedam pługi 3-skibowy. 2-skibo\vy.
+skibowy. podorywkowy. brony 5.
sadzarkę czeską, k05S do nawozu. redelka 3.
Tel. 046,83 1-61-09. 0606-769-925.
Sprzedam wycinak nożoWy od kiszonki.
prdSę Z224. Tel. 046:838-85·12.
Masej Ferguson. 3080. 1999 rok,
sprowadzony. Lys7.kowice. TeL 0696-886-742.
Spl7edam jalówkę na wycieleniu 7 kwiecień.
Tel. 046/835-20·16.
Sprzedwn sianokis7..Qnkę w balotach.
Tel. 0602-39-4036.
Sprzedam siano slom~ bclow'.mą. Sypień.
tel. 046/83S-64-75.
Sprzedam krowę 8 miesięcy cielną byka
800 kg. kaczki. Nieborów Al. Legionów
Polskich 118.
Sprzedam obornik bydlęcy.
Tel. 0601-186-319.
Sprzedam jałowiec chiński.
Tel. 0601-186-319.
Pilnie kupię jałówkę na ocieleniu.
Tel. 0697-693-611 .
Sprzedam zienmiaki sadzeniaki oraz jadalne.
Tel. 0692-864-<>84.066+617-772.
Kupię rozrzutnik od 6 do 10 ton.
Tel. 0600-<>23-430.
Kombajn Anna, 1991 rok - sprzedam.
Tel. 024/285-52-46 po 20.00.
Sprzedam opryskiwacz. Tel. 069+ 198-562.
Sprzedam dwie jałówki po wycieleniu
i jedn ą na wycieleniu. Tel. 046/838·81-34,
U=73.
Sprzedam siano prasowane w kostkach.
Tel. 046/838-26-49.
Sprzedam p rzyczepę wywrotkę na niskicb
kołach 4 tonową i inny sprzęt rolniczy.
Chruśtin 22., tel. 0461838-25-70.
Sprzedam roztrząsacz do siana widelkowy,
młynek do czyszczenia zboża
Tel. 024/277-73-56.
Plug 3 - sprzedam. TeI.0241277-96-51.
Sprzedam siano małe belki.
Tel. 024/277-9 1-94.•
Sprzedam c i ągni k Ursus C385, lub zamienię
na C360. Tel. 024/277-90-55.
Sprzedam s ianokiszonę z 4 ba.
Tel. 024/285-83-<>4.
Sprzedam ziemniaki do sadzenia odmiany
Aster, Gracja, Augusta, Raja ok. Kiemozi
Tel. 0887-560-896.
Sprzedam siano. Tel. 024/236-52-58.
Sprzedam buraczek ćwiklowy po 20 gr.
Tel. 024/285-82-05. 0697-933-208.
Sprzedam kiszonkę z kukutydzy, wieloraki.
Tel. 024/285-8 1-42.
Sprzedam s lomę w kostkach.
Tel. 024/277-86-00.
Sprzedam jęczmień i pszenicę.
Tel. 024/277-72-97.
Sprzedam rozrzutnik obornika jednoosio\vy
stan dobry. Tel. 069+90 1-063.
Sprzedam agregat uprawowy.
Tel. 024/285-38-04.
Ładowacz na podnośnik do C-360
- tanio sprledarn. Tel. 0697-298-966.
Jałówki cielne - sprzedam. Tel. 0697-298-966.
Sprzedam owies. jęczmień jary.
Tel. 024/277-<>3-81.
Spl7.edam jalówkę na wycieleniu.
Wyborów 72. tel. 046/838-11-24.
Naprawa basenów na mleko.
Tel. 0603·61+363.
Sprzedwn pS7.eniCę i jęcztnień - 70 zŁ
pszenżyto - 75 li. Tel. 046/838-.73-27.
Sprzedam owies. Tel. 0502-612-944.
Sprzedam Cyklop Cleski UNHZ-750.
Tel. 046!838-36-19.
Spl7edam Kos przystosowany do ciągnika.
Tel. 0461838-08-66.
Sprzedwn agregat uprawowy. Sl.Cl'. 2.1 O m.
Tel. 046/839-20-69.
Sprzedam siano. małe ko. tki.
Tel. 0461838-83-53 .
Sprzedru" agregat up....wowy do C-330.
okolice Żychlina. Tel. 0516-32+160.
Sprzedam lOt buraczka czerwonego
na pasz«, pszenżyto. Tydówka 25.
tel. 024/277-93-88.
Sprzedwn pszenżyto około 3 t.
Tel. 0603-401-075. 0663-884-969 po 16.00.
Sprzedam sadzeniaki Lord. Wineta.
Tel. 05 17-348-323.
Nowe schładzalniki do mleka
w dobrych cenach od 200 I - 5000 I.
Tel. 0461833-07-27, 0505-039-888.
Sprzed",,, pszenicę ozimą i jarą.
Tel. 046/838-76-29.
Sprzedam siewnik Lbożo\vy Poznaniak.
Tel. 0607-180-125.
Sprzedam pług 2-.kibo\vy - niedrogo;
eternit drobnor.,listy. Tel. 046,838-58-41.
Sprzedanl ciągnils MTZ 82kM, 1995 rok. stan
bdb; agregat przedsiewny 2.8m; cheder
do kukurydzy pod Forschnitta; Tarpan. stan
dobry. Tel. 0696-059-903 .
Sprzedrun imijk~ do zboża
Tel. 046/830-32-<>9 po 20.00.
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Sprzedam obornik. Seroki 37.
tel. 0662-657-219. 046/838-85-28.
Sprzedam zboże. Tel. 024.277-95-94.
Sprzedam sadzarkę do ziemniaków. polską.
Tel. 0693-596464.
Wywóz gnojówki, gnojowicy beczką
10000 I. Tel. 0604-463-486.
Sprzedam Bizona Z56. Tel. 0888-958-276.
Sprzedam ciągnik C-363P, 1988 rok
z kabiną sokól ką. Wygoda 8.
Kupię agregat uprawowy 210m.
Tel. 0602-287-648.
Sprzedam siano w belkach i drewno
opalowe. Tel. 0461837-1444, 0668407-362.
Sprzedam silnik 3P. Tel. 0691-243-247.
Sprzedam jalówkę na wycieleniu.
wycielenie: 8 kwietnia. Popów 30.
Sprzedam przyczepę 4.5 L 3-stronny wywrol
Tel. 0697-635454.
Sprzedam przyczepę HL 80 II. Stan idealny;
przyczepę samozbierającą; prztrząsaczo-zgra
biarkę 7, nową; dmuchawę do siana.

...

•

Tel. 0605-591-610.
Sprzedam maszt widlaka; felgi do C-380
tylne. Tel. 0510-256444.
Sprzedam jałówkę hodow l aną 1009/0 HF,
wysokocielna. obornik byd lęcy
lub wymiana na słomę. Tel. 0606461-688.
Sprzedam buraczek ćwikłowy; pietruszkę;
mlodego knurka. Tel. 0698-878-872,
024/277-94-30.
Sprzedam kapustę przemysłowo-paszową.
Tel. 0607-817492.
Sprzedam jalówkę. wycielenie 15.04.2007.
Tel. 0667-373-233.
Sprzedanl obomik bydlęcy.
Tel. 046/838-55-28.
T-25 - kupię. Tel. 0608-354-272.
C-330 - kupię. Tel. 0608-354-272.
C-360 - kupię. Tel. 0608-354-272.
Ursus 3512 - kupię. Tel. 0608-354-272.
Zetora - kupię. Tel. 0608-354-272.
Prasę Z-224 - kupię. Tel. 0608-354-272.
Sprzedam C-330, prasę Z-224, przyczepę 6 t
wywrot. siewnik, trząsaIkę 7.
Tel. 0607-809-288.
Przy~7epa 6 t, silnik C-328 (pęknięty wal),
dmuchawa do siana, spawarka wirowa - sprzedam. Tel. 046 '837-15-62, 0668-136-596.
Sprzedam MTZ-82, 1991 rok, 4x4;
oprys kiwacz. Te l. 0607-809-288.
Pług 3-skibowy: C-36O. bez prawa rejestracJI - sprzedam. Tel. 0691-000-215 po 17.00.
Sprzedam ciągnik C-360 3P.
Tel. 0508-281412.
Sprzedanl przyczepę do przewozu koni,
śrutownik bijakowy, pługi 2-, 3-, 4-skibowe
obrotowe, silos zbożowy 60 t. siewniki
do zboża. Tel. 0509-293-050.
Sprzedwn wycinaki do kiszonki, żmijkę
5-, 6-metrowa, agregat przedsiewny
2,5-, 5-metrowy, przyczepę 6 t wywrotka,
siewki do nawozu, dmuchawy do zboża
Tel. 0509-293-050.
Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna
Tel. 046/838-05-60.
Sprzedam jałówkę wysokocielną HF;
sadzeniaki Irga Tel. 046/838-1 4-61.
Sprzedam jałówkę wysokocielną.
Tel. 046/838-47-5 1.
Sprzedam silnik do C-360-3P.
Tel. 0605-6 17-841.
Sprzedaż Turów, sadzarek - nowych.
Tel. 046/837-53-86.
Mieszanka żyta z pszenżytem ; jęczmień jary siewny i paszowy - sprzedam. Tel. 0461838-11-74, 0606-901-931.
Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy, stan
dobry. Tel. 0504-514-7 17.
Sprzedam sadzeniaki Irga.
Tel. 046/838-16-41, 0500-04 1-361.
Sprzedam ziemniaki. Tel. 046/838-12-25.
Sprzeclwn jęczmień do siewu odmiany Rodios.
Tel. 0602-2 16-854.
Sprzedam agregat na bronie 1,8 m,
z podwójnym wałkiem, zgrabiarka 4.
Tel. 0880-353-819.
Śrutownik bijakowy Il kW (przerób
ItIgodz), śrutowni k Bąk 7,5 kW, śrutownik
bijakowy bez silnika (nie fabryczny).
Tel. 0880-353-8 19.
Sprzedam wielorak 7-rzędowy do buraku,
truskawek. Tel. 0880-353-819.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu,
16.04.07, Karnków 17, gm . Chaśno.
Tel. 0461838-18-03.
Sprzedwn jałówkę wysokocielną.
Kamków 16, tel. 046/838-13-24.
Sprzedwn lubin do siewu. Tel. 0602-766-034.
Siewnik do buraków, 6-rzędowy,
mechaniczny. Tel. 0602-766-034.
Sprzedam krowę na ocieleniu,
tennin 08.04.2007. Mysłaków 163.
Sprzedam siewnik Poznaniak, przetrząsaczO
zgrabiarka 7, przetrząsacz 2-karuzelowy.
Tel. 046/838-24-67, 0661-584-272.
Sprzedam ciągnik rolniczy John Deere 4240S,
1986 rok, napęd 4x4, kabina komfortowa,
klimatyzacja, stan bdb. Tel. 0505-583-658.
Środki ochrony roślin . Kukurydza.
Trawy oraz inne nasiona. Sprzedaż
w Centrali Nasiennej Łowicz .
Tel. 0461837-50-28.
Pszenżyto ok. 12t - sprzedam.
Tel. 0691-179-530.
Prasa zwijająca 279/1 , prasa Z224, tur 4,
orkan, brony 3-polowe.
Tel. 0604-976452.
Sprzedam rozdrabniacz do buraków ,,Jemiol",
stan bdb. Tel. 0880-353-819.
Sprzeclwn sadzeniaki odmiany Gracja.
Tel. 046/838-12-42, 0661-732-557.
Sprledam jałówkę (waga okolo 550 kg),
krowę. !eL 0697-634-2n

Spr~-'dam siano i sianokiszonkę w belach.
Tel. 0461839-13-10 wieczorem.
Sprzeclwn Ursus 912. Tel. 0609-525-105.
Sprzedam prasę kostka Z-224i I Sipma,
1995/96 rok, stan idealny; siano w kostkach;
mieszankę zbożową okolo I t.
Tel. 0608-128-670.
Sprzedam Tury do C-360. C-330; brony
ciągnikowe lekkie 5 i zwykle 3.
Tel. 0608- 128-670.
Sprzeclwn ścinacz zielonek Orkan. 1990 rok.
Tel. 0608420-1 69.
Sprzedwn siano, słomę, zboże.
Tel. 0504-629438.
Sprzedwn siano belowane.
Tel. 0668-807-104.
Sprzedam prasę kostkującą Sipma Z-224/ I,
1993 rok. I właściciel, garażowana; bronę
uprawną 1,80 m szer. Tel. 0661-409-230.
Sprzedam młodą krowę na wycielenilL
jałówkę. Zielkowice I 34.
Sprzedam słomę ze stodoły, okrągłe
bele. Tel. 0696-565-452 wieczorem.
Sprzedam Orkana. Tel. 046/838-35-52.
Sprzedwn siewnik zbożowy Poznaniak.
TeL 0604-625-490.
P zenicę jarkę ozimą - sprzeclwn.
Tel. 046/839-11-6 1, 0500-582-424.
Czosnek gruby - sprzeclwn.
Tel. 046/839-11-61, 0500-582-424.
Sprzeclwn pług 5-skibowy.
Tel. 0504-202-361.
Kupię glebogryzarkę grudziądzką:
grabiarkę 7. Tel. 0663-126-402.

Sprzedam słomę owsianą, żytnią ze stodoły.
Tel. 046/838-12-12. 0668-551-389.
Sprzeclwn słomę w kostkach.
Tel. 0691-715-496.
Sprzeclwn ziemniaki sadzeniaki Brydza 0.5 t.
Tel. 046/838-12-56 po 16.00,0603-083-349.
Sprzedam rozrzumik 2-osiowy. stan idealny.
1991 rok. 4 t. Tel. 0660-330-594.
Kupię ciągnik ESA na chodzie
lub do remontu ałbo Zetora K-25 - niedrogo.
Tel. 0510-701-057.
Sprzedwn siano belkowane. Strugienice,
tel. 0604-973-885.
Sprledam zboże. Tel. 046/838-76-87.
Sprzedam czosnek. Tel. 046-'839-11-30.
SprA-daIn sad7-eniak. Irga.
Tel. 046/838-27-80.
Sprzedam 2 cieliczki: zacieloną
i do zacielenia. Gospodarstwo pod oceną
użytkowności mlecznej. Tel. 0669416-643.
Sprzedwn kombajn Karlik do ziemniaków
i buraków, eternit drobnofałisty - 200 SZL,
pustaki max - 100 szL Tel. 0461838-79-57.
Sprzedam plug 5-skibowy podorwykowy,
przetrząsaczo-zgt;abiarka Deutz Fahr 3,20 m
szer.; bronę aktywną 3 , szer.
Tel. 0600-428-743, 0604-771-777.
Byczka 200 kg - sprzedam.
Tel. 046/839-13-43.
Siano - sprzedam. Tel. 046/839-13-43.
Sprzedam 2 t pszenicy i żyta.
Tel. 046/837-07-39, 0662-235-580.
Sprzedam pszenicę. Wierznowice 4,
tel. 046/838-76-90.
Sprzedam siano. Strugienice,
tel. 046/838-75-20.
Sprzedam zbiornik na mleko 550 I.
Tel. 0600-892-481.
Sprzedam jęczmień siewny Rodos 70 zł.
Tel. 046/838-74-04.
Sprzedam słomę w kostkach ze stodoły.
Tel. 046/838-79- 13.
Sprzedam jęczmień. TeL 046/838-73-34.
Sprzedwn słomę w kostkach ze stodoły.
Tel. 0691-958-8 11 .
Sprzedam siewnik zbożowy.
Tel. 024/285-39-58.
Sprzedam T2 15A. 1987 rok, siewka, lej.
Tel. 0696-149-07 1.
Sprzedam sortownik do ziemniaków, maskę
do ciągnika, blomiki tylne (250 zł), C-360.
Tel. 046/838-20-45.
Sprzedam dużą iloŚĆ pszenżyta.
Tel. 05 13-0 14-535.
Sprzedam siano, wyc iąg do obornika
i dojarkę Alfę. Tel. 046/838-67-46.
Sprzedwn jałówkę na ocieleniu.
Tel. 0601-052-026.
Kupię oponę rolniczą 20x20.
Tel. 046/838-88-97.
Sprzeclwn ule. Tel. 0607-809-220.
Sprzedam schladzalnik do mleka konwiowy.
Tel. 0607-809-220.
Kupię podklady kolejowe, płyty Yungo
lub trylinkę. Tel. 046/838-88-77 po 11.00.
Sprzedam słomę ze stodoły.
Tel. 046/838-89-78.
Sprzedam krowę l-m iesiąc po wycieleniu,
po 3 cielaku. Tel. 046/838-33-35.
Sprzedam ciągnik C-36O. 1985 rok,
Ursus 2812, 1996 rok, kultywator, siewnik
zbożowy, talerzówkę . rozrzumik.
Tel. 0606- 108-730.
Sprzedam przyczepę swnozbierającą T/ lO,
stan bdb, beczkę 3000 I. Tel. 500-243-428.
Sprzedam młodą dobrą krowę, wysokocielną,
likwidacja. Tel. 046/838-85-19.
0697-505-770.
Sprzedam prasę kostkującą, przyczepę
zbierającą. Tel. 0605-094-174.
Sprzedam jałówkę pa wycieleniu.
Tel. 0785-343-681.
Sprzedam żrebaka l-rocznego.
Tel. 046/838-80-93.
Sprzedam jęczmień. Tel. 046/838-80-93.
Sprzedam ogórek kiszony.
Tel. 0609-794-964.
Sprledam krowę na wycieleniu, wycielenie
w kwietniu. Kompina 103.
Tel. 046/838-60-11,0608-504-314.

Grunt \V Gminie Kocierzew.
Tel. 0604-895-730.
Sprzedam slomę. Sypień 61.
Tel. 046/838-64-56.
Sprzedwn ciągnik T25. 1976 rok po remoncie
oraz brony ciężkie skladane. szerokość 6 m.
Tel. 0885-479-030.
Zetor 16145. 165 kM, 1999 rok - sprzedam
lub zanlienię na Ursus 1224. 120 kM.
Tel. 0605-896-130.
Sprzedwn rozrLumik l-osiowy.
Tel. 0501-850-017.
Sprzedwn slomę ze stodoły.
Tel. 0604-898-691.
Sprzeclwn jałówkę na wycieleniu, Żuk,
gniotownik walcowy do zboża.
Tel. 046/838-44-59.
Sprzedam chwytak obornika na podnośnik.
Tel. 0888-896-738.
Sprzedam UrslL' 914. 1987 rok. kiszonkę
z kukurydzy. Tel. 0692-950-352.
Sprzedanl krowę i jałówkę na wycieleniu.
Tel. 024/277-91 -96.
Sprzeclwn wyciąg szutlowy. kompletny. pług
4-skibowy Grudziądz, duże skiby.
Tel. 0601-524445.
Sprzedam siewnik do kukurydzy
pneumatyczny z podsiewaczem nawozów,
gotowy do pracy. Tel. ·0517-917-64O.
Sprzeclwn siewnik do cebuli - nowy.
TeL 0503-569-473.
Sprzedam silnik C-385. Tel. 0692-668-521.
Sprzedwn siano i słomę. Tel. 0600-685-574.
Siano. małe belki do sprzedania.
Tel. 0605-426-310.
Kupię przyczepę 4 L stan idealny.
Tel. 0788-588-627.
Sprzedam s.eczkarnię Forschnin, 1990 rok.
stan idealny. siewnik do kukurydzy Aeromat
i talerzówkę. Tel. 0887-388-303 .
Sprzedwn orkan. przetrząsacz V.
Tel. 0661-143-536.
Sprzedwn mieszankę i pszenżyto.
Thl. 0601-359-241.
Sprzedam ziemniaki sadzeniaki Lord.
Tel. 024/277-95-46 po 19.00.
Sprzedam siewnik konny 17, zawieszany
do ciągnika. Tel. 0693-422-752.
Sprzedam talerzówkę 16, rozrzutnik
obornika 4 L l-osiowy, kultywator z walem
strunowym 2.80 m. Tel. 046/838-02-79.
0506-115-015.
Sprzedam przyczepkę do 400 kg ładowności.
Tel. 0504-010-969.
Sprzedam kombajn Bizon Z056, sadzarkę
do warzyw. pługi podorywkowe.
Tel. 0515-938-370.
Sprzedam przyczepkę 8 L D47, wywrotka
i 6 t wywrotkę, stan bdb. Tel. 0604-890-164
po 16.00.0604-427-059 po 16.00.
Sprzedwn kombajn Forschnin E512,
1986 rok. Tel. 0603-382-481.
Jęczmień sprzedwn, 3,5 L Tel. 0695-585-836.
Sprzedam jałowicę na wycieleniu i słomę
prasowaną. Tel. 0606-189-399.
Sprzedam siewnik Poznaniak,
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Sprzedwn sadzonki tui, ok. 30 CIU Tanio.
Tel. 0693-115-320.
Sprzedwn kombajn Bizon Rekord Z058. -stan
dobry. Tel. 0500-216-802.
Sprzedam plug 3-skibow)-, beczkę 2000 I.
Kos. wielorak do buraków.
Tel. 0696428-196.
SprLedwn nowe: kabinę C-360. C-330. MF,
tury, kosiarki rotacxjne, agregaty uprawowe,
opryskiwacze oraz części. Tel. 0605-53 1-590.
Sprzedam ciągni k MF z TtlreIn, 1996 rok.
Tel. 0693-974-917.
Sprzedwn owies, pszenżyto, lubin, siano.
Tel. 0606-343-033. 042/7 19-55-78.
Sprzedam maszynę czyszcząca MZC-4B. dmuchawę do siana pionową, elewator do liści.
Tel. 042/719-56-14 po 20.00.
Sprzedwn jałówkę hodowlwaą wysokocielną
95% HF. Tel. 0500-190-983.
Projektowanie i wykonawstwo płyt
obornikowych i zbiorników
na gnojowicę. Tel. 0888-671-854.
Sprzedam jałówkę po ocieleniu.
Tel. 042/719-97-01.
Sprzedwn rozrzumik. Tel. 0510-636-703.
Pszenica, rury 4 m śr. 100, cheder. kabina
Bizona, rzepak. kwniellie duże. mostek
skalniaka wodnego. Tel. 0504-304-175.
0512-522-648.
Przyczepę samozbierającą
jugosłowiańską, 17 m3 - sprzedam.
Teł. 0512-307-727.

Sprl.edam mikser na mokrą paszę.
Tel. 0421719-'71-43.
Sprzeclwn prasę rolującą, zmienna
komora New Holland Vicon. 1996 rok.
Ter. 0501-591-261.
Sprzeclwn siewnik do zboża 3 m
Nordstein. Tel. 0501-591-261.
Sprzeclwn """"'ę asenizaCY.iną 5000 I Star 29.
Tel. 0501-591-261.
Sprzedam kosiarkę dyskową 2.5 m
z kondycjonerem lub bez. Tel. 0501-591-261.
Sprzedam ciągnik rolniczy Renault Fendt,
1989 rok, 4 napędy, 100 kM.
Tel. 0501-591-261.
SprLe<lam kombajn ziemniaczany Anna 1984
rok. I właścic iel. Tel. 0501 -59 1-261.
Sprzedam ładowarkę Białoruś rolniczą
+ drugą na części. Tel. 0501-591-261.
Sprzedwn kombajn New HoUaod 8060,
1986 rok. Tel. 0501-591-261.
Sprzedam kombajn Claas I I4CS, 1990 rok.
Tel. 0501-591-261.
Sprzedwn sadzarkę polską. kabinę do C-330,
plug 3. rozrzutnik. Tel. 0421719-71-39.
Sprzedwn prasę Sipma Z-224/1 z podajnikiem.
1997 rok. Tel. 046/838-20-96.
Sprzedwn jęczmień. Tel. 046/874-61-51.
Sprzeclwn sadzarkę do ziemniaków i redełka.
Tel. 042/719-60-89.
Sprzedwn bron)' piątki. Tel. 046/839-21-27.
lubin slodki. koryta kominkowe 10szt.
- sprzedam. Tel. 04217 19-55-94.
Zboże sprzedwn. Tel. 0505481-258.
Siano w kostkach - sprzedam.
Tel. 042/719-57-41.
Ttulei 7x30 m - sprzedam.
Tel. 042/719-55-58.
Talerzówkę do C-36O - Sprzedanl.
Tel. 0693458-316.
Jałoszki hodowlane, wysokocielne
- sprzedam. Tel. 0421719-57-25.
Ślęza sadownicza, duży kosz. zespolona
pompa - sprzedam. Tel. 0506-188-515.
Rozrzutnik obomika dwuosiowy, siewnik
konny przerobiony na ciągnikowy.
Tel. 0697-346-682.
Sprzedam SłOlnę żytnią. Tel. 0421719-29-00.
Kombajn ziemniaczany - sprzedam.
Tel. 0605-234-212.
Krowę wysokocieilU! - sprledam.
Tel. 0663-742-891.
Rozrzutnik dwuosiowy, nowy typ.
oryginalny - sprzedam. Tel. 0509-260-732.
360. 360-3 P, oryginalny - sprzedam.
Tel. 0509-260-732.
Sprzedam kopaczkę do ziemniaków
elewatorową oraz gwiazdową.
Tel. 0601-172-764.
Sprzedam ziemniaki, owies, siano, słomę.
Tel. 0421719-59-5 1 wieczorenL
Sprzedam słomę, mieszankę zbożowa,
agregat 2,10, silnik C-360-3P.
Tel. 042/7 19-56-16.
Sprzedanl ziemniaki sadzeniaki Lord 1.5 t.
Tel. 0421719-63-50, 0603-650-224.
Sprzedam przetrząsaczo-zgrabiarkę pasową·
Tel. 042/7 19-6 1-85.
Slomę belowaną ze stodoły - sprzedwn.
Tel. 0604-264-792.
Sprzedam opony i dętki c i ągnikowe
11x28 używane. Tel. 0421719-58-65.
Sprzedam owies. Tel. 0421710-72-97.
Sprzedam jęczmień 250 z/lt i wagę 500 kg
- 600 zł. Tel. 042!719-70-29,
069 1-538-579.
Nawóz kurzy z kurnika - sprzedam.
Tel. 04217 19-8 1-43.
Sprzedam sadzarkę czeską, obsypnik
Tel. 0693-066-536.
Sprzedam 2 klacze zimnokrwiste, żrebne.
prasę kostkuj ącą Z-224 Simple.
Tel. 042!7 15-51-I O, 0503-1 62-668.
Sprzedam pług 3-skibowy.
Tel. 0600-594-230.

Sprzedam kombajn Bizon Z-056,
1986 rok, stan dobry.
Tel. 0421719-60-29, 0516-130-552.
Sprzedam słomę. Tel. 042!719-62-85.
Sprzedanl kojce porodowe dla loch.
Tel. 0603-162-369. 0601-488-076.
Pszenżyto. jęczmień , mieszankę zbożową

- sprzedwn. Tel. 046/874-71-85.
Orkana, rozsiewacz RCW-3 - sptzedam.
Tel. 0503491-575.
Kombajn ziemniaczwlY. przyczepę
zbierającą..! ugosłowiankę -. sprzedam.
Tel. 05 16-415-809.
Kombajn ziemniaczany - kupię.
Tel. 0514-539-021.
Kupię prasę polską· Tel. 0503-491-575.
Kopaczkę ciągnikową - kupię.
Tel. 0507-531-998 po 18.00.

ZWIERZĘTA
Szczeniaki owczarka niemieckiego
z rodowodem - sprzedwn.
Tel. 046/837-23-33, 0508-174-814.
Sprzedwn szezeniaezki eocker spaniela.
Tel. 046/837- 10-22, 0503-055-292.
Owczarek niemiecki, 1,5 roku, bwdzo
ładny - tanio sprledam.
Tel. 0501-541-876.
Sprzeclwn owczarki niemieckie
porodowodowe. Tel. 0668-156-494.
Westy - szczenięta - sprzedwn.
Tel. 0606-752-762.
Przychodnia weterynarY.ina ..Poplawscy'· S.e.
Już otwarte. Łowicz, ul. Długa 20 d,
tel. 046;837-34-86.
Sprzedam kozę mleczną. Tel. 0696-608-977.
Kurczęta odchowane, szczepione,
ogólnoużytkowe z możliwością
zapisu. Od kwietnia w sprzedaży.
Leśniczówka 52, teł. 0461838-28-07,
0889-910-653 w godz. wieczornych.
Sprzedwn pawie, bażanty. Tel. 0603-226494.
Sprzedam szczeniaki ratlerki.
Tel. 0601-069-699.
Mops york - krycie. Tel. 0662-093-975.
Kupię yorki. Tel. 0662-093-975.
Oddam pieski. Tel. 0502-321-194.
Sprzedam owczarki, bez rodowodu.
Tel. 060 1-662-905.
Sprzeclwn sukę bernardyna 8-miesięcy.
Tel. 046/831-61-09, 0606-769-925.
Sprzedam pekińczyki. Tel. 024/252-19-95.
Sprzedam klacz 3-lemią - pod siodlo,
spokojna. Reczyce 33.
Sprzedam sukę labradora
Tel. 0880-689-422.
Sprzedam rocznego owczarka niemieckiego.
Tel. 0880-689-422.
Sprzedam klacz 4-lemią, 10 miesięcy ;źrebna.
Tel. 0504-185-949.
Sznaueerka dorosłego kupię.
Tel. 0697-930-598.
Sprzedam 5-lemią klacz rasy hucuo-arab.
Tel. 046/838-48-81.
Yorki - krycie. Tel. 0668-156494.
Sprzedam yorki miniatuiki.
Tel. 0668- 156494.
Sprzedam sukę bernardynkę, roczną - tanio.
Tel. 046/838-12- 12, 0668-551 -289.
Oddam pieski. Tel. 046/837-0643.
Sprzedam 3,5-mies ięczne szczenięta
bernardyny. Tel. 069 1-014-815.
Sprzedam klacz żrebną 4 lata, żrebicę - 2 lata,
ogier - I rok z rodowodem.
Tel. 046/86 1-82-46.
Krole mięsne - sprzedam.
Tel. 0500-296- 173.
Sprzedam pszczoły z ulami Dadant
Tel. 046/874-71-11.
Sprzedam żreb icę zimnokrwistą,
obustronne pochodzenie.
Tel. 0600-780- 11 O.

SprLedam sadzeniaki. Tel. 0604-844-505.
Sprzeclwn cieliczki hodowlane 90-100% HF.
Tel. 0501-104-739.
Sprzeclwn silniki 5.5 kW. Tel. 0693-322-719.
Mieszankę zbożową 8 t - sprzedam.
Tel. 0512-526-561.
Sprzeclwn 10 t pszenżyta, 3 t jęczmienia jarego. plug 3-skibowy. 2-skibowy Grudziądz,
rozsiewacz do nawozu Kos.
Tel. 042/719-71-66.
Rozrzutnik dwuosiowy. Tel. 0693-106-674.
Przyczepę Jugosłowiankę PRP-1. plug
2-. 3-skibowy. Tel. 0693-106-674.
Sprzedam blok silnika do C-328, 'obudowę
skrzyni biegów do C-330M.
Tel. 0698-038-765.
Sprzedam ciągnik Zetor 30 II.
Tel. 0604-915-594.
C-36O po b'lUlltownym, kap.talnym
remoncie - sprzedwn. Tel. 0503-604-455,
042171 0-83-43.
C-360-3P. 1987 rok, oryginał z kabiną
- sprzedwn. Tel. 0509-260-732.
Ursus C-360-3P. 1987 rok, z Turem
.- sprzedam. Tel. 0509-260-732.
C-330 - sprzedam. Tel. 0509-260-732.
Sprzedwn dwuosiowy rozrzutnik obornika
z potrójnymi burtami do kiszonek, pług
2-skibowy Unia Grudziądz, siano kiszonkę
w balotach. Tel. 046/874-68-14.
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.
sadzarkę czeską. przyczepę wywrotkę·
Sprzedam przyczepę samozbierającą
Tel. 887-535-506.
Jugosłowiankę 2. Tel. 0501-104-739.
Sprzedam ziemniaki Lord, słomę żytnią.
Skaratki, tel. 046/838-39-69, 0664-157-305. Kola wąskie Ursusa C-36O.
Sprzedam kombajn Anna, felgi do C-36O, ser- Tel. 0697-7 14-837.
wo - mechanizm do Zetora. Tel. 60 1-175-173. Głowicę T-25 regenerowaną - sprzedam.
Tel. 0697-714-837.
Sprzedam słomę. Tel. 0607-996-170.
Sprzedam zboże paszowe. Tel. 0880-037-088
Sprzedam pól hektara ziemi, dom z bala
po 17.00.
po remoncie. Tel. 0508-581-288.
Sprzedam sieczkamię Forschnin 281C, 1989
Sprzedam śrutownik. Tel. 0508-581-288.
rok, prasę New Holland łańcuchowa zmienSprzedam słomę w dużych belkach.
nokornorową, rozrzutnik 7 t jednoosiowy
Tel. 0504-203-817.
niemiecki. Tel. 0604- 191-027.
Sprzedam rozsiewacz do nawozu, dwutalerzowy Amazone 400 kg. Tel. 024/277-84-99. Obornik, sprzedam. Tel. 0695-922-89 1.
Owies, lubin, sprzedam.
Sprzedam buraczki czerwone.
Tel. 0421710-82-08.
Tel. 024/2776 11 1
Pielnik do truskawek, wwrzyw,
Sprzedam 3 t. żyta Tel. 0660-809-304.
pięciorzędowy, sprzedam.
Sprzedam używane opony do C-330, tylne. Tel. 0506-1 09-900.
Tel. 046/838-1 5-78.
Sprzedam krowę na ocieleniu.
------------------------------------------------------------------- REKLAMA --Likwidacja stada. Tel. 046/861-25-94.
Sprzedam orkan do zielonek, 1988 rok,
talerzówkę 8x8 talerzy. Tel. 0889-591-132.
Sprzedam C-360, 1985 rok, 1320 zł.
Tel. 0888-509-934.
Ferguson 235 po remoncie kapitalnym, 1980
rok, 1520 zł - sprzedam. Tel. 0888-509-934.
Sprzedam Ursus C-330 po remoncie,
nowe opony, 13500 zl. Tel 0692-335-998.
Sprzedam nawadnianie kropelkowe ogórki,
truskawki + odżelaziacz hydrofor.
Tel. 0605-927-2 19.
Sprzedam pług 4-skibowy, zwykły.
Tel. 0660-491-277.
Sprzedam sieczkarnię Forschnin E-281
z dwoma chederami, w całości lub na części.
Tel. 0503-686-789.
Sprzedam wyciąg obornika linowy, nowy
i używany. Tel. 0517-802-857.
Wycinka i konserwacja drzew.
Tel. 05 17-802-857.
Dmuchawa dio zboża 11 kW; opryskiwljCz
300 I - sprzedam. Tel. 0880-353-819.
Kupię żyto, sprzedamlzwnienię otręby
- odbiorę własnym transportem.

Tel. 0697-536-596.
Malowanie obór, odkażanie, odmuszanie.
Tel. 0504-171-191. 044n25-02-95.
Sprzedaż pasz luzem z dostawą do klienta
fmny Neorol. Tel. 0501-613415.
Siłowniki wywrotu do przyczepy 4 t (nowe)
- sprzedwn. Tel. 0506-188-515.
Beczka do Ślęzy sadowniczej (nowa).
Tel. 0506-188-515.
Sprzedam prao;ę John Deere 550, z szerokim
podbieraczem, 22000 zl. Tel. 0509-01 1-888.
Tunel foliowy - kupię.
Tel. 0500-296- 173.

•
•
•
•
•
•
•

DOJARKI PRZEWODOWE
SCHLADZALNIKI MLEKA (nowe i używane)
ZGARNIACZE OBORNIKA
STANOWISKA DLA KRÓW
URZĄDZENIA iYwlENIOWE
AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE
ŚWIETLIKI DACHOWE
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Tel. 0421719-82-65, 0601-253-921
www.delaval.com.pl

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

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

.; LOVATO :s~:~~s~~
oraz NAPRAWY,

MECHANICZNE POJAZDOW
NAPRAWY • sprzęg ieł • silników
• zawieszeń • hamulców • zbieżność kół itp.
poleca: AUTO NAPRAWA Inż. mech. MAREK STREMBSKI

99-400 Łowicz, ul. Browarna 12
~
Tel. 0-46 830-30-55, 0-46837-41-57 (dom), 0-509-555-369

-
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Skrzynka lęgowa
Sebastiana i Mateusza
Dziewiętnaście

skrzynek
dla ptaków wpły
nęło na konkurs Kochajmy
ptaki, corocznie organizowany w Szkole Podstawowej
w Dzierzgówku przez zarżąd
szkolny Ligi Ochrony Przyrody, którego przewodniczącą
jest Klaudia Król z klasy VI.
lęgowych

ateriały, z których je wykobyły różne, od surowych, twardych desek, po arty-

M nano

stycznie obrobione naturalne kawał
ki drewna. Konkursowe jury oceniało jednak nie tylko estetykę wykonania, ale także zgodność z parametrami. Budki dla sikorek musiały
micć średnicę otworu wejściowego
2,8 cm, dla szpaków 4,7 cm.
Najbardziej urzekła jurorów budTECHNIKUM JUŻ PO REKOLEKCJACH. Młodzież i nauczyciele z Zespołu Szkół Ponaka
zrobiona przez dwóch braci Segdimnazjalnych nr 1 w Łowiczu 12 - 14 marca brali udział w rekolekfiach wielkopostnych
w katedrze. Nauki rekolekcyjne wygłaszał ks. Robert Steszuk z Siedlec, na co dzień pracują bastiana i Mateusza Jagniąt
cy z młodzieżą akademicką. Akcentował, że Wielki Post jest czasem pokuty, postu, we- kowskich. Pierwszy jest szóstownętrznej przemiany człowieka i przybliżenia się do Boga. W intencjach mszalnych modlono klasistą, drugi chodzi do zerówki,
a chłopców w pracy wspomagali
się o zdrowie dla jednego z uczniów szkoły, który ciężko zachorował.
także tata i brat.
Wyróżnienia otrzymali Mateusz
Zwierzchowski z klasy II a, BarKiernozia

Kto zostanie
Kiernozianem Roku
Około 40

kopert ze zgłosze
niami do konkursu na Kiemozianina Roku 2006 wpłynęło do
Gminnej Biblioteki.

ermin składania zgłoszeń minął
16 marca, rozstrzygnięcie konkursu odbyć się miało dzisiaj,już po
zamknięciu tego numeru NŁ.
- Zgłoszeń jest niewiele, zwłasz
cza w porównaniu z ubiegłym rokiem, kiedy było ich ponad 400 mówi kierownik biblioteki Zofia Serwach, która obok wójta Zenona
Kaźrnierczaka jest organizatorką
konkursu. Dokładna liczba uczeSt-

T

ników konkursu zostanie policzona
po otwarciu kopert, bowiem organizatorzy dopuszczali możliwość
składania głosów z danej rodziny
w jednej kopercie.
Konkurs "Kiemozianin Roku"
organizowany jest po raz drugi. Jego
celem jest wyróżnienie osób, które
działają bezinteresownie na rzecz
gminy i jej mieszkańców.
Konkurs nie ma zasięgu gminnego, bo mogą brać w nim udział tylko
mieszkańcy Kiemozi. Ogłoszenie
wyniku konkursu odbędzie sięjeszcze w marcu.
(mwk)

Dalsze prace
wSP Dzierzgówek

Uczniowie wraz
tłomiej

prezentują

Trzepalka z klasy VI,
z klasy I,
Aleksandra Kowalska z. klasy
II b, Wojciech Cichal z klasy I
i Jakub Duda z klasy I.
Nagrody były atrakcyjne - bogato zdobione zdjęciami wydawnictwa
"Ptaki naszych pól", piłki nożne,
małe czekoladowe jajeczka. Konkurs
rozstrzygnięty został w piątek·
Łukasz Kaźmierczak

Łowicz

16 marca, podczas apelu, na którym
opiekun LOK, dyrektor Bolesław
Kowalski wygłosił pogadankę na
ternat ptaków i budek dla nich. Ogło
szono też kolejny konkurs - pierwszy uczeń, który przyniesie zdjęcie
swojej budki zamieszkałej przez
ptaka, otrzyma nagrodę ufundowaną
przez spółdzielnię uczniowską.
(wcz)
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Weź pożyczkę

•
K d t
Spłacimy ją
Blura re y owe:
Właśnie nadchodzi

efekt swojej pracy.

tel. (046) 837-41-59

od koniec marca
zorganizowany
zostanie przetarg na
docieplenie i wykonanie
elewacji budynku Szkoły
Podstawowej
w Dzierzgówku. To ostatni
etap prac rozpoczętych
w ubiegłym roku, dzięki
którym szkoła ma nowy
dach i kilka nowych sal.
Brygada remontowobudowlana wycyklinowała
też ostatnio cały gómy
korytarz. Ocieplenie wraz
z elewacją kosztować ma
około 130 tysięcy złotych.
(wcz)

;:::====================:::::===:==-

z dyrektorem

-

za Ciebiel

Brzeziny, ul. Kośausz1d 8

czas budowy, napraw i modernizacji

Pn - pt 9.00 - 16.30

magazynów, przechowalni owoców i warzyw, chłodni.
Są to obiekty, w których ważnym elementem jest POSADZKA.

Glowno, ul. Zgierska 6
Pn - pt 9.00 - 17.00, sob 9.00 - 13.00

Producent posadzek przemysłowych oferuje:
Durobet: preparat do powierzchniowego utwardzania betonu
Masa ~C~ d~ napraw użytkowanych po_s_ad_ze_k_

Glowno, ul. Łowicka 50
Pn - pt 10.00 - 18.00, sob 10.00 - 14.00
Łowicz, ul. Zduńska
Pn - pt 9.00 - 17.00

zadzwoń pod numer 022 843 37 81
wejdź na stronę www.itbud.com.pl

5gb

Stryków, ul. Warszawska 40

lub

Co godzinę
spłacamy jeden kredyt w całości I •

Pn - pt 10.00 - 17.00, sob 10.00 - 14.00

"ITBUD" Zakład Nowych Materiałów Budowlanych Sp. z 0.0.
ul. Ksawerów 21,02-656 Warszawa, tel.lfax 022 843 37 81 itbud@ibz.pl
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WŁOCHY bez nocnych przeiazd6w

~omantyczne 9 dni 1450 zł
Wenecja· Rzym • Watykan -Monte Culno
.~·Pba·FkN8nqa

GRECJA 9 dni 1990 zł
BENE(UX 6 dni ·750 zł

Wiek klienta· do 100 lat
Rata kredytu· do 100% dochodu
Bel poręczycieli i laświadcleń
I pracy, US, ZUS i KRUS
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-
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ŁOWICZ,

Stanis/aws iego 23 tel. (,0461 8 7·51;.08
Skierniewice, Lelewela 6, pok. 5, te . (0(6) 832·64-44
<Tani Kreayt tfCa.l@.żtk ol
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uNadlieiau

prlei,ła

prleciwdliałania
Wśród dotacji miejskich, dla
organizacji i stowal7yszeń
pozal7ądowych działających

na terenie
10 tys.

Łowicza znalazło

na prowadzenie
punktu pomocy dla ofiar
pl7emocy pl7ez nową
się

zł

organizację założoną
ubiegłym roku pod nazwą
Stowal7yszenie Centrum
Wolontariatu "Nadzieja ".
Dotychczas zadanie to
prowadził klub abstynencki
"Pasiaczek".

adny Tadeusz Żaczek dopytywał na
komisji społecznej Rady Miejskiej
12 marca, kto prowadzi stowarzyszenie oraz
o ile lepszą ofertę złożyło nowe stowarzyszenie. Ofertę ,,Nadziei" przybliżyła naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Maria
Więckowska. Miasto zaplanowało w probudżetu na ten rok na prowadzenie
punktu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 12.400 zł. ,,Pasiaczek" złożył ofertę,
że poprowadzi punkt za \3.800 zł, natomiast ,,Nadzieja" zaznaczyła w ofercie, że
będzie to kosztowało 11.600 zł, ale na rzecz
miasta punkt ,,Azyl" poprowadzi za 10 tys.

R

zł.

W ramach niższej ceny zaoferowano ponadto szerszy zakres usług, oprócz poradnictwa psychologicznego, prawnego i peda-

punkt
prlemocy

gogicznego także finansowe - wypełnianie tować budynek, który wymaga kapitalnej
dokumentów skarbowych itp. Psycholog modernizacji.
,,Nadzieja" skupia wolontariuszy z całe
przyjmuje osoby dotknięte przemocą
w poniedziałki w godzinach 10.00 - 13.00, go miasta oraz specjalistów: psychologa,
prawnik w każdy wtorek w godzinach 9.00 prawnika, pedagoga, pracownika socjalne- 12.00, pracownik socjalny
go. Wszystkie działania "Nadziei" mają charakter prorow piątki w godzinach 10.00dzinny. Od miesiąca działa tu
13.00. Jednak członkowie
szkoła rodzenia prowadzona
stowarzyszenia "Nadzieja"
przez Wandę Sokół, która do
są do dyspozycji potrzebuniedawna funkcjonowała przy
jących od 8.00 do 20.00 każ
Caritas w budynku przy kodego dnia. Od kwietnia uruściele św. Ducha Młode pary
chomiona zostanie grupa
oczekujące potomka spotywsparcia dla kobiet, ofiar
kają się na ul. 3 maja w soboty
przemocy domowej.
Prezesem stowarzyszenia
o godzinie 15.00.
Sieć wolontariatu w szkojest Elżbieta Błaszczyk,
w zarządzie zasiadająponad- Elżbieta Błaszczyk, łach założyła i koordynuje
to J?lanta Sitnik, Elżbieta inicjator powstania Elżbieta Błaszczyk Liczy ona
~ Anna Pe~a. <?d i prezes stowarzysze- grupo ponad 100 ~a1i
stów, licealistów, studentów
ubiegłego roku działa w rum . nia Nadzieja".
również Zofia Chojecka,
n
oraz osób dorosłych. Zajmują
wcześniej długo związana z ,,Pasiaczkiem". się oni udzielaniem korepetycji uczniomsła
Stowarzyszenie tymczasowo działa w blo- bym i pochodzącym z rodzin dysfunkcyjku przy ul. 3 Maja. Już w ubiegłym roku nych, a także pomocą osobom niepełno
rozpoczęło starania o udostępnienie parte- sprawnym, które odwiedzają w domach rowego budynku na tyłach Szkoły Podsta- robią zakupy, sprzątają czy po prostu dowowej nr 4 w Łowiczu do prowadzenia tam trzymują towarzystwa. Ostatnią imprezą
działalności. - Z naszych usług korzystałoby organizowaną przez członków stowarzyzapewne o wielewięcęj osób niepełnospraw szenia wespół z PCPR była choinka dla r0nych, gdyby nie bariera trzeciego piętra dzin potrzebujących. W planach członko
w bloku spółdzielczym - mówi Elżbieta Błasz wie stowarzyszenia mają uruchomienie poczyk. Kwestię tę rozważa burmistrz radni dla samotnych rodziców oraz świetli
Krzysztof Kaliński Stowarzyszenie zobo- cy socjoterapeutycznej.
(eb)
wiązało się we własnym zakresie wyremon-

-Powrót kasjerki do OSiR
• Na co wydane zostaną te dodatkowe pieniądze na Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Łowiczu· pytał radny
Piotr Gołaszewski podczas obrad
~omisji społecznej Rady Miejskiej,
12 marca. Chodziło o zwiększenie
wydatków ośrodka w stosunku do
projektu budżetu o 32 tys. zł.

dransa dyrektor Kuczyński zasiadł pomię
dzy radnymi. Wyjaśniał skąd wzrost wydatków na wynagrodzenia w stosunku do
projektu budżetu z listopada ubiegłego roku
przygotowywanego jeszcze przez burmistrza Ryszarda Budzałka Otóż w połowie
ubiegłego roku odeszła na emeryturę kasjerka. Główna księgowa, księgowa i kasjerka
stanowiły trzon obsługi administracyjnej
urrnistrz Krzysztof Kaliński od razu ośrodka Kiedy kasjerka odeszła, nie został
zarządził wezwanie dyrektora Zbi- zatrudniony nowy pracownik, burmistrz
•
gniewa Kuczyńskiego na obrady ko- Budzałek kazał dyrektorowi wycofać ten
misji, aby radni poznali sprawę u źródła etat z planu finllr1Sowego na 2007 rok. i mogli otrzymać wyczerpujące odpowie- W ciągu ostatniego pól roku okazało sifb że
dzi na nurtujące ich pytania W ciągu kwa- brak tego pracownika może nas wiele kosz-

B

tować,

kanfrolefinansowe z zewnątrz 14Yka-

zały niedociągnięcia, podczas gdy wcześniej

nigdy takowych nie było - tłumaczył dyrektor.
Radna Jolanta Głowacka dopytywała,
czy nie można byłoby powierzyć obowiąz
ków kasjerki innemu pracownikowi, za dodatkową gratyfikacją. Dyrektor Kuczyński
wyjaśniał, że tak właśnie działał ośrodek
w ciągu ostatnich miesięcy. Obowiązku kasjerki powierzono księgowej w zamian za
30% premię (około 800 zł), ale to nie zdało
egzaminu
- Zadawałem dyrektorowi te same pytania co Państwo i doszedłem do wniosku, że
etat należy przywrócić - mówił bunnistrz
Krzysztof Kaliński. Wszyscy członkowie
komisji zaakceptowali tę autopoprawkę
burmistrza w projekcie budżetu.
(eb)

I LO

reprezentowała

m-in.

Małgorzata

Kochanek.

Konkurs recytotorski
rozstrzygnięty
Aż 36

uczestników wzięło udział

16 marca w eliminacjach powiatowych 52 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Tylko
szóstka z nich reprezentować bę
dzie nasz powiat w eliminacjach
rejonowych.
tartowali w czterech różnych konkurencjach: recytatorskiej, ~i śpiewa
nej, teatru jednego aktora i "wywiedzione ze słowa". Ta ostatnia konkurencja
przeznaczona była dla osób, których prezentacje nie mieściły się w trzech wcześniej
szych kategoriach - mogły być poIączeniem
słowa mówionego, śpiewu, ruchu itd
Startujący w konkursie młodzi ludzie byli
w większości pasjonatami poezji i teatru.
Choć np. Marta Jarosińska z Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego powiedziała nam,
że poezji do poduszki nie czyta. Lubi
wprawdzie Leśmiana, jednak do udziału
w konkursie zmotywowała ją m.in. chęć
sprawdzenia się. Uczennice z tego liceum
przygotowywały się pod okiem bibliotekarki Jadwigi Kowalczyk, miały też spotkanie z aktorem Filipem Frątczakiem. Poskutkowało -jedna z nich pojedzie do Skiermewlc.
Rywalizująca młodzież wolała nie oglą
dać występów swoich przeciwników, aby
nie peszył ich wysoki poziom konkurencji.

S

rAr.rA,rAn,t::.r:.t",k W

sie recytatorskim
los z ZSP 2.

była

Renata Ko-

W kolejnym etapieelirninacj~ w Skiemiewicach - 29 marca, nasz powiat reprezentować będą: w konkursie recytatorskim: Sylwia Owczarczyk z ZSP 4, Weronika Marczak z I LO i LudWika Frątczak z I LO.
W konkursie "Wywiedzione ze słowa" Joanna Sierota z Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego, w tiirnieju poezji śpiewanej
TomaSz Kopiński z ZSP w Zduńskiej Dą
browie i w konkursie teatru jednego aktora
Kinga Kluska z ZSP w Zduńskiej Dąbro
WIe.
(wcz)
REKLAMA -
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punktu

15

sprzedaży

farb

:> gipsy
:> lakiery

:> kleje
:> tynki wewnętrzne
:> systemy dociepleń
:> akcesoria malarskie

oświetlenie

lakiery karnisze
impregnaty
kleje
gladzie ~,~113~~Ji'J

•

•
ŁOWICZ, ul. BROWARNA 1DA
•

Jesteśmy obok

sklepu spożywczego "Kurczak"

teI./fax (0-46) 837-82-71 www.ebankowy.pl

~~roki ~Ig

m~nt
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PPHU WELlOA, Cypriany 29
96-514 Rybno. Tel. (046) 862-21-13
0gÓlnOPOISkie
Centrum
Finansowe

TAROT

Tel. 0-788-840-839 ~

Jedyna Telewizja Kablowa z Internetem
i filmowym programem lokalnym
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Emisja: czwartki i poniedziałki godz. 17:00

:f.
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Brak sali mocno doskwiera C;;lem o krojach anglojęzycznych
Zespól Szkól
Ponagimnazjalnych nr 3
posiada dwa budynki.
Jeden przy Syntexie,
a drugi przy ulicy

Pod takim hasłem 13
marca uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku
Piechoty w Łowiczu rywalizowali w szkolnym konkursie wiedzy o krajach
anglojęzycznych.

Stanisławskiego.

akie ptaki zamieszkują !he
Tower ofLondon? Wymień

J

T

en ostatni przechodzi modernizację, ponieważ, jak zapowiada dyrektor szkcr
ły Jan Sałajczyk, chciałby, aby w najbliż
szym czasie budynek przy Stanisławskiego
stał się główną siedzibą tej placówki
Jednak żeby ten pomysł zrealizować,
potrzebne byłoby pozyskanie fi.mduszy
tmijnych, gdyż konieczna byłaby rozbudowa tego budynku. Gdyby szkoła przeniosła
się na Stanisławskiego, budynek przy Syntexie nie byłby już potIzebny.
Na razie montowane jest centralne ogrzewanie w budynku naprzeciwko starostwa
- Zamontowaliśmy je w czterech salach,
czyli jednL{ trzecią budynku mamy już zrrr
bioną - wyjaśnia Sałajczyk. Montaż centralnego ogrzewania rozpoczął się na jesieni
ubiegłego roku, ajego zakończenie planowane jest do 2008 roku. Dokładne koszty remontu nie sąjeszcze znane, ale na pewno
mieszczą się w granicach kilkudziesięciu tysięcy złotych.

- Chcielibyśmy mieć jeszcze własną salę
ale na to musimyjeszcze trochę poczekać - dodaje Sałajczyk. Na razie
uczniowie zajęcia z wychowania fizycznego mają na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji
wŁowiczu.- Wpodobnejsytua.qjijest"Ekonomik", ty/kf) że oni mają salęprzynajmnięj

gimnastyczną,

Miejsca do wybudowania sali gimnastycznej czy rozbudowania
jest dużo.
do ćwiczeń gimnastycznych - mówi Salajczyk - A my nie mamy nawet auli.
Również niektórzy powiatowi radni
chcieliby zmienić obecny stan faktyczny
i wybudować salę chociaż dla jednej ze szkół
ponadgimnazjalnycb, ponieważ wynajmcr
wanie hal w OSiR jest znacznym kosztem
dla powiatu. - Chcieliśmy wybudować salę
dla "Ekonomika", bo jest większą szkołą,
ale projekt klubu PSL - Porozumienie nie
przeszedł na ostatniej sesji - mówi powiatowy radny Micha! Śliwiński - Negujący nasz
wniosek nie podalijednakżadnego sensownego argumentu.
- Na razie inwestycje zostały przesunięte
do rezerny. ponieważ jesteśmy w trakcie

szkoły

pozyskiwaniefUnduszy z zewnątrz: unijnych
czy Banku Ochrony Środowiska - tłumaczy
decyzję zarządu powiatowa radna Jolanta
Kępka - Myślę, że za miesiąc, dwa, będzie
wiadomo, czypowiat ma środki na wybuckr
wanie sali. Kępka podkreśla, że przy tak
dużych kosztach, jak powstanie szkolnej
sali gimnastycznej, konieczne jest dofinansowanie z zewnątrz.
Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski
mówi, że w planach powiatu na najbliż
sze kilka lat jest na pewno przewidziane
wybudowanie sali zarówno dla ,,Ekoncr
mika",jak i dla Zespołu Szkół Ponadgimna~alnych nr 3.
Or)

Drzwi otwarte wI i II lO

D

Jak' kształcić efektywnie
Kilkudziesięciu nauczycieli ze szkół osobą otwartą dla uczniów i wspólnie z nimi
powiatu łowickiego uczestniczyło planować ich drogę życiową, zarówno na
14 marca w konferencji na temat efek- zajęciach indywiduałnych,jak i grupowych.
tywności kształcenia, zorganizowa- Dr Krzysztof Smela z Instytutu Technolcr
nej przez starostwo w Zespole Szkół gii Eksploatacji w Radomiu mówiło zapewPonadgimnazjalnych nr 1.
nieniu efektywności kształcenia zawodowego, zaś przedstawiciele firmy KEN Techner
ówiono o wyrównywaniu poziomu logie Informatyczne o interaktywnym sysi rozwijaniu umiejętności wyniesicr temie edukacji i jego wykorzystywaniu do
nych z ~um przez uczniów, o porad- badania osiągnięć edukacY.inych z przedmionictwie zawodowym w szkole. Podkreśla tów ogólnych i zawodowych.
(eb)
no rolę doradcy zawodowego, który ma być

M

rzwi otwarte dla zainteresowanych
I LO w Łowiczu organizuje dzisiaj,
22 marca o godz. 14.00, a II LO
28 marca o godz. 18.30. W Chełmońskim
w roku szkolnym 2006/2007 przewidziane
jest otworzenie sześciu klas pierwszych
o następujących nachyleniach: matematyczno-fizycznym, matematyczno-informatycznym, biologiczno-chemicznym, lingwistycznym, przyrodniczo-matematycznym i humanistycznym. W klasie
przyrodniczej ma być więcej matematyki i fizyki. by jej uczniowie mogli później
łatwiej się dostać np. na kierunki SGGW
czy na biotechnologię. Z kolei w klasie
lingwistycznej mają zostać rozszerzone
te przedmioty, które uczniowie wybic:rają na maturze. Prawdopodobnie wróci
do klasy humanistycznej łacina, która
zostanie także wprowadzona do klasy
biologiczno-chemicznej.
Natomiast w rr LO oprócz prezentacji
szkoły podczas drzwi otwartych, wystąpi również szkolna orkiestra, która
zagra kilka utworów. W Medyku planowane jest utworzenie pięciu klas pierwszych: humanistycznej, informatyczner
matematycznej, biologiczncrchemicznej oraz
językowej. Piąta klasa będzie o nachyleniu,
które będzie najbardziej popularne wśród
kandydatów.
Or)

dwie główne partie poli- Najlepsi okazali się: Krzysztof Okraska, Katyczne w USA. Co to było tzw. mil Jaros i Damian Kosmala.
bostońskie picie herbatki? To
wybrane pytania, na które odpowiadali li- tej Technikum Mechanicznego - Krzyszderzy dziewięciu trzyosobowych drużyn tof Okraska, Kamil Jaros i Damian
reprezentujących klasy pierwsze, drugie, smala. Nagrodą dla nich była ocena celutrzecie i czwarte Technikum Mechaniczne- jąca z języka angielskiego. Ponadto najgo, Technikum Energoelektronicznego, Tech- lepsi w konkursie otrzymają nagrody rzenikum Mechatronicznego i Technikum In- czowe, które zostaną wręczone podczas
formatycznego.
akademii z okazji trzeciej rocznicy przyKonkurs przebiegał w dwóch etapach. stąpienia Polski do UE. Pomysłodawczy
Do drugiego etapu przeszło pięć najlep- nią ciekawego w formie konkursu była
szych zespołów, których liderzy bezbłęd nauczycielka języka angielskiego Edyta
nie odpowiedzieli na wylosowane pytania. Zwyciężyli uczniowie klasy czwar-

Karda:
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GŁOWNO ul. Sikorskiego 51/57 bl. 3a
tel. (042) 710-73-73, kom. 0502-213-373
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• OKNA PCV 5- i 6-komorowe o wymiarach 1465x1435
w cenie 488 zl netto zmontażem
• DRZWI: wewnątrzlokalowe, wewnętrzne wejściowe,
zewnętrzne, techniczne i metalowe
• HURTOWNIAPARAPOOW: marmur,
PCV kolorowe, stalowe,
mdf nakładkowe

• materiatv

WVIIończeniowe

•

OzyCZ

• Kwota kredytu
od 500 do M.OOO PLN
• Wystarczy 3-miesięczny
stai pracy
• Minimum 500 zł dochodu netto
• Dogodny okres spłat
(do 60 miesięcy)
POLECAMY:

ŁOWICZ,

ul. 3 Maja 15 (naprzeciwko stacji PKS)
czynne: pono - pt. 8.30-19.30, sobota 9.00-18.00.

- Startery NEOSTRADA TP
- INTERNET Wsieci ORANGE

Przykładowe raty kredytu
gotówkowego na 24 miesiące

2.000 PLN
5.000 PLN
7.000 PLN
10.000 PLN

110 zł
235 zł
328 zł
468 zł

ZADZWON I UMOW Sl~ Z DORADCĄ - 04&/837-38-17
ŁOWICZ,

ul. Stanisławskiego 231 p.lok. 6

22.03.2007 r.

INFORMATOR
ŁOWICKI
Telefony:

BezpłaUla

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

Sobota: pn.-pl. 8.30-15.00
Nieborów: czynna: pn.-pl. 7.30-15.30, sb. 9:00-12.00
Zduny: pn.-pl. 8.00-17.00, sb. 8.00-12.00

Pogotowia:

Dyżury

Informa'cje:
Informacja PKP 046-837-63-1I
Informacja o krajowych numernch 118-913
" Informacja o ~wych numernch 118-912
Zegarynka 9226
Rozmowy mi~astowe - zamawianie 9050
Naprawa telefonów 9224
Telegramy (nadawanie) 905
Bezpłatna ogólnopolska informacja o schroniskach
i jadłodajniach 9287

INFORMATOR
GLOWlEŃSKI

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

Telefony w Głownie:
Filia Powiatowego Urzędu Pracy 042-719-20-76
Urząd Miejski:
- ul. Młynarska 042-719-11-51
- ul. Dworska 042-719-11-29
Urząd Gminy Głowno 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
KRUS 042-719-95-15
• Taxi osobowe 042-719-81-35

Msze święte
w niedziele i święta:

Apteki:
Łowicz

- apteki calodobowe:

• "słoneczko" Stanisławskiego, tel. 046-830-22-02
• "Medest IV" 3 Maja, tel. 046-837-31-11
BelcMw: pn.-pl 9.00-14.30
Bielawy: pn.-pl. 8.00-15.00
Bolimów, Rynek Kościuszki
czynna: pn. WI pl. 9.00-16.00; czw. 10.00-17.00
Cbąśno: 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-ł2.00
Kiernozia, Rynek Kopernika 12
czynna: pn.-p!. 8.00-16.00, sb. 8.00-13.00
Łyszkowice: czynna: pn.-p!. 9.00-16.00, sb. 10.00-14.00
Kiemozia, Kościuszki 6, czynna: pn.-pl 8.00-17.00
Kocierzew: pn.-pl 8.00-15.00

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

Policja 042-719-80-07; 997 alarmowy
Straż pożarna 0472-719-82-95; 998 alarrrowy
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 dzieci: pn.-ezw. 8.00-1 8.00, pt. 8.00-15.30
- poradnia K: pn. 8.00-12.00 i 14.00-16.00;
wt. 8.00-12.00; śr. 8.00-12.00 i 13.00-15.00;
czw. 12.00-16.00; pl. 13.00-16.00
- rehabilitacyjna: pn.- pl. 8.00-15.00
- zdrowia psychicznego: pn. 14-20; wt. 7.45-14.45;

• 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, 10JO, 12.00, 18.00; 20.00;
w soboty godz 18.00 msza z liturgią niedzielną
• Kościół Sióstr Bernardynek: 8.00, 10.00;
• Kaplica seminaryjna: 10.00
• Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy:
8.00, 10.00, 12.30, 18.00
• Kościół św. Leonarda: 10.00, 11.30

Wystawy:
• Muzeum ludowe rodziny Brzozowskicb w Sromowie, czynne w dni powszednie w godz. 9.0019.00, w niedziele i święta w godz. 12.00-19.00.
Zwiedzanie możliwe wyłącznie w obecności
właściciela w grupach minimum 5 osób.
• Julian Brzozowski i Muzeum Rodziny Brzozowskicb w Sromowie. W 5. rocznicę śmierci artysty. Wystawa prezentuje pamiątki rodzinne, prace Juliana Brzozowskiego, żony, dzieci i synośr.

Pogotowia w Głownie:

Pogotowia w Strykowie:

Prlifrerowej w Toruniu. Muzeum w

• Pogotowie ratunkowe - tel. 999
• Dział Pomocy Doraźnej, ul. Ułańska 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 (przez 24 h). Pacjenci objęci
opieką medyczną Niepublicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej - prl)'jmowani 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, niedziele i 5więta p= 24 godziny.
Dzieci objęte opieką medyczną"Niepublicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej - przyjmowane są
w Ambulatorium Pediatrycznym po godzinach funkcjonowania tych zakładów.
• Poradnia Leczenia Uzależnień,
ul. Kaliska 6, tel. 046-837-37-07

Pogotowie ratunkowe 999
998
Policja 997
Telefon infomlacyjno-problemowy
- Poradnia Leczenia Uzależnień 046-837-37-07
- Poradnia Zdrowia Psychicznego 046-837-36-51
Policyjny telefon zaufania 046-837-80-00
Pogotowie energetyki cieplnej 046-837-59-16
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 046-837-35-32
Pogotowie eńergetyczne 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
Zakład pogrLebowy: 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

Taxi osobowe 046-837-34-01
InterTa,i 0603-06-18-18
Taxi bagażowe 046-837-35-28
Powiatowy Urząd Procy 046-837-04-20; 046-837·03-73
Biuro Rady Miejskiej 046-830-91-06, 046-830-91-11
Urząd Miejski: Sekretariat 046-830-91-51
Awarie oświetlenia ulic7nego 046-830-91-45 do 47;
0605-629-841 czynny całą dobę;
046-862-16-63 od 7.00 do 15.00,
046-862-16-63 po 15.00 automaty= sekretarka
Urząd Skartlowy: centrala 046- 37-43-58,
046-837-32-38, 046-837-65-59;
sekretariat 046-837-80-28;
ZUS 046-837-69-09
Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie ,,Pasiaczek"
Łowicz, ul. Św. Floriana 7 (muszla na Bloniach),
tel. 046-837-66-92, czynny codziennie (oprócz sobót) w godz. .16.00 - 20.00.
Punkt pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie (siedziba
ŁSA,,Pasiaczek", Łowicz, ul. Św. Floriana 7 (muszla
na Błooiach),czynny: Jn,wt,czw. wgodz. 16.00-19.00.
SarnopomocowaGrupaAbstynencka,,Nie ma mocnych"
wZdunach(siedzibaGOKZdlilly)-mv.godz 18.00.
Gminna Grupa Abstynencka w Bielawach - spotkania
w czwartki w godz. 10.00-11.00. Po informacje
można dzwonić w czwanek 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. 046-838-33-11.

przychodni:

10.00-18.00, czw. 8.00-15.00;
pl 13.15-20.00.
- chirurgiczna: pn.-pl. 10.00-15.00
- naczyń obwodowych: Jn 13.00-14.00
- dermatolog: WI 8.00-12.00; śr. 13.00-15.00;
czw. 8.00-12.00
- urołog: śr. 11.00-13.00
- laryngołog: pon. 8.00-14.00; śr. 8.00-12.00;
czw. 13.00-18.00
- reumatołog: czw. 8.00-14.00
- pulmonolog: pn., śr., pl. 8.00-15.00
- neurolog: pn., śr. 15.00-18.00
- ortopeda: pn., WI, CZW., pl. 11.00-13.00
- okulista: pn., śr., pl 8.00-13.00
- diabetolog: WI, czw. 11.00-13.00
- stomatolog: po. 8.00-1825, wt, śr. 8.00-15.35;
CZW., p!. 8.00-15.35
- ortodonta: pn. '11.00-18.25; WI, śr. 11.00-18.00
wShykowie;
- ul. Kościuszki 27, tel. 042-719-80-34
- NZOZ Medico, ul. Targowa 16, tel. 042-719-92-30

Łowicka 38

23.03.

Łowicka 38

24.03.
ndz. 25.03.
jIL 26.03.

gil.

Łowicka 38
Kopernika 19
Kopernika 19

Kino Fenix
ul. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01
Czwartek. 22 marca:
• godz. 17.00 - "Dzikie pszczoly"
- komedia/dramat
Kaja, syn samozwańczego mędrca
wioski, jest nieśmiałym leśnikiem, któ'~I
remu wpadła w oko Bożka, prowadząca
w wiosce sklepik. Jednak dziewczyna
skłania się = j ku Ladzie, naśladowcy
Michaela Jacksona. Kaja niemoże się z nim równać. Niespodziewanie do wioski powraca jego brat i rozpoczyna
się zabawa u strażaków. N~o ranka nic nie będzie
już takie, jak dawniej ...
• godz 19.30 - "Jeden <!zień w Europie" - komedia
Jeden dzień w Europie opowiada cztery historie
będące wariacjami na podobny temat: turystów, policji
i złodziei. Ich bohaterowie przyjeżdżają do obcego kraju
i zostają okradzeni.
Piątek. 23 marca:
• godz 17.00 - ,,Hoteł Splendid.e"- dramat
• godz. 19.30 - "śniadanie
.....- - . ,
na Plutonie" - komedia/drarnal
Bohaterem !ibnu jest Patrick ,,Kitten"
Brady, owoc związku księdza i jego
gosposi. Po urodzeniu maluch trafia do
domu zastępczego w małym miasteczku
w lrlandii. Po jakimś czasie ucieka do
Londynu, gdzie zaczyna występować na scenie jako
transwestyta. Tutaj też spotka ojca. ..
Sobota. 24 marca:
• godz 17.00 - "Jeden dzień w Europie"
• godz 19.00 - "Hotel Spłendide"
Nie<We!a, 25 marca:
• godz 17.00 - "śniadanie na Plutonie"
• godz 19.30 -"l)1ikie psr.czo!y"

---

Koncerty
Sobota. 24 marca:
• godz. 21.00 - koncert muzyki irlandzkiej w Pracowni Sztuki Żywej; zespół Filids z Łodzi.
wt. 27.03.

Kopernika 19 tel. 042·719·20-12
śr. 28.03.
Kopernika 19 tel. 042-719·20-12
Apteki pełnią dyżury w dni powszednie w godz:
19-8.00 dnia następnego; w soboty i niedziele: w godz.
8-8.00 dnia nastqmego.

nocne aptek w ShykOIDe;
odz.2S.03. Stryków, ul. E. Plater 2tel. 024-719-8().41
Apteka pełni dyżur w godz: 9.00-14.00.
Apteka w BratoszewiCJIch:
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.

Dyżury

Nek. 23 marca;
• godz 9.00 - "Ryś" - komedia prod. polskiej.
Prezes klubu sportowego "Tęcza" znalazł się po
1989 roku, wraz z całą Polską, w zupełnie nowych okolicznościach. Ochódzki jednak. w każdej sytuacji umie
się poczuć dobrze, ponieważ nie ma specjalnych 0porów moralnych. Ma natomiast wierną sekretarkę - Marię

która wyznaje podobne, co on zasady. Co więcej

23-25 marca;
• godz. 17.00 i 19.30 - "Ryś" - komedia prod. polskiej.
Wtorek. 27 marca;
• godz. 9.30 i 11.30 - "pajęczyna Cbarlotty" - film
familijny prod. USA

Ceny żywności: (dane z 20 marca) w Łowiczu

wGłownie i Strykowie

ASORTYMENT
2,79
2,29
1,29
2,49
1,49
17,99
wołowe bez kości

wolowe z

kością

(antrykot)

salceson
kiełbasa

zwyczajna
kiełbasa wiejska
parówki
kaszanka
kurczak
filet z morszczuka (kg)
makrela wędzona
mleko tłuste w folii
masło

extra

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
1,50
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
1,60
4,00
0,30
10,00

2,85
1,85
1,20

2,85
1,85
1,20

16,40

16,40

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

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

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

2,99
1,95
1,30
1,35
0,69
14,99

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

15,49
7,45

7,50
7,50

12,99
9,35
6,99

11,44

6,09
5,12

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

9,30
5,00

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

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
2,00
1,10
1,20
1,30
18,00
18,20
13,00
14,00
18,00
7,20
8,50
11,00
6,50
4,50
2,60
6,50
12,50
13,00
1,60
3,00
2,80
1,70
4,50
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
4,80
0,35
9,00

MILO~NYCH

uroaziEy się:
CÓRECZKI
- państwu Dudkom z Łowicza
- państwu Czerwińskim z Woli Makowskiej
- państwu Siekierom z Bednar
- pańslWU Kubelom z Mysłakowa
- państwu Gumułkom z Bąkowa Dolnego

SYNKOWIE
- państwu Kamiszewskim z Kaczkowizny
- państwu Sanockinl z Łowicza
'- państwu Rzepnikowskirn z Jężcwa
- państwu Wolskim z Łowicza
- państwu Jabłońskim z Kompiny
- państwu Golanom z Dąbrowy Zduńskiej

•REDAGOWANY
SKARB
ROLNIKA •
PRZY WSPÓŁPRACY Z WOJEWÓDZKIM
ODR BRATOSZEWICE • REJON ŁOWICZ

NOTOWANIA Z TARGOWISKA
W ŁOWICZU

Z

jaja fermowe
jaja wiejskie
buraczek czerwony
brokuły

cebula
czosnek
jabłka

kapusta kiszona
kapusta pekińska
kapusta
kapusta wioska
kalafior mały
brukselka
koperek
marchew
ogór1<i
papryka
pieczar1<i
pietruszka
pietruszka
pomidory
por
sałata

seler
szczypiorek
rzodkiewka
ziemniaki
miód

Piątek- njedzie!a.

teI.042·719·21-31
tel. 042·719·21·31
tel. 042-719·21·31
tel. 042-719·20-12
tel. 042·719·20-12

mONIKA,
WYPAOKOW

włoszczyzna

Kino:

- umie je praktycznie zastosować. A kiedy nie wiadomo
O CO chodzi - chodzi O pieniądze...

DyŻury nocne aptek w Głownie;

pl

Łowiczu

i Państwowego Muzeum Etnograficmego w Warszawie. Muzeum w Lowiczu. Wystawę będzie
moma oglądać do końca maja.

Wafe~

Apteki:
<zw. 22.03.

wej Renaty pochodzące ze zbiorów Muzeum Rodziny Brzozowskich w Sromowie, Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Lodzi, Muzeum Etnograficznego im. Marii Znarnierowskiej-

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
1,60
1,00

dnia 16.03.2007 r.
15 szt.
15 szt.
kg
szt.
kg
szt.
kg
kg
szt.
główka
główka

szt.
kg
pęczek

kg
szt.
kg
kg
kg

5,00
6,00
1,00
3,00
1,50
1,00
1,50
2,00
2,00
1,80
3,00
3,50
3,00
1,00
1,00-1,50
9,00
10,00
5,00
2,50

pęczek

kg
szt.
szt.
kg

1,00

7,00-9,00
1,00

2,50-3,00
2,50
1,50
pęczek
pęczek 1,50-2,00
2,00
pęczek
1,50
kg
20,00
0,9 litra

ROLNIK SPRZEDAJE
(ceny z dnia 19.03.2007 r.)
Żywiec wieprzowy:

• Domaniewice: 3,10 z//kg+VAT
• Ziewanice: 3,20 złlkg+VAT
• Kiernozia: 3,20 zł/kg+VAT
• Mastki : 3,20 złlkg+VAT
• Skowroda Pld : 3,20 zł/kg+VAT
• Różyce : 3,20 zł/kg+VAT
• Wicie: 3,30 zł/kg+VAT
• Karnków: 3,20 zł/kg + VAT
Żywiec wołowy:

• Domaniewice: krowy 3,50 zł/kg+VAT;
byki 4,80 złlkg+VAT; jałówki 3,80 zł/kg+VAT;
.Kiernozia: krowy 2,70-3,80 zł/kg+VAT;
byki 4,50-5,00 zł/kg+VAT;
jałówki 3,00-4,00 zł/kg+VAT;
• Różyce: krowy 3,70 zł/kg+VAT;
byki 4,90 złlkg+VAT; jałówki 3,90 złlkg+VAT;
• Mastki: krowy 2,50-3,00 zł/kg+VAT;
byki 4,80-5,00 złlkg+VAT;
jałówki 3,80-4,20 złlkg+VAT;
• Skowroda Pld: krowy 3,60-3,80 zł/kg+VAT;
byki 4,80 zł/kg+VAT; jałówki 4,00 złlkg+VAT.

OFERTY PRACY
Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu
(stan na 19.03.2007 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 angielskiego, • magazynier, • szwaczka, • spawacz z grupą inwalidzką, • dziewiarz, • salowa z grupą inwalidzką, • formowacz skarpet, • bukieciarz,
• kelner - sprzedawca, • sprzedawca paliw,
• osoba do kandyzowania owoców, • osoba
do sprzątania, • fryzjer, • kierowca zaopatrzeniowiec z prawem jazdy kat. B, • osoba
do pracy w kuchni, • kelner, • specjalista do
spraw kredytów, • przedstawiciel bankowy,
• pracownik pizzerii, • spawacz, • elektryk
gazowy lub elektryczny, • pracownik ochrony z licencją I stopnia, • palacz
OFERTY STAżU:
• pracownik biurowy • sprzedawca,
• przedstawiciel handlowy, • monter
- składacz okien, • pomoc kuchenna
PUP nie udziela tadnych informacji telefonicznie.
Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty.
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wczesną

interwenci,
do Skierniewic
Po

Mieszkańcy

powiatu
którzy mają

roku, w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia,
usługi medyczne z zakresu wczedzieci niepełnosprawne
snej intelWencji dla dzieci niepeł
w wieku 0-7 lat, a także
nosprawnych.
mieszkańcy Głowna,
Świadczenia są bezpłatne, a stoStrykowa i innych
warzyszeniu zależy na dotarciu
terenów położonych
jak naj wcześniej do jak najwięk
w sąsiedztwie powiatu
szej liczby osób. Udzielenie jak
skierniewickiego,
najwcześniejszej pomocy dziezgłaszać się mogą
ciom upośledzonym daje bowiem
po bezpłatną pomoc
szansęjak największego nadgoniedo Niepublicznego
nia braków czy zniwelowania
Zakładu Opieki
uszkodzeń.
.
Zdrowotnej
Pomocą objęte są dzieci od
urodzenia do 7 roku życia. Dziew Skierniewicach przy
ci już zdiagnozowane poddawaulicy Jagiellońskiej 28.
ne są terapii i rehabilitacji. Jeśli
ak infonnuje za naszym po- występuje podejrzenie, że dziecśrednictwem Ewa Kaźmier ko może być niepełnosprawne,
czak, przewodnicząca Stowarzy- zostanie ono zdiagnozowane - im
szenia Rodziców Opiekunów wcześniej, tym większe są szanDzieci
Niepełnosprawnych se, iż nadrobi ono braki. Z poWspólna Troska, stowarzyszenie mocy skorzystać mogą dzieci
realizuje po raz pielWszy w tym z różnoraką niepełnosprawnołowickiego,

J

ścią:

z zaburzeniami rozwojowy-

mi takimi jak autyzm, z zaburzeniami psychoruchowymi itp.
W skierniewickiej placówce
otrzymają pomoc neurologa dziecięcego, psychologa dziecięcego
i rehabilitanta. Jeśli będzie taka
potrzeba, placówka konsultować
się może z innymi jeszcze specjalistami. Świadczy też pomoc psychologiczną dla rodzin dzieci upośledzonych.

- Na terenie województwa jest
nie więcej niż 5 placówek świad
czących podobne usługi. Ludzie
jeżdżą do Zgierza, Łodzi a nawet
Warszcrny. nie wiedząc, że mogą
zgłaszać się dużo bliżej - do nas mówi Ewa Kaźmierczak.
Dla osób zainteresowanych podajemy numer telefonu, pod którym uzyskają
wszystkie potrzebne informacje: (0-46) 833-97-60.
(wcz)

ufiec otrzymał od ratusza
sześć komputerów, które
wycofano z użycia i zastą
piono nowymi. Harcerze złożyli
z ich podzespołów cztery komputery o lepszych parametrach.

H

Dwa trafiły do kafejki interneto- jeszcze dwie drukarki i kserokowej i już korzystają z nich zuchy piarka. Tę ostatnią harcerze otrzyoraz harcerze. Dwa trafiły na wy- mali od hufca Łódż Bałuty.
posaźenie biura hufca i pokoju inKomputery i internet będą wystruktorów. Teraz hufiec czeka na korzystywane m.in. do tworzepodłączenie do łącza internetowe- nia programów zbiórek harcergo, które pozwoli przeglądać na skich, biwaków i obozów. Pokomputerach strony internetowe. zwolą także korzystać z interneDodatkowo komenda hufca wy- tu i szukać w nim pomocy, np.
posażyła komputery w program w nauce, tym druhnom i druhom,
uniemożliwiający wejście na stro- którzy nie mają takiej możliwości
ny propagujące przemoc i porno- w domu.
grafię. Wyposażenie uzupełniają

Kod .paskowy na ksiqżkach
k
'k
b'bl'
n

(tb)

Bibli~fe~i czekają
na

pieniądze

~ak !Sk/~~i!~ce ·~,m~!d~~~' '~"YkI'- P~~~~~':'t~~~;:'~ą~;,
'"
.
d ZIWlą SIę uczenmce

jone z tyłu każdej z 7,5 tysiąca

Zespołu Szkół

książek, jakie posiada biblioteka.

Ponadgimnazjalnych
nr 4 w Łowiczu

stawiaprzedsobą wspólczesnebi-

-Jednym z nowychzadań,jakie

bliotekarstwo, jest komputeryzacja biblioteki _ mówi nauczyciel
oddające książki
bibliotekarz Danuta Gierczak.
W szkolne'; bibliotece.
..,
W dużym skrócie, oznacza to wypożyczanie, wyszukiwanie ksiąibliotekarka nie przeszukuje żek oraz rejestrowanie zdarzeń
bowiem kilkunastu skrzyne- przy użyciu programu komputeczek w poszukiwaniu karty bibliorowego oraz czytnika kodów patecznej, nie wpisuje tam numeru skowych. Program taki obsługuje
każdej książki, nie każe się pod- jeszcze wiele innych funkcji,
pisać itd. Ujmuje za to w rękęczyt z którymi dotąd trzeba było ranik - taki jak w sklepie i przykła dzić sobie posługując się długopida go do kodu paskowego z tyłu
sem, kartką, kalkulatorem.
książki. W ten sposób dziewczę
Bibliotekarka uważa, że elektrata są obsłużone szybko i nie muszą nika jest dziś niezbędna w każdej
spędzać przerwy w bibliotecznej
bibliotece. Młodzież nie przegląkolejce.
da już tzw. fiszek, ale uczy się
"Ekonomik" jest pierwszą sprawnego wyszukiwania inforłowicką szkołą, która w swojej bi- macji, jak również infonnacja ta
bliotece wprowadziła elektronicz- szybko do niej dociera. - Ponadto
ne wypożyczanie książek. Działa w czasach, kiedy nakłady finansoono od dwóch tygodni, jednak we na biblioteki maleją, a technoprzygotowania czynione były logia rozwija się coraz szybciej,
o wiele wcześniej. Cały ubiegły tym ważniejsze staje się, aby birok trwało wprowadzanie katalo- bliotekarz stal się widzialny, zagu książek do komputera. Potem uważalny dla użytkowników bispecjalny program na podstawie bliotek Dlateao musi nieco zmie<>
tych danych opracował dla każ nić sięjego rola - mówi Gierczak.
dej książki kod paskowy. Kody
(lvcz)

B

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

SPRZEDAWCA
MAGAZYNIER
•

I

Internet dla zuchów i harcerzy
Na dniach w łowickim hufcu Związku Harcerstwa Polskiego przy ul. Mostowej ruszy "komputerownia" czyli
harcerska kawiarenka internetowa.

Jesteśmy

z programu ministra kultury p.n.
"Promocja czytelnictwa".
Praktyką lat ubiegłych
'spodziewać się można tego, iż
placówki otrzymają przyznane
im pieniądze na koniec sierpnia,
jednak o przyznanej im kwocie
poinformowane zostaną już
w chwili rozdzielenia środków .
Jakie kwoły mogą otrzymać
gminne biblioteki? Na przykład
biblioteka w Bolimowie
w ubiegłym roku dostała 11 tys.
zł. Można za to kupić ponad
350 książek i to w dużej części
nawet takich za 50 czy 60 zł.
Ministerialne pieniądze służyć
mają uzupełnieniu

bibliotecznych księgozbiorów
o nowości wydawnicze.
Bolimowska biblioteka chce
w pierwszej kolejności
zaktualizować księgozbiór

informatyczny. Jak mówi
dyrektor Irena Śmigiera Milewska, pozycje z zakresu
informatyki co jakiś czas trzeba
wymieniać. Bywa, że książki
takie dezaktualizują się nawet
w przeciągu roku.
Ponadto zakupione zostaną
książki i podręczniki, których
uczniowie najbardziej
poszukują oraz księgozbiór do
czytania. Wśród tych ostatnich
biblioteka chce kupić wszystkie
nowości - książki nagrodzone
w ostatnim roku, na przykład
nagrodą Nike.
(wcz)

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

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

Podania (CV) prosimy składać w sklepie
POLOmarket w Łowiczu, ul. Stanisławski~go 1
lub przesyłać na adres
Izabela.duchewicz@polomarket.pl
lub na FAX (24) 269-22-44
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Wielkanocne fotografowanie no konkurs
mi jakimi są: święcenie pokarmów
w kościele, p'rzygotowanie, adoracja i ujęcie samego grobu Chrystus0wego oraz polewanie się wodą
w czasie lanego poniedziałku.
W konkursie mogą wziąć udział
"Powiększenie"
wszyscy bez względu na wiek, jak
działające przy Łowickim
i miejsce zamieszkania, choć adreOśrodku Kultury.
satem konkursu jest w szczególrowadzący kolo Jerzy Dołhań ności młodzież. Minimalna wielliczy na to, iełowiczanie spró- kość nadesłanego zdjęcia to 18 cm
bują się zmierzyć z trzemanaj- na 21 cm. Odbitki mogą być zaważniejszymi tematami świąteczny- równo czarno-białe, jak i koloro-

"Wielkanoc w Łowiczu"
- taką nazwę nosi
konkurs fotograficzny,
który organizuje
Koło Fotograficzne

P

we, niedopuszczalne jest dokonywanie obróbki komputerowej
zdjęć cyfrowych. Organizatorzy
zachęcają, by na konkurs nadsyłać po minimum trzy fotografie.
Prace, w kopertach, należy skła
dać w Łowickim Ośrodku Kultury,
do poniedziałku 23 kwietnia włącz
nie. Wystawa pokonkursowa i wrę
czenie nagród dla zdebywców
pierwszych miejsc odbędzie się
28 kwietnia.
(tb)

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

BURMISTRZ ZAPROSIŁ NA HIP-HOP. Tego jeszcze nie było. Zwykle butmistrz wspierał
koncerty muzyki poważnej, tym razem stało się inaczej. 16 marca burmistrzowie Kaliński
i Bończak wsparli występ hiphopowych gwiazd Fisza, .Emade i Envee - i sami się na nim
pojawili.- Lubimy grać w takich klubach - tak Fisz skomentował swój koncert w Pracowni Sztuki
Żywej. Dobrze bawiła się również publiczność, która teksty piosenek znała na pamięć.
(jr)

trakcie festiwalu wyświetlo
ne zostaną cztery filmy: czcski ,,Dzikie pszczoły" , ,,Jeden dzień
w Europie" produkcji niemieckohiszpańskiej, irlandzko-brytyjskie
"Śniadanie na Plutonie" oraz brytyjski ,,Hotel Splendid".
Dzisiaj o godz. 17.00 wstaną
wyświetlone "Dzikie pszczoly".
Bohaterowie tego filmu żyją w biednej , morawskiej miejscowości ,
w której największą atrakcją w roku
jest zabawa strażacka . "Jeden

W

dzień w Europie", opowiadający
cztery historie dziejące się w tym
SaJ11ym czasie w Starnbule, Santiago
de Compostella, Berlinie i Moskwie,
zostanie pokazany w dzisiejszy wieczór o godz. 19.30.
Z kolei w piątek 23 marca
o godz. 17.00 b«dzie wyświetlo
ny film "Hotel Splendid", który
swoim surrealistycznym charakterem przypomina francuski film Jean
- Pierre Jeuneta i Marca Calo ,,Delicatessen". Natomiast ponad dwie godziny póżniej , czyli o godz. 19.30
pokazane zostanie "Śniadanie na
Plutonie". Film ten opowiada
o życiu ąrady'ego, który będąc
dzieckiem księdza ijego gosposi, nie
potrafi odnależć się w małym irlandzkim miasteczku.

OKIEN I DRZWI

~l'łIex Z· PCV
IALUMINIUM
tra nsport · serwis
montaż

Kino europeiskie w łowiczu
od 22 do 25 marca
Od dzisiejszego
czwartku w łowickim
kinie Fenix rusza
przegląd filmów kina
europejskiego. Festiwal
,,4 dni w Europie".

PRODUCENT

Mau rzyce 48

W sobotę 24 marca po raz
drugi "Jeden dzień w Europie"
- o godz. 17.00 i "Hotel Splendid" o godz. 19.00. Po seansach
o godz. 21.00 przewidziany jest
koncert muzyki irlandzkiej
w wykonaniu łódzkiego zespołu "Filids" w Pracowni Sztuki
Żywej , czyli w dawnym Ttpes Topeso
W ostatni, czwarty dzień przeglądu, 25 marca o godz. 17.00,
"Śniadanie na Plutonie", o 19.30
,,Dzikie pszczoły".
Wstęp na sobotni koncert zespołu ,,Filids" jest wolny, natomiast na
wszystkie seanse cena biletu wynosi 8 zł. Po czterech filmowych dniach,
od 26 do 28 marca, kino będzie nieczynne.
(jr)

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w GŁOWNIE
ul. Sikorskiego 45/49, tel. (042) 719 12 35
ogłasza

konkurs ofert

w budynkach 5-cio kondygnacyjnych.

•
•

•

REKLAMA -

BURMISTRZ MIASTA ŁOWICZA
na

położonej

w

przy ul. Małyszce
Gminy Miasta Łowicza

obrębie Małszyce

stanowiącej własność
Nieruchomość

ozn. jest nr 569/1, pow. 0,9808 ha

wplanie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem
1.1 PU,EE tereny produkcyjno-usługowe oraz tereny urządzeń elektroenergetycznych o uciążliwości ograniczonej
do granic lokalizacji. Na działce znajduje się abonencka słupowa stacja transformatorowa 15/04kV, A-147
wybudowana przez inną osobę prawną. Kw nr 23365.

Cena wywoławcza wynosi 285.000 zł brutto
(wraz z 22% podatkiem VAT)
• Przetarg odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2007 roku w sali Ratusza, Stary Rynek 1 (I piętro) o godz. 12.00.
• Wadium wynosi 20.000,. zł. Wadium należy wpłacić najpóźniej na 3 dni przed otwarciem przetargu tj. do dnia
24 kwietnia 2007 roku do godz. 15.00 w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto nr891500 16891216800501660000.
Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego wŁowiczu.
• Wadium ulega przepadkowi jeżeli uczestnik, który przetarg wygrai nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu
i terminie ustalonym przez zbywającego wcelu podpisania umowy.
• Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić nie póiniej niż na 1 dzień przed dniem
podpisania umowy sprzedaży nieruchomości , kwotę równą 100% ceny nieruchomości brutto osiągniętej wprzetargu,
pomniejszoną o kwotę wpłaconego wadium. Za datę zapłaty tej kwoty uważa się wpływ wymaganej należności
na rachunek Urzędu Miejskiego wŁowiczu .
• Bliższe informacje dotyczące m.in. nieruchomości , regulaminu i postępowania przetargowego można uzyskać
w Wydziale GGPPiR, Stary Rynek 1 budynek "B", pok. 42, nr tel. 830·9142 (35).
• Burmistrz Miasta Łowicza zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

eUue
Jlarris
W EiJwiezu
Osoby pragnące skorzystać Z posługi Uzdrowiciela

ZAPRASZAMY BEZ BILETU
wpiątek 30 marca ogodz. 16.30

do Domu Nauczyciela, ul. Sienkiewicza 42 ~

l-na wykonanie nawierzchni
R·

SKŁADOWE"

Firma AGRO-BUD oferuie Państwu

~ MATERIAŁY

BUDOWLANE

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

Łódź

~ W~GIEL kostka, orzech, miały

~

iii

EKO-GROSZEK workowany

~ oraz NAWOZY

'GlO-Iłl

a wszystko to wbardzo
.... .. ..
atrakcyjnych cenach!1! Tel. 046830-22-55

Zapraszamy równiez do Dąbkowic Górnych
Znojdq lam Państwo SZEROKI ASORTYMENT NAWOZOWY
W konkurencyjnych cenach
oraz MATERIAŁY BUDOWLANE, PASZE, OPAŁ

Dowóz oraz rozładunek HDS Tel. 046838-90-46

MONTAZ SAMOCHODOWYCH

INSTALACJ I GAlOWYCH
USŁUGI

PIASKARSKIE

czyszczenie elementów metalowych
Ł YSZKOWICE,

UL. POLNA 3
tel. 0-502-583-965, 0-607-988-257

WYRÓB

.,

NAGROBKOW
Z GRANITU

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

DO

WYNAJĘCIA

PIERWSZE PIĘTRO
NA UL. KRAKOWSKIEd
TELEFON KONTAKTOWY:

512-225-093

ofert

zaprasza do składania ofert

SK~D

NA ULICY

ogłasza konkurs

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w GŁOWNIE

JU.t' OTWARTY NOWY

ogłasza I publiczny przetarg ustny (licytaCja)
sprzedaż nie zabudowanej nieruchomości gruntowej

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w GŁOWNIE
ul. Sikorskiego 45/49 tel. (042) 71912 35, (042) 71919 90

w korytarzach budynku nr 6 w os. Sikorskiego,
budynku nr 10 w os. Kopernika
oraz w pralni i suszami bloku nr 3 w os. Swoboda.
• Pomiaru wielkości okien oferent powinien
dokonać samodzielnie.
• Oferta powinna zawierać dane o firmie,
opis stosowanego profilu, cena za całość prac
łącznie z montażem, termin wykonania robót.
• Oferty w zakrytych kopertach z dopiskiem
"Oferta-okna" należy składać w siedzibie
spółdzielni do dnia 02.04.2007r.
• Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia
od. konkursu bez podania przyczyny.
R.53f

• Wzakres prac wchodzą:
.

dopłatf

na dostawę i montaż okien

NA MALOWANIE
11 klatek schodowych
• skrobanie starych powłok malarskich
• uzupełnianie ubytków tynku i szpachlowanie
• malowanie ścian farbami emulsyjnymi
• malowanie lamperii farbami olejnymi
• malowanie balustrad farbami olejnymi
• sprzątanie po malowaniu.
Wofercie należy podać:
• informację o oferencie;
• wartość prac; • termin wykonania.
Oferty należy składać w zakrytych kopertach
z nazwą oferenta i z dopiskiem
"Oferta-malowanie" w siedzibie spółdzielni
do dnia 02.04.2007 r.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia
od przetargu na każdym jego etapie.

~~-rł

lV"" "
tel. (0-46) 839-11-34, 0-607-267-277
tel. kom. 0-502-670-409
R·99

Okna o nietypowych wymiarach bez

R·548

IrcIrkingu z płyt "eko"
o powierzchni około 400 m2,
wraz z pracami przygotowawczymi.
• Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie
spółdzielni w Głownie, ul. WI. Sikorskiego 45/49,
tel. (042) 719-12-35.
• Oferta powinna zawierać: • informacje o Wykonawcy;
• wartość calkowitą prac łącznie z materiałami
i transportem; • termin wykonania.
• Oferty wzamkniętych kopertach z dopiskiem
.oferta-parking" naleźy składać
wterminie do dnia 02.04.2007r.
R-534

tT.9J1(.9L
OutTet

1wój sposó6 na tna1'K9We zaK1tpyl
Już

wkrótce otwarcie
nowego sklepu

z ODZIEŻĄ DAMSKĄ

J2lL Sienf(iewicza 12 ~
IMACHMAX ORAN GEPARTNERI
ZATRUDNI PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH
Wbranży TELEFONII KOMÓRKOWEJ
WYMAGANIA:. wykształcenie średnie, zn~omość branży
Mile widziane doświadczenie zawodowe, prawo jazdy, samochód
CV na adres e-mail: machmax@patro.pl. tel. (0-46) 83]'()4-79
Ul. Stanisławskiego 23, 99-400 Łowicz, Biuro ORANGE dlaRrm ~

now

ŁOWICZANIN

35
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POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŁOWICZU, ul. Jana Pa.wła 11173/175, 99-400 Łowicz
ogłasza

na

przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro
bieżące utrzymanie dróg powiatowych

poprzez świadczenie usług równiarką samojezdną, koparko-ladowarką
oraz samochodami samowyładowczymi z niską skrzynią wyładunkową (2 pojazdy)
• Dokumenty przetargowe dostępne są na stronie internetowej: www.pzd.lowicz.pl lub w siedzibie PZD.
• Dopuszcza się skladanie ofert częściowych. Nie dopuszcza się możliwości z10żenia oferty wariantowej.
• Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2007 r.
• W przetargu mogą wziąć udział (złożyć ofertę) wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 spełniający
warunki zawarte wart. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
• Kry1erium oceny ofert: cena ofertowa brutto - 100%

• Miejsce i termin składania ofert: Powiatowy Zarząd Dróg w Łowiczu, ul: Jana Pawła 11173/175,
99-400 Łowicz, pok. nr 4, do dnia 28.03.2007 r. do godz. 9:00.
• Termin zwjązania ofertą: 30 dni. • Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
• Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
• Zamawiający nie przewiduje wyboru naj korzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
• Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających , o których mowa
wart. 67 ust.1 pkt.6 i 7 ustawy Pzp.

R-552

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

-'II.rD~. ZfJUIlIti1 18
PRZETARG OFERTOWY

na wykonanie remontu instalacji elektrycznej
w budynku: os. Tkaczew 2 w Łowiczu
Termin składania ofert·do dnia 10.04.2007 r.do godz. 10.00.
y' Warunki pr.zetargowe i zakres realizacji robót do odbioru pr.zez zainteresowanych
w biur.ze ŁSM ul. Star.zyńskiego 1 w Łowiczu od godz. 9.00 do 14.00.
R·546
y'

NOWO
OTWARTY

ł
i

• i

SKŁAD PHU LIDER

KIERNOZIA ul. KOŚCIUSZKI 5
Nowe wypoczynki skórzane oraz tkaninowe
na dębowych stelażach
ol 35 odcieni dębu , ponad
ol narożniki skórzane
ol meble dębowe :

100 kolorów skór
"'\~
e.\\~\\:tI..,\\c:,

komody, kredensy, witryny
.( zegary
ol

stoły + krzesła
SKLEP:

1\\ OJ l\ ~Y

'\..t.~~,\\"
~~

~

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

Zapraszamy od pn. do sob. od 7do 16

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

INFORMACJE: tel. O601 283421,0468379516,0468373710
ZAPRASZAMY: pn.-pl. w godz. 8-17; sb. w godz. 8-13

POLMOBLICH,

II

LICEUM

.

TANIE NAGROBKI
GRANITOWE

ORaz INNE WYROBY
Z KAMIENIA NATURALNEGO
oferuje Zakład Kamieniarski
Łęczyca,

ul. Lotnicza .20 (obok nowej straży)

POjazdÓW

Rząśno

.

13, gm. Zduny, tel. 0602·123·360

~pożyczalnia maszyn
~

L1""IIU ... .. ,

bu~owlanych i narzędzi

WCELU

PtACIMY ZA ./ stare
./ rozbite .; wyeksploatowane
WYDAJEMY ZAŚWIADCZENIA

Nieborów 230
tel. 0507-141

. Kontroli Pojazdów)
838-55-41

ZŁOMOWANIE POJAZDÓW
SKUP ZŁOMU : :~:::~:o
~
Tel. 0502-432·182, 0693-126·226, 046/838-95-11

Malszyce 35

• minikoparki, • wibratory do betonu, • betoniarki,
• rusztowania, • zagęszczar1d, • pompy, • agregaty prądotwórcze,
• młoty wyburzeniowe, • drabiny, bruzdownice,
• szlifler1d do ścian I podłoży, • cyldlnlar1d, • wciągar1d linowe,
• elektronarzQdzia, • wiertła, • odkurzacze przemysłowe,
• kosiar1d, kosy, pilar1d, • przecinar1d do betonu • I wiele innych

Centrum Budowlane Os. Gójki, ul. ŁęCZYCka 64 wLo.iczu ~

:

•

:

I

I

•

Montaż

~

,,~"'~o
"~,, t3s,\\1.~:"(1

• koks
• groszek EKO ,,\\~

i transport gratis.

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

Łowicz,

!

• rolnicze • ogrodnicze
ul. Łęczycka 114,
tel. (046) 837-11-72

KIERNOZlA, ul. Kościuszki 5 (po byłym GS)
tel. (024) 277-90·53

SALETRZAKMOCZNIK
• miał

IfiI NAWOZY
tiit HYDRO
ŁOWICZ,

SALETRA
• 'węglel

• Kompletny nagrobek z granitu
z tablicą już od 1.800 zł,
podwójny od 4.000 zł.

Tel. 0-24 721-36-00
0601-588-385,0609-604-454

odbioru

I I

• naw~zy inne

• Na terenie zakładu wzorcownia,
do obejrzenia ponad 50 wzorów
nagrobków w różnych kolorach.

2•

ZAŚWIADCZENIA OD RĘKI

.

. Bliższych 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

brukową granitową

POJAZDOW
Demontażu

.

I

Cena 1 m 28 zł

Stacja

()GÓLNOKSZTAŁCĄCE

Język angielski I język niemiecki

IrA. • ft

., .

ZŁOMOWANIE

Sprzedaż części uŻ)'Wanyc

34 ~

przedmioty z rozszerzonym programem nauczania:

• Produkujemy kostkę

możliwość

ul. Blich

HUMANISTYCZNYM Język polski, historia, wiedza o kulturze i wiedza o spoleczeństwie
MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNYM ~~i::~~{~f~~~~ programem nauczania:
BIOLOGICZNO-CHEMICZNYM ~~~~~~t!~~zerzonym programem nauczania:
JI:7VVOWYM przedmioty z rozszerzonym programem nauczania:

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

SKUP AUT

Łowicz,

IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁOWICZU
•
OGŁASZA NABOR na rok szkolny 2007/2008 do klas o następu"ących nachyleniach:

ŁOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

OGŁASZA

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

R-431

SKUP ZŁOMU

• stalowego
• żeliwnego
• kolorowego
KONKURENCYJNE CENY
ŁOW'CZ

KRAJOWEJ 14
IM(9 ARMII
o502 328 818

R-477

OLE)~

OPAŁOWY
z DOSTAWĄ DO KLIENTA

JAKOŚĆ, SOUDNOść, TERMINOWOŚĆ
Węże wydawcze 40m-50m

"KOPER" SPÓŁKA JAWNA

PILASZK.6W 18, 99-400 ł.owIa
Tel.046/ 837-13-58, 046/837-14-50 j

36
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Piłka

nowy

ŁOWICz,ANIN

siatkowa - tabela wszech czasów I ligi AMŁ

Bankierzy w górę
3. TKKF BS Głowno (5)
6 78 50
4. TKKF Księżak Łowicz (3) 8 101 48
. 7 86 47
5. Dzi-koś-ć Chąśno {4)
6. Przyszłość/Panaceum (6)
4 52 25
7. TKKF Expandor Głowno (10) 4 52 23
8. ZNP Belferek (7)
3 37 23
9. Technikum Zd. Dąbrowa (8) . 4 50 22
10. Malina Skierniewice (9)
2 25 20
II. Blok Etylenowy Płock (II) 'l 15 15
12. J.W i 2. BMT Łowicz (12) 2 23 9
13. GOK LO Zduny (13)
2 27 5
14. AZS KN Łowicz (14)
l 12 5
15. Hurtownia Sokół (15)
l II 5
Kumple Szarika (15)
l II 5
17. Skierniewicki Węgiel
I 12 4
18. Ultima ThuIe (17)
l 11 4
łowicka Iskra.
19. Gronki Łowicz (-)
1 12 2
W tabeli wszech czasów - po Vl1I edycj~ 20. Plażowicze (18)
l II 2
nie nastąpiły znaczące zmiany. Wciąż trwa- 21. Tadeo z Merza (19)
I 6 2
ła i niezagrożona znajduje się pozycja lidera. 22. UKS Blich Łowicz (20)
l 15 l
Ekipa LZS Retki, która prowadziła już 23. Dragi (21)
l 12 l
Diabły (21)
w tamtym roku. Teraz dopisała na swoim
l 12 l
. Młynek (21)
koncie kolejne dziesi({Ć zwycięstw i znaczI 12 I
nie powiększyła przewagę nad Rzerniosłem, 26. Płomień (24)
I 11 I
które w tym sezonie nie wystartowało. 27. Olimp Bedlno (25)
1 14 O
Na trzecie miejsce awansował TKKF BS 28. ŁSM Łowicz (26)
L 12 O
Głowno, który ma na koncie już pi({Ćdzie- 29. Zatorze Łowicz (27)
I 10 O
siąt zwycięstw. Przypomnijmy, że tylko 30. Aspol Żychlin (28)
I
8 O
dwa zespoły występują w rozgrywkach 31. Gruba Berta (29)
l
7 O
AMŁ 00 pierwszej edycji, a są to: LZS RetW kolejnych rubrykach tabeli podano
ki i TKKF Księżak Łowicz.
(wnawiasiemiejsceprzedVl1Iedycją):ilość
l. LZS Retki (l)
8 101 66 sezonów w I lidze, iloŚĆ rozegranych spo2. Rzemiosło Glowno (2)
6 78 57 tkań i ilość zwycięstw. Zhigniew Łoziński

Amatorskie Mistrzostwa Łowicza w piłce
siatkowej rozgrywane były już po raz ósmy.
Od trzeciej edycji postanowiliśmy opracowywać tabelę wszech czasów siatkarskiej
ekstraklasy. To dość ciekawe zestawienie,
które pokazuje ile ekip występowało do tej
pory w I lidze ijakie były tego efekty. Widać
wyrażI1ie, że są stale ekipy, które regularnie
biorą udział w rozgrywkach. Tabela ta jest
krótkim zarysem histoIii AMŁ. Po Vl1I edycji do tabeli doszły kolejne dwa zespoły
(Skierniewicki Węgiel iGronki Łowicz). Liczba wszystkich grających ekip w Tlidze przekroczyła zatem już trzydzieści drużyn.
W przyszłym roku na pewno pojawi się
nowy zespół - tegoroczny mistrz II ligi -

Piłka

siatkowa - finał Amatorskich Mistrzostw Łowicza

Trudny .rywall Glowna
• REPREZENTACJA Łowicza - REPREZENTACJA Głowna 0:3 (24:26,
19:25,18:25)
Łowicz: Michał Kośmider, Mateusz
Dzik, Piotr Sukiennik (wszyscy Dzi-koś
ć), KamilOleszkin, Robert Kucharski,
Łukasz Mitek i Karol Kromski (wszyscy
TKKF Ksieżak).
Glowno: Piotr Zych, Zdzisław Kujawiak,
Michał Tomczyk, Artur Lewandowski,
Dominik Gawarzyński, Bartłomiej Pakowski (wszyscy TKKF BS), Sławomir Stopczyński, Michał Moszczyński i Marcin
Moszczyński (wszyscy TKKF Expandor).
Łowicz, 16 marca. Dobiegł końca sezon siatkarzy - amatorów w ŁowiCZll Zawsze ciekawym wydarzeniem był ostatni
mecz, w którym rywalizując dwie wybrane
ekipy. W tym sezonie padła propozycja by
zagrali najlepsi siatkarze z Głowna przeciw-

Piłka

ko reprezentacji zawodników z Łowicza.
zdecydowanym faworytem
byli głownianie, którzy w rozgrywkach Vl1I
edycji AMŁ zdobyli mistrzostwo i zajęli
trzecie miejsce. Zatem w piątkowy wieczór
zagrali zawodnicy "okupujący podium"
przeciwko siatkarzom, którzy grali w ekipach z mi~sc czwartego i szóstego. W łowickiej ekipie zabrakło przede wszystkim siatkarzy z LZS Retki.
Spotkanie nie wzbudziło zainteresowań
kibiców. W hali sportowej łowickiego OSiR
nr 2 przyszło tylko pięćdziesiąt osób by
Oczywiście

oglądaćfinałAmatorskichMistrzostwŁowi-

cza. Bardzo możliwe, że w domu sporo osób
zatrzymał Adam MaIysz, który miał skakać w Lilleharniner, ale ostatecznie konkurs
się nie odbył
Wynik tego spotkania nie był niespodzianką, Ekipa z Głowna wygrała 3:0 i tyl- -

ko w pierwszej partii miała małe kłopoty.
Przy stanie 24:22, dwa asy zaserwował
Michał Kośmider i był remis 24:24,jednak kolejna zagrywkę reprezentant Łowi
cza zepsuł i seta wygrało Głowno.
Oczywiście na zakończenie rozgrywek
wicebunnistrz Bogusław Bończak i dyrektor OSiR - Zbigniew Kuczyński ~
czali puchary i nagrody dla najlepszych drużyn.
Zespół TKKF BS Głowno tIiumfował
w naszych rozgrywkach po raz drugi
(2003 i 2007), wyrównując tym samym
osiągnięcie LZS Retki (2003 i 2006). Po
jednym tytule mistrzowskim mają natomiast na koncie: ZNP Belferek Łowicz
(2000), Rzemiosło Głowno (2002), Blok
Etylenowy Płock (2004) i Malina Skierniewice (2005).

(zł)

siatkowa - zaległe mecze I ligi Amatorskich Mistrzostw Łowicza

Ksi,żak

zagra w barażu

Łowicz, 13 marca. Co prawda VIII
edycja Amatorskich Mistrzostw Łowicza
w piłce siatkowej zakończyła się w piątek,
ale siatkarze mieli do rozegrania jeszcze dwa
pojedynki, które miały znaczenie dla koń
cowej kolejności. Na trzeciej pozycj i zdecydowanieurnocniłsię TKKF ExpandorGłow
no, który walkowerem wygrał z Gronkami.
Gronki zatem zajęły ostatnie miejsce i poże
gnały się z I ligą
Bardzo ważny mecz w ubiegłym tygodniu wygrali siatkarze ze Skiemiewic. Pokonali oni zdecydowanie zespół Michała Kośmidra 3:0 i Dzi-koś-ć zakończyła rozgrywki na czwartym miejscu gromadząc zaledwie.!3. punktów. Natomiast Skierniewicki
Węgiel, dzi~ki tej wygranej, ZIÓwnałsiępunk
tarni z TKKF Księżak, ale mając lepszy
bilans setów, wyprzedziła Księżaka w tabeli. To oznacza, że łowiczanie będą musieli
powalczyć o pozostanie w ekstraklasie
Księżaka spadła na finiszu rozgrywek na 6. miejsce.
w barażu z zespołem AZ}3 Kutno. Miejmy
nadzieję, że zespół Wojciecha Więc
ilI/eglemeczeIligiA.MŁ:
2. LZS Retki (2)
12 28 31: 13
kowskiego nie zawiedzie i za rok trady• DZI-KOŚ-Ć Chąśno - SKlERNIE- 3. TKKF Expandor G/owno (3) 12 26 28: 18
cyjnie zagra w I lidze.
WICKlWĘGIELSkierniewice 0:3(25:27, 4. Dzi-koś-ć Chąśno (4)
12 13 15:25
Mistrzem ligi zÓstał TKKF BS Głowno. 18:25, 19:25)
5. Skierniewicki Węgiel (6) 12 12 19:24
To już drugi tytuł ,,Bankierów" w historu
• TKKF EXPANDOR Głowno - 6. TKKF Księżak (5)
12 12 15:27
ligi. Podobnym osiągnięciem mogąposzczy GRONKI Łowicz 3:0 (w.o.)
7. Gronki Łowicz (7)
12 6 11: 29
cić się tylko jeszcze siatkarze LZS Retki.
l. TKKF BS Głowno (I)
12 2931:17
ZhigniewŁoziliski

Tenis ziemny - 7. kolejka

Każdy iuż
Łowicz, 18 marca. Każdy z zawodników grupy mistrzowskiej V edycji Łowic
kiej HALT-y, czyli Halowej Amatorski~ Ligi
Tenisowej mam już na koncie choć jedno
zwycięstwo. W ostatnią niedzielę po raz
pierwszy wygrał Radosław Kucharski,
·który dość nieoczekiwanie pokonał teoretycznie mocniejszego rywala, którym jest
Jacek Okoński . Okoński w 1. kolejce pokonał przecież Piotra Sukiennika. Bardzo zacięty i ważny zaległy mecz wygrał
Jarosław Woźniak, który pokonał swojego rywala w walce o podium - Sukiennika
2: l. Ta wygrana daje szansę Woźniakowi na
wicemistrzostwo, bowiem trudno będzie
ooebrać fotel lidera Pawiowi Rojkowi,który nadal jest bez porażki. W tej kolejce pokonał on Arkadiusza Janiaka 2:0.
Wicelider Daniel Grzywacz ma już na
koncie pi({Ć zwycięstw. W niedzielę pewnie
i zdecydowanie wygrał swój mecz 2:0. Powoli w górę tabeli wędruje Paweł Kuza,
który po zwycięstwie 2:0 nad Zbigniewem
Rojkiem ma już trzy punkty.
W grupie B (walka o miejsca 13-20) sprawa zwycięstwa praktycznie już jest przesądzona. Zwycięzcą zostanie Mariusz
Czułek, który w meczu z wiceliderem wygrał 2:0. Swoje pojedynki pewnie wygrywali łowiczanie Grzegorz Gawroński
i Piotr Czerwiński.
Kolejne mecze grupy A w niedzielę 25
marca. Mecze odbywają się w hali sportowejOSiRnr20godz. 17.30 i 19.00. Grupa
B rywalizuje o godz. 15.00i 16.15.
(z)
7. kolejka grupy A (o miejsca 1-12): Radosław Kucharski - Jacek Okoński 2: 1 (2:6,
6:4,7:6), Rojek Zbigniew - Paweł Kuza 0:2
(l :6,2:6), Arl<adiuszJaniak - Paweł Rojek 0:2
(2:6, 3:6), Daniel 'Grzywacz - Krzysztof
Kuciński 2:0 (6:0, 6:2). Mecz zaległy: Jarosław Wożniak - Piotr Sukiennik 2: I (7:6,6:7,
6:1).
l. Paweł Rojek (I)
6 6 12:1
2. Daniel Grzywacz (2)
7 5 11:2

finałów Łowickiej

HAL T-y

z wygraną

Uderem gf1.lpy B
riusz Czułek.

wciąż

pozostaje Ma-

3. Jarosław Ważniak (3)
5 4 9:3
4. Piotr Sukiennik (4)
5 3 7:6
5. Paweł Kuza (7)
7 3 8:8
6. Jacek Okoński (5)
4 2 5:5
7. Marcin Lesiak (8)
4 2 4:5
8. Arkadiusz Janiak (6)
4 I 3:7
9. Zbigniew Rojek (9)
6 1 4: l O
10. Krzysztof Kuciński (10) 5 I 2:8
Radosław Kucharski (12) 5 I
2:8
7. kolejka grupy B (o miejsca 13-22): Mariusz Czułek - Paweł Kowalski 2:0 (6:2,6:2),
Jan Kuś - Piotr Czerwiński 0:2 (3:6, 2:6),
Grzegorz Gawroński - Andrzt;j Bucki 2:0
(6:1,6:1).
I. Mariusz Czułek (I)
6 6 IZ:2
2. Grzegorz Gawroński (3)
5 4 10:4
3. Paweł Kowalski (2)
5 4 9:3
4. Piotr Czerwiński (4)
5 3 6:4
5. Zbigniew Gajewski (7)
4 l 2:7
6. Jan Kuś (6)
6 l 3:11
7. Andrzej Bucki (S)
6 1 4:'11
8. Łukasz Walczak (8)
3 O 1:6

dok zestr. 40

Poiadą na Olimpiadę
• MIĘDZYWOJEWÓDZKIE ·MI• ELIMINACJE DO XIII OOMSTRZOSIWA MŁODZIKÓW:
Juniorki młodsze -2000 m: 3. NinaŁazęc
Dziewczeta - 2500 m: 12. Honorata Kwe- ka (Błyskawica). Juniom' młodsi - 3000 m:
starz (Błyskawica Domaniewice), 13. Ewa 6. Łukasz Wróblewski (Jedynka Łowicz),
Miszczak (Błyskawica), 17. Anna Cichań 12. Przemysław Sut (Błyskawica), 19. Wiska (Błyskawica). Chłopcy - 2000 m: toldKapusta(Jedynka),26.PawełWróblew
l. Adam Rosiński (Błyskawica).
ski (Jedynka).
(P)

no
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Piłka nożna - przygotowania Laktozy Łyszkowice

Jeszcze jeden
Na tydzień przed inauguracją rozgrywek
skiemiewickiej klasy okręgowej seniorów
piłkarze Laktozy Łyszkowice zostali
wzmocnieni wychowankiem Pelikana - Bła
żejem Golisem. Będzie to nasze ostatnie
wzmocnienie przed wiosną - stwierdził prezes Laktozy - Waldemar Krajewski.
Podopieczni trenera Stanisława Nezdropy rozegrali kolejne mecze kontrolne:
najpierw w Skiemiewicach na ,,sztucznej trawie" rozgromili Mszczonowiankę wygrywając aż 8:2, w kolejnych spotkaniach pokonali. ekipę LKS Ollebnia i w Bratoszewicach Stal fi Głowno oraz na koniec zremisowali. w Rogowie z silną drużyną miejscowej

Pogoni.

piłkarz
Zespół

ten prowadzi ex-piłkarz
i skierniewickiej Unii -

łowickiego Pelikana

Leszek Warchoł.
. .LAKTOZAŁyszkowice- MSZCWNOWlANKAMszczonów 8:2; br.: Leszek
Boczek 4, Piotr Bombała 2, Rafał Mostowski i Kamil Szmajda.
• LAKTOZA Lyszkowice - LKS
Chlebnia 5:2; br.: Piotr Bombała 2, Rafat
Mostowski 2 i Leszek Boczek.
• STALlI Głowno - LAKTOZALyszkowice 0:3; br.: Dawid Wróbel, Piotr Bombała i Rafał Mostowski.
• POGOŃ Rogów - LAKTOZALyszkowice 1:1; br.: Paweł Siatkbwski.
(P)

Sport szkolny - Rejonowa Gimnazjada Szkolna
w piłce siatkowej dziewcząt

N·o poczqtek wygrano·
Rawa Mazowiecka, 15 marca. ReMECZ O 3. MIEJSCE:
powiat łowicki ekipa Gimna• GP 2 Kutno-GP2Łowicz2:0 (25:16,
~umnr2 im. Jana Wegnera w Łowiczu zaję 25:17)
ła w turnieju piłki siatkowej dziewcząt, rozMECZ O 1. MIEJSCE:
grywanym w ramach Rejonowej Gimn~a
• GP 2 Rawa Mazowiecka - GP l
dy Szkolnej, czwarte miejsce.
Skierniewice 2:1 (24:26, 25:19, 15:4)
Podopieczne Anety Walkiewicz roz- I. GP 2 Rawa Maz.
2 4 4: I
poczęły co prawda od wygranej w meczu 2. GP l Skierniewice
2 3 3:2
eliminacyjnym, ale później uległy jednak 3. OP 2 Kutno
2 3 2:2
w półfinale rywalkom ze Skierniewic oraz 4. GP ZLowicz
3 4 2:4
w ,,małym finale" ekipie z Kutna
5. OP Lipce Reymontowskie l l 0:2
MECZELIMINACYJNY:
W reprezentacji Gimn~um nr2 im. Jana
• GP 'Upce Reymontowskie - GP 2 Wegnera w Łowiczu wystąpiły: Katarzyna
Łowicz 0:2 (16:25, 14:25)
Górczyńska, Marta Łukawska, Katarzyna
MECZE PÓŁFINAŁOWE:
Żelazkiewicz, WeronikaStajuda, Agata Więc
• GP 2 Rawa Mazowiecka -GP2 Kut- kowska, Joanna Brandt, Agata Pastwa, Pauno 2:0 (25:12, 25:18)
lina Talarowska, Blanka Sokół, Joanna Pod• GP l Skierniewice - GP 2 Łowicz sędek, Kinga Karska i Małgorzata Garstka 2:0 (25:8, 25.:5)
nauczycielka w-fAneta Walkiewicz. (P)
prezentująca

Łódzkim

tumiejem

łowiczanki rozpoczęły

przygotowania do nowego sezonu.

Koszykówka - turniej kadetek U-16

Rozpoczęły
Łódź, 17-18 marca. Co prawda dopiero do końca dobiega sezon 200612007,
ale koszykarki UMKS Księżak rozpoczęły
już przygotowania do nowych rozgrywek.
W turnieju kadetek U-16, który rozgrywany był w hali sportowej ŁKS, wzięły udział
trzy łódzkie zespoły oraz rx>lączona ekipa
kadetek i młodziczek z Łowicza.

iui .przygotowania

• UKS JORDAN Łowicz - UMKS
KSIĘżAK Łowicz 97:60 (26:14, 17:18,

27:8, 27:20)
Księ'lak: Blanka Sokół 22, Daria Kuciń
ska 8, Maja Podrażka 7 (lx3), MilenaMitek
6 i Agnieszka Wójcik 2 oraz Magdalena Jagura 6, Natalia Wróbel 4, Justyna Kasińska
3, Julia Łebska 2 i Sylwia Zabost
.WIDZEWŁódź-UMKSKSIĘŻAK
Najwi\(Cej dla Jordana: Martyna Czech
Łowicz 63:47 (20:6, 9:13, 13:23, 21:5)
14, Anna Koziczak 14 i Marta Jarecka 13
Księżak: Blanka Sokół 10, Mąja Podraż (3x3).
ka 9 (lx3), Daria Kucińska 6, Agnieszka
• ŁKS Łódź - WIDZEW Łódź 76:45
Wójcik 2 i Julia Łebska oraz Milena Mitek
• UKS JORDAN Łódź - WIDZEW
10, Magdalena Jagura 6, Natalia Wróbel 4, Łódź 90:57
Justyna Kasińska i Sylwia Zabost.
• ŁKS Łódź - UMKS KSIĘżAK
Najwi\(Cej dla Widzewa: Jagiełło 22, We- Łowicz 119:51 (27:15, 42:6, 16:22,34:8)
ronika Kurczewska 19 i Dobrodziej 14.
Księżak: Blanka Sokół 17, Daria Kuciń
• LKS Łódź - UKS JORDAN Łódź ska 12, Justyna Kasińska 4, Karolina Wor69:45
kowska 3 i Natalia Wróbel oraz Milena Mi-

tek 5, Maja Podrażka 4, Sylwia Zabost 2,
Magdalena Jagura 2, Ada Olejniczak 2, Kinga Karska i Magdalena Augustyniak.
1. ŁKS Łódi
3 6 264:141
2. Jordan Łódi
3 5 232: 186
3. Widzew Łódź
3 4 165: 180
4. UMKS Księżak Lowicz 3 3 158:279
W zespole łowickiego Księżaka grały:
Blanka Sokół (49. punkty w turnieju),
Daria Kucińska (26), Milena Mitek (21), .
Maja Podrażka (20), Magdalena Jagura
(14), Natalia Wróbel (8), Justyna
Kasińska (7), Agnieszka Wójcik (4), Karolina Workowska (3), Julia Łebska (2),
Sylwia Zabost (2), Kinga Karska i Magdalena Augustyniak - trenerami zespołu
są Karolina Pierzchała i Paweł
Doliński.

Sport szkolny - Rejonowa Gimnazjada Szkolna
w piłce siatkowej chłopców

Brqz dla Kompiny

Rawa Mazowiecka, 15 marca. -Siatkarze z Gimn~um nr I w Kompinie odnieśli w zawodach rejonowych dwa zwycię
stwa
i tylko raz przegrali. Ostatecznie zeKoszykówka - wojewódzka liga żaków U-12
spół Andrzeja Rybusa zajął trzecie miejsce w Rejonowej Gimnazjadzie Szkolnej
w piłce siatkowej chlopców.
MECZELIMINACYJNY:
• GP 2 Skierniewice - GP l Kompina
• UMKS KSIĘżAK Łowicz- ÓSEM- wódzkiej ligi Wków pomiędzy Księżakiem kręcali. W ostatniej odsłonie boisko za pięć 1:2 (24:26, 25:11, U:I5)
KA Skierniewice 45:48 (8:7, 13:5, 8:15, Łowicz i skiemiewickiej ósemki, w którym przewinień opuścił Major i to osłabiło zeMECZE PÓŁFINAŁOWE:
9:11,7:10)
zmierzyli się najmłodsi zawodnicy obu klu- spół. Przewaga szybko stopniała, a w 36.
• GP Głuchów - GP Bedlno 0:2 (19:25,
Księżak: Norbert Major 19, Michał Zie- bów. Drużyna Księżaka składa się z chłop- minucie Ósemka prowadziła już nawet 14:25)
liński 16, Mateusz Gładki 6, Damian Szu- ców z rocznika 1995 i 1996. Podopieczni 35:31. Po akcjach Michała Zielińskiego
• GP l RawaMazowiecka-GP l Komsiak 2, Kacper Kłos 2, Przemysław Kołach, trenera Roberta Kucharka bardzo dobrze . Księżak doprowadził do remisu i dogrywki. pina 2:0 (25:16, 25:9)
Bartłomiej Trepa, KrzysztofRondoś, Paweł rozpoczęli ten mecz i wydawało się, że będą W doliczonym czasie zabrakło skutecznoMECZ O 3. MIEJSCE:
Szustak, Piotr Brodecki, Mateusz Klimczak w stanie wygrać te zawody. Do przerwy ści na linii rzutów wolnych i ze zwycięstwa
• GP l Kompina - GP Głuchów 2:0
i Wiktor Wawrzyńczak.
łowiczanie prowadzili 21 :12, po bardzo do- cieszyli się rywale.
(zł, p) (25:15, 25:16)
Najwi\(Cej dla ÓSemki: Szymon Kuśmierz brym okresie gry Norberta Majora, który I. Ósemka Skierniewice
3 6 130:87
21.
zdobył w drugiej kwarcie 12. punktów.
2. Księżak Łowicz
3 5 109; 90
Łowicz, 18 marca. Bardzo dużo koKsi«Żacy w trzeciej kwarcie wyrywali 3. Wiking I Tomaszów
2 2 50:-77
szykarskich cmocji było w meczu woje- jeszcze29:20,jednakgościepowolisięroz- 4. Wiking 11 Tomaszów
2 2 34:69

Porażka

Koszykówka - 6. kolejka

(d)

w dogrywce

finałów wojewódzkiej

MECZ O 1. MIEJSCE:
• GP l Rawa Mazowiecka - GP Bedlno 2:0 (25:15, 25:19)
I. GP l Rawa Maz.
2 4 4:0
2. GP Bedlno
2 3 2:2
3. GP 1 Kompina
3 5 4:3
4. GP Głuchów
2 2 0:4
5. GP 2 Skierniewice
I I 1:2
Trzecie miejsce w Rejonowej Gimn~a
dzie Szkolnej w pUce siatkowej chłopców
zdobyli siatkarze Gimn~um nr I w Kompinie, a w zespole tym grali: Adrian Okruch,
Rafał Florczak, Mateusz Kwiatkowski,
Adam Ostaszewski, Dawid Miodek, Adrian Tryngiel, Damian Citml, Jakub Dałek,
Łukasz Dudziński, Tomasz Szczęsny l Rafał
Boli.mowski -.nauczyciel w-fAndrzej Ryb~.

~

ligi młodzików o miejsca 7-11

Udany rewanż ze Startem
• STARfIIŁódź- UMKSKSlĘżAK

n Łowicz 45:53 (15:15,8:9,6:15,16:14)
Księżak

II:

MarcelOłubek

30 (5x3),
13, Łukasz Wójcik 4, Bła
żej Kosiorek 4 i Piotr Ptasiński 2 oraz Norbert Major i Michał Zieliński.
Najwi\(Cej dla Startu: Marcin SzubieIski
20 i Łukasz Kukiz 14.
Łódź, 17 marca. Drużyna Księżaka
z rocznika 1994-95 rywalizuje w rundzie
finałowej wojewódzkiej ligi koszykówki
młodzików o miejsca 7-11. W ostatnią s0botę łowiczanie grali w Łodzi z drugim zespołem Startu. W pierwszym pojedynku,

ŁukaszŁaziński

który rozgrywany był w Łowiczu Dasi koszykarze przegrali, ale grali wtedy w osła
bionym składzie. Tynl razem Księżak zwyciężył, zatem rewanż się udaJ.
Podopieczni trenera Cezarego Włu
czyńskiego w 4. minucie prowadzili 7:2,
po "trójce" Marcela OIubka, jednak po
chwili miejscowi dogonili łowiczan i wygrywali nawet 8:7. Do przerwy gra była bardzo
wyrównana. W ostatniej akcji, po punktach
Łukasza Łazińskiego, Księżacy zeszli
do szatni wygrywając 2423.
W trzeciej odsłonie skutecznością popisał się Ohlbek. Po jego trzech celnych rzu-

tach ,,za trzy" łowiczanie odskoczyli rywalowi na dziesięć oczek. Wostatniej odsłonie
gospodarze zbliżali się do naszych koszykarzy, ale strat nie udało się odrobić i ostatecznie Księżak wygrał z mocniejszym fizycznie rywalem 53:45.
W najbliższą sobotę młodsi młodzicy
Księżaka mają wolne, natomiast 31 marca
zagrają w Skiemiewicach z ÓSemką. (zl, p)
l. ŁKS Ił Łódź
5 10 321: 190
2. Księżak II Łowicz
6 9 298:355
3. Star! II Łódź
5 7 276:274
4. UMKS Piotrcovia
4 6 240:253 Reprezentujący powiat łowicki siatkafZe z Gimnazjum nr 1 w Kompinie
5. Ósemka Skierniewice
4 4 222:305 czyli w rawskim tumieju trzecie miejsce.

~al
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Piłka nożna

Po niezwykle długiej przeIWie zimowej trzecioligowie kibice doczekali się w
końcu na powrót swoich ulubieńców na
piłkarskie stadiony. Już w najbliższą sobotę 24 marca o godz. 15.00 piłkarze Pelikana rozpoczną w Grójcu rundę rewanżową. Czekaliśmy na ten moment przez
blisko pięć miesięcy.
W międzyczasie niestety "odchudzona" została nasza grupa. Do wiosennych
meczów przystąpi jedynie czternaście
ekip, bowiem wycofane zostały zespoły
MZKS Kozienice i Unii Skierniewice.
Łowickich fanów szczególnie zmartwiła
decyzja sąsiadów ,,zza miedzy": mecze
derbowe z Unią zawsze miały szczególny charakter.
-A co nas czeka na wiosnę? Powinno
być ciekawie. Aspiracje do awansu ,.gło
śno" zgłaszają zajmujące dalsze miejsca
zespoły, które jeszcze w ubiegłym sezonie grały w II lidze: Radomiak Radom i
Świt Nowy Dwór Mazowiecki. Nie skła
dają także broni gracze literujących ekip:

•

SPORT

•

SPORI __

- Pelikan gotowy do gry wili lidze

Szkoleniowcami Pelikana sa nadal
Jacek Cyzio (z prawej) i Robert Wilk.
piotrkowskiej Concordii i Znicza Pruszków, a przecież "broni nie złożył" także
łowicki Pelikan.
, Na co nas stać? W kadrze nastąpiło
kilka poważnych zmian, a szczególnie
"przemeblowana" została . defensywa.
"Ptasi" działacze postanowili pożegnać
się z "filarem" obrony - Arturem Serockim, a "szczęścia" w pieIWszoligowyrn ŁKS Łódż szuka prawy obrońca Kamil Goryszewski. Z kolei do Świtu

ŁOWICZANIN

Terminarz III ligi 'KS Pelikan - wiosna 2007:

odszedł "ograny" już młodzieżowiec Jakub Kaźmierczak.
Kto w zamian? Transferowym hitem
ma być pojawienie się w Łowiczu znanego dotąd z występów w "halówce" Roberta Hyżego . Kluczowe role mają
także sprawować wychowankowie klubu: powracający z drugoligowego ŁKS
Łomża Piotr Gawlik oraz z Orła Nieborów - Przemysław Pomianowski.
Ostatecznie w biało-zielonym trykocie
grał będzie także filigranowy napastnik Robert Szczypciak.
Trener Jacek Cyzio ma jednak na wstę
pie mndy wiosennej niemały ból głowy.
W meczu z Mazowszem nie zagrają pauzujący za żółte kartki Robertowie Wilk i Szczypciak oraz szybko powracający po kontuzji do zdrowia - Bogdan
J6źwiak. W dziewięć dni po artroskopii
kolana doświadczony pomocnik Pelikana wznowił już treningi, ale na pieIWszy
wiosenny występ trzeba będzie jednak
(P)
jeszcze troszkę poczekać.

Podsumowanie sportu w powiecie łowickim za rok 2006

Nagrody dla nailepszych
Łowicz, 13 marca. Tradycyjnie już
w władze Starostwa Powiatowego
w Łowiczu podjęły się sportowego podsumowania poprzedniego roku. W tegorocznej rywalizacji wyróżnionych zostało
nagrodami indywidualnymi 24. młodych
sportowców z ośmiu klubów, a listami
gratulacyjnymi uhonorowano ich trenerów: Mieczysława Szymajdę i Tomasza Gacia (wszyscy UKS Błyskawi
ca), Karolinę Pierzchałę, Pawła Dolińskiego, Zbigniewa Łazińskiego,
Cezarego Włuczyńskiego i Cezarego Znyka (wszyscy UMKS Księżak),
Marzenę Pawlak i Waldemara Kreta (UKS Jedynka Łowicz), Iwonę Grzegory (MKS Zryw), Artura Balika (pelikan), Marcina Michałka (LKJ Gabon
Walewice), Sławomira Karmelitę
(UKS Korabka Łowicz) i Roberta Chojnowskiego (UKS Pałac Nieborów).
Na łączny wynik powiatu łowickiego
(120,17 pkt.) w ramach ogólnopolskiego
współzawodnictwa dzieci i młodzieży
(System Sportu Młodzieżowego), który
dał czternaste miejsce'w województwie i
204. w Polsce ,,zapracowało" siedem klubów: UKS Błyskawica Domaniewice
(81,67 punktów, co stanowi aż 67,9 %),
UMKS Księżak Łowicz (21,5 - 17,8 %),
UKS Jedynka Łódż (7 - 5,8 %), Gabon
Walewice (4 - 3,3 %), MKS Zryw Łowicz
(3 - 2,4 %), UKS Pałac Nieborów (2 - 1,6
%) i UKS Korabka Łowicz (J - 0,8 %).
Tradycujnie nagrodami uhonorowane
zostały takze najlepsze szkoły.
(P)
• UKS BŁYSKAWICA Domaniewice:
Trener: Mieczysław Szymajda i Tomasz Gać .
- BOCZEK Ewelina (lekka atletyka),
- BRÓDKA Joanna (short track),
- KAPUSTA Żaneta (lekka atletyka),
- KĘDZIORA Marzena (short track),
- FABJAŃSKI Mateusz (short track),
- KOSTRZEWA Marcin (short track),
- WOŹNIAK Mariusz (lekka atletyka).
• UMKS KSIĘżAK Łowicz:
Trenerzy: Karolina Pierzchała, Paweł
Doliński, Zbigniew Łaziński, Cezary
Włuczyński i Cezary Znyk.
- MITEK Milena (koszykówka),
- SOKÓŁ Blanka (koszykówka),
- KUCHAREK Maciej (koszykówka),
- PODSĘDEK Mateusz (tenis stołowy),
- PODSĘDEK Piotr (tenis stołowy),

no
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16. 24.03
So
17. 1.04
Ndz
18.
7.04
So
19. 15.04
Ndz
20. 21.04
Ndz
21. 29.04
Ndz
22.
3.05
Cz
23. 6.05
Ndz
24. 12.05
So
25. 20.05
Ndz
26. 26.05
So
27. 3.06
Ndz
28.
7.06
Cz
29. 10.06
Ndz
30. 16.06
So
Kolejno w kolumnach:

11.15
11.15
16.00
11.15
11.15
17.00
11.15
17.00
11.15
16.00
11.15
17.00
17.00

Mazowsze Grójec - Pelikan
Pelikan - Freskovita Wysokie Mazowieckie
Znicz Pruszków - Pelikan
Pelikan· Gosso·Stal Głowno
MZKS Kozienice - Pelikan 0:3 (w.o.)
Pelikan - KS Paradyż
Wigry Suwalki - Pelikan
Pelikan· Nadnarwianka Pułtusk
Warmia Grajewo - Pelikan
Pelikan· Concordia Piotrków Trybunalski
Olimpia Elbląg - Pelikan
Pelikan· Radomiak Radom
Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Pelikan
Pelikan - Drwęca Nowe Miasto Lubawskie
Unia Skierniewice - Pelikan 0:3 (w.o.)

kolejka, data,

dzień

tygodnia i godzina

Zapraszamy na 16.

kolejkę

rozpoczęcia

meczu.

III ligi

D.ziewiqty mec~ Z Mazowszem
W najbliższą sobotę o godz. 15.00 Pelikan rozegra w Grójcu dziewiąty mecz z Mazowszem w rozgrywkach ID ligi.
16. kolejka ID ligi (sobota - niedziela - 2425 marca 2007 roku): MAWWSZE Grójec - PELIKAN Łowicz (sobota - godz.
15.00), WIGRY Suwałki - WARMIA Grajewo (S - 15.00), GOSSO-STAL Głowno RADOMIAK Radom (S - 15.00), ZNICZ
Pruszków - ŚWIT Nowy Dwór Mazowiecki
(N - 12.00), FRESKOVITA Wysokie Mazowieckie - DRWĘCA Nowe Miasto Lubawskie (N - 14.00) i KS Paradyż - CONCORDIA Piotrków Trybunalski (N -15.00).
Pauza: NADNARWIANKA Pułtusk i
OLIMPIA Elbląg.
Po dziewięciu meczach tych dntżyn
marny więc nieco lepszy bilans naszej drużyny: Pelikan odniósł cztery' zwycięstwa,
trzy razy zremisował i dwa razy przegrał.
Punkty: 14-8, bramki: 11-8. Oto historia
dotychczasowych spotkań:
Sezon 2002103:
• 2002.08.14: MAWWSZE Grójec PELIKAN Łowicz 0:0
.2003.04.15: PELIKAN Łowicz- MAWWSZE Grójec 3:2 (1 :0); br.: Sławomir
Lewicki 3 (18, 52 i 67) - Adam Komorowski
(59) i Marcin Więckowski (78).

Sezon 2003/04:
.2003.09.14: MAWWSZE GrójecPELIKAN Łowicz 0:0
.2004.05.02: PELIKAN Łowicz-MA
WWSZE Grójec 0:3 (0:2); br.: Łukasz Siciak (26), Marcin Więckowski (32) i Tomasz
Jaskólski (77).
Sezon 200412005:
• 2004.08.14: MAWWSZE Grójec PELIKAN Łowicz 1:0 (0:0); br.: Mariusz
Solecki (65).
.2005.04.20: PELIKAN Łowicz-MA
WWSZEGrójec3:()(1:0); br.: Robert Wilk
2 (38 i 71) i Tomasz Kazirnierowicz (51).
Sezon 200512006:
.
.2005. I 1.13: PELIKAN Łowicz- MAWWSZE Grójec 2:1 (2:1); br.: Radosław
Kowalczyk (23) i Bogdan Jóżwiak (37 karny) - Piotr Samoraj (42).
• 2006.06.08: MAWWSZE Grójec PELlKANŁowicz 1:3 (0:0); br.: PawełSam
czyk (73) - Radosław Kowalczyk (67) i
Paweł Kutkowski 2 (75 i 85).
Sezon 200612007:
.2006.08.13: PEIJKANŁowicz-MA
WWSZEGrójec 1:1 (0:1); br.: Paweł Kutkowski (90) - Krzysztof Skrzypczak (10).
.2007.03.24: MAWWSZE GrójecPELIKAN Łowicz ???
(P)

Kadra KS Pelikan - wiosna '2007:
• Bramkanę:

Gospoś Rafał
17.01.1982
Łowicz
183
76
2. Jędrzejewski Mariusz
27.05.1984
Łowicz
180
73
3. Romanowski Robert
28.03.1972
Ciechanów
186
98
• Obrońcy:
4. Brzózka Michał
10.10.1983
Płońsk
76
177
5. Burzykowski Jarosław
26.02.1987
Łowicz
188
75
25.12.1984
6. Cichal Sebastian
Łowicz
185
86
7. Czerbniak Zbigniew
16.04.1974
Łowicz
190
92
8. Pomianowski Przemysław
13.04.1986
Łowicz
180
72
9. Styszko Tomasz
Łowicz
27.\0.1974
185
86
10. Znyk Łukasz
07.09.1981
Kutno
189
84
• Pomocnicy:
11. Bolimowski Konrad
13.11.1988
Skierniewice
73
177
12. Cipiński Grzegorz
13.02.1986
Łowicz
176
72
13. Hyży Robert
29.04.1975
Łódź
84
186
14. Gawlik Piotr
03.10.1981
Łowicz
82
188
15. Jóźwiak Bogdan
17.07.1970
Raciąż
171
80
16. Urbanek Przemysław
27.06.1986
Łowicz
179
71
17. Wyszogrodzki Maciej
29.01.1986
Łowicz
174
66
• Napastnicy:
18. Durka Grzegorz
14.02.1973
Łowicz
185
90
.19. Kosiorek Marcin.
25.04.1986
Sochaczew
171
70
20. Kutkowski Paweł
Łowicz
07.06.1984
176
67
21. Kowalczyk Radosław
01.06.1973
Łódź
169
68
22. Szczypciak Robert
29.10.1981
Sosnowiec
168
63
23. Wilk Robert
21.07.1969
Łowicz
181
80
PRZYBYIJ:
Piotr Gawlik (ŁKS Łomża), Robert Hyży (Tur Turek), Robert Szczypciak (MGHKS
Bolesław Bukowno), Przemysław Pomianowski i Sebastian Cicha! (obaj Orzeł Nieborów), Jarosław Burzykowski, Grzegorz Durka i Przemysław Urbanek (wszyscy z rezeIW).
UBYli:
Kamil Goryszewski (ŁKS Łódź), Jakub Każrrtierczak (Świt Nowy Dwór Mazowiecki), Zbigniew Obłuski (Mszczonowianka Mszczonów), Jacek Pieprzyk (Tur Turek),
Przemysław Plichta (Orzeł Nieborów), Artur Serocki (Włocłavia Włocławek) i Jarosław
Tatliński (kontuzja).

l.

Nagrodę dla młodej szachistki z Nieborowa - Kamili Pach wręczyli obaj starostowie: Janusz Michalak (pierwszy z lewej) i Eugeniusz Bobrowski. Pierwszy
z prawej trener Robert Chojnowski.

- WŁUCZYŃSKI Bartosz (koszykówka),
- WÓJCIK Michał (koszykówka),
• PELIKAN Łowicz:
Trener: Artur Balik.
- DOMALEWSKI Marcin (piłka nożna).
•
- GAJDA Tomasz (piłka nożna).
- GRENDA Konrad (piłka nożna),
- KARMELITA Michał (piłka nożna).
• UKSJEDYNKA Łowicz:
Trenerzy: Marzena Pawlak i Waldemar Kret.
- POMIANOWSKI Patryk (lekka atletyka)
- WRÓBLEWSKI Paweł (lekka atletyka)
• MKS ZRYW Łowicz:
Trener: Iwona Grzegory.
- PODLEŚNY Piotr (judo),
• LKJ GABON Walewice:
Trener: Marcin Michałek.
- WIETESKA Olga.
• UKS KORABKA Łowicz:
Trener: Sławomir Kamlelita.

- Antosik Piotr (lekka atletyka).
• UKSPAŁACNieborów:
Trener: Robert Chojnowski.
- PACH Kamila (szachy).
• POWIATOWY SZS Łowicz:
- Igrzyska Młodzieży Szkolnej
(rocznik 1993 i młodsi):
I. SP 4 Łowicz
1227
648
2. SP 3 Łowicz
562,5
3. SP I Łowicz
- Gimnazjada Szkolna (rocznik
1990-92):
I. GP l Łowicz
979
2. GP 2 Łowicz
611
3. GP Bielawy
576
- Licealiada Szkolna (rocznik 1987
i młodsi>:
Dziewczeta:
617
1. I LO Łowicz
2. II LO Łowicz
291,5
242
3. ZSP 3 Łowicz
Chłopcy:

I. I LO

Łowicz

2. II LO Łowicz
3. ZSP Zduńska

Dąbrowa

618,5
476
277,5

DZIAŁACZE:

Prezes: Janusz Białas, wiceprezes ds. organizacJjnych: Krzysztof Haczykowski,
wiceprezes ds. młodzieży: Jolanta Papuga, członkowie zarządu: Wiesław Dąbrow
ski, Marek Koper, Wojciech Piorun i Jerzy Igielski, dyrektor klubu: Władysław
Kordialik, trener: Jacek Cyzio, trener II: Robert Wilk, kierownik drużyny: Andrzej
Miziolek, lekarz dr Piotr Pochwała i trener odnowy biologic2l1ej: Piotr GoJaszewski.
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Halowe mistrzostwa

Łowicza

Czwarty raz

•

SPORT

- Łowicka Halowa Liga Oldboyów

wygrała

Afera

Konecki 2 (6 i 14) - Ryszard Krawiński
(22).
• OLDBOY Boczki - AFERA Łowicz
2:7 (1:3); br.: Paweł Strycharski 2 (10
i 14) - Zbigniew Czerbniak 3 (4, 15 i 19),
Robert Wilk (5), Jacek Haczykowski
(8), Krzysztof Gajda (13) i Andrzej Godos (19).
• DAGRAM Łowicz - CHINY-ALCATRAZ Łowicz 7:5 (3:3); br.: Robert
Wojtasiak 2 (5 i 14), Marek Borkowski 2
(7 i 8), Piotr Zapisek 2 (15 i 22) i Marcin
Borcuch (18) - Zbigniew Ambroziak (3),
Witold Kunikowski (lO) i Sylwester
Grzanka 3 (11, 17 i 20).
Żółta kartka: Mariusz Więcek (Chiny).
• KOPERNIK Kiernozia - GLADIATORLowicz 1:3 (0:1); br.: Tomasz
Witeczek (23) - Grzegorz Wojciechowski
3 (II, 15 i 17).
• KSIĘŻAK Łowicz - OLDBOY
Zduny 5:0 (w.o.)
I. Afera Łowicz
8 24 52-9
2. Chiny-Alcatraz Łowicz 8 18 39-23
3. Kopernik Kiernozia
9 15 31-24
4. Dagram Łowicz
8 14 25-25
5. Oldboy Boczki
8 13 27-22
6. Gladiator Łowicz
8 13 21-20
7. Vagat Domaniewice
8 11 23-17
8. Księżak Łowicz
8 8 23-31
9. OId-Dar Placencja
8 3 10-45
10. Oldboy Zduny
9 O 2-37
Ostatnia już - 9. kolejka - Łowickiej
Halowej Ligi Oldboyów ŁoLiF, czyli
Łowickiej Ligi Futsalu odbędzie się w pią
tek 23 marca, a zagrają wówczas: godz.
19.00: Old-Dar Placencja - Księżak
Łowicz, godz. 19.30: Chiny-Alcatraz
Łowicz -Vagat Domaniewice, godz. 20.00:
Gladiator Łowicz - Oldboy Boczki i godz.
20.30: Afera Łowicz - Dagram Łowicz .
Pauza: Kopernik Kiemozia. O godz. 21.00
zaplanowane zostało zakończenie tegoBardzo ciekawe widowisko stworzyli gracze Gladiatora i Kopernika, a po tej rócznej - piątej edycji rywalizacji "Starszych Panów".
porażce zespół z Kiemozi straci chyba szanse na miejsce na podium.
PawelA. Daliński
Łowicz,

17-18 marca. W V edycji
Halowej Ligi Oldboyów ŁoLiF
po raz czwarty najlepsi okazali się gracze
łowickiej Afery, którzy mistrzowski
tytuł zapewnili sobie już na dwie kolejki
przed końcem rozgrywek. Niezależnie
od wyników ostatniej kolejki Wicemistrzostwo w tyn1 sezonie zapewnili sobie "Starsi Panowie" z ekipy Chiny-Alcatraz,
ale do końca toczyła się będzie walka
o trzecie miejsce na podium. Pretendują
do niego Dagrarn, Oldboy Boczki i Gladiator, ale teoretycznie może go wywalczyć także Kopernik Kiernozia.
7. kolejka ŁHLO:
• VAGATDomaniewice - KSIĘŻAK
Łowicz 3:3 (1:2); br.: Adam Wysocki (11)
i Zbigniew Konecki 2 (13 i 14) - Piotr
Przybysz (J O), Adam Wysocki (II)
i Bogusław Bończak (19).
• OLD-DAR Placencja - DAGRAM
Łowicz 3:4 (1:1); br.: Ryszard KrawińŁowickiej

ski 3 (5, 14 i 23) - Robert Wojtasiak3 (8,
17 i 23) i Piotr Zapisek (21). Żółta kartka:
Ryszard Krawiński (Old-Dar).
• CHINY-ALCATRAZ Łowicz OLDBOY Boczki 4:1 (0:1); br.: Zbigniew Ambroziak 2 (16 i 23), Mariusz
Więcek (18) i Witold Kunikowski (23) Dariusz Rosa (6).
Żółte kartki: Witold Kunikowski (Chiny) i Paweł Strycharski (Oldboy).
.AFERALowicz-KOPERNIK Kiernozia 6:2 (4:0); br.: Zbigniew Czerbniak
3 (8,9 i 11), Robert Wilk (11), Jacek Haczykowski (13) i Krzysztof Gajda (17)Andrzej Workowski (21) i Jerzy Lachowski (22). Żółta kartka: Jerzy Lachowski
(Kopernik).
• GLADIATORŁowicz-OLDBOY
Zduny 5:0 (w.o.)
8. kolejko. ŁHLO:
• VAGAT Domaniewice - OLDDAR Placencja 2:1 (1:0); br.: Zbigniew

Piłka nożna

Inauguracia
Przed nami początek nmdy rewanźowej w rozgrywkach prowadzonych przez
Skierniewicki Okręgowy Związek
Piłki Nożnej. Na razie inaugurują rozgrywki gracze ligi okręgowej seniorów
i klasy A, za tydzień rusza klasa B,
a wszystkie ligi młodzieźowe w poświąteczny weekend.
• liGA OKRĘGOWA SENIORÓW:
W pierwszej wiosennej kolejce okręgówki w najbliższy weekend 24-25 ruarca zagrają: sobota - godz. 16.00: Widok
Skierniewice - Białka Biała Rawska, Laktoza Łyszkowice - GKS Głuchów, Astra
Zduny - Unia II Skierniewice, niedziela godz. 11.00: Pogoń Bełchów - Jutrzenka
Drzewce, Macovia Maków - Orzeł Nieborów, godz. 15.00: Czarni Bednary Orlęta Cielądz i Sokół Regnów - Pełikan
II Łowicz.
1. Pelikan n Lowicz (1) 13 35 50-4
2. Widok Skierniewice (2) 13 33 43-16
3. Unia II Skierniewice (3) 13 29 39-13
4. Jutrzenka Drzewce (4)
13 22 38-29
5. Czarni Bednary (S)
13 21" 23-33
6. Orzeł Nieborów (6)
13 21 23-15
7. Białka Biała Rawska (7) \3 20 23-22
8. Pogoń Belchów (8)
13 17 22-29
9. Astra Zduny (9)
13 12 25-36
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·Ciekawie do końca
Bielawy, 17-18 marca. Dopiero
pojedynek liderów Bielawskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej zadecyduje o mistrzowskim tytule. W sobotę
naprzeciw siebie staną gracze waliszewskiej· Pieczarki i Brooklynu Walewice,
a rernis w meczu ,,na szczycie" urządza
ekipę z Waliszewa. Ciekawie zapowiada
się także walka o trzecie miejsce, którą
stoczą Oldboy i Gabon.
8. kolejko BLPNH:
• PIECZARKA Waliszew - MROGA Waliszew7:0 (4:0); br.: Pietrzak Daniel 2 (2 i 24), Mariusz Popławski 2 (11
i 14), Tomasz Dróżka (6), Zbigniew Witczak (20) i Tomasz Białkowski (25).
• GABON Walewice - ISKRA Zgoda 5:3 (4:1); br.: Paweł Warszawski 2
(4 i 18) i Łukasz Wojenko 3 (7, 12 i 15)Rafał Wójcik (13 i 30) i Mariusz Sibielak
(22).
• DESTROYERS Bielawy - OLDBOY Bielawy 4:1 (1:0); br.: Kamil Milczarek 2 (16 i 20), Paweł Kwiatkowski
(4) i Daniel Charucki (28) - Robert Jóź
wiak (18).
• BROOKLYN Walewice - CYGANY Bielawy 3:1 (1:1); br.: Marcin Werwiński 2 (7 i 19) i Paweł Werwiński (28)
- Jacek Walczak (lO).
• WARRIORS Bielawy - FC Piotrowice 3:2 (2:2); br.: Kanlii Janikowski (2)
i Konrad Legęncki 2 (15 i I 7) - Piotr Kowalski (4) i Karol Dobrzyński (7).
Pauza: RTS Bielawy.
9. lrolejka BLPNH:
• DESTROYERS Bielawy - WARR10RS Bielawy 3:2 (1:1); br.: Paweł Bartosiak 2 (I 8 i 30) i Paweł Kwiatkowski
(15) - Kamil Janikowski 2 (13 i 25).
• CYGANY Bielawy-MROGA Waliszew 5:2 (3:1); br.: Jarosław Wojciechowski 2 (2 i 10), Grzegorz Dróżka
(14), Marek Dałek (26) i Jacek Walczak
(30) - Jacek Rudzki 2 (3 i 24).
bezpośredni

• PIECZARKA Waliszew - RTSBielawy 5:0 (w.o.)
• OLDBOY Bielawy - ISKRA Zgoda 5:4 (5:4); br.: Zbigniew Pietrzak 3
(2, 13 i 14) i Mieczysław Chamera 2 (5
i 7) - Adrian Sobierajski (9) i Mariusz Sibielak 3 (12,14 i 15).
• GABON Walewice - FC Piotrowice 1:2 (0:1); br.: Łukasz Wojenko (23) Łukasz Strzelecki 2 (12 i 20).
. Pauza: BROOKLYN Walewice.
I. Pieczarka Waliszew (2) 8 24 48-9
2. Brooklyn Walewice (1) 8 24 35-16
3. Oldboy Bielawy (3)
8 15 34-27.
4. Gabon Walewice (4)
8 15 20-17
5. Destroyers Bielawy (6) 8 13 21-20
6. Cygany Bielawy (7)
9 10 21-35
7. Warriors Bielawy (8)
8 9 29-29
8. RTS Bielawy (5)
8 9 18-29
9. FC Piotrowice (9)
8 9 22-28
10. Mroga Waliszew (lO)
8 6 14-34
11.1 kra Zgoda (II)
9 O 18-38
NOwyn1liderem strzelców został Mieczysław Chllmera (Oldboy), który
strzelił dotąd 15. goli. Dalsze miejsca
na podium w tej klasyfikacji zajmują:
14 - Maciej Kurczak (Pieczarka) ,
12 - Łukasz Wojenko (Gabon) i 11 - "
Daniel Pietrzak (pieczarka).
W 10. kolejce Bielawskiej LPNH w sobotę 24 marca zagrają: godz. 15.00: Gabon - Destroyers, godz. 15.40: Iskra - FC
Piotrowice, godz. 16.20: RTS Bielawy Mroga, godz. 17.00: Warriors - Oldboy
i godz. J7.40: Pieczarka - BrooklYll. Pauza: Cygany. Natomiast w niedzielę
25 marca odbędzie si ę J I. kolejka: godz.
15.00: FC Piotrowice - Cygany, godz.
15.40: Destroyers - Mroga, godz. J 6.20:
Gabon - Brooklyn, godz. 17.00: Warriors
- RTS Bielawy i godz. 17.40: Oldboy Pieczarka. Pauza: Iskra. Uroczyste za- ...
kończenie rozgrywek zaplanowano tego
dnia na godz. 18.30.
.
(P)

- ligi okręgowe OZPN Skierniewice

13. GLKS Wołucza (13)
13
14. Muskador Wola Pęk. (14) 13

7 22-42 5. Mazovia Rawa Maz. (5) 8 12 21-18
8 10 32-18
7 21-38 6. Astra Zduny (6)
4 16-34
7.
Sokół
Regnów
(7)
8
• KLASA. B - grupa L·
4 13-46
8. Jutrzenka Mokra Pr. (8) 8
l. Start Zła.ków Borowy (1)9 19 23-9
8 1 9-43
2. Fenix Boczki (4)
9 18 20-10 9. Rawka Bolimów (9)
3. Victoria Bielawy (2)
9 16 15-12
• LIGA OKRĘGOWA JUNIORÓW
4. Zryw Wygoda (3)
9 16 26-23 MŁODSZYCH:
5. Naprzód Jamno (5)
7 18 30-10
9 15 20-19 1. Pogoń Belchów (1)
7 18 30-5
6. Rawka Bolimów (6)
9 14 21-19 2. Pelikan Łowicz (2)
7 16 16-6
8 15-20 3. Macovia Maków (3)
7. Victoria Zabostów (7) 9
7 12 21-12
8. Olympic Słupia (9)
7 17-26 4. Pogoń Godzianów (5)
9
9. Vagat Domaniewice (8) 9
7 10-21 5. GKS Głuchów (4)
7
9 13-26
5 9-15
4 18-32 6. Laktoza Łyszkowice (6) 7
10. RTS Gągolin (10)
9
7. Olimpia Niedźwiada (7) 7
2 9-33
• KLASA. B - grupa D:
7
1 5-26
I. Wola Wola Chojnata (l) 8 21 31-10 8. Orzeł Nieborów (8)
2. Victoria Chrząszczew (2) 8 17 30-6
• LIGA OKRĘGOWA "DEYNY":
l. Mazovia Rawa Maz. (I) 6 18. 63-3
3. Wulkan Wólka I..esiewska (3)8 17 22-8
6 15 67-4
4. Olimpia Paprotni a (5)
8 12 15-11 2. Pelikan Lowicz (2)
5. Miedniewiczanka (4)
8 11 23-21 3. Vagat Domaniewice (3) 6 10 19-38
6
8 15-33
6. Lesiew Wólka I..esiewska (6) 8
8 14-23 4. Olimpia Chąśno (4)
6
7 10-41
7. Iskra-Dobropasz Babsk (7) 8
7 10-27 5. Fenix Boczki (5)
6
3 10-47
8. Torpedo IICelinów (8) 8
5 10-23 6. Sierakowianka (6)
O 9-27
6
9. Sokół Księża Wola (9)
8
4 7-33 7. Dar Płacencja (7)
• KLASA OKRĘGOWA MICHAŁO• liGA OKRĘGOWA JUNIORÓW
W/CZA:
STARSZYCH·
l. Mazovia Rawa Maz. (I) 8 22 39-7
I. Widok Skierniewice (I) 8 24 45-9
2. Białka Biała Rawska (3) 8 18 22-10
2. Pelikan Łowicz (2)
8 19 33-7
3. Czarni Bednary (3)
8 17 27-10
8 16 25-14 3. Czarni Bednary (2)
4. Orlęta Cielądz (4)
8 14 22-27 4. Start Złak.6w Borowy (4) 8 14 28-9

ligach

5. Widok Skierniewice (5) 8
9 21-32
6. Pogoń Belcbów (6)
8
8 12-20 ·-41
7. Laktoza Lyszkowice (9) 8
6 9-28
8. Naprzód Jamno (7)
8
6 15-24
9. Macovia Maków (8)
8
6 15-47
• LIGA OKRĘGOWA .,KUCHARA ":
I. Żak Godzianów (l)
9 25 67-10
2. Jutrzenka Drzewce (2)
9 19 38-26
3. Widok Skierniewice (4)
9 16 60·22
4. Mazovia Rawa Maz. (3)
9 16 60-17
5. Astra Zduny (6)
10 3 23-94
6. Olimpia Paprotnia (5)
10 3 19-98
• KLASA OKRĘGOWA GÓRSKIEGO:
1. Unia Skierniewice (I)
6 16 49-5
2. Pelikan Lowicz (2)
6 16 39-3
3. Olimpia Chąśno (3)
6 12 23-19
4. Start Zlaków Borowy (4) 6
9 28-19
5. Mazovia Rawa Maz. (5) 6
6 20-29
6. Widok Skierniewice (6) 6
3 10-30
7. Macovia Maków (7)
6
O 4-68
• KLASA. OKRĘGOWA ORLIKÓW:
J. Unia l Skierniewice (3) 6 15 27-3
2. Widok I Skierniewice (2) 6 15 33-6
3. Pelikan I Łowicz (l)
6 15 23-4
4. Mazovia Rawa Maz. (5) 6
6 8-18
5. Unia II Skierniewice (6) 6
6 6-22
6. Peliksn II Łowicz (4)
6
6 9-14
7: Widok rr Skierniewice (7) 6
O 0-39
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- 8. i 9. kolejka Bielawskiej LPNH

•
wiosny w skierniewickich

13 11 17-39
o. GKS Głuchów (10)
11. Macovia Maków (LI)
13 II 17-27
12. Orlęta Ciclądz ([3)
J3 II 20-38
13. Laktoza Łyszkowice (14)13 10 10-30
14. Sokół Regnów (12)
13 10 14-33
• KLASA. A:
Mecze 14. kolejki klasy A odbędą
się w niedzielę 25 marca: godz. 14.00:
Sierakowianka Sierakowice - Sobpol
Konopnica, Olimpia Chąśno - LKS Grabice, godz. 15.00: Torpedo Celinów - Kopernik Kiernozia, Manchatan Nowy
Kawęczyn - Dar Placencja, GLKS Wołucza - Witonia Osiek, Muskador Wola
Pękoszewska - Juvenia Wysokienice
i Jutrzenka Mokra Pr. - Pogoń Godzianów.
l. Witonia Osiek (l)
13 29 35-21
2. Kopernik Kiernozia (2) 13 28 41-15
3. Juvenia Wysokienice (3) 13 27 32-17
4. Pogoń Godzianów (4)
13 26 46-21
5. Olimpia Cbąśno (5)
13 24 31-28
6. Sobpol Konopnica (6) 13 24 32-22
13 23 34-32
7. LKS Grabice (7)
8. Manchatan N. Kaw. (8) 13 15 24-31
9. Torpedo Celinów (lO)
13 15 27-34
10. Jutrzenka Mokra Pr. (9) 13 14 28-42
11. Dar Placencja (11)
13 11 18-27
12. Sierakowianka (12)
13 10 20-41
J
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- przygotowania Pelikana Łowicz

oTO SOBIE POSTRZELALI
• MAZUR Gostynin - PELIKAN
0:8 (0:5); br.: Robert Szczypci ak 2, Maciej Wyszogrodzki, Robert
Wilk, Robert Hyży, Radosław Kowalczyk, Paweł Kutkowski i Marcu) Kosiorek.
Pelikan: Romanowski (46 Jędrzejew
ski) - Pomianowski, Czerbniak (46 Cichal), Brzózka, Znyk (46 Urbanek) - Cipiński (20 Kutkowski), Wilk, Hyży
(46 Kosiorek), Wyszogrodzki - Szczypciak, Kowalczyk.
Gostynin, 14 marca. Przebywający
na drugim tegorocznym zgrupowaniu pił
karze Pelikana rozegrali ostatni mecz kontrolny przed inauguracją rozgrywek
ID ligi. Zespół trenera Jacka Cyzio urzą
dził sobie w spotkaniu z Mazurem Gostynin "poligon strzelecki" aplikując
czwartej drużynie płockiej klasy okręgo
wej aż osiem bramek. Łupem strzeleckim
podzieliło się aż siedmiu graczy, a dwukrotnie drogę do bramki rywali znalazł
nowy napastnik biało-zielonych - Robert
Szczypciak.
W meczu z Mazurem nie zagrał narzekający na drobny uraz Piotr Gawlik,
a już po dwudziestu minutach boisko mu- W meczu z Mazurem padło aż osiem goli, a po jednej zdobyli: Robert Hyży
siał opuścić Grzegorz Cipiński, który (z lewej) i najskuteczniejszy jesienią - Robert Wilk.
nadciągnął sobie mięsień dwugłowy.
W łowickiej drużynie zabrakło oczywi- Konrada Bolimowskiego i Jarosła kamy tylko czekamy na pierwszy mecz ligowy oraz wcześniej na pierwszy mecz
ście także całej grupy zawodników, któ- wa Burzykowskiego.
rzy z różnych przyczyn nie mogli wyje- W Gostyninie mieliśmy doskonałe wa- pucharowy.
Inauguracja rozgrywek ligowych już
chać na zgrupowanie do Gostynina: Bog- ruI/ki do treningu - podsumował trener
dana J6źwiaka, Tomasza Styszko, Cyzio, a to co sobie zaplanowaliśmy zre- w sobotę, a więcej o meczu w Grójcu
(pad)
Grzegorza Durki, Rafała Gosposia, alizowaliśmy w stu procentach. Teraz cze- z Mazowszem na str. 38.

Łowicz

~

now
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ŁOWICZANIN

Koszykówka - strefa o wejście do II ligi mężczyzn

Weekend w"Skierkach"
W najbliższy weekend seniorzy
UMKS Księżak przystąpią do kolejnego
etapu walki o awans do II ligi mężczyzn.
Podopieczni trenera Cezarego Włu
czyńskiego w ciągu trzech weekendowych dni (23-25 marca 2007 roku) rozegrają w hali sportowej OSiR III w Skierniewicach przy ul. Tetmajera 7 (na os.
Widok) trzy mecze: w najbliższy piątek
o godz. 17.00 zagrają z miejscową
Ósemką, kolejnego dnia o godz. 15.00
z Astorią Bydgoszcz i na koniec w niedzielę o godz. 10.00 z AZS Kutno.
Dwie najlepsze drużyny z tego turnieju awansują do rozgrywek centralnych
o wejście do II ligi.

Biegi przełajowe -

Piatek - 23 marca:
• godz. 17.00: ÓSEMKA Skierniewice - UMKS KSIĘŻAK Łowicz
• godz. 19.30: ASTORIA Bydgoszcz

- AZS UMK Toruń
Sobota - 24 marca:
• godz. 15.00: UMKS KSIĘŻAK
Łowicz - ASTORIA Bydgoszcz
• godz. 17.30: ÓSEMKA Skierniewice - AZS UMK Toruń
Niedziela - 25 marca:
• godz. 10.00: UMKS KSIĘŻAK
Łowicz - AZS UMK Toruń
• godz. 12.30: ÓSEMKA Skierniewice - ASTORIA Bydgoszcz.
(P)

eliminację

do XIII ODM

Poiadq na olimpiadę
Tomaszów Mazowiecki, 17 mar- nym do OOM na dystansie 2000 m trzeca. Na terenie położonym przy toma- cie była Nina Łazęcka . Awans do finału
szowskim torze łyżwiarskim rozegrane tegorocznej Olimpiady wywalczył także
zostały Międzywojewódzkie Mistrzo- lekkoatleta z UKS Jedynka Łowicz stwa Młodzików oraz eliminacje do XIII Łukasz Wróblewski (trenet WaldeOgólnopolskiej Olimpiady Młodzieży mar Kret) który był szósty w biegu na
w biegach przełajowych. W zawodach 3000m.
Finał tegorocznej XIII Ogólnopolskiej
tych, pomimo niesprzyjającej pogody padającego deszczu i silnego wiatru, bar- Olimpiady Młodzieży w biegach przeła
dzo dobrze wypadli młodzi zawodnicy jowych odbędzie się w sobotę 31 marca
UKS Błyskawica Domaniewice (trenerzy 2007 roku w Stalowej Woli.
W Tomaszowie Mazowieckim rozegraMieczysław Szymajda i Tomasz
Gać), którzy wywalczyli dwa miejsca no także bieg otwarty juniorów na dyna podium. Pierwsze miejsce w biegu stansie 4 km, w którym dziewiąty był
na 2000 m w ramach MMM zdobył Marcin Puszewkiewicz (Jedynka).
Adam Rosiński , a w biegu eliminacyjdok. lIa str. 36

Tenis stołowy - 17. i 18. kolejka III ligi mężczyzn

Czwarte mieisce
17. kolejka III ligi:
• OMEGA Kleszczów - UMKS
KSIĘŻAK Łowicz 10:1; pkt.: Cezary
• Znyk 1, Paweł Wójcik, Piotr Podsędek
i Mateusz Podsędek.
Kleszczów, 17 marca. W przedostatnim tegorocznym meczu ekipa łowic
kiego Księżaka spotkali si,ę w Kleszczowie z Omegą, która ostatecznie zakoń
czyła sezon w ID lidze z kompletem punk.... tów. Jedyny punkt "urwał" rywalom
grający trener łowickiego UMKS Księ
żak - Cezary Znyk. Łowiczanie zajęli
w tym sezonie czwarte miejsce w ligowej
tabeli.

Łowicki

23 marca:
• 9.30 - hala sportowa OSiR nr 2
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; Rejonowa
Gimnazjada Szkolna w piłce ręcznej
chłopców (z udziałem GP 2 Łowicz);
• 15.00-19.00 - hala sportowa OSiR
nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; turniej
wojewódzkiej ligi koszykówki żaczek;
godz. 15.00: UMKS Księżak Łowicz MKS I Kutno, godz. 16.30: MKS I Kutno - Mag-Rys Zgierz, godz. 18.00: UMKS
.. Księżak Łowicz - Mag-Rys Zgierz;
• 19.00-21.00 - hala sportowa OSiR
nr I w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3;
9. kolejka Łowickiej Halowej Ligi Oldboyów ŁoLiF, czyli Łowickiej Ligi Futsalu;
...

Księiaka

Pozostałe

mecze 17. kolejki: UKS
Bednary - Opoka Zduńska Wola 2: 1O,
Włókniarz II Pabianice - MKS Jedynka II
Łódź 10:0, Burza Pawlikowice - Legion
II Skierniewice 10:5. Pauza: Macovia Maków.
18. kolejka I11ligi:

• UMK S KSIĘŻAK Łowicz WŁÓKNIARZ fi Pabianice 10:0 (w.o.)
Łowicz, 18 marca. Pingpongiści
Księżaka nie doczekali się na rywali z
Pabianic, ale i tak Włókniarz II wywalczył w tym sezonie drugie miesjce. Po
niedzielnym walkowerze łowiczanie zajęli czwarte miejsce.

informator sportowy
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Sobota. 24 marca:
• 10.00 - hala sportowa OSiR nr 2
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; II rzut Ligi Trójboju Lekkoatletycznego Szkół Łowickich
o Puchar Burmistrza Miasta Łowicza (bieg
l Ox 10m, rzut piłką lekarską w tył przez gło
wę i trzyskok z miejsca na prawej i lewej
nodze);
Wtorek. 27 marca:
• 9 JO - sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej wNieborowie; finał Powiatowych
IMS w szachach;
Środa, 28 marca:
• 9.30 - sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Nieborowie; finał Powiatowej
Gitnn~ady Szkolnej w szachach;
Czwartek, 29 marca:
• 9.30 - sala gimnastyczna SP 3 w Łowi
czu, ul. Grunwaldzka; Miejskie Igrzyska
Młodzieży Szkolnej w minipiłce ręcznej
dziewcząt;

Piątek,

30 marca:

.9.30 - sala gimnastyczna SP 3 w Łowi
czu, ul. Grunwaldzka; Miejskie Igrzyska
Młodzieży Szkolnej w minipiłce ręcznej

9771231479071

chłopców.

Tenis

(P)

4. UMKSKsiężakLowicz(4)]6
5. Macovia Maków (5)
16
6. Burza Pawlikowice (7) 16
7. UKS Bednary (6)
16
8. Opoka Zduńska Wola (9) 16
9. Legion II Skierniewice (8) 16

18 124-107
14 128-129
10 105-141

10 ]01-146
9

96-139

8 86-150

- I Łódzka Amatorska Liga

Po obu stronach stołu

Pozostałe

mecze 18. kolejki: Legion II
Sk-ce - Opoka Zd. Wola 7: 10, MKS Jedynka fi Łódź - Omega Kleszczów O: 1O.
Pauza: Burza Pawlikowice. W meczu rozegranym awansem: Macovia Maków UKS Bednary 8:10.
(pad)
I. Omega Kleszczó~v (I)
16 32 160-38
2. Włókniarz li Pabianice (2) 16 23 132-87
3. MKS Jedynka II Łódź (3) 1620 122-117

stołowy

•

ŁZE f i Łódź - START I Łódź 8:2;

pkt.: Cezary Znyk 3,5, Dawid Papuga
3,5 i Tadeusz Pytkowski l - m.in. Zdzisław Orzechowski l .
Łódź, 13 marca. Kolejne zwycię
stwo w rozgrywkach I Łódzkiej Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego odnieśli łowi
czanie reprezentujący Łódzki Zakład
Energetyczny. Gracze występujący
w UMKS Księżak wygrali łódzkim Startem I aż 8:2, a komplet punktów zdobyli:
Cezary Znyk i Dawid Papuga, ajeden
punkt dorzucił także Tadeusz Pyłkow

W przeciwnej drużynie jeden punkt
inny łowiczanin - Zdzisław

wywalczył

Orzechowski .
1. Jaguar Brzeziny (1)
2. Trzy Korony Pabianice (2)
3. MPK I Łódź (3)
4. WHSM Łódź (4)
5. ŁZE II Łódź (5)
6. Jedynka ŁZE Łódź (7)
7. ŁZE III Łódź (8)
8. Start I Łódź (6)
9. IMSW Łódź (9)
10. MPK II Łódź (10)

Prognoza pogody dla rejonu

Łowicza

ciepła

• SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
Pogodę kształtuje zatoka niżowa , w weekend układ
Napływa wilgotna i chłodniejsza masa powietrza.

33
27
26
26
18

15 15

w dniach od 22 do 28 marca 2007 r.
Temperatury max w

wyżowy.

• SOBOTA - NIEDZIELA: Pogodnie,
zachmurzenie umiarkowane. miejscami
do dużego, bez opadóW. Widzialność dobr
Wiatr wschodni, umiarkowany do słabego.
Temp. max w dzień : + g·C do + 11·C.
Temp. min w nocy: + 3·C do - 1·C.
• PONIEDZIAŁEK - ŚRODA:
Pogodnie, zachmurzenie umiarkowane,
miejscami duże z przelotnym opadem deszczu.
Widzialność dobra, podczas opadów słabsza,
rano zamglenia i lokalne mgły.
Wiatr z kierunków zachodnich, słaby
do umiarkowanego. Temp. max w dzień: + 12·C
do + 15·C. Temp. min w nocy: + 6·C do + 3·C.

Czwartek - Niedziela
22 - 25.03.2oo7r.

wiosna bywa".

• CZWARTEK - PIĄTEK: Pochmurno z przejaśnieniami ,
Płock
okresami z opadami deszczu. Widzialność dobra.
W czasie opadów słaba. Wiatr z kierunków wschodnich,
umiarkowany. okresami silniejszy.
Gostyn!n
Temp. max w dzień: + 5·C do + S·C.
Temp. min w nocy: + 2·C do - 1·C.
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• Prognoza biometeorologiczna :
Warunki biometeorologiczne niekorzystne.

44
44
36
35

Paweł A. DoZiński

ski.

" Gdy gęś dzika w marcu przybywa,

15
15
16
16
13
15
16
16
15
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