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CH RATUSZ PtACI 
ZA URWANE PODWOZIE 

Niczym wzburzone morze wygląda ulica Małszyce 
w Łowiczu. Oblodzone garby, jakimi pokryta jest 
nieutwardzona nawierzchnia skrzą się w słońcu niczym 
spienione fale, a poruszające się auto kołysze się niczym 
miotany sztormem statek. W pewnych sytuacjach 
byłoby to nawet romantyczne, romantyczny nastrój opuszcza 
jednak szybko osoby zmuszone do poruszania się 
po tej drodze codziennie i tych wszystkich, którzy płacić 
muszą po tej przyjemności za naprawę samochodu. 
Firma Da-Mo zamierza obciążyć kosztami 
za naprawę samochodu i naczepy władze miasta Łowicza 
odpowiedzialne za taki stan drogi. 

M y już trzy samochody potłukliśmy We wt.orek I O stycznia do Uiz.ędu Miej
i teraz jeździmy ulicą Strzelecfa:t - skiego w Łowiczu wpłynęło pismo od pre

mówi właścicielka dworku Eden Marianna zesa Modzelewskiego, w którym ten infor
Sierota. - 'Zaprosiłbym panów burmistrzów, muje o złym stanie drogi. ,,Po ostatnich opa
aby swoimi prywatnymi samochodami prze- dach śniegu i wobec nieusunięcia go wokre
jechali się po tej ulicy. nawet nie szybko. ~ · sie kilku dni po opadach, a przed wystąpie
starczylaby prędkość 5 kilometrów na go- niem mrozów, utworzyły się duże nierów
dzinę. Z.Obaczymy co z tych aut zostanie - nośc~ które powodują uszkodzenia samo
dopowiada Jan Modzelewski, prezes cizia- chodów oraz niebezpieczeństwo dla życia 
łającej tam firmy Da-Mo. i z.drowia osób po!UWljących się tymi po-
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Czterech przestępców rodem 
z Łowicza zostało 5 stycznia zatrzy
manych przez policję w Kozłowie 
Biskupim, niedaleko Sochaczewa, 
w trakcie próby zbrojnego „przej
mowania" nielegalnego transpor
tu spirytusu, bez znaków polskiej 
akcyzy, od innej grupy przestępczej. 

siniało uz.asadnionepodeju.enie, że pod
czas próby przejmowania przemyca
nego spirytusu może nawet dojść do 

stnelaniny. Czwartkowe z.atrzymanie było 
możliwe dzięki operacyjnym infonnacjom, 
które zdobyli policjanci do walki u wrgani
zowanit przestępczością Komendy Woje-

Opanowanie kierowcy karetki 
uratowało pacjenta 

Krewetkowe· cuda 
prezesa Kaźmierskiego 

TRAGICZNE POŻARY 
w Bednarach i· Patokac~ 

Prywatna poczta 
wchodzi na nasz rynek 
W atmosferze oskarżeń o łamanie prawa powstaje 
coś rzeczywiście nowego 

Do końca stycznia rozpocząć ma 
swą działalność w Głownie i Łowi
czu Poczta Miejska Doręczeniowa, 
która będzie oddziałem Poczty Do
ręczeniowej z Rybnika. W niedłu
gim czasie podobne punkty pry
watnej poczty ruszyć mają także 
w Brzezinach, Rawie Mazowiec
kiej i Skierniewicach. 

·ZO 

wódzkiej Policji w Łodzi. Funkcjonariusz.e 
zdobyli informację o tym. że w godzinach 
wieczornych gdzieś na terenach przy grani
cy powiatu skierniewickiego i sochaczew
skiego ma mieć miejsce napad na transport 
nielegalnego alkohoht l.organizowanezosta
ły działania obserwacyjne i blokadowe. Po
licjanci nie wiedzieli jednak wszystkiego, np. 
gdzie dokładnie ma dojść dQ napadu i kto 
z.amierz.a napaść na transport. 

Około godziny 18.00 w okolicy niewiel
kiej wsi niedaleko Sochaczewa - Kozłowa 
Biskupiego - policjanci operacyjni zlokali
zowali podejrz.ewanego busa z alkoholem, 
w którym siedziało dwóch mężczym 

dok. na str. 3 

Po kontroli pneprowadzonej 5 i 6 lipca 
2005 r., a więc już w pierwszych dniach 
działalności Miejskiej Poczty Doręcz.enio
wej w Rybniku, prezes Urzędu Regulacji 
Telekomunikacji i Pocztynaka7ałwlaścicielo
wi MPD, wsttzymanie prowadzenia dzialal
oości poczlowej nif'Zgodnej z Prawem Pocz
towym i Dyrektywami Unii Eurqitjskiej. 

Ustalono, że Miejska Poczta Doręczenio
wa przyjmuje, przemieszcza i doręcza prze
syUd z korespondencją, nie będące przesył
kami własnymi. świadczy swoje usługi 
w Rybniku, Ż.Orach, Wodzisławiu Śląskim 
i Gliwicach Masa przesyłek będących w ob- _ 
rocie nie przekracza 50 gram, a pobierana 
opłata za ich doręczenie liY710Si 1 zł, a więc 
znajduje się w obszarze usług pocztowych 
zastrzeżonych do realizacji przez Pocztę 
Polsfa:t. - czytamy w stanowisku prezesa 
URT!P z 7 września 2005 w sprawie pro
wadzenia działalności pocztowej bez wy
maganych uprawnień, podpisanym przez 
zastępcę prezesa URTiP ds rynku usług 
pocztowych Emila Płodzienia 

dok na str. 4 
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Patoki 

Ogień pozbawił ich 
· · Wybili okna, grozili spaleniem 

dom u D ~:~~~~~:!=~:~~~: 
letni Jarosław K., wybijając szyby 

pracownikom. Ci natomiast, będąc pod 
wpływem alkoholu, udali się do miejsca za
mieszkania swojego pracodawcy i tam, w 
rozmowie przed domem, zagrozili mu po
zbawieniem życia i spaleniem budynku 
mieszkalnego, jeśli natychmiast nie wypłaci 
im po kilkaset złotych. Pracodawca był jed
nak nieugięty i obiecywał wypłacić zaległe 
pieniądze w marcu lub kwietnilL Wtedy dwaj 
nietrzeźwi byli praq>wnicy, rzucając kost
ką brukową, która leżała nioopodal, wybili 
dwie podwójne szyby o łącmej wartości 
około 1.500 zł. Wezwany na miejsce patrol 
policji zatrzymał obu mężczyzn. (mak) 

M róz rozsadza ściany domu, który cały 
został zalany wodą przez strażaków. 

Pogorzelcy śpią u sąsiadów, podobnie ich 
zwierzęta trafiły do dYŻnych obór we wsi. Nie 
wiem co oni zrobią, to jest tragedia - mówi 
za łzami współczucia w oczach Wacława 
Szczęsna z Patok, sąsiadka pogorzelców. 
10 stycznia około godziny 18.30 wybuchł 
pożar w garażu u Zofii i Wiesława Zwoliń
skich w Patokach w gminie Nieborów. Ga
raż znajdował się pośrodku budynku 
w kształcie litery ,,L", w któI)'lll znajdowa
ła się obora, stodoła, dwa ~ oraz dom 
mieszkalny czteroosobowej rodziny. 

Najpierw smród spalenizny, a następnie 
dym wydobywający się z garażu, zauwa
żył syn państwa Zwolińskich. Od razu 
wezwano straż pożarną. Na miejsce przy
jechały trzy zastępy, czyli siedmiu straża
ków zawodowych oraz 13 zastępów jed
nostek OSP - 65 osób. Akcja gaśnicza trwa
ła dziesięć i pół godziny. - Strażacy nie mieli 
skąd wziąć wody Hydranty pozamarzały. 
Dopiero jak przyjechały większe samocho
dy gaśnicze, zaczęli radzić sobie z ogniem. 
Po wodęjeździli na Zabostów i Kompinę
opowiada jeden z sąsiadów. 

P rawdopodobną przyczyną powstania 
ognia, według strażaków z KP PSP w 

Łowiczu, było zwarcie w akumulatorze sa
mochodu rnarlci Żuk znajdującego się w ga
rażu. Inne zdanie mają właściciele gospo
darstwa - W sumie to nie wiadomo co się 
stało. Syn jak wszedł widział też ogień w obo
rze, nie tylko w garażu. W pomieszczeniach 
jest wilgotno i parno, mogla chOCby pęknąć 
żarówka - mówi Z.Ofia Zwolińska 

Na budynku mającym kształt litery „L" spaliło się 200 mkw. dachu. Mieszkańcy 
Patok solidarnie pomagają rodzinie Zwolińskich w usuwaniu skutków pożaru. 

Straty sięgnęły 142 tys. zł. Spalił się dach 
o powierzchni 200 m2, nad cz.ę&:ią inwen
tarska-składową budynku, garaż, wspomnia
ny Żuk, a także 140 ton słomy i siana Stra
żakom udało się uratować mienie o wartości 
266 tys. zł, czyli budynek mieszkalny, c'Zl:(f,ć 
budynku inwentarska-składowego, 80 ton 
słomy, 5 krów, 2 jałówki, 2 cielaki, młockar
nię i młynek do zboża. 

C ała wieś pomaga Zwolińskim. Sąsiedzi 
zaprosili ich na nocleg do domów, wzięli 

do siebie ich inwentarz. Mężczyźni porząd
kują~, stodołę i oborę, a kobiety sprzą-

tają w domlL Meble i sprzęty domowe po
wynosz.ono na zewnątrz, gdyż dach domu 
został zalany przez strażaków. Mieszkań
cy Patok oraz pobliskiej Kompiny oferują 
Zwolińskim siano i słomę, aby mieli czym 
karmić bydło. 

Wójt gminy Nieborów Andrzej Werle był 
u pogorzelców 11 stycznia rano. Zapowie
dział, że gmina wesprze ich finansowo. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej sza
cuje obecnie w jakiej wysokości będzie mógł 
wypłacić :zasiłek celowy. 

(eb) 

i groi.ąc spaleniem domu próbowali w pią
tek 6 stycznia odzyskać część pieniędzy 
z wypłaty od prywatnego przedsiębiorcy 
Ryszarda S. z Płaskocina. Zostali :zatrzy
mani przez policję na drodze pomiędzy Pła
skocinem a Łowiczem. 

Pracodawca z firmy budowlanej z Pła
skocina opóźniał się z wypłatą. Th,unaczył, 
~ nie otrzymał jesz.cze pieniędzy od klien
ta, u którego były wykonywane roboty 
i dlatego nie mo~ zapłacić swoim dwóm 

Bednary 

Prawdopodobnie podpalenie 
- Jestem pewna, że to było podpa

lenie. Podejrzewam, że zadziałała tu 
mściwość ludzka - mówi mieszkan
ka miejscowości Bednary Wieś, He
lena Florczak. Sb'ażacy z Komendy 
Powiatowej PSP w Łowiczu też po
dają, że prawdopÓdobną przyczyną 
pożaru należącego do niej budynku 
inwentarsko-składowego, który wy
buchł 8 stycznia w Bednarach Wsi, 
było właśnie podpalenie. 

O gień pojawił się przed godziną 4 
w nocy. Akcja gaśnicza trwała pięć 
i pół godziny. Spaliła się częściowo 

konstrukcja dachu wraz z eternitowym po
kryciem, na budynku o wymiarach 12 x 25 
metra Ponadto spłonęło 15 ton siana, 1 O ton 
słomy, tona śruty, 5 ton ziarna pszenicy, 
a także maszyny: dwukółka. silnik elek
tryczny, sadzarka do ziemniaków i rozsie-

wacz do nawozu. Straty oszacowano na 
90 tys. zł. 

O możliwości podpalenia świadczy to, 
re ogień pojawił się w miejscu, gdzie nie 
było instalaCji elektrycznej, a przez cały dzień 
żaden z domowników nie wchodził do sto
doły, aby mógł ogień zaprószyć. Ponadto 
we wrotach stodoły wyłamana była deska 
Właściciele podejrzewają, że tędy podpa
lacz dostał się do budynku. - Jeszcze gdyby 
pożar wybuchł jesienią, niedlugo po siano
kosach, można byłoby mówić o samozapa
leniu, ale nie po tak długim okresie leżako
wania - mówi właścicielka Państwo Flor
czakowie mają :zamiar odbudować stodołę 
na wiosnę,j~li tylko lx(dąmieli pieniądze. 

To nie pieiwszy pożar stodoły w tym 
gospodarstwie. Około 20 lat temu stara sto
doła paliła się dwukrotnie, przyczyną jed
nego z pożarów było również podpalenie. 

(eb) 

Nie będzie likwidocii poczty w Bi'elowoch ~re~} Niech ratusz płaci 
za urwane pod.wozie 

N ie ma żadnych planów związanych 
z likwidacją wzędupocztowego w Bie
lawach - poinformował nas rzecznik 

prasowy Generalnej Dyrekcji Poczty Pol
skiej Michał Dziewulski. Pytanie o przy
szł~ść urzędu skierowaliśmy po tym, jak 
pojawiły się takie informacje wśród miesz
kańców gminy. Zmiany dotyczą tylko listo-

ktonika ~ 
policyjna·' 

• 4 stycznia ok godz. 10.30 na os. Bro
niewskiego nieznany sprawca kopiąc nielet
niego Patryka B. spowodował u niego uraz 
lewej nogi. · 

• 4 stycznia w :lamiarach w gm. Kierno
zia nieznany sprawca groził telefonicznie 
Katarzynie B. pobiciem, co wzbudziło u niej 
uzasadnione obawy popełnienia przestępstwa 

• 4 stycznia z szatni przy sali gimna
stycznej w Gimnazjum nr 3 przy ul. Grun
waldzkiej nieznany sprawca ukradł telefon 
komórkowy Sony na szkodę Michaliny B. 

• 4 stycznia mieszkaniec Różyc w gm. 
Kocierzew zgłosił kradzież telefonu komór
kowego Motorola, do której miało dojść 
25 grudnia ok godz. 23. Piotr S. wycenił 
telefon na ok 350 złotych. 

• 5 stycznia na terenie zakładu Agros 
Nova nieznany sprawca po odgięciu drzwi
czek od szafki ubraniowej jednego z pracow
ników skradł z niej plecak z dowodem osobi
stym, dowodem rejestracyjnym pojazdu, 
kartami bankomatowymi, innymi dokumen
tami oraz ok 50 zł na szkodę Ewy G. 

• 5 stycznia na os. Starzyńskiego nie
znana kobieta wykorzystując starszy wiek 
Janiny P. oraz fakt, że nie może ona cho
dzić, weszła do mieszkania pod pozorem 
sprzedaży kożucha, po czym ukradła kobie
cie z koperty ok 2.500 euro. 

• 5 stycznia zatrzymany i doprowadzo
ny do Prokuratury Rejonowej w Łowiczu 
został 24-letni Michał Z., który 14 grudnia 
wtargnął do apteki na Nowym Rynku, prze-

noszy: po scentralizowaniu dojeżdżają oni 
do Łowicza w celu pobrania przesyłek i do
piero potem wracają na teren gminy, by roz
dysponować je w swoich rejonach. Zmiany 
dotyczą wszystkich pocztowych urzędów 
gminnych i zostały wprowadzone I wrze
śnia - Urzqfi będzie działał, a jego przyszłość 
nie jest zagrażona - upewnia nas rzecznik 

skoczył przez ladę i zażądał wydania pienię
dzy, jednak ichnie otrzymał z uwagi na brak 
ich w kasie. Męż.czyzna powstaje pod do
zorem policyjnym. 

• 6 stycznia doprowadwno do prokura
tury jednego ze złodziei, którzy w grudniu 
ub.r. dokonali kradzieży linek energetycz
nych w Brzozowie. Zakład Energetyczny 
stracił z tego powodu ok 4.900 zł. Wobec 
mężczyzny orzecwno dozór policyjny. 

• 6 stycznia ok godz. 20 na niestneżo
nym parkingu przy szkole na Blichu nie
znani sprawcy ukradli dwie tablice rejestra
cyjne z samochodu marki Fiat 126p. 

• 6 stycznia na ul. Poprzecznej w posesji 
Zbigniewa W. policjanci znależli broń palną 
tzw. „obrzyn" myśliwski, 125 sztuk rummi
cji 6,35 mm oraz sztukę amunicji do sztuce
ra. Broń znaleziono w pomieszczeniu go
spodarczym w wiszącej tam kurtce. Wobec 
mężczyzny zastosowano dozór policyjny, 
Broń trafiła do laboratorium balistycznego. 

• W okresie od 5 do 9 stycznia policja 
zatrzymała dwóch nietrzeźwych rowerzy
stów i dwóch kierowców samochodów. 
5 stycznia w Maurzycach na trasie z War
szawy do Poznania zatrzymany wstał nie
trzeźwy Stanisław J.,jadący Oplem Omega, 
mając w powietrzu wydychanym z płuc 0,36 
mgldm3 alkoholu; w Dzierzgówku policja za
trzymała 53-letniego rowerzystę (1,4-0 mg/ 
dm3 alkoholu). 8 stycznia o godz. 0.30 
w Boczkach zatrzymany wstał 20-letni To
masz W. jadący Renault Kangoo (0,4-0 mg/ 
dm3 alkoholu). 9 stycznia w Klemozi poli
cja zatrzymała nietrzeżwego 55-letniego 
rowerzystę (0,38 mgldm3). 

Wszystkie osoby, które mogłyby pomóc 
w włv. sprawach prosimy o osobisty lub tele
foniczny kontakt z Komendą Powiatową 
Policji w Łowiczu. 
Kronikę opracował nadkom. Leszek Okoń, 

Sekcja Prewencji KPP w Łowiczu 

, 

K iedy dzwoniłem do WK, otrzymywa
łem informację, że oni robk/_ to, co każe 

irn Urząd Miejski, w Urzędzie Mil!jskim na
tomiast byli zdziwieni, że ZUK jeszcze tego 
nie zrobił.Pytam zatem, kto w końcu odpo
wiada za stan dróg? - mówi prezes, doda
jąc, że jeśli burmistrz nie jest w stanie egze
kwować od swoich pracowników wyko
nywania ich obowiązków, to może utracił -
jak to określa - możliwości władcze. 

Zaraz po opadach Da-Mo wynajęło pry
watnie sprzęt, który odśnieżył teren fumy 
i wjaz.d do niej. Służby odpowiedzialne za 
odśnieżanie były jednak bardziej beztroskie 
-kiedy kilka dni później pług przeszedł ulicą 
Małszyce, było już właściwie za późno -
śnieg stanowił grubą, ubitą zmarzlinę. 

We wtorek jadąca do Da-Mo Scania 
uszkodziła na wertepach zawieszenie, pękł 
też resor ciągniętej przez nią naczepy cy
sterny. - Szereg usterek w innych samocho
dachwyjdzieza miesiqc lub dwa. Tosączter
dziestotonowe wozy. pod ładunldem, obcią
żenie jest olbrzymie - mówi prezes. - Po
duszka przy Scanii koszto°wala 1 OOO złotych, 
kierowca wymienił ją sam. Dziś wóz po
ciągnął uszkodzoną naczepę do warsztatu 
do Uxlzi, gdzie »ymieniony zostanie resor
kokefne I OOO złotych. A gdzie robocizna, gdzie 
przestoje? llj;stawiony rachunek prześlemy 
po prostu do Urzędu Miejskiego - mówi Jan 
Modzelewski. 

Jak słyszyniy od pracowników firmy, 
~ oni cierpią z powodu fatalnej drogi. 
Jeden z nich urwał amortyzator w nowiut
kim Seicento. Na drugi dzień przyjechał już 
do pracy rowerem. 

Cierpi także właścicielka dworku Eden, 
cierpiąjej klienci, którzy wynajmują salę na 
różne imprezy. - Co impreza, to tyle się na
słucham ... -mówi Marianna Sierota Na wła-

sny koszt wyłożyła kostką brukową bocz
ną drogę dojazdową, Co z tego, kiedy droga 
główna wciąż jest w fatalnym stanie. Wła
ścicielka Edenu już się poddała -jakieś dwa 
lata temu chodziła koło tej sprawy, pisała 
pisma do burmistrza, aby ten coś zrobił 
z ulicą Małszyce. - Pan burmisttz intereso
wał się wtedy chyba innymi sprawami. Zre
zygnowałam, ba dostrzegłam, że te starania 
nie mają sensu. 

Jak słyszymy od pracowników Da-Mo, 
firma sama stara się o należyte utrzymanie 
tej drogi, jednak nie wszystko more :zrobić. 
Prezes to potwierdza - Nawieźliśmy już tu
taj kamienia za 15 tysięcy złotych. Niechby 
chociaż dwa razy w roku przeszła tędy rów
niarka - na wiosnę i jesienią - i już byłoby 
lepiej. 

Dlaczego się nie da 
Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych 

Janusz Michalak przyznaje, re z tą drogą 
jest duży problem. - W ubiegl;m roku wła
ściciel równiarki powiedział nam otwarcie, 
że za żadne pieniądze tam nie wjedzie. Dro
ga jest tak twarda i ubita przez 11JCh ciężkich 
samochodów, że/amią się lemiesze. Najlepsi 
fachowcy )'I' okolicy, którzy pracują na rów
niarkach po kilkadziesiąt lat, nie chcieli 
podjąć się tego zadania - mówi. 

Dlaczego jednak sprzęt odśnieżający 
nie wszedł tam zaraz po opadach? Mi
chalak mówi, że wtedy wszystkie siły 
zaangażowane były w centrum L.owicza 
- trzy pługi i trzy piaskarki wystarczają 
na miasto takie jak Łowicz, jednak pod
czas normalnej zimy. Prezes Da-Mo ma 
na ten temat inne zdanie, należało poszu
kać w okolicy firmy czy osoby dyspo
nującej takim sprzętem i wynająć ją. Zda
niem Michalaka, byłoby to trudne, gdyż 

nie ma w okolicy podmiotów dysponują
cych pługaini do odśnieżania 

A iednak .$ię da 
W środę, zaraz po naszym telefonie, dy

rektor ZUK wraz z Pawłem Gawrońskim -
naczelnikiem Wydziału Spraw Komunal
nych pojechał jednak zbadać dokładnie 'c>"j

tuację na ulicy Małszyce, a ~ na ulicy 
Niciamianej i Sobockiej - na tych ulicach na
wierzchnia była najgorsza (o obyqwóch przy
padkach piszemy w tym numerze NŁ - na 
str. 5). Michalak przyznaje, re ulica Mał
szyce jest bardzo powybijana. Jedynym 
w tym przypadku rozwiązaniem byłoby 
użycie naprawdę ciężkiego sprzętu, poob
cinanie garl>ów i uzupełnienie dołków. -Już 
dziś poleciłem roziefrzeć się za jakimś sprzę
tem - na przykład DET-em, który byłby 
w stanie sprostać temu zadaniu - mówi dy
rektor ZUK. - Jeśli tylko warunki. pogodo
we pozwolą, węjdziemy na tę drogę i zosta
nie ona ll'.)'1'Ównana. 

Co jednak w chwili obecnej, czy samo
chody nadal mają urywać sobie amortyza
tory? Rozpoczęte zostało naw~e na trzy 
wspomniane drogi materiału, który ZUK 
ma w zapasie z remontu ulicy Turystycz
nej. Jest to mieszanina asfaltu, drobnych 
kamieni i szlaki. Kwestią jest tylko, czy 
materiał nie jest zamarznięty i czy da się go 
ruszyć. Jeśli by się nie dało, jak zapowiadał 
nam w środowe południe dyrektor, na te 
drogi wywieziony zostanie kliniec - bardzo 
drobny kamień, wykorzystywany przy 
budowie dróg asfaltowych. - Poleciłem też, 
aby nie }\}'sypywać materiału po prostu »y
wrotkami, ale rozprowadzać go łopatami 
w konkretne dołki - dodaje Michalak. 

Czyli jednak można .. 
Wojciech Czubatka 
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W pewnym momenciewtomiejscenit}
oczekiwaniepodjechały jeszcze dwa 

samochody: Ford Transit i Volkswagen Golf 
Od tego momentu wydarn:nia potoczyły 
się błyskawic:znie. Z samochodów wysia
dło trzech mężczyzn (jeden pozostał 
w środku), którzy zaatakowali kierowcę 
busa, wyciągając go na drogę z pojazdu. 
Doszło do szarpaniny, w trakcie której 
padały groźby zabójstwa, nastąpiła wy
miana ciosów. Chcąc uniknąć dalszej kon
frontacji, zwłaszcza, że istniało podejrze
nie, że sprawcy mogą dysponować bro
nią i zechcąjej użyć, policjanci przystą
pili do zatrzymań. Cała szóstka uczest
nicząca w zdarzeniu zaczęła pod osłoną 
nocy uciekać. Pięciu z nich policjanci 
dopadli na terenie pobliskiego cmentarza. 
Wśród nich znalazło się trzech mieszkań
ców Łowicza: Karol S., Piotr B. i Tomasz T. 
(wwiekuod24do32lat),mieszkaniecSkier
niewic oraz Sochaczewa. 

Ostatni z uciekinierów, łowiczanin -
Marcin K o pseudonimie ,,Kajzer" (32 lata) 
prawie się policjantom wymknął. Wpadł, 

Czy Nowak dostanie 
mnie;szą dietę 

J Ul.ian Nowak, radny powiatowy z PSL, 
który 20 grudnia spóźnił się na posit}
dzenie komisji zdrowia, a jednak po

brał za nie pełną diet.ę - o czym pisaliśmy 
w poprzednim NŁ - uważa, że pewne elt}
menty składowe diety zostały w tym przy
padku spełnione, bo dojechał na obrady ko
misji i poświęcił sprawom na niej omawia
nym dwie godziny - tyle że już po zamknię
ciu obrad Jednocześnie zapewnia, że jeżeli 
tylko przewodniczący Rady Powiatu uzna 
za stosowne, to dieta grudniowa zostanie 
mu skorygowana w styc:zniu. Przypomnij
my, że radny, który opuści jedno posiedze
nie komisji, otrzyma dietę pomniejszoną 
o 30%. Julian Nowak otrzymał całą dietę 
za grudzień w wysokości 933 zł, a nie o 300 
zł mniej. Decyzję w tej sprawie przewodni
czący Rady Powiatu Stanisław Olęcki już 
podjął, ale chce o niej najpierw powiadomić 
Nowaka. ~fy 

Aby byli iedno 

W przys,zły czwartek, 19 styc:znia, 
rozpocznie się w Łowiczu Tydzień 
Powszechnej Modlitwy o Jedność 

Chrześcijan. Inaugurację zaplanowano na 
godz 18.45 w gmachu Wyższego Semina
rium Duchownego, gdzie odprawione zo
stanie nabożeństwo ekumeniczne, któremu 
przeWodniczyć będzie biskup ordynariusz 
łowicki Anch7.ej Dziuba, a homilię wygłosi 
ks. Lech Tranda z Kościoła Ewangelicko
Reformowanego·(Jcalwińskiego ). Na nabo-_ 
żeństwo zaproszeni są wszyscy wierzący, 
organizatorzy apelują o liczne uczestnictwo. 
Więcej szczegółów- za tydzień. (wal) 

Saryusz-Wolski nie przyjechał 

N ie doszło do skutku zapowiadane na 
7 styc:znia spotkanie z wiceprzewod
niczącym Parlamentu Europejskiego, 

eurodeputowanym Platformy Obywatel
skitj Jackiem Saryusz-Wolskim Powód: cho
roba żony oraz niezapowiedziane ważne 
spotkania w Warszawie. W jego imieniu re
feraty na tematy związane z sytuacją pol
skiego rolnictwa w Unii Europejskiej wy
głosił współpracownik eurodeputowanego 
Radosław Ciszewski. Bolesław Heicbman 
z łowickiej Platformy Obywatelskiej, która 
była współorganizatorem spotkania, zapew
nia jednak, że prawdopodobna jest wizyta 
SJIYUSza-Wolskiego w Łowiczu jeszcze 
przed końtOOJ-styoznia. (mak) 

kiedy idąc drogą, usiłował zatrzymać na tzw. 
okazję samochód. Na jego nieszczęście jt}
dynym pojazdem, który chciał zabrać na 
pokład autostopowicza był operacyjny, nie
oznakowany samochód policyjny. W akcji 
ucz.estniczyli policjanci z Wydziału Kzymi
nalnego KWP w Łodzi, komendy w Rado
miu i komend w Skierniewicach oraz Socha
czewie. 

W busie znaleziono dwa tysiące litrów 
spirytusu bez polskich znaków akcyzy. Ten 
nielegalny ładunek, wraz z pojazdem, miał 
stać się łupem sprawców, którzy zdawali 
sobie sprawę, że pokrzywdzony nie po-

wiadomi policji. U zatrzymanych mieszkań
ców Łowicza, Skierniewic iSochac7.ewa prze
prowadzono przeszukania. Zabezpieczono 
między innymi narkotyki, broń Palną i amu
nicję. Czterech z nich ma za sobą przeszłość 
kryminalną m.in. wymuszenia rozbójnicze, 
włamania, pobicia i groźby, a wspomniany 
,,Kajzer"odpowiadałtakżewjednymzwąt
ków łódzkitj ośmiornicy oraz ~ pfZt}
wija się w materiałach operacyjnych nie tyl
ko łowickiej policji. Sprawa prowadzona 
będzie przez Komendę Powiatową Policji 
w Sochaczewie. Określana jest jako rozwo
jowa. (mak) 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała w tym roku w Łowiczu wyjątko
wo głośno - a to za sprawą łowickich harcerzy. Więcej o tym wydarzeniu 
piszemy na stronie 22. 

URATOWAt PACJENTA 
Kiernozia 

Zatrzymano 
włamywaczy 

Bryła lodu uderzyła w karetkę pogotowia 

Jacek Latoszewski pokazuje uszkodzenia karetki pogotowia, którą kierował. 

Doświadczeniem 

i opanowaniem wykazał się 
kierowca karetki pogotowia 
ratunkowego z Łowicza, 
w której przednią szybę 
uderzyła bryła lodu spadajaca 
z mijanego TIR-a. Kierowca 
nie tylko nie stracił panowania 
nad pojazdem, ale zjechał 
z drogi i zatrzymał się. 

to widzieć. -'Zadziałała rutyna, doświadcze
nie, choć sam t.aki huk może przestraszyć -
mówi kierowca. - Gdyby to był śnieg, nic by 
się nie stało. Na plandece był jednak lód i to 
jest oczywiste, że jakdęi.arówka jeAizie, to on 
musi się oderwać. Oprócz szyby :zniszcze
niu uległ tzw. ,,koguf' - czyli obudowa świetl
nego sygnału, który znajduje się na dachu. 
Chwilę po zderzeniu z lodem kierowca kon
tynuował jazdę, po 1 O minutach pacjent był 
dowieziony do szpitala 

bl)'ły lodu spadające na szyby lub karoserię 
innych pojazdów, były przyczyną kilku ko
lizji. 

Kierowcy TIR-ów powinni sprawdzać, 
czy na ich plandekach nie ma oblodzenia 
i ewentualnie je usuwać. Nie zawsze jednak 
to robią. Najprostszą radąjest zachowanie 
bezpiecznej odległości od ciężarówek, 
na których widzimy śnieg i lód: przynaj
mniej JO metrów, a nawet 40 łub 50. (mwk) 

Gmina Zduny 

S prawców włamania do sklepu spo
żywczego na Rynku Kościuszki 
w Kiernozi złapali policjanci z tamtej

szego posterunku. Do włamania doszło pod
czas zamieci śnieżnej w Sylwestra, 
31 grudnia Skradzione zostały artykuły spo
żywcze oraz papierosy i alkohol o wartości 
około 1.400 złotych. Złodzitje liczyli na to, 
że obfite opady śniegu spowodują zatarcie 
śladów, mimo to zostali doprowadzeni do 
prokuratul)' już 5 styc:znia - To efekt dobre
go rozpomania w terenie i pracy operacyj
nej policjantów z ogniwa w Kiernozi - po
wiedział nam naczelnik Sekcji Prewencji 
łowickiej komendy Leszek Okoń. 

- Nasz miejscowy komendant przyszedł 
powiedzieć, że sprawcy zostali złapani. By
łam zaskoczona, że stało się to tak szybko 
- mówi nam jedna z właścicielek sklepu. ~ 
Pytam, czy to dzięki policji z ł.nwi.cza, a ko
mendant na to - To my Naprawdę, jestem 
pod wrażeniem. 

Papierosy i gumy do żucia udało się od
zyskać - były schowane w opuszczonym 
domu w Kiernozi, alkohol włamywacze 
wypili prawdopodobnie podczas zabawy 
sylwestrowej. Okazało się, że złodziejami 
są mieszkańcy gminy Kiernozia w wieku 
18 i 20 lat -Zbigniew W. i Marcin S. W cze-~ 
śniej byli już karani za kradzieże jako osoby 
nieletnie. Sąd zastosował względem nich do
zory policyjne. (mak) 

Gmina Bolimów 

Uroczyste otwarcie hali 

M szą święta rozpoc:znie się dziś, tj. 
w czwartek 12 styc:znia, uroczyste 
otwarcie hali sportowej w Bolimo

wie. Msza celebrowana będzie wewnątrz 
nowo wybudowanego obiektu. Rmpocznie 
się o godzinie 12.30. Odbiór techniczny hali 
miał miejsce 12 grudnia Budowana była ona 
odroku 1995,natomiastgminaBolimówpro
wadzi tę inwestytję od roku 200 I. (wcz) 

W momencie uderzenia 
zamknął oczy, co uchroniło go 
przed urazem. Przednia szyba 
w Mercedesie uległa 
poważnemu zniszczeniu, 
posypało się z niej kilka garści 
okruchów s1kła. 

- Dobrze, że ta.sytuacja nie odbiła się na 
pacjencie i że nic nie stało się kierowcy -
mówią pracownicy pogotowia Karetka 
musiała zostać wyłączona z użycia, do cza
su wymiany szyby i naprawy ,,koguta". 
Jeszcze tego samego dnia została odstawio
na do Skierniewic. Kierownik Wojewódz
kiej Stacji Ratownictwa Medycznego 
w Łowiczu Władysław Ryniak powiedział 
Nowemu Łowiczaninowi, że była to już trze.. 
cia karetka, która trafiła do naprawy. Pogo
towie w Łowiczu ma ich do dyspozycji 7, 
ponieważ zawsze muszą być pojazdy re
zerwowe. Po wypadku, rezerwy przez dobę 
nie było, bo do jazdy w dni powszednie 
(bez sobót i niedziel) muszą być gotowe 
3 duże karetki i jeden polonez. 

Trzeba oktuoliz-owoć zapisy w ewidencii gruntów 

o wypadku doszło na „dwójce" 
w czwartek 5 styc:znia, około godz. 

14.35, między Jackowicami, w gminie Zdu
ny a Łowiczem. Karetka wezwana była do 
Jackowie i już wracała do szpitala z pacjen
tem Pokaźnych rozmiarów kra lodowa urwa
ła się z ciężarówki jadącej z naprzeciwka. Jej 
kierowca ani jadący z nim nie zareagowali, 
choć zdaniem kierowcy karetki Jacka Lato
szewskiego - który może się pochwalić 25-
IOOlimstażem pracy. w pog!łltowiu ·-musieli 

zecznik łowickiej policji Leszek Okoń 
mówi, że w ostatnich dniach, gdy po 

odwilży t1;mpeJ:illtllrą spapłą ppniżaj ~~, 

D o poniedziałku 15 styc:znia sołtysi 
z gminy 7.duny będą zbierać od rolni
ków wnioski o dokonanie zmian 

w zapisach dotyczących rodzaju użytko
wania posiadanych przez nich gnmtów rol
nych, znajdujących się w ewidencji. Zapi
sy te często nie odpowiadają stanom fak
tycznym, bo np. na gruncie, na którym 
ciąży zapis zagospodarowania pod sad, 
jest obecnie grunt omy. Niezaktualizowa
nie zapisów w ewidencji gruntów staro
stwa, może od tego roku nieść za sobą 
problemy w otrzymywaniu dotatji unij
nych, stąd jak podkreślił w rozmowie 
z nami wójt Jarosław Kwiatkowski, waż-
1\e .Wstb~ sin\~ t~ uporządkowaj. Zn»a~ 

na klasyfikacji gruntu niesie za sobą ko
nieczność przedłożenia starostwu opinii 
specjalisty klasyfikatora gnmtów, który po
twierdzi prowadzoną na nich obecnie forrnę
użytkowania. 

Choć gmina nie ma obowiązku zajmowa
nia się tym tematem, a tym bardziej jego 
finansowania, bo jest to obowiąz.ek właści
cieli, zgodziłasięjednak im pomóc. Po ze
braniu wniosków, będzie - v.-spólnie ze sta
rostwem - dążyć do tego, by ponowna kla
syfikacja gnmtów przebiegła na terenie gmi
ny kompleksowo, obejmując wszystkich 
rolników, którzy złożą wnioski, obniży to 
koszty jakie będą musieli ponieść. 

(tb). 
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PRYWATNA POCZTA 
napewoodo2009r,kiedytomonopo!Pocz- I b b d dk 
ty Polskiej skończy się całkowicie. Zaprosi i o cie i zio ów 

Jak w towiczu, 
iak w Głownie N oworocznespotkanie seniorów z Bo

chenia w gminie Łowicz odbyło się 
w ostatni piątek, 6 stycznia, w tam

tejszej szkole podstawowej. Pomimo tego, 
że odbyło się długo po świętach, seniorzy 
symbolicznie podzielili się opłatkiem oraz ' 
składali sobie nawzajem fycrenia. Spotkanie 
było połą:zone z ~em przygoto
wanym przez szkolę oraz gospodynie z Bo
chenia Dzieci re szkoły umiliły je natomiast, 
występuj~ z krótldm programem artystycz
nym. Podobne spotkania odbywają się 
w szkole w Bocheniu co roku. (mak) 

. \ 

wchodzi na nasz rynek Sprzymierzeńca w swym podejściu 
do liberalizacji usług pocztowych Bodach 
znalazł w Marcinie Kowalskim- właścicielu 
MINI POCZIY w Głownie, który w opar
ciu o zakupioną od Bodacha licencję zamie
rza uruchomić MPD na razie w Głownie 
i Łowiczu. Swych klientów upatruje min. 
w lokalnych firmach, które za pośrednic
twem MPD (w oparciu o indywidualnie 
spisaną umowę) mogly będą np. rozliczać 
się z WS, Uizędem Skarbowym ilp. pla
cówkami nie ruszając się zza bimka. - JJY
st.arr:zy telefon i listonosz. ?jawi się po prze
syłkę - zapowiada Marcin Kowalski Klien
ci indywidualni będą mogli dostarczyć~ 
syłkę popa.ez MPD udając się do jednego 
z jej punktów. - Będziemy mieli swoje wła
sne znaczki, własne pieczecie, własnych -
ro7pOZl1f1WG1ny po unffemlie - listonoszy, 
wlas11e lwperty. - dodaje Kowalski. Ceny 
mają być ni2sze niż na foc:We Polskiej. Za 
dostarczenie zwykłego listu zapłacić tm:ba 
będzie 1 :zl - 1,50 zł, za wysłanie listu za 
potwierdreniem jego odbioru - 2 zł. 

D ecyzję nakazującą wstrzymanie dzia
łalności MPD prezes URTtP wydał 

23 sierpnia 2005 r. Decyzja ta została opa
tl7.ooa rygorem natychmia5towej wykonal
ności pod rygorem nałożmia kary pienięż
nej w maksymalnej wysokości do 2% kwe>
ty bazowej wynoszącej 250 tys. EURO 
w przypadku dalszego świadcz.enia usług 
pocztowy!ii niezgodnie z Prawem Poczto
wym. 

URlIP stoi na stanowisku, że pmdsię
biorca chcący prowadzić działalność pocz
tową musi uzyskać zezwolenie lub wpis do 
rejestru. Prawo pocztowe, prz.episem art. 
46, nałofyło na Pocztę Polską obowiąz.ek 
świadcz.enia powsz.ecbnych usług poczto
wych. Jednocześnie w art. 47 Prawo Pocz
towe wprowadziło tzw. „obszar zastrzeż.o.. 
ny" - na wyłączność operatora publicmego 
w zakresie realizowania usług pocztowych 
w obrocie krajowym i zagraniC71lym (prze
kazów pocztowych oraz na przyjmowa
niu, przemieszczaniu i doop,aniu praesy
łek z korespondentją nie pizekraczających 
określonej ustawą granicy wagowej). 
Jak podkreśla URTiP, środki osiągane 
re świadCT.enia przez operatora publiczne... 
go usług z obszaru zastrz.eż.onego, pozwa
lają również na wywiązywanie się Poczty 
Polskiej z nałożonych przepisami unijnymi 
oraz krajowymi nonn jakościowych, zwłasz
cza dotyczą;ych terminów dooµeń. ~ 
C7.mie praesyłek na t.ereoach dużych agl<>
meracj~ miast, gmin jest tańsze i bardziej 
dochodowe, niż przemieszczanie poczty 
na odległych trasach. 

Z.adaniem URTtP-u jest czuwanie nad 
stopniowym uwalnianiem rynku poczto
wego. Na czym to stopniowe uwalnianie 
polega? 

Obszar zasb:7eżony dla Poczty Polskiej 
do sierpnia 2003 r. obejmował przesyłki 
z korespondencją o wadre do 2000 gram, do 
końca roku 2005 wynosił on 350 gram, a od 
I stycznia 2006 r. dla wszystkich krajów 
Unii Ewąx:jskiej zmalał on do SO gram Polski 
rynek usług pocztowych podlega hberaliza
cji, ale w założeniu zarówno URTtP, jak 
i Poczty Polskiej ma być to proees wielolet
ni. Pełna liberaliz.acja rynku "usług poczto-

Bolimów 

wych w ramach UE przewidziana jest do
piero od roku 2009. 

Starczył mu ied.tn dzień 
Jak mówi tymc:zasem sam Tomasz Bo

dach w kontekście powstających coraz to 
nowych punktów MPD - Tę liberalizację 

rynkU usług pocztowych wprowadziłem 
w ciągu jednego dnia. URiiP stoi na staoo
wisku, że działanie MPD to niekontrolowa
na liberafua;ja, dokonujiµ się z ~ 
niem prawa polskiego i europejskiego, która 
może pociągnąć za sobą bardzo niekorzyst
ne konsekwencje, w szczególności dla bli
sko 100-tysięcmej :załogi Poczty Polskiej. 

Stempel MPO. 

Zniesienie ograniczeń związanych z obsza
rem zastrzeżonym mogłoby - zdaniem 
URTiP - spowodować zbyt gwałtowne 
otwarcie rynku, co w konsekwencji ~ 
wadzić może do zagrożenia fimkcjonowa
nia Poczty Polskiej. 

Przedsiębiorcy wykonujqpy dziaJa1ność 
pocztową beźlY)l11Ulganych uprawnień pod
noszą często argument nieu=iwej kmiku
reruji ze strony „monopolisty- Poczty Pol
skiej". Nie.wety, nie zauważają, iż to właśnie 
ichnielegal11a ilzialalność jest sztandarowym 
przykiadem takiego zachowania. - czytamy 
w stanowisku URTiP - Dzialając bez wy
maganego prawemzezwoie11ia lub wpisu do 
rejestrn, l2J1 też IUITUSUljąc obszar zastrze- . 
żony dla operaJora publicznego, nie „ wakzą 

z monopolem Poczty Polskiej" (którego li
kwidacja i tak jest przesądmna), lecz przede 
wszystkim godzq w interesy /w1ISW11eTlk}w 
orazpozostalych 98 operatorów pocztowych 
(w tej liczbie znajdują się liderzy światowi 
realizujący usługi ekspresowe), którzy dzia
łają na naszym rynku legalnie i z poszano
waniem obowiązującego prawa. 

URTJP wskazuje, że przedsiębiorcy pry
watni (np. firmy kurierskie) działający już 
w dziedzinie poczty legalnie, wykonują sze
reg obowiązków wynikających z Prawa 
pocztowego, np. przestrzegają obszaru za
strzeżonego, obowiązków na IZeCZ obron
ności i beżpieczeństwa państwa czy te:ż 
obowiązków sprawozdawczych. 

Długa droga, 
daleka przed nami ••• - Kai.da Miejska Poczta Do~ 

ustalać będzie cermikusług doręczemo~h 
illdywiduaJnie - w zależności od wanotków 
lokalnych, ale 1Ulpew110 będą to Ce/9'0 5(1'/o 
11iższe niż na Poczcie Polskiej. - z.apewnia 
Tomasz Bodach. Przesyłki mają być dostar
czane na dzień następny, a listonosz nie za
stawszy nas w domu, będzie zostawiał awi
w trzykrotnie. 

Co o nadal istniejącej i najwyra2nicj roz
rastającej się sieci MPD sądzi P<iczta Pol
ska? Od chwili powstania pieJWS?.ej MPD 
w Rybniku jej stanowisko nie uległo zmia
nie. Jak poinformował nas rzec:mik Poczty 
Polskiej Radosław Kazimierski, Poczta Pol
ska nadal uważa, że d'ńalalność MPD naru
sza prz.episy obowiąruj~o prawa Słe>
wem PP swoje, Bodach swoje. Na tym, nie
rozsttzygni«<tym na raziespone, korzystają 
klienci MPD, którzy już w wielu miastach 
znacmie taniej wys1ać mogą list, kartkę czy 
paczkę. 

Gmina Nieborów 

Wiato no przystanku 

W iatę przystankową za 6 tysięcy zło
tych ustawili pod koniec roku na 
przystanku w Nieborowie pracow

nicy gminnej brygady remontowe>-budow
lanej. Mowa o pr.zystanku, na którym ocze
kują pasażerowie jadący do Skierniewic 
przez Bolmów, czyli na przykład młodzież 
szkolna dojeżdżająca do Z,ęspołu Szkół P<>
nadgimnazjalnych w Bolimowie. 

Wiata jest przezroczystą konstrukcją 
z tworzywa sztucznego zaopatrzoną 
w ławeczkę. (wcz) 

SP Dzierzgówek 

Uzbierali no karmę dla psów 

K ilkanaście kilogramów karmy dla 
łowickiego schroniska dla zwierząt 
pnekazali uczniowie ze Szkoły Pod

stawowej w Dzierzgówku. Kanna zakupi<>
na została za 70 złotych, które to pieniądze 
uczniowie zgromadzili w ramach corocznej 
zbiórki. Ponadto kilka kilogramów karmy 
przeka:zał na ten ceł jeden z rodziców. Nie 
jest to jedyna zbiórka dla potrz.ebujących, 
jaką organizuje się w dzieagowskiej pod
stawówce. Niedawno szkoła otrzymała po
dziękowania od łowickiego polskiego Czer
wonego Krzyż.a, za owoce i warzywa prze
kazane do stołówki w listopadzie. (wcz) 

Tak.ich obowiązkówpa.ewidzianyeh pra
wem pocztowym nie dopełnia - i wszystko 
na to wskazuje, że nie z.amiaza dopełnić -
:załofycieł Miejskiej Poczty Do~owej, 
Tomasz Bodach. Od decyzj~ kolejnych na
kazów i ponagleń URTJP odwołał się on do 
Wojewódzkiego ~ Administracyjne. 
Jego decyzja jesz.cz.ew tej sprawie nie zapa
dła, ale nawet jeśli będzie dla :załofyciela 
MPO niekorzystna, to powstaje jeszcze 
odwołanie do Nacrelnego ~ Administra
cyjnego. Ponadto Tomasz Bodach złożył 
w tej sprawie pismo do m:cmika praw oby
watelskich, a także do Brukseli - do Komi
sarz ~- Wolnej Konkurencji w Unii F.uro
pejskiej. - Urzędy się nie spieszą. ~
kwowame ode mnie czegolwlwiek potrwa 
kilka lat. - mówi be'z ogródek Bodach. Nie 
tylko ma on nadzieję, ale -jak przekonywał 
w rozmowie z nami - jest nawet pewien, 
że postępowanie administracyjne (dotych
czas żadna sprawa sądowa w tej kwestii się Renata Piechut-Machnicka Zielkowice 

SP Bocheń W nie~zielę spotkanie noworoczne 

Choinka tui przed feriami 

Przenieść zdrói bliiei cmentarza 

Od przedstawienia jasełkowego 
pod tytułem „Betlejemska dobra
nocka", autorstwa księdza J. Pa
szulewicza, w wykonaniu uczniów 
klas pierwszych i drugich, rozpocz
nie się w najbliższą sobotę 14 stycz
nia o godzinie 13.00 zabawa choin
kowa w Szkole Podstawowej w Bo
cheniu w gminie Łowicz. 

pisania tego artykułu prn:z pierwSZC>- i chu
goklasistów, na scenę wkroczą uczniowie 
klaslIZecichreswoim,,Koncertemfyc;n:;ń". 

Co zostanie zaśpiewane oraz kto zostanie 
sparodiowany, ma być niespodzianką dla 
zaproszonych na choinkowe ptzedstawie
nia rodziców. Po występach rozpocznie się 
zabawa przy muzyce, pnewidziany jest 
również poczęsttmek. Choinka ma potrwać 
do godziny 18.00, ale nie wykluczone jest, 
że:wstaniepr.zedłuż.ona,jeśliucmiowiebędą 

chcieli. 

D oroczne spotkanie noworoczne od
będzie się w najbliższą niedzielę 15 
stycznia od godziny 15.00 w Domu 

Ludowym w Zielkowicach. Organizatorzy, 
a są to: miejscowe Koło Gospodyń Wiej
skich, tamtejsza jednostka Ochotni=j Stra
fy Pożarnej, rada sołecka oraz zielkowicki 
zespół folklorystyczny ,,Jarzębina", zapra
szają wszystkich mieszkańców tego sołec
twa Podczas spotkanianoworocwego~ 
widziany jest między innymi występ wsp<>
mnianego respołu ,,Jarzębina" z Zielkowic, 
występ kabaretu składającego się z członkiń 
KGW, który powstał specjalnie na tę okazję 
i inne - oraz suty pocz.ęstunek. Spotkanie 
może potrwać nawet do późnych godzin 
wieczornych. (mak) 

D okumentacjanazainstalowaniezdro
ju wodociągowego bliżej cmentarz.a 
w Bolimowie wykonana ma zostać 

w styczniu. Zdrój znajduje się obecnie na 
ulicy Senatorskiej, jednak jak mówi wójt 
gminy Andrzej Jagura, praktyka pokazu
je, że bardziej potrzebny jest przy cmen
tarzu. Dlaczego? Wiele osób używa wody 
do pielęgnacji grobów swoich bliskich, 
napełnia nią wazony na kwiaty itd. Tym
czasem na cmentarzu jest tylko studnia, 
z którą mieszkańcy mają dużo proble
mów - często trzeba z niej wyciągać uto
pione wiadra. Senatorska po ubiegłorocz-

nym wodociągowaniu w pewnej swojej 
części nadal nie wstała jeszcze pokryta ' 
nową kostką, tak więc zdrój trzeba prze- oniebędziekoniecchoinkowychatrak-
nieść jeszcze zanim ponownie ruszą pra- cji tego popołudnia Po przedstawie-
ce w tej ulicy. niu, przygotowywanym mozolnie w chwili 

Zdrój w ulicy Senatorskiej zostanie nato-

(mak) 

miast zlikwidowany. Przewidywane kosz-,.....---------------------------------------------------------------------------, ty mają nie być duże - prace wykonane w- Gmina Łyszkowice 
staną przez pracowników gminnej sekcji 
obsługi - a znacznie to ułatwi fycie odwie
dzających cmentarz mieszkańców. Prace 
rusz.ą, kiedy tylko pozwolą na to warunki 

, 
Smieci zabrane 1 tygodniowym opóźnieniem 

pogodowe. 
(wcz) 

Bilety MZK no razie nie droieią 

Z dokładnie tygodniowym opóź
nieniem zostały wywiezione kon
tenery ze śmie-eiami z terenu gmi
ny Łyszkowice. Opóźnienie to było 
spowodowane znacznymi opada
mi śniegu i zamiecią śnieżną na 
przełomie roku. 

stawicie/ami spółki, która obsługuję na- PKS-u, gdzie jest nasz transport, nie 
szą gminę i uzyskałem wyjaśnienia, że wspominając nawet o możliwości bez
opóźnienia wyniknęły z powodu zaśnie- piecznego dojechania w każde miejsce. 
żonych dróg - powiedział nam wójt Wło- Stąd wyniknę/o opóźnienie w odbiorze 
dzimierz Traut. Wywożeniem śmieci śmieci - powiedział nam szef łowickie
z kontenerów i pojemników rozstawio- go oddziału spółki „Ekoserwis" Adam 
nych w gminie Łyszkowice zajmuje się, Myszkowski. Firma wyznaczyła więc 
na po~tawie umowy podpisanej z gmi- kolejny termin odbioru śmieci - na so-N iepowinnamylićpasażerówuchwala przyjęta prz.ez radnych Rady Miej

skiej w Łowiczu29 grudnia Wpraw
dzie ustala ona ceny maksymalne za prze
jazd autobusami MZK, jednakże ceny obe>
wiązującenie ulegają zmianie. 

Konieczność jej podj~ wyniknęłaz fuk
tu, że trzeba było wprowadzić możliwość 
korzystania z ulg i zwolnień od opłat dla 
obywateli innych państw Unii Europejskiej 

i Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
(UE + Norwegia, Islandia i Lichtenstein) -
tak samo jak dla obywateli Polski. Stało się 
to koniecznością w związku z naszym 
członkowstwem w UE. 

Jeśli więc odwiedzi Was jakiś student 
z Niemiec, kombatant z Francji czy emeryt 
z Cz.ech - macie prawo wziąć go na ulgową 
przejażdżkę autobusem MZK. 

w piątek 6 stycznia do redakcji Nowe- ną, spółka „Ekoserwis", która ma swoje botę 7 stycznia, o czym mieszkańców 
go Łowiczanina zgłosił się zaniepo- biuro również w Łowiczu. informowano za pośrednictwem ulotek. 

kojony nieodbieraniem śmieci z jego posesji - Rzeczywiście, temzin odbioru śmieci Informacje te nie dotarły jednak do czę
mieszkaniecŁySzkowic. Owyjaśnieniespra- w Łyszlwwicach mieliśmy ustalony na 31 ści rolników. W momencie, gdyta gaze
wy poprosiliśmy wójta gminy Łyszkowice grudnia ubiegłego roku, kiedy to spadło ta jest w kioskach, spółka nie powinna 
oraz przedstaWiciela firmy, która odbiera wyjątlwwo dużo śniegu. Mieliśmy tego mieć już żadnych opóźnień w odbiera-
z tej gminy śmieci - Rozmawiałem z przed- dnia problem z wyjechaniem z bazy niu śmieci. (mak) 

(wal)~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-' 



12.01.2006 r. 

Na Niciarnianej bez zmian 
Kolejny raz mieszkańcy ul. Niciar

nianej zwrócili się do naszej redak
cji z prośbą o interwencję. Ich zda
niem po zmianie aury na zimową 
ulica jest w tak fatalnym stanie, że 
nie wiedzą już gdzie w tej sprawie 
interweniować. 

O ul. Niciarnianej pisaliśmy w nr 52 
Nowego Łowiczanina z 29 grudnia 
ubiegłego roku. Jak wówczas usły

szeliśmy w ratuslu, problemem w wybuOO
waniu tej drogisąnieuregułowaneslanypraw
ne gruntów, a droga z prawdziwego zdarz.e
nia powstanie tam nie wcześnitj niż za 2-3 
lala Deklarowaliśmy, że do tematu wrócimy. 

Tym razem pytaliśmy rzecznika ratu
sza Roberta Stępniewskiego, jakie kroki 
zamierza podjąć ratusz, aby droga ta była 
przejezdna do czasu wykupienia tych 
gililltów i budowy nawierzchni. W odpo
wiedzi usłyszeliśmy, że ze względu na 
warunki atmosferyczne w chwili obecnej 
nie da się zrobić nic. Zdaniem Stępniew
skiego droga ta jest przejezdna, choć nie 
w takim stopniu, który zadowalałby ko
rzystających z niej. Rzecznik: deklarował 
też, że wyrobiska, jakie się na niej tworzą, 
wiosną zostaną wyrównane, a nawierzch
nia zostanie też wysypana tłuczniem lub 
szlaką. 

(mwk) 

Było zimno na Bratkowicach 
Kilkugodzinnej przerwy 

w ogrzewaniu mieszkań 
doświadczyli w ostatni pią
tek 6 stycznia, od godziny 
około 15 do około 20 z mi
nutami, mieszkańcy więk
szości bloków na osiedlu 
Bratkowice w Łowiczu. 

S powodowana ona była pęk
nięciem kolana na rurze cie
płowniczej łączącej ze sobą 

dwa węzły cieplne znajdujące się 
w byłych .kotłowniach w szczy
tach blokównumer6 i 15. -Nieste
ty, na kilka godzin musieliśmy ~
łączyć ognewanie. Należało spu

Żeby dostać się do miejsca awarii pracownicy 
ZEC fTTIJsieli wykopać dziurę w ziemi bezpo
średnio przy muerze kotłowni w szczycie blo
ku 15 na Bratkowicach. 

ścić wodę z części sieci, dostać się koparką 
do miejsca gdzie nastąpiło rozszczelnienie 
i naprawić. Potrwa/o to aż kilka godzin, p<r 

nieważ sporo pracy z tym było ... - powie
dział nam wiceprezes łowickiego Zakładu 
Fnergetyki Cieplaj Jan Tiustwa. W ciągu tych 
kilku godzina temperatura w wielu domach 
spadła nawet do około 13-15 stopni Celsju
sza. 

Niby nie jest to tragedia, ale mieszkańcy 
bloków zwykle są przyzwyczajeni do wy
ższych temperatur. - Myś/q.łam, że zlapa
łamprzezię/Jienie i dlatego robi mi się zimno. 
?:orientowałam się, że jest awaria dopiero 
oknlo 19,jak chciałam podkręcić kaloryfer 
na lepsze gnanie- powiedziała nam Mario
la z.abost z osiedla Bratkowice. W tym cza
sie co najmniej kilkanaście telefonów ode
brał komerwator dyżurujący pod telefonem 
w Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

- Rzeczywiście, mamy awarię ogrzewania. 
Ekipa z ZEC-u już nad tym pracuje. Niestety 
trzeba uzbroić si{ w cierpliwoś9, może to 
potrwać nawet do godziny 22. OO-wyjaśniał 
spokojnym głosem. Niektórzy mieszkańcy 
„przeprosili się" tego wieczora z farelkami 
i innymi elektrycznymi ogrzewacz.ami. - Na 
szczęście mam Jare~ w piwnicy. Zaraz po 
niąschodz.ę- mówiła pani Katarzynaz Brat
kowic. 

Wspomniane kolano rozszczelniło się 
i wymagało wymiany na nowe na rurze 

o średnicy 150 milimetrów, w starej CĘici 
siecienergetycmej,którapowstawaławmo

mencie łączenia ze sobą kotłowni. W :rakla
dzie zapewniono nas, że więctj w tym mitj
scu nie powinno dojść do awarii. Najstarsza 
<2.ęŚĆ sieci, łącz.ąca ze sobą węzły w byłych 
kotłowniach, będzie wymieniana latem. 

(mak) 

WYBITłłY 
BIOENERGOTERAPEUTA 
WłOWICZU 

TOMASZ ĆWIEK to bioterapeuta, który od dawna należy do ekstraklasy polskiej 
bioenergoterapii. W 1998 r. został laureatem plebiscytu na polskiego uzdrowiciela, organizowanego 
przez miesięcznik .Uzdrawiacz". Jest członkiem Krajowego Cechu Bioterapeutów oraz byłym 
prezesem Ostrowieckiego Stowarzyszenia Radiestezyjnego. Wydal 3 popularne książki z dziedziny 
naturoterapii i znalazł się wśród 15 najlepszych uzdrowicieli ostatniego 15-lecia w Polsce. Jest też 
wybitnym zielarzem i twórcą pieiwszego w kraju Ośródka Terapii Naturalnej w Krynicy Morskiej. 
Oprócz przyjęć w .wielu miastach kraju organizuje też wcz.asy zdrowotne, które już wielu osobom 
przywróciły zdrowie. Pomaga przede wszystkim w: chorobach oczu, kobiecych, serca i naczyń, 
schorzeniach układu pokarmowego, oddechowego, moczowego, łuszczycy, nerwicy, 
kamicach itd. 

Q!Qfil'_brane wpisy do "Złotej Ksiegi' prowadzonej przez T. ćwieka: 
- Do p. Tomasza zgłosiłam się z silna nerwicą i bezsennością , które ustąpiły po 4 wizytach. Energia 

p. Tomka sprawiła, że wyniki EKG i arytmia serca oraz inne wyniki tez się poprawiły. Oprócz tego ustąpiły tez 
problemy z żołądkiem i wątrobą. U mojej córki minęło zapalenie zatok i alergia. Jestem bardzo wdzięczna 
p. Tomkowi i polecam wszystkim korzystanie z jego terapii -Grill Elżbieta Chodzież. 

- Serdecznie dziękuję p. Tomaszowi za pomoc. Moja macica była do usunięcia, gdyż cala była 
mięśniakowata. Mięśniaki jednak giną i zostały tylko 3 małe. Torbiele i cysta ropna znikły całkowicie. Czuję 
się bardzo dobrze. Dziękuje bardzo!- Czajka Jadwiga- Majdan Radliński. 

• Po trzech wizytach u p. Cwieka unormowało mi się ciśnienie w oczach, a serce bije jak dzwon. 
Jak mam dziękować? Nie wiem. tadneslowa nie oddadzą mojej wdzięczności-E.Siemińska Ostrołęka. 

-Jestem bardzo wdzięczna Tomaszowi Cwiekowi za zlikwidowanie moich chorób kobiecych- Jadwiga 
Bagińska Maków Maz. 

- Po 3 wizytach up. Tomasza nastąpiła duża poprawa. Mogę normalnie oddychać, jestem wyciszona 
mogę spać a wcześniej spalam w nocy tylko 1 ·2 godz. P. Tomasz sprawił to co inni nie potrafili przez 7 lat. 
tyczę jeszcze więcej energii i dalszych sukcesów· Dobroń Anna Wieluń. 

ZAPISY DO łOWICZI: 
tel. 0-506 536-922/od10.00 do 18.00/ ~ 

ci: 
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• SOBOCKA CZEKA NA ODWILZ 
Zmotoryzowani mieszkańcy ulicy Sobockiej na Górkach czekają na odwilż 

- natomiast piesi wolą mróz. 

I eh zdania są odmienne ze względu na 
nieutwardzoną drogę, po której chodzą 

lub jeżdżą. W sobotnie, słoneczne przedpo
łudnie 7 stycznia na ttj ulicy można było 
oglądać iście księżycowy krajobraz, co 
zresztą widać na zdjęciu. Teraz, podczas 
mrozów, droga jest dziurawa jak dobry 
szwajcarski ser. O ile pieszym mieszkań- . 
com ulicy Sobockiej w tym momencie nie 
sprawia to większych problemów, to kie
rowcy nanekają na wyrwy w zamarzniętej 
nawierzchni. - Tak naprawdę, to do czasu, 
kiedy droga nie będzie utwardzona, to za.
wsze będzie źle. Jak będzie odwilż, to tutaj 
będzie błoto po kostki, a teraz można zawie
szenie w samochodzie oberwać- powiedział 
nam mieszkaniec Sobockiej posypujący uli
cę piachem. Jak przyjdzie odwi~ z Soboc
kiej trudno będzie wyjść na Łęczycką suchą 

nogą 

Dlaczego powstały tak duże wyrwy 
w zmarzlinie pokrywającej ulicę Sobocką? 
Na odcinku od ulicy Łęczyckiej do skrzy
żowania z ulicą Partyzantów, droga była po
sypywana piachem z solą. Po ostatnich du
żych opadach śniegu w Sylwestra 2005 i na 
początku 2006 roku, śnieg nie został do
kładnie usunięty z ulicy i piachem z solą 
posypana została zamarznięta warstwa zbi
tego śnieguzalegają:.ego ulicę. Sól spowodo
wała, że miejscami zmarzlina „puściła", 
a potem już koła samochodów zrobiły swo
je - powstały głębokie wyrwy w nieutwar
clwnej powierzchni. - Do tego jeszcze trze
ba dodoć, że tutaj ludzie u nas mają też sa-

Ulica Sobocka na Górkach - iście księżycowy krajobraz.. 

moclzody ciężarowe, więc szylx:iej te~ 
powstoJy - dowiedzieliśmy się na ulicy So
bockitj. Tyle,żeprzecieżniejestwinąmiesz
kańców, że mają duże samochody. 

W ykonanie nawierzchni na Sobockiej 
na Górkach jest przewidziane do

piero w 2007 roku - i to w ramach dwulet
niego unijnego projektu ,,Budowa sieci dróg 
istotnych dla rozwoju małych firm w Łowi
czu", którego zaakceptowanie przez Urząd 
Marszałkowski wcale nie jest przesądwne. 
Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie 

Gmina Sanniki 

ttj inwestycji z pieniędzy unijnych na ten 
rok, jednak ulica Sobocka, Piątkowska, Za
chodnia i Wiśniowa mają być wykonane 
w roku przyszłym. Tegorocmy plan zakla
da, że na osiedlu Górki (o ile oczywiście 
wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzo
ny) wykonana byłaby utwardzona na
wierzchnia jezdni i chodników na następu
jących ulicach: Graniczna, Jastrzębska, Wie
niawskiego (polą;:zenieJastrzębskitj z Młyń
ską), Tuwima i Łąkowej. 

(mak) 

Budiet duiych ambicii 
29 grudnia na sesji Rady Gminy 

w Sannikach przyjęto budżet tej 
gminy. Podczas obrad zdziwienie 
radnych wywołała autopoprawka 
wniesiona przez wójta Marię Fuda
łę, w której zaplanowano zrobienie 
fragmentu drogi w Osmólsku. 

D elegatja mieszkańców tej mitjscowo
ści obecna była na obu sesjach gru

dniowych. Mówili jak bardzo droga jest im 
potrzebna z powodłt prowadzonej przez 
nichhodowlikrów.Droga,jakąmająjesttaka, 

że w niektórych miesiącach roku samochód 
z mleczami nie może do nich dojechać. Rad
ny Franciszek Bujakowski z Lwówka pro
pozycją pani wójt był mile zaskoczony. 
Mówił, że nawet zrobienie 300 m, a więc 
połowy całtj tej drogi, poprawi ich sytuację. 

Maria Fudała swoją poprawkę uzasadniała 
tym,żechoćgminaniemialaprzy_jętegoplanu 

wieloletniego, to jednak będzie to spełnienie 
obietnic. - Będziemy się starać o pieniądz.e 
z fanduszu ochrony gruntów rolnych,fandu
szyunijnych 'Zależy mi, aby zrobić obie dro
gi w tej kadencji. 

Radna Zuzanna Lewandowska z Brn:
zin również była za robieniem obu dróg 
mówiąc, że obie są złe i wymagają budowy. 
z kolei radny Stefun Kiełbasa z Osmólska 
Wdał, że,,zrobleniechoćby 300metiówdrogi 
w Osmólsku uratowałoby sytuację''. - Ta 
droga jest bardzo zła, a mieszkają przy niej 
rolnicy, którzy mają w swnie około 80 krów 
-mówił. Radna Danuta KobiereckazBrzezi 
mówiła: - Sercem jestem bliżej Brzezin, bo 
z tej drogi też korzystam, ale rozumiem też 
mieszkańców Osmólska, bo nie majużzlewni 

PAMIĘTAJł ULCA REMOtfTOWA TYLICO OO ICOŃ~A ROICU 200S 
- NIE CZEKAJ ZAMOW OKNA W Sii-ie JUZ TERAZł!ł 

mleka i mają prawo i4!Jać, aby ich droga 
była taka, aby do ńich dojechać. -

Ostatecznie poddano pod głosowanie 
wykonanie obu dróg w całości. Potem bu-
dżet przyjęto jednogłośnie. . 

D ochody zaplanowano w nim w wyso
kości 10.702.763 zł, wydatki -

12.552.963 zł z czego wydatki inwestycyj
ne stanowić będą3.065.000 zł. Deficyt pla
nowany jest w wysokości 1.850.200 zł i ma 
być pokryty przez kredyty i pożyczki. 
Dotacja dla trzech instytucji kultury (GOK, 
biblioteki i pałacu) zaplanowana jest w wy
sokości 369.447 zł. Z inwestycji planowana 
jest budowa sieci wodociągowej 
w Mocarzewie, a także na linii Sanniki -
Osmólsk oraz I etap wodociągowania 
wsi Brzezia. Wykonanie kanalizacji do 
budynków przy ul. Fabrycznej, Tkac
kiej i do pałacu kosztować będzie 89.060 
zł. Inwestycje wodociągowe pochłoną oko
ło 880.00 zł, z czego 150.000 zł to środki 
własne, a 730.000 zł do pozyskania Na in
westycje drogowe zapisano ponad 302.000 
zł (w tym 206.000 zł środki własne), z cze
go planowany jest wykup gruntów pod 
budowę ul. Wiejskiej w Sannikach, 
budowę chodnika i utwąrdzenie terenu 
wcentnnngminy, budowę dróg w Brze
zinach i Osmólsku. Na gospodarkę 
mieszkaniową zapisano 597.385 zł 
(w ·tym tylko 133.00 zł to środki wła
sne), najpoważniejsza pozycja to budo- . 
wa budynku socjalnego na ul. Fa
brycznej i rozbiórka budynku przy 
tej ulicy. Na wymianę okien w Urzędzie 
Gminy przeznaczono 26.000 zł, na kom
puter z oprogramowaniem - 1 O.OOO zł. 

Remonty w szkołach w Osmolinie 
i w Sannikach kosztować będą w su
mie 150.000 zł (połowa to środki własne, 
połowa do pozyskania). Budowa 
przedszkola ma kosztować I .OOO.OOO 
zł, z czego środki własne to 315.000 zł. 

(mwk) 
I łł ~ f '"J, I tl' Y < 1 „ ( "ł I I I I „ 1• 
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CZY MIAS.TO KUPI 
TERENY· KOLEJOWE 

GOK Łyszkowice 

Zaproszenie 
na kursy ięzykowe 

( 

o najmniej piętnastoosobowa grupa 
musi się zebrać, żeby w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Łyszkowicach 

rozpoczął się kurs języka angielskiego, 
który ma być prowadzony przez rze
szowską szkołę językową metodą Calla-

Duży obszar, położony 
między ulicami 3 Maja, 
Tkaczew, Klickiego 
a torami kolejowymi 
w Łowiczu, będący 
w użytkowaniu 
wieczystym Polskich 
Kolei Państwowych, 
do tej pory 
wyodrębniony, 

stanowiący pozostałość 

po dawnych rampach 
przeładunkowych, 

ma szansę zostać 
włączony w żywą tkankę 
centrum miasta. 

odobnie rzecz się ma z dużo mniej
szym terenem przed głównym bu

dynkiem dworca, przy byłej kolejarskiej 
przychodni lekarskiej i na miejscu zbu
rzunego niedawno baraku noclegowego 
w okolicy dworca. 29 grudnia Rada Miej
ska w Łowiczu podjęła uchwałę o przy
stąpieniu do sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
dla tych dwóch obszarów. Do tej pory 

plan dla tych terenów nie mógł powstać, 
bo były to tzw. tereny zamknięte. Prze
stały być nimi po decyzji Ministra Infra
struktury z września ubiegłego roku, któ
ry je z terenów zamkniętych wyłączył. 

Gmina Kiernozia 

na. Zajęcia mają odbywać się dwa razy 
w tygodniu w godzinach popołudnio
wych. Godziny spotkań mają być usta
lone na pierwszym spotkaniu organiza
cyjnym. Koszt 50-minutowej lekcji dla 
piętnastoosobowej grupy słuchaczy to 
około 60 złotych. Przy stuprocentowej 
frekwencji lekcja kosztowałaby pojedyn
czego uczestnika kursu tylko około 4 zł. 
Zajęcia prowadziliby lektorzy zatrudniani 
przez prywatną firmę. aż z Rzeszowa. 
Metoda ta zakłada zmianę lektorów , 
w cyklach miesięcznych. 

Wspomniana metoda Callana polega na 
wprowadzaniu elementów języka obce
go począwszy od rozmów z angielskoję
zycznymi lektorami. Pierwsze lekcje to 

1 wprowadzanie podstawowych zwrotów, 
potem konstruowanie własnych i dłuż
szych wypowiedzi po angielsku. Dopie
ro po kilku tygodniach takich ćwiczeń z 
lektorami, wprowadzana jest umiejętność 
pisania w języku angielskim. 

1 • • • planowana trasa wiaduktu nad torami I ulic prowadzących do niego 

O szczegóły można pytać bezpośred
nio w Łyszkowickim Ośrodku Kultury. 
Kierownik GOK w Łyszkowicach Piotr 
Klimkiewicz liczy, że 15:.0sobowa grupa 
chętnych do odpłatnej nauki języka an-

Miasto sporządzając plan przeznaczy 
w pierwszym rzędzie część terenu pod 
drogę zjazdową z planowanego wiaduk
tu nad torami kolejowymi, jednak część 
będzie mogła zostać przeznaczona pod 

zabudowę. Nie trzeba być prorokiem, 
by przewidywać, że w przyszłości będą 
to jedne z najbardziej atrakcyjnych dzia
łek pod domy z handlowym parterem, 
a ulica 3 Maja stanie sięjednąz najbar
dziej reprezentacyjnych w Łowiczu. 

gielskiego zbierze sięjeszcze przed tego
rocznymi feńami zimowymi, które za
czynają się 16stycznia. (mak) 

Kiernozia . 

Chcą wydzierżawić plac 

zansa na 14 kilom trów dróg 
chwalenie planu uporządkuje sytu
ację w tym rejonie miasta i w intere

sie Łowicza leży, by plan ten powstał 
• jak najszybciej. Prace nad nim nie 
wstrzymująjednak kroków w kierunku 
przejęcia tych terenów od kolei. Zgoda 
ministra na ich wyłączenie z terenów za
mkniętych potwierdza tylko, że PKP 
są zainteresowane pozbyciem się ich. 
Miasto nie ma jednak szans na przejęcie 
tych terenów drogą komunalizacji, bę
dzie musiało je od kolei kupić. Są to grun
ty Skarbu Państwa, a PKP jest ich wie
czystym użytkownikiem i prawo wie
czystego użytkowania byłoby przed
miotem kupna. Wartość tych terenów 
jest znaczna, byłoby to więc poważne 
przedsięwzięcie dla budżetu miejskiego. 
Od woli burmistrza i Rady Miejskiej 
zależy, kiedy to nastąpi. 

R adni gminy Kiernozia jednogłośnie 
na sesji 30 grudnia wyrazili zgodę 
na wydzierżawienie dawnego skła

du buraczanego w Kiernozi na 5 łat Gmi
na nabyła prawo wieczystego użytkowa
nia t.ej nieruchomości od cukrowni w Do
brzelinie, obecnie trwa procedura wyku
pienia jej na własność. Jak wyjaśniał wójt 
Zenon Kaźmierczak, nie ma formalnych 
przeszkód, aby wydzierżawić plac o po
wierzchni 0.89 ha z wagą. Ponieważ 
w jego odczuciu zawarcie z potencjalnym 
zainteresowanym wnowy dzierżawy na 
3 lata to zbyt krótko, aby ktoś chciał za
inwestować i prowadzić działalność, dla
tego zwrócił się do radnych z propozycją 
wydzierżawienia na 5 lat. - Nie mam na 
razie żadnych sugestii na temat zagospo
darowania placu, ale być może zaintere
sowany się znajdzie, jeśli ogłosimy prze
targ- mówił wójt. (mwk) 

Gminny wniosek 
o unijne pieniądze 
na r-azie na liście 
rezerwowej. 
Przyjęcie budżetu 

- raczej w marcu. 

do budowy gminnej oczyszczalni ścieków, 
6.000 zł na przygotowania do inwestycji 
drogowych w kolejnych latach, 1 O.OOO zł 
na komputery do Urzędu Gminy i 104.000 
zł na termomodernizację tegoż urzędu. 

Po przedstawieniu projektu radny 
Grzegorz Balcerski z Kiernozi pytał 
o parking w miejscu basenu przeciwpo
żarowego w Kiernozi, który nie został 

udo~ę kilku odcinków dróg gmin ujętywprojekcie. Wójtwyjaśniał,żecały 
nychołącznej długości 14,3 km prze- projekt przygotowany jest pod kątem 

widuje projekt budżetu gminy Kiernozia dużego projektu drogowego, na który 

na 2006 rok. Przedstawił go na sesji gminachciałabyotrzymaćpieniądzezUE. 
30 grudnia wójt Zenon Kaźmierczak. Do- Gdyby zaś zdecydowano się na budowę 
chody planowane są w wysokości parkingu, wtedy nie wystarczyłoby pie-

5.979.673 zł, wydatki 6.615.107 zł, niędzy na inne inwestycje. 
z czego wydatki bieżące stanowić mają Staraniaodofinansowaniebudowydróg 
53,22 %, majątkowe_ 46,78% czyli po- w ramach Zintegrowanego Programu 

d Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na 3.000.000 zł. 

że nie ma takiego obowiązku, aby on pro
jekt budżetu przekazywał radnym. Czy 
tym stwierdzeniem aby jednak przewod
niczący nie zagalopował się? 

Sekretarz gminy Jarosław Bogucki py
tany o to przez NŁ przyznał, że wpraw
dzie przewodniczący nie ma ustawowe
go obowiązku zapoznawania radnych z 
projektem budżetu, jednak-w trybie usta
wy o informacji publicznej - od czasu 
przedłożenia go przewodniczącemu, jest 
on dokumentem jawnym i gdyby radni 
chcieli się z nim zapoznać, przewodniczący 
musiałby im to umożliwić. (mwk) (wal) 

Pomoc także dla narkoman6w 
W 2006 roku gmina spłacać też będzie podjęto w ubiegłym roku. Projekt gminy Rada Miejska W Łowiczu logiczna i prawna rodzinom zagrożonym leń dla rodziców i nauczycieli, organizo-

pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Kiernozia decyzją zarządu Województwa przyjęła, jak CO roku, alkoholizmem. Drugim ważnym obsza- wanie i finansowanie grup socjoterapeu-
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod- Łódzkiego znajduje się na liście rezerwo- rem działań jest profilaktyka i edukacja tycznych w szkołach. 
nej w Łodzi, zaciągniętą na budowę stacji wej. Otrzymanie dofinansowania jest program profilaktyki trzeźwości owa w środowiskach szkol- Do tego dojść ma bezpośrednia pomoc 

uzdatniania wody w Woli Stępowskiej _ możliwe w przypadku wygospodarowa- i rozwiązywania problemów nych, trzecim - wspieranie stowarzyszeń dla osób już uzależnionych. Potrzebne 

w wysokości 260.000 zł oraz kredyt ban- nia dodatkowych pieniędzy np. w wyni- alkoholowych, ale także - trzeźwościowych. Dochodzi do tego po- jest m.in. informowanie ich o specjali-

kowy w Banku Spółdzielczym w Gosty- ku uzyskania korzystnych cen w prze- po raz pierwszy _ program dejmowanie interwencji gdy łamana jest stycznych placówkach leczniczych i 
ninie, oddział w Kiernozi, który zacią- targach na zakwalifikowane do realizacji ustawa trzeźwościowa. motywowanie do podjęcia leczenia. Ro-

. · przeciwdziałania 
gnięto na budowę dróg w ubiegłym roku_ mwestycje. Nowością tego roku jest natomiast pro- dzicom dzieci zażywających narkotyki 

400.000 zł. Deficyt planowany jest rzyjęcie budżetu nie było planowa narkomanii. gramprzeciwdziałanianarkomanii,zwią- MOPS - który ma realizować wszystkie 

w wysokości prawie 1.300.000 zł, a źró- ne na sesji grudniowej i prawdopo- zany z wejściem w życie uchwalonej w powyższe zadania - ma m.in. pomóc w 

dłem jego pokrycia ma być nadwyżka dobnie odbędzie się dopiero.w marcu, po- p rogram trzeźwościowy prowa- lipcu 2005 roku ustawy o przeciwdziała- wykrywaniu zagrożeń narkotycznych w 

z łat ubiegłych - 1O1.520 zł, pożyczka nieważ samorząd gminy Kiernozia czeka dzony jest od lat, przy czym niu temu zagrożeniu. Zakres działań ma rodzinach oraz informować o formach 

z WFOŚ - 40 .000 zł oraz pożyczka na odpowiedź w sprawie ZPORR. niemałe pieniądze nań przezna- byćpodobny,jakwsprawiealkoholizmu. pomocy dzieciom i młodzieży zyżywa-
na budowę dróg gminnych, które mają Radny Bogusław Zaborowski z Kier- czone pochodzą z opłat koncesyjnych na Chodzi m.in. o utworzeniewmieściepunklu jącym narkotyki. 

być dofinansowane środkami z UE - nozi zwrócił jednak podczas obrad uwa- sprzedaż alkoholu. W tym roku Rada konsultacyjnego i telefonu infonnacyjnego Propozycje te Wydział Spraw Społecz-
1.153 .914 zł. gę, że nie miał okazji zapoznać się z pro- Miejska przeznaczyła na to 420 tysiące dla osób zagrożonych, uzależnionych od nych ratusza sformułował na podstawie 

Drogi te planowane są w sołectwach jektem, więc trudno mu się na ten temat złotych. Za te pieniądze wspomagane narkotyków i członków ich rodzin. Równie rozmów z pedagogami szkolnymi, pra

La.ac:in · , Woła wypowiadać. Jego zdaniem można było- będą programy terapeutyczne i rehabili- ważne jest organizowanie i prowadzenie cownikami sądów i innymi osobami ma

ska. Kiemozja {Parcel) i ~ by przygotować dla radnych chociaż tacyjne dla alkoholików, wykraczające programów profilaktycznych zapobiegają- , jącymi styczność z problemem. Rada 

łlka.. Oprócz inwestycji drogowych pła- wersję skróconą. Przewodniczący Rady poza statutową działalność służby zdro- cych narkomanii, adresowanych do dzie- Miejska przeznaczyła na program 50,000 

nowane jest.20.000 zł.n(l·przygot~wania Gminy S41nisław Stańczak; odparł.na to . 'Yią. u,dzjel~ też będzie pą~~ psxcho;, .et i tn!~~zj(. nrzygowwwiwie ~p- ~ 9a ąały Jo~,, ,, 
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Gmina Nieborów Parafia Bednary 

Jak i które drog,i napraWić Lotem gruntowny remont wieży 

N a materiały budowlane, któ- W planach jest też założenie 
re posłużą do remontu wie- w oknach specjalnych siatek, aby 
ży kościoła parafialnego do środka nie dostaw~ się ptaki. 

w Bednarach, przeznaczone zosta- Wieżę zwieńczy zabytkowy, kuty 
nąpieniądze zebrane podczas tego- krzyż, które nie wiedzieć kiedy zo
rocznej kolędy - zapowiada pro- stał z niej 7.djęty. Krzyż jest mocno 
boszcz tejże parafii ksiądz Józef skorodowany, ·tak więc trzeba go 
Paciorek. Wymiany wymaga mię- będzie najpierw odnowić. 

Ważą się losy 
195 tysięcy złotych, 
jakie zaplanowano 
w projekcie budżetu 

, powiatu łowickiego 
na rok 2006 
na inwestycje drogowe 
na terenie gminy 
Nieborów. 

P odstawowa propozycja j~t, 
by za ową kwotę przebudo

wany został jakiś (na razie nie wia
domo jeszcz.ejakduży) odcinekdrogi 
powiatowej od Mysłakowa przez 
Janowice do skrzyżowania z drogą 
powiatową Nieborów-Kompina
Ruszki w Bednarach. Dzięki inwe
stycji powstałaby też wygodna ob-

wodnica dla dojeż&ających do Bed
nar czy Kompiny, którzy nie mu
sieliby kierować się od Łowicza na 
Nieborów. Po pokonaniu skrzyżo
wania w Bednarach, droga przez Ja
nowice łączyłaby się z nową, sze
roką drogą biegnącąprzez całe Bed
nary Kolonię aż do granic gminy 
i powiatu. Droga przez Bednary 
przebudowywana była w łatach 
2000-2001: w pierwszym roku za 
139 tysięcy złotych poszerzono ją 
do5,5metra, wchugimzaokoło 130 
tys. zł położono nakładkę. Dobra 
droga dociągnięta została jednak tyl
ko do torów i pozostał 1.200-me
trowy nie wyremontowany odci
nek. Odcinek ów także brilny jest 
pod uwagę (byłby z kolei wygod
nym traktem do Bolimowa) jednak 
zuwaginamniejsząliczbędomostw 

Bielawy 

i niewiełld fuch inwestycja wydaje 
się bar&iej potrzebna na drodze 
przez Janowice. 

Inne jeszcze rozdysponowanie 
zaplanowanych w budżecie 195 ty
sięcy złotych zaproponow51ł ostat
nio radzie powiatu Bolesław Ko
walski - radny powiatowy z tere
nu gminy Nieborów. Zamiast bu
dować jedną drogę, radny zapro
ponował, aby za te same pieniądze 
wyremontować kilka odcinków dróg 
powiatowych na terenie gminy: za
równo tę od Mysłakowa do Jano
wic,jak i na przykład od Arkadii do 
Bełchowa, czy w Bełchowie Wsi. 
Drogi miałyby zostać wyremonto
wane metodą natxyskową. - Trzeba 
się zastanowić, czy zamiast budo
wać kilometr drogi, nie wyremon
tować tą metodą 4 kilometrów as-

NoWy samochód dla OSP Bielawy 
P rawdopodobnie już w stycz

niu do jednostki OSP Biela
wy trafi nowy samochód po

żarniczy typu średniego, ze zbior
nikiem na wodę o pojemności 2,5 
tys. litrów. Z,arząd Główny OSP już 
w połowie grudnia przydzielił sa
mochód jednostce w Bielawach 
i będzie współfinansował jego za
kup. Gmina przeznaczyła na zakup 
nowego pojazdu 55 tys. zł, z czego 
30 tys. zł ma pochodzić z rererwy 
budż.etowej, 20 tys. zł z niewyko
nanego zadania w postaci karosażu 
samochodu pożarniczego jednostki 

Sobota 

OSP w Sobocie, 5 tys. zł z oszczęd
ności w bibliotece gminnej, 26 tys. 
zł ma pochodzić ze sprzedaży 3(}. 
letniego samochodu Star, którym 
obecnie dysponuje jednostka w Bie
lawach. C7f:#:, pieniędzy pochodzi
ło będzie z WFOŚiGW. Łączniepo
jaz.d ma kosztować 340 tys. zł. 

- Bardzo ważne jest wyposażenie 
OSP Bielawy,jakn jednostki należą
cej do Krajowego Systemu Ratawni
Czo.-Gaśniczego, w nmry samochód 
- mówi wójt Sylwester Kubiński. 
Przed trzema laty nowe samocho
dy typu lekkiego marki Ford Tran-

Pr1edluiony 
wyk.up mieszkań 
Radni Gminy Bielawy 
przedłużyli do 30 maja 
2006 roku ostateczny 
termin pódpisania 
umowy kupna
sprzedaży mieszkań 

kom11nalnych 
w Sobocie. 

U mowy takie ma podpisać 
trzech lokatorów z Soboty -

każdy z innego budynku komunal
nego - „wodomistrzówki", ,,agrono
mówki" oraz budynku poczty w So
bocie. Mieszkania zostaną sprze
dane z 30% bonifikatą. Bonifika
ta dotyczyć ma tylko wpłaty go
tówkowej całej kwoty, zaś przy 

· spłacaniu na raty trzeba będzie 

zapłacić I 00% wartości miesz
kania. 

W przypadku dwóch osób banki 
nie Wążylyprzedkońcem roku prze
lać pieniędzy na konta przyszłych 
właścicieli mieszkań. W przypad
ku jednej osoby nie doszło do od
pisania aktu, gdyż zaszła potrzeba 
sprzedaży dwóch działek, jednej 
z lokalem mieszkalnym a drugiej 
z komórl<luni, podczas gdy w pier
womej wersji komórki były przy
pisane do mieszkania Takie rozwią
zanie zakwestionowano jednak 
w wydziale ksiąg wieczystych sądu. 
Stąd też radni gminy Bielawy na 
ostatniej sesji 30 grudnia jednogło
śnie podjęli uchwałę w sprawie 
sprzedaży nieruchomości w Sobo
cie wraz z drewnianymi komórka
mi. (ro) 

sit otrzymały dwie jednostki OSP 
w gminie: Bielawy oraz Wałiszew. 
Na karosaż samochodu czeka nato
miast OSP Sobota. Jeżeli Zarząd 
Główny OSP nie przyzna w 2006 
roku pieniędzy na karosaż pojazdu 
w OSP Sobota, strażacy z Bielaw 
będą chcieli przekazać kolegom 
z Soboty samochód Starz 1984 roku, 
którego wartość określono na 25-30 
tys. zł. W przypadku, gdyby karo
sacja okazała sięmożłiwa,jednostka 
OSP Bielawy sprzeda jeden z wy
korzystywanych dotychczas samo
chodów. (eb) 

Gmina Bielawy 

Zmienią koparkę 
no młodszą 

K opatka będąca wlasnościągąri
ny Bielawy jest już mocno 
wyeksploatowana. Dzięki 

niej prowadzone są latem prace przy 
oczyszczaniu rowów melioracyj
nych a zimą odśnieżanie zasypanych 
dróg. Obsługująją pracownicy za
trudnieni w Urzędzie Gminy 
w ramach prac interwencyjnych. 
Wójt gminy Sylwester Kubiński za
proponował wymienić pochodzący 

z I 985 roku sprzęt na nowszy mo
deł. Radni poparli jego pomysł. Nowa 
koparka będzie sprzętem na kołach, 
gdyż te najgorsze prace przy rowach, 
gdzie było najbartlziej grzą.5ko, już 
zostały wykonane. Ponadto gmina 
liczy na to, że otrzyma jakieś dodat
kowe pieniądze ( chcxlzi o tu o I O tys. 
zł) ze spółki wodnej. - A za 35-40 
tysięcy już dobry sprzęt mażna kupić 
- uważa wójt Nowsza koparka zo
stanie kupiona na wiosnę tego roku. 

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

Szkoła Policealna dla Dorosłych w 1Bolimowie 
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Szansa dla Ciebie: nowy zawód - pewna praca 
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zjazdy co dwa tygodnie w soboty i niedziele 
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/altu - mówi radny. - Remont me
todą natryskową wystarczyłby na 
siedem do dziesięciu lat - dodaje -
natomiast przy obecnym spadku 
dynamiki inwestycji i zadłużeniu p<r 
wiatu, naprawdę trzeba się martwić 
o dalsze losy ewentualnt;j inwestycji 
w Janowicach.-

Dyrektor Powiatowego Z,arządu 
Dróg Andrzej Stajuda przyznaje, że 
metodą natryskową remontowane 
były niektóre drogi na terenie po
wiatu łowickiego, jednak metoda ta 
nie sprawdzi się w przypadku dróg 
naprawdę zniszczonych, o słabej 
podbudowie. - Nie mówię nie, ale 
musielibyśmy się poważnie zastano
wić o jakie drogi tutaj chodzi i w ja
kim stanie będą one po zimie- doda
je. 

Propozycja Kowalskiego wzięta 
zostanie pod uwagę podczas kolej
nych posiedzeń poszczególnych ko
misji rady powiatu. Budź.et powia
tu łowickiego uchwalony zostanie 
najprawdopodobniej na sesji w lu
tym. Do tego czasu radni podejmą 
decyzjęcodorozdysponowania 195 
złotych na drogi w gminie Niebo-
rów. 

(wcz) 

dzy innymi dach - blacha i krokwie, Obecnie dach wieży pokryty jest 
a także tynki i wewnętrzne schody, zwykłą, cienką blachą. - W najbliż
a jak mówi proboszcz, nie wiadomo szym czasie zakupimy blachę mie
co jeszcze trzeba będzie zrobić, kie- dzianą, co kosztować będzie 30 ty
dy inwestycja już się rozpocznie. sięcy złotych - zapowiada pro-

Gruntownego remontu wieża nie boszcz, oceniając; że na całkowity 
przechodziła właściwie nigdy i na remont potrzebna byłaby kwota 
dobrą sprawę nie wiadomo w jakim I OO tysięcy złotych. Rozpocznie się 
stanie jest też strop. Już dziś wcho- on latem, na przełomie czerwca i li)r 
dząc na wieżę, proboszcz czyni to ca. 
z przysłowiową duszą na ramieniu. 

Gmina Kiernozia 

Mienie gminy ubezpieczy Concordia 

U bezpieczenie mienia komu
nalnego należą::ego do gminy 
Kiernozia powierzone zosta

ło w tym roku łódzkiemu oddziało
wi należącemu do Grupy Concor
dia. Oferta Concordii, opiewająca na 
10,5 tysiąca złotych, była najko
rzystniejsza, a umowa zawierana jest 
na rok. Ubezpieczenie obejmuje 

Gmina Domaniewice 

wszystkie obiekty i budynki nale
żące do gminy wraz z wyposaże
niem - ~gminy, szkoły, przed
szkole, stacje uzda1niania wody, 
a także drogi, budynki zlikwidowa
nych szkół, budynki i samochody 
strażackie, ubezpieczanie o.c. oraz 
n.w. strażaków i sołtysów. 

(mwk) 

Przetargi nierozstrzygnięte 
Tylko jedna osoba ~inte- 'na niej budynek dawnej szkoły pod

resowała się dwudziestolet- stawowej o powierzchni użytkowej 
nią dzierżawą jednej z dzia- 188 m2, bud)Jnek gospodarczy 
łek, żadna zaś kupnem dru- o pow. 49 m2,; komórka o pow. 21 
giej, obu położonych w Ro- m2 a także ubikacje, śmietnik i stud
góźnie I w gminie Domanie- nia Zabudowania te są ogrodzone, 
wice. Przetargi wyznaczono ale wymagają remontu. 

Radni Gminy Domaniewice na 
sesji 29 grudnia zastanawiali się, czy 
obniżyć nieco ceny wywoławcze 
bądź czy nie roźpropagować ofer, 
ty na szerszym terenie. -Oferty trze
ba ponowić. Moim zdaniem lepief 
dać ogłoszenia w ref onie bliższym 
Wdzi. Może tam znajdą ~ ludzie 
zainteresowani naszym . terenem -
mówiłrach:JySlawomirSałek. Wrrzy
~gdyponowneogłoszeaieofu-

ty sprzedaży oraz dzierżawy nieru
chomości w Rogóźnie nie odniesie 
skutku, ceny zostaną obniżone np. 
do 20 tys. zł przy sprzedaży oraz 
300 złmiesięczniezadzierż.awędru
~tj nienx:homaii (ro) 

na 15 grudnia. Cena wywoławcza działki prze-
:maczonej do sprzedaży, o pow. 0,25 

O ferent, który interesował się ha wynosiła 25 tys .. zł. Działka ta 
dzierżawą działki nie był dla leży naprzeciwko przeznaczonej do 
lwmisji wiarygodny - wyja- wydzierżawienia. Jest to również 

śniał wójt Mirosła~ Grzegorz Re- działka zabudowana. Stoi na niej 
dzisz. Cena dzierżawy działki budynek garażowy z częścią biu
o powierzchni 23 arów określona · rową o powierzchni 189 m2, garaż 
była na 400 zł miesięcznie. Działka oraz ubikacja Działka jest ogrodzo
ta jest cz~iowo zabudowana Stoi na 

JUŻ OTWARTY NOWY 

SKtAD 
NA ULICY SKtADOWEJ 

Arma AGRO·BUD oferuje Państwu 
~MATERIAŁY BUDOWLANE 

drewno, cegły, stal, cement, wapno, piasek do tynków, 
cement li od 295 zł 

~ ~GIEL kostka, orzech, miały 
~ EKO-GROSZEK workowany 

~oraz NAWOZY lll 
a wszystko to w bardzo 'rut li/ .• 
atrakcyinych cenach !!! r; • • · · 

Dowóz oraz rozloclunek HDS Te/, 830· 22·55 

e 
NOWE I UŻYWANE MONTAŻ, WYMIANA 

ł.owia, td. /aUkiefo 16 m 
(przy sklepie spożywezym) tel. (0-,46) 830-31-44 a: 

GENERALNY WYKONA WCA ZATRUDNI 

NA BUDOWĘ 
W WARSZAWIE 

a firmy lub brygady w zawodach: 
cieśla, murpr:z;-z0rójai;z 
a firmy wykonujące:instalacje 
sani~ar e zewnętrzne i wewnętrzne, 
instal cje elektryczl10'Zewnętrzne 
i w7 nętrzne„ślusarkę, balustrady. 

Koritakt: 0694-469-108, 0694-469-107 
0607.:662-653,mail:jw@pbfeniks.pl ~ 

"' 
=>WINDYKACJA POiASĄDOWA 
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Dl.UZNIKOW 
:>POSZUKIWANIE OSÓB 
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POŚREDNICTWO 
W SPRZEDAŻY - KUPNA UŻYWANYCH 
koparek, koparko • ładowarek, ciągników I akcesoriów 
~o ciągników, kombajnów, sam1jezdnych wozów parowych, 
maszyn do obsługi Inwentarza żywego, clęiarówek, 
samochodów dostawczych I Innych maszyn. 
Zapewniona profesjonalność, umowa pośrednictwa, (I') 
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„Ekonomik" 

DWIE NOWE PRACOWNIE 
Dwie nowe pracownie ze sprzę

tem komputerowym i multimedial
nym za ponad 56 tysięcy złotych 
otwarte zostały 31 grudnia w Ze
spole Szkół Ponadgimnazjalnym nr 
4 w Łowiczu. Pracownie wyposa
żone zostały za pieniądze z dwóch 
różnych programów, tak więc szko
ła poniosła tylko koszty adaptacji 
pomieszczeń i wyposażenia ich 
w meble. Pierwsza z pracowni to 
SzOK, czyli Szkolny Ośrodek Karie
ry, druga jest pracownią specjali
zacyjną do nauki ekonomiki i zarzą
dzania małą firmą. 

S zOK, podobny do tego jaki istnieje już 
przynajmniej od roku w szkole na Bli

chu, prowadzi doradca zawodowy i pe<la
gog szkolny Beata Bejda. 2'.a 16.800 złotych 
wyposażony został w komputer stacjonar
ny, laptop, projektor multimedialny oraz 
unądzenie wielofunkcyjne w którym znaj
duje się skaner, drukarka i kserokopiaika. 
Oprócz tego SzOK wyposażony jest 
w wiele publikacji książkowych, broszurek, 
a także programów komputerowych. Naj
droższy z nich eSzOK, kosztował 

2.200 złotych i jest programem badającym 
między innymi predyspozycje zawodowe 
uczniów. 2'.awiera też ogromną ilość infor
macji, na przykład opisy zawodów, testy 
psychologiczne, infonnacje o zawodach, in
fonnacje prawne czy dane na temat wy
ższych ucz.elni W ośrodku majdujesię obec
nie osiem stanowisk komputerowych, gdyż 
sprzęt uzupełniony został z zasobów szkol
nych, podczas wymiany w sali komputero
wej. 

SzOk ma przede wszystkim za zadanie 
doradztwo zawodowe dla uczniów i ich ro
dziców. Tak więc dostarczał będzie porad, 
udostępniał infonnacje o kierunkach kształ
cenia, zawodach, o lokalnym rynku pracy, 
p17.episach prawa pracy czy pobudz.ał kre
atywność i przedsiębiorczość. Młodzież 
może w nim skorzystać ze sprzętu kompu
terowego, Internetu oraz zasobów SzOK -
programy, materiały, publikacje. Każdy 
uczeń.będzie mógł nauczyć się obsługi no-

Młodzież z nEkonomikan może już korzystać ze specjalistycznej pracowni, w której zgromadzono sprzęt 
za ponad 40 tysięcy złotych. 

woczesnego komputera, korzystania ze spe
cjalistycznych programów i bazy danych 
koniecznych podczas szukania kierunków 
kształcenia lub pracy, czy nawet tworzenia 
własnej firmy. Organizowane będą warszta
ty, prelekcje, spotkania z pracodawcami, 
przedstawicielami agencji pośrednictwa pra
cy itp. „Nie wifilZ co zrobić, nie wiesz kim 
być, SzOK ci pomoże wspią!: s~ na sz.c:zyt" 
- takim hasłem ułożonym pcr.ez uczennicę 
IBę Przygodę_ z klasy tIZeciej technikum 
handlowego (podczas otwarcia pracowni 
rozstrzygnięty został konkurs na logo i ha
sło reklamowe SzOK) podsumować można 
działalność ośrodka. 

ZSP nr 1 

Jak prowadzić 
malq flrmt 

Druga z pracowni wyposażona została 
za ponad 40 tysięcy złotych w siedem kom
puterów stacjonarnych, trzy laptopy, tabli
cę interaktywną, rzutnik multimedialny 
i drukarkę laserową, W sali jest 15 stano
wisk komputerowych, gdyż wyposażenie 
uzupełnione zostało z zasobów szkolnych. 
Pracownia służyć ma nauce przedmiotu 
specjalizacyjnego ekonomia i zarządzanie 
małą firmą, a pieniądze pochodzą ze środ
ków unijnych w ramach programu Phare, 
podprogram Pracuję, zatrudniam. Projekt 

stworzyły nauczycielki Bożena Sztela-Ziół
kowska i Janina Mierzejewska-Majcherek. 
W przyszłości pracownia ma być takż.e salą 
egzaminacyjną dla uczniów zdających 

Sukcesy techników i elektryków 
Z kolei szkolny etap ,,Euroelektry", tj. 

12.01.2006 r. 

przedmioty zawodowe, korzystać z niej 
można również podczas innych zajęć. 

Wspomniany przez nas przedmiot jest 
dosyć specyficzny, gdyż uczniowie podzie
leni są na grupy i w ramach tych grup tworzą 
fikcyjne firmy, którymi zarządzają. Bardzo 
ważny jest w tym przypadku również kon
takt z działającymi w1>0wiecie firmami, tak 
aby można było zdobytą wiedzę i umiejęt
ności sprawdzić w praktyce. Nauczycielki 
widz\ałyby to w ten sposób, iż uczniowie 
oprowadzani byliby po firmach, zapozna
wali się z konkretną ich pracą, lub też 
w danym dniu - na przykład raz w miesiącu 
- spotykali się z przedstawicielem firmy, 
który omawiałby praktyczną stronę danego 
tematu. 

W przypadku obydwu pracowni wanm
kiern uzyskania pieniędzy było nawiązanie 
współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, 
którzy podpisali listy intencyjne, w któ
rych zobowiązali się do współpracy. Na
uczycielki sąjednak nieco rozżalone, gdyż 
z ponad 40 podmiotów z jakimi nawiązały 
współpracę, na uroczystości otwarcia pra
cowni pojawiło się tylko kilkoro. - Chciały- , 

śmy podziękować za pomoc i omówić szcze
góły dalszej współpracy-rnówiBożeoaS~ 
la-Ziółkowska. - Jeśli nie zaistnieje tako. 
współpraca, program kszt.ał.cenia będzie nie
pełny- martwi się nauczycielka. 

Wniosek o sfinansowanie wyposażenia 
SzOK rozpatrywany był wraz z czterdzie
stoma innymi wnioskami z terenu woje
wództwa łódzkiego. Do realizacji skierowa
no tylko 10. Maksymalnie uzyskać można 
było 18 tysięcy złotych, choć najczęściej 
szkoły dostawały dużo mniej. Wniosek do
tyczący specjalistycznej pracowni wybra
ny został z 48 pochodząpych z wojewódz
twa łódzkiego. Do realizacji skierowano 
w tym przypadku 18 wniosków. Podobna 
pracownia otwarta została też w tym tygo
dniu w szkole na Blichu. Poza Łodziąjest to 
jedyny przypadek, aby zaakceptowano dwa 
wnioski z jednej miejscowości. (i.v.:::z) 

Pod koniec ubiegłego roku oka
zało się że, aż. dziesięciu uczniów 
będzie reprezentowało Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Łowi
czu w okręgowym etapie dwóch olim
piad: wiedzy technicznej oraz elek
trycznej i mechanicznej. 

nikurn Mechanicznego i Elektrycznego. Do 
organizatora konkursu trafiło 15 prac 
uczniów, którzy przeszli eliminacje szkol
ne. SpośródnichKonradJędrzejczyk, uczeń 
klasy IVEa, zakwalifikował się do eliminacji 
okręgowych, które odbędą się 20 stycznia 
w Domu Technika w Łodzi. - Przygotowy
wałem się do pierwszego etapu około dwóch 
tygodni. Pytania wykraczały poza zakres 
programu nauczania w technikum. Obecnie 
przygotowuję się do etapu okręgowego. 
Głównie czytam dużo specjalistycznych cza
sopism i ćwiczę razwUp;ywaniezadań-zdra.. 
dzaKonrad 

Olimpiady Wiedzy ElektryczneJ i Elektro
nicznej odbył się w ZSP nr 1 w listopadzie. 
Organizatorem tej olimpiady jest Stowarzy
szenie Elektryków Polskich. Do pierwsze
go etapu przystąpiło 24 uczniów klas ID 
i IV Technikum elektrycznego, Do etapu 
okręgowego, który odbył się 9 stycznia za
kwalifikowało się aż 9 uczniów: Wojciech 
Błaszczyk, Marcin Budziak, Paweł Fijał
kowski, Kamil Kochanek, Dariusz Kuciń
ski, Piotr Michalak, Jarosław Redzisz oraz 

Aż sześć różnych układów poloneza można było zobaczyć podczas stud
niówki w I LO im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu. 

S zkolny Etap Olimpiady Wiedzy Tech
nicznej odbył się na ul. Podrzecznej 

w październiku ubiegłego roku. Organizato
rem tego konkursu jest Łódzki Komitet Okrę
gowej Olimpiady Technicznej. Wzięło w nim 
udział dwudziestu uczniów klas III i IV Tech-

Przemysław 2'.akrzewin. 

.400 osób na studniówce w I LO 

Pedagodzy pomogq wybrać szkolę 

Sześć klas trzecich miało w ostat
(eb) nią sobotę 7 ~tycznia bal studniów

kowy w I Liceum Ogólnokształcącym 
imienia Józefa Chełmońskiego 

- w Łowiczu - była to pierwsza w tym 
roku studniówka w Łowiczu. 

niepotrzebnie się martwił. Polonez w wy
konaniu klasy „C" wypadł bardzo dobrze 
(w wykonaniu pozostałych klas zresztą też). 
Poloneza w tej klasie poprowadził trzecio
klasista Paweł Wojciechowski z Kingą Gro
chowską, która będzie miała studniówkę 
w przyszłym roku. 

J ak pokierować gimnazjalistą, by doko
nał właściwego wyboru szkoły i w przy

szłości mógł wykonywać zawód, do które
go jest predysponowany - na taki właśnie 
temat przeprowadzono szkolenie w ponie
działek 12 grudnia dla pedagogów szkol
nych z gimnazjów z Łowicza i powiatu 
łowickiego w szkole blichowskiej w Łowi
czu. Zorganizował je działający tam od 
roku Szkolny Ośrodek Kariery, przy 
współudziale Powiat0wego Urzędu Pra
cy w Łowiczu. 

W szkoleniu udział wzięło 12 pedago
gów z 14 gimnazjów z powiatu. Tematy, 
o których rozmawiano, dotyczyły rynku 

. . 

pracy, oczekiwań pracodawców co do kom
petencji zawodowych i ponadzawodowych 
przyszłych pracowników oraz - co najbar
dziej interesowało pedagogów - sposobu 
określania preferencji zawodowych uczniów, 
celów i życiowych zamierzeń. Szkolenie 
prowadzili pracownicy blicbowskiego 
SzOK-u Beata Woźniak i Mariusz Szew
czyk. Szkolenie przeprowadzono w okre
sie, gdy uczniowie ostatnich klas szkół gim
nazjalnych podejmują decyzje dotycz.ące 
wyboru dalszego kierunku szkolenia, wy
bierając już też w pewnym sensie zawód, 
który będą chcieli w przyszłości wykony
wać. 

Oprócz szkolenia dla pedagogów, pra-· 
cownicy ośrodka prowadzą także codzien
ne_konsultacje z uczniami szkół gimnazjal
nych i ponadgimnazjalnych pomagając im 
wybrać odpowiedni dla nieb kierunek dal
szego kształcenia W biurze mieszcz.ącym 
się w dawnym budynku internatu blicbow
skiej szkoły w godz. od 9 do 14 gości co
dziennie kilka młodych osób, najczęściej 
z rodzicami. Oprócz tego pracownicy biura 
jeżdżą na spotkania w szkołach z uczniami. 
Tego typu spotkania można umówić 
z SzOKiem dzwoniąc pod numer telefonu 
0-46-837-37 -05. 

(tb) 

W balu uczestniczyło około czterysta 
osób. Rodzice i zaproszeni goście 
mieli więc okazję zobaczyć stud

niówkowego Poloneza w aż sześciu róż
nych wykonaniach. Każda klasa przygoto
wała bowiem nieco inny układ do tańczenia 
i każdy trwał od około 6 do prawię 8 minut 
-Przygotowywałemzeswojąklasątenuldad 
już od dawna. Jest trochę skomplikowany 
a miejsca na sali nie będzie dużo jak wejdą 
rodzice i goście ... - martwił się podczas pró
by poloneza w wykonaniu klasy trzeciej 
„C'' o profilu przyrodniczym jej wycho
wawca, absolwent tej szkoły sprzed pięfna
stu lat; JaroSław Waź.niak. Okazało się, że 

W tym roku wychowawcami klas trze
cich, a więc maturalnych, są: klasy ,A" 
o profilu matematyczno-informatycznym 
Maria Dębska, klasy ,,B" o takim samym 
profilu Tomasz Piasecki, klasy „C'' o profilu 
przyrodniczym Jarosław Woźniak, klasy 
,,D" o profilu filologicznym - Barbara Wró
bel, klasy ,,E" o profilu humanistycznym - _ 
Monika Kleczyńska i klasy ,,F' o profilu 
biologiczno-chemicznym Iwona Kunicka. 

W tym roku do matury w I LO im Józefa 
Chełmońskiego przystąpić ma 180 uczniów. 
Czy boją się egzaminów maturalnych? Pew
nie tak, ale na studniówce starali się o tym 
myśleć jak najmniej. (mak) 
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Pól tysiqca gołębi na Blichu SP Skaratki 

Loteria świąteczna 
dla domu dziecka 

Blisko pół tysiąca raso
wych gołębi, w tym wiele 
z nich wartych nawet po 2 ty
siące złotych za jednego pta
ka, można było obejrzeć 
w ostatni weekend w sali 
gimnastycznej Zespołu Szkół 
Rolniczych na Blichu. 

D oroczna wystawa gołębi raso
wych na Blichu, organiwwa

na zawsze w styczniu, była dla ho
dowców okazją nie tylko do po
chwalenia się ptakami ze swojej ho
dowli, ale również do wymiany 
i sprzędaży gołębi. o tym, że han
del kwitł na całego można było się 
przekonać głównie na kmytuzuoraz 
na balkonie nad salą gimnastyczną, 
gdzie stały klatki z gołąbkami, które 
nie brały udziału w ocenie. W nie
dzielę, tuż po ogłosz.eniu wyników 
oceny ptaków, niektóre klatki pu
stoszały. Gołębie zmieniały właści

cieli 
Dorocznej wystawy na Blićhu, 

już siódmej w tym miejscu, nie po
winien ominąć żaden S2.31lujący się 
gołębiarz. Organiwwana jest głów
nie po to, żeby hodowcy mogli po
chwalić się rezultatami w hodowli 
poszczególnych ras gołęb~ ale nie 
tylko. Każdy hodowca przecież 
docenia możliwość zakupienia fa
chowej literatury, a prn:de wszyst
kim wymiany doświadcz.eń z inny
mi hodowcami. - Tak na co dzień, to 
nie mamy czasu, żeby spotykać się 
w większym gronie i rozmawiać 
o gołębiQch. 'Jjile, co z najbliższymi 

znajomymi, ale to trochę za ma/o -
powiedział nam gołębiarz spod Kut
na Janusz Gać. Do związku co praw
da nie należy, a więc i nie wystawiał 
swoich gołębi, ale w Łowiczu był 
już po raz traeci z rzędu. 

Podczas oglądania klatek z ptaka
mi biorącymi udział w ocenach -
a zajmowały one prawie całą dużą 
salę gimnastyczną -można było zo
stać mimowolnym świadkiem cie
kawych rozmów. - Ta plamka na 
oku, tochybapodkdorowana. .. Maże 
nie, ale trzeba by wxjąć go z kl.alki., 
żeby sprawdzić- rozmawiali ze sobą 
o ubarwieniu gołębia dwaj znający 
się na rnxzy hodowcy. 

O ceny wystawiane gołębiom, 
w każdej z ras osobno, zaws:zJ:, 

wzbudzają kontrowersje, a to z t.tj 
przyczyny, że sędziowanie na wy
stawach gołębi jest niezwykle trud
ne. z.asady są w ~i podobne do 
panujących na konkursach piękno
ści i wyborach miss. Każdy z sę
dziów musi oceniać postawę, ubar
wienie, to c:zy gołąb nie pochyla za 
bardz.o głowy, stan piór, budowę ana
tomiczną, kolor, nawet wielkość oka 
itd z.a każ.dy detal ptak mot.e otrzy
mać punkty ujemne, które odejmo
wane są od liczby 100. Gołęb~które 
mają sto punktów praktycznie nie 
ma - tak to już z ideałami bywa Na 
wystawie w Łowiczu bardz.o dużo 
ptaków zostało jednak ocenionych 
na 92-95 punktów, c:zyli bardz.o wy
soko. Oczywiste jest, że im wyższa 
ocena na wystawie, tym wyższa 
cena w sprz.edaży gołębia - Dawał 

P o raz czwarty uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej 
w Skaratkach 

zorganizowali loterię fantową, 
z której dochód zostanie 
przekazany dla·Domu Dziecka 
w Strobowie. Loterię 
przygotowały nauczycielki 
Anna Majewska oraz Jolanta 
Brożek. Pozyskały 34 pluszaki 
z firmy „Sandy'' z Łowicza, 
kilkadziesiąt innych fantów 
przynieśli sami uczniowie. 
Losy sprzedawano 21 grudnia. 
Kosztowały od 2 do 5 zł. 
Dzięki loterii uzbierano 350 zł. 
22 grudnia tuż przed Wigilią 
uczniowie sprzedawali 
dodatkowo aniołki 
własnoręcznie wykonane 
z masy solnej, które można 
było powic::sić na choince. 
(eb) 

Domaniewice 

Jacek i Placek w GOK 
Takiej wystawy nie mógł opuścić żaden szanujący się gołębiarz. G miony Ośrodek Kulturyw 

Domaniewicach zaprasza 
głównie dzieci i młodzież 

z terenu gminy na 
przedstawienie zatytułowane 
,)acek i Placek". Zostanie ono 
wystawione na deskach ośrodka 
18 stycznia o godzinie 17, przez 
aktorów Teatru Mer z Łodzi. 

mi za samca półtora tysiąca, ale nie 
sprzedałem, bo gdzie ja takiego dru
giego szybko znajdę - dało się sły

=i; pomiędzy klatkami. Hodowcy 
je.dnak nie chcą zdradz.ać SZJ:ZJ!gÓ

łów swoich transakcji i zapytani 
wprost, nabierają wody w usta No 
cóż, konkurencja w gołębnictwie jest 
duża i nie można się temu dziwić. 

W Polsce jest 57 regionalnych 
związków hodowców gołębi, do 

łowickiego należy ponad 70 osób. 
Srefłowickiego związku-Zbigniew 
Salamon, jest w pierwszej piątce 
polskich hodowców. Wystawiał nie 
tylko w województwie łódzkim, ale 
jeździł również na duże wystawy 
do Szcz.ecina, Krakowa, Poznania 
i1p. Na ostatniej łowickiej wystawie 
zdobył pierwszą nagrodę za rasę 
,,fil"Oka łowicka" zdobywając za trzy 
ptaki łączną ocenę 286 punktów. z.a 

rasę„srebmiak" pieiwszemiejsceza
jął Henryk Dudek zdobywając 283 
punkty. Rasa ,,perłowy'' to nagroda 
dla Stanisława Gacia(280punktów), 
rasa ,,mewka" -nagroda dla Mirosła
wa Urbanka (278 punktów), rasa 
,,niemiecki wystawowy'' - nagroda 
dla Edwarda Kucharskiego (281 
punktów), rasa „pawik" - nagroda 
dla Jana Gajdy (281 punktów). 

(mak) 

W ubiegłym roku przedstawienie 
w tym okresie obejrzało ponad 
sto osób. (eb) 

MAŁYOOSC 
NIEDZIELNY 

Mamy wiernych Czytelników 
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Wtorek 17 stycznia: 14.00 -

turniej gry w lotki dla SP, 16.00 -
twniej tenisa stołowego dla gimna
zjalistów. 
Środa 18stycznia: 14.00-tur

niej bilarda dla SP, 16.00-turniej rzu
tów w lotki dla gimnazjalistów. 

Czwartek 19 stycznia: 14.00 
na dużej sali turniej ringo dla SP, 
o 16.00 - dla gimnazjalistów i star
szych. 

Naturalnie: odpoczywać i korzystać ze świeżego powietrza. 
Warto też spotkać się z kolegami na sali gimnastycznej - program 
proponowany przez szkoły nie był jednak, niestety, gotowy 
w chwili zamykania tego numeru NŁ. Propozycje OSiR publikujemy 
w informatorze sportowym na stronie 32, tutaj natomiast 
propozycje innych instytucji kulturalnych - w Łowiczu i okolicy. 

Biblioteka Mieiska Czwartek 26 stycznia godz. warsztaty komputerowe i projekcje 
1 O - zajęcia plastyczne dla dzieci, filmów. Organizatorzy prosą o za-

Zajęcia odbywać się będą w bi
bliotece na os. Bratkowice w godzi
nach od 10.00 do 16.00 od wtorku 
do piątku. 

godz. 19 seans DKF. branie obuwia na zmianę. 

Wewtori<i odbędąsięzajęcia tech
niczno-plastyczne pod hasłem 
„Walentynkowy prezent dla niej 
i dla niego". W środy zajęcia zaty
tułowane „Okienko na świat" per 
zwalą na zdobycie dodatkowych 
umiejętności korzystania z Interne
tu. We czwartki w ramach zajęć 
„U babci i dziadka" będzie można 
zorientować się w co się bawić 
z babcią lub dziadkiem i w czym im 
pomóc. Dzieci przygotują się na 
Dzień Babci i Dziadka W piątki 
będzie można się sprawdzić w za
wodach pod hasłem „Główka pra
cuje", czyli grach typu: zgaduj-zga
dule, kalambury, rebusy, łamigłów
ki, konkursy z wykorzystaniem 
słowników, encyklopedii i księgcr 
zbioru biblioteki. Wszystkie po
wyżl>ze zajęcia adresowane są do 
dzieci w wieku do 15 lat 

łowicki Ośrodek 
Kultury 

w pierwszym tygodniu ferii pro
gram Łowickiego Ośrodka Kultury 
skierowany do dzieci i młodzieży 
będzie obejmował także zajęcia 
warsztatowe dla z.espołu folklory
stycznego Koderki, który będzie 
spotykał się codziennie o godz. 11. 
Zwyczajowo uzupelnieniem progra
mu będą także czwartkowe projek
cje filmowe w ramach Dyskusyj
nego Klubu Filmowego „Bez na
zwy'', o których piszemy na stro
nie 25. Ferie zakończy koncert 
Michała Bajora „30/30 największe 
przeboje" prezentujący jego naj
popularniejsze piosenki, które 
zaśpiewał przez 30 lat swojej pra
cy estradowej. Na ten koncert jest 
już jednak komplet. 

Poniedziałek 16 stycznia 
godz. JO - gry i zabawy stolikowe 
na sali audiowizualnej. 
Środa 18 stycznia g~ 10 -

bezpłatna projekcja bajek dla dzieci 
na sali kinowej. 

Piątek 27 stycznia godz. 10 -
na sali klubokawiarni Tipes Topes 
odbędzie się dyskoteka dla dzieci, 
wstęp wolny. 

Niedziela 29 stycznia godz. 18 
- koncert pm:bojów Michała Bajer 
ra, bilety w cenie 20 złotych zostały 
już jednak spm:dane. 

Pływalnia 

Zawody ,,Pływanie na wesoło" 
dla szkół podstawowych proponu
je na czas ferii miejska pływalnia. 
We wtorek 17 stycznia odbędzie się 
,,Bitwa piratów" - na wytyczonym 
liniami obszarze basenu, „walka" 
dwóch uczestników na materacach, 
kto kogo pierwszy wepchnie do 
wody. 
Środa 1 S. stycznia godzina 

12.00- „Wyścig w dętce" - pm:cią
ganie dętki na drugą stronę basenu 
z uczestnikiem wyścigu w środku 
dętki. Udział biorą dwie osoby, któ
re na zmianę ciągną linę, liczy się czas 
łączny paiy. Udział biorą chłopcy 
i dziewczęta. 

Czwartek 19 stycznia, godzi
na 12.00-„Wyścig z balonem" -wy
ścig na dystansie 25 metrów. Trzy
mając balon w zębach ktO szybciej 
przepłynie - styl dowolny. 

Wtorek 24 stycznia - ,,Poła

wiacze pereł" - kto wyłowi więcej 
krążków. Dziesięć krążków rozrzu
conych zostanie na dnie basenu. Kto 
w czasie jednego zanurzenia wylcr 
wi więcej krążków. -
Środa 25 stycznia - ,,Przepra

wa tratwą" - kto szybciej przepły
niena materacu nadrugąstronęwicr 
słując rękami. 

Czwartek 26 stycznia - ,,Nu
rek" -kto dalej pm:płyniepod wodą 
z odbicia od ściany basenu. 

W każ.dym dniu zajęcia odbywają 
się od godziny 12.00-wkażdej kon
kurencji udział wziąć mogą chłopcy 
i dziewczęta. 

Dni otwarte 
w „Wiosence" 

Czwartek 19 stycznia godz. • Dniotwartezaplanowanonaczas 
19 - seans w ramach DKF ferii w łowickim Przedszkolu 

Piątek 20 stycznia godz. JO _ Nr 7 „Wiosenka". Oferta skiercr 
otwarty konkurs piosenki dla dzieci wana jest do dzieci z terenu całego 
i młodzieży ,,Mikrofon dla wszyst- miasta w wieku 3 - 12 lat Zajęcia 
kich'', regulamin konkursu pozwala odbywać się będą w godzinach 1 O.OO 
zaśpiewać dowolną piosenkę do - 12.00. 
przyniesionego przez siebie akom- W poniedziałek 16 stycznia 
paniamentu. Na najlepszych wyk<>- i we wtorek 17 stycznia zorgani
nawców czekają nagrody. zowane zostaną warsztaty kompu-
Poniedziałek 23 stycznia terowe i plastyczne. W środę 

godz. IO - na sali tanecznej odbędą 18 stycznia będą warsztaty kom
się otwarte zajęcia muzyczncrru- puterowe i plastyczne oraz projek
chowe. cja filmu dla dzieci. W czwartek 

Wtorek 24 stycznia godz. 1 O - 19 stycznia odbędą się warsztaty 
zajęcia muzyczncrruchowe i o tej komputerowe i projekcja filmu. Za
samej godzinie zajęcia plastyczne dla bawę karnawałową zaplanowano na 
dzieci. piątek 20 stycznia. 
Środa 25 stycznia godz. 1 O - Od poniedziałku 23 stycznia 

bezpłatna projekcja bajek dla dzieci do środy 25 stycznia włąc:znie 
nasalikinowej. w Wiosence odbywać się będą 

GBP Bielawy 
Biblioteka będzie czynna, jak co 

dzień, tj. od godziny 8.00 do 16.00, 
a w środy i piątki dłużej, bo do gcr 
dziny 18.00. Zorganizowany zosta
nie turniej szachowy. Do dyspozy
cji będą giy planszowe a w razie 
potrzeby zorganizowane zostaną 
zajęcia plastyczne. Największym 
zainteresowaniem cieszyć będą się 
zapewne komputery. 

GOK Bolimów 
Na spontaniczność młodzieży 

stawia w tym roku Gminny Ośro
dek Kultury w Bolimowie. Jak per 
kazała praktyka lat ubiegłych, pla
nowaniezaj~ w konkretnych dniach 
nie zawsze wychodziło, zatem 
GOK czeka na propozycje uczest
ników - mogą to być na przykład 
zajęcia plastyczne lub kulig, z tym 
zastrzeżeniem, że ten ostatni orga
nizowany będzie odpłatnie (cena 
zależeć ma od ilości uczestników). 
Pm:z całe ferie GOK Bolimów ofe.
ruje natomiast dostęp do kompute
rów i Internetu - 3 stanowiska kom
puterowe, gry telewizyjne, piłka
rzyki i bilard GOK w poniedziałki 
i środy czynny jest od godziny 8.00 
do 16.00, we wtorki i czwartki od 
10.00 do 18.00 i w piątki w godzi
nach 12.00 - 20.00. 

GOK Chqśno 
Zajęcia w czasie ferii w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Chą.śnie będą 
rozpoczynać się każdego dnia rober 
czego o godz. 10 grami świetlicowy
mi, o godz. 13 odbywać będą się róż
nego rodzaju turnitje. Atrakcją tegcr 
rocznych ferii będzie na pewno bal 
karnawałowy, który odbędzie się 19 
stycznia. Oto rozkład proponowa
nych zajęć: 
Poniedziałek 16 stycznia 

godz. 13 - turniej w piłkarzyki ster 
łowe. Wtorek 17 stycznia godz. 
13 - turniej bilardowy dla dzieci 
i młodzieży z rocznika 1993.i młod
szych. Środa 18 stycznia godz. 
13 - turniej bilardowy dla młodzie
ży rocznika 1992 i starszej. Czwar
tek 19 stycznia godz. 13 -bal kar
nawałowy, wejście na salę GOK 
kosztować będzie 2 zł. Organizatcr 
rzy zapewniają muzykę i drobne 
atrakcje, konkursy i słodki poczę
stunek. Piątek 20 stycznia godz. 
13 - turniej szaradziarski. Sobota 
21 stycznia godz. 1 O - gry świetli
cowe. 
Poniedziałek 23 stycznia 

godz. 13 - turniej w warcaby. Wto
rek 24 stycznia godz. 13 - turniej 
w szachy Środa 25 stycznia 
godz. 13 - turniej w tenisa stołowe
go dla dzieci i młodzieży rocznika 
1993 i młodszych. Czwartek 26 
stycznia godz. 13 - turniej w tenisa 

stołowego dla młodzieży z rocznika 
1992 i starszej. Piątek 27 stycz. 
nia godz. 13 - konkurs literacki dla 
uczniów szkół podstawowych. 
Konkurs będzie polegał na odpowia
daniu na pytania dotyczące lektur 
szkolnych. Sobota 28 stycznia 
godz. JO - gry świetlicowe, godz. 13 
- podsumowanie turniejów i wrę
czenie nagród 

GOK Domaniewice 
Jeżeli chodzi o zaplanowane 

atrakcje, to w środę 18 stycznia 
o godzinie 17.00 odbędzie się spek
takl zatytułowany ,)acek i Placek'' 
wystawiony przez Teatr Mer 
z Łodzi. W czwartek 19 stycz
nia w godz. 19.00- 22.00 odbędzie 
się pokaz pościeli wełnianej. Na 
środę 25 stycznia zaplanowano 
pokaz żywieniowy dla dzieci i nlłcr 
dzieży, podczas. którego będzie 
można nauczyć się przyrządzania 

smacznych deserów. W czwartek 
26 stycznia reprezentacja gminy 
Domaniewice pojedzie na turniej 
gmin do Głowna. 

GOK Kiernozia 
Plastycznie i na sportowo -

w czasie ferii zimowych GOK 
w Kiernozi czyrmy będzie według 
następującego planu: poniedziałki 
9.00-16.00, wtorki 13.00-18.00, śro
dy 9.00-16.00, czwartki 11.00-
18.00, piątki 11.00-18.00. w tym 
czasie- odbywać się będą turnieje: 
warcabowy, szachowy, tenisa ster 

łowego,giervideoipiłkarzyków.Pl.mk

ty zdobywane za udział w nich ~ 
swnowane, aby nagrodzić za udział 
w zajęciach najaktywnitjsze osoby. 

Równolegle organizowane będą 
zajęcia plastyczne, w których będą 
mogli brać udział wszyscy chętni. 
Pizewidziany jest też konkurs pla
styczny pod tytułem ,,Moje ferie". 

W drugim tygodniu ferii udostęp
n iona będzie wystawa z okazji 
30-lecia GOK w Kiernozi. Pokaza
ne będą na niej kroniki placówki od 
1982 roku do czasów obecnych, kro
niki Z-e.5polu Pieśni Ludowtj ,,Kier
nozianie", opracowania na temat hi
storii gminy, które powstały w ośrod
ku, listy gratulacyjne, wyróżnienia 
i nagrody, które placówka otrzymała 
w 'ciągu minionych trzydziestu lat, 
a także prace magisterskie na temat 
GOK i z.espołu ,,Kiernozianie". 

GOK Kocierzew 
Świetlice w Kocierzewie oraz 

w Boczkach będą czynne jak co 
dzień, tj. w godzinach 9.00- 16.00. 
Na dzieci i młodzież będą czekały 
do wyboru różnego typu gry plan
szowe oraz gry internetowe. Jeżeli 
znajdą się zainteresowani, odbędzie 
się turnitj bilardowy i tenisa stołcr 
wego oraz zajęcia plastyczne. 

GOK tyszkowice 
Poniedziałek 1& stycznia: 

15.00 - turniej tenisa stołowego dla 
szkół podstawowych, 18.00- bilard 
dla gimnazjalistów i starszych. 

Piątek 20 stycznia: 17.00 - bal 
i dyskoteka dla dzieci. 

GOK Nieborów 
Zajęcia plastyczne, warsztaty 

teatralne prowadzone przez ak
torów z Łodzi (środa 25 stycz
nia), warsztaty bibułkarskie i ce
ramiczne oferuje na czas ferii 
Gminny Ośrodek Kultury 
w Nieborowie. Te ostatnie pro
wadzić będą Marta Kędzierska 
i Jacek Tratkiewicz, artyści z Mi
chałówka. Dzieci nauczą się wy
konywać ceramikę z gliny, a także 
poznają proces jej wypalania. 
Oprócz tego GOK oferuje dostęp 
do Internetu - 3 stanowiska kom
puterowe, być mo:Ze· zorganizo
wany zostanie także wyjazd do 
kina. GOK Nieborów czynny jest 
w poniedziałki w godzinach ro.oo 
-20.00, wtorki - 10.00-20.00, śro
dy 10.00-17.30, w -czwartki, piąt
ki i soboty w godzinach 10.00-
20.00. 

GOK Sanniki 
Gmll:iny Oś.-odek Kultury w San

nikach w okresie ferii zaprasza dzie
ci i młodzież do uczestniczenia 
w codziennych zajęciach, ramowo 
w poniedziałki 16 i 23 stycznia 
przewidziano gry i zabawy stoliko
we. W kolejnych dniach tygodnia 
przewidziano inne atrakcje. 

dok na str. 22 
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CHITOZAN Z tYSZKOWICKIEJ 
Produkcja kolejnego 
środka - tym razem 
przeznaczonego dla 
ludzi, będącego 
suplementem diety
na bazie wyciągu 
pancerzyków 
sprowadzanych 
ze Stanów 
Zjednoczonych 
krewetek, 
rozpoczęła się 

w zakładzie Gumitex 
Poli-Farm Spółka 
z o.o. przy ulicy 
Łyszkowickiej 

w Łowiczu. 

nany na całym świecie pod 
różnymi postaciami (pro

szek, drażetki, pastylki, zawiesi
na itp.) chitozan, w łowickim za
kładzie produkowany jest w po
staci żelu. Płynna postać chitoza
nu jest szybko wchłaniana przez 
organizm i dzięki temu środek 
może działać, według zapewnień 

producenta i badań to potwierdza
jących, znacznie szybciej. 

Tylko na co działa ehitozan? -
należy zadać pytanie. Ogólne 
stwierdzenie jest takie, że wspo
mniany wyciąg z krewetek regu
luje funkcje fizjologiczne i rytmy 
biologiczne za pomocą oczysz
czania i regulacji procesów wy
miany. Jest to preparat biologicz
nie czynny, pochodzenia natural
nego. Otrzymywany jest w wy
niku deacetylacji chityny pozy
skiwanej z pancerzy skorupiaków 
morskich. Środek jest określany 
jako biologicznie czynna celuloza 
komórkowa, właściwościami 
przypominająca ludzkie włókna 
)mlagenowe. 

Czy lekko gorzkawy w smaku 
i cierpki środek przyjmie się na 

rynku i zyska aprobatę klientów? dług niego, chitozan przyjmowa- kapusty, którymi obkładał nogę 
Producent-właściciel Gumitexu ny regularnie przez żonę, byłjed- przesuwały się jednak pod ban
Poli-Farm Jan Kaźmierski jest nym z elementów kuracji, która daźem. Pod ręką miał pojemnik 
przekonany, że tak i na potwier- wpłynęłanaznacznąpoprawęjej z chitozanowym żelem i posma
dzenie swoich słów ma szereg ar- zdrowia. Opowiada również inną rował nim nogę i ponownie przy
gumentów. Należy również na- historię związaną z chitozanem, łożył liście kapusty. - Całą tę noc 
pisać, że do produkcji i rozpo- nim samym oraz ... liśćmi kapu- przespałem, więc pomyślałem so
wszechniania na rynku środków sty. - Od pewnego czasu często bie, że metoda z kapustą spraw-

Prezes Jan Kaźmierski w laboratorium osobiście nadzoruje produkcję Chitozanu Fit. 

środka od ludzi, którzy go uży
wają - mówi Kaźmierski. 

W Polsce badania nad właści
wościami chitozanu pro

wadził między innymi nieżyjący 
już profesor Henryk Struszczyk 
z Instytutu Włókien Chemicz
nych z Łodzi. To właśnie z nim 

będących suplementami diety ma bolała mnie noga. Bywało, że nie dziła się. Kolejne noce, jak było współpracował Kaźmierski. 
wyjątkowo osobiste podejście. mogłem spać przez znaczną część trzeba, też smarowałem nogę Współpracował zresztą już od 
Sam od momentu, kiedy rozpo- nocy. Znajomy mi poradził, że i przykładałem liście. Pomagało - dawna - na przykład ·podczas ba
czął badania nad środkiem, a po- można obkładać bolącą część opowiada. Aż kiedyś nie miał dań oraz wdraźania do produkcji 
tern produkcję, pije roztwór Chi- nogi świeżymi liśćmi kapusty - wieczorem liści, a noga zaczynała Biochikolu - biologicznego środka 
tozanu Fit co najmniej trzy razy opowiada Jan Kaźmierski. Posta- boleć. Posmarował więc tylko do ochrony zbóż, warzyw, drzew 
dziennie. Chitozan Fit pije rów- nowił wypróbować ten sposób ChitozanemFit. Ból minął i to bez ·i krzewów owocowych oraz ro
nież najbliższa jego sercu osoba, łagodzenia bólów, chociaż bez liści kapusty. - Dlatego tak istotne · ślin ozdobnych prze\l chorobami 
chora na raka trzustki żona. We- większego przekonania. Liście są dla mnie opinie na temat wirusowjmi, bakteryjnymi i grzy-

bowymi. Środek ten jest dostęp
ny na krajowym rynku i znany 
rolnikom już od kilku lat i rów
nież oparty na bazie wyciągu 
z chityny. 

Chitozan to polimer, który 
ze względu na swoją bioaktyw
ność, nietoksyczność i biodegra
dowalność znajduje coraz szersze 
zastosowaniem.in. w mędycynie, 
weterynarii, kosmetyce, jako śro
dek wspomagający odchudzanie, 
w ochronie roślin, ochronie śro- -
dowiska czy szeroko pojętej bio
tecbnologii. 

odczas zażywania, pod dŻia
łaniem enzymów trawien

nych część chitozanu ulega roz
szczepieniu (w odróżnieniu od 
większości komórek roślinnych) 
i jest wchłaniana przez krew. Jed
nym z głównych powstających 
związków jest kwas gialurowy -
niezbędny do prawidłowego 
funkcjonowania organizmu, 
wchodzący w skład substancji 
międzykomórkowej, błon komór
kowych, ciała szklistego oka. 
Druga część, nie rozszczepiona 
przez enzymy i nie wchłonięta 
przez krew, łączy się z wilgocią, 
oczyszczając komórki organi
zmu. Działa w przewodzie po
karmowym jak potężny absor
bent, oczyszcza jelita, usuwając 
substancje toksyczne. Wykorzy
stywany jest także do produkcji 
otoczek na leki, a od niedawna, 
dzięki możliwości wiązania z po
żywienia tłuszczu i cholestero
lu, jest stosowany jako środek 
odchudzający. Jego właściwości 
ochronne cenione są także w ko
smetyce - jest on składnikiem 
m.in. kremów, maseczek i toni
ków. 

Produkowany w Łowiczu Chi
tozan Fit można kupić m.in. 
w sklepie zielarskim przy ulicy 
Zduńskiej w Łowiczu za 25 zło
tych. Firma aktualnie pracuje nad 
zbudowaniem kanałów dystrybu
cji środka. 

(mak) 

Bez niepotrzebnych wizyt w wydziale komunikocii ZOZ w Łowiczu 

Trzy programy profilaktyczne Od połowy grudnia osoby 
mające dostęp do Internetu, 
a oczekujące na dowody reje
stracyjne bądź prawa jazdy 
wydawane przez łowicki wy
dział komunikacji, nie muszą 

. pojawiać się w urzędzie aby 
sprawdzić, czy dokument jest 
już gotowy do wydania. 

W prowadzone zostały stro
ny internetowe, po wejściu 
na które każdy może 

sprawdzić, czy jego sprawa została 

już załatwiona Na przykład w przy
padku dowodów rejestracyjnych, 
osoba rejestrująca samochód otrzy
muje dowód tymczasowy, po czym 
wydział ma miesiąc czasu 
na wystawienie dowodu stałego. 

Adresy stron to: www.pojazd. 
pwpw.pl i www.kierowca. 
pwpw.pl - pierwszy adres doty
czy wydawania dowodów reje
stracyjnych, drugi JJraw jazdy. 
Obsługa jest bardzo prosta: 
w przypadku sprawdzania dowo
dów rejestracyjnych w odpo-

wiednie pola należy wpisać nu-
mer rejestracyjny pojazdu i ostat
nie pięć znaków nadwozia i klik
nąć sprawdź. W przypadku praw 
jazdy podać trzeba swój PESEL, 
lub jeśli się go zapomniało, datę 
urodzenia pisaną bez spacji oraz 
imię i nazwisko, a następnie klik
nąć sprawdź. Pojawi się wtedy in
formacja, czy sprawa jest w toku, 
czy też jest już załatwiona W mo
mencie odebrania dokumentu spra
wa automatycznie znika z portalu. 

(wcz) 

Z espół Opieki Zdrowotnej 
w Łowiczu zawarł z Narodo
wym Funduszem Ochrony 

Zdrowia urnowy na trzy progra
my profilaktyczne - program 
przewlekłej obturacyjnej choro
by płuc, program profilaktyki 
raka szyjki macicy oraz program 
profilaktyki chorób układu krą
żenia. O ile dwa pierwsze pro· 
gramy znane są już w Łowiczu, 
bo były realizowane w ubiegłym 
roku, o tyle ten ostatni, kardiolo
giczny będzie w Łowiczu reali
zowany po raz pierwszy. 

ł'tt>gtarn ,,płlicłly'' adreso
wany jest do pacjentów w wieku 
40-65 lat, zwłaszcza osób palą
cych papierosy i byłych palaczy, 
ale także niepalących, którzy 
mają kaszel i duszności podczas 
wysiłku. Program ten podzielony 
jest na dwa etapy - w etapie pod
stawowym 550 pacjentów wypeł

„ni pise~ną ~etę n~-t~~ swo-

jego stanu zdrowia i będzie pod
danych badaniu spirometryczne
mu (określa wydolność płuc). 
Do etapu drugiego, pogłębionego, 
który przewiduje konsultację·pul
munologa, zakwalifikowanych 
może być 75 osób. 

Osoby zainteresowane tym 
programem mogą się zgłaszać 
do Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc 
przy Starym Rynku w Łowiczu, 
we wtorki i piątki w godzinach 
8.00-15.00, tel. 046-837-62-22. 

F'toł)tarn glnekólb lci11v 
adresowany jest do kobiet w prze-
dziale wiekowym 25-59 lat. 
W tym roku u 750 kobiet Porad
nia K przy Starym Rynku będzie 
mogła pobrać próbkę do badania 
cytologicznego, które będzie 
wykonane w Instytucie Matki 
i Dziecka w Łodzi. ·Pacjentki bio
rące udział w programie wypeł
niać też będą ankietę. Po odebra
niu wyników_ cytologii możliwa 
J •\ -I U , ./ I ..;t I 

będzie konsultacja i ewentualne 
dalsze leczenie. 
. Warto dodać, że z programu tego 
nie będą mogły skorzystać pa
cjentki, które w programie tym 
brały udział w 2005 roku. Więcej 
informacji można otrzymać 

w Poradni K, która jest czynna od 
poniedziałku do piątku w godz. 
8.00-15.00, tel. 046-837-35-53. 

Lekarze publicznego ZOZ liczą 
też na duże zainteresowanie płb· 

dtam rn k tdit>lo le nym, 
Który - niestety - skonstruowany 
jest tak, że może z niego skorzy
stać jedynie 814 osób mających 
dokładnie 35, 40, 45, 50 i 55 lat. 
Kobietom i mężczyznom, którzy 
z niego skorzystają ZOZ wykona 
badania Ekg oraz laboratoryjne 
z krwi określające poziom gluko
zy, cholesterolu i trójglicerydów. 
Pacjent wypełni też ankietę. Miej
sce wykonywania badań będzie 
wkrótce ustalone. (mwk) 



12 12.01.2006 r. 

1.ll • k. 1 · k ••zrsz101~ ,, ęzy iem, Janusz u, 1111«1As k ~ 
• k• SPOZA \ 

NIE MAJĄ GROBU, , 
węzy iem... KAnRu · 

I po balu, panno Lalu! Tym razem Bal 
Mistrzów Sportu okazał się przy
godą życia dla Janusza Wójcika, 

chłopaka z górnego Mokotowa, który 
nigdy nie pękał. Obecny poseł Samo
obrony, i na dodatek przewodniczący 
sejmowej komisji sportu, w niedzielę nad 
ranem wracał za kierownicą mercede
sa z balu do domu, ale do swojej rez:Y
dencji zbyt szybko nie dotarł, bowiem 
jadąc wężykiem, na przemian to po jezd
ni, to po torach tramwajowych, omal nie 
rozjechał samocliodu straży miejskiej. Ta 
wezwała do pomocy policję, a po prze
prowadzeniu rozmaitych, wymaganych 
przez prawo procedur, okazało się, że 
w organ~ie kierowcy znajduje się nie
mała dawka alkoholu. Blisko półtora pr<>
mila, co oznaczało, że Januszek na balu 
łyknął solidnie, choć tłumaczył się, że 
tylko paroma lampkami wina i szampana 
chciał uczcić fakt, że aż trzech piłkarzy 
znalazło się w pierwszej dziesiątce naj
lepszych polskich sportowców 2005 roku. 

panii wyborczej brakowało osób publicz
nych i wystartował do Sejmu. Na Biał<>
stocczyżnie, gdzie Lepper wpisał na li
stę kandydatów Wójcika, znalazło się 
nieco ponad 4 tysiące jego fanów, co 
wystarczyło, by znalazł się w parlamen
cie. Gdy dzielono w Sejmie rozmaite funk
cje Lepper zażyczył dla swoich ludzi sta
nowisko szefa Komisji Sportu, więc wia
domo· było, że chodzi o Wójcika. Szef<>
wanie Komisji też wiąże się z kasą, bo ozna
cza dodatek do poselskich diet W groma
dzeniu dóbr materialnych (kasa, misiu, 
kasa!) trener Wójcik należy z pewnością 
do czołówki wśród obecnych parlamen
tarzystów. Zgodnie z oświadczeniem 
majątkowym, do złożenia którego był z<>
bowiązany jako poseł, dorobił się do tej 
pory domu o powierzchni 335 metrów 
kwadratowych, dwóch mercedesów, na 
bankowych kontach zgromadził 100 ):ysię
cy złotych i 50 tysięcy dolarów, a w ak
tjach dwa miliony. Trochę śmieszy mnie 
więc twierdzenie wodza Samoobrony, 
który oczywiście ostro skrytykował Wójci
ka, ale nie chce go się pozbywać z klubu 
(partia straciłaby wtedy rolę trzeciej siły 
w Sejmie, obecnie ma tylko o jeden man
dat więcej od SLD), a ukarać finansowo. 
- Jak przez jakiś czas co miesiąc odda 
połowę swoich diet na cele społeczne, 
to na pewno bardziej to odczuje - stwier
dził wódz. Być może, choć wątpię. P<>
sła Wójcika niestety często spotkać moż
na było .pod wpływem". Kiedyś zaprosi
łem go do programu we lV i nic z tego 
niestety nie wyszło, bo posłowi jakoś 
dziwnie język się plątał. 

OCALMY CHOC PtYT~ 

W
ójcik stał się znany, gdy jako 
trener prowadził olimpijską re
prezentację Polski w piłce noż-

nej i doprowadził ją do srebrnego meda
lu na igrzyskach w Barcelonie. Zasłynął 
też cwaniackim podejściem do życia i po
wiedzeniem: .Kasa, misiu, kasa!", które 
zdaje się stało się jego maksymą 
życiową, ważniejszą od dziesięciorga 
przykazań. Ale czasem facet nie miał 
też fartu. Co sobie kupił jakąś dobrą bry
kę (a kiepskimi samochodami nie lubił jeź
dzić), to nie za długo się nią cieszył, bo 
zwinęli ją złodzieje. I zdaje się, że żadna 
się nie odnalazła. Pewnie jeżdżą gdzieś 
daleko za wschodnią granicą przyda
jąc splendoru jakimś kacykom. Na otar
cie łez pozostawało mu odszkodowa
nie z firmy ubezpieczeniowej. 

P róbował sił w roli trenera klubów 
krajowych, zarabiał też za gra
nicą, przede wszystkim w obfi

tujących w ropę naftową krajach Pół
wyspu Arabskiego. Jednak z karierą tre
nerską Wójcika coś zaczęło być nie tak. 
Przed paroma miesiąca-mi dogadał się 
więc z przewodniczącym Samoobrony, 
Andrzejem Lepperem, któremu w kam-

N iedawno .po pijaku" zdarzyło się 
też jechać znanemu aktorowi 
(dodam: również zapalonemu pił

karskiemu kibicowi), Bohdanowi Ł. Pisa
no w gazetach, że aktor znany był mię
dzy innymi z filmu .Nie lubię poniedział
ku", w którym wcielił się w rolę (zapew
ne nie przyszło mu to trudno, bo to dobry 
aktor) mocno skacowanego faceta, wra
cającego z nocnej balangi z jakimś po
grzebaczem w ręku po torach tramwa
jowych. Trener Wójcik spróbował po t<>
rach inaczej .• Wężykiem, Jasiu, węży
kiem" było zabawne w kabarecie. Ale 
funkcja posła to przecież nie kabaret 

Bolesław Kowalski podejmuje 
intetwencję w sprawie, 
która bulwersuje środowisko 
Skierniewic - ale dotyczy 
w pietwszym rzędzie 
Łowiczan. 

W ewtorek20grudnia2005 r:minęła62. 
rocznica ro1.slrzelania 20 syOOW Zie

mi Łowickiej w Skierniewicach na poseaji 
przy ulicy Rawskiej 1 pod murem z cz.erw<>
nej cegły, pcrz.ostałości po żydowskim getcie. 
Niemcy przywieźli samochodem więźniów 
z Warszawy - Pawiaka Mieli oni z.aknebl<>
wane usta, byli ubrani w papierowe worki, 
skuci kajdankami. 

Po kilku wlecz.ono ich pod ścianę. Działo 
się to w południe. Relację świadkPw z tam
tych wydarz.eń przedstawił Karol Zwierz
chowski - obecny prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Skierniewic. z.daniem świadków 
z egz.ekucji z 20 grudnia 1943 r., zwłoki za
mordowanych Niemcy wywieźli ze Skier
niewic w kienmku Kamiona. Prawdopodob
nie zabitych pogrzebano wzdłuż trasy Ka
mion-Pusz.c7.a Mariańska. 

Po wojnie kilkakrotnie próbowano zna
leźć miejsce ich pochówku. Do dziś się to 
nie udało. Większość zamordowanych to 
mieszkańcy powiatu łowickiego, z takich 
miejscowości jak Bobrowniki, Bełchów, 

Polesie, Dziengówek, Panna. 
W miejscu tej największej egzekucji w hi

storii Skierniewic, wybudowano piaskową 
tablicę z wyrytymi nazwiskami straoonych. 
Oto lista rozstrzelanych: Jan Aleksandr<>
wi~ i6zef Aleksandrowi~ Józef Ant.os, 
J6zefBaran, Władysław Cisz.ewski, Franci
szek Darowki, Tadeusz Demski, Mateusz 
Depta, Sylwester Depta, Wincenty Figat, 
Franciszek Gal.a, Stanisław Gawryszczak:, 
Stanisław Gospoś, Jan Gumiński, Stefan 
Jurczyk, Antoni Kalata, Stefan Kalata, Jan 

JEŻELI CHCESZ UKOŃCZYĆ SZKOŁĘ, 
Z~BYĆ DODATKOWE KWALIFIKACJE LUB ZAWÓD 

to ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu ul. Blich 10 (szkoła na Blichu) zaprasza wszystkich chętnych 
do zdawania egzaminów eksternistycznych, których zdanie daje świadectwo ukończenia 

1. Technikum Rolniczym • (kwalifikacje rolnicze) W NASTĘPUJĄCYCH TYPACH SZKÓŁ 
2. Technikum Zawodowym - technik: mechanizacji rolnictwa, agrobiznesu, informatyk, handlowiec , 

ekonomista, organizacji usług gastronomicznych, żywienia i gospodarstwa domowego, technologii żywności. 
3. Uceum Ogólnoksztalcącym 
4. Szkolacll policealnych - technik: rolnik, informatyk. agrobiznesu, mechanizacji rolnictwa. 
5. Szkołach tasadnicZych w zawodach: sprzedawca, kucharz małej gastronomii, rolnik,. 

mechanik - operator maszyn i pojazdów rolniczych, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. 

SESJA EGZAMINACYJNA ODBIĘDZIE SllĘ W MARCU 2006 r. 
Informacji udziela sekretariat szkoły tel. (046) 837-37-05 w godz. od 8.00-15.30 

lub znajdziesz je na stronie www.zsp21owicz.pl .... ail:bllch@zsp21owicz.pl R-s 

• BETONIARNIA 
Spółdzielnia inwestycji 

ŁOWICZ i Budownictwa w Łowiczu 
SKUP ZŁOMU 

Kendziora, .Kazimierz Kurowski, Antoni 
Kuzitmki, Stanisław Lyszewski, Stefun Ma
tyjas, J6zefMilaszewi~ Stanisław Rybus, 
Ant.oni Rychlewski, Jan Salomon, Jan Sai<>
mon, WaclawSeliga, Stanisław Suchodolski, 
Jan Szymański, JózefSzymański, Franciszek: 
Tartan.us, Jan Truaj, Julian Truaj, Jan Tomasz
kiewicz, Jan Tryniewski, Stefan Wieczorek, 
Stanisław Zygmunt Wieczorek, Walenty z.a
krzewski, Szymon ŻUkrowski. 

Tomiejscestałosięmiejscempamięcina

rodowej dla wszystkich Polaków. Dla ro
dzin zamordowanych jest to jedyne miejsce 
pamięci o ich bliskich. 
Wśród zamordowanych był mój dziadek, 

Stanisław Gospoś z Bobrownik. oraz jego 
koledzy: Jan Salamon, Stanisław Gawrysz
cz.ak - wysiedlony do Bobrownik, Stefan 
Matyjas i wielu innych. 

Na liście straconych pod nr20 ochlajduje
my SzymonaŻUkrowskiego, dzialacza Sza
rych Szeregów z Łowicz.a, tymczasowo 
zamieszkałego w Bobrownikach. WS'Z'jSCy 
zostali wydani oprawcom z gestapo przez: 
konfidentów K. Kobiereckiego oraz Puchal
skiego, na których AK wydała wyrok śmier
ci. Puchalski został zastizelony w Łowiczu 
na ulicy :zduńskiej, natomiast Kobierecki 
mimo kilku zasadzek uniknął śmierci. Pod 
koniec wojny ślad po nim zaginął. 

W latach 60-tych UB prowadził śleclz
two w tej sprawie. Pokazywano zdjęcie 
mężczyzny, który miał być Kobiereckim, 
ale nikt go nie ro2łJOZillłł. 

P iszę o tamtych dniach bistoru po to, 
aby zaprotestować w imieniu rodzin 

~syriNIZ.iemiŁowickiejpize
ciwko spmlaży działki wraz z pOOmikiem 

Z artykułu w tygodniku ITS z 2 grudnia 
2005 r. nr 48 dowiedzieliśmy się, że w tym 
miejscu ma być kawiarnia Właścicielem tej 
posesji i pomnika stał się skierniewicki biz
nesmen Janusz Chojecki. Jesteśmy zbulwer
sowani decyzją Rady Miasta Skierniewice, 

które przeznaczyło to miejsce na działal
ność usługową. To miejsce dla rodzin za
mordowanych jest miejscem świętym -
uświęconym krwią ich najbliższych. Kup
czenie tą działką przez: uu.ędników i włfldze 
Uizę_duMiasta Skierniewic budzi wśród nas 
obUlZelli.e i odrazę. 

Z wracam się do kombatantów Ziemi 
Łowickiej, władz samorz.ądowych po

wiatu łowickiego i skierniewickiego oraz 
Uizę_du Miasta Skierniewic, w imię zacho
wania pamięci o tamtej tragedii, o utxzyma
nie miejsca i pomnika w niezmienionej, do
tychczasowej formie. 

Radny Powiaty Łowickiego 
Bolesław Kowalski 

Od redakcji: Teren jest teraz wł3sno
ścią prywatną, plan zagospodarowania 
wnożliwia wybudowanie tam domu z prze
znaczenia na usługi. Janusz Chojecki dekla
ntje~ prz.eniesieniapomnikanainnemiej
sce, propooował kilka lokalizatji-alewszyst
kie te propozycje spotykają s_ię ze zdecy
dowanym oporem kombatantów. 

Nie możemy na razie poinfonnować na
szych czytelników o tym, jak rozwiązana 
z.ostała ta sprawa Dotyczy ona bardz.o wielu 
mieszkańcównaszegopowiatu. Wtymmiej
scu rozstizelany został także dziadek na
szego redakcyjnego kolegi Marcina A Ku
charskiego - Franciszek Gala 

Prezydent miasta zaproponował ostat
nio właścicielowi działki wykupienie cz.ęści 
gnmtu na którym :znajduje się pamiątkowa 
płyta, jednak jak informuje =znik praso
wy urz.ędu miejskiego Skierniewice Małg<>
rzata Konarska, odpowiedzi w tej sprawie 
na razie nie ma Jak się dowiadujemy biznes
men w swoich planach uwzgł!(dnia istnienie 
w tym miejscu pamiątkowej tablicy przy
mocowanej do ściany, na to jednak nie chcą 
się zgodzić kombatanci. Rozmowy tak 
z kombatantami, jak i właścicielem działki 
wciąż tzwają. (wcz) 

= OFERUJE PAŃSTWU n - stalowego ' Ośrodek Szkolenia Kierowców 
•studnie kanalizacyjne: 

-'szczelne łączone na uszczelkę 
- łączone na zaprawę 

ir::::::r==rJ • stropy teriva 

n -11 • kręgi, przepusty 
• kostkę brukową -

[I 3] • bloczki betonowe 
• pustaki zasypowa -
•nadproża o • galanterię betonową 

99-400 Łowicz, ul. Kaliska 103, 
tel. (046) 837 32 79, 837 41 38, fax 837 47 98 

~ 
e-mall: SIB@wlnkhaus.com.pl; 

internet: http://www.winkhaus.com.pl/sib 

Zapraszamy w godz. 7.00-17.00 ~ 

99-400 Łowicz, ul. Browarna 12 
Tel. (046) 830-30-55, 837-41-57 (dom), 0509-555-369 

-żeliwnego 
- kolorowego 
KONKURENCYJNE CENY 

Ilvł 
/(1 ŁOWICZ 
V ARMII KRAJOWEJ 14 

o 502 328 818 R48 

N a własność tylko 199 zł 
Abonament tylko 29,90 zł (TVP 1 i TVP 2) 

Łowicz, Browarna 12c QO~~~f 
tel. (046) 837-45-07 wykonujemy montaż ~ 

REPREZENTANTA 
• Siedleckiego Centrum Edukacyjnego 

NA REGION CENTRALNY 
WYMAGANIA: 

• komunikatywność, • wysoka kultura osobista, • elokwencja, 
• minimum średnie, • umiejętność organizacji czasu pracy, 

•zdyscyplinowanie, •identyfikacja z firmą, •uczciwość, • lojalność, 
• prawo jazdy kal B, • własny samochód, • obsługa komputera. 

OFERUJEMY: 
• niezależne stanowisko pracy, • etat + premie, 

• pracę w stabilnej firmie, • możliwość awansu i powstania biura 
regionalnego, • refundację kosztów eksploatacji samochodu, 

" • twórczą praca dla osób przedsiębiorczych . 

Tylko powaine i niebanalne z&foszenla. 
ZASKOCZ NAS aułoprezentacłąl 

Listy motywacyjne i CV proszę przysyłać na adres biura: 
Siedleckie Centrum Edukacyjne S.C 

ul. Błonie 14148, 08-110 Siedlce 
e-mail: centrum.edukacyjne@neostrada.pl 

te/Jrax: (0-25) 644-93-11 R-64 

!l1I{j!Jglf1J 
www.rondo-lowicz.prawojazdy.com.pl 

Krzysztof Bandos 
Łowicz, ul. Słowackiego 44 

Tel. 0-46 837-02-58, O 502 278 722 

ZAPRASZA NA KURS 
FERYJNY PATRONAT 

PRAWA JAZDY UJ 
KAT.A,B,B+E 
Rozpoczęcie kursu: 

13.01.2006 r. godz. 15.00 
PROWADZIMY ZAPISY NA KURSY: 
• kandydatów na instruktorów nauki jazdy 
• instruktorów nauki jazdy 

na certyfikat kompetencji ~ 
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GABINET SPECJALISTYCZNY 
~ Pi 0arska 3 
dr hab. n. med., SPECJALISTA ENDOKRYNOLOG 

Katarzyna Winczyk - co dru~ wtorek 
w godz. 14-16 (zapisy tel. 83 -36-56) 

SPECJALISTA CHORÓB PŁUC, ALERGOLOG, PEDIATRA 
Bożena Kucińska- czwartki w godz. 11-15.30 

SPECJALISTA LARYNGOLOG 
Agnieszka Pietraszko - środy w godz. 16-17 

PSYCHIATRA 
Eltbleta Bolanowska - środy w godz. 13-16 

SPECJALISTA NEUROLOG (umowa z NFZ) 
Witold ~eh - codziennie w godz. 8-10 

(10-12 i 16-17. - ul. Krakowska 4), tel. 0603-099-810 

SPECJALISTA ORTOPEDA - TRAUMATOLOG 
J8IRISZ Dubas- czwartki w godz. 16-18 

SPECJALISTA UROLOG 
Andrzej Menduś- poniedziałki w godz. 16-18 

dr n. med., KARDIOLOG, SPECJAUSTA CHORóB WEWNĘTRZNYCH 
Janusz Ka,ldos - co drut wtorek w godz. 16-18 

(zapisy tel. 7-36-56) 
SPECJALISTA DERMATOLOG 

Zblpiew Wroniecki - poniedziałki w ł.odz. 15-16, 
piątki w godz. 11-12, 0602-27 728 

dr n. med., SPECJALISTA CHIRURGII 06ÓlNEI I ONKOLOGICZNEJ 
AdMI Rogowski-Tylman - piątki w ~odz. 16-19 

(wtorki w godz_ 16-19 w gabinecie przy u. Długiej 18a) 

Dodatkowe informacje pod nr tel. 837·36-56 , 

Specjalista 
ginekolog - położnik - cytolog 

liUŚMIERCZlli 
liRZfSZTOF 

PRYWATNY GABINET 
GINEKOLOGICZNO.POŁOżNICZY 

PEŁNA DIAGNOSTYkA w tym USG 
oraz leczenie na miejscu 

Łowicz, ul. Ułańska 2 w „Medyku", li piętro 
czynny codziennie godz. 15.00-20.00 

w soboty po uzgodnieniu telefonicznym 
Tel. (046) 837..()().10, tel. kom. 06-01·254-571 ~ 

Krzysztof Ciesielski 
specjalista chirurg 

Stryków, ul. Warszawska 94 
CZYNNE: poniedziałek, środa, piątek - 16.00-18.00 
POZOSTAŁE DNI PO UZGODNIENIU TELEFONICZNYM 
tel. (042) 719-88-49, kom. 0607-340-904 

• ZABIEGI CHIRURGICZNE • WIZYTY DOMOWE 
• ESPERAL • OBDUKCJE SĄDOW~ 

• DRUKI L4 • BADANIA SPORTOWCOW 

USG• • tarczycy • sutków • jamy brzusznej • nerek 
• • pęcherza moczowego • prostaty • ciąży 

• narządów rodnych • dziecięcego stawu biodrowego ! 

GABINET LEKARSKI 
lek. med. 

Lesz~k Sobczyński 
SPECJALISTA POŁOŻNICTWA 

I GINEKOLOGII 
Głowno, ul. Sikorskiego bi. 27 m 12 

tel. gabinetu: (042) 710-72-67 
_ tel. domowy: (042) 719-11-67 

PRZYJMUJE: N 

pon., śr., pt.: 11-13; 16-18, sob. 11-13 :i 

UMOWA Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA 

Czynna od poniedziałku do piątku od 11.00 do 18.00 
Łowicz, ul. Zduńska 48 (w bramie 5 m) 
tel. gab. 830-31-23, tel. dom. 837-69-66 

tel. kom. 0-608-584-238 

ZATRUDNI~ STOMATOLOGA~ 

Kry7Yfia01~ii>rob~ik 
Przyjmuje w godz. 1000-1200

, 1600-1800 

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

•Badania kierowców, EKG 
Łowicz ul. Turystyczna 4, ~ 

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

ie.,;'" „ -

Dr nauk medycznych 

JOLANTA 
PIETRZAK 

specjalista laryngolog 
badanie audiometryczne słuchu 

Przyjmuje w soboty: 11.00-12.00 Łowicz, ul. 3 Maja 6 
15.00 -17 .OO Łowicz, os. Tkaczew bi. 7 /12 
Tel. 837-62-82, 837-84-68, 0-601-84-84-20 ~'" 

IWONA OLEJNIK 
specjalista pediatra 

PIOTR OLEJNIK 
specjalista chorób wewnętrznych 

USG EKG 
GŁOWNO, UL. KILIŃSKIEGO 25 

(RÓG PIĄTKOWSKIEJ) 
lEL. 042 7-107-400 

SPECJALISTA 
CHORÓB SKÓRY 

• PIOTR CZVZ 
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 

PRYWATNY GABINET LEKARSKI 
BADANIA USG 

JOANNA "WALCZAK 
ginekolog-położnik 

ul. Armii Krajowej 38 w lowicm 
PRlY JĘCIA: wtorek, czwartek 18.00-20.00 ~ 

lub po telefonicznym uzgodnieniu 0-604-466-537 

Gabinet Lekarski 

WIEStAWBIELECKI 
lekaa chorób wewnętrmych 

tel. O 603 890 697, tel. domowy 837 62 52 
PRZYJMUJE: 
•ZDUNY 46A (biurowiec GS-ii) 
środa i sobota 800 -1300 

• ŁOWICZ, Stary Rynek 8 (uzgadniać telefonicznie) 

WIZYTY DOMOWE, RECEPTY NA LEKI - ULGOWE ~ 

czwartek 13.00 -14.30 
Łowicz, ul. Długa 14 

Tel. 0-601-260-660, 837-45-41 ~ 

LEKARZ INTERNISTA 
Roman Wasilewski 

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

WIZYTY DOMOWE 
:1l 

planowe - soboty w godz. 11.00-19.00 a: 
PILNIEJSZE PO UZGODNIENIU TELEFONICZNYM 

Gabinet Lekarski 
lekarz medycyny 

ALEKSANDER JANOWICZ 
Małszyce 16, 99-400 Łowicz, tel. 838-99-70 

(dojazd: autobus nr 3) Przyjmuje: 8.00-10.00i18.00-19.00 
LECZĘ DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH 
MASAŻ LECZNICZY, RELAKSUJĄCY ~ 

NA BÓLE KRĘGOSŁUPA, NÓG, BÓLE GŁOWY0 

REKLAMA 13 

Na podstawie art. 17pkt10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwaly Nr XIV/60/04 Rady Gminy Domaniewice z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmenty obszarów wsi: Domaniewice, 
Krępa, Reczyce, Rogóźno Drugie, Sapy, Stroniewice, Strzebieszew, Usiewice, Rogóźno Pierwsze i Skaratki, 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty obszarów wsi: 

Domaniewice, Krępa, Reczyce, Rogóźno Drugie, Sapy, Stroniewice, Strzebieszew, 
Lisiewice, Rogóźno Pierwsze i Skaratki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 

w dniach od 23 stycznia 2006 r. do 23 lutego 2006 r. 
w siedzibie Urzędu Gminy w Domaniewicach w godz. urzędowania. 

./ Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 9 lutego 2006r. w siedzibie Urzędu Gminy w Domaniewicach o godz.14.00. 

./ Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta gminy Domaniewice -
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekracz<J/nym terminie do dnia 8 marca 2006 r. ~ 

PKODVCENT OKIEN I DRZWI 
Z PCV I ALUMINIUM 

montaż · tra n sport · serwis 
Okna o nietypowych wymiarach bez dopłat! ~-r< 
Ma u rzyce 48 te1. (0-46) s39.11-34, 0-601 -261-211 

tel. kom. 0-502-670-409 R-9 

Firma Hazbi zatrudni: 

Asystenta Działu 
Marketingu/PR 

Wymagania: 
- wykształcenie min. średnie, 
- znajomość pakietu MS Office 

(Excel, Word, PP), 

/ 

- znajomość programów graficznych 
(Corel Draw, PaintShopPro), 

- umiejętność korzystania 
z zasobów internetu, 

- umiejętność obsługi sprzętu 
biurowego (faks, drukarki, ksero, 
skaner, aparat cyfrowy) 

- prawo jazdy kategorii B 
- minimum podstawowa znajomość 
języka angielskiego, 

- dyspozycyjność, 
- kreatywność i zaangażowanie. 

Pracownika biurowego 
Działu Sprzedaży 

Wymagania: · 
- wykształcenie min. średnie, 
- umiejętność obsługi komputera 

i urządzeń biurowych 
(faks, ksero, drukarka), 

- dyspozycyjność 
(praca dwuzmianowa), 

- prawo jazdy kat. B, 
- pracowitość i sumienność. 

CV wraz z listem motywacyjnym 
prosimy kierować na email 

irena.walasinska@hazbi.cor:n.pl lub 
osobiście/listownie do siedziby firmy 
ul. Armii Krajowej 98a/100 Łowicz 

R-109 

DRMEDSIAWOMIR 
KACZOR 

. specjalista reumatolog, internista 
PRZYJMUJE: 
pn. 15.00-17.00 
sr. 15.00-17.00 
pt. 13.00-15.00 
oraz po uzgodnieniu 
telefonicznym 

„ ..... ____ _ 

Łowicz, Topolowa 30 
tel. (046) 837-07 • 70 
0-506-01-00-05 ;: 

~ 

~--..... - --------... ---- -_ ,_ - - ----~ --- -- ~ --- -- „- ... tt 

POTRZEBUJESZ 
GOTÓWKI? 

INDYWIDUALNE KREDYTY 0tA l<AŻDEOO 
NA WYJĄTKOWYCH WARUNKACH: 

• proste i szybkie procedury 
• stolo rniesięcZno roto 
• możllwość wcześrliejszej spło1y kredY!u 
·bez~opłat 
• bez poręczyciell I dodatkowych tabezpiecZeń 
• od 18. roku życia 
• wystarczy 3-miesięczny stoż pracy 

. . Dodatkowo możesz otrzymać 
za darmo kartę kredytowq Visa! 

Agencja bankowo: GE MONEY BANI<; RAIFFEISEN BANK; 
GETIN SANI<; BANK HANOI.OWY ' 

ł.OVłlCZ# UL BROWARNA lOA 
tel. (0-46) 837-82-71 

fWeiśde z 1orosu no piętrze! 

PROMOCJA: 
NAWOZY 

Zapewniamy transport HDS 
• ceramika budowlana • cement • wapno 

• materiały hydrauliczne • piece c.o. 
~farby • gipsy • kleje • węgiel • nawozy 

BIURO I MAGAZYN: Stryków, ul. Rolnicza 6A 
tel. (042) 719-93-63, fax (042) 719-93-64 

NOWO OTWAR1Y MAGAZYN: Głowno, ul. Kolejowa 5 
· tel. (042) 719-49-60, (042) 719-49-89 
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Lodowi ka 
Mrozu przez całe ferie życzy 

młodzieży, która chce jeździć na 
łyżwach, znany pasjonat łyżwiar
stwa z Domaniewic Mieczysław 
Szymajda. 

cxlowisko przy szkole w Domaniewi
cach działa już cxl późnego popołudnia 

w sobotę 7 stycmia. Od razu następnego 
dnia we wczesnych godzinach popołudnio
wych spotkaliśmy tam kilkanaście osób 
w różnym wieku, które jeź.dziły na łyżwach. 
Co ciekawe, większ.ość z nich wypożyczy
ła łyżwy na miejscu - jak sami mówią - „cxl 
Mietka" -·co oznacza, że ze szkolnego ma
gazynka, którym opiekuje się Szymajda. Wy
pożyczenie łyżew na cały dzień kosztuje 
zaledwie dwa złote. Lodowisko jest czynne 
cxl gcxiziny 8.00 czasami nawet do późnej 
nocy. 

12.01.2006 r. 

q, oby był mróz 
śniczym pełnym wody, to jeszcze poży
czyli porządne strażackie węże, które po 
podłączeniu do szkolnego hydrantu praco
wały do późnego popołudnia. Zanim za
częto wylewać wcxlę na boisko, teren lcxlo
wiska został obwałowany ziemią, potem 
śniegiem, który sprzątnięto :z.asfaltowej pły
ty. Lodowisko przy Mickiewicza również 
jest oświetlone, więc można na nim ślizgać 
się w godzinach popołudniowych i wieczor
nych. 

- Mamy otwarte dopóki są ludzie, któ
rzy chcą jeździć - powiedział nam pan 
Mieczysław. Do gcxizin wieczornych na 
lcxlowisku gra muzyka, może i nie najam
bitniejsza, ale za to zachęcająca do jeżdże
nia na łyżwach. - Zawsze jak jedziemy do 
dziadków do Łowicza w zimę, to skręca
my na to lodowisko na godzinkę, półtorej. 
Dzisiaj trochę nam się spieszy, więc skrę- Niedzielne przedpołudnie na lodowisku w Domaniewicach - na lodzie było kilkanaście oósb. 

O lbrzymiego ruikładu pracy wymaga 
stworzenie lodowiska przy Szkole 

Podstawowej i Gimnazjum nr 3 w Łowi
czu, a to z racji starego, czterdziestoletniego, 
spękanego asfaltu. O ile usypane z ziemi 
bandy są bardzo mocne i nie pu.epuszczają 
wody, o tyle ucieka ona otworami w spęka
nym asfalcie. Dwa razy wylali wodę na lo
dowisko zaprzyjaźnieni strażacy z Komen
dy Powiatowej Państwowej Straży Pożar
nej w Łowiczu (w poniedziałek wylewali 
też wodę na lcxlowisko przy SPI). Potem 
szkoła wylewała już wodę własnymi siłami. 

Niestety, za każdym razem po jakimś cza
sie woda cz.ęściowo uchodziła otworami 
w asfalcie. Co prawda po wiea.chu zdążyła 
zamarznąć, jednak uszła cz.ęściowo spod 
spodu, tak że pcxl lcxlem zostały pęcherze 
powietrza. 

Sobota 6 stycznia przed południem. Trwa wylewanie wody na lodowisko 
przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Łowiczu. 

la 
Podczas zabawy choinkowej 

w starej hali OSiR w Łowiczu, przy
gotowanej w całości przez wolon
tariuszy skupionych wokół Cen
trum Wolontariatu, który działa przy 
Powiatowym Centrum Pomocy Ro
dzinie, paczkami obdarowanych 
zostało 92 potrzebujących dzieci. 

siążki, kolorowanki, słodycze, skar
pety, rajstopy, napoje, owoce, za
bawki itp., które znalazły się 

w paczkach, zostały zakupione dzięki spon
sorom oraz łowickiemu PCPR Każde z za
proszonych dzieci otrzymało paczkę spe
cjalnie dla niego przygotowaną, Jeśli była 
w niej książka, czy kolorowanka - to odpo
wiednio dobrana do wieku dziecka, pcxlob
nie z rajstopami czy skarpetami. 

cimy w przyszłym tygodniu, jak będziemy 
z dziećmi. Tutaj jest pewne miejsce. Wia
domo, że jak jest mróz, to jest w Doma
niewicach lodowisko - mówi pan Paweł 
Roróg z Łodzi. 

niedzielę na domaniewickim lodowi
sku tłoku jesz.cze nie było. Lodowi

sko dopiero co powstało i~ pasjonatów 
łyżwiarstwa jesz.cze się o nim nie dowie
działa. W ubiegłym roku w weekendy na 
lodowisku panował na tyle duży tłok, że 
można było jeździć tylko w określonym 
kienmku, zgodnie ze wskaz.ówkami regara. 
- Już. 14 razy się przewróciłem. .. o, /§raz 
15 ... - chwalił się rodzicom 8-letni Kamil 
zLowicza. Trochębyłjużpoobijany,aleteż 
~liwy, że ma szansę nauczyć si«; jeź
dzić na łyżwach. Ponieważ lodowisko do
piero powstało, można na nim :znaleźć spo
ro grud lodu. Nie jest jesz.cze dobrze oszlifo
wane i wyrównane. - Będziemy je dopiesz
czać, tylko żeby mrÓ'z był - zapewnia Mie
czysław Szymajda. 

zka 

Nadprzygotowaniempaczekczuwałado Najpierw wierszyk lub piosenka, potem paczka. 
gcxlziny 2 w nocy w piątek 6 stycznia po-
przedzający choinkę, koordynatorka Cen- szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów 
trum Wolontariatu Elżbieta Błaszczyk oraz z terenu Łowicza. Osobą, która panowała 
dziewczęta - wolontariuszki. Paczki były nad organizacją całości była Marta Szacho
zwożonedo Ośrodka Sportu i Rekreacji przy głuchowicz z Zespołu Szkół Ponadgimna
ulicy Łódzkiej w Łowiczu już od gcxlziny zjalnych nr 4 w Łowiczu. Były tez dwie 
1 O.OO w sobotę. Choinka rozpoczęła się na- dorosłe wolontariuszki- Jolanta Sitniki Anna 
tomiast o godzinie 13.30. Zabawę prowa- Perzyna. 
dziły wspomniane już wolontariuszki - Choinka, jak to choinka, dała wiele rado-

również wiele radości rodzicom lub opieku
nom dzieci, którzy otwierali paczki i z rado
ścią na twarzach znajdowali w nich rzeczy, 
których w domach brakowało. Zobaczyć 
zadowolenie na innej twarzy~ to jest chyba 
sens niesienia pomocy innym. Oby nie tyl
ko od święta, a jeśli tak - to niech święta 
trwają cały rok. 

W sobotę 7 grudnia reporter Nowego - W jakichś 80 procentach tafla jest do-
Lowiczanina był natomiast świadkiem wy- bra, jednak w 20 procentach pod spodem 
Iewania wody na asfaltowe boisko przy jest powietne i lód pęka - mówi dyrektor 
Szkole Podstawowej i Girrmazjum Nr2 przy S7koły Wacław Witwicki. - Radzimy sobie 
ulicy Mickiewicza w LowiCzu. Wylewanie w ten sposób, że dziurawimy lód w tych miej
wodyzacz.ęło się, co prawda,jużdzień WC@- scach i wlewamy tam wodę. Trochę wysiłku 
śniej, w piątek 6 stycmia, jednak okazało nas to wszystko kosztuje, ale musimy się 
się, że z ni=cz.elnych węży ucieka zbyt postarać, aby kx:Jowisko było naprawdę do
wiele wody . .żeby więc zbytnio nie ucierpiał bre- dodaje. 
na tym szkolny korytarz, akcję pnerwano. Wszystkim, którzy tak się trudzą, by 
Na pomoc przyszli strażacy z łowickiej lodowiska powstały, życzymy wytrwało
komendy Państwowej Straży Pożarnej, któ- ści - i mrozu prz.ez jak najdłużej. 
rzy nie dość, że pcxljechali samochodem ga- · (mak, lK:Z) 

„Masz szansę" na dobre życie 
Forum Młodych Łowiczan zajmie 

się na terenie powiatu łowickiego 
realizacją projektu „Masz Szansę", 
którego celem jest pomoc młodzie
ży ze środowisk zagrożonych 
w znalezieniu zawodu i pracy. 

informacji będziemy spotykać się z poten
cjalnymi chętnymi - dodaje Zalewski. Na 
tych spotkaniach obecna będzie psycho
log celem właściwego doboru kandyda
tów. Rozdawane będą ankiety rekrutacyj
ne, a następnie po ich wypehrieniu odby
wać się będzie etap selekcji chętnych i ich 

W brukselskim żargonie nazywa się podział na grupy. Cały etap rekrutacji 
to ,,z.diagnozowani potencjału za- obejmować będzie drugą połowę stycz
wodowego młodzieży zagrożonej nia i cały luty. 

wykluczeniem społec:mym". - Nasze Sto- Nlljbliis:zeszkoleniaobejmąj~młodzieź 
wany.m'1lie odpowiedzialne jest za rozpo- • z powiatu łowickiego odbywlłf się będą 
wszechnianie irifOnnacji o projekcie,_a więc w Kutnie. Termin rozpoczęcia szkoleń pia
szeroko razwnianą promocję, a także re- nowany jest na początek marca. Szkolenia 
krutację uczestników - mówi koordynator poawają 3 miesiące i zakończą się pcxl ko
projektuMichał l.al.ewski. ProjektI02pOC7ll_ł niecmaja 

Na czym polega projekt 
się w sierpoiu2005 roku. Od listopada trwają 
szkolenia młodzieży z powiatu kutnowskie
go oraz gmin Daszyna, Witonia i Piątek. 
Obecnie rozpoczyna się akcja promocyjna Głównym zadaniem i ideą tego projektu 
i rekrutacja młodzieży z terenu powiatu jest pomoc mlodzieży w wieku 15-24 lata, 
łowickiego, która zakończy się 15 lutego nie uczącej się i nie pracującej, zagrożonej 
2006. 0sobyzainteresowanemogązgłaszać wykluczeniem społec:znym. Pomoc ta ma 
się do biura Forum Młodych Łowiczan formęszkoleńiwarsztatów,naktórychmło
od poniedziałku do piątku w gcxlzinach dzież zagrożona patologią uczyła się będzie 

00 IO- 16. komunikacjispołecmej,asertywności,fimk
cjonowania i pracy w grupie, radzenia sobie 
ze stresem, autoprezentacji, planowania 
swojej kariery i rozwoju zawodowego. POO. 
czas szkoleń promowana będzie idea pracy ' 
wolontamej. 

Jok ma przebiegać 
rekrutacja 

Rekrutacja podzielona będzie na dwa 
etapy. Pierwszy ma obejmować spotka
nia z pracownikami socjalnymi ośrodków 
pomocy społecznej z terenu powiatu ło
wickiego, kuratorami sądowymi, dyrek
torami szkół itd. Podczas nićh członko
wie FML chcą uzyskać informacje i zara
zem pomoc potrzebną do dotarcia do 
potencjalnych kandydatów do uczestnic

Szkolenia podzielone zostały na trzy blo
ki tematyczne: edukacyjno-wychowawcze, 
warsztaty obejmujące diagnozowanie poten
cjału zawodowego a także przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu w oparciu o ak
tualne wymogi rynku pracy. Po ich ukoń
czeniu młodzi ludzie mają mieć wyższą sa
moocenę, wiarę we własnez.dolności i umie
jętności. 

~~ !<tfJ'e_ch~ innYQ'! • ~. ~i,dzjeąoyi,Jct§n;się ~ni~ 'lawil); .Qała 
··------·~ ~--~··'·· .....••..• , (mak) , 11:Y~ w szko~ę~jaqh. :J?o UZJ'Sfa.(!i't, '.Q/dF~ 
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ZOSTANĄ W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH t ODESZLI OD NAS (1 - 9.01.2006 r.) , 
MARIA RONSKA ·o934.2oos> 

1 stycznia: Zofia Szymczak, l. 68, Łowicz; Alicja Karczewska, l. 76; 
Jadwiga Długołęcka, I. 91, Głowno; Marek Szymanowski, l. 53, Łódź; 

2 stycznia: Jan Banaszkiewicz, l. 67, Łowicz; 4 stycznia: Stanisław Zaręba, L 59, 
Osiny; Tadeusz Kaźmierczak, L 66, Zamiary; Jan Bródka, I. 73, Dąbkowice Górne; 
Jerzy Grzejszczak, I. 58, Oz.orków; Amelia Lewandowska, 1. 72, Głowno; Stefan Przy
bysz, I. 75; 6 stycznia: Janina Kosmatka, 1. 62, Głowno; 7 stycznia: Henryka 
Borkowska, I. 62, Natolin; Władysław Koprowski, 1. 69; Jerzy Wieczorek, 
I. 50; 8 stycznia: Danuta Tybuś, I. 49; JórefMiśkiewicz, I. 56, Stryków; Ireneusz 
Czyżewski, I. 32, Stryk.ów; KrzysztofDomagalsk:i, l. 48, Głowno; 9 styeznia: Rozalia 
Lenart, I. 86, Kadzielin. 

M aria była energiczną, silną kobietą, 
prawdziwym oparciem dla mnie 

~dzieci. Po prostu prawdziwa żona i mat
ka. Teraz wiem, że będzie mi bardzo cięż
ko żyć bez niej - mówi mąż Marii Roń
skiej, Stanisław. 

Maria Rońska z domu Kowalik uro
dziła się 13 listopada 1934 roku w Socha
czewie; tam spędziła swoje młode lata, 
do wybuchu wojny. Po walkach w 1939 
roku przeprowadziła się ze swoją rodziną 
do brata swojej mamy Anny do Skiernie
wic. W Sochaczewie dom rodzinny spalił· 
się, pozostali więc bez dachu nad głową. 
Wuj przyjął całą rodzinę, jej rodziców 
i trójkę rodzeństwa. Mieszkali w tnid
nych warunkach, wszyscy ściśnięci 
w jednym pokoju. Ta sytuacja miała 
wpływ na to, że już jako dziecko stała się 
zaradna i pomysłowa, potrafiła sobie zna
leźć jakieś zajęcie, z którego mogła zaro
bić pieniądze na utrzymanie rodziny. 
Mąż wspomina, że pomagała rolnikom 
w roznoszeniu jaj i mleka po mieście, jeź
dziła nawet z siostrą do stolicy na handel, 
który tam się bardziej opłacał. Najmowa
ła się do sprzątania, pilnowała dzieci, 
pomagała rodzicom: matce przy pracach 
ręcznych, do których ta się najmowała, 
ojcu w pracy w składzie drzewnym. 

Po wojnie kontynuowała w Skiernie
wicach niedokończoną w czasie wojny 
naukę, skończyła szkołę podstawową 

i zawodową, potem także kurs na sekre
tarkę, który ukończyła z wyróżnieniem. 
Rozpoczęła pracę w szkole podstawo
wej w Skierniewicach. W 1957 roku na 
kursie BHP poznała swego przyszłego 
męża. - W czasie przerw nie pozwalała mi 

dojść do głosu, cały czas miała coś do 
powiedzenia, pomyślałem, że jest wielką 
gadułą, ale coś mnie do niej przyciągało -
wspomina mąż. Syn Andrzej dodaje, że 
pani Maria opowiadała potem, że to ga
dulstwo wynikało ze zdenerwowania 
obecnością młodego sympatycznego męź
czyzny, przed którym chciała koniecznie 
błysnąć wiedzą. Mimo wszystko przy
padli sobie do gustu. Po kursie oboje cze-

kali, by któreś się odezwało, nadaremnie. 
Dopiero przypadkowe spotkanie w jed
nym z urzędów w Skierniewicach przeła
mało lody i-zaczęli się spotykać. Decyzja 
o ślubie zapadła bardzo szybko. 

Z amieszkali w Łowiczu, pan Stanisław 
miał tu mieszkanie. - Rodzice byli 

zgodnym małżeństwem, wzajemnie się 
uzupełniali, nie pamiętam, by kiedykolwiek 
była między nimi jakaś większa sprzecz
ka - mówi syn Andrzej. Krótko po ślu-

bie, który nastąpił w 1959 roku na świat 
przyszły dzieci: kolejno Anna, Andrzej 
i Zygmunt. Pani Maria do 1963 roku pra
cowała w Skierniewicach, ale ostatecznie 
poświęciła się_ prowadzeniu domu i wy
chowaniu dzieci, a jej bliscy podkreślają, 
że robiła to z ogromnym zaangażowaniem 
i starannością. ~ Była osobą bardzo pra
cowitą, lato zazwyczaj spędzała na wsi 
u mojej rodziny. nigdy nie była tam zwy
kłym gościem, ale zawsze włączała się 
w prace na polu, w oborze, pomagała 
sprzątać, cały czas mając oko na dzieci. 
Wieczorami zajmowała się robien!em 
przetworów dla nas na zimę - wspomi
na mąź. Zimą z kolei pani Maria zaj
mowała się przez szereg lat maszyno
pisaniem, na zlecenie przepisując róż
ne dokumenty. Była to umiejętność, 
która pozostała jej po pracy na stano
wisku sekretarki. 

O statnie lata życia pani Marii to wal
ka ze skutkami wylewu, j;lki prze

żyła w 1996 roku. Miała niedowład lewej 
ręki, ale nie przesłaniało jej to największej 
radości, radości z obcowania z wnukami -
Pawłem, Anią i Tomkiem, którym gdy 
tylko mogła, poświęcała jak najwięcej cza
su, rozpieszczając je i bawiąc. rJJa wnu
ków była wzorem cierpliwości, zniosła 
nawet naukę obsługi komputera. 

Zmarła niespodziewanie 18 sierpnia 
ubiegłego roku, do ostatnich dni była oso
bą energiczną, roześmianą. Nie spodzie
waliśmy się, że tak szybko odejdzie, cie
szyliśmy się, że jej stan zdrowia jest do
bry. trudno będzie się z tym pogodzić -
mówi syn Andrzej. 

(tb) 

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA WSZVSTKIM, 
którzy brali udział w uroczystościach pogrzebowych 

ś.P. dr FUNCISZKA , 
ROLINSKIEGO 

R-119 
składa rodzina 

Wyrazy głębokiego współczucia 
Pani KRYSTYNIE WROCZVŃSKIEJ z powodu śmierci 

M~!A · 
. składają 

właściciele firmy Al/es w Głownie 

Kto zastąpi kierowniczkę 
zduńskiego GOPS 

- Na emeryturze nie jest źle, tyl

Kto zos.tanie Kiernozianinem Roku? 
ko trzeba sobie znaleźć jakieś za
jęcie - przekonywała emerytka, była 
sekretarz gminy Zduny Jolanta 
Kliszko, swoją koleżankę z pracy 
Alinę Igielską, długoletnią kierow

Po raz pierwszy w Kiernozi orga
nizowany jest konkurs na Kierno
zianina Roku, którego celem jest 
wyróżnienie i promowanie osób, 
które są aktywne społecznie. 

K andydatów do tego honorowego ty
tułu do 22 lutego 2006 roku mogą 

zgłaszać tylko dorośli mieszkańcy gminy 
Kiernozia. Dódatkowym warunkiem jest, 
aby był to mieszkaniec tej miejscowo§ci. 
Ogłoszenie wyników i podsumowanie 
konkursu odbędzie się 28 lutego. 

Warto dodać, że zgłaszając swojego 
kandydata czy kandydatkę, należy krót
ko uzasadnić wybór. W podjęciu decyzji 
o zgłoszeniu danej osoby pomóc mogą 
zapisy w regulaminie konkursu. Celem 
konkursu jest propagowanie osób aktyw
nych społecznie, działających na rzecz 
swojej miejscowości, rozwijanie poczu
cia odpowiedzialności za to, co się dzieje 
w środowisku lokalnym. Rozstrzygnię
cie konkursu odbędzie się na podstawie 
zsumowania liczby zgłoszeń, jakie otrzy
ma dana osoba. Oprócz honorowego ty-

Skont·rolui wycieczkowy autobus 
i twói samochód 

Do kontroli stanu technicznego 
autobusów wycieczkowych oraz 
stanu trzeźwości kierowców za
chęca osoby wybierające się na 
feryjne wojaże łowicka policja. 

Inna ciekawa informacja z podobnej 
dziedziny: akcję bezpłatnego sprawdza
nia świateł, hamulców oraz podstawowej 
kontroli przedniego zawieszen\a prowa
dzi w samochodach osobowych, w związ
ku ze wzmożonymi wyjazdami feryjny-

0 czywiście, kontroli nie należy prze- mi, w okresie od 13 do 28 stycznia, stacja 

prowadzać samemu, wystarczy na- obsługi pojazdów PZMot przy ulicy 

tomiast zadzwonić pod jeden z dwóch Nadbzurzańskiej w Łowic_zu. Współor

numerów telefonów: 046-830-95-89 lub ganizatorem akcji kontrolnej jest łowicka 

046-830-95-82 lub nawet pod alarmowy policja. - Lepiej sprawdzić samochód 

numer policji 997 i zgłosić potrzebę takiej przed WJjazdem, niż potem zostać skiero

kontroli. - Na miejsce wyślemy wtedy pa- wanym na kontrolę przez nasz patrol, 

trol, który sprawdzi trzeźwość kierowcy mieć zatrzymany dowód rejestrac;jny 

oraz stan techniczny autobusu - powie- i zapłacić mandat - mówi naczelnik Okoń. 

dział nam naczelnik Sekcji Prewencji ło- Nie ukrywa on również, że w związku 

wickiej Komendy Powiatowej Policji Le- z wyjazdami feryjnymi policja przygo

szek Okoń. - Kierowca też będzie spoko}- towuje akcję wzmożonych kontroli na 

niejszy i będzie miał czyste sumienie, że drogach. Będą się odbywały głównie 

jedzie sprawnym autobusem po takiej kon- w weekendy. Kontrolowana będzie nie 

troli - uważa naczelnik. Informacje o wy- tylko prędkości samochodów i trzeźwość 

jazdach powinny być zgłaszane z co naj- kierowców, ale też stan techniczny po

mniej kilkunastominutowym wyprzedze- jazdów oraz spełnianie wymagań np. 

niem. · przewożenie dzieci (foteliki). (Hiak) 

tułu otrzyma on (ona) nagrodę rzeczową.· niczkę Gminnego Ośrodka Pomo

Nagrodzona zostanie również osoba, która cy Społecznej, w czasie pożegna

składając propozycję w najciekawszy nia, które zgotowano jej na sesji 

sposób uzasadni swój wybór. Rady Gminy Zduny z okazji przejścia 

Organizatorem konkursu jest Gminna na wcześniejszą emeryturę. 
Przewodniczący Rady Gminy Zduny 
Ryszard Anyszka dziękuje byłej już 
kierowniczce GOPS za wieloletnią pra
cę w urzędzie gminy w Zdunach. 

Biblioteka w Kiernozi oraz wójt Zenon Kaź- · 
mierczak. Nad prawidłowym przebiegiem B yły kwiaty i życzenia zarówno od 
czuwać będzie 6-osobowa komisja. wójta gminy Jarosława Kwiatkow-

- Na pewno aktywne osoby trzeba skiego, jak i od przewodniczącego 
w jakiej.i f01mie docenić i od dawna za- rady Ryszarda Anyszk:i, a wszyscy zebra- obecnie po raz trzeci nabór kandydatów, za 

stanawiałamsię,jaktozrobić-mówikie- ni na sali radni i sołtysi pożegnali Igielską pierwszymrazemniktsięniezgłosił,zadru

ro-wniczka biblioteki Zofia Serwach, po- chóralnym „Sto lat". Trudno było kierow- gim pojawiły się dwie kandydatki, które 

mysłodawczyni konkursu. Ponieważ niczce ukryć wzruszenie. spełniały wymogi pod względem formal

konkurs organizowany jest po raz pierw- Pani Alina pożegnała się z urzędem grni- nym, ale niestety zostały odrzucone po prze

szy, w tym roku adresowany jest tylko nywostatnichdniachgrudniaubiegłegoroku, \. prowadzonej z nimi rozmowie kwalifika

do mieszkańców Kiernozi. Kierownicz- po przepracowaniu w nim 30 lat, z czego cyjnej. Obie pochodziły spoza gminy Zdu

ka bibHoteki ma nadzieję, że zainteresuje przez ostatnie 15 pełniła funkcję kierowni- ny. Wójt gminy Jarosław Kwiatkowski po
. on mieszkańców Kiernozi, a w przyszłym ka GOPS. Pracę rozpoczęła w 1970 roku wiedział nam wprost, że nie spodziewa się, 

roku jego regulamin zostanie zmieniony w Liceum Ogólnokształcącym w Nowych byznaJezienieodpowiedniegokandydatana 

tak, aby mogli w nim brać udział wszy- Zdunach, by po roku przenieść się do Urzę- stanowisko kierownika GOPS, spełniające

scy dorośli mieszkańcy gminy. du Powiatowego w Łowiczu, są:I w 1975 go wszystkie, obniżone już co prawda wy-

(mwk) roku trafiła do Urzędu Gminy. magania, było proste. Gmina czeka na zgło-

Zduny 

Opłotek dla seniorów 

O Jmło l OO osób bawiło się w minio
ny piątek 6 stycznia na sali Gmin
nego Ośrodka Kultury w Zdunach 

na opłatkowym spotkaniu seniorów z te
renu gminy Zduny. W większości uczest
nikami spotkania byli zaproszeni senio
rzy, nie zabrakło jednak władz gminnych 
z wójtem Jarosławem Kwiatkowskim na 
czele. Wszyscy zasiedli przy stołach, na 
których nie zabrakło· ciast i słodyczy. W j 
czasie spotkania wystąpił Zespół Wokal- j 

ny Seniorów „Wrzos" działający przy 
GOK w Zdunach, który zaśpiewał m.in. 
kolędy. 

(tb) 

Odejście kierowniczki spowodowało jed- szenia kolejnych kandydatów do 25 stycz

nak spore kłopoty w obsadzeniu stanowi- nia. Szczegółowych informacji co do wy

ska, które piastowała. Wójt gminy ogłosił magań udziela Urząd Gminy Zduny. (th) 

H. SKRlYDLEWSKA 
. lfJ 3 ;i ;•a 4 i !ł:.i •!:.i :t•t1A I E;-J11!!1t1i I 

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

ŁÓDŹ, tel. (0-42) 672-33-33, 672-30-27 (czynne całą' dopę) 

• ZAŁATWIAMY FORMALNOŚCI W ZUS 
• WYPŁACAMY ZASIŁEK ZUS 
•KREMACJE 
• przewóz osób zmarłych do chłodni 
• przewozy międzynarodowe 
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Zdzisław Kry$ciak prezentuje projekt herbu gminy Kocierzew przedstawiający św. Wawrzyńca. 

' · . . 
SwitłY Wawrzyniec 
w proiekcie herbu 

Zdzisław Kryściak 

i Jacek Rutkowski 
przedstawiali 28 grudnia 
na sesji Rady Gminy 
w Kocierzewie projekt 
znaków gminy swojego 
autorstwa. 

J uż we wstępie mówili, rena terenie gmi
ny nie było nigdy żadnego miasteczka. 

Nie było więc żadnego hemu ani symboli, 
do których można byłoby się odwołać. To 
trudność, ale też sytuacja taka ma swoje :ra
lety, bo nie trz.eba się sugerować czymś ist
niejącym w świadomości ludzi. 

Projekt przedstawia na tarczy hiszpań
skiej (taokrąglonej u dołu) na niebieskim tle 
postać patrona kościoła w Kocierzewie -
św. Warzyńca w stroju diakona. W lewej 
ręce trzyma on kratę jako symbol męczeń
stwa. Po obu stronach postaci widniejądwie 
Wie - symbole związanych z gminą parafii 
św. Rocha w Boczkach i św. Wojciecha 
w Kompinie. Prezentując projekt Kcyściak 
mówił, re postać świętego wynika z analizy 
przynależności parafialnej, bo kościół 
w Kocierzewie była ważnym wyznaczni
kiem scalającym miejscowości obecnej gmi
ny i mającym bardzo duże znaczenie przy 
osadnictwie. Jego zdaniem projekt sięga da
lekich tradycji historycznych, bo osadnic
two na tym terenie, związane z Księstwem 
Łowickim, :rapoczątkowane było w XIV 
wieku, a pierws:ra wzmianka o Kocierzewie 
pochodzi z 1345 roku, kiedy arcybiskup 

GOKBolimów 

Góro iui skończono 

J eszcze przed świętami zakończono 
praceprzy:rakładaniudziewięciuokien 
w górnych pomieszczeniach Gminne

go Ośrodka Kultu!)' w Bolimowie. Po świę
tach gminna brygada rozpocząć miała :rakła
danie plastikowych okien na dole budynku
osiem sztuk. Na razie z powodu mrozów 
prace jednak przerwanQ. Koszt materiało
wy inwestycji to ponad 15 tysięcy złotych. 

Na dole budynku GOK Bolimów znaj
duje się między innymi czytelnia i bibliote
ka. W zwi~zremontem wciągu jednego, 
dwóch dni more być utrudniony dostęp do . 
niektórych półek z książkami. Biblioteka 
będzie jednak otwarta przez cały czas. 

' (wcz) 

powierzył osadzenie wsi Kocierzowice 
i Różyce na prawie średzkim i nakazał pła
cenie dziesięciny plebanowi kocierzewskie
mu.Cały obs:rar ten był cz.ęścią tzw. Księ
stwa Łowickiego, czyli Kościoła Gnieźnień
skiego, nad którym mecenat sprawował ar
cybiskup. - Nie należy sprawy herbu upoli
tyczniać, odi:zytywać jako symbolu kościel
nego -mówił Kcyściak, tłumacząc tło histo
ryczne prezentowanego pomysłu. 

O hecni na sesji podeszli jednak do pro
jektu z dużą rezeiwą. Dyrektor szko

ły w Łąguszewie Adam Kucharski pytał, 
czy na tarczy nie można byłoby umieścić 
łowickiego pasiaka. W odpowiedzi usłyszał, 
re pasiak nie jest znakiem heraldycznym, 
ale można go .umieścić np. na sztandarze, 
który dopuszc:ra większą swobodę niż hero. 
Radny Stanisław Miazek pytał zaś, który 
element hemu ma go identyfikować z gmi
ną? Wymieniał też postaci innych świętych, 
jakie mogłyby znaleźć się w hemie - św. 
Walentego, św. Rocha, św. Michała. - Dla
czego św. Wawnyniec? - pytał. Zdziwiony 
był też, re projektanci przygotowali tylko 
jedną propozycję, nie dając radnym możli
wości wyboru. 

Pytał też, czy gdyby hero był przyjmo
wany np. w 1976 roku, to też zapropono
waliby św. Wawrzyńca. Kcyściak odpowia
dał, re w PRL zabroniono formowania sym
boliki nawiązującej do Polski szlacheckiej 
i wierzącej. Wyjątkiem był Olszyn, który 
nie zmienił hemu, w którym widnieje św. 
Jakub. Mówił też, re łowickie pelikany też 
są symbolem religijnym, który przetrwał 
PRL mimo, że starano się takie znaki wyeli-

minować. Wizerunek św. Wawrzyńca znaj
duje się w kilku herbach polskich miast 
i gmin.jak np. Wojnicz, Sępólno Krajeńskie, 
Karc:zmiska, Luzino. 

Radny Andrzej Siekiera pytał, od czego 
pochodzi nazwa Kocierzew i czy hero nie 
będzie wizenmkiem, który w innym miej
scu w Polsce nie będzie się powtarzał. Pro
jektanci wyjaśniali, re herl> to znak prawnie 
chroniony, a Kocierzew pochodzi od słów 
kocierz, kociesz - czyli kocur, co mogło być 
przezwiskiem (przydomkiem) pierwszego 
osadnika. 

Radny Miazek sugerował przygotowa
nie jeszcze dwóch innych propozycji, aby 
można było przedstawić je mieszkańcom 
podczas zebrań straż.ackich, jakie odbywać 
się będą na początku roku. Jacek Rutkowski 
mówił zaś, re alternatywne projekty moż
na przygotowywać, gdy chce się budować 
np. szkołę, a tworzenie znaków alternatyw
nych mijałoby się z ich :ramysłem, bo hero 
to znak umowny, symbol i po przyjęciu go 
mało kto się nad nim zastanawia Dość iro
nicznie nawiązał też do hemu Warszawy, 
mówiąc, re gdyby teraz był przyjmowany, 
czy zdecydowano by się na roznegliż.owa
ną pół-kobietę, pół-rybę? 

P rzewodniczący Rady Gminy Roman 
Kwasek pytany przez nas o dalsze 

losy projektu powiedział, re będzie wraz 
z wójtem Grzegorzem Stefuńskim przedsta~ 
wiał go na zebraniach strażackich, a jeśli zo
stanie on :raakceptowany, uchwała o przyję
ciu go zostanie wprowadzona pod obrady 
sesji Rady Gminy jeszcze w obecnej kaden
cji. (mwk) 

1iy Wffllir 
k•tl•• ••• , 
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Kocierzew 

300 nowych książek 
O około trzysta woluminów wzboga

cił się w ostatnim czasie księgozbiór 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Ko

cierzewie. Za kwotę około 18 tysięcy zło
tych :rakupione zostały nowe książki, które 
są obecnie pieczętowane, obkładane i udo
stępniane. Tak dure :rakupy możliwe były 
dzięki dotacji z Ministerstwa Kultu!)' i środ
kom z budretu gminy. 

Zakupione książki wzbogaciły księgo
zbiór podręczny w nowe, nieraz kilkuto
mowe wydania historii literatury i słow
niki. Zakupiono też książki, które będzie 
można wypożyc:rać do domu, nie kupo-

Gmina Bielawy 

wano tylko lektur szkolnych. Wśród no
wych zakupów są książki z :rakresu pra
wa, socjologii, pedagogiki, geografii, lite
ratury polskiej, rolnictwa, podstaw eko
nomii. - Na niektóre z nich prawdopo
dobnie nie pozwolilibyśmy sobie, gdyby
śmy nie mieli takiej sumy do dyspozycji -
mówi Hanna Samek, kierowniczka pla
cówki. Jedyną pozycją, jakiej nie udało 
się kupić, choć znalazła się na liście zaku
pów, jest Encyklopedia muzyki. Na pew
no znajdzie się ona na liście zakupów pla
nowanych w bieżącym roku. 

(mwk) 

Będzie strono www o turystyce 
Radnym gminy Bielawy brakuje 

strony internetowej o walorach tury. 
stycznych terenu, na którym miesz
kają i działają. Wójt Sylwester Kubiń
ski wyjaśniał, że gmina ma stronę 
tzw. bipowską, na której zamieszcza
ne są infonnacje dotyczące budżetu, 
przetargów, ogłoszeń, oświadczeń 
majątkowych i inne obowiązkowe dla 
samorządów. 

O prócz nich pod adresem www. 
bielawy.bip.tc;ill znajduje siępod
strona o walorach turystycznych 

gminy. Można na niej przeczytać o walo
rach przyrodniczych i historycznych gmi
ny Bielawy. Znajdziemy tam informacje 
dotyczące dworów rodów takich jak: Wa
lewskich, Sobockich, Grabskich, Zawi
szów Czamych, Grabowskich, Grabiń
skich czy Sarbików. Wśród nich do naj
ciekawszych :raliczyć można m.in.: kla
sycystyczny pałac w Walewicach, neo
gotycki zamek w Sobocie - siedziba rodu 
Sopockich oraz miejsce urodzenia Zawi
szy Czamego, dwór w Borowie - miejsce 

/ 

Gmina Bielawy 

urodzenia Władysława Grabskiego, pre
miera Il RP, ministra skarbu i rolnictwa, zna
nego głównie z przeprowadzenia reformy 
walutowej w okresie międzywojennym. 
Nie zapomniano o nie mniej licznej gru
pie zabytkowych budowli, tj. o kościo
łach w gminie Bielawy, ro.in. w Sobocie, 
Chruślinie, Bielawach, Oszkowicach 
i Waliszewie. Wspomniano też o miej
scach martyrologii, odnoszących się do 
wydarzeń z I Wojńy Światowej, wojny 
obronnej z września 1939 roku oraz walk 
partyzanckich w okresie okupacji. Nie po
minięto ciekawostek w postaci krochmalni 
w Walewicach czy spichlerza w Sobocie -
obu z początku XVIlI w. 

Na tej podstawie BIP (Biuletyn Informa
cji Publicznej) jednaksięnie skończy. -Stro
na internetowa wyłącznie o -walorach tury
stycznych gminy powstanie w pierwszej po
łowie tego roku i będzie zawierała znacznie 
więcej iefonnacji na ten temat,łączniere7.liję
ciami - zapewniał radnych wójt Kubiński. 
O postępach prac w tym zakresie radni mają 
być infoimowani na bieżąco. 

(eh) 

Szkoła w Borowie nie ogrzewana 

O d kilku już lat wójt gminy Bielawy 
poszukuje kupca lub dzierżawcy na 
obiekt po byłej szkole podstawo

wej w miejscowości Borów. W tym sezo
nie grzewczym, od grudnia 2005 roku, na 
wnioski radnych zdecydował się wyłą
czyć ogrzewanie budynku, aby ograni
czyć koszty utrzymania niewykorzysty
wanego obiektu. Woda z instalacji c.o. zo
stała spuszczona a :rawór dokręcony. Dzię
ki temu zbyteczny oka:rał się również etat 
palacza 

Budynek o powierzchni ponad I tys. m2 

jest nadal w bardzo dobrym stanie technicz
nym. Jest wyposaż.ony we własną kotłow
nię, wodę, telefon. Działka, na której jest 
położony, ma pow. 0,68 ha Po adaptacji 
obiekt more być przeznaczony na palców
kę opiekuńczą, rehabilitacyjną bądź też tu
rystyczną, z uwagi na swoje położenie 
w pobliżu lasu oraz zbiornika wodnego. 
Wszyscy :rainteresowani powinni kontak
tować się z Urzędem Gminy w Bielawach 
pod numerem tel. 046-838-26-95. (eb) 
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„W9drownik" wędrował 
po gminie Bielawy 

Dzięki przynależności 

gminy Bielawy do regional
nej organizacji PTIK w Ło
dzi oraz współpracy kierow
nika referatu kultury Urzędu 
Gminy Wojciecha Miedzia
nowskiego, ostatni numer 
Kwartalnika Krajoznawcze
go „Wędrownik", wydawa
nego przez tę organizację, 
dotyczy w zdecydowanej 
większości gminy Bielawy. 

T ym razem zaprasmmy naszych 
Czytelników do odwiedzenia 

okolic Wa!Mc, ruzsławionych legen
<k/. napole.ońską i pięknymi końmi. 

tym terenie. W kwartalniku majdu
je się kolorowa wkładka, w której 
dzięki fotografiom przedstawione 
zostały walewickie tradycje, przy
roda i krajobraz gminy Bielawy, 
a także zdjęcia najciekawszych 
miejsc wartych odwiedzenia, wraz 

z mapą gminy Bielawy. 

O walorach przyrodniczych 
gminy pisała Inga Nowakow

ska. Wspomniała tei:o parkach wiej
skich, jako enklawach w krajobrazie 
rolniczym. Opisany został dwór 
Grabskich w Borowie, park w Bo
rówku, w Mrodze, Łazinie i Psa
rach. Nieco wię,cej miejsca poświę
cono dwóm parkom dworskim 

nWędrownik" ·rozdawany jest w celach promocyjnych przez 
referat kultury Urzędu Gminy w· Bielawach . 

liszewie, Bielawach, Chruślinie, 
Oszkowicach i Sobocie pisał Zbi
gniew Liberski, historyk i pracow
nik Urzędu Gminy w Bielawach. 

W kwartalniku zWrócono rów
nież uwagę na polichromie, zdobią
ce kościoły w Bielawach, Chruślinie 
i Sobocie, pochodzące z lat 30-tych 
XX wieku, autorstwa :zofii Baudo
uin de Courtenay. O „bielawskim 
ziółku'', czyli o rni~ie, pisze Izabela 
Nowakowska, która dostrzegła 
w rejonie Bielaw niespotykany ni
gdzie indziej w regionie, widokroz
ległych pól mięty. 

Szczególnie wyodrębnione zosta
ły w „Wędrowniku" wspomnienia 
o Bielawach BohdanaNodzaka, któ
ry urodził się w Bielawach i spędził 
tam młodość, a obecnie mieszka w 
Warszawie oraz Juliana Ptaszyń
skiego, nieżyjącego dziś już pned
wojennego wójta. Ten ostatni po
wraca do sprawowania pa.ez siebie 
funkcji wójta gminy Bielawy w la
tach 1934-39. Z tekstów wspornnie
niowychroożnadowiedzieć się min 
jak przed II wojną światową wyglą
dały targi i jarmarki w Bielawach czy 
Śmigus Dyngus. 

W kwartalnikukrajo:znawczym 
pnedrukowane zostały po

nadto obszerne fragmenty przewod
nika ,,Rowerem przez gminę Biela
wy" autorstwa Wojciecha Miedzia
nowskiego, o którym pisaliśmy już 
na łamach Nowego Łowiczanina Na 
ostatnich kartach kwartalnika znaj
dują się recenzje dwóch książek do
tyczących terenu gminy Bielawy. 
Izabela Nowakowska wspomniany 
wyżej przewodnik rowerowy zali
czyła do kategorii książek ,,sercem 
pisanych". Podkreśliła ponadto, że 
określenie to jest w przypadku tej 
pozycji mylące, gdyż WojciechMie
dzianowski stworzył kompendium 
wiedzy o gminie Bielawy. Podóbnie 
w drugiej publikacji, ,,Między Piąt
kiem a Sobotą'.' Nowakowska od
najduje fuscynację danym regionem. 

Numer Kwartalnika krajoznaw
czego „W!(drownik" dotyczący gmi
ny Bielawy został zgłoszony do 
ogólnopolskiego konkursu Polskiej 
Organizacji Turystycznej imienia 
Marcina Orlowiczaza2005 rok, któ
rego wyników mo:żna spodziewać 
się już wkrótce. 

(eb) 
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Każda strona kalendarza wydanego przez nasze starostwo i partnerskie powiaty obejmuje 
dwa miesiące i zawiera zdjęcia wykonane w przypadających wtedy porach roku. -

, KASZUBI 
OKAZALI SI~ CWANSI 

O kalendarzu wydanym przez trzy powiaty 

W spólny kalendarz promocyj
ny na rok 2006 wydało ło

wickie starostwo wraz z dwoma 
współpracującymi z nim powiata
mi -kartuzkim i tatrzańskim. Każ.da 
zkartkalendarzaobejmujedwamie
siące i zawiera fotografie interesują
cych miejsc, zabytków bądź wido
ków pochodzących z każ.dego z po
wiatów, a także wykaz imprez przy
~ących w tym czasie. Poprzez 
współpracę w realizacji przedsię
wzi~ia, łowickie starostwo obniżyło 
koszty wydania kalendarza, zapew
niło tei: Ziemi Łowickiej darmową 
promotję w tamtych powiatach. 

Nakład kalendarza wynosi 333 
sztuki - 6,40 zł netto za jeden kalen
darz. Są to materiały typowo pro
mocyjne, a wi~,jak mówi dyrektor 
powiatowego wydziału promocji 
Krzysztof Osóbka, nie chodzi o to, 
aby zawisnęły one w prywatnych 
mieszkaniach, ale w instytucjach i 
firmach, gdzie zobaczyć je może jak 

największa liczba osób. - To ma pra
cować jako materiały promocyjne, 
tak więc w pierwszej kolejności tra
fią one do instytucji, które 
z nami współpracują, a także da 
przedsiębiorców-sponsorów wspo
magających powiat przy organiza
cji różnych imprez - mówi Krzysz
tof Osóbka. - W ~tępnej kolejno
ści zawisną w jednostkoch podle
głychstarostwu i w szkołach. Pewną 
/iczbęprzekm.aliśmy.też ponu staro
ście, dl.a gości, którzy przychodzić 
będą da niego w sprawach· wzędo
J.1'.YCh- dodaje. 

Koordynatorem całegoprzedsi~ 
wzięcia był JX?wiat kartuzki, 

tam tei: kalendarze były drukowa
ne. Właśnie temu przypisać mo:żna 
pewien zgrzyt, który zauważyliśmy 
przeglądając wydawnictwo. Otóż na 
każ.dej stronie wypisane są impre
zy odbywające się w danym miesią
cu w każ.dym z powiatów. Tylko 
przy imprezach organizowanych 

prze:z powiat kartuzki widniejąjed
nak daty w jakich one się będą od
bywać. Przy imprezach z powiatu 
łowickiego i tatrnińskiego tych dat 
niema. 

K rzysztofOsóbka przyznaje, że 
daty powinny się tam znaleźć, 

dopowiada jednak, że w ostatecznej 
wersji kalendarza zaakceptowanej 
przez wszystkie powiaty dat 
owych nie było. Powiat kartuzki, 

gdzie materiały były drukowane, na 
kilka dni przed tym, naniósł jednak 
poprawki i tymi poprawkami naj
prawdopodobniej było dopisanie 
dat - I wszystko w porzqfiku, tylko, -
że w takim razie daty powinny poja-
wić się przy wszystldch imprezach -
mówi nie bez żalu dyrektor. 

F otografiejakieznalazłysięwkalendarzu zrobione zostały 

w większości przez jednego z pra
cowników starostwa, choć są tam 

także fotografie autorstwa dyrekto-

nydawało się na~zej Redakcji, że 
na temat tego terenu opublikowa
no szereg materiałów · i niczego 
nowego nie będzie można napisać. 
W jakim ogromnym byliśmy błę
dzie - napisała we wstępie „Wę
drownika" Izabela Nowakowska, 
redaktor naczelny. 

W kwartalniku znaleźć można 
nie tylko wiele informacji na 

temat krajobrazu, historii, architek
tury, sposobu gospodarowania i lo
kalnej twórczości w gminie Biela
wy, ale także mnóstwo kolorowych 
fotografii najciekawszych miejsc na 

w Sobocie i Walewicach. Izabela No
wakowska zajęła się także kultywo
waniem tradycji w gminie Bielawy, 
opisując m.in. coroczne, obchodzo
new dfugą niedzielę września, uro
czystości rocznicowe bitwy nad 
Bzurą w Walewicach. 

Czytając tekst Stanisława Frąt
czaka możemy udać się z kolei na 
wycieczkę szlakiem bojowym za 28 
Pułkiem Strzelców Kaniowskich. 
W kwartalniku opisany został rów
nież ważny epizod bitwy nad Bzu
rą, który rozegrał się w rejonie Biela
wy. O żołnierskich mogiłach w Wa-

Seim dzieci i młodzieży 
ra łowickiego muzeum Waleriana 
Warchałowskiego. Znaleźć tam 
można między innymi skanseny 
w Łowiczu i Maurzycach, pałac 
w Nieborowie, park w Arkadii, sank
tuarium w Domaniewicach. Nasze 
zastrzeżenia wzbudził jednak dobór 
fotografii - obok zabytków brakuje 

Gmina Sanniki 

Francuski przyiaciel rezygnuie 

W ójtgminySannikiMariaFu- szego pełnienia tej funkcji. Francu
dala podczas ostatniej sesji ski przyjaciel sanniczan wyjaśnia, 
Rady Gminy przekazała ?.e był zmuszony do podj~ia takiej 

obecnym na niej wiadomość z Cha- decyzji z powodu problemów ze 
lonnes we Francji. Dotyczyła ona zdrowiem.MariaFudaładeklarowa

rezygnacji tamtejszego koordynatora ła, że jest przygotowywany i wkrót
współpracy z gminą Sanniki i jedno- ce zostanie wysłany list do Jeana 
cześnie Honorowego Obywatela Mulot z podziękowaniami za to, co 
Gminy Sanniki Jeana Mulot z dal- robiłiżyczeniamiz.drowia (mwk) 

„Ekologia - wybór 
przyszłości" ~ pod takim 
hasłem przewodnim 
odbywać się będą 

w tym roku dwunaste 
obrady Sejmu Dzieci 
i Młodzieży 2006. 

M łodzi posłowie obradować 
będą jak co roku z okazji 
Międzynarodowego Dnia 

Dziecka - I cz.erwca. Obrady odby
wać się będą w Warszawie-wpraw
dziwym Sejmie i we wszystlcich nie-· 
mal szczegółach przypominać mają 
prawdziwe obrady sejmowe, kiedy 
w ławach poselskich zasiadają doro
śli posłowie. W obradach biorą 
udział UC2Iliowie gimnazjQw i Szkół 

ponadgimnazjalnych z terenu całe
go kraju. Co roku są wybierani spo
śród wszystkich uczniów, jacy na
deślą swoje prace pisemne na jeden 
z kilku zaproponowanych przez 
Wojewódzkie Zespoły Organizacyj
ne tematów. 

W tym roku prace nadsyłać 
można do skierniewickiej delega
tury kuratorium oświaty do 24 
marca. Prace uczniów z powiatu 
łowickiego rywalizować będą 

w wyścigu do ław poselskich 
z tymi nadesłanymi przez 
uczniów z powiatów skierniewic
kiego i rawskiego. Tegoroczne t~ 
maty brzmią następująco: 

I. Ekologia wpolityce i gospodarce 
2. Człowiek w zgodzie z naturą 
3. Moje działania na rzecz ochro

ny przyrody i środowiska. 

W tym roku w obradach udział 
weźmie czterystu sześć
dziesięciu młodych po

słów reprezentujących cały kraj. 
Jak co roku przynajmniej 28-29 
osób pochodzić będzie z woje
wództwa łódzkiego. IJ.e z naszego 
powiatu, okaże się po ocenieniu 
konkursowych prac - na przykład 
przed rokiem mieliśmy z naszego 
terenu pięcioro posłów. Ucznio
wie, którzy nie pojadą do sejmu 
jako posłowie, mają szans~ poje
chać tam jako obserwatorzy - prze
ciętnie co roku z jednego powiatu 
wyjeżdża w tym charakterze od 5 
do IO osób. 

Listę posłów i obserwatorów 
wybranych w naszym wojewódz
twie poznamy do 9 kwietnia. 

(wcz) 

na nich naprawdę charakterystycz
nych łowickich krajobrazów. Jedy-
ne zdjęcie o takim charakterze, znaj
dujące się na stronie marzec-kwi~ 
cień, nie jest ciekawe. - W tym akurat 
przypadku chodziło nam o pokaza
nie widoku jak z obrazów Chełmoń
skiego, przyznaję jednak, że mieli
śmy trudności z J.1'.}'braniem z4jęcia 
korespondującego z t.ą porą roku -
usprawiedliwia się dyrektor. Co do 
wyboru innych fotografii, dyrektor
argumentuje, że powiat tatrzański 
pochwalić się może górskimi krajo
brazami, kartuzki dużą liczbąjezior, 

natomiast obydwu tym rejonom 
brak jest takiej ilości zabytków, jaką 
znaleźć mo:żna u nas. 

(wcz) 
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SAMOCHODOWE 
Samochody z Holandii, co tydzień nowe 
modele, realizujemy indywidualne zamówie
nia. Opel Astra l.7 m, 199411995 rok; Opel 
Astra benzyna+ gaz; Golf III, 1993 rok i inne. 
Tel. 0602498-775. 

Audi 80, 1990 rok - sprzedam 
Tel. 0502-953-622. 

Ford Fiesta l.8 D, 1991 rok, 5-drzwiowy 
- sprzedam. Tel. 0608-467-303. 

Escort 1.3 CL, 1997 rok, 1 OO tys. km 
- sprzedam. Tel. 046/837-27-05 po 16.00. 

Ford Escort 1.3 + gaz, 1995 rok 
- sprzedam. Tel. 0504-27~90. 

Peugeot 205 1.8 D, 1994 rok, stan dobry 
- sprzedam. Tel. 046/837-96-77. 

Opel Astra 1.4, 2000 rok, salonowy 
- sprzedam. Tel. 046/837-03-83 po 16.00. 

Cinquecento - sprzedam. 
Tel. 0692-370-686. 

Ford Transit 2.5 TO, 1995 rok- sprzedam. 
Tel. 0506-188-Sl5. 

Opel Vectra combi 2.0 DTL, 1999 rok, 
czarny, bogate wyposażenie • sprze
dam. Tel. 0600-S85-8n, ~9<;11. 

Sprzedam slazynię biegów CC 700. 
Tel. 0607-500-901. 

Toyota Tercel, 1988 rok, gaz - sprzedam. 
Tel. 0606-710-189. 

Renault 19 I. 7 z gazem, 1990 rok, stan dobry 
- sprzedam. Tel. 0693-322-719. 

Volkswagen Passat 1.6, 1981 rok, 
stan techniC2I1y dobry, gaz, alufelgi, szyber
dach, radio, automat - sprzedam 
Tel. 0660-870-832 po 20.00. 

\k>lkswagen LT 28, 1995 rok, cena 13000 zł 
-sprzedam. Tel. 0501-632-719. 

\k>lkswagen Polo l.6V, 1995 rok, 
cena 9700 zł - sprzedam. Tel. 0501-632-719. 

Punto I . I SX, 1996 rok, 5-drzwiowy; 
Punto I.I SX, XII.1994 rok, 3-drzwiowy; 
Matiz Joy, 1999 rok; Passat Combi 2.0i, 
1991 rok - sprzedam. Możliwości zamiany. 
Tel. 042/71.9-20-71, 0604-392-876. 

Fmt Punto li Active, 2002 rok, salon, 
:Hlrzwiowy - sprzedam. 
Tel. 0607-452~5. 

Mitsubishi Galant 1.8 GLSi Sedan, 1990 rok, 
wspomaganie, elektryka, 4500 zł do uzgod
nienia - sprzedam. Gmina Dmosin. 
Tel. 0507-892-376; 046/874-75-17. 

Opel Omega Combi 2.0 gaz, 1992 rok 
-sprzedam. Tel. 0507-319-801. 

Citroen Jumper2.8 HD! max, bogate wyposa- Seat Cordoba 1.4, 1997 rok, stan idealny 
żenic, lad. 1350 kg- sprzedam. _sprzedam. Tel. 0660-680-306. 
Tel. 0602-779-7~. po 19.00 0241282-21-85. Seat Cordoba l.4 gaz, 1996 rok_ sprzedam. 

Lakiery samochodowe, mateńaly lakiernicze Tel. 0696-698-135, 046/838-61-20 po 20.00. 
- auta osobowe, dostawcze, ciężarowe. 
Tel. 0512-391-051. Fiat Punto 12 benzyna+ gaz, 1998 rok; 

Cinquecento 900, 1997 rok, czerwony- sprz.e. 
ABC kupię osobowy, cały, uszkoclzo- dam. Tel. 046/863-06;10, 0694-547-204. 
ny. Tel. 046/B31-85-71• 0501~1-906. Honda Civic, 1990 rok- sprzedam. 
Skoda Favońt, gaz, 199S rok, idealna, czer- Tel. 0602-647-607 . 

wona, 4800zł-sprzedam. Tel. 0603-512417· ' BMW 525 24V, sekwencja gaz, 1990 rok 
Daewoo Matiz, 1999 rok, bezwypadkowy, -sprzedam. Tel. 0604-100-37S. 
czerwony, idealny, 8900 zł - sprzedam. 
Tel. 0603-SI2417. 

Opel Corsa I.O, 1998 rok, czerwony, 
stan idealny, zarejestrowany - sprzedam tanio. 
Tel. 046/837-88-12. 

Daewoo l,.anos 1.5, 1999 rok, stan idealny, 
zarejestrowany - sprzedam tanio. 
Tel. 046/837-88-12. 

Robur - sprzedam niedrogo. 
Tel. 046/838-27-22. 

Sprzedam Peugeot 206 HDI, 2000 rok. 
Tel. 0602-709-%2. 

Suzuki Maruti 800, 1993 rok - sprzedam. 
Tel. 046/83748-95. 

VW Pa!;sat, 1996 rok, granatowy, kraj, 
16000 zł - sprzedam. Tel. 0889-344-873. 

Trabant Polo - kupię. Tel. 0501-043-973. 

Polonez Truck 1.6 gaz, 1997 rok - sprzedam. 
Tel. 0601-303-279. 

Ford Escort CLX 1.6, 1992 rok - sprzedam. 
Tel. 0501-270-197. 

Ford Tnllliiit, po wypadku - tanio sprzedam. 
Tel. 0601-323-559. 

VW Póło 1.4, 1998 rok, 82 tys. km. 
3 drzwi, czerwony - sprz.edarn. 
Tel. 046/837-73-61 po 17.00. 

Opel Astra 1.6 gaz, 1994 rok. bialy, 
3-<lmviowy, cena do uzgodnienia-sprzedam. 
Tel. 0600-741-147. 

Części: Astra 1.4, 3d i 1.6, 5d; CC 700 
- sprzedam. Tel. 0604-569-679. 

Nissan Micra, 1986 rok - sprz.edam. 
Tel. 0693-064-3S5. 

Renault CLio, z gazem, 1993 rok, zarejestro
wany, lekko uszkodzony - sprzedam 
Tel. 0600-370-514. 

Sprzedam przyczepkę samochodową. 
Tel. 0692447493 po 16.00. 

Polonezy, 1992 rok i 1994 rok w gazie 
-sprzedam. Tel. 0691-940-285. 

Polonez Caro, 1994 rok, benzyna + gaz, 
stan dobiy- sprzedam. Tel. 0600-214-242. 

\Qlvo 960 2.5 gaz, 1995 rok, grafitowy 
metalik, pełna opcja, 14800 zł - sprzedam 
Tel. 0888-261433. 

Mercedes 140 3.5 TO, 1993 rok, fioletowy 
metalik, pełna opcja, 28500 zł - sprzedam. 
Tel. 0888-261433. 

Opel Astra Sedan 1.4, 1998 rok, I rejestracja, 
bordowy metalik, 11500 zł - sprzedam. 
Tel. 0888-261433. 

Opel Astra combi 1.4, 2001 rok, zielony me
talik, l 1800zł-sprz.cdam. Tel.()g88-261433. 

Fiat Seicento 900 gaz, 200 l rok, ciemnozie
lony, alufelgi, centralny zamek, I właściciel, 
9500 zł - sprzedam. Tel. 0888-261433. 

Seicento I.I, 200 I rok, niebieski, stan bdb, 
8800 zł - sprz.cdam. Tel. 0501-213-067. 

Audi A4 l.9 TOI, 1996 rok, zielony metalik, 
pełna opcja, 21400 zł - sprzedam. 
Tel. 0501-213-067. 

Kupię każdy samochód do kasacji 
(wydam zaświadczenie) lub w komis 

- do spr.tedania. Tel. 06()5-695-882. 

Honda Civic 1.3, XIl 1994 rok, 3-drzwiowy, 
czarna perła, wspomaganie, radio, odtwarzacz, 
szyberdach elektryC2I1e szyby, serwisowany, 
I właśćjciel, bezwypadkowa, 7800 zł 
-sprzedam. Tel. 0604-136-566. Kupi~ każdy samochód do kasacji 

(wydam zaświadczenie) 
lub inne powypadkowe. Tel. 0504-199-580. 

Części - Ducato, Ford, Hyunday, Renault 11 
D, Polonez, 12Sp, 126p, Łada 2107. 
Ford Mondeo (blacharskie) - sprzedam. 
Tel. OS04-199-580. 

Fiat I 26p elegant, 1998 rok, cena do uzgod
nienia - sprzedam. Tel. 0602-524-794. 

Alufelgi 14" AEZ 4xl00 z oponami letnimi 
185/60, 800 zł -sprzedam. Tel. 0506-258-564. 

Lada 2107, stan dobry, OC - sprzedam. 
Tel. 046/838-Sl-94, 0693-814-288 po IS.OO. 

Sprzedam części do Forda Mondeo, 1993 -
2000 rok. Tel. OS09-79 l-220, 0501-040-690. 

Fiat 126 Elx, 1998 rok - sprzedam. 
Tel. 0889-559-604. 

Skoda Favorit - sprzedam na części. 
Tel. 0607-386-017. 

VW Polo, 1997 rok - sprzedam. 
Tel. 0503-192-151. 

Toyota Corolla 1.3, 1991 rok, czarny metalik, 
bezwypadkowa, serwisowana, 
stan techniczny bdb, 4400 zł - sprzedam. 
Tel. 0604-797-607. 

Fiat Uno I.O, 1996 rok. ~ony, 5-drzwio
wy, 98 tys. alann, odcięci~ paliwa, radio, gara
żowany, bezwypadkowy, zadbany, stan bdb, 
cena do uzgodnienia - sprzedam. 
Tel. 0880-785-167. 

Audi 90, 1991 rok, czarny metalik, etylina 
+ gaz, pełna opcja, SOOO zł - sprzedam. 
Tel. 046/863-52-62, 046/863-52-57. 

Skoda Favońt, 1991 rok, benzyna + gaz, 
stan bdb - sprzedam. Tel. 0605-S3S-3%. 

Łada Samara Sedan l .S benzyna + fl37~ 
1995 rok, do poprawek lakierniczych 
- sprzedam. Tel. 060S-S3S-3%. 

Fiat Uno I.O, 1992 rok, biały, po remoncie 
blacharskim, wymieniono dużo nowych czę
śc~ stan bdb, 3300 zł - sprzedam. 
Tel. 0608-409-744. 

Polo"':?' Truck, gaz,· 1997 rok, bordowy Fiat CC 700, 1995 rok, czetWony, 
- sprzedam. Tel. 046/838-9S-40. bezwypadkowy, stan dobry, 3500 zł 

-seicento 900, 1998 rok, gaz - sprzedam. - sprzedam. Tel 0500-026-841. 
Tel. 0668-199-742. Łada 2107, benzyna 1300, 1988 rok 
Polonez Truck 1.6, 1995 rok, faktura VAT - - sprzedam. Tel. 0693-711-208. 
sprzedam. Tel. 0601-052-043, 0693-02S-899. CC 704, błękit metalik, I 06 tys. Ian, 
Daewoo Lanos I .S, 1998 rok, gaz, fioletowy stan idealny, alann, 4500 zł - sprzedam. 
metalik, 90 tys. Ian, 9600 zł (do uzgodnienia) Tel. 050S-156-265. 
- sp17.edarn. Tel. 0607-609-656. Seicento, gaz, 1999 rok. I właściciel 
Fiat I 26p, 1994 rok, stan bdb - sprzedam. - sprzedam. Tel. 046/838-06-24. 
Tel. 0887-330-702. 

- Fiat Cinquect.'1lto, 1996 rok, stan bdb 
- sprzedam. Tel. 050 l-8 I 8-S24. 

Skoda Favońt, gaz, 1991 rok- sprz.cdam. 
Kraszew Wielki 16, tel. 0504-226-974. 

Polonez 1.6, 1992 rok - spizedam. 
Tel. 0663452-728. 

Fiat l 26p, 1998 rok, stan bardzo dobry 
- sprzedam. Tel. 046/874-74-25. 

Opel Corsa, 1983.rok, g;iz-sp=dam. 
Tel. 0512-397-020. 

Opel Calibra 1992 rok, gaz - tanio sprzedam. 
Tel. 0503-141414. 

Renault 19 Chamada, 1991 rok - spr7..cdam 
na części lub w calości. Tel. 0461863-60-14. 

Opel Vectra 2.0i, l 99 l-9S rok. b..-nzyna gaz. 
3000 zł (do uzgodnienia) - pilnie spizcdam 
lub zanlienię. Tel. 0512-706-529. 

Ford Transit Max 2.5 D, 1992 rok-sprzedam. 
Tel. 0606-428-162. 

FiiJt 125p, 1990 rok, stan dąbty. 
Tel. 0241277-95-95 wieczorem. 

... „ 
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Audi 80 B4 2.0 benzyna+ gaz, stan dobry 
- sprzedam. Tel. OS00-582-298, 
046/838-06-84. 

Żuk, 1988 rok - sprzedam. 
Tel. 046/838-16-66. 

Absolutnie kupię każdy osobowy cały, 
uszkodzony lub zniszczony. 
Tel. 0505-945-n2. 

BMW 1.8, 1997 rok, pełne wypooażenie 
-sprzedam. Tel. 0880-918-434. 

Renault Laguna 1.8 6V, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 0608-783-207. 

Cinquecento 700, 1998 rok, czetWony 
- sprzedam. Tel. 046/838-12-56. 

Seat Ibiza 1.6 + gaz, 2000 rok, kupiony 
w salonie, serwisowany, bogate wyposaż.e
nie - sprzedam. Tel. 0698-08S-068. 

Fiat 126 El, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 0509-099.-954. 

Opel Vectra, gaz, 1991 rok, hatchback 
- sprzedam. Tel. 06@6..463-540. 

VW Golf m, 1994 rok, bordowy metalik, 
5-<lrzwiowy, szyber-Oach, elektryka lusterek, 
9400 zł - sprzedam. Tel 0502-259435. 

Honda Civic 1.5 Sport Coupe, 1996 rok, uszko
dzona, elektry=y szyber-Oach, wspomaga
nie. Tel. 0602-694-782. 

Mazda 626 GF 2.0 -t' gaz, 1998 rok, srebrny 
metalik, pełna opcja, 4 poduszki powietrme, 
hak - sprzedam. Tel. 0600-298-202. 

Stannan - cWodnia 1998 rok, motocykl Hon
da 650 - sprzedam. Tel. 0504-475-567. 

CC 700 + gaz, 1998 rok, zielony meta
lik, powypadkowy - sprzedam. 
Tel. 069~7-Sn. 

Lada, benzyna + gaz, 1989 rok - sprzedam. 
Strz.elcew 52, tel. 0698-238-725. 

Audi A4, sprowadzony z Niemiec - sprzedam. 
Tel. 0505-728-221. 

Ford Escort 1.6 16V +gaz, 1996 rok 
- sprzedam lub zamienię. Tel. 0507-208-840. 

Ford Escort 1.6, 1990 rok - pilnie sprzedam. 
Tel. 0693-538-189. 

Silnik Leyland 4-cylindrowy, cena do uzgod
nienia - sprzedam. Tel. 0692-861-782. 

Polonez, gaz, 1993 rok, alarm - sprzedam. 
Tel. 0661-937432. 

BMW 1991 rok, 2.0 benzyna+ gaz, pół 
roku w kraju, zarejestrowany, szary, 
stan techniczny i wizualny idealny, 
100% bezwypadkowy, auto godne 
polecenla, 7600 zł - sprzedam. 
Tel. 0506-174-076-

Super stan Audi 84, 2.3, benzyna, spro
wadzony, przygotowany do rejestra
cji, combi, morski metalik, obniżone 
zawieszenie, felgi 17, stan Idealny, 
10800 zł. Tel. 0506-174-076. 

Ford Escort 1998199 rok combi, 1.4, 
wspomaganie, poduszka, ABS, radio, 
granatowy, stan techniczny i wizual
ny bdb, 7100 zł. Tel. 0506-174-076. 

Renault Megane, 1996 rok - sprzedam. 
Tel. 0608-539-560. 

Skoda Felicia, 1997 rok - sprzedam. 
Tel. 0500-167-670. 

BMW 520, 1990 rok - sprzedam. 
Tel. 0509-791-220. 

Opel Vectra, 1996 rok-sprzedam. 
Tel. 0501-040-690. 

Ford Mondeo, 1997 rok - sprzedam. 
Tel. 0608-539-560. 

VW Polo, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 0500-167-670. 

Skoda Octavia, 1999 rok, TOI - sprzedam. 
Tel. 0509-791-220. 

Opel Corsa, 2002 rok - sprzedam. 
Tel. 0501-040-690. 

Alfa Romeo, 1998 rok - sprzedam. 
Tel. 0608-539-560. 

Seat Toledo, 1993 rok+ gaz - sprzedam. 
Tel. 0500-167-670. 

Ford E".5cort, 1993 rok- sprzedam. 
Tel. 0887-464-028. 

Renault Clio, 1995 rok, Diesel - sprzedam. 
Tel. 0887-464-325. 

Opony zimowe 13" - sprzedam. 
Tel. 0501-040-690. 

Renault 19 Chamada, gaz, 1992 rok 
-sprzedam. Tel. 0698-788-181. 

Toyota Corolla 1.4 16V, 199912000 rok, 
11 O tys. km, granatowy, wspomaganie kierow
nicy, ABS, airbag, centralny zamek, autoalann, 
salonowy, bezwypadkowy, 16900 zł 
-sprzedam. Tel. 0504-221-035. 

Fiat Uno I.O, 1999 rok, wiśniowy metalik, 
8500 zł, I właścicie~ bezwypadkowy, 
pełna dokumentacja - spr=lam. 
Tel. 0604-060-856, 0600-315-098. 

VWGolfm, l.9T0, 1992rok,bordowy, 
l właściciel, bezwypadkowy, pełna dokumen
tacja, wspomaganie kierownicy, centralny 
zamek, elektryC2I1c lusterka, 2 lata w kraju, 
8900 zł - sprzedam. 
Tel. 0604-060-8S6, 0600-31S-098. 

Nissan Micra, 1984 rok, nowy gaz 
- sprzedam. Tel. OSOS-06S-046. 

Polonez Caro Plus, XIl 1997 rok, 
I właściciel, auto gaz, centralny zamek, 
bezwypadkowy, opóny zima/lato na felgach, 
4300 zł - sprzedam Tel. 0604-4S2-398. 

Toyota Yaris I .O, XI 2001, 68 tys. km. 
cena do uzgodnienia - sprzedam 
Tel. 0509-891-135, 046/838-26-40. 

Fiat l 25p (silnik Poloneza), skrzynia 5, 
prdxl lekko uszkodzony. Goleńsko 46. 
Tel. 046/838-16-07. 

Ford Escort combi, 1997 rok, 8000 zł, zareje
strowany - sprzedam. Tel. 0600-428-550. 

Citroen BX, 1990 rok; 126 el, 1996 rok 
-sprzedam. Tel. 0602-615-126. 

Ford Fiesta 1.l, 1992193 rok, stan dobiy 
- sprzedam. Tel. 0503-784-240. 

Seicento 900. 2000 rok - sprzedam. 
Tel. 046/837-65-14. AUTO-SKUP, WSZVSTKIE MARKI, NAJ

~PSZE CENY. TEL 0506-174-076. 
Mercedes Vito 108 CDI, 1999 rok, niebieski, 

Fiat 126p el, 1998 rok, czerwony, stan 3-osobowy, do połowy przeszklony, salono-
dobry - sprzedam. Tel. 0880-918-434. wy- sprzedam. Tel. 0608420-169. 
Polonez Caro 1.6 gaz, 1994 rok; 
Fiat I 26p, 1990 rok - sprzedam. 
Tel. 0696-130-6SI po IS.OO. 

Seat Ibiza 1400, 2001 rok - sprzedam. 
Tel. 0668421-165. 

Fiat Pallo Weekend 1.2 +gaz, 1999 
rok - sprzedam. Tel. 0668421-165. 

Seicento 900, 199912000 rok 
·sprzedam. Tel. 0503-168-408. 

Opel Vectra 1.6, 1997 rok, salon, 
serwisowany - sprzedam. 
Tel. 0502-482-511. 

Renault Thalia 1400, 2000/2001 rok, 
salon, I właściciel - sprzedam. 

Omega C combi 2.S TOS, 2000 rok, biala, 
bogate wyposażanie, zarejestrowana w kra
ju, 29000 zł - sprzedam. Tel. 0692-601-689. 

Mercedes 124, 1987 rok - sprzedam. 
Tel. 0604-970-429. 

Sprzedam silnik do Fiat! I 26p, 150 zł, 
opony po 15 zł i inne. Tel. 0663-721-380. 

Opel Vectra 1.6 +gaz, 1991rok,2SOO zł
- sprzedam. Tel. 0506-086-371. 

Maluch, XI 1999 rok - sprzedam. 
Tel. 0604-526-273. 

Cinquecento, 1997,98 rok - sprLCClam. 
Tel. 0503-067-846. 

Daewoo Lanos, gaz, Sedan, 1998 rok, Tel. 0502-482-511. 
I właściciel. granat metalik, wspomaganie, 

Lanos 1.6, 1998 rok, salon, bezwy- zadbany- sprzedam. Tel. 0606-395-256. 
padkowy, I właściciel - sprzedam. 
Tel. 0502-482-511. 

Seicento. 2000 rok - sprzedam. 
Tel. OS09-038-645. 

Wszystkie czi;ści do Poloneza, Fiata I 25p, 
l 26p, alufelgi do Poloneza- sprzedam. 
Tel. 060S-617-841. 

Mercedes 608 D, 1980 rok - sprzedam. 
Tel. 0692-10 l-989. 

Ford Escort 1.4, l 991 rok, szyberdach, 
centralny zamek, alufelgi - sprzedam. 
Tel. 0660-294-203. 

Renault. Clio, 1994 rok, dobry wyposażony -
sprzedam. Tel. 0608-442-467. 

Spriedam alufelgi 5-rarnienne, 15", 4 x I OO 
- Opel, Volkswagen. Tel. 0604-825-723. 

Opel Astra 1.8 l6V combi, 1994 rok, 
stan idealny - sprzedam. Tel. 0509424-432. 

Honda Civic 1.4 iS, 1998 rok - sprzedam. 
Tel. 0602-640-627. 

Siena 1.4, 1997/98 rok, 1 właściciel - sprze
dam. Tel. 046/831-81-22, 0504-0S7-366. 

Daewoo Tico, 1999 rok, I właściciel - sprz.c
dam. Tel. 046/831-81-22, 0607-932-999. 

Żuk, 1982 rok - sprzedam. 
Tel. 046/837-14-27. 

Fiat l 26p, 1990 rok - sprzedam. 
Tel. 046/838-71-64. 

Polonez, 1994 rok, gaz - sprzedam. 
Tel. 0694-253-642. 

Peugeot 306 I. 9 D Sedan, 1995 rok 
-sprzedam. Tel. 0501-230-900. 

Ford Escort 1.4, 1995196 rok, 130 tys. km. 
wyposażony, 8500 zł. Tel. 0603-688-013. 

Opel Astra beodbacka benzyna + gaz 
1992 rok - sprzedam. Tel. 069S-l 84-580. 

Opel Kadet 1.4 i , 1991 rok, 5-drzwiowy, 
uszkodzony, cena 1.500 zł - sprzedam. 
Tel. 0601499-995. 

Polonez Caro, 1996197 rok, benzyna + gaz 
- sprzedam. Tel. 044/710-50-87, 
0504-226-949. 

Polonez Caro, rok 1992, kolor czerwony 
- sprz.edam. Tel. 0605-120-472. 
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Volkswagen Polo, bezwypadkowy - kupię. 
Tel. 0692-829-882. 

Corsa, 5-drzwiowa - kupię. 
Tel. 0608-108-139. 

Seicento, 1998-2000 rok - kupię. 
Polonez Tracka, 199S rok, burty aluminiowe Tel. 0606-436-231. 
250 cm- sprzedam. Tel. 0693-665-550. Seat Cordoba 1998-2001 rok, z wspomaga-
Ford Escort, l 992rok, uszkodzony niem - kupię. Tel. 0695-502-628. • 
cena 2.000 zł - sprzedam. Cinquecento 900, bezwypadkowy 
Tel. 0502-095-195, 0509-339-349. _kupię. Tel. 0694-21~17. 

Mercedes 409 bus, silnik po kapitalnym Opla Astn;, 1998-2001 _kupię. 
remoncie-sprzedam. Tel. 0665-163-690. Tel. 0695-509-226. 
Nubńa Combi, 1998 rok, gaz, 
cena l 0.500 zł - sprzedam. 
Tel. 044n 10-65-04, 0508-240-876. 

Polonezy Traki 1.9 Diesel, 2 osobowe, 
1996 roki 1992 rok, Rawa Mawwiecka -sprz.e. 
dam. Tel. 046/814-51-21, 0606-952-277. 

Punto 5-drzwiowe-kupię. Tel. 0606-472-25 l. 

Opel Astra Kombi 1.6, 2002 rok, bezwypad
kowa, 12.900 zł, salonowa - sprz.edam 
lub zamienię. Tel. 0602-367-?65. 

Skoda Fabia 1.4, 2000 rok, I- właściciel 
Tel. OS03-624-030. 

Ford Escort l.6 benzyna 1992 rok, 3..Jrzwio-
wy, srebrny cena 3.990 zł, Rawa Mazowiecka Lanos, 2000 ~k, gaz, 5- drzwiowy, 
_sprzedam. Tel. 0606-952_277. zielony metalik - sprzedam lub zamienię na 

Poloneza Caro 1.6, 1994 rok, cena 700 zł, 
w całości lub na części - sprzedam. 
Tel. 046/815-81-00. 

Tarpan Diesel 239, stan bardzo dobry 
- sprzedam. Tel. 0505-693-2S2. 

Opel Astra Combi 1.7 TO, 11.500 zł 
i Volkswagen Polo 1.9 SOI - sprzedam 
możliwość rat Tel. 0512-614-314. 

Mercedes Spńnter 3080, 1997 rok 
- sprzedam. Tel. 0880-129-446. 

Fiat 126 p, 1992 rok, czerwony, stan b.dobry 
-sprzedam. Tel. 0607-940-312. 

Star 742, furgon turto. aluminiowe burty, 
1994 rok - sprzedam Tel. OS09-104-670. 

VW Passat Combi, 1,9 TOI. X11, 1995 rok 
- sprzedam. Tel. OSOl-742-540. 

Fiat Uno, 1997 rok - sprzedam. 
Tel. 0461815-18-62. 

Opel Astra 1.7 m. 1995 rok. 7.700 zł 
- sprzedam. Tel. 0888-44S-679. 

Renault 19, 1.8, 1993/ 1994 rok, 3.400 zł 
- sprzedam. Tel. 0888-445-679. 

\blkswagen Pasat 1.9 TOI, 1997 rok 
-sprz.edam. Tel. 0602-657-581. 

tańszy. Tel. 0509-369-540. 

Opel As1ra Kombi, 1998 rok, gaz - sprzedam 
lub zamienię na tańszy. Tel 0509-732-602. 

Łada Samara, 1990 rok, stan bardzo dobry 
-sprzedam. Tel. 0607-521-398. 

Ford Escort, 1.6, 1998 rok, salon, 8.900 zł 
-sprzedam. Tel. 0604-233-371. 

Ford Mondeo, 1.8 + Gaz, 1994 rok, sprowa
dzony, zarejestrowany, 7.900 zł - sprzedam. 
Tel. 046/831-07-89. 

Fiat Brava 1.2, I 6V, 1999 rok, serwisowana, 
bezwypadkowa - sprzedam lub zamienię (Ci
nquecento, Tico. Seicento, Fiat I 26p, Matiz), 
możliwość rat Tel.046/83S-33-08. 

Ford Scorpio 2.0 t gaz, 1988 rok, zarejcstro
wany, l.500zł-sprzedam. Tel.0604-127-208. 

Fiat Regata 75 S+ gaz, 1984 rok - tanio sprze
dam. Tel. 0661-090-949. 

Polonez Caro 1.6, 1994 rok - sprzedam, tanio. 
Tel. 046/83S-32-02. 

Polonez 1996 rok - sprzedam. 
Tel. 0609-837-148. 

Fiat 126 p, 1999 rok - sprzedam. 
Tel. 046/832-87-70. 0603-666-854. 

Opel Vectra 1.6, B+G, 1992 rok, WK. CZ; AF, 
Fiat Tipo 1.4, 1992 rok, 5-drzwiowy, sprowa- hak, radio - sprzedam, możliwość 2'lJJliany 
dzony - sprzedam. Tel. 0663432-767. Tel. 0695-737-%2. 
Renault Clio I .2, 3- dizwiowy, sprowadz.ony 
- sprzedam. Tel. 0663432-767. 

\blkswagen Golf 3, 1993 rpk, kolor granato
wy - !;pl"axlam. Tul. 046/831-39-34. 

Opel Vectra 2.0. 1999 rok - sprz.OOarn lub za
mienię na tańszy. Tel. 0501-715-609. 

Opel Vectra 1.6, 16V+gaz.2000rok,srebmy 
metalik - sprzedam. Tel. 0697-725-858. 

BMW 318, E 36, benzyna +gaz. w kole ABS, 
wspomaganie centralny 7.amek, alann, szyber
dach, cena 9.500 zł, 1992 rok - sprzedam. 
Tel. 0660-766-888. 

Mercedes 190, 2.3, gaźnik w bardzo dobrym 
stanie. Przygotowany do rtjestratji, 1987 rok 
- sprzedam. Tel. 0608-478-810. 

Żuk z dobrym silnikiem, tylni most i drzwi do 
Poloneza - sprzedam po cenie złomu. 
Tel. 046/835-34-48. 

Daewoo Nubira 1.6, SX, 1998-1999 rok, 
74.000 zł. I-wszy właściciel, książka serwi
sowa - sprzedam. Tel. 046/833-16-44, 
po 16.00, 0600-237-154. 

Fiat 126 p, 1992 rok - sprzedam, tanio. 
Tel. 046/831-11-74, 046/831-IS-25. 

Fiat 126p EL){, 1997 rok- sprzedam. 
Tel. 0606-179-572, 046/831-63-75. 

Sprinter, 1997 rok, 212 O, stan bardzo dobry, 
krótki - sprzedam. Tel. 0605-218-584. 

Skoda Fabia 2Cl02,!9lc, pu.ebieg 31 tys. -sprz.c
dam, cena do uzgodnienia. Tel. 0603-060-331. 

Lanos 1.5+ gaz, 1998 rok - sprzedam. 
Tel. 0606-986-314. . 

Autolaweta, wciągarl<a elektryczna, 
Fiat Ducato 1991 rok- sprzedam. 
Tel. 0506-266-047. 

Ford Transit 2.5 diesel, 1996 rok - sprzedam 
Tel. 0604-158-528. Opel Corsa 1.2, 1992 rok, 4.000 zł-sprzedam. 

Tel. 0608-506-174. 
Ford Fiesta I. 3 + gaz, 1992 rok 

Hunday Lantra Comb~ 199'1 rok, 1.6 +gaz. - tanio sprzedam. Tel. 0603-7S5-728. 
cena I S.800 zł- sprz.edam. Tel. 0608-506-174. Skupuję samochody powypadkowe. 
Audi 90B4, 2.2, 1993 rok, 8.800 zł Tel. 0605-100-S74. 
- sprz.edam. Tel. 0608-506-174. 

Naprawa automatycznych skrzyń biegów, 
Puszcza Mańańska, ul. Akacjowa 86, wszyst
kie marki. Tel. 0461831-84-39, 0501-461-936. 

Skupujemy samochody cale, powypadkowe 
lub skorodowane. Tel. 046/831-06-67, 
0608-506-174. Skrzynię biegów Tipo, Tempra Brawo 1'.9 D, 
Skoda Felicia 1.3, LX!, 1999 rok - sprzedam. Fiat - spru'<larn Tel. 0502-178-680. 
Tel. 046/833-05-13.VW Golf2.0, TO, 1992 
rok, 4.SOO zł - sprzedam. Tel. 0694-745-543. 

Ford Fiestil 1.8 D, 1996 rok, ciemnoniebie
ski, 4.500 zł- sprzedam. Tel. 0694-745-543. 

BMW 318. l 99S rok, alarm, c. zamek, alufelgi, 
ABS, alann,13.500zl -sprzedam. 
Tel. 0694-745-543. 

Renault Laguna 1.8, I 99S rok, el. szyby, 
szyberdach, c. zamek, alufelgi, 7.500 zł 

- sprzedam. Tel. 0694-74S-543. 

Absolutnie caly, uszkodzony, osobowy 
- kupię. Tel. 046/831-85-71, 0501-581-906. 

Pasat, 1983 rok, B+ G - sprzedam. 
Tel. 0604-608-072. 

Cinquecento 900, 1998 rok, czerwony, 
5.700 zł-sprzedam. Tel. 046/834-81-13. 

Opel Corsa, 1998 rok, bezwypadkowa, 
10.700 zł - sprzedam. Tel. OS09-732-602. 

Daewoo Lanos 1.5, I 6V + gaz,.niebieski me
talik. bezwypadkowy, 10.900 zł, możliwość 
rat - sprzedam. Tel. 046/835-33-08. 

Punto 1.2, 2003 rok, 5-drzwiowy, 
I-właściciel - sprz.cdam. Tel. 0600-944-728. 

Skoda Felicia 1.3, 200 I rok, bezwypadkowa 
- sprzedam. Tel. 0603-588-228. 

MOTOROWE 

Sprz.cdarn motocykl WSK, 1967 rok, 
mało używany. Tel. 046/838-47-l I. 

Sprzedam skuter marl<i Quest, 2004 rok. 
Tel. 0507-693-211. 

ETZ 2SO na chodzie stan dobry, 
brak papierów i ładowania, 600 zł - spr/cdam. 
Tel. 05 ll 449-288. 

Sprzedam ETZ lSO z silnikiem 251 
stan idealny, dużo nowych części 550 zł. 
Tel. 0888-285-186. 

Sprzedam WSK l 2S po malowaniu bez pa
pierów stan b. dobry. Tel. OS04-772-871. 

Motor Jawa 350, 1988 rok - sprzedam 
Tel. 046/831-38-68, 0697-930-510. 

GARAŻE 
Garaż - do wynajęcia, os. Bratkov.ice. 
Tel. 046/837-77-87. 

Sprz.cdam garaż, ul. Kwiatowa 
Tel. 046/838-18-28, 046/830-05-50. 

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „NŁ": • KWIACIARNIA „IKEBANA" NA NAROŻNIKU NOWEGO RYNKU I UL.KOZIEJ; 
• KWIACIARNIA „EGZOTYCZNA" NA UL. STANISŁAWSKIEGO 6; • KIOSK OS. DĄBROWSKIEGO 24 - RAMPA; • KIOSK LOTTO NA OS. BRATKOWICE; • FIRMA 
„BODEX" NA UL. MOSTO-WEJ 5; • SKLEP P. KRYNICKIEGO NA Ul. ŁĘCZYCKIEJ; • SKLEP P. JANKOWSKIEJ W JACKOWICACH; • SKLEP P. PIECHOWSKIEJ 
W CHRUŚLINIE;• SKLEP P. PAPIERNIK W KOMPINIE, BEDNARACH I NIEBOROWIE;• SKLEP P. PACLER W\JOBROWNIKACH; •SKLEP P. MOTYLSKIEJ W JAMNIE; 
•KIOSK P. ŁAZIKOWSKIEJ NA RYNKU KOPERNIKA W KIERNOZI; •SKLEP P. BEJDY W OSTROWIE;• SKLEP P. GOJ W PARMIE;• SKLEP P. MARCZAKA W KRĘPIE 
I W DOMANIEWICACH; •SKLEP P.KOWALCZVKA PRZY UL. GŁOWACKIEGO W ŁYSZKOWICACH; •SKLEP P. WODZYŃSKIEGO W ROGÓŻNIE; •SKLEP GS 
W ZŁAKOWIE KOŚCIELNYM; • SKLEP P. FIGATA W NIEBOROWIE; • SKLEP P. SZALENIEC W ZABOSTOWIE; • SKLEP P. SOKALSKIEJ W ZAWADACH; 
•SKLEP P. TOMCZAK W BRODNYM JÓZEFÓW; •SKLEP P, SZVMAŃSKIEJ W WEJSCACH; •SKLEP P. FOKS W GRUDZACH STARYCH NR 60; • SKLEP P. GASIK 
W RYBNIE NA UL. DŁUGIEJ 2; • SKLEP P. WIERZBICKIEJ W STACHLEWIE; • SKLEP P. TOPOLSKIEJ W KURABCE; • SKLEP P. GREFKOWICZ W HUMINIE; 
• SKLEP P. RYBUSIEWICZA W ZDUNACH; SKLEP • SPOŻ\'WCZV W SANNIKACH, Ul. WARSZAWSKA 165. 
PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „WIEŚCI":. KWIACIARNIA DOBEJA w GŁOWNIE, Ul. WOJSKA POLSKIEGO 24; 
•SKLEP SPOŻ\'WCZO-MIĘSłlY W GŁOWNIE, UL SIKORSKIEGO 4; •SKLEP WIELOBRANŻOWY W GŁOWNIE, Ul.1łUTA JóZEFÓW BL. 3; • KIOSK PRZEMYSŁOWY 
W ST~l<OWIE"PLĄC t,U~Sllil9KIEG9 !; •St<LEN Alff. SP$żvWł:ż°ł>-PIUEMY8ŁQWVW W.&TR-WKOWIE,..StAltY RYNEK. - . ~ . . . . 
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PILASZKÓW .18 P a Jawna 
tel./fax (04 k. ŁOWICZA 

bezpłatna m' fe 6) 837· 13·58 . aormacja 080 , 
. MOŻLIWOŚĆ o so so 39 ZAKUPU NA RATVf 

DLA S '
11

' . JAŁYCH KLIENTÓW 
upusty I rabaty 

:;:,s-+ CEtHRUM <<,.,. 
~J!l~~~W~YCTi 
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Wynajmę garaż na os. Bratkowice. 
Tel. 0663491-131. 

Do wynajęcia garaż, murowany, ul. Wygoda 
przy hali OSiR. Tel. 046/837-51-02. 

Gara/, os. Bratkowice przy cmentarzu - sprze
dam. Tel. 0694-783-932, 046/837-70-18. 

Garaz, przy ul. Bolimowksiej - sprzedam, 
wynajm~. Tel. 0668-314-253. 

SprlCdam garaż murowany na os. Tkaczew. 
Tel. 0606-671-069. 

Garaż do wynajęcia, przy ul. Stanislawskie
go 18. Tel. 046/861-26-62. 

Sprz.cdam garaż murowany 
na os. Szarych Szeregów. 
Tel. 0608-391-498, 0665-437-008. 

Wolny garaż. Tel. 0692-101-989. 

Sprzedam garaż przy ul. Kwiatowej. 
Tel. 046/837-47-94. 

Wynajmę garaż na ulicy Budowlanaj l. 
Tel. 046/832-26-03. 

NIERUCHOMOŚCI 
-SPRZEDAŻ 

Dom, ul. Z.agóiska 20, os. Góńci, 
działka 760 mkw. z możliwością zabudowy. 
Tel. 046/837-76:-79, 0505-663-306. 

Sprzedam O,o7 ha z budynkiem. 
Mastki, tel. 042/658-27-68, 0500-527-509. 

Kawaleńca M-2, 27 mkw., lU piętro, os. Sikor
skiego. Tel. 0608-657-588, 0421710-83-35. 

Sprzedam kiosk w okolicy stacji PKP. 
Tel.0~1-$96. 

Mieszkanie 83,35 mkw„ cegła, ul. Bolimow
ska+ garaż. Tel. 046/837-49-29 po 18.00. 

SprlCdam dwie przyległe działki budowlane 
w Głownie. Tel. 421719-35-79. 

Uzbrojone dzialki budowlane w Głownie 
przy ul. Jabłońskiego i Cebertowicza. 
Tel. 042!719-10-55 po 18.00. 

Mieszkanie 3-pokojowe, pow. 60,33 mkw., 
Ili piętro, os. Bratkowice. 
Tel. 046/837-76-94. 

Bliźniak, Glowno. Tel. 042/71-92-771. 

Mieszkanie M-5, parter, 76 mkw. 
Tel. 046/837-48-95. 

Mieszkanie 32 mkw. Tel. 0241235-10-48. 

Działka budowlana 0,82 ha Łowic-L 
Tel. 0605-562-6S I. 

Mi=.kanie 75 mkw. ul. Bolimowska 
Tel. 0508-096-941. 

Budynki na działce 6000 mkw w Łowiczu, 
ul. Łódzka 6 i 8. Tel. 0508-324-558. 

Dzialka 6,5 tys. mkw. + domek murowany 
w Bednarach. Tel. 0609-320-388. 

Mieszkanie 84 mkw., cegła, ul. Bolimowska 
Tel. 0668-3 I 4-253. 

Lokal na sklep spożywczy. 
os. Dąbrowskiego. Tel. 0693-126-258. 

Sprzedam M-4 i garaż na os. Bratkowice. 
Tel. 0698-618-921 po 17.00. 

Zamienię M-3 spółdzielcze, parter, 
ós. Kopernika, Głowno, na małe komunalne 
(niekoniecznie w blokach). 
Tel. M2/655-56-60 po 18.00. 

Sprzedam dom, budynek gospodarczy 
+ garaż, 200 mkw„ wszystkie media, centrum 
Głowna Tel. 0606-790-472. 

Okazja! Mieszkanie M-2 35 mkw., c.o., 
IV piętro, os. Kostka, 35.000 zl. 
Tel. 0512-255-421, 022/838-78-51. 

--Działka budowlana w Łowiczu, 3000 mkw., 
infrastruktura, bliskość bandlu, usług, 
dworców (kolejowego, autobusowego). 
Zainteresowanemu inwestorowi wyślę 
ofertę z dokwnentacją. Tel. 022/633-6946. 

1,30 ha ziemi rn klasy, możliwość zabudowy, 
dostęp do rzeki, Domaniewice. 
Tel. 0508-174-717. 

Gospodarstwo rolne 7, 75 hll, budynek miesz
kalny i gospodarczy, Klotyldów, gm. Bedl
no, przy trasie Poznań-Warszawa 
Tel. 022/631-81-55, 042/633-23-01. 

3 ba ziemi w Janinowie k. Bielaw. 
Tel. 0605-889-175. 

SprlCdam lub wydzicr7awię magazyny 
i biuro, pow. 300 mkw. przy trasie Warszawa 
- Poznań. Tel. 0502-323404. 

Dom piętrowy z działką, ul. Warszawska 
Tel. 046/837-09-12. 

Sprzedam M-5, 75,5 mkw. Tel. 0668-157-179. 

Dzialki budowlano-inwestycyjne w Biela
wach. Tel. 046/838-25-93, 0604-23~-514. 

Mieszkanie 72 mkw., IV piętro. środkowe, 
os. Bratkowice. Tel. 046/837-5542. 

l Sprzedam 2,5 ha ziemi. Jadzień 11, 
°"~i. Kiernozia Tel. 0660-967-161. 

Spr1edam dzialk<; budowlaną 
w centrum Łowicz:~ przy ul. Bielawskiej. 
Tel. 046/861-26-62. 

Spm:darn lub 71llnicni<; mieszkanie 83 mkw .• 
cegła· na mniejsze na os. Tkaczew. 
Bolimowska. Tel. 0604-172-273. 

Wydzicrt.awię zakładową stację benzynową 

, - 7hiomiki 2 x 2000, 2 x I OOO, I x 5000. Łódź. 
- Jl. Swojska 4, tel. 0421640-78-52. 

Sprzedam lub wydzierżawię teren 1,5 ha, 
obiekt 4000 mkw. wraz ze stacją benzynową 
" dohrym punkcie haedlowym w Łod7i 
Tel. 042/640-7~-52. 

Spm:dam M-3, os. Kooopnickiej , 4 piętro. 
Tel. 046/837-83-66. 

Spr1.eda111 tanio kiosk na targowicy. 
Tel. 046/830-20-84. 

1t • I~ , 

Sprzedam pół bliźniaka, Łowicz. 
Tel. 0608-359-373. 

SprLCdam mieszkanie włrumościowc46 mkw. 
Tel. 0888-362-985. 

50 mkw., c.o .• li piętro, os. Kostka. 
Tel. 0607-328-007. 

Mini gospodarstwo !,IO ha w tym 30 arów 
rolno-budowlanych. bez zabudowy. 
Kle"ków, tel. 0604-970-429. 

86 mkw., os. M.Konopnickiaj. 
Tel. 046/83746-1 I po 15.00. 

Kawaleńca 25 mkw. Tel. 0505-018-6S6. 

Sprzedam działkę 1,20 ha (s=. 50 m), media 
Jastm;bia Tel. 046/837-07-47. 

Działkę budowlaną o pow. 5800 mkw. 
w miejscowości Marchaty cena 2.50 mkw. 
Tel. 0660-416-423. 

Sprzedam 4 ha ogrodu w miejscowości Narty 
cena 150 tys. zl. Tel, 0660-416-423. 

Sprzedam działkę o powienchni 8.000 mkw. 
w Rawie Maz.owieckiej przy ul. Mszcwnow
skiej 19 b, Księga Wieczysta 962. 
Teł. 691-385-572. 

Sprzedam dom w Rawie Maz.owieckiej. 
Tel. 0608456-588. 

Miesikanle M-3 z gara:żem, działka, 
wyposaż.enic, Rawka, !OO.OOO zł- sprzedam. 
Tel. 046/833-19-71. 

Dom, osiedle Północna - sprzedam. 
Tel. 0606-990-597. 

Sprzedam segment powienchnia użytkowa, 
240 mkw. Skierniewice. Tel 0603-808-300. 

Dom usługowo-mieszkalny + dom stan suro
wy, w centrum Białej Rawskiej - sprzedam, 
cena 28.000 zł. Tel. 0504-907-382. 

Działka o pow. 2,6 ha, media, 5 km od Rawy 
Mawwieckiej. Tel. 0661-248-259. 

NIERUCHOMOŚCI 
-KUPNO 

Kupię M-3 w Łowiczu, około 40 mkw. 
Tel. 0609-023-473. 

Działka w Bolimowie nad zalewem. 
Tel. 0694-272-724. 

Kupię kawaleńcę w centrum Łowicza. 
Teł. 0607-343-342. 

Kupię ziemię: Popów, Strzelcew, 
taguszew, Goleńsko lub okolice. 
Tel. 0601-257-098. 

Pilnie zamieni~ miCSl.kanie 39 mkw, stan bdb 
w Żychlinie na podobne w Łowiczu. 
Tel. 0661-848452. 

Zamienię mieszkanie 39 mkw, os. Stuzyiś:ie
go 5n.5 na wi<;ksze. Teł. 046/837-33-68. 

Kupi<; duży dom w Łowiczu, 
w stanic surowym. Tel. 0509-351-118. 

Kupię mieszkanie w Łowiczu, 1-11 piętro, 
powyżej 45 mkw. Tel. 0605-578-488. 

Kawalerka Tel. 0692-101-989. 

Kupię gospodarstwo rolnicze do I O ha, 
z dornem i budynkami gospodarczymi. 
Tel. 0504-531-593. 

Kupię M4 w Skierniewicach. 
Teł. 05 I 0-477-425. 

NIERUCHOMOŚCI 
-WYNAJEM 

Przyjmę na stancję, os. Bratkowice. 
Teł. 046/837-70-34. 

Do wynajęcia lokal na biuro 
w centrum Łowicza (ul. Stary Rynek). 
Tel. 0600-36S-799. 

Lokal do wynajęcia w centrum Łowicza 
Tel. 0887-602-881. 

Do wynajęcia lokal o pow. 44 mkw. 
przy ul. Długiej 4. Tel. 046/837-12-14, 
0663-065-733. 

Do wynajęcia mieszkanie w centrum. 
Tel. 0889-969-891. 

Wynajmę siedlisko na wsi z możliwością 
sprz.edaży. Tel. 0500-041-366. 

Przyjmę na stancję. Tel. 0663-721-390. 

Wynajmę lokal w Łowiczu, min. 50 mkw„ 
centrum lub okolice. / możliwością dojazdu 
dużym samochodem dostawczym. 
Tel. 0609-457-800. 

Wynajmę lokal na sklep lub bar w Z.łakowic 

Borowym. Tel. 0607-809-288. 

Wynajmę powienclmie magazynowe 
- biurowe od I 0-4000 mkw., od 6 zł/mkw. 
Łódź, ul. Swojska 4, tel. 042/640-78-S2. 

Pokój wolny. Tel. 0692-1O1-989. 

Wynajmę lokal 45 mkw„ ul. Długa 
Tel. 0660-699-025. 

Do wynajęcia lokal na magazyn lub działal
ność 15 x 5 x 3, we, siła Tel 046/837-68-90. 

Sprzedam lub wynajmę sklep 
na os. Bratkowice. Tel. 046/837-68-90. 

Łowicz, ul. Zduńska 23 - lokal do 
wynajęcia Tel. 0608-623-381. 

Lokal na działalność gospodarczą, 
22 mkw. do wynajęcia 
Tel. 046/833-12-38, 0601-470-295. 

Do wynajęcia plac 950 mkw. w centrum Rawy 
Mazowieckiej, magazyn 50 mkw., 
parking, biuro. Tel. 0606-9S2-277. 

Do wynajęcia sklepy 12 mkw., 18 mkw., 
95 mkw. w ścisłym ce..itrum Rawy Maz.owicc
kiej ul. Wyszyńskiego I. Tel. 0606-952-277. 

Lokal na działalność gospodarc-L.ą, 22 mkw. 
- do wynajęcia Tel. 046/833-12-38, 
0601-470-295. 

Kuchnia elektryczna z piekarnikiem, 
pralka automatyczna 
• tanio sprzedam. Tel. 0604..582-243. 

Sprc;żarka 160 I. Tel. 0608-591-942. 

Mikroskop 2-okularowy. no\\y. 
Tel. 046/837-61-28. _ 

Pcdusja Amati. 600 zł. Tel. <Wi/837- I 0-46. 

Bale topolowe 7.5 m. 
Tel. 046/838-68-92. 0668-392-9 I 8. 

Spmxlam basen Al fu Lava! 430 I. 
Tel. 0608-776-473. 

Spn(Żylly sportowe do Audi B3 sprzedam. 
Tel. 0660-903-063. 

Sprzedam Nokię 3100. Tel. 0607-500.901. 

Przyczepę HL wywrol 8 t Tel. 0601-169-ó82, 
042/719-58-14. 

Sprzedam eternit grubofali.s1y i cegłę. 
Tel. 0695-057-039. 

Sklep Głowno, ul. Wojska Polskiego 50 ofe
ruje używane: kompUlcry, monitory, tełewi
wry, AGD, autoradia. Tel. 0880-032-933. 

Sprzedam: telewizor 21" Grundig, 28" Sie
mens, I OO Hz 32" Universum, kamera cyfrowa 
Thomson, komputer Celeron 1,7 GHz, moni
tor LCD IS", pilarka elektryczne 1800 W, 
autoradia Pioneer, Dayton. 
Tel. 0880-032-933. 

Sofę dwulell1ią w kolor.re granatowym, 
cena 300 zł. Tel. 0501-632-719. 

Sprz.cdam Sklepowe urządzenia chlodnicze, 
regały. Tel. 0421719-30-83, 0602-319-08&. 

Sprzcdam telefon komóńcowy w Plusie 
·Sagem. Teł. 0661-709-405. 

Do wynajęcia lokal na działalność, 120 mkw., Sprzcdam piec c.o. 1,2 olsztyński 
w Ms7.czonowie. Tel. 0603-060-331. i zamrażark.ę200 I. Tel. 0503-515-552. 

Pokój z kuchnią i łazienką do wynajęcia 
w <bnku jcmorodzimym, ul. SlclocbMkiej 27 
(kaucja), oglądać w godz. 8.00-18.00. 

Firma Handlowa poszukuje do wynajęcia 
lokalu w centrum Rawy Ma7..owieckiej. 
Teł. 0604-272-140. 

KUPNO - RÓŻNE 
• Kuplę ziom (wszystko). 

Tel. 0504-350-M1. 

Skupujemy używany 
sprzęt rehabilitacyjno-treningowy. 
Tel. 046/862-18-12, OS09-867-229. 

Lada chłodnicza dl. I m. Tel. 0508-324-558. 

Skup zlomu: metale kolorowe, maku
latura, folia biała i kolorowa, butelki 
po napoja(:h (PET}. stryków, ul. Ozor. 
kowska 10. Możliwośćwlasnegotrans
portu. demontaż konstrukcji stalo
wych. Tef. 0606-238-181. 

Kupię monety srebrne I 0-, 20-złotowc oraz 
monety 2-złotowe okolicznościowe z lat 
1995-2002. Tel. 0695-727-589. 

Tunele foliowe. Tel. 0501-601-271. 

Bec7J<a asenizacyjna 3500 I. 
Tel. 0601-195-766. 

Sprzcdam tanio piękną suknię komunijną 
z dodatkami. Tel. 05t:J!!-330-847. -

Sprnxfarn komputer re sprn;Ullll I ,4, 256 RAM 
+ mooitor. Tel. 0660-863-759. 

Sprzedam akonleon MU1.ll 80 basów. 
Tel. 046/838-82-56. 

Spr.<Cdam dwa wzmacniacze lampowe i como 
oq,r.mowo-gitarowe. Tel. 0608-527-930. 

Silnik do ŻUka, diesel, na części. 
Tel. 046/863-60-14. 

Syntezator Roland E-30, kabel silowy 4 x 6.5 
ok. 70 mb. Tel. 046/838-25-37. 

Sprzedam wieże Samsung. 
Tel. 046/837-78-26. 

Nowa, stacjonarna nagrywarkę DVJ? z twar
dym dy.;kicm 40 GB. Tel. 0501-230:890. 

Silnik z reduktorem na wciągarko;, wyciąg. 
Tel. 0504-350-641. 

Sp..-Ledam nową chłodziruko-zamraiarkę 
lndcsi~ 1,80 m x 0,60 m. Teł. 0504-861-133. 

Sprzedam odzież używaną. 5 złil<g. 
Tel. 0504-861-133. 

Sprzedam krajzcgę jednoosiówkę do ciągni
ka; małą elektrownię wialrową; oś do przy
czepy. Tel. 0603-184-796. 

Siemens SLA5i - tanio. Tel. 0693-538-189. 

Nokia 661 Oi, LG 3300 z kamerą i aparatem, 
aparat cyfrowy Premier. Tel. 0880-353-819. 

SPRZEDAŻ - RÓŻNE Drewno, bielarka ciągnikowa, wełniaki. 
Tel. 0692-101-989. 

Parlcicty drewniane, drewno opalowe ofcru- Pralki, lodówki, zmywarki (gat. U). 
je producent stolarnia Popów 146 k. Łowi- Tul. 0510-158-880. 
c-t.a, tel. 046/830-33-55, 0602-S87-434. Cyfrowy zestaw satelitarny; piecyk szamo-
Gruz betonowy • oddam. Łowicz. towy Płomień. Tel. 0887-060-154. 

Tel. 0602-674-891. Mało używana betoniarka 

Nagrzewnica 10/20 kW. Tel. 0510-668-123. Teł. 0603-072-751. 

Sprzedam przecinarkę do płytek ceramicz
nych, nową. Tel. 046/863-60-14. 

Komplet narzynek i gwintowników, zbior
nik alwniniowy 1500 I, komplet rozwierta
ków. Tel. 046/837-27-05 po 16.00. 

Namiot foliowy 32 ro x 7 m, sn::zyty oszklone. 
Tel. 0502-11O-726. 

Sprzedam keyboard Medeli MC-68A. 
Tel. 0502-238-597. 

Piec Żubr miałowy, 29 kW, na gwarancji. 
Tel. 046/838-78-30. 

Drukarka Lexmark Z-25. Tel. 0603-506-93 l. 

Akordeon 120 basów. Tel' 0504-199-580. 

Sprzedam narty zjazdowe Salomon z wiąza
niami Rosignol. Tel. 0609-524-676. 

Tanio sprzedam wełniak łowicki. 
Tel. 046/861-27-21. 

SERDE~ZNE PODZl~KOWANIA 
za ofiarowaną pomoc finansową i materialną 

Wójtowi i Mieszkańcom 
gminy Biela~ 

Mieszkańcom Bąkowa Górnego 

i B~ąk~~:;~:~M·o~:=ce Łowicza 
składają 

Stanisław i Elżbieta WIECHNO 
z Soboty, uf. Wojdówka 

Zatrudnię fr)$ra damsko-męskiego. 
Tel. 0696-022"597. 

Dwie zdolne - pizyjmę - chałupniczo, szycie 
rajstop - Autolap. Teł. OSI0-668-123. 

Młody, wykszlałcenie średnie - matura, 
uregulowana slui.ba wojskowa, 
stolarL meblowy z praktyką, prawo jaZily kat. B 
- podejmie pracę. Tel. 0501-707-657. 

z.atrudnię kierowcę z doświadcz.enicm 
po kraju, wiek 2540 lat Tel. 0608-059-817. 

Avon - zostań konsultantką, prezenty. 
Sms 0501-032-348. 

Avon - konsultantki. 
Tel. 042171944-41, 0501-032-348. 

Sprzedaż perfum odpowiedników znanych 
marek. Tel. 0501-032-348, 0421719-44-47. 

Do szycia bielizny zatrudnię szwaczki, 
zapewniam ciągłość pracy, Głowno. 
Tel. 06Ó2-551-060. 

Szukasz dodatkowej pracy? J_ubisz kosme
tyki? Orifiame jest szansą dla Ciebie. 
Tel. 0501-153-323. 046/839-62-11. 

Operatora koparki, koparko-ladowańci 
- 7.lllrudnio;. Tel. 0691-621-098. 

Zatrudnię asystenta do gabincru terapii dolc
gliwoSc:i bólowych kręgosłupa 
MEDYK. ul ~2,gab. 7. Przyjmujemy: 
śr. 16-19, sob. 8-14. Informacja i 7.1pisy: 
046'1!62-18-12, 0509-867-229. Kursy zawo
dowe; ='wiadczenia MEN; www.sclenta.pl. 

Przyjmę na staj_ z.aj<V.d Szymaoowicc, 
tel. 0601-439-657. 

Studentów na stanowisko przedstawiciela 
handlowego - zatrudnimy. CV. 
list motywacyjny na nr fux: 046!837-47-64. 

Zatrudnię kierowcę na ciągnik siodłowy 
z naczcpc;. Tel. 0605-094-166. 

Zwrot podatku z pracy - Niemcy, 
Europa Zachodnia Tel. 071-385-20-18. 

Podejmę wspólpraa; z firrnarni na transport 
Polonez Truck 1,75 wys., 2 m długi. 
Tel. 0512-397-020. 

Młoda poszukuje pracy jako brakarka 
albo szwaczka z kwalifikacjami. 
Tel. 0508-270-177. 

Szukam pracy - pomoc przy rozwairniu 
towaru. Tel. OS 11-929-568. 

Przyjmę szwac7ki overlock, stebnówka, dwu
iglówka Tel. 042!710-71-98, 0889-329-409. 

Hydraulik wykwalifikowany 
z długim stlżel:n - podejmie pracę od zaraz. 
Teł. 0691-600-553. 

Kierowca kat A, B, C,D, CE-podejmie pracę. 
Tel. 0604-216-292. 

Zatrudnimy handlowca - znajomość języków 
obcych mile widziana Praca w Spichlerzu 
przy Pałacu w Nieborowie 6 dni w tygodniu, 
wolne poniedziałki. CV, fax 042/640-78-51, 
e-rnail: biuro@bcpi.pl. 

Studentka IV roku ekonomii - podejmie każ
dą pracę. Tel. 0507-546-249. 046/837-93-93. 

Młoda, prawo jazdy kat. B - podejmie pracę. 
Tel. 0665-643-353. 

Saksofonista. Tef. 0692-101-989. 

Scania Serwis Łowicz· poszukuje me
chaników, staż min. 3 lata, prawo jaz· 
dy B+C, wojsko. Oferty pisemne na 
adres: Łowicz, ul. Armii Krajowej 100 
lub telefonicznie 046/837-38-14. 

Mloda, dyspozycyjna, wykształcenie 
wyższe (inż.. rolnictwa), komputer, 
prawo jazdy kal B • podejmie pracę. 
Tel. 0697-S~. 

Zatrudniękucharza(-ń:ę),kclnerk~ 
Tel. 0601-069-699. 

Szukam pracy - posiadam samochód combi. 
Teł. 0605-636-228. 

Zaopickujo;siędzieckiem. Teł.0660-318-092. 

Zatrudnię blachami samochoOOwcgo, lakier
nika i pomocnika lakiernika z dnświadczo. 
rucm. Teł. 060CJ-818-901, 046/814-52-15. 

:zatrudnię mężczyznę do robienia piny. 
Teł. 0887-961-081. 

Zatrudnię kelnerkę. Tel. 0887-961-081. 

Zatrudnię kierowców w ruchu międzynaro
dowym, wymagana znajomość języka angiel
skiego lub niemieckiego. Praca na terenie 
krajów Unii - ciągruk siodłowy + cystcma. 
Pr.t.eWóz artykułów spożywczych. 
Tel. 046/831-55-57, 0606-764-648. 

Podejmę pracę z samochodem, Fiat Ducato. 
Tel. 0606-912-719. 

Firma budowlana poszukuje podwykonaw
row do robót brukar.;kich - ukladanie koslki 
i krawężnika. Tel. 0601-699-379. 

Firma budowlana zatrudni inżyniera o spe
cjalności roboty drogowe łub ogólnobu
dowlane do pracy na budowie na terenie ca
łego kraju. Tel. 046/833-98-28 wew. 18. 

Pracowników do pracy na stacji PKN Orlen 
na stacji w Głownie, kobiety łub mężczyzn _ Firma zatrudni kierownika robót drogowych. 
zatrudnię. Tel. 0695-355-492. Teł. 046/833-98-28 wew. 11. 

Dam pracę - zatrudnię szwaczki i kierownika 
produkcji, pełne świadczenia 
Tel. 0661-918-207. 

Piekarnia Zduny zatrudni piekarza, z okolic 
Głowna dowóz. Tel. 046/838-75-51po19.00. 

Dziewiarza, mechanika 
• skarpety Matec DE • poszukuję. 
Tel. 0602-ł69-719. 

Finna zatrudni wykwalifikowanych cieśli 
i zbrojarzy. Tel. 046/833-98-28 wew. 11. 

Zatrudnię operatorow maszyn budowlanych 
(koparko-ładowarka, równiańca, w31ec). 
Tel. 0603-755-726. 

Avon - bez wpisowego. 
Tel. O 46/832-7442, 0502-616-468. 

Wynajmę lokal w centrum Łowicza, Sprzedam suche drewno w metrach. 
ok. 60 .90 mkw. Tel. 0601-928-141. Tel. 0421719-56-62, 0603-621-)57. 

Sprzedam spawańcę 220/380 V z prostowni- Zatrudnię kosmetyczkę w Skieroiewicach. 
ki em i rozruchem 12124 V; Tel. 0604-405-489. 
hnę stalową o średnicy 16 mm dl. 600 m. 

Finna zatrudni absolwentów szkół wy7szych 
o kierunku ogólnobudowlanym i drogowym. 
Tel. 046/833-98-28 w. li, 0601-298-84~. 

Do wynajęcia pomieszczenia 
1000 mkw., przy trasie nr 2, Łowicz. 
Tel. 0607-168-196. 

Poszukuję kawalerki w Łowiczu 
(I-VIII 2006). Tel. 046/837-31-52. 

Poszukuję lokalu w Skierniewicach, 
Rawie Maz.owieckiej. Tel. 0508-909-732. 

Do wynajęcia lokal w centrum 
Łowicza • na gabinety lekarskie. 
Tel. 0602-574-891. 

Do wynajęcia lokal, pow. I OO mkw., 
przy hurtowni hydrauliczneJ w Mysiakowie 
k/Łowicza Tel. 0501-074-060. 

Łowicz - targowica • lokal, bdb punkt, 
wszystkie media. Tel. 0608-523-381. 

Budynki na działce 6000 mkw. w ŁowiL'Zll. 
ul. Lódzka 6 i 8. Tel. 0508-324-558. 

Pokoje z kuchnią - do wynajęcia 
(nie rodzinie). Tel. 046/83744-50. 

Wynajmę kiosk. ul Długa 5/27. 
Tel. 046/837-36-24. 

Stancja dla pani. Ł0\\1CZ, 
os. Starzyńskiego 4/43. Tel. 046/837-42-76. 

Górne piętro budynku. osobne wejśck 
- dla finn lub osób pl)'\\'lllnych, trasa Łódź -
Łowicz (Kn;pa) lub sprzedam. 

Wynajmę kY..ltcry praco"niczc;St:ryków. 
Tel. 0501-579-477. 

';klep z urywaną odzieżą w dobrym puhkcic, 
z wyposiU.cnicm - odstąpię. 

Tel. 0604i91~-381'<1 ,. . ,1. ·" , . , . ,, 

Tanie, ekonomiczne piece c.o., węglowe oraz 
miałowe ze sterowaniem poleca producent. 
Skierniewice. Tel. 0501-627469. 

Nowe i używane komputery, monitoiy, lapto
py, notebooki - po konkurencyjnych cenach. 
Na indywidualne zamówienia. Duże do
świadczenie. Gwarancja firmowa i serwis. 
FVAT. Tel. 0601-946-286. 

Sprzedaż jabłek. Głowno. 

Tel. 0421719..35-79. 

I OO m prA'Wodu 4-żylowcgo gumowego; 
dwa silnik.i do motorówki 19 i 2S MK. 
Tel. 0601-297-775. 

Okno drewniane Wołomin, białe. 
wym. 250x 145. Tel. 0692-487-627. 

Nowy kożuch męski na 1,75 m - tanio: 
11 mkw. glazury z demontażu - tanio. 
Tel. 046/839-63-72. 

Zbiomik na olej opałowy I OOO I. 
Tel. 0501-074-057. 

Rower trójkolowy, stan bdb. 
Tel. 0461837-40-95. 

Bctoniaika 2501. Tel. 0601-303-279. 

2'.cstaw komputerowy - 200 zł. 
Tel. 0500-204-559. 

Witryna chłodnicza z nadmuchem. 
Tel. 0508-324-558. 

Telefon Nokia n60, stan bdb, 
komplet, 600 zł. Tel. 0506-258-564. 

Meble biurowe, używane - tanio. 
Tel. 0602-276-728, 0693-126-243. 

" ._, - f ._ f ·' f"- I - I - .::• 

Tel. 0508-160-198, 046/839-13-32. Przyjmę szycie na stebnówkę i owerlok. 

Lodówka Amica - tanio. Tel. 0692-376-224. Tel. 0509-233-944· 

Silnik od ciągnika 28 + 2 osie - wieczorem 
Tel. 046/815-80-41. 

Wyposażenie Pizzerii, piec, rożen, stół chłod
nic-zy, talerz.c itp. Rawa Maz.owiecka 
- sprzedam. Tel. 0606-952-277. 

Sprzedam S111fę 3-<lrzwiową dębową i maszy
nę do szycia Łucznik. Tel. 0605-090-90 I. 

Wyprawione skórki z piżmaka z - niedrogo. 
Tel. 0503-566-102. 

Tanio sprzedam: 2-igłówke Ramicń, 
Minerwa, Stebnówkę, Pfaff, Singer. domowe. 
Tel. 06o2-648-l 93. 

Chłodziarkę - zamraż.arkę Polar, pilnie tanio 
- sprLedam. Tel. 046/832-56-33, 
0501-581-84-0. 

Tokarka, 400x I OO - <;przedan1. 
Tel. 0506-266-047. 

Sprl.Cdarn kontener chlodnia hakowa, 
wymiary 5,20x2,30x2 m. Tel. 0601-775~32. 

Bicmię nową. Tel. 0604-158-528. 

Kredens dębo"y z zaokrąglonymi szybami. 
stół, szafę i lustro, cena 1800 zł. 
Tel. 048/668-14-41. 

Sprl.Cdarn przyczepkę. Tel. 0692-309453. 

PRACA 

Podejmę współpracę. z samochodem 
dostawczym. Tel. 0501-154-218. 
----;....~. ,„ ' ., ("' .,. ł' 

Zatrudnię kierowcę - praca dorywcza. 
Tel. 042/710-72-99. 

Zatrudnię szwaczkę - bielizna niemowlęca, 
stała praca, Stryków. Tel. 0512-330-849. 

Kierowca kat C+E - szuka pracy. 
Tel. 0500-651-304. 

Zatrudnię szwaczki (możliwość wysokich 
zarobków, ubczpicc=ia). 
Bielawy, tel. 0600-312-701. 

Dla każ.dej nowej konsultantki Avon specjal
na biżuteria oraz 8 produktów w prezencie. 
Tel. 046/838-60-60, 0663-766-602. 

Chętnych do sprzedaży perfum super ceny, 
'11per zarobki. TeL 046/838-60-60. 
0663-766-602. 

Przyjmę chałupnictwo stebnówka, overlock, 
d"11iglbwka mCfCS7.ka Tel. 0511-971-809. 

Przyjmę szycie na stebnówkę, overlock, 
łańcuszkową dwuigłówkę drabinkową. 

Tel. 0604-417-260. 

Poszukuję opiekunki młodej dyspozycyjnej 
do 15-miesięcznego dziecka w Warszawie. 
Tel. 0501-002-041. 

Prz)jmę sprz.edawczynię do sklepu spożyw-
C?,;go w Łowiczu, \\ick do 35 lat 
Tel. 0504-18-44-56. 

Dam pracę w gospodarstwie rolnyin. · 
Tel. 0461856-03-67. 

Zatn1dnię ekspedientko; z grupą inwalidzką, 
w sklepie z tkaninanii przy ul. Browarnej I O 
w Ło~i~1. CV, ki)[O?.._do. ~ltl1"..: • . 1 - - - - -• 

Zatrudnię mechanika samochodowego 
z prawem ja:zdy kat B, C, D, E. 
Tel. Kootaktowy - 0609-837-100. 

USŁUGI WIDEO 
Wideofilmowanie - profesjonalnie, 
za niską cenę. Tel. 0608-47S473. 

Wideofilmowanie cyfrowe - DVD -1anio. 
Tel. 0421719-29-28, 0603-451-221. 

Wideofilmowanie cyfrowo, 
montaż komputerowy. Tel. 0887~74-630. 

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

Cyfrowe wideofilmowanie, fotografo
wanie, pełna obróbka komputerowa, 
DVD. Tei. 046/837-94-85, 0608484-079. 

Wideofilmowanie cyfrowe, obróbka kompu
terowa - tanio. Tel. 0606-852-557. 

Fotografowanie - śluby, plenery. 
Tel. 0888-486-451. 

Wideofiln1owanie. Tel. 0607-9 J 6-00 I. 

Stół staropolski, świeczniki dekoracyjne, 
obrusy - wynaJm<;. 
Tel. 0605-309-S 14. 693-444-826. 

Cyfrowe studio Foto - Wideo: nagrywanie 
analogowe i cyfrowe: uroczystoSci ślubne. 
studniówk~ zdjęcia i fołaepCJl1a:il: (plener, wir
tualne tla), cyfrowa obróbka obraz.u: slaCjOnar
naltagry\\arkaDVD,7.1pisna DVD, CD,SVHS, 
VHS, monl:IŻ na zlecenie. Biała Raw~a, 
ul. Mickiewicza 12h. TelJfax 04ól815-83-98, 

~5~8-132.~m~I:~~@;,'wr,.pt.;, 
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Video filmowanie, DVD, foto. 
Tel. 046/832-10-06, 0509-105-004. 

USŁUGI 
INSTAL.-BUD.-REM. 

Instalacje elektryczne, przyłącza, naprawy. 
Tel. 046/837-30-52, 0600-764-110. 

Domofony, napędy do bram. 
Tel. 0609-707-212. 

Vcrtal - żaluzje JJOZiome, pionowe. 
Rolety materiałowe i antywłamaniowe. 
Siatki przeciw owadom. Produkcja i montaż. 
Tel. 0602-736-692, 0602-'1!)7-257. 

Glazura, terakota, gładź, płyta gik, malowa
nie, boa=ia, panele, podłogi, siding, tynki. 
Tel. 0502-095-691. 

Glazura, terakota, klinkier. Tel. 0691-715-543. 

Prace murarskie, ogrod7.enia. 
Tel. 0691-715-543. 

Układanie glazury, terakoty, panele, gładź 
i inne wykończenia. 
Tel. 046/838-20-56, 0600-626-760. , 
Usługi remontowo-budowlane, wykończe
nia wn«tiz, docieplanie budynków, klinkier. 
Tel. 0880-542-743. 

, Wykańczanie wnętrz. Tel. 0695-699-385. 

Hydrauliczne usługi. 
Tel. 0506-064-122, 046ł837-19-29. 

Usługi hydraulicznie, solidnie, w nowych 
technologiach. Tel 0505-775-266. 

Tynki gipsowe agregatem - solidnie. 
Tel. 046/862-84-00, 0502-370-226. 

Usługi hydrauliczne - pełny zakres. 
Sprzedaż kotłów węglowych, miało
wych i na eka-groszek Zakup pieca 
z montażem 7"/o VAT). Zduny 9, 
tel. 0461838-75-53, 0601-379-355. 

Instalacje elektryczne, przyłącza, naprawy. 
Tel. 046/837-30-52, 0600-764-110. 

Profesjonalne układanie glazwy, terakoty. Docieplenia, gładzie, tynki, malowanie 
Ceny do uzgodnienia. Tel. 046/837-62-69, - wolne terminy na 2006 rok. 
0503-634-974. Tel. 0693-332-588, 046/837-22-94 

Mootaż płyt GIK, gip;owanie, sufity podwie
szane, malowanie, panele. Tanio, solidnie. 
Tel. 0507-267-179. 

Profesjonalne glazurnictwo. 
Tel. 510-614-432. 

Podciśnieniowe pranie dywanów, 
wykładzin, tapicerki meblowtj. 
Tel. 046/837-73-07, 0694-876-103. 

Balustrady ze stall nierdzewnej. 
Tel. 0504-065-376. 

OGŁOSZENIA DROBNE • OGŁOSZENIA DROBNE 

Naprawa Jfomputerów, instalowanie sieci, 
montaż nowych podzespołów 
komputerowych, modernizacja sprzętu. 
Tel. 0698-803-050. 

aspół muzyczny, wesela. 
Tel. 046/838-39-23, 0601-854-670. 

aspół muzyczny, wieloletnie doświadcz.enie. 
Tel. 0606-908-346. 

Makijaże. Tel. 0504-729-561. 

aspół - wesela. Tel. 046/838-66-46. 

Matematyka - korepetycje, studentka. 
Tel. 0509-808-598. 

Polski - ·korepetycje, prace pisemne, 
egzaminy, matura. Tel. 0504--086-942. 

Student PW udzieli korepetytji: matematyka, 
fizyka, chemia. Tel. 046/837-74-21, 
0500-104-432. 

Wypracowania, prezentacje, matura 
- solidnie. Tel. 0660-934-697. 

Matura ustna, wypracowania 
Projekty graficzne, przygotowanie do druku, - korepetycje gratis. Tel. 0693-738-382. 

banery, szyldy. Tel. 046/837-09-37 od IO.OO Prace zaliczeniowe magisterskie, 
do 18.00, 0694-646-915. liceocjanckie, inne. Tel. 0693-738-382. 

Krajowy przewóz osób, busy, Angielski - powtórka przed maltmj, 

18 miejsc, 8 miejsc. Tel. 0602~1-641, egzaminy. Doświadczony nauczyciel. 
046.'838-70-32. Tel. 0606-295-590 po 15.00. 

Naprawa komputefów - tanio. Wypracowania. Tel. 0600-626-712. 
Dojazd do klienta gratis. Tel. 0889-148-039. Jązyk niemiecki, bułgarski - t!umaczenia 

Pranie podciśnieniowe wykładzin, przysięgłe, profesjonalne i zwykłe. 
dywanów i tapicerki. Tel.0696-006-527. Tel. 046/837-78-15, 0507-194-820. 

Śluby oryginalną Warszawą. Korepetycje - język niemiecki - tanio. 
Tel. 0505-238-115. Tel. 0888-971-634. 

Przedłuż.anie pamokci, żele,- tanio. 
Tel. 0511-494-70 I. 

l.espół muzyczny: wesela, przyjęcia. 
Tel. 0607-777-304. 

Spawanie aluminiwn, żeliwa, mosiądzn 
i kwasówki. Tel. 0698-467-889. 

Mgr matematyki, doświadcr.enie 
- korepetytje. Tel. 046/837-53-15. 

Szkoła malowania - profesjonalne przygoto
wanie do ASP. Nauczyciel akademicki, 

' absolwenrASP. 
Tet'"0886-423-737 od 18.00-20.00. 

Paliwo wysokojakościowe na gospo
darkę dowożę. Tel. 0502-282-768. 

Becrka do Ślązy sadowniczej - spmxlam. 
Tel. 0506-188-515. 

Naprawa pomp, rozdzielaczy, przygotowanie 
opryskiwaczy do atestacji, cz.ęści. 
Tel. 0506-188-515. 

Fimia Kryst Pol mieszcząca się w Bielawach 
przy ul. Wius:zawskiej I prowadzi skup 
warzyw na eksport. Tel. 0694-770-336, 
046/838-26-45. 

Spmxlam kombajn Bizon Z-050. 
Tel. 046/838-71-42, 0693-064-361. 

Sprzedam jałówkę, wycielenie: 27 styczeń. 
Tel. 046/838-64-77. 

Spmxlam konwie do dojarlci. 
Tel. 046/838-98-12. 

Spmxlam ciągnik Z.Ctor 16-245, 1997 rok, 
stan bdb, pług K vemeland, 4-skibowy, 
obrotowy, stan dobry. Tel. 0888-282-838. 

Pszenicę, pszenżyto, żyto - sprzedam. 
Maurzyce, tel. 046/838-77-71. 

Suche wysłodki melasowane • sprze- Sprzedam jałówkę wysokocielną. 
dam. Tel. 046/839-28-71, 0887-133-395. Tel. 0241277-95-84

4 

Sprzedam suche wysłodki granulo· 
wane. Tel. 046/837-12--02po18.00. 

Sprzedam zboże paszowe. 
Sierżniki 35, tel. 0605-128-019. 

Sprzedam wycinaki do kiszonek różnego 
typu, duży wybór. Tel. 024/356-27-60. 

Beczki asenizacyjne, ocynkowane, 
różnego typu, od 4000-8000 I. 
Tel. 0241356-27-60, 0509-282-300. 

Sprzedam wszelkie maszyny rolnicze 
importowane z Niemiec. Tel. 0602-798-304, 
0241277-85-71, 0602-232-406. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Różyce Żurawieniec 28. Tel. 046/838-17-88. 

Spmxlam orkana i ciągnik C-360. 

Kupię sad2.arkę do ziemniaków 
podkiełkowanych i pompę do desz.czowni. 
Tel. 046/838-48-12. 

Wydzierżawię kwotę mleczną. 
Tel. 0509-435-262. 

Sprzedam jałówkę, wycielenie: 15 styczeń. 
Tel. 0241285-28-04. 

Spmxlam jałówkę cielną, Bednary 97," 
tel. 0880-321-694, 0601-990-968. 

Spmxlam cieliczkę 6-miesięczną. 
Tel. 0885-280-616. 

Spmxlam jałówkę na ocieleniu. 
Tel. 046/838-80-17. 

Sprzedam krowę 5 lat, na wycieleniu. 
Tel. 046/838-84-58. 

Solidnie - sufity podwieszane, glazura, 
terakota, panele ścienne i podłogowe, gipsy 
be2pyłowe. Tel. 0507-458-670. 

Kompleksowe remonty pomieszczeń 
i elewacji zewnętrznych • kosztorysy, Cięcie drzew niebezpiecznych. 
projekty, referencje. Tel. 0601-812-262.. Rodzina Szychowscy. 

Matematyka, fizyka . doświadczony 
nauczyciel. Tel. 046/833-01-93. 

Tel. 0663-801-448. 

Sprzedam siano 0,40 -zl/ l kg. okolice Soboty. 
Tel. 0601-348-897. 

Spmxlam jałówkę na wycieleniu, luty. 
Czatolin 24, tel. 046/838-84-67 po 19.00. 

Usługi remontowo-budowlane, docieplanie 
budynków, wykar\czlnie wnętrz -Od A do Z. 
Wycena gratis. Faktwy VAT. Tel. 046/830-24-
65 po 20.00, 0510-158-877. 

Cyklinowanie, układanie, lakierowa
nie • profesjonalnie - „EFEKT". 
Tel. 0600-984-398. 
Remonty mieszkań - komplclcsowo. 
Tel. 046/837-01-85, 0608-810-953. 

Kominki - budowa, montaż, ogrzewanie do
mów. Tel. 0600-294-318, 046/837-44-35. 

Cyklinowanie, sch-Ody, parkiet, możliwość 
zakupu towaru Tel. 046/830-22-54, 
0502-321-194. 

Bramy, ogrodrenia, balustrady. 
Tel. 0507-958-766. 

Kominki - projekty, budowa, 
dystrybucja ciepłego powietrza. 
Tel. 046/837-84-82, 0602-282-415. 

Usługi wykończeniowe, malowanie, gładź, 
montaż płyt gik, sufity podwieszane, glazura, 
terakota, panele. Tel. 0698-022-624. 

Zakład stolarski - schody, porącze, drzwi, 
podłogi, inne (wyrób i montaż). 
Tel. 046/837-59-11, 0606-617-497, 
046/830-08-64. 

Kompleksowe wykańczanie wnętrz, 
docieplenia budynków. Tel. 046/837-08-07, 
0607-168-196. 

Wykonuję wykończenia wnętn, docieplenia 
budynkowe. Tel. 0603-992-432. 

Instalacje tcclmiC211ej ochrony mienia: 
alarmowe, pa.eciwpoiarowe, tele.foniC2lle, 
domofony, bramofony, telewizja dozorowa. 
Montaż, naprawy, konserwacja. Profesjona
lizm w przystępnej cenie. Tel. 0601-207-689. 

Prace wykończeniowe - podejmę. 

Tel. 0886-370-248. 

Tel. 0604-891--092. 

Kucharl<a przyjmie wesela, komunie oraz im
prezy okolicznościowe. Tel. 046/837-84-46. 

Agencja reklamowa. Tel. 0609-418-933. 

Śluby- czarny Mercedes. Tel. 0600-741-147. 

Profesjonalna obsługa muzyczna imprez pro
wadwna przez DJ - wesela, bankiety, imprezy 
okolicznościowe Tel. 0604-281-361. 

Fimia Music Show profesjonalnie przygotu
je, zadba o oprawę muzyczną twojej imprezy. 
Tel. 0880-233-100. 

Potrzebujesz profesjonalnego DJ czy zespo
łu, chcesz zapewnić gościom doskonałą za
bawę. Dzwoń, zajmiemy się wszystkim. 
Tel. 0604-281-361. 

Spawanie aluminium. 
Jastrzębia 45, tel. 0504-065-376. 

Świadczę usługi transportowe na Bus. 
Tel. 0509-424-432. 

Kompleksowe wykończenia wnętrz. 
Kompleksowe remonty mieszkań - tanio. Naprawa sprzi;tu AGD - cz.ęści. 

Tel. 046/837-84-92, 0602-282-415. 
Tel. 0886-370-248. Tel. 0510-158-880. 

Układanie kostki brukowej, granito
wej. Tel. 0692-789-266, 046/837-62~. 

Drobne remonty, gładź, gipsowanie, malowa- Kredyty. Tel. 0503-817-632. 

Projektowanie budynków mieszkalnych, 
gospodarczych, rozbudowy, nadzór, wyceny, 
kosztorysy. Tel. 0502-086-592, 
046/837-78-38. 

Panele podłogowe i ścienne - profesjonalnie, 
tanio. Tel. 0696-381-880. 

Ocieplanie i adaptacja poddaszy, gips, sufity 
podwieszane, panele podłogowe. 
U nas za materiał wraz z montażem zapłacisz 
tylko 7% WJ. ,,Elbo" s.c. Tel. 0502-228-972, 
0604-645-981, 046/863-31-74 po 18.00. 

Przyłącza, elektroinstalacje, pomiary, wideo
domofony, RTV-Sat, bramonapędy, systemy 
alarmowe (monitoring). Remonty, hydrauli
ka, glazura, terakota, gipsy, panele, stolarka, 
podda.•za, VAT. 
Tel. 046/837-50-84, 0601-303-858. 

Elektryk - montaż, naprawa. 
Tel. 0607-725-830. 

Wykończenia wnętrz - wszystko, elektryka 
i poddasza. Tel. 0508-213-801. 

T)nki, remonty, malowanie, glazura, terakota. 
Tel. 046/837-1 r'.49, 0696-601-132. 

Nowe systemy ~WCZJ; wodnokanalizacyj
ne, kotły ekogroszek, miał. Głowno. 
Tel. 0602-882-617. 

Układanie kostki brukowej. 
Tel. 0508-286-619. 

Remonty kompleksowe mieszkań. 
Tel. 0668-262-745. 

Remonty • wykończenia. 
Tel. 0600-225-256. 

Ocieplanie poddaszy wełną, montaż ścian 
działkowych z płyt gipsowych. ' 
Faktura VATwstawce7"/o. Tel. 0501-074-060. 

Cyklinowanie, układanie parlcietu. 
Tel. 0604-334-891. 

Beton - cięcia, wyburzenia, rozbiórki. 
Tel. 0606-192-951. 

DaclH..ux, Grzegorz Kosmowski ofe.. 

nie mieszkań i lokali - tanio i solidnie. 
Tel. 0880-686-602. 

Gibsy, malowanie, zabudowy, KG, sufity, 
docieplenia. Tel. 0607-748-7;!8. 

Hydraulika olejowa, gazowa, 
wodno-kanalizacyjna, glazµra, terakota. 
Tel. 046/815-08-38. 

Instalacje wodno-kanalizacyjne i C.O, faktu
ry VAT. Tel. 046/835-31-26, 0604-173-360. 

Usługi remontowo-budowlane komplekso
we i indywidualne, cyklinowanie. 
Tel. 0692-098-143. 

Docieplenie budynków i elewacji, możli
wość tynków akrylowych, realizacja zamó
wier\ 2006 rok, l<Dnkurcncyjne ceny. 
Tel. 0880-201-924. 

Panele podłogowe, ścienne, glazura, terako
ta - solidny, tanio montaż, malowanie. 
Tel. 0694-287-447. 

Usługi hydrauliczne. Tel. 0603-917-448. 

Gipsowanie, płyty GK, malowanie. 
Tel. 0501-489-239. 

Gładź gipsowa, malowanie, płyty KG, 
dokładnie i tanio. Tel. 046/832-73-78, 
0504-136-932. 

Murowanie budynków mieszkalnych 
i gospodarczych. Tel. 0661-251-301. 

Instalacje C.O, montaż I wymiana pie
ciYw, glazura, montaż płyt G.K. gładź, 
malowanie, układanie paneli. 
Tel. 0504-672-431, 0506-799-445. 

Montaż wszelkiego rodzaju pokryć da
chowych np. okna dachowe, rynny, 
podbitka, ltd. Szybko, tanio i solid· 
nie. Tel. 0607-610-786. 

INNE USŁUGI 

Transport samochodem 
dostawczym Iveco do 1,5 t • tanio. 
Tel. 0501-154-218. 

ruje sprzedaż blachodachówek, da· aspó! muzyczny. 
chówek ceramicznych, blach trape- Tel. 0887-060-156, 0604-318-472. 

Naprawa sprzętu AGD. 
Łowicz, ul. Armii Krajowej 44. 
Tel. 046/837 -91-98, 0691-961-244. 

zowych, rynien renomowanych firm, 
podbitkę i inne akcesoria dachowe. 
Dobra jakość, konkurencyjne ceny. 
ŚWiadczymy usługi blacharsko-dekar· 
skie, krycie dachów. Usługi geodezyjne, okolice Głowna 
Łowicz, ul. Jana Pawła 11 23. i Strykowa. Tel. 0502-581-189. 

TelJfax 046/837-51-31, 0509-7~19. Meble pod wymiar - kuchenn9, biurowe, 

Krycie dachów. Tel. 046/837-51-31. szafy z drzwiami przesuwnymi. Solidnie. 

Solidne układanie glazury, terakoty, murowa- Tel. 050t-707-657· 
nie, tynki, posadzki, docieplanie, panele, Usługi transportowe - Renault Master, 
klinkier. Tel. 04&'837-13-91, 0607-070-420. faktury WiJ. Tel. 0607-406-024. 

Tanio - malowanie, tapetowanie, gładź, płyty 
gik, panele podłogowe. Łowicz i okolice. 
Tel. 0608-685-867, 046/830-00-14. 

Układanie glazury, terakoty, wymiana insta
lacji elektryC211ych, hydrauliC2J1ycb, kanali
zacyjnych, sufity podwieszane - fachowo. 
Tel. 0602-648-497. 

Budowa kominków, ro:zprowadzenie ciePre
go powietrza - solidnie. Tel. 0602-648-497. 

Naprawa komputerów i inne usługi 
komputerowe. Tanio i solidnie. 
Tel. 0505-006-331. 

Usługi transportowe Lublin kontener 12 m3• 

FYAT na życzenie. Tel. 0601-297-794. 

Do wypożyczenia dekoracja sali weselnej. 
Tel. 0698-398-871. 

Prawnik - pozwy, wnioski. Tanio. 
Tel. 046/837-70-96, 0695-211-610. 

Księgowość ·pełna, upros=.ooa, WJ, ZUS, 
kadry, licencja, MF. Tel. 0693-424-793. 

Auto - Alanny, tanio! Tel. 0604-200-002. 

Wypożyczalnia przyczep towarowych 
i lawet, nowo otwarta ulica Katowicka 2. 
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 
w Rawie.M.az.owieckiej. Tel. 0606-626-412, 
046/814-48-78 wew. 21. 

Naprawa mebli tapicerskich, współczesnych 
i antyków. Układanie i cyklinowanie 
podłóg. Tel. 0603-200-532. 

Projektowanie, aranżacja wnętrz. 
Tel. 0607-074-605. 

Kucharl<a - wesela, komunie i inne imprezy 
okolicznościowe, również pieczenie ciast. 
Tel. 046/831.{il-51. 

Lincoln Czamy, nowy model, śluby 
i inne okazje. Tel. 0604-869-878, 
042/637-61-30. 

Naprawa maszyn do szycia Skiemiewice, 
ul. Kilińskiego 26. Tel. 046/832-29-33, 
0602-648-193. 

Profesjonalna obsługa imprez muzyC211ych, 
finnowych, koncerty, wesela, karaoke. 
Tel. 0505-700-159. 
e-mail: www.mariuszkozlowski.com. 

D.J. poprowadzi profesjonalnie dyskotekę 
w klubie i w szkole, wesele, bal. Super nagło
śnienie i bajecme oświetlenie, jedyne 
w swoim rodzaju. Tel. 0606-760-599. 

Nie ryzykuj utraty bezcennych wspomnień! 
Przegraj pamiątkowe kasety wideo na płytę 
DVD. Tel. 0509-620-300. 

Regeneracja kartridży, naprawa drukarek 
u klienta. Tel. 0509-620-300 
w godz. 8.00 - 20.00. 

Tanie ekonomiC211e drukarki HP. Drukujesz 
dwa razy taniej niż na nowych. 42 ml tuszu 
w kartridżu. Kiosk przed kinem Polonez. 
Tel. 0509-620-300. 

Kominki - projektowanie. Montaż, dysnybu
cja ciepłego powictrnl. Tel. 0503-718-798. 

Naprawa, kupno i sprzedaż maszyn. 
Tel. 0665-150-011. 

, KOMPUTERO 
·PISANIE 

Komputeropisanie. Tel. 046/837-46-85. 

Komputeropisanie, rysunki, wykresy 
- tanio i szybko. ŁowiC7, tel. 046/837-78-71. 
0602-277-013. 

NAUKA 

Oiernia, biologia. Tel. 0601-613-963. 

Korepetycje z języka angielskiego, nauczy- ' 
ciel. Tel. 046/837-05-41, 0603-704-267. 

Matematyka. Tel. 046/837-85-96. 

Nauka języka greckiego. 
Tel. 0603-058-271. 

Chemia. Łowicz, tel. 0508-186-335. 

Matematyka, chemia, fizyka. 
Tel.0698-402-521. 

ROLNICZE 

Kupię kwotę mleczną 40000-50000 kg. 
Tel. 0461838-1~2.. 

Spmxlam kwotę mlecmą 10000 L 
Tel. 0887-408-903. 

Sprzedam obornik, linkę do wyciągu. 
Tel. 046/838-76-90. 

Sprzedam prasę Class Roland 62. 
Tel. 046/838-97-16. 

Sprzedam sadzarl<.ę do warzyw. 
Tel. 0603-722-880. 

Sprzedam krowę po wycieleniu. 
W rzecz.ko 57, tel. 046/838-85-61. 

Spmxlam klatki na króle i brukiew. 
Tel. 046/837-10-11, 0603-723-058. 

Spmxlam opryskiwacz 4001, 1992 rok, 
rozsiewacz do nawozu lejowy, 1982 rok. 
Tel. 046/838-98-56. 

Spmxlam 6-letnią krowę na wycieleniu, 
termin: 25 stycznia 2006 roku. Tanio sprzedam pszenżyto, jęczmień, owies, 

mieszankę. Tel. 0602-615-126. Sprzedam słomę prasowaną, 
Sprzedam siano. Łowicz, ul. Poznańska 215, Mysłaków 148, tel. 046/838-50-31. 

Tel. 0506-115-015. 

Sprzedam I ha ziemi. 
tel. 046/837-47-40. 

Spmxlam siano w kostkach. 
Tel. 0608.{;59-507. 

Sprzedaż warchlaków duńskich, 
waga 25-30 kg. Gasik • Niedźwiada. 
Tel. 0504-270-890. 

Sprzedam jałówkę zacieloną, 
Stachlew 47, tel. 046/838-68-15. 

Sprzedam siano belowane, słomę, pszenżyto, 
owies. Tel. 0601-335-514. 

Beczki asenizacyjne, ocynkowane, orkan, 
glebogryzarka 2,5m, gruber 2,5m, kombajn 
buraci.any Neptun, prqcr,epa do sianokiszo
nek Mengele 360, wycinaki do kiszonek, 
rozsiewacze nawozu, sieczkamie do kukury
dzy jednorzędowe, Potinger PZ, Mengele -
sprzedam. 
Tel. 024/356-24-64, 0509-282-302. 

Siewnik zboż.owy Amazone D-7 4 m, siew
nik zbożowy Poznaniak, siewnik do kuku
rydzy pnewnatyczny i mechaniC211y - sprz.e
dam. Tel. 024/356-24-64, 0509-282-302. 

Siewniki zboż.owe Amazone 3 m; 
T02Siewacz.e nawozu Amazone, róine; 
agregat bierny 3 m - sprzedam. 
Tel. 0241356-27-60, 0609-822-101. 

Przyczepy do zielonek z wałkami Pottinger, 
Mengcl, Kronc, Deutz-Far, różnego typu 
- sprzedam. Tel. 024/356-27-60, 
0609-822-1 o I. 

Sprzedam krowę na wycieleniu. 
Tel. 046/838-23-50. 

Sprzedam przyczepę samozbierającą T072, 
stan dobry, przyczepę ciągnikową 3 t, 
snopowiązałkę WC5. Tel. 046/838-24-30. 

Spmxlam jałowkę na wycieleniu 
(połowa styC211ia). Reczyce 33. 

Kwotę mleczną • sprzedam. 
Tel. 0505-084-376. 

Sprzedam C-360 3P z kabiną. 
Tel. 0602-709-962. 

Przyczepa HL 8011 po odbudbwie, podwój
ne burty, koła 1200 R20, stan bdb, 9200 zł; 
silnik zboż.owy D-8 Amazooe 4 m, rozsiewacz 
nawozów Amazone, stan bdb, ścieżki tech
nologiczne automatyczne, znaczniki bydrau
liC211e, 11500 zł - sprzedam. 
Tel. 0241356-24-30, 0601-283-808. 

Sprzedam siano w kostkach. 
Tel. 046/838-50-86. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Bełchów 39, tel. 0606-492-262. 

Sprzedam jałówkę, wycielenie: 15.02.2006 
(ocena użytkowości mlecmej). 
Ziluny 174, tel. 046/838-74- 67. 

Witusza, tel. 0889-125-136. 

Sprzedam basen na mleko 600 I. 
Tel. 0608-079-573. 

Sprzedam kombajn Biz.on, 1987 rok, 
z si=kamią, stan dobry; prasę Z-224, 
1996 rok. Tel. 024/277-83-81. 

Sprzedam nowy siewnik do cebuli. 
Tel. 0503-569-473. 

Kupię obudowę sprzęgła do ciągnika C-330. 
Tel. 046/838-13-30. 

Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy i kabinę 
do ciągnika C-360, sadzarlcę do ziemniaków, 
pług 2skibowy. 
Tel. 024/277-35-47 po 18.00. 

Jałówkę wysokocielną sprzedam. 
Tel. 0601-190-438. 

Sieczkamia Forschnitt, prasa zwijająca New 
Holland zmiennokomorowa, Gruber, agregat 
uprawowy. Tel. 0604-191-027. 

Spmxlam kombajn Biwn, 1982 rok. 
Tel. 0607-919-577. 

Sprzedam Orkan, wózek Rak. 
Tel. 0607-919-577. 

SprzedamciągnikC-360. Tel. 0421719-64-74. 

Spmxlam mieszankę. Tel. 0421719-76-60. Sprzedam jałówkę na wycieleniu 
(19 styczeń). Tel. 0609-261-390. Kupię ciągnik Ursus 1134 lub 1234 

Sprzedam jałówkę na ocieleniu. w bardzo dobrym stanie w oryg'.nale. 
Tel. 046/837-94-10. Tel. 0603-021-157. 

Sprzedam siano belowane. Arkadia 49. S rzedam płu 3 Grudziądz 
MF-255, 1990 rok, z kabiną, stan idealny; P g · 

Sprzedam pług4-i 5-skibowy, agregat upra- siewnik Poznaniak 2,70, 1990 rok Tel. 0421719-56-77. 
wowy 3 m. Tel. 046/838-79-21. . - sprzedam. Tel. 0692-601-689. Przetrząsacze karuzelowe, rozsiewacze 

Tur 3, tur 5, cyklop - sprzedam. Zetor 5245, l990rok, 4x4, stan idealny; wózek Arnazone - różne typy. Tel. 0606-622-973. 

Tel. 0660-733-094. widłowy Bułgar 1,7 t - sprzedam. Sieczkarnia Fortschnitt 1988, Białoruś rol-
MF 692, Ursus 914, 1014, wózek widłowy Tel. 0608-420-169. nicza, śrutownik Bąk. Tel. 0606-622-973. 

Toyota 3,5 t Tel. 0600-820-374. Si=kamia Class Jaguar 690 SL, 1993 rok; Agregat prądotwórczy 60 kW - sprzedam. 

Spmxlam siano i burak pastewny. kombajn Class Dominator 108, 1993 rok - Tel. 0606-622,973. 
Tel. 0605-679-209. sprzedam. Tel. 0604-078-564. Prasa, rozrzutnik, sadzarlra- sprzedam. 

Kwota mleczna na 2006 rok, 12106 kg. Sprzedaż agregatów, rozrzutników jedno- Tel. 046/874-72-97. 

Tel. 046/838-63-16. osiowych, Tandemów, kabin ciągnikowych. Agregat ścierniskoWy 3.000 zł, pług obroto-
Spmxlam Rak 7 A, przyczepę 4,5 t wrwrot, Tel. 046/837-53-86. wy 3-skibowy Lenken 6.000 zł, brona ciężka 
rozrzutnik obomika, prz.etrząsacz do siana, . Sprzedam kukurydzę, silos zbożowy 1.200 zł. Tel. 0421719-70-29, 0691-538-579. 
plug, brony, kultywator, butle tlenowe. 60 • rozsiewacz wapna RCW. 
li I 0506-793-634 „ Kwotęmlecznąsprz.edam. Tel0693-359-l 16. 

e · · Tel. 046/837 -23-23. 
Spmxlam jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 046/838-60-23. 

Spmxlam kWotę mlecmą (mazowieckie). 
Tel. 046/861-13-68, 0663-474-301. 

Sprzedam pszenżyto Woltario. 
Tel. 046/838-65-70 po 16.00. 

Sprzedam ciągnik C-360 3P, 1987 rok; 
przyczepę zbierającą; dmuchawę do siana po
ziorną. Tel. 0887-318-278. 

Sprzedam deszczownię szpulową sprawną, 
Tel. 0693-531-562, 0663-049-266. 

z.etor Major i przyczepę 4,5 t wywrot 
- sprzedam. Tel. 0607-731-114. 

Kombajn John Dcere 965 H i prasę do słomy 
Reviera Cassalis - sprzedam. 
Tel. 0605-248-952, 0607-731-114. 

Spmxlam młode krowy wysokomlecme. 
Tel. 042/719-97-01. 

Sprzedam rozrzutnik Tandem 6 t, rozrzutnik 
jednoosiowy, wag~ I t do ważenia bydła. 
Tel. 0660-593-920. 

Przywiozę mlóto browarne 2 razy po 8 t 
Tel. 0605-629-839. 

Ślęza, Termit, Storm sadownicze - sprzedam. 
Tel. 0506-188-515. 

Sprzedam kombajn do zbioru fasoli FMC, 
wózek widłowy GPW, siewnik pneumatycz
ny do warzyw i buraków, skrzynki Wliwer
salki, skrzyniopalety, dmuchawę do siana, 
kosiarkę pokosówkę. Tel. 0602-779-790, 
po 19.00. 024/282-21-85. 

Skup żyta. Sprzedaż pieczywa mlelo· 
nego, otrąb pszennych I żytnich, 
wafli mielonych, śruty z mieszanki. 
Młyn w Retkach. Tel. 046/838-73-45, 
046.'838-73-28. , 

Zetor701 l -sprzedam lubZlłlnienięna mniej
szy. Tel. 046/838-83-53. 

Sprzedam śrutownik bijakowy, 
dmuchawę do zboi.a. Tel. 0503-639-101. 

Sprzedam opielacz do warzyw 5-sckcyjny. 
Tel. 0503-639-101. 

Sprzedam słomę ze stodoły, okrągłe belki. 
z "mieszanki i żyta. Tel. 0697-522-720. 

Sprzedam mieszalnik pasz na mokro ,,Mik
ser", poj. 100 I. Tel. 0691-715-525. 

Kwotęmlecmąsprzedam.Tel.0608-284-758. 

Talerzówkę, siewnik konny, owies, burak 
pastewny, śrutownik na kamienie i słomę. 

Tel. 0695-057-039. 

Sprzedam 2 jałówki wysokocielne 
i siano belowane. Tel. 0421719-55-78, 
0606-343-033. 

Kupię kopaczkę ciągnikową, 

Tel. 0503-491-575. 

Kupię ciągnik 5314 lub podobny, 
w rozliczeniu prasa zwijająca polska, 
2000 rok. Tel. 0502-427-116. 

Sprzedam prasę polską i Orkana. 
Tel. 0503-491-575. 

Sprzedam kombajn Bolko, 
rozsiewacz RCW-3. Tel. 0508-364-849. 

Sprzedam kwotę mlecmą. Tel. 0506-355-678. Kwotę mlecmą 7000 I i jałówkę 

Sprzedam ziemniaki Velox, Vmeta, Satina. na wycieleniu - sprzedam. 
Tel. 046/838-72-94, 0501-613-045. Tel. 0608-57-30-56, 042/719-57-97. 

Sprzedam kwotę mlecmą 2000 kg. 
Tel. 0461838-16-59. 

Kupię rozrzutnik 2-osiowy, do remontu. 
Tel. 0661-571-932. 

Ferguson 255, U-912, kabina do fergusona. 
Tel. 0604-976-452. 

. Kupię ziemniaki jadalne. Tel. 0888-144-233. 

Sprzedam kwotę mleczną 2800 kg. 
Tel. 0606-145-529. 

Spmxlam pług 3-skibowy, 1996 rok; śrutow
nik na kamienie. Tel. 0887-221-225. 

Spmxlam przyczepę samozbierającą 
Jugosłowianki< Il. Tel. 0697-714-837. 

Spmxlam kwotę mleczną 3600 kg. 
Tel. 0421719-68-15. 

Sprzedam kwotę mlecmą 2800 kg. 
Tel. 0421710-90-38. 

Sprzedam ciągnik C-360 
i beczkę asenizacyjną, Tel. 0600-594-230. 

Przyczepa, kultywator - sprzedam. 
Tel. 0421719-58, 73. 

Spmxlam C-330. Tel. 0604-754-415. 

„ 
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ORKIESTRA ZAGRAtA 
ZA 22 TYSIĄCE ZtOTYCH 

Blisko 22 tysiące 
złotych udało się 
zebrać ponad 
150 wolontariuszom 
na ulicach Łowicza 
podczas 
ogólnopolskiego 
finału Wielkiej 
Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. 

rganizatorami łowickitj „Or
kiestry'' byli, podobnie jak 

w ostatnich dwóch latach, hazceize 
z łowickiego hufca ZHP, a przewo
dziła im komendantka Katarzyna 
Kordecka WtymrokuWOŚPzbie
rała pieniądze dla ratowania życia 
dzieci poszkodowanych w wypad
kach oraz na kursy pierwszej po
mocy. Według stanu na godzinę 1.30 
w poniedziałek 9 stycznia w skali 
całego kraju zebrano ponad 24 mi
liony złotych. Kwota ta będzie 
pewnie wyższa, gdy policzone zo
staną wszystkie licytacje, w tym 
internetowe, pieniądze zbierane 
w miaslach poza granicami kraju itp. 

W Łowiczu orkiestra ,,zagrała" 
głównie przy pomocy ludzi mło
dych, chociaż były też chlubne wy
jątki - np. burmistrz Ryszard Bu
dzałek zbierający około południa 
pieniądze w okólicach Starego Ryn
ku, dyrektor Ośrodka Sportu i Re
kreacji Zbigniew Kuczyński oraz 
poseł Wojciech Olejniczak, który 
przywiózł do Łowicza puszkę 
z pieniędzmi z Warszawy. Głównie 
jednak była to akcja ludzi młodych, 
których z kolorowymi, obklejony
mi charakterystycznymi sercami 
puszkami na pieniądze, można było 
spotkać od wczesnych godzin po
rannych w przeróżnych miejscach 
w Łowiczu, najczęściej przed ko
ściołami -nie tylko w centrum mia
sta "Zabezpieczone" w ten sposób 
były nawet Bratkowice, gdzie nasz 
reporter napotkał dwa niezależne 
patrole orkiestrowych wolontariu
szy. Młodzi ludzie nie starali się być 
nachalni, chociaż, trzeba przyznać, 
różnie to wychodziło. Podczas całe
go dnia kwestowania zdarzył się 
tylko jeden i to niezbyt gro:źny in
cydent podczas koncertu na Starym 
Rynku. Młodzi wolontariusze zo-

stali zaczepieni przez podchmielo
nego mężczyznę. Na miejscu jed
nak była ochrona oraz policja, więc 
do niczego tak naprawdę nie doszło. 
Mężczyzna został pouczony i wy
słany do domu. 

edług ostatnich danych 
w Łowiczu hazceize uzbie

rali 21.483,06 złotych. Do policze
nia sąjeszcze pieniąPze z jedntj -
ostatniej puszki. Kwota ta więc nie.:. 
znacznie wzrośnie. 

W tym roku harcerze starali się 
w związku z Orkiestrą zapewnić 
mieszkańcom Łowicza maksi
mum rozrywki - stąd pomysł 

zorganizowania koncertu na Sta
rym Rynku, który rozpoczął się 
o godzinie 18.00. Ze względu na 
przenikliwe zimno niewiele osób 
było w stanie wytrzymać na 
Rynku przez cały koncert. 
W porywach przed sceną było 
około 400 osób, pod koniec jed
nak, gdy grał toruński zespół Ska
point, słuchało go może około 70 
najbardziej wytrwałych. O szcze
gółach piszemy w Kąciku Mu
zycznym na stronie 25. 

(mak) 

Plon wizyt duszpasterskich w porofioch w Łowiczu 
PARAFIA KATEDRALNA 
• Czwartek, 12 stycznia od 

godz. 10.00- Zielkowice Ili (Czaj
ki, Kępy, Mała Warszawa), od 
godz. 16.00 ulice: Blich, Poludnio
wa, Zamkowa oraz Boczna. 

• Piątek, 13 stycznia od godz. 
1 O.OO - Zabostów Mały, od godz. 
16.00 ulice: Warszawska i Nad
bzurżańska. 

•Sobota, 14 stycznia od godz. 
10.00 - ul. Podrzeczna (bez blo
ków), Sybiraków, św. Floriana, 
Świętojańska, Plac Przyrynek. 

PARAAAŚWIĘTEGODUCHA 
• Czwartek, 12 stycznia od 

godz. 16.00 - os. Dąbrowskiego 
bloki nr 18, 19, 20. 

_. Piątek 13 stycznia od godz. 
16.00 - os. Dąbrowskiego bloki 
nr1, 5, 21, 22, 23. 

• Sobota, 14 stycznia od godz. 
1 o.oo północna strona os. Górki, 

od ulicy Orzeszkowej do ul. Sa
dowej i Nałkowskiej. 

PARAFIA CHRYSTUSA 
DOBREGOPASlERZA 
• Czwartek, 12 stycznia od 

godz. 15.00- os. Bratkowice blo
ki nr3bi 3c. 

• Piątek, 13 stycznia od godz. 
15.00- os. Bratkowice bloki nr 1 
i 2 oraz ulice: Topolowa i Ułańska. 

• Sobota, 14 stycznia od godz. 
9.00 - wsie: Seroki i Zawady. 

• Poniedziałek 16 stycznia od 
godz. 14.30 - os. Kostka blok nr 
13, 14, 15;odgodz.17.-os.Kost
ka blok nr 16i16a. 

•Wtorek, 17 stycznia od godz. 
14.30. -os. Kostka blok nr 17, 18, 
19; od godz. 17.00 blok nr20 i 21. 

• Środa, 18 stycznia od godz. 
14.30. -os. Kostka bloknr22oraz 
ulica Jana Pawła li (numery nie
parzyste). 

PARAFIA MATKI BOŻEJ 
NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 
• Czwartek, 12 stycznia od 

godz. 15.00 - ul. Dolna (od po
czątku, tylko numery parzyste) 

•Piątek, 13 stycznia, od godz. 
15.00 - ul. Kwiatowa (tylko domki 
jednorodzinne), od godz. 18.00 
blok przy ul. Kwiatowej (tylko klat
ka nr 5). 

•Sobota 14 stycznia, od godz. 
9.00- blok przy ul. Kwiatowej (klat
ki od nr 1 do nr 4 ), także od godz. 
9.00 - ul. Zielona i Jaworowa. 

• Poniedziałek, 16 stycznia od 
godz. 15.00 - ul. Brzozowa. 

•Wtorek, 17 stycznia od godz. 
18.00 - ul. - ul. Skotnickiego. 

• Środa, 18 stycznia od godz. 
15.00 - ul. Grunwaldzka, Magno
liowa, Wierzbowa. 

• Czwartek, 19 stycznia od 
godz. 15.00 - ul. Bołtucia. (tb) 

Serdec.zni.e 

fiolet ~Z.foł!M'Y 
na uroczyste 

~akgtic.zenie projef\J:u 

i fol'!.J fo 
Łowicz Al. Sienkiewicza 34 

'1; Tel. 0-46 837-39-88 

--HsJ. Łowickie 
jakUJ cudns -· 

=
~~"4us4 

22 nla200óro~o9i1'.e, 14.00 
w ~ ""'XPcieiUWlt. ~61. 

PROGRAM: . . 
14.00 - rozpoczęcie uroczystości (sala gimnastyczna) 
14.30 - .Wesele łowickie" w wykonaniu młodzieży 
16.00 - prezentacja umiejętności zdobytych przez młodzież 

w czasie trwania projektu 
Sponsorem projektu jest POL,SKA FUNDACJA DZIECI I MLODZIEżY 

POLSKO.AMERYKANSKA FUNDACJA WOLNOŚCI ;i; 

WÓJT GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY ~ 

J dyna Telewizja Kablowa z Internetem 
I filmowym prog mem lokalnym 

12.01.2006 r. 

łowiccy przedsiębiorcy 
• • • 1aw1qzu1q stowarzyszenie 

Łowickie Stowarzyszenie 
Przedsiębiorców - tak bę
dzie nazywała się nowa or
ganizacja, skupiająca przed
siębiorców z terenu Łowicza 
i powiatu, powstająca na 
bazie łowickiego oddziału 
Łódzkiej Izby Przemysłowo
Handlowej, który od 31 grud
nia przestał istnieć. 

„ 
zdaniem Szafarowicza, większe
go problemu, bo wymagana ilość 
osób, by zawiązać stowarzysze
nie wynosi 15, a w tym przypad
ku zainteresowanych jest przynaj
mniej trzy razy tyle. 

Przed przedsiębiorcami stoi obec
nie stworzenie statutu i rejestracja 
Pnedsiębiorcy mają sporo pomy
słów na prowadzenie działalności, 
jednym z nich jest na przykład wpro
wadzenie 3-4 miesięcznej kadencyj
ności władz stowarzysz.enia i anga
żowanie do nitj właścicieli kilku firm 
w systemie rotacyjnym, obejmują
cym wszystkich członków. - Spo
woduje to większe uiangażowanie 

się w działalność stowarzyszenia, 
~ocni związek z nim wszystkich 
członków, bez względu na to jaką 

prowadz.ą działalność - powiedział 

nam Szafarowicz. Stowarzyszenie 
lx(clzie dąfyło do tego, by być za
uważalnym na terenie .miasta i po
wiatu, oddziaływać i współpraco
wać z sammządami. Kierunki dzia
łań będą wyznaczane na koltjnych 
spotkaniach. 

Pierwsze z nich, organizacyjne, 
odbędzie się w piątek 20 stycznia o 
godz. 18.30 w siedzibie firmy Ha
zhi. Grupa inicjatywna zaprasza na 
nie wszystkich zainteresowanych. 

(tb) 

A dam Szafarówicz, który stał na 
czelełowickiegooddziałulzhy, 

powiedział nam, że dalsze fimkcjo
nowanie łowickich przedsiębiorców 
w tej organizacji było bezcelowe, 
gdyż nie przynosiło im żadnych wy
miernych korzyści. Skądinąd wie
my, że oddział bywał wykorzysty
wany do wewnętrznych rozgry
wek w łonie łódzkiej Izby. Decy
zja o rezygnacji z członkostwa 
została podjęta w czasie głoso
wania na spotkaniu przed Święta
mi. Przedsiębiorcy dalej chcą być 
zrzeszeni, ale w organizacji lokal
nej, silnie związanej z Ziemią Ło
wicką. Zawiązanie jej nie sprawi, 

Spotkanie seniorów no Bratkowicach 

N oworoczne spotkanie senio- dzinie 15.00, Przewidziany jest po
rów organizuje w najbliższą c~ek oraz niespodzianka. In
sobot.ę 14 stycznia w Zespo- formacje o spotkaniu zostały roz

Ie Szkół Integracyjnych na Bratko- wieszone na klatkach schodowych 
wicach zazząd tamttjszego osiedla wszystkich bloków na Bratkowi
Spotkanie ma rozpocząć się o go- cach. (mak) 

dok ze str. JO 

Co robić w ferie 
We wtorek 17 stycznia będą 

zajęcia techniczne, w ramach któ
rych uczestnicy będą wykonywać 
karmniki dla ptaków, w środę 18 
stycznia odbędzie się turniej tenisa 
stołowego i w warcaby, w czwar
tek 19 stycznia odbędzie się wy
jazd do kina w Płocku na film pt. 
„Opowieści z N amii", w piątek 20 
stycznia odbędą się zajęcia pla
styczne, w ramach których uczest
nicy będą wykonywać laurki na 
Dzień Babci. w sobotę 21 stycz
nia odbędą się warsztaty tańca to
warzyskiego, a wieczorem koncert 
przebojów operetkowych w pałacu 
w Sannikach. 

W drugim tygodniu we wtorek 
24 stycznia odbędą się obchody 
dnia Babci i Dziadka, w środę 25 
stycznia dzieci i młodzież będą mo
gły wziąć udział w konkursie pla
stycznym i pogadankach dotyczą
cych uzależnień. W czwartek .26 
stycznia sala GOK lx(clzie przy
gotowywana na bal karnawałowy, 
który odlx(clzie się kolejnego dnia 
w piątek 27 stycznia. 

Świetlica w Barciku w okresie fe
rii będzie otwarta od wtorku do so
boty wgodz. 16-20, możliwe sąjed
nak zmiany w tym zakresie. W pro
gramie świetlica ma naukę tańca to
warzyskiego, zajęcia komputerowe, 
zajęcia sportowe (tenis stołowy), 
zajęcia rekreacyjne, również w ple
nerze, które poprowadzi instruktor 
ZHP oraz dyskotekę. 

GOK Zduny 

przy GOK odbędą się zajęcia pt. 
,,Nie taki cyrk straszny'', w progra
mie czytanie bajek, oglądanie kreskó
wek, zajęcia plastyczne. 

wtorek 17 stycznia o godz. 11 
- „Cyrk na video" dzieci będą oglą
dać bajki na kasetach video. 
Środa 18 stycznia o godz. 9 .30 

odbędą się zajęcia cyrkowe dla dzie
ci. Poprowadzi je cyrkowa rodzina 
Jakubczyków, absolwentów Pań
stwowego Studium Cyrkowego 
w Julinku. W programie opowieści 
o tajemnicach cyrkowego życia 
i prezentacja najpopularniejszych 
cyrkowych sztuk, w których swo
ich sił spróbować będą mogły także 
dzieci, które przyjdą na spotkanie. 
Godz. 14 - bezpłatne zajęcia z pod
staw taekwondo. 

Czwartek 19 stycznia wyjazd 
na pływalnię „Orka" w Sochacze
wie, gdzie czekają takie atrakcje jak: 
zjeżdżalnie, bicze wodne, rzeka 
a także mała gastronomia Ceny bi
letów 5 zł od dziecka i 12 zł od oso
by dorosłej, transport do Sochacze
wa i z powrotem gratis. Zapisy są 
przyjmowane do 16 stycznia. 

Piątek 20 stycznia o godz. 11 
odbędą się eliminacje w Otwartym 
Turnieju Bilarda, zapisy przed roz
poczęciem turnitju. 
Poniedziałek 23 stycznia 

godz. 10.30 - odbędzie się w GOK 
spotkanie pt. „Szarlotka na dzień 
babci", którego gościem specjalnym 
lx(clzie pisarka, autoika wielu popu
larnych książek dla dzieci Joanna Pa
puzińska. W czasie spotkania au-

Ale Cyrk! - pod takim hasłem torka będzie opowiadać o swojej 
lx(clzie realizowany program feryj- pracy, bohaterach swoich ksii\.żek 
ny w GOK Zduny. Cyrkowi arty- i nie tylko. Uczestnicy spotkania za
ści będą w GOK dwukrotnie bawić siądą przy stolikach, na który.eh nie 
dzieci. Oprócz tego, dzieci biorące zabraknie szarlotki a także kawy 
udział w organizowanych zajęciach, i herbaty. Na miejscu lx(clzie można 
za każde uczestnictwo będą dosta- zakupić książki Joanny Papuziń
wać kupon. Te z nich, które uzbie- skiej i otrzymać jej autograf Spo
rają ich 5, będą mogły wziąć udział tkanie jest otwarte. 
na zakończenie ferii w losowaniu Wtorek 24 stycznia o godz. 
atrakcyjnych nagród. 11 - „Cyrk na video" dzieci będą 

Poniedziałek 16 stycznia, mogły oglądać bajki na kasetach 
go.9z.:.. 1.9 :. vy_ bib!io~ę <!zi~aiącej _ vid_ęo. 

Środa 25 stycznia zorganizo
wany źostanie wyjazd do kina 
w Łowiczu na animowane filmy dla 
dzieci. Wstęp na projekcję i prze
jazd nieodpłatnie. Organizatorzy 
proszą by dzieci zabrały ze sobą kie
szonkowe, bo po projekcji cała gru
pa uda się na pizzę. Zapisy do 20 
stycznia, o godz. 14 - nieodpłatne 

zajęcia z podstaw taekwondo. 
Czwartek 26 stycznia WY.iazd 

na pływalnię „Orka'' w Sochacze
wie, na wanmkach jak tydzień wcze
śniej. Zapisy do 23 stycznia 

Piątek 27 stycznia o godz. 16 
odlx(clzie się pojedynek finałowy 
oraz spotkanie z PiotremKudlikiem, 
który jest Indywidualnym Mistrzem 
Polski UKS-ów w bilard, najlep
szym juniorem Polski w kat. wieko
wej do lat 15 i zdobywcą pucharu 
,,Juniora Roku 2005". Zwycięzca 
zduń.skiegotumitju będzie miał moż

liwość zmierzenia się z mistrzem. 
Ten ostatni poprowadzi także go
dzinne warsztaty bilardowe, w cza
sie których pokaże kilka najpopu
larniejszych trików bilardowych. 

Ferie w zduńskim GOK za
kończą się w sobotę 28 stycznia 
o godz. 11 ,,Karnawałowym balem 
cyrkowym", którego atrakcjami 
będą: wąż boa, prezentacja sztuk ilu
zjonistycznych, ekwilibrystyka 
i żonglerka dzięki obecności arty
stów cyrku i estrady warszawskiej. 
Oprócz tego w czasie balu lx(clzie 
można kupić słodycze i napoje. 
Ukoronowaniem imprezy będzie 
losowanie atrakcyjnych nagród 
wśród dzieci, które będą uczestni
czyć w więcej niż pięciu zajęciach 
proponowanych przez GOK 
w czasie ferii. Wstęp na bal lx(clzie 
kosztować 2 zł od dziecka, wpłaty 
przyjmowane są do 25 stycznia. 

Oprócz tego każdego dnia ·robo
czego będzie można skorzystać 
w GOK z biblioteki, czytelni inter
netowej, wypożyczalni kaset vi
deo, bilardu (w czasie ferii codzien
nie 2 gry bezpłatnie), Dartsa, gier TV 
i stolikowych:.. 
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u NAS WARTO DAĆ OGtOSZENIE 
Każde ogłoszenie drobne zamieszczone do druku w Nowym 
Łowiczaninie oraz Wieściach z Głowna i Strykowa, ukaże się 
także we współpracujących z nami gazetach Głos Skierniewic 
oraz Głos Rawy Mazowieckiej. Bez żadnych dopłat! 

Ciągnik rolniczy Fortschnit 1990 rok, µ=d
ni napęd - sprz.cdam. Tel. 0604-754-415. 

Kupię słomę. Jackowice, tel. 0609468-158. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Łaźniki 33, tel. 046''838-72-74. 

Kwotę mlec211ą 17 tys. - sprzedam. 
Tel. 0608-108-206. 

Wydzierżawię lub kupię kwotę mleczną. 
Tel. 024285-39-88. 

Spr7cdam dmuchawę do siana, 
maszynę do cebuli, śrutownik Sztorm 
bez 'ilnika. Tel. 0887-741-817. 

Spnedam kombajn buraczany Neptun Z4!3, 
kupię agregat obrotowy 2.5 m. 
Tel. 024/285-39-73, 

Kupię pszenicę paszową i odbiorę własaym 
transportem. Tel. ~23-430. 

Sprz.edam krowę na wycieleniu. 
Tel. 046/838-30-05. 

Spnedarn siewnik konny zawieszany, 
linę stalową do wyciągu. Tel. 046/839-22-50. 

Sprz.edam kiszonkę z kukurydzy, 
siano i owies. Tel. 046/838-45-80. 

Spczedam jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 0880-652-080. 

Sprzedam cielną jałówkę, termin: IS luty. 
Bedruny 15, teł. 046/838-62-30. 

Spnedarn siano belowane. ~ 
Teł. 0661-054-347. 

Spnedarn jałówkę, wycielenie: 21.01.2006. 
Teł. 0461838-83-80. 

Sprzedam kwotę mleczną 2800 kg. 
Tel. 046/835-23-54. 

Spr.wdam jałówkę wysokocielną. 
Wrnczko 14, teł. 0461838-82-61. 

Sprzedam kwotą mleczną 6500 kg. 
Tel. 0607..516-967. 
Sprzedam jałówkę wysokocielną. 
Wrz.cczko 69. teł. 0506-2S2-622. 

Kupię kwotę mleczną do 3000 kg. 
Tel. 046/838-84-45. 

Sprz.edam owies, pszenżyto, siano luzem 
i owsiankę w kostkach. Skaratki 66. 

Spnedam kwotę mlecmą. 
Tel. 046/839-63-02. 

Spnedarn żyto. Bobrowniki 94. 

Spnedarn siano prasowane, 
słomę prasowaną. ziemniaki drobne, 
dmuchawę do siana. Teł. 046/838-04-73. 

Serwo mechanizmu układu kierowniczego 
Zetor. Tel. 0692-146-595. 

Sprzedam 20 t pszenżyta, 6 byczków 
od 2S0-300 kg; Skodę Favorit, 1990 rok; 
Opla Vectr.;, 1997 rok; przyczepkę Samocho
dową i ciągnik, 1997 rok. 
Tel. 046/838-72-03. 

Sprzedam jalówkę i krowę na wycieleniu. 
Teł. 0241277-91-96. 

Spnedarn kopaczkę do ziemniaków, 
ciągnikową. Tel. 0887-606-871. 

Sprzedam jalówkę cielną, termin: 1 S luty. 
Tel. 024/277-38-49. 

Sprzedam ciągnik C-330, ro.,.-zutnik 
obornika, siewnik Poznaniak, ładowacz Troi. 
Teł. 024/277-48-09, 0693-S55-430. 

Sprzedam 6-letnią krowę na wycieleniu, 
termin: 2S stycznia Tel. 0506-115-0lS. 

Jałówki wysokociełne - sprzedam. 
Tel. 046/83lh58-33. 
Spnedarn mieszankę zbożową 
Teł. 0602-689-20S. 

Sprzedam, kwotę mleczną 3000 kg. 
Tel. 0603-39~2. 
Sprzedam burak pastewny. 
Tel. 0607-889-S22. 

Spnedarn jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 0603-033-709, Bełchów 8. 

Wycinacze kiszonek; agregat uprawowy 
i podorywkowy; śrutownik bijakowy; 
plug 3-skibowy obrotowy; 
siewka do nawozu; siewnik, przyczepka 
do przewozu koni, dmuchawa do zboża. 
Teł. OS09-293-0SO. 

Spnedarn piec z dmuchawą do SUS2llmi, 
żmijkę do zboża. orkan do zielonek, 
sieczkarnię jednorzędową do kukurydzy. 
Tel. 0509-293-0SO. 

Sprzedam plug 2-skibowy, agregat uprawo
wy szer. 1,90 m. Teł. 046/839-21-SS. 

Dojarki przewodowe, hale udojowe 
Polanes, wygrodzenia do obór, 
zgarniacze obornika. 
Tel. 046/838-17-19, 0609-788-373. 
Świetliki kalenicowe, drzwi skrzydło
we, przesuwne do budynków inwen
tarskich. Tel. 046/838-17-19, 
0609-788-373. 
SpnedarnciągnikC-360. Tel. 046/838-17-19. 

Sprzedam jałówkę cielną, termin wycielenia: 
29 stycznia Tel. 046/838-73-30. 

Schładzalniki do mleka, róme pojemności, 
senvis, gwarantja Teł. 046/'833-07-27, 
OSOS-039-S88. , 

Wydzierżawię kwotę mleczną. 

Sprzedam siano luzem. Mysłaków 162. 
Tel. 046/838-S 1-25. 

Spnedarn dwie jałówki na samym wyciele- Sprzedam kwotę mleczną 3.000 kg. 
niu. Uu.eczc 73, tel. 046/838-81-34. Tel. 046/8 14-18-89. 

Sprzedam kombajn ziemniaczano-buraczany Wydzierżawię kwotę mleczną 2SOO kg. Kupię olchę. Teł. 0603-403-533. 
Bolko Z-643/1, mało używany; plug 3-ski- Tel. 0604-82S-723. Sprzedam Ursus 28-12, 1996 rok, t.400 mtg, 
bowy grudziądzki. Tel. 0696-0S9-903. Sprzedam Ursus 1014 4x4, stan bdb; sz.erokieopony, stan super. Tel. OS03-063-S21. 
Sprzedamjałówkęnawycieleniu,rozsiewacz Ursus C-360 3P. Tel. OS01-S04-723. Sprzedam taśmociągdoobomika. 
Kos, opryskiwacz 4001. Teł. 046/'838-20-29. Sprzedam prasę Z-224/2, 2001 rok; Tel. 060S-090-901. 
Sprzedamjałówkęnaocieleniu,kwotęmlecz- Ursus C-330 lub C-360. Tel. 046/838-90-06. Kupię siłownik do łyżki chwytakowej Bia-
ną, kombajn zbożowy ZOS6 1983 rok z siecz- Spnedarn prasę Z-224/1. Tel. OSO l-S04-723.. loruś. Tel. OS02- I 78-680. 
kamią. Tel. 046/838-03-41, 0608-794-368. Kupię zboże. Tel. 046/838-98-12. 
Kupię krowę cielną. Teł. 066S-9S7-73S. 

Sprzedam krowę cielną. Tel. 0698-932-303. 

Agregat 38 kV A, Stannan - chlodnia 1998 rok, 
C-360, silniki i części ciągnikowe różne, 
jęczmień siewny i paszowy - spr.t.edam. 
Tel. OS04-47S-S67. 

Sprzedam Ursus T328, stan dobry. 
Tel. 046/861-2S-29. 

Sprzedam plug 2-skibowy Grudziądzki 
- tanio. Teł. 0660-294-210. 

SpczedamładowaczNHZczeski,atlasniemiec

ki; rozrzutnik obornika jednoosiowy; silnik 
do C-330; siewnik Poznaniak i 3-metrowy 
polski. Tel. 046/838-72-73, 0510-2S6-444. 

Kwota mleczna, 6000 kg 
- do wydzierżawienia. Tel. 046/839-21-66. 

Kupię ciągnik I maszyny. 
Tel. 0663-252-589. 
Sprzedam ciągnik, p~ kosiarl<ę rotacyjną, 
preyczepę wywrotkę, jałówkę cielną. 

Teł. 0607-809-288. 

Sprz.edam krowę i jałówki cielne. 
Janmo ~5, tel. 046/838-90-60. 

Sprzedam przyczepę wywrotkę i traktor. 
Teł. 0608-354-272. 

Spnedarn IO t pszenicy paszowej. 
Teł. 046/838-27-97. 

Sprzedam jałówkę cielną. Tel. 0696-698-08S. 

Kupię cebulę obieraną, kapustę 
1 marchew. Tel. 0602-709-962. 
Sprzedam przy=rę samozbierającą TO-72 
oraz słomę. Tel. 046/'838-78-83. 

Sprzedam prasę Z-224, l 99S rok, 
Ursus C-360 3P, 1988 rok. Wygoda 8. 

Spnedarn mieszankę i pszenżyto. 
Tel. 0696-011-813. 

Spnedarn pszenżyto, mieszankę zbożową 
Teł. 0693-824-664, 046/838-49-0S po 18.00. 

Sprzedam pszenżyto, żyto, pszenicę. 
Tel. 0604-961-560. 

Spnedarn jałówkę na wycieleniu 
(termin: 11.02.2006); ciągnik S320, 
cena złomowa. Tel. 046/'839-61-62. 

Zetor 3320, 1998 rok. 1800 Mtg łub Zetor 
524S, 1990 rok 4x4; prasa Z-22411 Sipma, 
1998 rok; ładowacz Cyklop z kabiną, 
1989 rok - sprzedam. Tel. 0608-420-169. 

MF 25S, 1990 rok, z kabiną lub C-330M, 
1989 rok. 900 Mtg; siewnik zbożowy 
Poznaniak; ścinacz zielonek Ot1<an 
-sprzedam. Tel. 0692-601-689. 

Sprzedam dwie jałówki wysokocielne po 
bardzo dobrych matkach, h.'lmin wycielenia: 
IS stycznia. Tel. 046/'838-11-74. 

Sprzedam siano, owies, żyto. Sprzedam opryskiwacz 400 1 zawieszany. 
Popów 146, tel. 046/837-61-61 wieczorem, Tel. 046/838-81-0S. 
0602-S87-434. Spnedarn kwotę mleczną. 
Sprz.edam przyC7.epy 3,S t i 4 t niskie wywrot- Tel. OS03-100-977. 
ki. Kocierzew Południowy 1 S. - Gęsi tuczone, pszenica. Tel. OS04-l 99-S80. 
Sprz.edamZctor67184x4, 1982rok:;kompre- Taśmociągi z silnikami -sprzedam. 
sor profesjonalny 2-tłokowy; przyczepę do Tel. OS04-l 99-580. 
przewozu koni na 2 szt.; mieszankę zbożową 
Tel. 0600-428-743. 

Sprzedam słomę. Tel. 0606-324-970. 
Śrutownik Bąk 7,S kW, Bąk S,5 kW 
-sprzedam. Tel. 0880-3S3-819. 

Spnedarn krowę wysokocielną. 
Tel. 046/'838-84-73 po 1 S.00. 

Spnedarn C-360. Teł. 0241389-46-80. 

Sprzedam siano prasowane 3 zł/szt. 
Teł. 046/838-30-66. 

Kultywator 14, brony S, brony 3, plug 2 Gru-
dziądz- sprzedam. Tel. 0880-353-819. Kupię wyciąg obornika, młynek do czyf>Z.-

Kupię czyszczalnię. Tel. OS03-063-S21. 

Kupię ciągnik C 360 lub C 330. Tanio może 
być ·do remontu. Tel. 0693-66S-SSO. 

SprL.eda.m żyto 4 tony, pszenżyto 3 tony, 
oWics 2 tony. Tel. 0697-403-S33. 

Kupię sosnowe metry. Tel. 0697-403-S33. 

Sprzedam marchew paszową 
Teł. 0603-696-116. 

Kombajn Anna, siewnik zbożowy. 
Tel. 046/831-39-34. 

Łubin słodki - sprzedam. Teł. 046/833-06-20. 

Kupię silnik bądź kadłub silnika do C-330, 
może być do remontu. Tel. 0660-760-888. 

Spnedarn jałówkę Hewke na ocieleniu. 
Tel. 046/83S-34-48. 

Ładowacz Tur do C 330, 2001 rok. 
Tel. OSl0-734-342. 

Ciągnik T2S. Tel. 046/'831-13-95. 

Spnedarn jałówkę wysokocielną. 
Tel. 046/83S-30-S3. 

Spnedarn ciągnik Zetor S2-l l. 
Teł. OS06-360-0S3. 

Sprzedam Ładowacz Troll, mało używany. 
Tel. 0510-734-342. 

Spnedarn rozrzutnik dwuosiowy w orygina
le. Teł. 0510-734-342. 

Spnedarn Ursus 28-12. Tel. OSl0-734-342. 

Sprzedam przyczepę Autosan 4 tony. 
Teł. OS I 0-734-342. 

Kupię lub wydzierżawię kwotę mlecmą po. 
19.00. Tel. 046/831-SS-12. 

Kwotę mleczną sprz.cdam 3000 kg (mleczar
nia Skierniewice). Tel. 0661-383-Sl2. 

Kupię ciągnik URSUS- C360 z Turem. 
Tel. OS04-S31-S93. 

Jałówkę wysokocielną - sprz.cdam. 
Tel. 046/831-27-60. 

Kwotę mlec:zną-sprt.edam, 30001. 
Tel. 046/813-71-17. 

Kupię - wydzierżawię kwotę mleczną. 
Tel. 0697-693-678. 

Kabinę i błotniki tylne do ciągnika 28, 12 
-sprzedam. Tel. 0607-760-S70. 

ZWIERZĘTA 

Skupię króliki. Tel. 0500-296-173. 

Sprzedam małe czarne pudelki - szczenięta 
Tel. 0606-967-338, 046/837-47-54. 

Sprzedam szczenięta Syberian Husky. 
Teł. 046/838-60-68. 

Bermeńczyk~ szczenięta, niedrogo. 
Tel. 0606-7S2-762. 

Yorki - pieski, 6-tygodniowe. 
Teł. 046/838-S8-6S. 

Pit Bull Red Nose - szczenięta; 
metryki !DBA trening, zawody, CD. 
Tel. 0691-705-314. 
Bernardyny, Yorki, Westy. 
Tel. 0663-467-S69. 

Spnedarn owczarki niemieckie po rodzicach 
z ·rodowodem. Teł. 046/838-47-78. 

Spnedarn owczarki niethieckie, 
szczenięta mocnej budowy. 
Tel. 0241277-87-69, 0691-133-397. 

Spnedarn papugi faliste z duż.ą klatką, wypo
sażeniem i 2 książki. Tel. 0Sll-929-S68. 

Spnedarn 2 klacze :źrebne i l ,S-rocmą :źrebi
cę. Tel. 0421710-93-SO. 

Sprzedam Golden Retrievety. 
Teł. OS00-154-13S. 

Spnedarn psa Owczarka Podhalańskiego, 
6 tygodni. Teł. 0692-S22-467. 

Oddam szczeni'<la Teł. 046/837-08-98. 

Spnedarn Yorka Tel. 046/837-S7-21. 

Zaglnęla suczka 1 stycznia: 
czarna, kudłata z białym krawatem, 
malutka. Tęskni dziecko. 
Tel. 0604462.als, 046/837-96-07. 
Sznaucerki miniatury - sprzedam. 
Tel. 024/28S-25-2 l. 

Owczarki niemieckie - sprzedam. 
Tel. 046/838-02-82. 

Sprzedam Bokserici. 
Łowicz, tel. 046/837-l l-S3, 0608-010-034. 

3-miesięc:zne ow=rki niemieckie-spczedam. 
Tel. 069S-727-S69. 

Zaginął pies, maści białej, małego wzrostu, 
podobny do yorka, okolice Zwolińskiego 22. 
Tel. 046/814-51-30, 0603-66S-1SO. 

Schladzalnik do mleka Alfa Lava! S50 I. 
Teł. 0692-146-594, 046/838-33-31 

Tel. 0604-474-889. . 

Sprzedam 5-letnią krowę na 3. wycieleniu. 
Popów 37. Tel. 0609-6S7-603. 

czenia zboża. Tel. 046/'838-13-97. 
Rozsiewacz Kos, glebogryzarka - spnedarn. 
Tel. 0880-353-819. Spnedam jałówkę na wycieleniu. 

Pomiotkurzy-sprz.cdam. Tel. OSOS-027-S60. Jagteriery- sprzedam. Tel. 0607-333-317. 

Sprzedam dwukółkę ciągnikową, 
Tel. 0696-930-205. 

Spnedarn bukownik mało używany, 
kopaczkę konną. Tel. 046/838-47-11. 

Spnedarn siano belowane, S t pszenżyta, 
3 t owsa. Teł. 046/838-60-08. 

Sprzedam koparlco-spycharl<ę Białoruś 
rolniczą, 1986 rok, 10000 zł. 

Spnedarn krowę na wycieleniu Sprz.edam wysłodki granulowane, melasowa
ne S20 zl/t, otręby pszenne 280 zl/t 
Transport. Tel. Q602-l 74-220. Tel. 0694-144-309. 

(20 sty=iia 2006 r.). Tel. 046/'839-28-35. 

Sprzedam ciągnik C-330 Sam, 
Spnedarn Biz.on Record, 1989 rok, 

Siewnik 2S rurek - sprzedam. 
200S rok, 18000 zł. Teł. OS I 2-624-78S. 

Kupię buracr.ek i brukselkę. 
Tel. 069S-OS2-73S. 

Anna dwurzędowy; "siewnik Poznaniak; 
skrzynię zaladunkową do Żuka; śrutownik 
na kamienic; linkę nową do wyciągu 13 mm. 
Teł. 046/838-49-92. 

Tel. 0660-294-203. 

Sprz.edam kwotę mleczną 
Tel. 046/839-6S-28. 

Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym AGROMA Kutno 
poszukuje pracownika na stanowisko 

·HANDLOWIEC 
MIEJSCE ZATRUDNIENIA· STRYKÓW 

WYMAGANIA: PREFEROWANE: 
- wykształceni& średnie 
- podstawowa znajomość komputera 

- znajomość części zamiennych rolniczych #CUTNO .,. 
i/lub artykułów motoryzacyjnych Agroma. Ił· 

~ Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny: (0-24) 355-32-68 Cenlnlm Techniki Rolniczej 

Slotboom Chemia Polska Sp. z o.o. 
ogłasza przetarg nieograniczony 

NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU 
RENAULT MEGANE 

kombi 1.6, 2000 rok 
./Przetarg odbędzie się dnia 13.01.2006 r. 

o godzinie 9.00 w biurze handlowym 
firmy: Nieborów 2098. 

./ Przystępujący powinni wpłacić wadium 
w wysokości 30Q zł, w dniu przetargu 
w godz. 8.00-9.00 (w biurze) . 

./ Firma zastrzega sobie możliwość 
odstąpienia od przetargu. 

R-138 

LOSZKI, KNURY 
HODOWLANE T 
wybitne parametry rRANSPC>R 
profilaktyka zdrowotna GRATIS 
tel. (0-52) 327-00-61, 0-600-034-806 ~ 

PREZES SĄDU REJONOWEGO W ŁOWICZU 

informuje, ie w ramach obchodów 
Tygodnia Ofiar Przestępstw 

w dniach 22 lutego - 1 marca 2006 r. 
w Sądzie Rejonowym w Łowiczu 

sędziowie będą udzielać informacji 
o uprawnieniach przysługujących 

osobom pokrzywdzonym przestępstwem. 

Dyżury będą pełnione w pokoju nr 301 
w dniu 22.02.2006 r. w godz. 15-17, ~ 
w dniach 23. 02. -1. 03. 2006 r. w godz. 13-15 & 

MIAŁES WYPADEK 
• jako pieszy, pasażer, kierowca PORADY PRAWNE 
• ktoś bliski ci zmart wskutek wypadku ·BEZPŁATNE 
• nie otrzymałeś odszkodowania z OC sprawcy DOJAZD 

jako zadośćuczynienia, odszkodowania z tytułu DO KLJENTA 
utraconych zarobków i pogorszenia sytuacji rodzinnej, 
renty wyrównawczej z tytułu zwiększonych potrzeb 

• odszkodowanie było niewspółmierne do wyrządzonej szkody 

ZGlOS SIĘ Prowadzimy sprawy, 

Do NAS 
które wydanyly się do 10 lat wstecz 
(046) 857-70-94, kom. 0604-693-723 ~ 

Tel. 046/837-14-44. Jałówką wysokocielną - tanio sprzedam. 
Tel. 046/831-11-64. 

Żrebak 8-miesięczny, sroko-gniady 
- okolice Rawy. Teł. OS07-07S-ł 85. 

Spnedam konie do rekreacji, duże oraz kuce 
a także bryczkę. Teł. OS04-S31-S93. 

Sprzedam jałówkę hodowlaną 
wysokocielną, Teł. 046/838-78-39. 

Ursus C360 stan bardzo dobry 
- pilnie sprz.cdam. Tel. OSOS-184-090. 

Sprzedam jałówkę na ocieleniu. 
Teł. 046/861-26-79. 

Dwukółkę ciągnikową - sprzedam. 
Teł. 0607-S99-864. 

Spnedarn szczenięta owczarka niemieckiego. 
Teł. OS09-729-2S6, 046/831-12-91. 

Wemię w dzierżawę kwotę mleczną. 
Teł. 046/861-27-21. 

Siano prasowane - sprzedam. 
Tel. OS07-626-260. 

Sprzedam =.eniaki rottwcileiy." 
Tel. 0691-284-448. 

Sprzedam kukurydzę. Tel. 0660-667-464. 

Troll sprt.edam, l.nisno 10, gmina Godzianów. 
Kombajn ziemniaczany - sprz.cdam. 
Tel. 0694-962-QS4. 

Yorki, pieski 6-cio tygodniowe. 
Tel.046/838-S8-6S. 

WÓJT GMINY ZDUNY 
OGŁASZA 

PONOWNIE ŃABÓR 
na wolne kierownicze 

stanowisko pracy 

KIEROWNIK 
GMINNEGO OŚRODKA 
POMOCY SPOŁECZNEJ 

w Zdunach 
./ Szczegółowe wymagania są zamieszczone 

na stronie BIP-u: www.ugzduny.bip.cc 
./ Termin składania dokumentów upływa 

25 stycznia 2006 r. 
R-135 

DREWNO 
OPAŁOWE 
Łowicz, ul. Małszyce 9, tel. (046) 837-83·71 . 

LICEUM 
Ogólnokształcące 

dla młodzieży i dorosłych 
./ wieczorowe ./ zaoczne 

Łyszkowice, ul. Księstwa Łowickiego 11 
Tel. (0-46) 838-87-18 

Budynek Szkoły Podstawowej ~ 

SPRZEDA! OTRĄB 
JAMNO 16, MŁYN SOBOCKA WIEŚ 

tel. 046 838-90-12, 0603-061-839 

DO WYNAJĘCIA 
MAGAZYN; 

900 m2 w Sochaczewie 
w dobrvm punkcie miasta, korzystne warunki 

Tel. 503·95·88·50 R-128 
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Czwarty Mę 
i fąls1ywe g 

Gwiazdy rozstawione na szkol
nym korytarzu i krzątających się 
uczniów można było zobaczyć już 
w piątek, 13 stycznia na szkolnym 
korytarzu Pijarskich Szkół Królo
wej Pokoju. W niedzielę do szkoły 
miał bowiem zawitać polityk, ma
fiozo, biznesmen, wróżka, narko
manka i wielu innych gości. Trwały 
przygotowania do niedzielnego 
przedstawienia jasełkowego pod 
tytułem „Pójdźmy za gwiazdą". 

W organizację tegoż była zaangażowana większość uczniów szkoły, kilku 
nauczycieli i wielu rodziców. Przedstawie
nia jasełkowe robione nie tylko z dużym 
ro:zmachem, ale p!7.ede wszystkim z długo 
przemyślanym i dopracowanym pomy
słem, to już w szkolach pijarskich w Łowi
czu tradycja 

„ Tyle gwiazd na świecie i wszystkie świe
cąfalszywym światłem. Czy warlo więc ko
mukolwiek zaefać? Czy istniej droga, która 
daje prawdziwe szczęście?" - Tak. Przeko
nywali o tym uczniowie szkoły pijarskiej 
podczas niedzielnego przedstawienia. 
Czwarty Mędrz.ec-anonim, w którego wcie
lił się Arlcadiusz Antonik, nie miał łatwego 
zadania. Próbował na scenie rozwiązywać 
problemy miedzy innymi gwiaz.dy muzyki 
pop, która śpiewała dla pieniędzy, a nie dla 
publiC7110ŚC~problemypolityka,któryskła

dał obietnice bez pokrycia i okłamywał 
wyborców, mafi<yza z pistoletem mas:zyno
wym w ręku, wróżki, która za bardzo uwie
rzyła w horoskopy z kolorowych gazet, biz
nesmena, który chciał mieć corazwię_cej pie
niędzy i zapomniał o innych ludziach oraz 

narkomanki ze strzykawką w kieszeni przy
krótkiej spódniczki. 

Widzowie, którzy odwiedzili szkołę pi
jarską w niedzielę, a była ich pełna sala, że aż 
zabrakło miejsc siedzących, wiedz.ą, że pro
blemy te udało się rozwiąz,ać. Droga do tego 
była kręta, ale było warto. Polityk przestał 
kłamać, wróżka zaczęła studiować psycho
logię, biznesmen zaczął zauważać innych 
ludzi, nawet mafiozo, po tym, jak inni prze
stępcy zabili mu brata, przestał łupić in
nych, a narkomanka Wyszła z nałogu. Wszy
scy odnaleźli się przed betlejemską stajen
ką, miejscem w którym narodził się Ten, 
który daje nadzieję. 

Pomimo tego, że występy sceniczne dla 
wielu uczniów szkół pijarskich są rzeczą 
normalną, trema przed występem jest za
W!>Zi!. - Mam trochę tremę, nie da się ukryć„. 
- mówiła nam Paulina Jackowska, która 
wcieliła się w Maryję. Szymon Czerwiec, 
który tego popołudnia był Józefem, rów
nież bezpośrednio przed występem miał 
nietęgą minę. Trema nie wynika z braków w 
przygotowaniu do przedstawienia, ale ze 
świadomośc~ że na sali są rodzice, dziadko
wie, ciocie z wujkami, a nawet znajomi i 
wszyscy oc:Zekują na spektakl. 

W ielepracy musieli włożyć w przygo
towanie przedstawienia młodzi ak

torzy. Na scenie wszystko poszło spraw
nie, na niewielkie uchybienia można przy
mknąć oko. - Ż)l'.:Zę młodym aktorom, żeby 
odnaleźli się w Teatrze Wielkim - mówił po 
przedstawieniu ojciec rektor Andrzej Pilch. 
Publiczność nagrodziła ich gromkimi brawa
mi. Nie tylko na scenie dużo działo się 
w tym przedstawieniu. Oprawę muzyczną 
zapewnił grający momentami na rockową 

Narkomanka (Katarzyna Zarzycka) i człowiek poszukujący sensu życia (Marcin Miodek). 

nutę pięcioosobowy zespół sformowany 
przez uczniów szkoły. Bardzo dobne wy
padł też blisko 60-osobowy chór szkolny, 
składający się w większości z uczniów szko-· 
ły podstawowej, 16 osób z gimnazjum i so
listki - Joanny Sieroty z I klasy liceum. -
Przeknnaliśmy się, że nasz chór umie już 
śpiewać - ocenił ojciec rektor. Już po raz 
drugi w przedstawienie wkomponowano 
występs:zkolnejgrupytanecznej,choćmoże 
trafuiej byłoby powiedzieć: baletowej. 

Scenariusz napisała i reżyserowała przed
stawienie młoda nauczycielka Marta Malej
ka, muzycznie opracowała go Dorota Dziu
bek, scenografię i dekoracje przygotowały 
AnnaRzepeckaiEwelinaKwaczyńskaoraz 
rodzice pod kierownictwem Małgorzaty 
Burzykowskiej i Bogdana Papiernika 

Tradycyjnie po przedstawieniu przy 

12.01.2006 r. 

wyjściu widzowie mogli, wramachpodzię- Betlejemską stajenkę zasłaniały dziesiątki pseudowartości. Fani, którzy 
kowania, ,,zauważyć tacę" i wstawiać na kiedyś się nimi zachłystywali, odkrywają nicość bogactwa, blichtru, sławy, 
niej ofiary na dalszy rozwój szkoły. (mak) siły - i odrzucają je jedną po drugiej. Stajenka odsłania się. 

Niektórzy z tych, co podążali za gwiazdami, które prowadziły na manowce; od lewej: zachłanny przedsiębiorca 
(Filip Kłos), chcący żyć „na odpowiednim poziomie" gangster (Adam Waligórski) i goniąca za sławą i uciekają- Na górze widoczna część publiczności, na dole część chóru. Dyryguje 
cym czasem piosenkarka (Joanna Sierota) ze swoją obstawą. Dorota Dziubek. 
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Sylwia Strugińska z Domaniewic wystąpiła razem z Łowicką Orkiestrą 
Kameralną. 

Kolędowali w·muzeum 
P astorałką ,,Na ten Nowy Rok" dzieci 

z Ludowego Zespołu,,Koderki".dzia
łającego przy Łowickim Ośrodku 

Kultury, witały publicmość zgromadzoną 
na koncercie ,,Łowickie Kolędowanie" 
w ostatnią sobotę, 7 stycznia, w sali baroko
wej łowickiego muzeum. 

-Kol{liy nie tylko należq_ do naszej histo
ri~ lecz poniekąd twoną nas74 historię na
rodową i chrześcijańską. Jest ich wiele. 
Ogromne bogactwo, od najdowniejszych, 
staropolskich, do tych współaesnych, od li
turgicznych do pastorałek - te słowa Jana 
Pawła Il, wypowiedziane pock:7as spotka
niazrodakami w Watykanie23grudnia1996 
roku przywołał jeszczepnedkoncertemkie
rownik ,,Koderek'' i orkiestry Eugeniusz 
Stiycharski Czę,5ć dzieci z ,,Koderek'' za
prezentowało się publiczności w strojach 

ludowych górali Beskidu Żywieckiego, kra
kowskich, rzeszowskich, no i oczywiście 
łowickich. 

W drugiej części koncertu wystąpiła 
Łowicka Orkiestra Kameralna, zanim jed
nak do tego doszło obydwa zespoły 
wspólnie zaśpiewały i zagrały, przy po
mocy licznej publiczności, kolędę ,,Pójdź
my Wf'.zyscy do stajenki". O ile kolędy 
w wykonaniu ,,Koderek'' miały charakter 
tradycyjny, to interpretacje kolęd w wy
konaniu orkiestry były stylizowane na 
różne gatunki, nawet jazz. Gościnnie z 
orkiestrą wystąpiła, z programem czte
rech kolęd, solistka Sylwia Strugińska 
z Domaniewic, studentka \\)'działu wo
kalno-aktorskiego ostatniego roku Aka
demii Muzycznej w Łodzi. 

(mak) 

Wyróżnienie w Będzinie 
dla podopiecznych Strycharskiego 

D ziecięco-Młodzieżowa Kapela Lu
dowa Zifuu Łowickiej z udziałem 
sołist.ów zespołu ,,Kodetk:i" pod kie

rownictwem Eugeniusza Stiycbarskiego 
zdobyła wyróżnienie w czasie XII Ogólno
polskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek ,,Bę
dzin 2006". Festiwal odbył się w dniach 6-8 
stycznia w Będzinie koło Katowic. Jak po
wiedział nam kierownik zespołu, konkuren
cja okazała się w tym roku trudna do poko
nania, w finale o pierwsze miejsca walczyły 
rodzinne zespoły z Rzeszowszczyzny 
i Podhala, które już samą liczbą członków 
występujących na scenie biły na głowę re-

prezentantów Łowicza. Pod względem 
wykonania młodzi łowiczanie nie zawiedli 
i pokazali swoją najwy?Bzą klasę..-Przypo
mnijmy, że podopieczni Stiycbarskiego :zdo
bywali już najwyższe laury w Będzinie. 

Ten sam skład osobowy, który wystąpił 
na Śląsku, ale już ze zmienionym nieco re
pertuarem i pod szyldem Koderek, weźmie 
udział w najbliższą sobotę 14 stycznia w VI 
Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastora
łek „Nasze wieczne kolędowanie" w Niepo
kalanowie. W tym festiwalu podopieczni 
Stiycharskiego także już zwyciężali. 

(tb) 

DKF „Bez Nazwy" 

Ależ ta pogoda niewdzięczna! Jak tneba 
było posypać śniegiem i mrozem skuć 
w święta to nic z tych rzeczy, a jak ludzie 
chcą posłuchać muzyki i pobyć trochę na 
powie1Izu to zaraz temperatura w dół spa
da Toż to pewnie największe zimno tej zimy 
nam się przytrafiło właśnie w tę niedzielę. 
Tę specjalną niedzielę, kiedy Naród poka
zuje klasę i tę swoją fajniejszą twarz. Ale nic 
nam mrozy! Mamy Orkiestrę, raz w roku 
nie zważając na chłody wychodzimy z do
mów szukając młodych ludzi zbierających 
datki. 

I tak 14 lat Jakoś szybko to zleciało. 
Ponad dekadę temu zakręcony koleś w żół
tej koszuli i czerwonych okularach rozpoczął 
coś, co nawet w jego najśmielszych marze
niach nie miało wyglądać tak jak wygląda 
Wymyślił sobie skromną zbiórlcę pieniędzy 
a teraz ma ogólnonarodową kwestę. Nie 
wszystkim się to jednak na rękę. Nie podo
ba się, że facet biega po studio i wm:szcr;y 
jąkając się co chwilę, nie pasuje im rockan
drollowyrodowód Owsiakaani basło ,,Rób
ta co chceta" (ileż już razy musiał się z niego 
thnnaczyć ... ). Uważają, że 20 milionów zło
tych z.ebrane w jeden dzień to tylko reklama 
ofiarodawców i samego prowadzącego. Za
rzucają, żepieniądz.e nie są wydawane skru
pulatnie i ,;z. głową''. Takie opinie są, choć na 
szczęście jest ich niewiele. Bo ten kto wi
dział chore dzieci i polskie szpitale wie, że 
Jurek to święty facet Czy się to komuś 
podoba czy nie. I nie ma sensu się ścigać -
ten zbiera więcej tamten mniej, ten lepiej tam
ten goizej. Nie psujmy w ten typowo pol
ski sposób czegoś co nam fajnie wychodzi. 
Mamy tych „fajnych" rzeczy doprawdy 
niewiele. 
. W Łowiczu znów miało być wesoło 
i muzycznie. Bo choć WielkaOrlciestraŚwią
tecmej Pomocy ma cel jasny - zdobyć górę 
szmalu - to pomóc w tym ma rockandroll. 
Stąd i w Gdańsku i Suwałkach i Krośnie i 
jakiejkolwiek miejscowości naszego piękne
go kraju (ale również poza nim) ustawiono 
setki scen, zamontowano tysiące wzmac
niaczy, pociągnięto kilometiy kabli a armia 
akustyków pieściła dźwięk dla dziesiątek 
zespołów. Polska tego jednego dnia roz
brnniewałamuzyką. Bo choć żyjemy w dość 
pollUl'ej rzeczywistości, to ta niedziela po
zwala nam się wspólnie bawić. 

Nad Bzurą już nie raz zagraliśmy 
z WOŚP. Dyrygowała nią Aśka Borec· 
ka, zapraszając do nas choćby Elektry~-

Filmowy styc1 ń rozpoczql BertOlucci 
Filmem niespodzianką Bernardo 

Bertolucciego, w czwartek 5 stycz
nia, rozpoczął się filmowy nowy rok 
w łowickim Dyskusyjnym Klubie Fil
mowym „Bez Nazwy". W kolejne 
styczniowe czwartki odbędą się jesz
cze trzy seanse klubu, w tym jeden 
dannowy. Natomiast już w lutym od
będzie się doroczne święto łowickich 
kinomaniaków ·siódma edycja Och! 
Film Festiwalu. 

W czwartek 12 stycznia o godzinie 
18.59, w ramach projekcji DKF ,,Bez 

Nazwy", będzie można obejrzeć za darmo 
kolejny film z cyklu Cinema OFF pod tytu
łem 11Ucloc d11 w reżyserii Mathiasa 
Mezlera. o czymjestten film? -Akcja filmu 
rozgrywa się na jednym z zapomnianych 
poznańskich blokowisk. Na podobnym 
mieszkał przez cale życie reżyser. Darek jest 
studentem filozofii, Rogalo - spokojnym 
pracownikiem stacji benzynowej, a Bubu 
Oxford-ulicznym dilerem. Darek otrzymu
je amerykańską wiz.ę, jest to dla niego.szan,. 

sa na ucieczkę od monotonii dotychczaso
wego życia Tuż po tym fakcie zostaje jed
nak aresztowany przez dzielnicowego, któ
ry szantażuje go żądając wsypania Bubu 
w zamian za zwrot paszportu i pozwolenie 
na wyjazd Pomimo, że nie był nigdy blo
kersem, jakiś czas temu zdał sobie sprawę, 
że to ponure otoczenie mimowolnie kształ
tuje również jego poglądy na życie. Film 
„Uciec stąd'' pokaztije problemy, który do
tyczą wielu młodych ludzi, pokazuje w spo
sób bardzo krytyczny. 

W kolejny czwartek, 19 stycznia będzie 
można obejrzeć, jak co miesiąc, film niespo
dziankę. Tym razem, żeby ułatwić decyzję 
o wybraniu się do kina lub nie, spotkanie 
w ramach DKF-u odbędzie się pod hasłem 
uOd Jllfn do 19 ntl 007". 

W czwartek, 26 stycznia zobaczyć bę
dzie można film pod tytułem „Ploklolna 

'' - thriller z 2002 roku rodem z Hong
kongu w reżyserii trzech panów: Christo
pher Doyle, Lau Wai-Keung, Siu Fai Mak. 
Scenariusz napisał Felix Chong. Film IIWa 
101 minut. 

Bohater fihnu, IW. 
Yan, jest policjan- : ' 
tern, który od cizie- • : 
sięciulatrozpraco-1 9 - • 
wujestrukturytńa- : 
dy w Hongkongu : • • 
zakamuflowany 
w jej szeregach. 
Ming z kolei pracuje dla mafii, chociaż na co 
dzień jest szanowanym i pnącym się po 
szczeblach kariery oficerem policji. Od dzie
sięciu lat dostarcza informacje o pracy wy
działu szefowi tamtejszej triady. Pewnego 
razu, pock:7asrutynowej akcji, obydwie stro
ny orientują się, że mają u siebie tajniaków. 
Zaczyna się wyścig z czasem, przebiegła 
gra w kotka i myszkę, której stawką będzie 
życie zdemaskowanego szpiega Film trzy
ma w napięciu i powinien zadowolić nie tyl
ko miłośników kina artystycznego. . 

Wszystkie seanse odbywają się o godzi
nie 18.59, cena biletów- 6złopróczseansu 
zaplanowanego na 12 stycznia, kiedy to 
wstęp do kina jest ~olny. 

(mak) 

ne Gitary. Potem Łowicz uczestniczył 
w akcji, tylko jakoś tak cichutko. I od kiedy 
w Orkiestrę zaangażowali się harcerze 
wszystko jakby zaczęło iść w dobrą stronę. 
Brawa dla tutejszego Hufca, naszych skau
tów, Komendantki Kasi Kordeckiej za to 
że nie tylko po raz 4 podjęli się zbiórki, ale 
postanowili dać nam znów troszkę muzyki. 

Ale zanim na Starym Rynku doszło do 
wielkomkiestrnmego koncertu, już w sobo
tę rozpoczęła się zbiórka forsy. Każdy kto 
chciał obejrzeć superparę Hollywoodu, Jo
lie Angelinę i Pitta Brada, w szpiegow
skiej komedii „Mr & Mrs Smith", nie ku
pował biletu tylko wrzucal pieniążek (-ki) 
do puszki. i w ten sposób łowickie kino 
wypebńło się po brzegi, co jest raczej rzad
kością, 

Ale clou calego przedsięwzięcia przewi
dziano na dzień następny. Już od godziny 
15.00 na głównym placu Łowicza trwały 
przygotowania do występów. Zaangażowa
ni w organizację imprezy akustycy z WKu 
szykowali sprzęt, a muzycy powoli stroili 
instrumenty. Ostatecznie z występów zre
zygnował Tumbleweed, a miejscową sce
nę muzyczną reprezentowali Paranoja 
Blues i Aspirine. Nie zawiedli także „ob
cokrajowacy" w sile dwóch formacji -Posi· 
tive FennentSound System orazSka
point 

Stary Rynek zaczął pulsować przeróż
nymi dźwiękami od 18.00. Najpierw para
noiczni bluesmani ze Sławkiem Sokołem 
i Piotrkiem Stefańskim na czele próbo
wali rozgrzać coraz liczniejsząpubliczność. 

Zaczęli zgodnie z nazwą ostrym blusesem, 
a potem jeszcze mocniejszym rockandrol
lem. Kiedy zagrali dwa standardy sprzed 
lat, T -Rexów i Doorsów, słuchało ich już 
kilkadziesiąt osób. Swój występ Paranoja 
Blues zakończyła przed 19.00 spokojną 
balladą. Rozmawiałem z zespołem po kon
cercie, kiedy ogizewali się gorącą hetbatą 
w sztabie ·akcji. Byli zadowoleni, tylko na
izekali na przenikliwy chłód Bo rzeczywi-

dok zestr.14 

ście mróz nie odpuszczał, 
ale mimo to na Aspirynki 
czekało blisko 300 osób. 

25 

Norbert Sztuk, wokalista formatji zaśpie
wał kilka nowych ale i też tych bardziej zna
nych piosenek. A więc „Tell me why", 
„Dlatego", „Like a butterfly''. Wokali-
sta cały czas zachęcał do zabawy, 8piewa
nia, tańca. Dotegoostatniegonietneba było 
specjalnie namawiać, bo mróz prowokował 
do przebierania nogami. Ale mimo przeni
kliwego zimna ludzi wciąż przybywało. 

Przez cały czas sprzedawane też były pfyt-
ki kapelki, z których dochód przeznaczono 
na Orkiestrę. Znalazło się ponad 30 chęt
nych w Łowiczu i kilku w Głownie, gdzie 
Aspirine także zagrało. A potem Stary Ry
nek zamienił nam się w słoneczną Jamajkę. 
Najpierw za sprawą Positive Fennent So
und System a potem Skapoint Przyznam, 
że mnie bardziej do gustu przypadła trójka 
przesympatycznych chłopaków z fermen
tem. Niejaki Selecta ładnie podkładał mu
zykę a jego dwaj koledzy ze sporą wprawą 
bawili się tekstem. Hip-hop na bazie reggae 
przy 1 OOCelsjusza musiał być gorąco przy-
jęty przez publikę. I był. -

W międzyczasie han:erze puścili świateł-
ko do nieba i choć ,,megabomba bałonewa" 
zerwalasiętrochępt7.edczasemnależyU2IlllĆ 
próbę za udaną. Na zakończenie na scenie • 
zameldowała się formacja Skapoint, którą 
już niegdyś nad Bzurą gościliśmy (Skafest 
anno domini 2004). Znów było skocznie 
i wesoło, acalość zakończyła się około godz 
22.00. Łowiccy organizatorzy Orkiestly 
mogą być zadowoleni. ?.ebrano 21.000 zł, 
odbyły się koncerty, „oj działo się, działo". 
Cieszy, że do akcji włączyły się władze mia
sta, że pomagali szefowie LOK I OSiR. 
Wprawdzie mogło nas przyjść na Stary Ry
nek nieco więcej, ale - zważywszy na aurę -
nie ma co narzekać. Przyzwyczaimy się do 
tego, że u nas Orkiestra też gra głośno i za 
rok damy prawdziwego czadu! 

Bogusław Bończak 

„Masz. szansę" no dobre życie 

P owinni być przygotowani na nieła
twe rozmowy z potencjalnymi pra
codawcami dzięki umiejętności auto

prezentacji. W celu łatwiejszego nawią
zywania kontaktów, promowana jest 
w ramach tych szkoleń idea wolontaria
tu. Dzięki temu młodzież ·nie tylko może 
łatwiej nawiązywać nowe znajomości 
z innymi ludźmi, uczyć się otwartości 
i pomocy, ale jest to także uświadamia
nie, że w taki sposób zdobywać mogą oni 
doświadczenie zawodowe, a niekiedy 
również pracę. 

Muzeum w Łowiczu 

Do kogo skierowany 
jest projekt? 

Projekt ten skierowany jest do młodzie
ży w wieku 15-24 lata, wychowującej się 
w placówkach opiekuńczo-wychowawc 
czych i rodzinach zasb<pczych, nie uczącej 
się, nie pracującej, nie zarejestrowanej jako 
bezrobotna, bądź uczącej się, ale sprawiają- · 
cej trudności wychowawcze i mającej kło
poty w nauce, pochodzącej z rodzin ubo
gich, zagrożonej dysfunkcjami społecznymi 
albo wchodzącej w kolizje z prawem. 

' (eb) 

Malarstwo Meli Muter do końca lutego 

M elaMuter-malarkaprzezwieledzie
sięcioleci nieco zapomniana i pozo
stająca w cieniu innych wielkich 

polskich artystów, swego czasu bliska tna
joma Władysława Reymonta, Leopolda Staf
fa czy Stefana żeromskiego, artystka wy
stawiająca m.in. w Paryżu i Monachium, 
jest bohaterką wystawy ,,Krajobrazy i por
trety malarki Meli Muter", którą oglądać 
można do końca lutego w Muzeum w Ło
wiczu. 

Mela Muter, a właściwie Maria Melania 
Muterrnilchowaz Kłingslandówurodziłasię 
w 1E76 roku w Warszawie, zmarła w 1967 r. 
w Paryżu. W roku 1901 wyjechała do Pary
ża - jak się okazało po latach, już na stałe. 

W roku 1927 przyjęła obywatelstwo fran
cuskie. 

Przechodziła w swojej drodze twórczej 
różne etapy, a na jej dojrzale dzieła miała 
wpływ fascynacja twórczością Paula 
cezanne'a (pejzaże i martwe natury), Vm. 
centa van Gogha (pejzaże), Edouarda Vuil
larda (kameralne portrety starców, biedaków, 
dzieci). Obrazy potwierdzające jej wielką , 
malarską klasę spotykamy natomiast wśród 
martwych natur - zwracają uwagę oszczęd
nością elementów, przemyślaną, klarowną 
budową, czystością soczystych barw. 

Ostatnio, w latach 1994-95; odbyła się 
poważna ekspozycja ' monograficzna prac 
malarki w warszawskim Muzeum Narodo
wym, na której zaprezentowano kolekcję 
Bolesława i Liny Nawrockich. To właśnie 
czę,5ć tych prac można podziwiać obecnie 
w !owie~ ~uzeum. , (eb) 
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INFORMATOR 
ŁOWICKI 

Telefony: 
Taxi osobowe 837-34-01 
lnterTaxi 0603-06-18-18 
Tuxibagawwe 837-35-28 
Powiatowy Urząd Pracy 837-04-20; 837..03-73 
Biuro Rady Miejskiej 830-91-06, 830-91-11 
Umid Miejski: Sekretariat 830-91-51 
Aivarie oświetlenia ulicznego 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 automatyc:ma sekretarlra 

Urząd Skarbowy: centrala 837-43-58, 837-32-38, 
837-65-59; sekretariat 837-80-28; informatja po
datku dochodowego 83 7-65-05 

ZUS 837-69-09 
Rodzinny Klub Abstynenta „Pasiaczek" Low j cz , 

ul. Św. Floriana 7 (muszla na Błoniach), 
tel. 837-66-92, czynny: oodzienniew godz. 16.00-20.00. 

Punkt pomocy dla ofiar pm:mocy w rodzinie (siedziba 
RKA „Pasiaczek", Łowicz, ul. Św. Floriana 7 {muszla 
naB!oniach),czynny:pn.,czw.,pt. wgodz.16.00-19.00. 

Samopomocowa Grupa Abstynencka ,,Nie ma moc
nych" w Zdunach (siedziba GOK Zduny) - spotka
nia w czwartki o godz. 18.00. 

Gminna Grupa Abstynencka w Bielawach- spotka
nia w czwartki w godz. L0.00-11.00. Po infonnacje 
można dzwonić w czwartek do Urzędu Gminy 
w Bielawach w godz. 8.00-10.00. 

Punkt konsultacY.iny przy Grupie Wsparcia „Przemi
nęło z wiatrem" {problem przemocy) w Domaniewi
cach, czynny: piątek 16.00-18.00, tel. 83_8-33-11. 

Informacje: 
Informacja PKP 837-63-11 
lnfonnacja o krajowych nun1crach I 18-913 
Informacja o międzynarodowych nunierach 118-912 
Zegarynka 9226 

INFORMATOR 
GŁOWIEŃSKI 

I STRYKOWSKI 

Informacje w Głownie: 
lnfonnacja: PKP 719-10-17 

PKS 631-97-06 
Naprawa telefonów 96-96 
Napf8wa telefonów publicznych 980 

Telefony w Głownie: 
Filia Powiatowego Urzędu Pracy 719-20-76 
Umid Miejski: 

- ul. Mlyruuska 719-11-51 
- ul. Dworska 719-11-29 

Umid Gminy Głowno 719-12-91 
Taxi osobowe 719-10-14 

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

Pogotowia w Głownie: 
Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy 
Policja 719-20-20; 997 alarmowy 

Rozmowy międzymiastowe - zamawianie 9050 
Naprawa telefonów 9224 
Telegramy (nadawanie) 905 
Bezpłatna ogólnopolska informacja o schroniskach 

i jadłodajniach 9287 
Bezpłatna infonnacja gospodarcza o handlu, usługach, 

produkcji i wyższej użyteczności publicznej , 
tel. (049) 94-34, fax: (046) 322-555 

Pogotowia: 
Pogotowie ratunkowe 999 
Straż pożarna 998 
Policja 997 
Telefon informacxjro-problemowy 

- Poradnia Leczenia Uzależnień 837-37..07 
- Poradnia Zdrowia Psychicznego 837-36-51 . 

PolicY.iny telefon zaufania 837-80..00 
Pogotowie energetyki cieplnej 83 7-59-16 
Pogotówie wodno-kanalizacyjne 837-35-32 
Pogotowie energetyczne 837-36-05 
Gaz butlowy 837-16-16, 837-66-08, 

837-41..02, 837-30-30, 
837-72-72,837-20-37, 
837-47-77, 837-44-44, 837-84-40 

Warsztat konserwatorski LSM 837-65-58 
Zakład pogrzebowy: 837-53-85, 837..07-LO, 

837-20-22, 837-26-74 
Lecznica dla zwierząt: 

ul. Starościńska 5, tel. 837-52-48 
ul. Chełmońskiego 31, tel. 837-35-24 

Dyżury przychodni: 
• Pogotowie ratunkowe - tel. 999 
• Dział Pomocy Doraźnej , ul. Ułańska 28, 

tel. 837-56-24 
- Ambułatońwn Pomocy Doraźnej czynne: w dni 

robocze w godz. 16.00-8.00, soboty, niedziele 
i świ~ta od 8.00 (przez 24 h). Pacjenci objęci 
opieką medyczną Niepublicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej - przyjmowani są w Ambu
latorium Pogotowia po godzinach funkcjono
wania ww. Zakładów. 

Straż P9Ż3Jna 719-10-08; 998 alarmowy 
Lecmica dla zwierząt: 

- ul. Sowińskiego 3, tel. 719-ll-04;• 
- ul. Łowicka 62, tel.719-14-40 

Zakład ~wy 719-14-40, 719-30-24 
Pogotowie energetyczne 719-10-60 

Pogotowia w Strykowie: 
Policja 719-80-07: 997 alarmowy 
Straż pożarna 719-82-95; 998 alarmowy 
Zakład pogrzebowy 719-86-16 
Lecmica dla zwierząt 719-80-24 
Zakład energetyczny 7 I 9-80-1 O 

Dyżury przychodni 
w Głownie: 

Przychodnia Rejonowa, ul. Kopernika 19, 
tel. 719-10-92, 710-71-26 

- poradnia ogólna: pn.-pt 8.00-18.00 
- poradnia dla dzieci: pn.-czw. 8.00-1 KOO, 

pt 8.00-15.30 
- poradnia K: pn. 8.00-12.00 i 14.00-16.00; 

wt. 8.00-12.00; śr. 8.00-12.00 i 13.00-15.00; 
czw. 12.00-16.00; pt 13.00-16.00 

- poradnia rehabilitacyjna: pn.- pt 8.00-15.00 
- poradnia zdrowia psychicznego: pn. 14-20; 

wt. 7.45-14.45 ; .śr. 10.00-18.00, czw. 8.00-15.00; 
pt 13.15-20.00. 

- poradnia chirurgiczna: pn.-pt 10.00-15.00 
- poradnia naczyń obwodowych: pn. 13.00-14.00 
- demmtolog: wt. 8.00-12.00; śr. 13.00-15.00; 

czw. 8.00-12.00 

- Pediatryczne Ambulatońu.m Pomocy Dorażnej, 
ul. Ułańska 2; przyjęcia dzieci do 3 r.i;. - w dni 
powszednie w godz. 16-8; dzieci do 16 r.ż. 
- w soboty, niedziele i święta przez 24 godziny. 

Dzieci obję_te opieką medyczną NiepubliC2Jlych Za
kładów Ópieki Zdrowotnej - przY.imowane są w Am
bulatońwn Pediatrycznym po godzinach funkcjono
wania tych zakladów. 

• • Poradnia Leczenia Uzależnień, 
ul. Kaliska 6, tel. 837-37-07 

Apteki: 
Łowicz- ąpteki całodobowe: 

•.Słoneczko" ul. Stanisławskiego, tel. 830-22-02 
•,,MedestlV" ul. 3 Maja, tel. 837-31-11;837-31-25 

Bełchów: pn.-pt. 9.00-14.30 
Bielawy: pn.-pt 8.00-15.00 
Bolimów, Rynek Kościuszki 

czynna: pn. wt. pt 9.00-16.00; czw. I0.00-17.00 
· Chąśno: czynna: pn.-pt. 9.00-14.00, 16.00-18.00, 

sb. 8.00-12.00 
Domaniewice, ul Główna: 

czynna: pn.- pt 9.00-16,00, sb. 9.00-12.00 
Lyszkowice: czynna: pn.- pt. 9.00-16.00, 

sb. 10.00-14.00 
Kierno'lia, Rynek Kopernika 12 

czynna: pn.-pt. 8.00-16.00, sb. 8.00-13.00 
Kiemozja, Kościuszki 6 czynna; pn.-pt 8.00-17.00 
Kocienew: pn.-pt 8.00-15.00 
Sobota: pn.-pt 8.30-15.00 
Nieborów: czynna: pn.-pt 7.30-15.30. sb. 9.00-12.00 
Zduny: pn.-pt. 8.00-17.00, sb. 8.00-12.00 

Msze święte 
w niedziele i święta: 

e Parafia św. Ducha: 
7.00, 8.30, IO.OO, 11.30, 18.00; 

e Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza: 
7.00, 8.00, IO.OO, 11.15, 12.30, 17.00: 

• Kościól Sióstr Bernardynek: 8.00, IO.OO; 
• Kościół o.o. Pijarów: 8.00,9.30, I I.OO, 12.30, 16.00; 
• Katedra: 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00; 

w soboty godz. 18.00 msza z liturgią niedzielną 

- urolog: śr. 11.00-13.00 
- laryngolog: pon. 8.00-14.00; śr. 8.00-12.00; 

czw. 13.00-18.00 
- reumatolog: czw. 8.00-14.00 
- pulmonolog: pn., śr., pt. 8.00-15.00 
- neurolog: pn., śr. 15.00-18.00 
- ortopeda: pn., wt., czw., pt 11.00-13.00 
- okulista: pn.. śr., pt 8.00-13.00 
- diabetolog: wt., czw. 11.00-13.00 
- stomatolog: pn. 8.00-18.25, wt., śr. 8.00-15.35; 

f:ZYł. , pt 8.00-1535 
- ortodonta: pn. 11.00-18.25; wt., śr. 11.00-18.00 

Dyżury przychodni 
w Strykowie: 

ul. Kościuszki 27, 719-80-34 

kp teki: 
Apteki w Głownie: 

MEGA, ul Sikorskiego 45/47, tel.719-10-28 
czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb.8.00-14.00; 

ul. Zgierska 27, teł. 719-24-84, 
czynna: pn.-sb. 8.00-21.00; 

Konwalia, uL Łowicka 38, tel. 719-21-31 
czy.ona: pn.-pt. 8.00-19.00, sb. 9.00-14.00; 

ul Kopernika 19, teł. 719-20-12 
czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb. 8'.00-13.00; 

uL Swoboda 17/19, tel. 719-44-66 
czynna: pn.-pt 8.00-21.00, sb. 9.00-14.00; 

Apteki w Strykowie: 
ul. Plater 2, tel. 719-80-41; 

czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb. 8.00-15.00; 

· Ceny żywności: (dane z 10 stycznia) w Łowiczu 

ASORTYMENT 

cukier 2,69 2,65 . 2,85 3,00 2,79 2,79 3,00 2,79 2,79 2,69 

mąka szymanowska 1,85 1,79 1,75 2,00 1,75 1,75 1,90 1,79 1,80 1,89 
chleb 1,09 0,89 . 0,85 1,10-1,20 0,89 0,89 1,20 0,79 1,20 0,79 

ziemniaki 0,89 0,85 0,60 0,80 0,50 0,50 0,50 0,97 1,00 0,45 

marchew 1,29 1,19 1,29 1,00 1,50 0,79 
schab bez kości 18,99 18,99 15,80 15,60 15,60 13,79 

wołowe bez kości 18,29 15-16,00 15,09 

wołowe z kością (antrykot) 10,79 11-13,00 
łopatka bez kości 10,99 12,99 12,00 10,55 10,55 8,09 

szynka gotowana 9„99 9,99 16,25 21,5 16,60 16,60 17,00 15,59 13,69 

salceson 5,49 6,99 7,95 11,80 5,20 5,20 6,70 7,50 3,69 

kiełbasa zwyczajna 6,49 7,99 8,65 9,80 9,80 9,30 8,00 7,09 9,40 6,39 

kiełbasa wiejska 9,00 9,35 9,80 9,90 9,90 9,90 „ 12,80 
parówki 5,99 4,99 9,30 5,8 5,50 5,59 7,50 5,19 9,30 3,99 

kaszanka 5,69 5,99 4,55 7,00 5,50 5,50 4,10 5,19 5,00 4,95 

słonina 3,49 1,99 2,50 3,70 3,70 3,79 

kurczak 4,19 3,99 5,65 5,10 4,99 4,99 4,60 4,09 

filet z morszczuka (kg) 10,99 10,65 14,00 9,70 9,70 11,00 11 ,97 12,50 

makrela wędzona 13,99 10,89 13,00 12,10 12,10 10,50 10,99 

mleko tluste w folii 1,38 1,35 1,45 1,50 • 1,48 1,48 1,45 1,50 1,50 1,29 

masło extra 1,99 2,29 3,15 3,00-3,40 2,80 2,80 2,70 2,85 2,95 • 2,49 

masło śmietankowe 1,99 22,25 2,65 3,00 1,65 1,65 1,83 2,95 2,59 
masło roślinne 1,65 1,39 1,85 1,90 1,59 1,59 1,80 1,70 1,75 1,49 

2,69 2,85 3,89 3,80 3,39 3,39 4,09 2,89 3,60 3,79 
0,27 0,26 0,30 0,30-0,40 0,40 0,40 0,45 0,36 0,35 3,00 

6,99 '8,59 9,39 9,00 9,40 9,40 8,80 9,47 9,40 8,99 

• Kaplica seminaryjna: IO.OO 
• Parafia pw. Matki Bożej NieusłajJlttj Pomocy: 

8.00, IO.OO, 12.30, 18.00 
• Kościół św. Leonarda: IO.OO, 11.30 

Wystawy: 
• Muzeum ludowe rodziny Brzozowskich 

w Sromowie, czynne w dni powszednie w godz. 
9.00-19.00, w niedziele i świę_ta w godz. 12.00-
19.00. Zwiedzanie możliwe wyłącmie wobec
ności właściciela w grupach minimum 5 osób. 

• I' wojna światowa w Łowiczu - wystawa repro
dukcj i łowickich kart pocztowych z okresu 
I wojny światowej, poV(.szecbnie stosowlłllych 
do korespondencji "żołnierskiej w ramach poczty 
polowej. Wystawę można oglądać w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej. ' 

• ,,Krajobrazy i portrety malarki Meli Muter" 
- wystaw<( można oglądać w Muzeum w Łowiczu 

-do końca lutego. 

Kino LOK 
ul. Podrzeczna 20, tel. 837-40-01 
Czwartek.12stycznia; 
• godz.18.59-DKF ,,Be-z Nazwy" -CINEMA OFF -

"UCIEC Sf ĄD"; reż. Matruas Mezler 

Piatek- niedziela. 13-15 stvcznia: 
• godz. 17.00 - ,,Legenda Zorro" - film przygodowy 

prod, USA 2005 
•godz. 19.30 - "40-łetni prawicr.ek" - komedia USA 
Poniedziałek. 16 stygnia; 
kino nieczynne 

Wtorek - środa. 17-18 stycznia: 

•godz. 17.00- ,,Legenda Zorro" 
• godz. 19.00 - „40-letni prawiczćk'' 

Koncerty 
Niedziela. 29 stycznia: 
• godz. 18.00 - recital Michała Bajora ,,30/30 -

największe przeboje", Łowicki Ośrodek Kultu
ry. Bilety do nabycia w kasie ŁOK w cenie 20 zi. 
Ilość miejsc ograniczona 

ul. Kolejowa 11, tel. 719-82-71 
czynna: pn.-pt. 9.00-17.00, sb. 9.00-13.00; 

uL Targowa 14, tel. 7.t9-86-89 
czynna: pn.- pt. 8.00-18.00, sb. 8.00-14.00; 

ul Kolejowa 33, tel. 7 I 9-81-48 
czynna: JXL-pl 8.00-18.00, sb. 8.00-15.00; 

Apteka w Bratoszewicach, PL Staszica, 
tel. 719-89-68, 
czynna: pn.-pt. 8.00-13.00; 

Apteka w Dobrej, tel. 710-98-00; 
• czynna: pn.-pt. 8.00-15.00, sb. 9.00-14.00. 

Dyżury aptek w Głownie: 
czw. 12.01. Zgier.;ka27 tel. 719-24-84 
pt 13.01. Łowicka38 rei. 719-21-31 
sob. 14.01. Lowicka38 tel.719-21-31 
ndz. IS.Ot. Łowicka38 tel. 719-21-31 
!Jl. 16.01. Łowicka38 te\. 719-21-31 
wt. 17.01. Łowicka38 tel. 719-21-31 
śr. 18.01. Łowicka38 tel. 719-21-31 

Apteki pełnią dyżury w dni powszednie w godz.: 
19.00 - 8.00 dnia następnego; w soboty i niedzie
le: w godz. 8.00 - 8.00 dnia następnego. 

Dyżury aptek w Strykowie: 
ndz. IS.Ol. Stryków, ul. Kolejowa 11 tel. 719-83·20 

Apteka pełni dyżur w godz.'. 9.00 - 14.00 

Wystawy: 
•,,Siła tradycji 28. Pułku Strzelców Kaniowskich" 

- wystawa poświęcona historii pułku; czynna 
do końca lutego; Muzewn w Głownie. 

w Głownie 
i w Strykowie 
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KRONIKA. , 
WYPAD KO W 
MI1o&NYCH 

śfu[,y: 
- Dorota Skiba z Wygody 

i Piotr Grabowski z Kocierzewa 
- Magdalena Gawrysiak z Głowna 

i Konrad Legę_ć ze Skiemiewi~ ił 
uratlzifi] s~: 
CÓRECZKI 
- państwu Polakom z Łowicza 
- państwu Pełkom ze Złakowa Borowego 
- państwu Galom z Bednar 
- państwu Rybusom z Łowicz.a 
- państwu Fijołkom z Lisiewic Malych 
- państwu Burzyńskim z Różyc 
- państwu Lewandowskim z Łowicza 

SYNKOWIE 
- państwu Mostowskim z Bąkowa Dolnego 
- państu Skumiałom z Osieka 
- państwu Polakom z Jamna 
- państwu Fudałom z Łowicz.a 
- państwu Staszewskim z Leśmczówki 
- państwu Adamczykom ze Skierniewic 

• SKARB ROLNIKA e 
REDAGOWANY PRZY WSPÓŁPRACY Z WOJEWÓDZKIM 

ODR BRATOSZEWICE - REJON ŁOWICZ 

NOTOWANIA Z TARGOWISKA 
W ŁOWICZU z dnia 6.01.2006 r. 

jaja fenTiowe 15 szt. 3,50 
jaja wiejskie 15 szt. 5,00 
buraczek czerwony kg 1,00 
cebula kg 0,90 
czosnek glówka 0,70 
jabłka kg 1,80 
kapusta kiszona kg 2,20 
kapusta pekiriska szt. 2,10 
marchew kg 2,00 
papryka czerwona kg 7,00 
papryka żółta kg 7,00 
pieczarki kg 4,00 
pietruszka kg 3,00 
pomidory kg 8,00 
por szt. 0,60 
seler kg 3,00 
włoszczyzna pęczek 2,00 
ziemniaki kg 0,80 
gruszki kg 4,00 
miód 0,90 I 23,00 
kapusta glówka 1,40 
kalafior szt. 3,00 
natka pietruszki pęczek 1,20 
szczypiorek pęczek 1,50 
brukselka kg 2,50 
brokuły szt. 2,50 

ROLNIK SPRZEDAJE 
' (ceny z dnia 10.01.2006 r.) 

Żywiec wieprzowy: 

•Kiernozia: 3,10 zł/kg+ VAT 
• Skowroda Płd.: 3,40 zł/kg + VAT 
• Ziewanice: 3,00 zł/kg +VAT 
• Wicie: 3,40 . zł/kg + VAT 
•Różyce: żywiec 3,30 zł/kg+ VAT 

Żywiec wołowy: 

•Kiernozia: byki 4,50-4,70 zł/kg +VAT; 
krowy 3,00 zł/kg + VAT; 
jałówki 3,50-3,80 zł/kg+ VAT 

• Skowroda Południowa: 
byki 4,80 zł/kg + VAT; krowy 3,50 zł/kg 
+VAT; jałówki 3,90 zł/kg+ VAT 

• Domaniewice: byki 4,50 zł/kg + VAT 
• Różyce: krowy 3,20 zł/kg + VAT; 

byki 4,50 zł/kg + VAT; 
jałówki 3,50 zł/kg +VAT 

OFERTY PRACY 
Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu 

(stan na 10.01.2006 r.) 

• kucharz, kelner, • pracownik fizyczny, 
• osoba do obsługi biura podróży, 

• glówna księgowa z doświadczeniem, 
•kierowca kat. O, 
• fryzjer damsko-męski, 
• glówna księgowa • księgowość budżetowa , 
• kucharz lub kucharka, 
• kelner lub kelnerka, 
• pakowacz wyrobów gotowych z gr. inw .. 
• operator obrabiarek, 
• pracownik pomocniczy przy produkcji 

z grupą inwalidzką, • kierowca kat. C+E, 
• ekspedientka do sklepu z wędlinami 

i mięsem, • operator równiarki, 
• osoba do wykariczania wnętrz, 

• technik lub inżynier budowlany, 
• osoba do prac biurowych z obsługą 

magazynów ze znajomością 
języka angielskiego w mowie i piśmie. 

PUP nie udziela tadnych informacji telefonicznie. 
Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty. 
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- Sport szkolny - Powiatowe IMS w mini piłce siatkowej dziewcząt 

SUKCES SIATKARE-K Z BIELAW 
Dwanaście zespołów wystąpiło w Po

wiatowych Ignyskach Młodzieży Szkol
nej w mini piłce siatkowej dziewcząt, a tur
niej ten z.akończył się sukcesem ekipy SP 
Bielawy. Turniej rejonowy zaplanowany 
został na 9 lutego 2006 roku, a wstanie ro
z.egrany w Rawie Mazowieckiej. 

GRUPA A: 
• SP 7 Łowicz- SP Bednary 2:1 (8:15, 

15:9, 15:7) 
• SP Nowe Zduny - SP Bednary 1:2 

(10:15, 15:12, 11:15) 
• SP 7 Łowicz - SP Nowe Zduny 2:1 

(15:13, 12:15, 15:9) 
I. SP 7 Łowicz 
2. SP Bednary 
3. SP Nowe Zduny 

GRUPAB: 

2 2 
2 1 
2 o 

4-2 
3-3 
2-4 

• SP 2 Łowicz - SP Popów 2:0 (15:11, 
15:11) 

•SP 2Łowicz-SP1 ł.-Owicz2:0 (15:10, 
15:9) 

• SP 1 Łowicz - SP Popów 0:2 (11: 15, 
13:15) 
I. SP 2 Łowicz 
2. SP Popów 
3. SP 1 Łowicz 

GRUPAC: 

2 2 
2 1 
2 o 

4-0 
2-2 
0-4 

• SP Bielawy - SP Błędów 2:0 (15:8, 
15:3) 

• SP Błędów - SP Domaniewice 1:2 
(11:15, 15:2, 7:15) 

• SP Bielawy - SP Domaniewice 2:1 
(14:16, 15:1, 15:8) 
I. SP Bielawy 
2. SP Domaniewice 
3. SP BłC(dów 

2 2 
2 I 
2 o 

4-J 
3-3 
1-4 

Po sukcesach polskiej reprezentacji siatkówka stała się znowu bardzo pol?uiama. 

GRUPAD: 
• SP 4 Lowicz - SP Mysłaków ~:O 

(15:11, 15:2) 
•SP4Lowicz-SPSkaratki2:0(15:11, 

15:9) 
• SP Mysłaków - SP Skaratki 2:1 

(15:13, 11:15, 15:10) 
l. SP 4 Łowicz 2 2 
2. SP Mysłaków 2 1 
3. SP Skaratki 2 O 

MECZE ĆWIERĆFINAWWE: 

4-0 
2-3 
1-4 

• SP 7 Łowicz - SP Mysłaków 1:2 
(10:15, 15:8, 9:15) 

• SP 2 Łowicz - SP Domaniewice 1:2 
(13:15, 15:9, 13:15) 

• SP Bielawy - SP Popów 2:0 (15:9, 
15:13) 

• SP 4 Łowicz - SP Bednary 2:0 (15:9, 
15:13) 

MECZE PÓ/FINAWWE: 
• SP Mysłaków - SP Domaniewice 

0:2 (13:15, 13:15) 
• SP 4 Lowicz- SP Bielawy 0:2(10:15, 

15:17) 
MECZ O 3.MIEJSCE: 
• SP 4 Lowicz - SP Mysiaków 2:0 

(15:11, 15:7) 
MECZ O 1. MIE!SCE: 
• SP Bielawy - SP Domaniewice 

(6:15, 15:11, 15:11) 
I. SP Bielawy 
2. SP Domaniewice 
3. SP 4 Łowicz 
4. SP Mysłaków 

4 4 
4 3 
5 4 
5 2 

8-1 
7-4 
8-2 
4-8 

5. SP 2 Łowicz 3 2 5-2 W zwyci~kiej ekipie Szkoły Podstawo-
SP 1 Łowicz 3 2 5-4 wej im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w 
SP Bednary 3 1 3-5 Bielawach zagrały: Karolina Bagnowska, 
SP Popów 3 1 2-4 Martyna Pastusiak, Paulina Polak, Ola Mi-

9. SP Nowe Zduny 2 o 2-4 kołajczyk, Łucja Jaros, Anna WIŚniewska, 
SP Skaratki 2 o 1-4 Patrycja Kurczak i Julita Kołodziejska oraz 
SP Błędów 2 o 1-4 Anna Polak - nauczyciel w-f ~algorzata 
SP 1 Łowicz 2 o 0-4 Janikowska. (p) 

Piłka nożna -przygotowania KS Pelikan do rozgrywek Ili ligi 

Rozpoczęli treningi 

Sport szko{ny - Powiatowe IMS w mini piłce siatkowej chłopców 

Łowicz, 9 stycznia. Trener Jacek Cy
zio po raz pieiwszy w Nowym Roku spo
tkał się re swoimi piłkanami. Nie wszyst
kimi wprawdzie, bo już dzień wcześniej ClI',fi; 
z nich reprezentowała Pelikan w halowym 
turnieju w Gostyninie (piszemy o tym 
w tym num.erze). Na treningu stawili się 
niemal wszyscy piłkane trzecioligowej ka
dry grającej w poprzedniej rundzie. Jedy
nym ubytkiem jest transfer do Łódzkiego 
Klubu Sportowego Michała Rozkwital
skiego, który podpisał 2,5 letni kontrakt 
(oczywiście życzymy popularnemu ,,Roz
kwitowi" powodzenia w II lidz.e). W ponie
działek na zajęciach brakowało również 
Kamila Goryszewskiego, Sylwestra 
Knely oraz Andrzeja Grzegort<a. Pierw
szy z nich miał egzamin, dwaj powstali rów
nież nie mogli trenować re\vzględull!lszkol
ne obowiązki. 

Przemysław 

Plichta. Czy jest 
szansa na jakiś 
spektakularny 
transfer, na głośne 
nazwisko?Niejest 
tajemnicą, że kon. Sobota wygrała w slatkt taktował się z Janusz Białas 
łowickim klubem 

Sporo emocji finałach Powiatowych 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w mini piłce 
siatkowej chłopców, a turniej ten zakończył 
się sukcesem ekipy SP Sobota, która wy
walczyła tym samym awans do etapu rejo
nowego. Rozgrywany on będzie w I O lute
go w Żychlinie. 

GRUPA A: _ 
• SP 4 I Lowicz - SP Bielawy 2:0 

(25:23, 25:20) 
• SP 4 I Lowicz - SP Niedźwiada 2:0 

(25:14, 25:19) 
• SP Bielawy - SP Niedźwiada 2:0 

(25:16, 25:18) 
I. SP 4 I Łowicz 
2. SP Bielawy 
3. SP Niedźwiada 

GRUPAB: 

2 2 4-0 
2 I 2-2 
2 o 0-4 

• SP 2 Lowicz - SP Nowe Zduny 2:1 
(25:19, 19:25, 15:12) 

• SP Nowe Zduny - SP Nieborów 2:1 
(25:16, 22:25, 17:15) 

•SP 2 Łowicz-SP Nieborów2:1 (25:18, 
20:25, 15:9) 
I . SP 2 Łowicz 
2. SP Nowe Zduny 
3. SP Nieborów 

GRUPAC: 

2 2 
2 I 
2 o 

4-2 
3-3 
2-4 

• SP 1 Lowicz - SP Sobota 0:2 (16:25, 
24:26) 

• SP 7 Lowicz - SP Sobota 1:2 (12:25, 
-25:20, 10:15) 

• SP 1 Lowicz-SP 7 Lowicz 0:2 (22:25, 
12:25) 
I. SP Sobota 
2. SP 7 Łowicz 
3. SP I Łowicz 

GRUPAD: 

2 2 
2 1 
2 o 

4-1 
3-2 
0-4 

•SP 4 II Lowicz-SP Popów 0:2 (12:25, 
14:25) 

• SP 4 II Lowicz - SP Domaniewice 
0:2 (21:25, 25:27) 

• SP Popów - SP Domaniewice 0:2 
(16:25, 12:25) 

Zwycięzcami Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w mini siatkówce oka
zali się uczniowie SP Sobota. 

MECZE ĆWJERĆFINAWWE: 1. SP Sobota 5 5 I 0-4 
• SP41Łowicz-SPPopów2:0(25:9, 2. SP 4 I Łowicz 5 4 9-2 

25:18) 3. SP 7 Łowicz 5 3 7-4 
•SP2Łowicz-SP7Łowicz0:2(21:25, 4. SP Domaniewice 5 3 6-4 

15:25) 5. SP 2 Łowicz 3 2 4-4 
• SP Sobota - SP Nowe Zduny 2:1 SP Nowe Zduny 3 1 4-5 

(25:21, 13:25, 15:1) SP Bielawy 3 I 2-4 
• SP Domaniewice - SP Bielawy 2:0 SP Popów 3 I 2-4 

(25:17, 30:28) 9. SP Nieborów 2 O 2-4 

Od wtorku Pelikan ro:zpocz.ął „dotlenia
nie". Będzie sporo biegania - trochę_ w lesie, 
troch{ po boisku - mówi Cyzio. Będziemy 
trenować raz i dwa razy dziennie. Pobawi
my się piłką na hal~ skarzystamy z siłowni. 
Taki system zajęć będzie obowiązywał 
do 18 stycznia, kiedy to pojedziemy do Bren
ruef na obóz przygotowawczy. Na początek 
sprawdziliśmy czy w święta moi chłopcy nie 
siedzieli zbyt długo przy stolach, ale ważenie 
wypadło pozytywnie. Potem jes7CZe zbada
my wydolność piłkarzy. żeby odpowiednio 
dopasować intensywność treningów. 

Szkoleniowiec trzecioligowej drużyny 
postanowił, że do kadry dołączą gra= re
zerw - Przemysław Pomianowski i 

Wojciech Malocha. Ex-gracz min. łódz
kiego Widzewa, Petrochemii Płock, KSW 
Ostrowiec, czy Korony Kielce ma znako
mite wanmki fizycme (192 cni wzrostu) i 
spore cloświadc7.enie. Niestety p!7.eZ ostat
nie pół roku nie grał i trudno wyrokować w 
jakiej znajduje się formie. Działacze nie pod
jęli decyzji w sprawie transferu, choć wia
domo że prreszkodą w angażu napastnika 
może być rnimna sytuacja finansowa klu
bu. Wydaje sięjednak, że nowy napastnik 
przy Starzyńskiego znaleźć się powinien. 
Radosław Kowalczyl< i młody Marcin 
Kosiorek to troszkę za mało, dlatego trwa
ją poszukiwania bramkostraelnych pilkarzy 
w niższych ligach. Upadł ostatecznie po
mysł sprowadzenia do Łowicza Roberta 
Hyżego, który podpisał nowy kontrakt z 
Turem Turek, ale w drugiej linii mamy dwóch 
znakomitych rozgĆywających - Robert 
Wilk i Bogdan Jóźwiak powinni radzić 
sobie nie gorrej niż jesienią, Nie martwił
bym się też o defensywę. Tylko ta siła 
ognia .. . 

O przygotowaniach, obozie, sparingach 
,,Ptaków" będziemy na biciąco informo
wać. BoB 

Szachy - tv Noworoczny Turniej Szachów Fischera 

Obronił tytuł 
MECZEPÓ/FINAŁOWE: SP 1 Łowicz 2 O 0-4 Nieborów,7stycznia.TrenerUK.SPa- chistaczasówpowojennych, awtejodmia-
• SP 4 I Lowicz - SP 7 Łowicz 2:0 SP 4 II Łowicz 2 O 0-4 łac Nieborów - Robert Chojnowski wr- nie smcłiów na początku partii ustawia się 

(25:17, 25:23) SP Niedźwiada 2 O 0-4 ganizowałNNoworocznyTumiej Szachów bierki w pozycji nieklasycznej co utrudnia 
• SP Sobota - SP Domaniewice 2:0 W mistrzowskiej drużynie reprezentują- Fischera, a w zawodach tych wystartowało grę w pierwszej fazie jej rozgrywania. 

(25: 17, 25:22) cej SP im. Prezydenta RP Ignacego Mościc- sz.eściu młodych graczy. Obrońcą mistrzow- I. Mateusz Pach 5,0 
MECZ O 3. MIEJSCE: kiego w Sobocie grali: Dominik Fejdyś, Ra- skiego tytułu był Mateusz Pach, który i 2. Przemysław Pach 3 ,5 
• SP 7 Lowicz - SP Domaniewice 2:0 dosław Chlebny, Damian Wiechno, Kamil tym raz.em okazał się najlepszym odnosz.ąc 3. Mateusz Brzozowski 2,5 

(25:23, 25:20) Zieliński, Sebastian Kapuściński, Kamil komplet zwycięstw. 4. Kamila Pach 2,0 
I. SP Domani.-:wice 2 2 4-0 MECZ O 1. MIEJSCE: Kędzierski, Piotr Stanisławczyk i Bernard Trener Chojnowski wytłumaczył na 5. Wojciech Białas 1,0 X+2,0) 
2. SP Popów 2 1 2-2 • SP41Lowicz-SPSobota 1:2(23:25, Buczyński oraz Adrian Białas - nauczyciel czym polega specyfika tego turnieju: Ame- 6. Hubert Pach 1,0 (+1,0) 

3. SP{,4JI Lowi~ ~ ,, ,_·u , 2 _0,1 00-4 1_ Z~:~~l:::~~ _ ::.:.~ _ - '-'- ___ 0_w_:f~°!C_h~~~!· ~"- ___ ~)- ~~o~~is=~~·n:j~~eJs:_y::z_-,._„_-'- __________ .i.~.:. „(p) 
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WÓJT GMINY KIERNOZIA 
Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT 
NA POWIERZENIE WYKONANIA NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ 

PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KUL TURY FIZYCZNEJ I SPORTU: 
pn. „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego, 

w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Kiernozia". 
• Tennin realizacji zadania - od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2006 r. 

• Wymagane warunki realizacji zadania: a) prowadzenie zajęć dla zawodników zespołów sportowych 
w sekcji piłka nożna w miejscowości Kiernozia; b) czynny udział w rozrywkach w grupach: dzieci, 
młodzieży i dorosłych; c) propagowanie aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego; 
d) propagowanie sportu. Warunlti szczegółowe określone zostaną w umowie. 

• Przewidziana kwota w projekcie budżetu na realizację całego zadania w 2006 roku wynosi 12.000 zł. 

• Koszty podlegające wydatkowaniu z dotacji to: a) płace trenerów; b) delegacje na zawody; 
c) ekwiwalenty sędziowskie; d) transport, noclegi, wyżywienie; e) opłaty licencyjne, startowe 
oraz ubezpieczenia zawodników; f) zakup sprzętu sportowego; g) zakup niezbędnych materiałów 
i usług do realizacji zadania; h) koszty obsługi zadania. 

• Oferty sporządzone wg wzoru zamieszczone w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania 
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania 
z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2003 r. Nr 193, poz.1891) należy składać w terminie 
do 19.02.2006 roku do godz. 10.00 osobiście w Urzędzie Gminy w Kiernozi, sekretariat- pok. nr 2 
w godz. pracy Urzędu, lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Kiernozi, , 
99-412 Kiernozia, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert - Sport". W przypadku 
nadesłania oferty pocztą pOd uwagę bierze się datę jej wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy w Kiernozi. 

• Do oferty należy dołączyć: a) aktualny odpis z rejestru - ważny 3 miesiące od daty wystawienia; 
b) sprawozdanie merytoryczne i finanse za ostatni rok; c) oświadczenie o braku zaległości wobec 
Skarbu Państwa (Urzędu Skarbowego, ZUS-u); 

• Oferty złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu, niekompletne oraz złożone 
po terminie zostaną odrzucone. 

• Wybór oferty dokonany zostanie w terminie do dnia 28.02.2006 roku na podstawie kryteriów określonych 
w: ustawie o działaniu pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. N 96, poz. 873 z późn. zm.). 

• Zasady i warunki przyznania dotacji: a) spełnienie Yiymogów formalnych określonych w ustawie 
z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.); 
b) złożenie w terminie poprawnie wypełnionej oferty wraz z załącznikami; c) posiadanie niezbędnej wiedzy, 
kwalifikacji, kadry, zaplecza lokalowego do realizacji konkretnego, zadania. 

• Kwota przyznanej dotacji nie może być wyższa od kwoty przeznaczonej na realizację zadania, 
podanej w ogłoszeniu. 

•Dotacji nie można wykorzystać na: a) prowadzenie działalności gospodarczej; b) kary wynikłe 
podczas realizacji zadania; c) odsetki od nieterminowych płatności. 

• O wyniku otwartego konkursu ofert, uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni pisemnie, 
oraz zostanie .on opublikowany na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Gminy Kiernozia: 
kiemozia.gmina.pl 

FIAT Idea 1,416 V Dynamie stalowy metalik 

FIAT Panda 1,1 Active 5 2005 żółty 7 800 

FIAT Seicento 900 UWAGI: irrvnobiłizer 3 2001 wiśnia metalik 76 200 
FIAT Siena 1,4 EL 4 1997 zielony metalik 108 OOO 
UWAGI: centr.my zamek. wspomaganie kierownicy 

FIAT Stilo 1,9 JTD Dynamie 5 2002 niebieski metalik 54 OOO 
UWAGI: aluminiowe felgi. centralny zamek zdalnie sterowany, immobilizer. klimatyzacja manualna. liompuler pokładowy. 
luslerlca sterowane ełek1rycznie, luslBrka podgrzewane eleklJycznie, poduszka p<Mietlzna'2. radioodtwarzacz kasetowy, rellektory 
przeciwmgielne, szyby atermiczne, szyby sterowane eleklJyczne, tapicerka welurowa, wspomaganie kierownicy. zimowe kola 

CITROEN BX 1,4 5 1985 zielony metalik 189 OOO 

POLONEZ A'.tu 1,6 4 1996 zielony metalik 96 OOO 

SKODA Felicia 1,6 GLX 5 2000 . stalowy metalik 71 OOO 
UWAGI: kr Bag - poduszka powiebzna, aluminiowe felgi. autoalann, zamek centralny, instalacja gazowa, immobilizer. radioodtwarzacz 
k~. rellektory przeciwmgielne. szyby atemiiczne. wspomaganie l\ieroWnicy. zimowe kola. samochód w dyspozycji 'lliaściciela 

TOYOTA Corolla 1,3 3 1993 błękit metalik 267 OOO 

27000 

10 900 
9700 

37000 

3400 

3900 

16500 

4 500 

VW Passat Variant 1,8 GT 5 1990 wiśnia metalik 237 OOO 7 500 
UWAGI: instalacja gazowa. hak holowniczy, szyby alermiczne. szyby sterowane etektrycznie, lusterka sterowane elełdrycznie, fotele podgrzewane 

VW Polo 1,4 5 2000 grafit metalik 128 OOO 24 OOO 

FSO POLONEZ Truck 1,6 2+1 2000 czerwony 150 OOO 10 900 z VAT 
- 1.000 kg ładowności, dluga skrzynia ładunkowa 

IVECO Cargo 75 E 14- kontener-3.SOO kgladowności 2+1 1998 biały 511 OOO 29 800 z VAT 
V' Przyjmujemy samochody używane w rozliczeniu, przy wymianie na samochód nowy lub używany. 

V' Przyjmujemy samochody używane do komisu V' Odkupujemy samochody używane 

Informacje: tel. O 601283421, 046 837 95 16, 046 837 37 10 
· • ZAPRASZAMY: pn.-pt. w godz. 8-17; sb. w godz. 8-13 

POLMOBLICH, Łowicz, ul. Blich 34 ~ 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 
w Starym Waliszewie 

ogłasza przetarg 
na LOKAL 

SKLEPOWY 
./ Przetarg odbędzie się w miesiącu 

styczniu 2006 r. 
./ Tel. 0-46 838-25-88. 

R-78 

OLEJ OPAŁOWY . , , 
NAJWYZSZA JAKOSC 

• NAJNIZSZA CENA 

ITl®Cil©[b (jJ 
99-400 Łowicz, Jastrzębia 95 
(0-46) 837-15-89, 837-14-10 ' 
e-mail: agrol_hn@wp.pl ~ 

12.01.2006 r. nowy WWICZANIN 

•!•glazurę, terakotę, kleje, fugi 
•!•sanitarne: 

wanny, zlewy, baterie itp. 
•!• płyty gipsowe, profile, gipsy, gładzie 
•!• system dociepleń 

Atlas, Ceresit, Kreisel 
•!• styropian, wełny, folie 
•!• cement, wapno 
•!• farby, tynki - gotowe i z mieszalnika aAUTłCHNłK 

Zapraszamy w godz. 7 .00·18.00, soboty 7.00·16.00 'C 

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, 

fragmentu obrębu Korabka w rejonie ulic: Armii Krajowej - Nadbzurzańskiej 
oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, 

fragmentu obrębu Korabka w rejonie 1.Jlic: Armii Krajowej - Strzeleckiej 
Na podstawie art. 17 pkt. 1 O ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z póżn. zm.) w nawiązaniu do uchwały Rady Miejskiej w Łowiczu Nr XXIV/153/2004 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, 

fragmentu obrębu Korabka w rejonie ulic: Armii Krajowej - Nadbzurzańskiej 
i uchwały Rady Miejskiej w Łowiczu Nr XXIV/155/2004 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragmentu obrębu Korabka w rejonie ulic: 
Armii Krajowej - Strzeleckiej z dnia 22 kwietnia 2004 roku, 

zawiadamiam o ~łożeniu do publicznego wglądu~ 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragmentu obrębu 

Korabka w rejonie ulic: Armii Krajowej - Nadbzurzańskiej oraz projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragmentu obrębu Korabka w rejonie ulic: 

Armii Krajowej - Strzeleckiej wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, 

w dniach od 20 stycznia 2006 roku do 20 lutego 2006 r. 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w ~owiczu, w Wydziale Gospodarki Gruntami Plal}.Owania 

Przestrzennego i Rolnictwa, w pokoju nr 40, w budynku B w godzinach urzędowania. 
./ Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach planu miejscowego odbędzie się w dniu 

1lutego2006 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łowiczu, pl. Stary Rynek 1, w sali nr 7 o godz. 14.00 . 
./Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy,J<lo kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, 
może wnieść uwagi. · 

,/ Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Łowicza z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 marca 2006 roku. 

R-126 

• CECtA KLINKIEROWA 
(największy wy•ir - najniisze ceny cegły, ~ek i kształtek) 

• CEOŁA CERAMICZNA • PUSTAK CERAMICZNY 
(Plecewice, J!pek) 

• BETOM KOMORKOWY • CEMENT • WAPlł.,;..;;O;..,."""'__._.--.;;::-,.. 
• STYROPIAN • WEŁNA MINERAllłA 
• STROPY TERIWA • FERT 
• POKRYCIA DACHOWE 
• SYSTEMY DOCIEPLEŃ • TYNKI 
•.PŁYTY KARTOlłOWO-CIPSOWE + PROFILE 
• DREWNO • STAL • RYNNY I INNE 

Dowóz i rozładunek HDS 

GOTÓWKA EKSPRESOWO 

KREDYTY •konsolidacyjny 
- na spłatę innycfi zebowiązań 
- na dowolny cel 

O b K d •gotówkowy 

oTw~re ~~RuM~~ov~ UBEZPIECZENIA : ~~~bu;!~cyjne 
INTERPROGRES Plac Przyrynek 10, tel. (Q-46) 837·37-81, czynne: pon.-pt. w godz. 9°0-11°0 
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Koszykówka- 5. kolejka finałów wojewódzkiej ligi kadetów U-16 o miejsca 1-6 

NIE POWALCZYLI Z JUNAKIEM 
• UMKS KSIĘŻAK II Lowicz -JU

NAK Radomsko 42:116 (8:32, 8:29, 
10:25, 16:30) 

Księżak II: Konrad Pawlina 11, Maciej 
Pieklak 8, Michał Skowroński 4, Mate
usz Żbikowski 2 i Marcin Chondzyński 
2 oraz Paweł Florczak 6, Radosław Wilk 
5 (lx3), Bartłomiej Zaremba 2, Mateusz 
Zagawa 2, Szymon Sochala, Łukasz Sa
wicki i Kamil Domińczak. 

Najwięcej dla Junaka: Maciej Jędry
szek 43. 
Łowicz, 8 stycznia. Muszą przy

zwyczaić się do wysokich porażek ko
szykarze z rocznika 1991, którzy grają w 
rundzie finałowej o miejsca 1-6 i są naj
młodszą ekipą ze wszystkich tej stawce. 
Tym razem Księżacy musieli walczyć z 
Junakiem, który wygrał wcześniej z 
pierwsz.ą ekipą łowickich kadetów z rocz
nika 1990, zatem jest to bardzo mocny 
zespół. 

Już po paru minutach widać było, że 
podopieczni trenera Zbigniewa Łaziń
skiego będą musieli mocno walczyć, aby 
zdobywać punkty. Szło to bardzo cięż
ko, ale ostatecznie udało się przekroczyć 
czterdzieści punktów. W obronie łowi
czanie zagrali za mało agresywnie i po
zwalali gościom na :lhyt dużo. Przy lep
szej postawie można było uniknąć straty 
stu punktów. Na wyróżnienie w łowic
kiej drużynie zasłużył uczeń Gimnazjum 
w Kocierzewie - Konrad Pawlina, któ
ry wreszcie popisał się kilkoma indywi
dualnymi akcjami pod koszem i w sumie 
zdobył jedenaście punktów. 

Kolejny mecz kadetów dopiero po fe- Faworytami meczu w Łowiczu byli gracze Junaka Radomska i w tej roli się 

ńach zimowych w lutym. (z) sprawdzili ... 

-
Koszykówka - 5. kolejka finałów wojewódzkiej ligi młodzików o miejsca 1-6 

Brakuie obrony i kondycii 
•UMKSKSIĘŻAKILowicz-TRÓJ

KA Sieradz 75:84 (19:19, 16:22, 17:18, 
23:25) 

Księżak I: Mateusz Aniszewski 28, Ra
dosław Wilk 15(lx3),Ar1urPersak11, Ad
rian Tarka 4 i Łukasz Jagaz 4oraz Maciej 
Pochwala 14, Adrian Guzek 2, Olgierd Fili
powicz i Sebastian Kołaczyński. 

Najwięcej dla Trójki: Michał Micha
lak 36. 
Łowicz, 7 stycznia. W drużynie mło

dzików K.sit(Ż41ka z rocznika 1992 nastąpiła 

zmiana na miejscu trenera. Z pracy w klubie 
:n:ezygnował Eugeniusz Funnan, który 
nie mógł pogodzić jej z obowiązkami zawo
dowymi. Jego miejsce zajął trener Cezary 
Włuczyński, który dobrze zna zespół, 
bowiem prowadził go już w sezonie 2003/ 
2004. Niestety debiut nie był udany. Łowi
czanie przegrali mecz z Trójką, ale prak
tycznie całe spotkanie mieli kontakt z prze
ciwnikiem i do zwycięstwa nie brakowało 
wiele. W 28. minucie nasi zawodnicy prze
grywali tylko 49:50, a w ostatniej odsłonie 

w 35. minucie tylko 64:68. Niestety w de
cychtjących momentach więcej zimnej krwi 
zachowywali goście i to oni cieszyli się 
z końcowego zwycięstwa. 

Po meczu trener Włuczyński stwierdził: 
ten zespół nie ma sił na czterdzieści minut 
walki. Bralatje chłopakom kondy<:ji i nad 
tym trzeba popracować. 5ą umiejętności, ale 
trzeba mieć siły na cały mecz. Bardzo słabo 
gramy w obronie, poprawy ~ga praca 
na nogach i to też jest element, /aóry trzeba 
poprawić na treningach (z) 

Koszykówka - 5. kolejka wojewódzkiej ligi młodziczek U-14 o miejsca 1-6 

Znow,u bez walki 
• MfK I Pabianice - UMKS KSIĘ

ŻAK I Lowicz 91:21 (26:8 25:3 20:6 20:4) 
Księżak I: Daria Kucińska 10, Blanka 

Sokół 3, Agnies7ka Wójcik 2, Ada Olejni
czak 2 i Milena Mitek oraz Maja Podrażka 
2, Sylwia Zabost 2 i Natalia Wróbel. 

Pabianice, 8 stycznia W ostatnim me
czu picrwszej rundy finałów wojewódzkiej 
ligi koszykówki młodziczek U-14 o miejsca 
1-6 ekipa łowickiego Księżaka zmierzyła się 
w Pabianicach z miejscowym teamem MTK 
I. W poprzednich meczach łowiczanki od
niosły trzy zwycięstwa i tylko raz przegra
ły, a ze podobny bilans miały także nasze 
niedzielne rywalki to można się było spo
dziewać w miarę wyrównanej walki. Nie
stety okazało się zapału naszym zawod
niczkom wystarczyło tylko na pierwszych 
kilka minut meczu. 

Napocz.ątkupabianiczan,kiprowadziły 

8:5, ale później popisały się serią trzeCh ko
lejnych rzutów za trzy punkty i łowiczanki 
przestały wierzyć w możliwość odniesienia 
sukcesu. 
Już w tym_ momencie skończyła się gra -

stwierdził trener Zbigniew Sowiński. 
Dotegoszybkoswojepiąfepnewiliienia„zła
paly" Agnieszka Wójcik i już w połowie 

W odrożnieniu od ionych spotkań w meczu z MTK I Pabianice ekipa młodzi
czek UMKS Księżak walki nie podjęły. .. 

dmgiej kwarty Ada Olejniczak i było już 
po meczu. Później już tylko oczekiwanie na 
końcową syrenę ... 

Ostatecznie młodziczki UMKS Księżak 
przegrały bardzo wyraźnie 91:21 (jedynie 

Daria Kucińska miała ,,pomysf' na poko
nanie defensywy MIK, ale łącznie zdobyła 
dziesięć punktów). Zatem łowiczanki mogą 
jeszcz.e praktycznie walczyć o trzecie miej
sce - najgroźniejszy będzie Widzew. (p) 

Młodsze młodziczki Księżaka czynią coraz większe postępy. 

Koszykówka - wojewódzka liga juniorów o miejsca 1-6 

Juniorzy od zwycięstwo 
• MS~ Kutno - UMKS KSIĘŻAK 

Lowicz 43:80 (13:17, U:26, 10:19, 8:18) 
Księżak: Bartosz Włuczyński 32 (4x3), 

Michał Wójcik 16 (2x3), Adrian Dyszkie
wicz 8, Przemysław Duranowski 6 i Bole
sław Mostowski 4 oraz Maciej Siemieńczuk 
9 (lx3), Mateusz Marszałek 5 (lx3) i Mar
cin Pełka. 

Najwięcej dla Kutna: Michał Ziębiński 
12. 

Kutno, 7 stycznia Łowiccy juniorzy 
miesiąctemuzakończylirundęwst:c;pnąroz

grywek ligi wojewódzkiej. TeraŻ ro:zpocz.ęli 
walkę o mistrzostwo ligi. Prz.ed nimi dzie
sięć spotkań, w których najgroźniejszym 
rywalem będzie łódzki Start Na pierwszy 
pojedynekK.siężacyudali się do Kutna, gdzie 
pewnie wygrali z dobrze znanym rywalem. 

Pierwsza kwarta nie zapowiadała wcale 
tak wysokiego i pewnego zwycięstwa pod
opiecznych trenera Cezarego Włuczyń
skiego. Miejscowi bronili się całkiem do
brze i po dziesięciu minutach przegrywali 
tylko 13:17. Jednak w drugiej odsłonie po 
świetnym okresie gry Bartka Włuczyń
skiego i Michała Wójcika, łowiczanie 
szybko odskoczyli na dwadzieścia oczek 
i niepodzielnie 1'Zą!izili na boisku. 

Po przerwie nasi koszykarze systema
tycznie powiększali przewagę, która osta
tecmie wyniosła 37. punktów. 

Teraz przed juniorami przerwa w roz
grywkach, która potrwa do 4 lutego. Po fe
riach łowiczanie jadą na mecz do Piotrkowa 
Trybunalskiego. 

(zł) 

Koszykówka - liga młodziczek U-14 o miejsca 7-12 

Uczymy się pilnie 
•UMKS KSIĘŻAK Il Lowkz-LKS 

n ł..ódź 42:71 (2:23, 15:12, 8:14, 11:22) 
Księżak II: Patrycja Haczykowska 12, 

MagdalenaJagura 8, Agata Janicka 6, Kata
rzyna Kowalczyk 4 i Kinga Doroba oraz 
Paulina Guzek 8, Monika Zimna 4, Anna 
Czarnecka i Natalia Woźniak. 

Najwięcej dla ŁKS Il: Patrycja Szklarek 
17 i Kinga Czak 16. 
Łowicz, 8 stycznia. Młodziczki łowic

kiego Księżaka z rocznika 1993194 w me-

czu4. kolejki wojewódzkiej ligi koszyków
ki młodziczek o miejsca 7-12 zmierzyły się 
już po raz trzeci w tym sezonie z ekipą ŁKS 
II Łódź i pomimo, ze po raz kolejny prze
grały to trener Paweł Doliński był zado
wolony z postawy swoich za\Yodniczek: 
Z meczu na mecz widać coraz większy.po
stęp w grze, tym razem zdobyliśmy już 42. 
punkty. a po raz pierwszy moje mwodniczki 
~ały kwart.ę. Przegrywamy bo przegry
wać musimy, aleuczymysiępilnie... (p) 

Koszykówka - wojewódzkie ligi młodzieżowe 

Czy to jui koniec? 
•KADETKI: 
Kadetki ·UMKS Księżak nie pojechały 

na mecz 13. kolejki do Tomaszowa mazo
wieckiego z Apisem Będków i wszystko 
wskazuje na to, że zostaną wycofune z roz
grywek. 
I. Mag-Rys Zgierz 11 21 778:521 
2. ŁKS H Łódź 11 19 734:591 
3. UKS Jordan Łódź 11 19 804:708 
4. MTK Pabianice 10 18 744:394 
5. Apis Będków Il 18 582:573 
6. Lider Tomaszów Maz. Il 15 618:725 
7. Widzew Łódź 11 13 605:786' 
8. UMKS Księżak Łowicz 12 12 582:751 
9. LKS ILódź IO 9 395:524 

• MŁODZICZKI: 
5. kolejka o miejsca 1-6: MfK I- Księ

żak I 91:21, Lider- Widzew 24:97. 
l.LKSIŁódź 5 IO 351:126 
2. MTK I Pabianice 5 9 318:189 
3. Księżak I Lowicz 5 8 272:328 
4. Widzew Łódź 5 7 316:299 
5. MKS Kutno 5 6 224:229 
6. Lider Tomaszów Maz. 5 5 154:464 

•JUMORZY: 
1. kolejka o rnięjsca 1-6: MS~ Kutno -

UMKS KsiężakLowicz43:80, Start I Łódź 
- PKK 99 Pabianice 66:50, ŁKS Łódź -
UMKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski 
85:55. 
1. UMKS Kslętak Lowicz l 2 80:43 
!. LKS Ł-Odź 1 2 85:55 

Jeszcze nie tak dawno cieszyły się z 
gry, a teraz nuie mogą się zebrać na 
mecz wyjazdowy. 

3. Start I Łódź , 
4. PKK. 99 Pabianice 
5. UMKS Piotrcovia 
6. MSZS Kutno 

•KADECI-

2 66:50 
I 50:66 
I 55:85 
I 43:80 

5. kolejka o mięjsca 1-6: UMKS Księ-
7.ak II Lowicz-Junak Radomsko 42:116, 
Trójka Sieradz - Start I Łódź. Mecz: LKS 
Łódź - UMKS Księżak I Lowia. 
I. ŁKS Łódź 4 8 400:260 
2. Junak Radomsko 5 8 412:365 
3. Start 1 Łódź 4 7 344:230 
4. Trójka Sieradz 4 6 236:236 
S. Księżak I Lowicz 4 S 290;288 
6. Księżak Il Łowicz' 5 4 147:450 

(p) 



30 SPORT 

Piłka siatkowa - 7. kolejka I ligi Amatorskich Mistriostw Łowicza 

K l'iAK OKONAt LIDERA 
Łowicz, 6 stycznia. Siatkaize walczą

cy w Amatorskich Mistrzostwach Łowicza 
w piłce siatkowej powoli zbliiająsię do pół
metku rozgrywek. Drużyny mają do roze
grania jeszcze tylko jedną kolejkę rundy 
pierwszej i później zaczną rundę rewan
żową. 

Najciekawszym pojedynkiem 7. kolejki 
miał być mecz lidera z TKKF Księżak. Tak , 
też było. Łowiczanie zagrali bardzo dobry 
mecz i sprawili niespoclziank:ę, pokonując 
Rzemiosło i to 3:0, Ekipa prezesa Wojcie
cha Więckowskiego potwierdziła tym 
zwycię&wem fakt, :że w tym sezonie mo:że 
powalczyć nawet o mistrzostwo. Szanse są 
bardzo realne, z tym :że, trzeba bardzo do
brze zagrać· w rundzie rewanżowej i nie 
można sobie pozwolić już na wpadki. Po
rilżkę Rzemiosła na pewno z zadowoleniem 
pizyjął LZS Retki. Zespół ten wygrał ostat
ni swój mecz walkowerem i dzięki temu 
awansował na fotel lidera. Siatkaize z Retek 
w tym sezonie również:mająniepowtarzalną 
szansę na mistrzostwo, ale wszystko bę
dzie zależ:ało od ich poslawy w rundzie re
wanżowej. W kolejnych meczach ekipa Eli
giusza Zielińskiego nie sprostała rywa
lowi ze Skierniewic i przegrała I :3 z Maliną. 
Czwarte zwycię&wo w rozgrywkach od
nieśli zawodnicy TKKF BS Głowno, któ
rzy mieli tylko w pierwszej partii małe pro
blemy z podopiecznymi Artura Sadow
skiego z UKS Blich Kia Motors, 

Siatkarze TKKF Księżak okazali się lepsi od rywali z Rzemiosła. 

W tabeli uwzględniono już walkower 
w meczu Malina Skierniewice - TKKF BS 
Głowno, zatem Malina wnoćniła się na 
czwartej pozycji. 

W najbliż.szy piątek odbędzie się ostat
nia kolejka pierwszej rundy AMŁ. 

7. kolejka I ligi. AMŁ: 
• TKKFEXPANDOR Glowno-MA

LINA Skierniewice 1:3 (16:25, 18:25. 
25:16, 20:25) 
•TKKFKSIĘŻAKLowicz-RZEMIO-

SŁO Głowno 3:0 (25:22, 25:18, 25:22) 
• LZS Retki - ASPOL Żychlin 3:0 

(w.o.) 

• TKKF BANK SPÓŁDZIELCZY 
Głowno - UKS BLICH-KIA MOTORS 
LoWi.cz 3:0 (27:25, 25:20, 25:13) 

Pauza: DZI-KOŚ-Ć Chąśno. 
I. LZS Retki (2) 7 18 18:4 
2. Rzemiosło Głowno (1) 8 18 20:8 
3. TKKF Księżak (3) 7 15 16:7 
4. Malina Skierniewice (5) 7 l 4 16: I O 
5. TKKF BS Głowno (6) 7 11 13:13 
6. Dzi-koś-ć Chąśno (4) 7 IO 13:15 
7. TKKF Expandor (7) 7 7 9;15 
8. UKS Blich-Kia Motors (8) 7 3 5:19 
9. Aspol Żychlin (9) 7 O 2:21 

Zbigniew Łaziński 

Piłka siatkowa - 7. kolejka li ligi Amatorskich Mistrzostw Łowicza 

I r I n 
Łowicz, 6 stycznia. Siatkaize walczą

cy o mistrzostwo II ligi Amatorskich Mi
strzostw Łowicza i tym samym awans do 
ekstraklasy zakończyli już pierwszą rundę 
rozgrywek. 

W grupie A ton rozgrywek nadają nara
zie dwie najmocniejsze ekipy, które w mi
niony piątek nie grały. Mowa tu o ekipie 
Witolda Dzika i Bogdana Kośmidra, 
która nie przegrała do tej pory żadnego me
czu i straciła tylko jedna partię w lidze. Dzi
kość II to mocny kandydat do ekstraklasy. 
Drugi zespół to Essato Team, który prze
grał tylko z liderem. 

Na tnecim miejscu pierwszą rundę za
kończyli uczniowie Zespołu Szkół Liceal
nych ·ze Zdun, którzy zgromadzili dziewięć 
punktów na koncie. W ostatniej kolejce bar
dzo zacięty mecz rozegrali siatkaize z II LO 
w Łowiczu. Podopieczni Zofii Kuchar
skiej dopiero w tie-breaku uporali się z 
ekipą Macieja Kalaty i Macieja Jędra-

Ekipa li LO wygrała w tie-breaku z rywalami z zespołu Stomed. 

chowicza. • 
W grupie B lider rozgrywek - Gronki już 

wcześniej zapewnił sobie mistrzostwo na 
półmetku rozgrywek. Zacięta walka odbyła 
się o drugie miejsce. Dobry finisz mieli słu
chacze Kolegi\llll Nauczycielskiego w LoWi
czui po zwycięskim pojedynku 3:1 nad 

GOK Zduny wskoczyli na miejsce wiceli
dera. To jeszcze nieostatnie słowo ekipy 
Karola Kosmowskiego, która na pew
no włączy się do walki o awans do pierw
szej ligi. 

7. kolejka II ligi. AMŁ - grupa A: 
• STOMED Łowicz - Il W Łowicz 

2:3 (25:17, 24:26, 25:21, 15:25, 14:16) 

Piłka nożna - Łowicka Halowa Liga Oldboy'ów 

„Starsi Panowie" zaczynaią 
Jeszcze w styczniu 2006 roku planowa

ny jest start N edycji Łowickiej Halowej 
Ligi Oldboy'ów, a władze Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Łowiczu zapraszają przedsta
wicieli poszczególnych ekip do zgłaszania 
swojego udziału w twnieju do 16 stycznia 
(osobiście w hali OSiR nr I w Łowiczu, 
ul. Jana Pawła II 3 lub dzwoniąc- Zbigniew 
Kuczyński: tel. (0-46) 830-20-28 lub (0-502) 
27-46-53. 

Wysokość wpisowego uzależ:niona jest 
od ilość zgłoszonych zespołów. 

Przypomnijmy, :że w dotychczasowej 
historii dwukrotnie najlepsza okazywała się 
ekipa łowickiej Afery (sezon 2002/2003 
i 2003/2004), a rok temu najlepszą okazała 
się drużyna Oldboya Boczki (sezon 
2004/2005). W poprzednim sezonie wystą
piło dziewięć zespołów. 

(p) 

•ZSL Zduny- UKS KORABKA Lo
wicz 3:0 (27:25, 25:17, 25:22) 

Pauza: ESSATO TEAM 
I. Anser-Dzi-koś-ć II (I) 6 18 18: l 
2. Essato Team Łowicz (2) 6 15 15:4 
3. ZSL Zduny (3) 6 9 12:11 
4. IIL0Łowicz(4) 6 7 10:13 
5.UKSKorabkaŁowicz(5) 6 5 7:14 
6. Jamajka Brados Łowicz (6) 6 5 11: 16 
7. Stomed Łowicz (6) 6 4 8:17 

7. kolejka II ligi. AMŁ - grupa B: 
•UKS EKONOMIK Łowicz - ZSP 1 

WWICZ3:2(25:18,16:25, 16:25, 25:22, 
15:13) • 

• GOK Zduny - ISKRA Łowicz 1:3 
(17:25, 18:25, 27:25, 19:25) 

Pauza: GRONKI Łowicz 
l.GronkiŁowicz(l) 6 16 17:8 
2. Iskra Łowicz (3) 6 13 15 :9 
3. GOK Zduny (2) 6 li 14:9 
4. UKS Ekonomik Łowicz (4)6 9 13: 11 
5. ZSP I Łowicz (5) 6 8 12: 13 
6, Zatorze Avena Łowicz (6) 6 6 8:12 
7. Dzieciaki Gronia (7) 6 O l : 18 

Zbigniew Łaziński 

12.01.2006 r. nowy WWICZANIN 

Tenis ziemny- Łowicka Halowa Amatorska Liga Tenisowa 

Powoli widać koniec rundy 
Łowicz, 8 stycznia. Już co raz bli:żej 

końca rozgrywek są tenisiści, walczący 
otytułamatorskiegohalowegomistrzaLowi

cza rozegrali kolejne ligowe mecze w hali 
OSiR nr2 na ul. Topolowej. Po zakończeniu 
rozgrywek grupowych najlepsi tenisiści 
maja walczyć o tytuł mistrwwski. W tym 
momencie trudno wskazać faworyta, ale 
widać wyraźnie, że do tej walki włączy się 
sześciu zawodników z dwóch grup. 

W grupie A na zmienił się lider. Porażkę 
Krzysztofa Kucińskiego, wykorzystał 
Ar1<adiusz Janiak i zasiadł w fotelu lide
ra. Na trzecie miejsce powrócił Marcin Le
siak, który tym razem pokonał Mańusza 
Czułka. 

W grupie B nadal liderem tabeli jest Paweł 
Kuza, który w meczu 11. kolejki spokojnie 
poradził sobie ze Zbigniewem Gajew
skim. Warty odnotowania jest awans Grze
gorza Gawrońskiego, który pokonał 
w 11. kolejce Zbigniewa Rojka. W pozo
stałych meczach wygrywali łatwo fawory
ci. W tabelach obu grup nastąpiły małe zmia
ny, Zakończenie rywalizacji w obu grupach 
zaplanowane jest na 5 lutego, póiniej naj
lepsi grać już będą o mistrzostwo. 

9. kolejka- grupa A: Grzegorz Nowicki
Jan Kuś 0:2 (0:6, 3:6), Radosław Kucharski 
-Jakub Rajpold 2:0 (6:0, 6:0), Zbigniew Mo
tyliński - Krzysztof Kuciński 2:0 (6:0, 6:0), 
PiotrCzerwiński-ArkadiuszJaniak 0:2 (3:6, 
0:6), Krzysztof Gajda - Andrzej Bucki 2:0 
(6:1, 6:1), Marcin Lesiak- Mariusz Czułek 
2:0 (7:5, 6:3). 
I. Arkadiusz Janiak (2) 9 9 18:0 
2.KrzysztofKuciński(l) Il 9 18:4 
3. Marcin Lesiak (4) . I O 8 16:5 
4. Daniel Grzywacz (3) 7 7 14:0 
5. Radosław Kucharski (5) 9 5 10:8 
6.JanKuś(7) IO 5 8:12 
7. Piotr Czerwiński (6) 8 4 7:9 
8. KrzysztofGajda (9) 7 3 8:8 
9. Zbigniew Motyliński (JO) 6 3 5:6 

10. Andrzej Bucki (8) 9 3 6: 13 

Radosław Kucharski wygrał już po 
raz piąty. .. 

11.JakubRajpold(l!) 7 2 4:11 
12. Tomasz Justyna (12) 6 l 2:10 
13. Mariusz Czułek (13) 9 O 2:18 
14. Grzegorz Nowicki (14) 8 O 0:16 

11. kolejka - grupa B: Paweł Kuza - Zbi
gniew Gajewski 2:0 (6:3, 6:0), Grzegorz 
Gawroński - Zbigniew Rojek 2:0 (6:0, 6:4), 
Łukasz Walczak -Paweł Kowalski 0:2 ( 4:6, 
3:6), Zdzisław Cłunielewski -Grzegorz Ste
fański 2:0(6:1, 6: 1 ), Igor Kucharski- Paweł 
Sekuła 2:0 (6:0, 6:0). 
LPawełKuza{I) IO 9 19:5 
2. Zbigniew Rojek (2) 9 7 15:6 
3. Grzegorz Gawroński (6) 10 7 14:5 
4. Jarosław Krzeszewski (3) 8 7 14:6 
5.PawełZybała(5) 9 6 15:7 
6. Jacek Okoński (4) 9 6 15:7 
7. Zdzisław Chmielewski (7)10 5 13:10 
8. Paweł Kowalski (9) IO 4 10: 13 
9. Sławomir Kannelita (8) 7 3 7:10 

IO. Igor Kucharski (I O) 1 O 3 8; 18 
11. Zbigniew Gajewski (I I) I O 3 6: 16 
12. ŁukaszWalczak(l2) IO 2 7:15 
13. Grzegorz Stefański (13) IO 1 2:18 
14. Paweł Sekuła (14) 9 O O: 18 

Zbigniew Łaziński 

Halowe mistrzostwa Łowicza - 5. kolejka IV ligi ŁLPNP 

Liderzy wygrywają 
Łowicz, 7 stycznia. Zgodne zwycię

stwa odniosły prowadzące w ligowej tabeli 
zespoły Pelikana-90 oraz WBC Łowicz. 
Pewne zwycięstwo odniosła także trzecia 
w tabeli - ekipa Władców Stefana 

5. kolejka IV ŁLPNP: 
•WEGAKocierzew-MANHAITAN 

Łowicz 4:4 (1:2); br.: Tomasz Zabost (7), 
Adam Pietrzak (13) i Michał Strowski 2 (16 
i 29)- Bartłomiej Muras (4), Jakub Doroba 
(8), Kamil Mycka ((18) i Rafał Zwierz (22). 

ż:ółta kartka: Łukasz Scęcelek (Wega). 
• WBC Łowicz - AVENA Łowicz 5:1 

(1:1); br.: Tomasz Wasilewski (3), Jakub 
Płóciennik (14), Krystian Cipiński 2 (21 
i 23) i Mateusz Dur (22) - Michał Szuplew
ski (3). 

• ZETKA Łowicz - PERPETUUM 
MOBILE Łowicz 6:2 (3:1); br.: Mariusz 
Kapusta 3 (2, 4 i 19), Tomasz Olczak 2 (3 
i 13) i Marek Pawlak (15)-Michał Stegliń
ski (1) i Tomasz Kryściak (17), 

.żółte kartki: Marek Pawlak (Zetka) i Ja
rosław Wróblewski (Perpetuum). 

•UKSBednary-PELIKAN-89Lowicz 
3:4 (1:"2); br.: Michał Uczciwek (6) i Kamil 
Gala 2 (16 i 18)- Łukasz Zabost 2 (3 i 5), 
Jakub Milczarek (14) i Maciej Wawrzyniec
ki (22). 

• PELIKAN-90 Łowicz - WTNIKI 
Łowicz 2:1 (0:1); br.: Michał Brzozowski 
2 (13 i 16)- Krzysztof Lasota (9). 

•WLADCYSTEFANAI.owicz-RfS 
Il Gągolin 3:0 (1:0); br.: Przemysław Mro
czek (12), Łukasz Walczak (18) i Krzysztof 
Olko (20). 

I. Pelikan-90 Łowicz (I) 5 15 22-6 
2. WBC Łowicz (2) 5 15 24-10 
3. Władcy Stefana (3) 5 li 13-7 
4. Zetka Łowicz (5) 5 IO 15-7 
5. Avena Łowicz ( 4) 5 7 11-11 
6. RTS II Gągolin (7) 5 6 12-16 
7, WegaKocierzew(6) 5 5 13-13 
8. Manhattan Łowicz (9) 5 4 13-14 
9. Perpetuum Mobile (8) 5 4 12-22 
10. Lotniki Łowicz (IO) 5 3 9-15 
li. UKS Bednary (11) 5 3 10-21 
12. Pelikan-89 Łowicz (12) 5 3 8-19 

W 5. kolejce N ligi ŁLPNP, która zosta
nie rozegrana w sobotę 21 stycznia zagrają: 
godz. 9.00: Avena Łowicz -Władcy Stefana 
Łowicz, godz. 9.30: Manhattan Łowicz -
Perpetuum Mobile Łowicz, godz. IO.OO: 
Lotniki Łowicz-Zetka Łowicz, godz. 10.30: 
Pelikan-90Łowicz-Pelikan4l9Lowicz, godz. 
11.00: RTS Il Gągolin-UKS Bednary i godz. 
11.30: Wega Kocierzew - WBC Łowicz. 

Paweł A. Doliński 
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Halowa piłka nożna - 1. kolejka I ligi ŁLPNP o miejsca 1-6 

Niespodzianka iui na wstępie? 
Lowicz, 7 stycznia. Pierwsze mecze roz

grywek finałowych I ligi ŁLPNP przynio
sły niespodziankę jaką jest na pewno po
rażka Pędzących Imadeł. 

I. kolejka I ligi ŁLPNP o miejsca 1-6: 
• BLOCKERSI-INTERMARCHE 

LowiC'Z-KIAMITTORSLowicz3:0(1:0); 
br.: Piotr Szkup 2 (IO i 17) i Pnemysław 
Urbanek (23). Blockersi: Karmelita - M.Ję
drachowicz, Papuga, Szkup i Burzykowski 
oraz Urbanek Kia: Kocemba- Kowalik, M. 
Plichta P. Plichta i Czeczko oraz B.Plichta i 
Borcuch. r 

,,Blokowi" osłabieni brakiem Kuby Ję
drachowicza pewnie pokonali Kia Mo
tors. 

• DAGRAM-AT Lowicz - ZPW BU
DOWA Lowicz 4:1 (2:0); br.: Marcin Ma
jer (3), Tomasz Styszko (10), Grzegorz 
Durka (16) i Jakub Kaźmierczak (22)- An-

drzej Grzegorek (13). Dagram: Surlit- Dur- Niespodzianka? W sumie chyba raczej 
ka, Kaźmierczak, Styszko, Plichta oraz tak, bo idące jak buvz w fazie zasadniczej 
Bury, Pietr2ak, Dymek i Majer. Budowa: Pędzące Imadła były faworytem meczu 
Stoczyński - Górski, Olczek, Rembowski z Zatorzem. A spotkały się dwa zespoły 
i Płacheta oraz Grzegorek. które się znakomicie znają, Może nie tyle 

Tak jak przewidywaliśmy w progno- z parkietów co z murawy, bo Rafał Go
zach ekipa Grześka Durki bez problemu spoś, Łukasz Znyk, Sylwester Knera, 
uporała się z Budową. Brak Zbyszka czy Maciej Wyszogrodzki, Piotr Gaw
Czerbniaka na razie Dagramowi nie piw- lik i Krystian Bolimowski wspólnie tre
szkadza, ale czy tak będzie również z po- nująwPelikanie.Alewsobotniewiecz.órnie 

ważniejszym rywalem? było sentymentów - walka szła na całego, 
• ZATORZE-MlKOLA ł..owicz- PĘ- w końcu grano o najwyższe- halowe trofea 

DZĄCE IMADŁA Lowicz 3:2 (1:1); br: Mecz znakomicie rozpoczął się dla ze
Grzegorz Cipiński 2 (11 i 23) i Paweł Kut- społu Krzyśka Skowrońskiego. Już 

kowski (19) - Maciej Wyszogrodzki (1) ~w pierwszej minucie populamy„,Murnia" 
i Krystian Bolimowski (17). Zatorze: Go- pokonał drugiego bramkarza Pelikana i wy
spoś - Znyk, Pomianowski, Woźniak, Kne- dawało się, ż.e ten mecz będzie miał przewi
ra oraz Cipiński i Kutkowski. Bogus: Skow- dywalny scenariusz. Tymcz.asem tuż przed 
roński, Walczak, Bolimowski, Wyszogrodz- przerwądo wyrównania doprowadził Grze
ki oraz Kosiorek i Gawlik. siek Cipiński. Imadła ponownie wyszły 

na prowadzenie w 17 minucie za sprawa 
Bolimowskiego, ale dwie minuty później od
powiedział golem Paweł Kutkowski. Re
mis tutaj nikogo nie zadawalał, więc do koń
ca trwała walka o zwyci~o. No i szczę
ście uśmiechnęło się do Zatorza Na minutę 
przed końcem po raz drugi na listę strzel
ców wpisał się Cipiński stając się bohate
rem wieczora 

Oczywiście jedna porażka niczego nie· 
przesądza, ale na pewno brak trzech punk
tów może Pędz.ącyrn znacznie pokrzyżo
wać plany. Ten sezon może mieć na prawdę 
sensacyjne zakończenie ... 
1. Dagram-ATŁowicz(l) 3 4-1 
2. Blockersi-Intennarche (2) 3 3-0 
3. Zatorze-Mikola Łowicz (3) 3 3-2 
4.PędzącelmadłaŁowicz(l) O 2-3 
5. ZPW Budowa Łowicz (3) O 1-4 
6. Kia-Motors Łowicz (2) O 0-3 

Zatorze wygrało niespodziewanie z faworyzowanymi Pędzącymi Imadłami. BoB 

Halowa piłka nożna-1. kolejka I ligi ŁLPNP o miejsca 7-12 

Stef an znowu bez graczy 
• ABEX ł..owicz- VAGAT-BSZL Do

maniewice2:0 (1:0); br.: Arkadiusz.Żagiew
ski (1 O) i Jarosław Rachubiński (20). 
Abex: Sowński - ż.agłewski, Osowski, Ra
chubiński i Ługowski oraz Papuga Vagat 
Zimny - Wielec, E. Kruk, D. Strugiński i Ł. 
Strugiński oraz Sękalski i R. Kruk. 

Bez Tomasza Grędy i Lukas7.a Mi
chalskiego zespół Abeksu grając troszkę 
na,,pół gwiz.dka" pokonał beniaminka. Szans 
na gole było więcej, ale chyba drużynie 
Marcina Borka brakowało podbramkowej 
koncentracji. Brawa dla domaniewiczan za 
ambicję. 

• BROOKLYN Kutno - OLIMPIA 
Chąśno O: l (0:0); br.: Michał Kamiński (19) 
Brooklyn: Kamiński - Kornacki, Jaruikow
ski, Jaśkiewicz i Ochmański oraz Wódka, 
Kubiak i Werwiński. Olimpia: Gać -

G.Czerbniak, Okraska, Sochala i Kamiński 
oraz Reczulski i Morawski. 

Sympatyczna i ambitna kierowniczka 
ekipy Kutna zapewne nie tak wyobra?.ała 
sobie początek walki o ligowy byt No prze
cież to właśnie Brooklyn był faworytem 
pojedynku z Olimpią, tymczasem zszedł 
z parkietu pokonany. Ale jest poniekąd sam 
sobie takiego stanu rzeczy winien - jak się 
nie wykorzystuje dwustuprocentowych 
sytuacji do zdobycia gola to trudno mecze 
zwyciężać. A taką okazję miał gracz z Kut
na w pierwszej połowie - otxzymał idealne 
podanie od partnera i stojąc dwa metry 
od pustej bramki ... trafił w słupek! Mecz 
nie był porywającym widowiskiem, co być 
może spowodowała stawka meczu. Poraż
ka omaczała bowiem dla każdej z ekip grę 
o życie w każ.dym następnym spotkaniu. 

Piątka 5. kolejki I ligi ŁLPNP 
•VAGAT-BSZLDOMANIEWICE(l. 

nominacja) - postanowiliśmy wyróżnić 

cały zespół beniaminka, ponieważ ambitnie 
walczył o ligowe punkty z faworyzowa
nym rywalem. A niestety zdan.ają się przy
padki, że inne zespoły nie maja odwagi sta
nąć z teoretyC"Znie silniejszym prz.eciwni
kiem twarzą w twarz. A domaniewiczanie 
udowadniają, ż.e grać można z każdym jak 
równy z równym. 

• PIOffiSZKUP(BLOCKERSI-IN
TERMARCHE, 2. nominacja)-kiedyroz
gyywki weszły w decydującą fazę, każdy z 
zespołów opiera swoją grę na liderz.e. Pio
trek moż.e nie ma typowo przywódczych 
cech, ale na parkiecie to od niego zależy gra 
„bloko\Vych". Kolejny raZ jego gole decy
dują o zwycięstwie drużyny, która caraz 
śmielej myśli o miejscu na podium. 
•MICHAŁ KAMIŃSKI(OLIMPIA 

CHĄŚNO, 1. nominacja)- gol w meczu z 
Brooklynem był być może najważniejszym 
w halowej kańerze tego ?.awodnika. Każde 

zwyci~o w tej fazie ro~ek przybli
ż.a Olimpię do załoiDnego celu -utrzymania 
w ekstraklasie. Tn:ohę~ia, maksimum 
koncentracji i Irek Sołtysiak bę_rlzie mógł 
głęboko odetchnąć. 

• MARCINMAJER(DAGRAM-AT, 
1. nominacja) - popularny ,,Majson" jak
by trochę w cieniu powstałych kolegów. A 
przecież od kilkunastu już lat gra na hali i 
choć lepsze występy przeplata gorszymi, 
teraz należy do wyróźniających się piłka
rzy swojej drużyny. Dobry mecz o mega
puchar Łowicza, bramki na w ekstraklasie. 
,.Stara gwardia" tnyma się mocno ... 

• GRZEGORZ CIPIŃSKI (ZATO
RZE-MIKOLA, 2. nominacja)- jak nara
zie jeden z najlepszych graczy łowickiej ha
lówki - dwukrotnie w piątce kolejki. I tym 
razem nie mógł zostać pominięty przy no
minacjach, no bo w końcu strzelił dwa gole 
Pędzącym Imadłom decydttjąc o dość nie
spodziewanym zwyci~e swojej druży
ey nadfaworyten:i całych ro~ek BoB 

Oldboy tym razem zainkasował punk
ty za walkowera. 

Dlatego sporo było niecelnych podań, strza
łów a pierwszoligowych zagrań jak na lekar
stwo. ,,złotego gola" zdobył w 19. min. Mi
chał Kamiński, co niez;wykle ucieszyło 
kierownika Olimpii Irka Sołtysiaka. Po 
meczu pani Werwińska - ,$2'.efowa" Bro
oklynu sugerowała, że wśród rywali był je
den nieuprawniony piłkarz. Gzy złoży pro
test i jaka bę_rlzie reakcja organizatorów bę
dziemy informować w kolejnych numerach 
Nowego Łowiczanina. 

• KS STEFAN ł..owicz - OLDBOY 
ł..owicz 0:5 (w.o.) 

To już drugi walkower ekipy Tomka 
Białka w tym sezonie. Po raz kolejny Ste
fan nie potrafi zebrać co najmniej czterech 
ludzi. Cóż, chyba już nikt nie ma wątpliwo
ści, że czas tej drużyny w ekstraklasie po
woli się kończy. A przecież była szansaż.eby 
powalczyć z Odbojem, bo ,,Starsi Panowie" 
bez Roberta Nowogórskiego, Michała 
Rozkwitalskiego, Roberta Hyżego, 
Marka Sadzińskiego i DzidoslawaZu
berka. Powstaje szacunek dla trzech gra
cz;y Stefana, którzy chcieli grać i przyszli w 
sobotnie popołudnie do hali OSiR. 
I. Oldboy Łowicz (4) l 3 5-0 
2. Abex Łowicz (4) 1 3 2-0 
3. Olimpia Chąśno (5) 1 3 1-0 
4. Brooklyn Kutno (5) I O 0-1 
5. Vagat-BSZŁ Domaniewice (6) I O 0-2 
6. KS Stefan Łowicz (6) 1 O 0-5 

BoB 

Reebok pokonał Witonię Osiek 4:3, a emocji nie brakowało ... 

Halowe mistrzostwa Łowicza - 6. kolęjka li ligi ŁLPNP. 

No to sobie· postrzelali 
Łowicz, 7 stycznia. Aż dwanaście goli 

padło w meczu Fantazji z „Chińczykami", 
ale więcej powodów do radości mieli jednak 
gracze z Domaniewic. Ekipa Meblomaksu
Mikola wygrywali już 3:0, ale jednak ulegli 
liderom ro~ek II ligi ŁLPNP 5:7. 

6. kolejka II ŁLPNP: 
•ALCATRAZ Kiernozia - WAR

RIORS Bielawy 0:4 (0:2); br.: Maciej Rut
kowski 3 (5, 14 i 19) i Marcin Grochole
wicz (7). 

Żółta kartka: Jan Majchrzak (Alcatraz). 
• WITONIA Osiek - REEBOK 

ł..owicz 3:4 (2:3); br.: Piotr Piotrowski (2), 
Rafał Piaskowski (9) i Paweł Kusiak (22) -
Piotr Zrazek 2 (6 i 8) i Jacek Zrazek 2 (8 
i 21). 

• RTS"Gągolin - TlJRBO..CAR GU
TENÓW ł..owicz 6:1 (2:0); br.: samobój
cza (6), Arkadiusz Przyżycki (IO) Łukasz 
Gładki 3 (14, 22 i 24) i Tomasz ~wski 
(15)- Paweł Znyk (16). 

• FANTAZJA Domaniewice - ME
BLOMAX-MlKOLALowiC'Z7:5(4:3); br.: 
Marek Wielec 2 (8 i 22), Przemysław Imio
łek 3" (9, 12 i 24), Zbigniew Kunecki (12) 
i Robert Panak (14) - Marcin Kamiński 2 
(3 i 13) i Leszek Boczek 3 (5, 7 i 15). 

• ZAJĄCE ł..owicz - PELIKAN-88 
ł..owicz 3:1 (2:1); br.: Mirosław Gielniew-

ski 2(3i10) i Wiktor antosik (15)-Mateusz 
Zimecki (IO). 
•PASIACZEKł..owicz-BARSAKut

no0:7(0:2); br.: MarekKowalski2(1i19), 
Jacek Walczak (8), Dariusz Dąbrowicz (15), 
Mariusz Jakubowski (16), Dariusz Lisow
ski (23) i samobójcza (24). 

Pauza: CZARNIBednary. 
l. Fantazja Domaniewice (1) 6 15 24-14 
2. Barsa Kutno (2) 5 13 26-7 
3. RTS Gągolin (3) 6 13 22-12 
4. Warriors Bielawy (IO) 6 9 14-13 
5. Reebok Łowicz (9) 6 9 19-19 
6. Alcatraz Kiernozia ( 4) 6 9 17-19 
7. M"eblomax-Mikola (5) 5 8 19-12 
8. Witonia Osiek (6) 6 7 16-12 
9. Pelikan-88 Łowicz (7) 5 7 8-11 

10. Turbo-Car Gutenów (8) 5 6 I 2-12 
11. Czarni Bednary ( 11) 5 5 9: li 
12. Zające Łowicz (12) 5 3 9-21 
13. Pasiaczek Łowicz (13) 6 O 6-36 

Kolejne mecze II ligi ŁLPNP odbędą się 
21 stycznia: godz. 15.00: Pelikan-88 Łowicz 
- Czarni Bednaiy, 15.30: Waniors Bielawy
Witonia I Osiek, 19.00: Meblomax-Mikola 
Łowicz - Alcatraz Kiernozia, 19.30: Turbo
Car Gutenów Łowicz - Fantazja Domanie
wice, 20.00: Barsa Kutno - RTS. Gągolin 
i20.30:ReebokŁowicz-ZająceŁowicz.Pau-
za: PasiaczekŁowicz. Paweł A. Dolińsld -

Halowe mistrzostwa Łowicza - 5. kolejka Ili ligi ŁLPNP 

Bramki w końcówce 
Łowicz, 8 stycznia'. Błękitni podtrzy

mali swoją zwycięską passę, choć bramki w 
meczu z Ja-Ro, dające ekipie z Dmosina trzy 
punkty, padły dopiero w końcówce spot
kania 

5. kolejka m ŁLPNP: 
• FML KOWMIR ł..owicz - BAD 

BOY's Lowicz 1:2 (1:0); br.: Robert Stań
czyk (7) - Łukasz Wojenka (14) i Łukasz 
Szakiel (20). 

• OPAKOMET ł..owicz- ZATORZE 
II Lowicz 4:5 (t :3); br.: Dariusz Piorun 2 
(4 i 24), K.rzysztofTatliński (16) i Grzegorz 
Krupa (19) - Piotr Skoneczny (2), Michał 
Szymajda2 (10 i 11 ), Jakub Lis (15) i Daniel 
Wróbel (20). Żółta kartka: Hubert Fijałkow
ski (Zatorze II). 

• CANARINHOS - OSP ł..owicz 0:8 
(0:1); br.: Maciej Sekuła 2 (8 i 14), Łukasz 
Bryszewski 2 (18 i 23), Patryk Gawinek 3 
(22, 22 i 24) i Adam Gawinek (24). 
•BLĘKITNIDmosin-JA-ROł..owicz 

2~1 (0:1); br.: Marcin Stecko (21) i Roman 
Zajączkowski (22) - Norbert Załuski (8). 

• LEXIKOS ł..owicz - OLIMPIA Il 
Chąśno 4:2 (3:2); br.: Maciej Zieliński 2 (3 
i 10) i Daniel Gajewski 2 (8/i 15) - Witold 
Kuoikowski (2) i Sebastian Malinowski (11). 

• NAPRZÓD Jamno - VICTORIA 
Zabostów 0:7 (0:3); br.: Jarosław oOmini
czak 3 (5, 7 i 17), Marek Gładki (IO), Kon
rad Kosiorek 2 (13 i 16) i JjlfOSław Nowak 
(23). 
I. Błękitni Dmosin ( l) 5 15 16-7 

Maciej Zieliński zdobył dwa gple. 

2. Lexikos Łowicz (2) 5 12 20-1 l 
3. Victoria Zabostów ( 6) 5 9 19-1 I 
4. FMŁ Kowmir Łowicz (3) 5 9 9-6 
5. Zatora,e U Łowicz (7) 5 8 9-7 
6. Bad Boy's Łowicz (8) 5 8 8-8 
7.0pakometŁowicz(4) 5 7 11-12 
8. Olimpia II Chąśno (5) 5 6 9-8 -
9 . 0SPŁowicz(ll) 5 5 15-13 

IO. Ja-Ro Łowicz (9) 5 4 4-9 
ll.NaprzódJamno(IO) 5 3 10-18 
12. Canarinhos (12) 5 O 3-24 

W sobotę 21 stycznia rozegrane zostaną 
mecze 6. kolejki ID ligi ŁLPNP,: godz. 12.00: 
Bad Boy' s Łowicz - Victoria Zabostów, 
godz. 12.30: Olimpia II Chąśno - Naprzód 
Jamno,godz.13.00:Ja-RoŁowicz-Lexikos 

Łowicz, godz. 13.30: OSP Łowicz-Błękitni 
Dmosin, godz. 14.00: Zatorze II Łowicz -
Canarinhos i godz. 14.30: FMŁ-Kowmir 
Łowicz-OpakometŁowicz. (pad) 



• SPORT • SPORT • 

W pierwszym treningu w 2006 roku wzięło udział siedemnastu graczy. Więcej o przygotowaniach Pelikana na str. 27. 

Koszykówka - 1 O. kolejka Ili ligi • DERBY POD KONTROLĄ KSl~ZAKA 
•UMKS KSIĘŻAKwwicz-ÓSEM

KA Skierniewice 105:85 (22:27, 35:10, 
17:26, 31:22) 

Księżak: Adrian El-Ward 30 (lx3), Jacek 
Zieliński 15 (2x3), Marek Słoma 15, An
dnej Tłumak 14 (2x3) i Zbigniew Sowiński 
14 (2x3) oraz Bartosz Włuczyński 14 (2x3), 
Jarosław ŚWięty2, Wojciech Tomaszkiewicz 
1, Piotr z.abost i Dawid Tataj. 

ÓSemka: Marcin Żelisławski 28 (4x3), 
Jakub Wiernicki 20 ( 4x3), Marcin Gajda 14 
(lx3), Bartosz Nowak 9 i Piotr Sikorski 4 
oraz Krzysztof Rudnicki 8, Artur Lewan
dowski 2 i Maciaj Pokrop. 

Sędziowali: Krzysztof Świerzyński 
(Łódź) i Arkadiusz Góra (Zduńska Wola). 
Widzów: 200. 
Łowicz, 8 stycznia. W tym sezonie 

w derbowych pojedynkach koszykówki 
zdecydowanym faworytem jest łowicki 
Księżak. Łowiczanie w tej chwili są mocną 
ekipą i zagrozić im może tylko AZS Kutno. 
Przed niedzielnym meczem wiadomo już 
było, że ósemka przyjedzie do Łowicza 
bez swojego podstawowego strzelca - Łu
kasza Mąkolskiego. ,,Mąka" od nowego 
roku zasili właśnie zespół z Kutna, który 
wzmacnia się myśląc o walce o Il ligę. Fakt 

Jacek Zieliński (z piłką) wkomponował się już doskonale w zespól łowickiego 
Księżaka, który tym razem pokonał ósemkę Skierniewice 105:85. 

teii tym bardziaj stawiał w roli faworytów 
gospodarzy. 

Podopieczni trenera Cezarego Wlu
czyńskiego wyszli na parkiet chyba zbyt 
pewni zwycięstwa Goście zaskoczyli łowi
czan w pierwszych minutach swoją sku
tecznością. Dzięki niej po 1 O. minutach gry 
ósemka prowadziła 27:22. Rywale chugą 
kwartę zaczęli od„trójlci" i prowadzili 30:22. 
Ale jak się okazało, to były miłe złego po
czątki. W 15. minucie łowiczanie po rzucie 
,;z;i trzy" Bartosza \/Vłuczyńskiego do
prowadzili do remisu 33:33. Za chwile po 
akcjach Marka Słomy Księżak wygrywał 
40:33 i przejął kontrole nad spotkaniem. Do 
pnerwy nasz zespół prowadził 57:37 i nic 
nie zapowiadało tutaj niespodzianki. 

Po przerwie jednak goście szybko nie zło
żyli broni. W trzeciaj kwarcie wykorzystali 
słabszy okres gry Księżaka i doszli na 'i>ZJ:ŚĆ 
punktów (59:65). To był tylko chwilowy 
przestój Księżaków, którzy zaraz odsko
czyli na bezpieczną pa.ewagę dwudziestu 
„oczek", którą dwoma efektownymi wsa
dami przypieczętowali Adrian El-Ward i 
Jacek Zieliński. W czwartej kwarcie już 
nie było zrywu gości. Barierę stu punktów 
pa.ełamał „trójką'' kapitan łowiczan - Zbi
gniew Sowiński. Ostatecznie Księżak 
wygrał pewnie i wysoko. 

Na pewno cieszy dobra fonna strzelecka 
łowiczan i fakt, że sześciu zawodników zdo
było powyżej dziesięć oczek. To może mieć 
znaczenie w pojedynku z AZS Kutno. Zo
baczymy, czy Księżak w tę niedzielę będzie 
w stanie powalczyć w Kutnie z tamtejszą 
ekipą, która znowu wzmocniła swoje szere
gi tr.zemakolejnymizawodnikami. (zł) 

Prognoza pogody dla rejonu Łowicza w dn. 12-18 stycznia 2006 r. 

Przysłowie ludowe o pogodzie: 
,.BóJ ~W STYC7.Nlł.I MOSNY; BO MARZEC ZAZDROSNY" 
• SYTUACJA SYNOPTYCZNA.: Pogodę regionu kształtuje 
układ wyżowy w chłodnej masie powietrza. 

• CZWARTBC-PIĄTEK: Zachmurzenie.umiarkowane 
do dużego, ale bez opadów, chłodno, noce mroźne. 
Widzialność umiarkowana do dobrej, zamglenia, 
rano lokalnie mgły. Wiatr z kierunków zachodnich, 
słaby i umiarkowany. 

Płock 

Gostynh1 
·112 

\ 

Czwartek - Nledzlela 
12. 15.01.2006 r. 

Temperatury max w dzień 

Płońsk 

\ 
-1/ 2 

Temp. max w dzień: - 1°C do+ 1°C. 
Temp. min w nocy: - 4°C do - 7°C. 

\ 
.112 = \ Sochaczew . 

. ' ·112 • SOBOTA - NEOZIB •:. Słonecznie oraz bez 
opadów, chłodno, a noce mroźne. 
Widzialność umiarkowana do dobrej, zamglenia, 
rano lokalnie mgły. Wiatr z kierunków 
południowych, słaby i umiarkowany. 
Temp. max w dzień: 0°C do + 2°C. 
Temp. min w nocy: - 3°C do - 5°C. 

• POłElZIAł.EK -ŚRODA: Zachmurzenie 
umiarkowane do dużego, bez opadów. Widzialność 
umiarkowana do dobrej, zamglenia, lokalnie mgły. 
Wiatr z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany. 
Temp. max w dzień: + 1°C do + 3°C. 
Temp. min w nocy: - 2°C do - 4°C. 

Głowno 

ŁOWICZ 

-1 / 2 

\ o 

12.01.2006 r. nowy ł.OWICZANIN 

Piłka nożna - Halowy turniej o okazji XIV Finału WOŚP 

Wielkoorkiestrowe gronie 
Łowicz, 8 stycznia. Piłkaa.ełowickie

go Pelikana wprawdzie dopiero w ponie
działek 9 stycznia !O?pOCZęli przygotowa
niado nmdyrewanż.owaj, ale juzdzień w<:zI>
śniaj zawitali do Gostynina, żeby wziąć 
udział w halowym turnieju piłkarskim z.or
ganizowanym przez Burmistrza Gostyni
na i dyrektora tamtejszego OSiR Impreza 
poza oczywistym aspektem sportowym 
miała również szczytny charakter - dochód 
z niej pa.eznaczono na Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy. Wystąpiło sze.5ć ze
społów podzielonych na dwie grupy, po
tem rozegrano półfinały na ,,krzyż'' i finały. 

Był to bardzo sympatyczny turniej- mówił 
najlepszy gracz turnieju Robert Wilk Gra
liśmy na fajnej hali, przy przyzwoitej frekwen
cji. Wprawdzie rywalami nie były respoły 
trzecioligowe, ale żeby 7.dobyć Puchar Bur
mistrza Gostynina trzeba było sporo wysił
ku. Poza tym impreza odbywała się w ra
mach Wielki OrkiestryŚWiątecznej Pomocy, 
więc nie wypada/o organizatorom odmówić. 
To był taki miły wstęp do ciężkiej pracy jaka 
teraz nas =ka ... 

Grgpa A: Mazur Gostynin - Błękitni 
Raciąż 3:3, Błękitni Raciąż - Amator Ma
szewo 3:2, Amator Maszewo - Mazur Go
stynin 4:1. ~Pelikan wwicz-Ma
:zowsze Płock 5:2 (br.: Robert Wtlk 2, Piotr 
Gawlik, Mucin Kosiorek i Maciaj Wyf>ID
grodzki), Kasztelan Sierpc - Pelikan 
wwicz 3:0, Mazowsze Płock - Kasztelan 
Sierpc 2:2. Mecze półfinałowe: Amator 
Maszewo - Kasztelan Sieipc 3:2, Pelikan 
wwicz -Błękitni Raciąż 3:0 (br.: Robert 
Wilk 3). Mecz o 5. mi!4isce: Mazur Gosty
nfu - Mazowsze Płock 8:6. Mecz o 3. mi!4i
~ Kaszt.elan Sierpc - Błękitni Raciąż 8:3. 

Trener Jacek Cyzio i Robert Wilk. 

Mecz o 1. miejsce: Amator Maszewo -
Pelikan wwicz 5:10 (br.: Piotr Gawlik 2, 
Robert Wilk 2, Maciej Wyszogrodzki 2, 
Marcin Kosiorek 2, Lukasz Znyk i Kry
stian Bolimowski). 
1. Pelikan Łowicz 4 9 18-1 O 
2. Amator Maszewo 4 6 14-17 
3. Kasztelan Sierpc 4 7 15-8 
4. Błękitni Raciąż 4 4 9-16 
5. Mazur Gostynin 3 4 12-13 
6. Mazowsze Płock 3 I 10-15 

Najlepszym piłkarzem turnieju wybra
no Roberta Wilka, bramkarzem Rafała 
Gosposia, a trenerem Jacka Cyzio. 

Pelikan wystąpił w Gostyninie w nastę
pującym składzie: Rafał Gospoś - Robert 
Wilk (7. goli w tumiaju), Piotr Gawlik (3), 
Maciaj Wyszogrodzki (3), Marcin Kosio
rek (3), Lukasz Znyk (1), Krystian Boli
mowski (1 ), Artur Serocki i Daniel Cyzio 
(syn łowickiego szkoleniowca) - trenerem 
zespołu jest Jacek Cyzio, a kierownikiem 
drużyny Andrzej Miziołek. BoB 

Koszykówka - 1 O. kolejka Ili ligi 

Już wszystko jasne 
Co prawda sprawa awansu do rozgry

wek baraż.owych o wajście do II ligi koszy
kówki męż.czyzn wydawała się pizesądzo
na już wcześniej, ale dopiero mecze 10. ko
lejki ID ligi przesądziły o tym, że awans 
AZS Kutno i Księżaka został prz.esądzooy. 
Łowiczanie pokonali w bezpośrednim me
czu jedynego rywala, która miał choć teore
tyczne szanse na odrobienie strat - ÓSemkę, 
a AZS Kutno rozgromił łód7.ki Start. 

W tę niedzielę w kutnowskiej ekipie za
debiutował wypożyczony z Ósemki -
Łukasz Mąkowski, ale i prawdopodob-

nie w Księżaku jeszcze w tym miesiącu za
debiutuje nowy koszykarz ... 

10. koli!! m liID: UMKS Księżak 
Łowicz - mka Skierniewice 105:85, 
AZS WSGK Kutno - Start Łódź 108:53. 
I. AZS WSGK Kutno (I) 10 18 884:719 
2. Księżak Lowicz (2) 9 16 785:632 
3. Ósemka Skierniewice (3) 9 12 701:772 
4. Start Łódź (4) 10 11 677:924 

W 11. kołajce ITI ligi wniedzielę 15 stycz
nia zagrają: AZS WSGK Kutno - UMKS 
Księżak wwicz (godz. 16.00) i Start Łódź 
-ósemka Skierniewice. (p) 

Łowicki informator sportowy 
.,,.,..u_.... 
• 17 .30-22.00 - hala sportowaOSiR nr 2 

w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecze I i Il ligi 
vn edycji Amatorskich Mistnostw Łowi
cza w piłce siatkowaj; 
Stbog..14~ 
•15.00-hala sportowa0SiRm2 w Łowi

czu, ul. Topolowa 2; mecz woje\Vódzkiaj 
ligi koszykówki kadetek U-16: UMKS Księ
iak Łowicz - Widzew Łódź; 

!eW!i tt 16 RJmle; 
• 10.00-14.00 ·hala sportowa OSiRnr2; 

Aktja,,ŁowickaFeriada2006':tumiejmini

siatkówki dziewcząt ze szkół gimnazjalnych 
(rocznik 1990-92); 

W1orek. 17 'bTmi'' 
• 9.00-15.00- hala sportowa OSiR m 1 

wŁowiczu,ul.JanaPawłaII3;Aktja,,ł..owic. 
kaFeriada2006": ,,Zimowy Mundial" -tur
niej piłki nożnej chłopcówzklasIIl-IVszkół 
podstawowych (rocznik 1995-96); ' 
· • 10.00-14.00- sala gimnastyczna SP 4 
w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 31 a; Akcja 
,,Łowicka Feriada 2006": Twniej Koszy
kówki Dziewcząt (rocznik 1993-94) o Pu
char Dyrektora SP 4 Łowicz; 

Środa, 18 styąpisr 
• 9.00-15.00- hala sportowa OSiR nr 1 

wŁowiczu,ul.JanaPawłaII3;Akcja,,Łowic
kaFeriada2006": ,,Zimowy Mundial" -tur
niaj piłki nożnej chłopców z klas V-VI szkół 
podstawowych (rocznik 1993-94); 

•10.00-14.00 - hala sportowa OSiR nr 2 
ul. Tqx>lowa 2; Akcja ,,Łowicka Feńada 
2006": turniej minisiatkówki chłopców 
ze szkół ginmazjalnych (rocznik 1990-92); 

~19stn·•·· tt.ioo -hala sportowa OSiR nr l 
w Łowiczu, ul Jana.Paw1aII3;Akcja,,Łowic
kaFeriada 2006": ,,zimowy Mundial" -tur
niej piłki nożnej dziewcząt z klas V-VI szkół 
podstawowych (rocznik 1993-94); 

•I0.00-14.00-halasportowa0SiRm2 
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; Akcja ,,Łowic
ka Feriada 2006": tumiaj triobasketu chłop
oow 'li! S2kół gimnazjalnych (I'OC'Z. 90-92); "*" ....... 

• 10.00-13.00-hala sportowa OSiR nr 1 
wŁowicz.u,ul.Jana.Paw1ail3;Akcja,,Łowic

kaFeriada2006': I turniej Zimowego Grand 
PIDc Łowicza w tenisie stołowym; 

• l 0.00-14.00 - hala sportowa OSiR nr 2 
; Akcja ,,ŁowickaFeriada2006'': tumiaj trio
basketu dziewcząt z klas V-VI szkół pod
stawowych (rocznik 1993-94). (p) 
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