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ozboju na 36-letnim rowerzyście próbował dokonać 28 WI7.eŚilia późnym
· wiecwrem w rejonie ulicy Topolowej
przy osiedlu Bratkowice w Łowiczu
16-letniBogdanS. wrazzdwomakolegami.
Napastnicy użyli fortelu. Gdy zauważyli
nadjcidżającego rowerzystę, jeden z nich
położył się na ziemi i·udawał nieprzytomnego. Rowerzysta zatraymał się i zbliżył do
leżącego 16-latka, a w tej chwili leżący szybko wstał i zaatakował go. Cała trójka próbowała obezwładnić mężczyznę oraz skraść
mu plecak i rower: 36-latek obronił sięjed
nak i wezwał policjantów, którzy pcxłcZ$
patrolowania miasta zatrzymali jednego
(mak)
z napastników.
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Pijany potrącił dziecko
9-letniAdamR trafiłzezłamanąnogą do
szpitala w Płocku po wypadku, do którego
doszło w środę 27 września około godz. 19.
na ul. Wólczyńskiej w Sannikach. Dziecko
zostało potrącone przez 34-letniego Rafała
M. z okolic Sannik, kierującego Audi 80.
Do wypadku doszło w momencie, gdy
dziecko przechodziło przez jezdnię w nieoznakowanym miejscu. W wynlku wypadku chłopiec doznał złamania kości podudzia
prawej nogi. Plzybyli na miejsce wypadku
policjanci z Sannik stwierdzili, że kierowca
Audi miał około l promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Kierowca został za(mwk)
trzymany w areszcie.

Dariusz Karski, właściciel przemysłowej dzialki przy ul. Grunwaldzkiej
w Łowiczu, ma decyzję Urzędu Miej-

skiego o warunkaeh jej zabudowy.
W chwili obecnej chce wystąpić
z wnioskiem o budowę magazynu
o powierzchni 2.100 m 2 z parkingiem
podobnej wielkości. Musi się jednak
spieszyć, bo Rada Miejskachce unienić przeznaczenie terenu z przemysłowego na mięszkalno-usługowe.

niosek o zmianę z.apisów na temat
tego obszaru złożył radny Grz.egorz
Mićhalak na sesji Rady Miejskiej 28 września. Michalak oznajmił, że od mieszkań
ców tej części miasta wie, że właściciel dział
ki, na l<fórej prowadzona była do1ąd działal
ność nieuciążliwa, ma nowe plany inwestycyjne. Chce prowadzić obsługę prr.emysłu,
z czym wiązać się bt(dz:ie dojaz.d wielotonażow'ych pojazdów do tej nieruchomości. Dla

W

Położona przy kolei działka nie
się pod mieszkaniówkę...

na- . .. ale dojazd do niej wiedzie tylko

.. . bo Grunwaldzka jest już od da wna zamknięta.

daje

dość wąską ulicą Cichą...

dobramieszkańcówwysunąłwniosekozmia

16 radnych poparło ten wniosek, 3 wstrzy- czyn, za przyjęciem. planu, co przeciw.
Sprawa wróci pod obrady Rady Miejskiej
Przyjęcie wniosku oznacza jednak, że kolejnej kadencji, najwcześniej za 3-4 mieprzyjęcie planu dla tego obszaru, plano- siące. Wobec stanowiska Rady Miejskiej,
wane na ten dzień, odsunie się w czasie. ratusz musi ponowić procedurę dotyPierwotnie zresztą plan miał być zaak- czącą kilku działek na tym obszarze. Po
ceptowany już podczas sesji czerwco- naniesieniu zmian plan będzie ponownie
wej. Nie doszło do tego, bo taka sama wyłożony do publicznego wglądu.
dok. na str. 5
ilość radnych była wtedy, z innych przy-

nę

prz.eznaczenia tego obszaru z 'prz.emysłowego na teren o :zabudowie jednorodzinnej z usługami. Radny Marek Wojtylak
spytał o jaki obs7M chodzi. Aleksandra
Banaszczykz Wydziału Gospodarki Gruntami i Planowania Przestnennego pokazała na mapie fragment ul. Grunwaldzkiej
między trasą nr 2 a torami kolejowymi.

mało się od głeCu.

Danuto Jażdżyk
• •
•
nie zy1e
30 września zmarła
65 lat prez~ Łowickiego
Klubu Amazonek Danuta ZabrzewW

sobotę

w wieku

ska..Jażdżyk.

Reggae wTipes Topes

P

uŻjutro, wpiątek6paździemikaogodz.
20 w klubokawiarni Tipes 1'.opes wYstąpi zespół Cala Góra Barwinków,
prz.ed nim jako suport zagra łowicka formacja Dzianina Bilet wstępu kosztuje 8 zł.
Cala Góra Barwinków (www.barwinki.prv.pl), to fo1111l1Cja znana już łowickiej
publiczności. Muzycy zagrali bowiem
w Tipe8 Topes rok temu, zostali wtedy bardzo ciepło przyj~. Nic dziwnego, bo formacja gra przystępną, melodyjną muzykę,

J

będącąpolączeniemreggae i ska.

Dzianina, która poprzedzi koncert gwiazdy wieczoru, t.o formatja istniejąca od roku,
·muzycznie jest zbliżona do Całej Góry Barwinków, grają też reggae z elementami ska Pół tysiąca osób przybyło w minioną sobotę do Łowicza na zjazd absolwentów „Ekonomika", w. setną rocznii punk rocka. W Łowiczu, mimg że z.espół cę istnienia szkoły. Na zdjęciu, podczas uroczystości, od lewej: dyrektorka szkoły Zofia Szalkiewicz; prezes
istnieje od roku, ma już swoich gorących zarządu Fundacji Spółdzielczy Fundusz Oświaty Wiejskiej Danuta Kryska, przed laty dyrektor zespołu szkolenia
fanów, zdobytych coraz lepiej granym kon- w CRS, który był' organem prowadzącym "Ekonomika"; z prawej poprzedni dyrektor Jan Wójcik. O jubileuszu
(tb) piszemy na stronie 8.
certami.
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Łowicz, ul. Stanisławskieao 2
(przy Nowym Rynku naprzeciw Polo Marketu)
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Być moźe znajdzie się dzierżaw
ca na budynku byłej Szkoły Podstawowef w Borowie~ Zainteresowane jest nim małżeństwo z Łodzi, które chciałoby otworzyć w nim dom
pomocy społecznej.

lacówkę taką małżonkowie prowadzą

P

w Łodzi. Obecnie trwają rozm.er
wy i jak mówi wójt gminy Sylwester
Kubiński: -Mamy nadzieję, że tym razem nie
są to mrzonld, ale sprawa realna.
Jest co omawiać, gdyż inwestorzy chcieliby, w razie dzierżawy, aby gmina zwolniła
ich na 3 - 4 miesiące z płacenja czynszu.
Mo!ywują to potrzebą poczynienia
·

organizuje: ./wesela ./ poprawiny./ komunie
./bankiety./ Imprezy okolicznościowe

we własnym lokalu lub catering
LOKAL KLIMATYZOWANY
DOMANIEWICE ul. Główna 5
Tel. (0-46) 838-36-46, 0~07 -930·234

ogrzeb odbył się wczoraj, na cmentarzu parafialnym na Bratkowicach.
Była osobą o bardzo silnej osobo- ·
wości. Jako inicjatorka i założycielka powstałego dwa lata temu klubu, uniiała skupić przy sobie wiele osób cierpiących
z powodu takich samych problemów co
ona. Nie była to jej pierwsza działalność
społeczna. Jako wieloletnia pracownica
łowickiego „Syntexu" była aktywną działaczką NSZZ „Solidarność", członkiem
zarządu komisji zakładowej. W ostatnich
latach pracy zawodowej była pracownicą
biura związku w tym zakładzie.
- Była bardzo pozytywnie nastawiona
do ludzi, bezpośrednia i zaangażowana
jako działaczka społeczna. Ze swoją chorobą walczyła do końc_:a - mówi Jacek Sikora, były szef Solidarności w Syntexie,
później Solidarności Ziemi Łowickiej.
(mwk)

już

w obiekcie niezbędnych inwestycji, m..in. założenia windy, modernizacji łazienek, pm:robienia klas lekcyjnych na pokoje. Gmina
chce natomiast uzyskać zapewnienie, iż
pierwszeństwo w zatrudnieniu będą mieli
jej mieszkańcy. . Dzierżawa miałaby zostać podpisana
na 20 lat, z możliwością wykupu na wła
sność. W obiekcie zatrudnienie znaleźć
mogłoby od 15 do 20.osób: kucharki, pielęgniarki, salowe, sprzątaczki, kierowca
itp. Inwestorzy deklarują, że zatrudniliby osoby z terenu gminy Bielawy. Miesięczna _opłata za czynsz wynosić miała
by 2 tys zł.
dok na str. 5
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nowy

5.10.2006 r.

Służbo

nie drużbo

yjaz.deni strażaków do gaszenia pożaru w domu przy ul. Sochaczewskiej w Łowiczu zakończył się
wczorajszy mecz towarzyski między więź:
niami z Zakładu Karnego ze strażakami
z Państwowej Straży Poż.amtj.
Mecz piłki nożnej rozpoczął się o godz.
1O., kwadrans przed końcem, gdy więźnio
wie prowadzili 2: 1, dyżurny straży odebrał
infonnację o pożarze. Do akcji pojechało
6 strażaków - piłkarzy. Pozostali strażacy
czekali na ich powrót
- Najgorsze jest to, że wrócą rozgrzani.
Wejdą na boisko i nam dokopią - mówił je-

W

ŁOWICZANIN

den z piłkarzy z ZK. Po kilku minutach
okazało się, że nie mają się czego obawiać. Strai:acy wrócą za godzinę, może pól- przekazano im informację.
Przy ul. Sochaczewskiej palił się garaż,
zniszczeniu uległ prostownik i inne urzą
dzenia. Straty materialne nie były duże. Problemem był czarny dym, który powstał po
spaleniu styropianowych kasetonów. Po
ugaszeniu pożaru oddymiano pomieszczenia na parterze i piętrze.
Organizatorzy meczu zdecydowali, że
mecz zagrają ponownie 1Opaździernika.
(mwk)

,

Swinie sq, poz-oleń nie ma
Niespełna godzinę po odjechaniu
WaldemarŚwidrowskizKomitetuMiesz
powiatowych inspektorów budow- kańców wsi Wyborów mówi, że wieś jest
lanych do dawnej Spółdzielni Rolni- zaniepokojona tym, co dzieje się w spół
czej w Wyborowie, wjechał pierw- dzielni. Komitet będzie szukał pomocy
s-z.y transport trzody chlewnej. Wie- wsz.ędzie, bo inwestor kpi sobie z prawa ·
czorem przyjechał drugi, w sumie
Nadzór budowlany wstrzymał prace
jest tam już ok. 700 świń. Produk- przystosowujące do produkcji trzody
ŁOWICZANIE W STOCZNI GDAŃSKIEJ. Ttzydziestoosobowa grupa łowiczan, członków i sympatyków Prawa i Spra- cja trzody w spółdzielni ruszyła, bez chlewnej. Postanowienie to jest utrzymane
w mocy. W innych obiektach powiatowy
wiedliwóści, wzięła udział w niedzielę 1 października w wiecu poparcia dla rządu Jarosława Kaczyńskiego na terenie żadnych pozwoleń.
wydział Architektoniczno-Budowałny
Stoczni Gdańskiej. Jako źe większość pojechała w łowickich strojach ludowych, od razu zostali skierowani do pierwajątekspółdzielni w Wyborowi.e chce w Łowiczu nie zabronił pfac remontowych
szych rzędów, a 11-letnią Anię Dziedzic organizatorzy wyróźnili tym, źe siedziała przez całe przemówienie premiera
kupić krajowy potentat w produkcji
Inspekcja Budowlana 13 września,
tuż pod jego mównicą. Jej postać pojawiła· się w relacjach wszystkich stacji telewizyjnych z tego wydarzenia. - To było dla
nas podładowanie akumulatorów. Po ostatnich wydarzeniach w Sejmie, wiele osób zadawało sobie pytanie "Co teraz?". tizody chlewnej, Paweł Święcicki Cz:ęśćza stwierdziła nielegalnie wybudowany zbiorNa spotkaniu była gorąca atmosfera, a to co było najważniejsze dla ludzi tam zgromadzonych, to walka o Polskę, do budowańkupiłjuż jego synAdńan Święcic nik na gnojowicę o pojemności 70 m1. Uży
której się przyłączamy - powiedział nam pełnomocnik parlii na powiat łowicki Marcin Kosiorek.
(tb} ki. Mieszkańcy Wyborowa boją się powsta- ty materiał nie zapewniał szczelności i ponia wielkiej fermy tlzody chlewnej, w której wstał w· pobliżu gminnego ujęcia wody.
mogłoby być hodowanych nawet 4,5 tys. Wydano decyzję o rozebraniu zbiornika.
świń. Sami też hodują świnie, choć nie na
Jutro w piątek 6 października na teretaką skalę. Duż.a ferma to smród,. zagrożenie nie spółdzielni odbędą się kolejne już oglę
dla środowiska i ograniczenia w hodowli, dziny.
które mogą ich dotknąć.
(tb)
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NIE ZATOKI, ALE PARKING
będzie miał jak mi towaru przywieźć.

Przywrócenia zatok
parkingowych
przed sklepami przy
ul. Bolimowskiej żądają
właściciele tamtejszych
sklepów.

P

od pismem skierowanym 3 paździer
nika do Urzędu Miejskiego w Łowi
czu podpisali się właściciele 6 sklepów
i apteki. Nowe rozwiąz.anie byłoby - ich
zdaniem - niekorzystne dla osób korzystających ze sklepów i ogródków działkowych.
W pierwszej wersji projektu modernizacji
ul. Bolimowskiej Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad w Łodzi nie przewidywała żadnych parlcingów i tylko jeden
Żjaz.d z drogi - w osiedlową uliczkę prowadz.ąCąpomiędzy bloki na os. Konopnickiej.
- . Przecież nawet samochód dostawczy nie

Nie musi

iść

Gdzie
stali ludzie, Jaórzy przyjeżdżają do
ogródków działkowych? - denerwował się
Janusz Zajdlewicz, którego :żona ma tam
skJep spożywczy. Projekt przewidywał, że
od ul. Bolimowskiej chodnik o szerokości
1,5 m miał być oddzielony 1,5 metrowym
pasem zieleni. Takie rozwiązanie dla handlowców byłoby fatalne, bo uniemożliwia
łoby zatrzymywanie prz.ed sklepem osób
jadących ulicą Bolimowską, a dojście do nich
byłoby jedynie od strony osiedla. Nowa
koncepcja, która powstała po interwencji
miasta w GDDKiA przewiduje, że chodnik
o szerokości 2 m nie będzie oddzielony od
jezdni pasem zieleni i wygospodarowane
zostanie więcej mitjscana parldngpizedPSS
Społem i kioskiem z gazetami. Będzie też
stworz.ona możłiwośĆ wjazdu sllmochodami na pas przed sklepami wz.dłuż Bołimow
skitj aż do końca zatoki parlcingowej przed
ogródkami działkowymi. - Sklep bez podbędą

przez tory

Sprawa powrotu ze szkoły do jazdu tam nie ma. Był w tej sprawie u ,wójta
domu dziecka z Karolewa rozpatry- Andrzeja Werle, a ten polecił mu napisać
wana będzie- na październikowej pismo do Rady Gminy. - Byłem w gminie
sesji Rady Gminy Nieborów.
i tam nikt moim pismem się nie interesuje.
Zbliżają się wybOry, nie wiadomo, czyjakaś
ozmianieumowyzdowożącymdzieci sesja będzie, obawiam się, że wójt mnie po

P

PKS, zmieniły się też trasy i uczniowie z Karolewa, zabierani są do szkoły spod domu W drodze powrotnej wysiadają już nie w sąsiedztwie domów, ale na
krzyżówce w Karolewie.
Gmina ma obowiązek zapewnić uczniom
dowózjeśli mają od szkoły 3 km, jednak nie
musi dowozić ich pod sam dom qjciecdziecka- Stanisław Lepieszka mówi, że wysiadając na krzyżówce w Karolewie, dziecko musi
przechodzić przez tory kolejowe, a prze-

prostu zbył - mówi.
Jak odpowiada wójt, sesja rady gminy
odbędzie się w październiku i sprawa bę
dzie na niej rozpatrywana. Wójt zauważa
jednak, że dziecko nie musi przechodzić
przez tory. Kiedy wysiądzie na krzyżówce
w Bednarach, a nie Karolewie (tam też zatrzymuje się autobus), ma do przejścia około kilometra, bez potrzeby przechodzenia
przez tory.
(wcz)

Młodą, kreatywną, pracowitą
osobę do działu

i uczciwą

„

REKLAM I OGLOSZEN
zatrudni Oficyna Wydawnicza „Nowy Łowiczanin "
Preferowane wykształcenie wyi$ze,

własny

samochód, doświadczenie w sprzedaży

Oferty wyłącznie pisemne prosimy składać
pod adresem: 99-400 towir:z, ul. Pijarska 3a

jaulu. to w obecnych czasach niejest dobry
sklep. Klient powinien mieć wygodę korzystania. Dlatego też mam nadzieję, że dojdzielny do porozumienia i stwotzy111}' parking przed sklepem, z laórego będą też korzystali klienci innych sklepów - powiedział
nam prezes łowickiej PSS, Stanisław Przybysz. - H'ydaje mi się, że udało nam się wynegocjować z inwestorem niezłe wanmki,
zważywszy że najpierw nie planowali żad
nych zjazdów i parkingów - mówi wiceburmistrz Paweł Bejda.
ymczasern cz.ęściowo otwarty- ale tylko dla mieszkańców i tzw. wjaz.dów docelowych - został ruch samochodowy na
ulicy Bolimowskitj w Łowiczu. Cały czas
Erbedim prowadzi tam wymianę nawierzchni i można spodziewać się tymczasowych
zamknięć i utrudnień. Lewa strona asfultu
Gadąc w stronę Skierniewic)jestjuż wylana,
teraz prowadzone są roboty ziemne na prawej stronie Bolimowskiej na odcinku do
ul. Żwirki i Wigury.
(mak)
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• 27 września policja otrzymała zglosz.enie kradzieży telefonu komórkowego na Nowym Rynku w Łowiczu. Nieznani sprawcy
mieli ukraść 17-letniej Marcie P. Nokię 6020
o wartości około 400 zł.
• 27 września około godz. 21.30 policjanci zatrzymali na gorącym uczynku podczas włamania do budynku mieszkalnego przy
ul. Mickiewicza w Łowiczu 18-letnią Joannę
B. Wobec zatrzymanej zastc1Sowano dozór
policyjny.
'
• 28 września policja otrzymała zgło
szenie oszustwa, do którego miało dojść na
internetowej aukcji. Wojciech R z Łowicza,
po zapłaceniu 210 zł otrzymał niekompletną tapicerkę samochodową.

Po uszkodzeniach samochodu i roweru motna się domyślić, jak duźa
była siła uderzenia rowerzystki. Młoda kobieta wciąź walczy o źycie.

Cięiko

ranna rowerzystka

JL. ··yna M., 20-letnia mieszkan- sława Ł. z gminy Gąbin. W wyniku zderze( li Stępowskiej w gminie Kier- nia, rowerzystka doznała bardzo poważnych
nozi- została ciężko ranna ·w wy- obrażeń w postaci urazu kręgosłupa, zła
padku, do którego doszło w niedzie- mań nóg oraz obrażeń wewnętrznych.
lę 1 października około godz. 4.30 Wstanie ciężkim przebywa w Szpitalu Miejw Szkaradzie gmina Sanniki.
skim w Płocku. Kierowca Citroena byłt:m;ź
wy. 'Ze wstępnych ustaleń wynika, że prawo~ doszło na drodze z Socha- dopodobną przyczyną wypadku było nieczewa do Płocka. Justyna M jadąc ro- zachowanie przez rowerzystkę wystarczawerem potrącona została przez Citroena jących środków ostrożności podczas skrę
Xsara, kierowanego przez 35-letniego Jaro- tu w lewo.
(mwk)
ka~
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• 28 września w sklepie Biedronka pny ul.
z.duńskiej w Łowiczu ochrona zatrzymała 67letnią Kazimierę W., która próbowała ukraść
towar o łącznej wartości 4,88 zł. Kobietę ukarano mandatem karnym.

Nova, podczas ładowania transportu, palety
koncentratów pomidorowych o wartości
około 4 tys. zł.
• 30 września policja otrzymała zgłosze
nie kradzieży telefonu komórkowego marki Nokia 6101 , do czego miało dojść w szatni przy boisku klubu sportowego Czami Bednary w gminie Nieborów.

• 28 września w Zawadach w gminie Ło
wicz nieznani sprawcy włamali się do należą
cej do gminy Łowicz hydroforni, z której ukradli sprężarkę o wartości około tysiąca zło
• 1 października w Łyszkowicach zdatych.
. rzył się wypadek drogowy, podczas którego
• Tej samej nocy, również w Zawadach kierujący rowerem Heruyk B. wymusił pierww gminie Łowicz nieznani sprawcy włamali szeństwo pizejazdu i zderzył się z samochosię do biblioteki mieszczącej się przy OSP dem marki Opel Astra, którym jechał 37i ukradli butle gazowe o wartości 1.200 zł.
letni Jacek G. Obydwaj uczestnicy wypadku
.
• 29 września około godziny 17.30 poli- byli trzeźwi.
cja otrzymała zgłoszenie włamania do Seata
• 3 października w Kocierzewie poliIbiza. Skradziono portfel z dokwnenłllmi. Stta- cjanci zatrzymali do kontroli 39-letniego
tę oszacowano na .około 200 zł.
Henryka R., który pomimo orzeczonego
• 30 września w sklepie Biedronka przy ul. przez sąd zakazu jazdy rowerem, jechał
Zduńskiej w Łowiczu 43-letni Piotr S. prólxr nim po drodze publicznej. Rowerzysta był
trzeżwy.
wał ukraść buty o wartości 35 zł. Został zatrzymany pIZez ochronę sklepu, policja ukaWszystkie osoby. które mogłyby pomóc
rała go mandatem.
w ww. sprawach prosimy o osobisty lub tele• 30 września policja otrzymała zgłosze foniczny kontakt z Komendą Powiato wą
nie próby kradzi eży z terenu zakładu Agros Policji w Łowiczu.

Nasi dziennikarze do Waszej dyspozycji
W tym tygodniu na wszelkie sygnały o sprawach,
które Waszym zdaniem powinny być opisane,
czekają pod redakcyjnym telefonem (046) 837-91-21
i przy skrzynce mailowej: redakcja@nowlow.pl:

Mirosława

Wolska-Kobierecka

Wojciech
Czubatka

nowy

ŁOWICZANIN

Oddonię strażnicy

no 80-lec_ie OSP wWeiscoch

W niedzielę 8 października 80 lat
istnienia świętować będzie Ochotnicza Straż Pożarna w Wejscach
w gminie Kocierzew Południowy.
bchody rozpoczną się mszą św. polową o godz. 14, po której poświęco
na i oddana do użytku zostanie nowa
Clif>ć strażnicy. Jest to sala o wymiarach 22
na 12 metrów, którą druhowie budowali
przez 2 lata. Prez.es OSP Wejsce Tadeusz

O

WSannikach
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Trakul mówi, ż.e w chwili obecnej w Wejscach możliwe jest organiwwanie przyjęć
dla 400 osób, bo jednostka dysponuje,
oprócz nowej sali, budynkiem dawnej
szkoły, z garaż.ami i kotłownią olejową.
Powierzchnia starej części to 360 m2 •
Nowa sala na razie nie ma centralnego
ogrzewania, ale w przyszłości będzie konieczność wykonania go, aby budynek
nie niszczał.
(mwk)

chcą iyć

bezpiecznie

bezpieczeństwie prze- 56 Dross zorganiwwali m.in. wspinaczkę
z zabawą na festynie na skrzynki, chodzenie po linie, sl:l7.elanie
,,Żyjmy bezpiecznie", który 29 i 30 z łuku oraz wiatrówki.
września odbył się w Sannikach.
Drużyna Pierwszego Batalionu Kawalerii Powietrznej z Leźnicy Wielkiej prezenaimpreziez.organizowanejprzezKo- towała uzbrojenie oraz umiejętności żołnie
mendę Powiatową Policji w Gosty- rzy. Kolejną atrakcją imprezy był pokaz
ninie, l}rząd Gminy w Sannikach oraz szkolenia policyjnych psów oraz akcja znaMarszałka Województwa Mazowieckiego, kowania rowerów.
bawiło się około 700 ucmiów szkół podstaListonosz z poczty w Sannikach ro:zdawowych, gimnazjum i przedszkolaków.
wał dzieciom słodycze oraz ulotki na temat
Pojawili się policjanci, wojsko i harcerz.e, bezpiecznego domu i mieszkania. Festyn
obecny był również: Wojewódzki Ośrodek zakończył się pokazem lotu paralotni
Ruchu Drogowego w Płocku, który z.orga- z Gostynina
Józef Cywiński (w prawej) przygląda
nizował konkurs z wiedzy o ruchu drogoWszystkie dzieci biorące udział w festy- firmy Leszek Skrzeczyński.
wym, połączony z praktycznąjazdą na ro- nie otrzymały rowerowe gadżety: cxiblaski
werze po torze przeszkód Harcerze z Aka- na ręce oraz kaski ochronne.
demii Rekreacji i Sportów Ekstremalnych
(mwk)

Wiedza o

platała się

N

się

pracy przy przyłączaniu gazu. Z lewej czołowy pracownik czyniącej to

,

,

PANSTWO CYWINSCY LICZĄ,
•
ZE B~DZIE TANIEJ
Gaz ziemny dla pierwszego odbiorcy indywidualnego w Łowiczu

W ciągu dwóCh tygodni od przy-·
gaz ziemny do
pierwszego w Łowiczu odbiorcy indywidualnego. We wtorek 3 paź
dziernika rozpoczęły się prace przyłączeniowe do posesji Elżbiety
i Józefa Cywińskich przy ulicy Żwirki
i Wigury.
łączenia, popłynie

P

ierwszego dnia wykonano przecisk
pod asfultem do linii ogrodzenia,. następnie, w piątek, poprowadwna ma zostać instalacja doziemna od
gazo-

Pokaz Kawalerii Powiet(7nej z jednostki w Leźnicy był bardzo efektowny.
Tego, co pokazali, lepiej nie naśladować.

skrzYnki

Nie będzie ryb wfontannie
Na twarzach dzieci przechodzą
cych w niedzielę i w poniedziałek
1 i 2 października przez Nowy Rynek w Łowiczu dawało zauważyć
się rozczarowanie. Nowa fontanna, która cieszy się z dnia na dzień
coraz większym powodzeniem, nie
działała takjak powinna. Woda wylatywała tylko z czterech spłasz
czonych dysz, a do tego z przerwami. No i nie było pływających tam
jeszcze w ostatnią sobotę września ryb.

p

kitj mleczarni - dodaje. Obecnie dom pań
stwa Cywińskich ogrzewany jest olejem
opałowym, którego ceny stale idą w górę.
Ogrzanie domu w ciągu całego rQku wymagało kupna 2.700 litrów oleju, co kosztowało około 6 tysięcy złotych. Po przyłączeniu
gazu, roczny koszt ograania domu, zgodnie
ze słowami gospodarza, wyniesie 45 procent tej kwoty.
asz rozmówca zdecydował się na
przyłączenie gazu już z chwilą, kiedy ruszyła budowa linii gazociągowej.
- Pracowałem przez 47 lat na ~óżnych ·
stanowiskach, ostatnio jako dyrektor do
spraw surowcowych w cukroWni w Dobrzelinie i w ciągu tych lat zawsze starałem się iść z postępem - opowiada. - Teraz
jak słyszę, wszyscy sąsiedzi są chętni do
odbioru gazu, ale wie pan jak to jest, ktoś
musi być tym pierwszym.
(wcz)

N

Dlaczego woda nie iest dobra

,

- Woda w Kiernozi jest niezdatna go wodociągu na nowy z PCV nie jest
do picia, jest żółta i śmierdząca. wnajbliższymczasieplanowana,zewzgl~
Zlewy mamy od niej żółte, a wodę du na wysokie koszty. Aby problem zminina herbatę czy rosół trzeba kupo- malizować,odmiesiącaprowadzOnejestpłu
wać w sklepie. To po to tyle płaci- kanie wodociągu przez odkręcanie hydranmy za wodę, żeby była taka zła'? tów. Nie robiono tego latem, ze względu na

o zmodyfikowaniu ustawień kom-

- mówiła zdenerwowana czytelniczka, dzwoniąc do naszej redakcji. ,

wodywyglądająokazalej,zaśryby
odłowiono, ponieważ... ktoś je tam wpu-

--- - - - -

w

gazociągu doprowadzając.ego gaz do łowic

Kiernozia

putera sterującego fontanną, słupy

ściłbezuzgodnieniazratuszem. Wiele osób
jednak uznało je za ryby ozdobne, które
. czasami ozdabiają przydomowe oczka
wodne. hmi twierdzili, ż.e to zwykłe ryby
hodowlane, nieduż.ekarpie lub płocie. Czyżby dowcipniś zamierz.al odlowić ryby dopiero na święta?
- Tam nie może być iadnych ryb. Ktoś
nam zrobił psikusa i je wpuścił. Musiały
zostać odłowione - powiedział nam wiceburmistrz Paweł Bejda Ryb - nawet tych
ozdobnych - nie moż.e być w fontannie na
Nowym Rynku, ponieważ do wody dodawany jest środek chemiczny, który ma zapobiegać między innymi rozprzestrzenianiu się glonów, a jest też: szkodliwy dla ryb.
Faktycznie, ryby wpuszcwne do fontan; ny kilka.dni wcz.eśniej.,,inajW}!taŹlliej nie

mierz.a do budynku. Kolejnym krokiem bę
dzie rozprowadzenie w budynku rur instalacji wewnętrznej, montaż pieca itd Biegną
ce od nitki gazowej pizylącze i c'U(ŚĆ doziemna wykonane są z tworzywa polietylowego.
Jak na razie Łowiczu na przyłączenie
czeka trzech odbiorców indywidualnych
- wspomniani już państwo Cywińscy oraz
jedna osoba na Żwirki i Wigmy i jedna na
Nadbzurzańskiej, czyli w bezpośrednim.
sąsiedztwie nitek gazociągowych doprowadzających gaz do dużych cxibiorców. Mazowiecka Spółka Gawwnictwa zainteresowana jest bowiem przede wszystkim dużymi cxibiorcami i posesje nieleżące w są
siedztwie gazociągów, nie mają wielkich
szans na to, aby stać się cxibforcami indywidualnymi.
- Nam się udało - mówi Józef Cywiński,
który wniosek złożył jako pierwszy z Łowi
cza, już 26. kwietnia - Mamy najbliżej
do
.

J

Ryby, nawet te ozdobne, nie będą pływały w miejskiej fontannie - woda

z chemicznymi uzdatniaczami jest dla nich zabójcza.
zniosły zmiany środowiska. W niedzielę
pierwsze z nich pływały śnięte. - 7-adna
ryba tam się nie utrzyma dłużej niż kilka dni
ze względu na używane środki chemiczne.
Niepotrzebnieje ktoś tam wpuścił, tylko kl<>pot mieliśmy. .. - nie pozostawia złudzeń naczelnik ratuszowego Wydziału Inwestycji

nych zanieczyszczeń stałych: patyków, papierów itp. .zamontowane w fontannie dysze oraz system sterujący wodą ciągle jeszcze jest poddawany regulacjom, dlatego też:
nie zawsze słupy wody wyglądają tak jak
wyglądać mają ostatecznie. Fontanna ma
być ostatecznie wyregulowana do soboty, ·
Grzegorz Pe!b.
21 pażdziemika, na który to dzień jest przePracownicy Z,akładu Oczyszczania Mia- widziane uroczyste, oficjalne otwarcie Nosta, którzy mają sprzątać Nowy Rynek wego Rynku - choć tak naprawdl(, rynek
i okolice, mają za zadanie również dogląda- żyjejuż od dwóch tygodni własnym życiem
,
, nie fontannyj. WYławianiez pit;j ~~-. 1
1, ·~" : ' c
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suszę i obawę o wystąpienie deficytu wody.
Płukanie całego wodociągu trwać będzie
·przez najbliższe dwa miesiące, ze względu

ej :zdaniem problem pogo=ia sięja- na ilość hydrantów i konieczność pogodze..
kości wody występuje od czasu pod- nia tych prac z innymi pracami, jakie konłączenia nowej studni i pomimo zgł<>s7,eJ} do seiwatorzy prowadzą na obu stacjach.
Urzędu Gminy nic się nie znńenia SekreGdy pytaliśmy Boguckiego, na której nlitarz gminy Jarosław Bogucki mówi, ż.e pro- cy lub na którym osiedlu problem jest najblem jest w Urzędzie Gminy znany poważniejszy, przyznał, ż.e nie wie. Przyi nikt go nie lekcewazy. - Woda ze stacji llY- puszcza, ż.e nie dotyczy całych ulic czy osiechodzi dobra, problememjest sieć wodociLL- dli, ale są to pojedyncze przypadki. Do- .
gowa - przyznaje sekretarz. W ubiegłym kładne rozpoznanie problemu utrudniają
roku podłączona z.ostała do sieci nowa sta- sami mieszkańcy Kiernozi lub innych miej· cja uzdatniania wody w Woli Stępowskiej scowości, któizy dzwoniąc do gminy nie
i od tego momentu w wodociągu na terenie przedstawiają śię i nie mówią, gdzie mieszKiernozi woda płynie w przeciwnym niż kają Takie zgłoszenie nie jest lekceważone,
dotąd kienmku. Ponieważ jest to stary, po- ale znacznie utrudnia pracę ko~atorom,
nad 40-letni wodociąg, wykonany jeszcze którzy szukają najgorszych miejsc sieci „po
z azbestu, ciśnienie wody powoduje w nim omacku" w sieci, która ma długość 120 kiloodrywanie nagromadwnego przez lata osa- metrów. ·
du, stąd taki ~si~~; ~~$:l- •, _ ~ .. ':' ~"·'··~n~-.,
(m1"k)

,l, •~~__, ... ,,_,,..,,,,-.r.

„,__,fl/i:il/Jr_.,.~.....,••

.,..._....... .:r.,.......,--.:.,...,;;a,....,...
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Kiedy ZEC zacznie grzać

CZY TRZEBA STAC W KOLEJKACH
S
W WYDZIALE KOMUNIKACJI?
- Bylem dziś w Wydziale Komunikacji w Łowiczu i dzwonię do was
z takim problemem: kiedykolwiek
się tam pójdzie, niczego nie można
załatwić bez stania w kolejce. Jest
tam tyle okienek, a przy każdym
kolejki minimum po pięć osób albo
jeszcze dłuższe - skarżył się w poniedziałek reporterowi Nowego Ło
wiczanina jeden z czytelników.

yrektor Wydziału Komunikacji i Tramportu łowickiego starostwa Krystyna
Wojciechowska pizyznaje, że istotnie w miniony poniedziałek 2 paź.dziemika w urn;:dzie było naprawdę dużo osób. - Problem
z kolejkami występuje zawsze w poniedział
ki i piątki wponiedziałki, bo w weekendy

D

odbywają si,ę giełdy samoclwdów i klienci
dokomefą mkupów, w pU/!ki, bo wiadomo -

180 samochodów sprowadzonych z zagraAby rozładować kolejki wprowadzona
nicy, ogółem wydając 630 dowodów reje- została internetowa możliwość sprawdz.e..
jest rynek. Wpowstałe dnijest w miarę nor- slracY.inyCh. Do tego dochodząjeszcze oso- nia czy w w:zędzie czeka już na nas prawo
malnie, na przyldad dziś (we wtorek), jak · by wymieniające dowody, tak iż we wrre- jazdy lub dowód rejestracyjny. Jakiś czas
temu wydział wprowadził też 7.apisy kolejfJOTJ widzi. jest zupełnie pusto.
śniu przyjęto 11 OO interesantów.
kowe, wy.maczając danej osobie konkretny
Ponadto klienci pojawiają się w urzędzie
fulami. Nawet w dniach największego ruwydziale pracaje pięć osób, jednak dzień i godzinę stawienia się ww:zędzie, ale
chu, zwykle do godziny 10.00 jest spokojw ostatnim czasie jedna z nich prze- zrezygnował z tego z uwagi na krytykę
nie i' potem nagle od 10.00 pojawia się od bywa na zwolnieniu lekarskim. Unąd po- i niezadowolenie interesantów.
razu 20 osób, a bywa, tak jak w ostatni po- siłkuje się stażystami - w tym momencie
- Jesteśmy też mocno krytykowani za
niedziałek, ż.ew w:zędzie znajduje się i pięć- jest jeden, ale stażyści nie mogą wykony- czwartek, kiedy to nie prowadzimy obsługi
dziesięciu oczekujących.
wać wszystkich prac, w których wielokrot- kJientów- mówi Wojciechowska-Taki.dzień
Ponadto ogólnie w ostatnim czasie wy- nieurz.ędnicy maja dostęp do informacji nie- musijednak być. Sporzqfizamy na przyklad
dział odwied711 więcej interesantów. Ludzie jawnych. Wojciechowska pizyznaje, ż.e jesz- mnóstwopotwierdzeń o rejestraji aut z nawciąż rejeslrują kupowane za granicą auta, <:Zi! jeden pracownik w wydziale bysięprzy szego terenu, które kupowane są gdzieś
przy takiej procedurze jest więcej dokumen- dał, ale dodaje zaraz., ż.eto się wiąże z dodat- w Polsce, prowadzimy też tego dnia prace
tów, które trzeba kserować, to też wydłuża · kowymi pieniędzmi, których starostwo nie archiwizacyjne, ~korespondencję,
czas. Tylko we wrześniu zarejestrowano ma
skladamy wmńwienia itd.
Innymi słowy, dyrektorka nie widzi moż
liwości ograniczenia kolejek w godzinach
szczytu, radzi po prostu wybierać spokojniejsze dni - wtorek i środę.
(wcz)

w

ezan gnewczy rozpoczyna się teoretycznie 15pai.dziemika. Tojest taki termin gotowości - poinformował nas
prezes z.akładu Energetyki Ciepfuej w Ło
wiczu Wiesław Garstka. Dawniej obowią
zywał nas pizepis nakazujący rozpoczęcie
sewnu grz.ewczego, gdy temperatura w kolejnych dniach spadnie poniżej 5-7 stopni.
Według obowiązującego obecnie regulaminu, sezon grzewczy ro'll'oczynany jest
na wniosek odbiorcy, posiadającego wnowę z Zakładem, a zgłaszającego takie zapotrzebowanie. Prezes zazruiczył, że jeśli wniosek zostanie złożony w dniu roboczym przed godziną 14, to ogrzewanie
musi być włączone jeszcze tego samego
dnia. W przypadku złożenia wniosku po
godzinie 14, włączenia ogrzewania należy się spodziewać w dniu następnym.
Warto jednak pamiętać, że o ile pierwsze
włączenie ogrzewania na wniosek odbiorców jest be-zplatne, to nie należy potrzeby
takiej zgłaszać zbyt pochopnie, gdyż następne podłączenia sąjuż płatne. Jak dopowiedział prezes Garstka, istnieje możliwość
włączania ogrzewania w poszczególnych
blokach - niekoniecznie od razu dla całej
ŁSM.
(apd)

Sanniki

Zabawa iak zastrzyk młodości
Nasze spotkania mają na celu
i rozrywkę, nam
seniorom dają bardzo dużo, bo jest
to jak zastrzyk młodości - powiedział nam Jan Fortuna, prezes liczą·
cego ponad 50 osób Klubu Seniora
„Tęcza" działającego na terenie
gminy Sanniki.

w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury
w Sannikach. W irrqxeliewz.ięli udział człon
kowie z zaproszonych trzech klubów seniora z gmin Żychlin, Bielsk i Staroźreby.
Na sali przy muzyce kapeli z Żychlina bawiło się blisko 150 osób. Dla członków klubów seniora był to jeden z czterech bali jakie
odbywają w ciągu roku, po kolei w każdej
z wymienionych gmin. Oprócz tego seniominioną sobotę 30 września jego rzy spotykają się na wspólnym opłatku,
członkowie spotkali się na balu ko- czy wielkanocnym jajeczku.
szyczkowym, który został zorganizowany
(tb)
wspólną zabawę

W
Jedną

z atrakcji na nieborowskim festynie

·Występy

była loteńa

fantowa.

i loteria w Nieborowie

„Jesienne Granie" - taką nazwę
nosił festyn, który w minioną sobotę 30 września, na zapleczu urzędu

mogli wysłuchaćrepel1llaru biesiadnego Wokalnego .2espołu Seniorów ''Wrws" działa
jącego przy Domu Kultury w Zdunach oraz
gminy Nieborów, zorganizowały przebojów z lat 60, 70 i 80 w wykonaniu
wspólnie miejscowy Gminny Ośro artysty o pseudonimie Francuz, uczestnika
dek Kultury oraz Gminna Biblioteka. programów Szansa na sukces, Droga do
gwiazd i Winda.
abawa pod sceną rozkręcała się powoGwoździem programu okazał sięjednak,
li, a to za sprawą słabej z początku gorąco oklaskiwany występ Kariny Sęci
frekwencji. Dopiero ok godz. 19, plac za- k~wskitj i młodych wokalistek, które pod
czął się zapełniać. c~ którzy byli wcześniej, jej kierunkiem ćwiczą w Studiu Piosenki

Z

Gmina Bolimów

Pieniądze z oczyszczalni no inne cele
Ekofunduszodmówiłsfinansowa

nia w tym roku modernizacji gminnej oczyszczalni w Bolimowie.·Nie
zamyka to drogi do jej modernizacji, ale odsuwa ją w czasie.
aostatniejsesjiRadyGminywczwartek 28 września radni podjęli więc
decyzję o rozdysponowaniu na inne
cele 146.500 tys. zł, jakie na tę inwestycję
zagwarantowane były w tegorocznym budżecie. Jak mówi wójt Andrzej Jagura, wniosek gminy nie spotkał się z odrzuceniem
i jest duże prawdopodobieństwo, że zakwalifikowany będzie do realizacji w przyszłym
roku. Gmina mogłaby za wspomnianą kwotę rozpocząć modernizację sama, jednak
przed zimą i tak prace nie nabrałyby rozpę
du, tak więc wobec palących potI:zeb, szkoda jest zamrażać pieniądze.

N

Zgodnie z pecyzją rady 56 tys. zł p17.ekazane zostanie na dofinansowanie zakupu
samochodu dla bolimowskiej policji. Nie
wiadomo jeszczejakabędzie to mruka, ostatnio kupowano dla skierniewickiej policji
Opla Astra. Kolejne 56 tys. zł da Komenda
Główna Policji. Samochód trafi do Bolimowa do końca roku.Kolejne pieniądze przeznaczone zostaną na 80-metrowy odcinek
drogi w Józefowie, na dokończenie ulicy
Senatorskiej, czyli zakup kostki brukowej,
a także ułożenie w rynku w Bolimowie chodników - jak to określono na sesji: od domu
pani Sobańskiej w kierunku banku. Oz.dobna kostka ułożona zostanie przy Unędzie
Gminy, GOK i poczcie. Najpierw skończo
na będzie ulica Senatorska, następnie Józefów, kostka przy Unędzie Gminy, układa
nie chodników na rynku rozpocznie się na
przełornielistopadaigrudnia
(11a)

Łowickiego Ośrodka Kultury. Występ zapewniłudane przejście do kolejnego elemen-

tu festynu, jakim była dyskoteka dla mło
od 19 do 23, z muzyką puszczaną

dzieży

przez DJ-a.

W czasie festynu trwała loteria funtowa
180 przygotowanych losów miał
szansę wygrać np. worek węgla, zboża, 10
kg mąki, czesanie u fryzjera, czy bukiecik
kwiatów z bibuły. Dodatkowo przed zakończeniem festynu rozlosowano główne
nagrody loterii, którymi były: telefon stacjonamy, radiomagnetofoni czajnik be-zprze- Cała sala w roztrańczonych parach - tak
wodowy.
·
(tb) bów seniorów w Sannikach.
Każdy ze

wyglądała

zabawa czterech klu-

Wi9cei Honorowych Obywateli
Sylwetki prof. Wiesława Jana
Wysockiego oraz nieżyjącego
płk. Lucjana Zieliń~kiego
przedstawił na sesji Rady
Miejskiej w Łowiczu 28 września
radny Marek Wojtylak,
kierownik łowickiego archiwum.

t

owickie Towar.zystwo Przyjaciół
Nauk i Związek Zołnierzy Annii Krajowej złożyły do miasta wniosek o nadanie im tytułu Honorowego Obywatela
Łowicza.

Wniosek zostanie skie1:owany na Sąd
Honorowy. Wcześniej do sądu przekazane
były wnioski o uhonorowanie tym tytułem

Genowefy Mastalskiej i Japa Kopałki.
Uchwała o nadaaju wszystkim tym osobom honorowego obywatelstwa głosowana
będzie 26 października, podczas ostatniej
w tej kadencji sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Kaliński mówił, że ilość wniosków nie
świadczy o tym, że tytuł ten przyznawany
jest masowo. Chęć uhonorowania kilku osób
jednórazowo to efekt wieloletnich zaniedbań
wobec działaczy niepodległościowych
z Annii Krajowej, Szarych Szeregów i nie
tylko.
. „
Genowefa Mastalska była nauczycielką
Szkoły Podstawowej nr 1 w Łowiczu, drużynową łowickiego Hufca Szarych Szeregów. Jan Kopałka to komendant Szarych

Szeregów, dowódca akcji odbicia więżniów
z łowickiego więzienia przy ul. Kurl<.owej
w marcu 1945 roku.
Lucjan Zieliński był dowódcąAnnii Krajowej na naszym terenie w latach 1943-1945.
Profesor Wiesław Wysocki to dobrze znany w Łowiczu historyk, autor wielu publikacj~ wykładowca na Uniwersytecie Kardynałą Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Wręczenie tytułu Honorowego Obywatela prof. Wysockiemu oraz pośmiert
ne uhonorowanie pozostałych działaczy
planowane jest na i Olistopada, na akademii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Łowiczu.
(mwk)

nowy
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o wyłożeniu właściciele terenu mają
prawo do składania uwag. Rozpatruje
je burmistrz, następnie rada podejmuje
uchwałę o pizyjęciu planu. Plan obowią
zUjepoopublikowaniugow DziennikuUnę
dowym Województwa Łódzkiego. Cala procedura może trwać w tym przypadku przynajmniej 6-7 miesięcy. Opisujemyją, ponieważ tyle czasu ma Dariusz Karski jako inwestor do zrealizowania swoich planów,
o ile dojdzie do zmiany pneznaczenia jego
działki. Jeśli nie :zrobi tego w tym C?.aSie,
decyzja o warunkach zabudowy wstanie
cofuięta. Powodem byłaby niezgodność
z nowym planem.

P

odmownej decyzji będzie się odwoływał.
Działka nie była tania Kupił ją niegdyś od
spółdzielni ,,Łowiczanka" po to, aby prowadzić aa niej działalność. Miał tam betoniarnię, później szwalnię. Ostatnio dzierża
wi jeden z budynków producentowi skarpet Rocznie do kasy miejskiej płaci 22 tys.
zł w formie podatków i opłat z tytułu użyt
kowania wieczystego. Działka ta, jego zdaniem nie nadaje siępod budownictwo jednorodzinne, o czym sam miał okazję się pu.ekoaać. Przed dwoma laty próbował pobudować tam !>l.efegowo ponad 20 domów.
Każdy z potencjalnych nabywców był
zachwycony duż.a ilością zieleni, ale natychmiast zmieniał ząanie, gdy usłyszał
Mieszkać 20 metrów
nadjeżdżający pociąg. - Ktoś kto będzie tu
mieszkać, pozna cały rozkład PKP, pozna
od torów
nawetrvprawadzanezmiany- ironizuje Kar- To nie będzie uciqj:liwa działalność - ski. Działka znajduje się około 20 mod linii
zapewnia.Karski. - Dui.o gorzej byłoby, gdy- kolejowej Warszawa - Berlin. Uznał wtedy,
bym tam zrobił betoniarnię_. Od ewentualnej ż.e budowanie ekranów dźwiękochłonnych

o wysokości 5 m pochłonęłoby tyle pienię:
dzy, ż.e cała inwestycja byłaby nieopła
calna. - Niektórzy maszyniści trąbiąjak
tyłka zbliżają się do zakrętu. Być może
słyszeli o samobójcach, którzy tutaj rzucali
siępod tory.

Chcesz inwestować
• zacznii od drogi
W wydziale Gospodarki Gruntami Urz.ę
du Miejskiego dowiadujemy się, ż.e Karski.
staraj~ się o budowę wielobranżowej hurtowni, 4 maja otizymał decyzję o wanmkach zabudowy. W decyzji tej zawarto zapis na temat ul Cichej, którą mo7na dojechać do nieruchomości od strony ul. Armii
Krajowej. Ponieważ jest to droga miejska,
ratusz jako zauąlca drogi, :whowiązuje inwestora do pu.ebudowy nawierzchni tej ulicy, jeśli inwestycja spowoduje zwiększenie
ruchu pojazdów o dopusz.czalnej masie cal-

Dobrze potraktować
inwestora
Karski o całej sprawie, związanej z przyjęciem wnioskudoplanui ewentualnych jego

skutkach dowiedział się od Nowego Łowikowitej powyżej 16 ton. Uz.asadnia to niską czanina Był zchuzgotany tym, ż.e jako łowi
czanin i inwestor tak jest traktowany w nrnOOnością nawierzchni tej ulicy.
- Ruch pojazdów nie zwiększy się, bo tam dzinnym mieście. - Od lat mam ten sam
zaw.sze jeMiiły ciężarówki, _ mówi Karski. munertelefonukomórkoWego. Nigdy niezroPrzędza do szwalni dowoź.ona jest cięża- biłem nic złego i przed nikim się nie ukryrówkarni, a mieszkańcy tej ulicy parkują na wam. Pobudowałem dom przy ul. Klickiego
niej pojazdy wjeżdżając nawet na chodnik. i Intermarche na Bratkowicach. Mówi, ż.e
Jego zdaniem do zaopatrzenia hwtowni wy- to bard:w dziwne, ż.e w Łowiczu tak się
starczy jedna ciężarówka dziennie, traktuje lokalnych pm:dsiębiorców, a myśli
w niektóre dni będą to dwa pojazdy. _Dwa się o ściąganiu inwestorów z zewnątlZ.
Karskiniemoż.ezrozumieć,dlaczegoaku
lata temu cięi.arówki, do trasy tędyjeździły
i nikomu to nie przeszkadzalo. Teraz, gdy rat Gt7.egorz Michalak: złożył ten wniosek
zamknięto ten dojazd, okazuje się, że jedna Dziesięć lat temu, jako burmistrz Łowicza,
cięi.arówka dziennie to jest problem. Wr:w- to właśnie Michalak podpisał się bowiem
pod decyzją zabudowy, gdy ~ wystęśniej była tu baza transportowa
-To będzie hurtownia tyłka dla.firm. Oho- pował do ratusza z wnioskiem o postawiewiązywać będą w niej karty stałego klienta - . nie niemal takiego samego magazym Do
mówi inwestor. Stworzenie jej ma być al: budowy wówczas jednak ~e doszło. - Nie
ternatywą dla łowickich przedsiębiorców, pamiętam tego - mówi dziś były burmistrz.
którzy po środki czystości, napoje, arty- - Ten obiekt miał wtedy inny charakter, bo
·
kuły biurowe itp. jeżdżą do Warszawy istnial~azdzobwodnicy.
Mirosława Wolska-Kobierecka
lub Łodzi.

OSM Łowicz

Cena wody bez zmian
o końca roku obowiązywać będą
roku taryfy cen
wody i ścieków w Łowiczu - zdecydowała 28 WIL.eśnia Rada Miejska z.akład
Usług Komunalnych przygotowujejuż jednak wniosek o ustalenie wyższych cen.
Dyrektor WK. Janusz Michalak powiedział Nowemu Łowiczaninowi, ż.e nowe
ceny za wodę i ścieki będą wyżSZJ! od obecnych o poziom inflacji. Jego zdaniem nie
powinny być wyżSZJ! o 2-3% od obecnie
obowiązujących. - Program, wedlug którego obliczamy ceny, pokazuje nom dużo "lo/ższe kwoty. Za zgodą Urzędu Mirqskiego nie
uwzględniamyjednakcalej amortyzacji, aby
nie podwyższać cen zbyt drastycznie- mówi
(mwk) Studenci pierwszego roku Mazowieckiej już z indeksami podczas piątkodyr. Michalak.
wej inauguracji

D

przyjęte w ubiegłym

Studenci wrócili

Ambulans winnym miejscu
d przyszłego poniedziałku, na stałe
zmienia się miejsce parkowania ambulansu łódiliego Centnnn Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, w którym
w każdy poniedziałek pomiędzy godz.
9.00 - 13.00 pobiera się krew od łowiczan.
Samochód, parlrujący dotąd przy Starościń
skiej, ~e za wzglę:du na bezpieczeństwo
ruchu samochodowego na tej ulicy stawał na
zielonym skwerze za budynkiem przy
ul. Starościń<;kiej, w którym mieści się łowicki
oddział PCK. Dzień jak i godzina przyjmowaniakrwiodawcównieulegajązmiaaie. (th)

O

280 studentów pierwszego roku
rozpoczęło w piątek 29 września
naukę w Mazowieckiej Wyższej

nym. Nie utwor:wno z braku chętnych (tylko 7 podań) kienmku malematycznego. Jak
mówi dyrektor Bogdan Talarowski, zainte-

Szkole Humanistyczno-Pedago- resowaniekierunkiernmoże sięjednakzajakiś
gicznej w Łowiczu. ·
czas pojawić, kiedy matematyka stanie się,
przedmiotem obowiązkowym na mafurze.
poniedziałek 2 października inaugu- W kolegimn językowym naukę na pierwracje odbyły się w łowickim Kole- szym roku podjęły 73 osoby: 59 na angielgium Nauczycielskim i Nauczycielskim skim, resz1a na niemieckim. Z braku chęt
Kolegium Języków Obcych. W Kolegilllil nyc9 (6 podań), nie utwOl7.ClilO kienmku j~
Nauczycielskim naukę na pierwszym roku zyk francuski. Jest to spowodowane fuktem,
rozpoczęło 50 osób: 19 na języku polskim iż w naszym rejonie nie ma s:zkół, w których
(lKZ)
i 31 na pedagogice z wychowaniem fizycz- polrz.ebanauczycieli tego języka.

W

Wyjazd na

Polagrę

o 11 października zgłaszać się mogą
do Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Łowiczu lub do Urzędu Gminy
Chą5no do Tadeusza Żyto, rolnicy chętni do
wyjazdu na targi Polagra do Pomania, które

D

odbywaćsię~wdniach 12-15paź.dziemi

ka. Kmz.t wyjazdu uzależniony jest od liczby
cht<tnycl:l, ale oscylował ~e w granicach
30 z.ł, plm kar1a wejścia 7 zł. Wyjazd autokarowy zaplanowano na 12paździemikanagodz.
(lKZ)
6.lOspodBGŻwŁowicru
dok ze str. I

Czy będzie dom pomocy
społecznej wBorowie

R

adni gminy Bielawy na ostatniej sesji

odnieśli się do planów bard:w pozy
tywnie. Postulowali nawet zwolnienie z płacenia czynszu na <dłuższy okres
czasu, gdyż adaptacja budynku będzie ich
Miejmy nadzieję, że osoba, która będzie starać się o odbycie stażu zdaniem długa i kosztowna. Zgodzili się, ż.e
w jednej z drogerii przy ulicy Zduńskiej w Łowiczu, będzie wiedziała jakie- warto podjąć taki krok, li~ aa to, ż.e ktoś
go „ż" należy używać w słowie „stażystka". Ogłoszenie przyciągało mło :zajmiesięnisz.c:z.ejącymobiektem,będąrniej
dzież do witryny sklepowej chętniej niż powieszona w tle reklama kosme- sca pracy, a ponadto, jeśli nawet inwestor
tyków, ale przykro było słuchać komentarzy na temat znajomości ortogra- by kiedyś zrezy~ował, :wstaWi w gminie
(m::;l
odnowiony obiekt
fii osoby, która je napisała.
f
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Alpeiska promocia mleka
z łowiczanką
Szesnaście tygodniowych wyjazdów dla dwóch osób do Zell am See
- Koprum - regionu w Alpach Au-

sbiackich,• posiadającego świetne

warunki..narciarskie, 40 zestawów
nart HEAD z wiązaniami oraz 400
płyt CD z muzyką „Apres Ski Hits"
jest do wygrania w promocji mleka
z Łowicza.

O

gólnopolska promocja konsumencka
pod hasłem „Wczasy w Alpach",
której organizatorem jest Okręgowa
Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu, rozpoczęła się wraz z początkiem październi
ka. Już teraz można nadsyłać kupony z promocyjnych kartonów mleka. Promocją objęte są trzy rodzaje mleka UIIT marki ,,Ło
wickie" w litrowych kartonach - z zawartością tłuszczu 1,5% , 2 % i 3,2%. Na opakcr
waniu promocyjnym zamiast statycznej
łowiczanki znajdziemy łowicką laleczkę,
która szusuje na nartach oraz kup\Jn promocyjny i podstawowe informacje dotyczące
promocji. Akcja ma potrwać do końca
stycmia przyszłego roku. Aby wziąć udział
w promocji należy zebrać co najmniej dziesięć kuponów promocyjnych, dołączyć
swoje dane adresowe i wysłać na adres podany aa opakowaniu. W promocji zaplanowano dwa losowania - w gruciniu tego roku
i w lutym 2007.
Akcja będzie prowadzona tylko poprzez
zmienione opakowania, tym razem nie bę-

FABRYKA

OKIEN
Łowicz,

ul. Kaliska 103,
tel. (046) 837 32 79
fax 837 47 98 _ _ _ _ _.,.,.

sib@winkhaus.com.pl; http://www.sib.win

cizie wspomagana poprzez 'spoty telewizyjne, czy radiowe. Loterię w imieniu łowic
kiej mleczarni obsługuje spółka Data Solutions z Poznania. Jest ona przeznac:wna
wyłącznie dla osób fizycznych, a oprócz
tego nie mogą brać w niej udziału pracownicy spółki obsługującej loterię i ich rodziny
oraz pracownicy OSM Łowicz i członkcr
wie ich rodzin. Takie procedury są stosowane w więks:wści loterii. O szczegółach pnrmocji można również prr.eczytać aa stronie
(mak)
internetowej łowickiej mleczarni.
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Ze Sromowa
do Łowiczapiątek 29 września w Muzeum

W

w Łowiczu odbył się wernisaż
wystawy prac plastycznych
na tęmat łowickiej kultury i sztuki
ludowej. Prace powstały podczas
integracyjnego pleneru, który
25 września w Muzeum Ludowym
rodziny Brzozowskich w Sromowie
zorgąnizowalo Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych "Tacy Sami".
W plenerze brało udział 50 osób
z warsztatów terapii zajęciowej
w Parmie i Urzeczu, kilkunastu" szkół
z Łowicza i okolic, a także łowickiego
Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego. Podczas
wernisażu autorzy prac otrzymali
dyplomy ufundowane przez
stowarzyszenie. Za udział wkolejnym
plenerze 'i wernisażu dziękował prezes
Wiesław Sierota. Wystawa trwać
będzie do końca miesiąca.

ł.OWICZANIN

Nie będzie albumu o Chełmońskim
Nie będzie w tym roku
wydawnictwa albumowego
poświęconego życiu

i twórczości Józefa
Chelmońskiego
zakomunikował

nam dyrektor
Kultury
Maciej Malangiewicz.
Łowickiego Ośroc!ka

t

OK miał dofinansować wydawnictwo
re swojego budżetu kwotą 15 tys. zł,
w tym celu ogłosił konkurs ofert. Wpłynęła
jednak tylko jedna, z wydawnictwa Edipresse, które na rynku prasowym zajmuje się
wydawaniem między innymi.Przekroju oraz
pism kobiecych takich jak Viva i Przyjaciół
ka. LOK unieważnił konkurs.
Wydawnictwo składając swoją ofertę nie
kryło, :że albtUD, który miasto by dofinansowało, zootaniedołączony do tygochrikaPrzekrój wramachserii,,Malarz.epołscy''. Udział

miasta przy zaplanowanych wydatkach w
1OO tys. zł na wydanie albumu
miał wynieść 15 tys. zł (tyle WK miał :zaplanowanych pieniędzy na ten cel). Po konsultacjach prawnych 7.decydowano się konkurs unieważnić. W uzasadnieniu napisano
min, :że album podniósłby atrakcyjność rynkową tytułu prasowego tygodnika ,,Przekrój", i służyłby do realizacji celów marlcetingowych wydawnictwa, co nie odzwierciedla celu wydania albwnu paez miasto.
Malangiewicz podkreśla; :że wydawnictwo,
bez względu na dofinansowanie re strony
WK zamierzało wydaC albmn o Chehnoń
skim. Stanowiska nie zmieniła nawet oferta
wydawnictwa, w ramach której w każdym
z albumów, których miało być 22 tys. sztuk,
miała się znaleźć strona poświęcona promocji Łowicza.
Dyrektor Malangiewiczniezamierza ogła
szać kolejnego konkursu, choć wydanie albwnu o Chehnońskim jest ciągle w zamiarach Łowickiego Ośrodka Kultury.
wysoko.ści

hęć wydania albumu o Chehnońskim

C

zgbmałwcześniej wla.5cicielgalerii Bro-

warna, malarz.Andrzej Biernacki. Praekaza-

nie mu be;q>ośrednio pieniędzy na ten ceł
w funnie dotacj~ okaz.ało się niemożliwe,
konieczne było ogłosz.enie konkursu. Biernacki jednak w konkursie nie wystartował,
choć pobrał specyfikację. Dlacz.ego? - Nie
wzif:/.łem udziału, bo ogłoszenie o knnkursie
pojawiło się w internecie i byłem przekonany, że wezmą w nim udział duże~
twa, z kJórymi nie będę mógł knnkurować powiedział. Dalej jest zainteresowany pozyskaniem pieniędzy z miasta, choć jak
zauważa, 15 ·tys. zł przy ok. 45 tys. zł,
jakie będzie musiał wydać, to bardzo
skromna pomoc. Przeraża go jednak roczna historia pomocy jaką miał dostać od
miasta na wydawnictwo o Chełmońskim:
najpierw miało to być przekazanie pieniędzy w formie dotacji, potem zakupienie wydanej już przez niego publikacji,
a w końcu konkurs.

Podkreśla przy tym, że jego oferta obejmowała aż

trzytomowe wydawnictwo
listy i dokumenty, szkice
oraz fotografie dotyczące Józefa Cheł
mońskiego. Byłaby to nowość na rynku
wydawniczym, rzucająca wiele światła na
życiorys wielkiego malarza. Biernacki
wątpi, by ktokolwiek mógł zaproponować coś równie atrakcyjnego, a on wła
ściwie wszystko ma już przygotowane
do druku. Konkurs mógłby skończyć się
tym, że miasto dostałoby wznowienie
jakiejś pozycji, która od lat jest już obecna na rynku - więc dobrze, że został unieważniony. Biernacki nie ukrywa też, że
chciałby, żeby ratusz w końcu dostrzegł
waloty jego propozycji.
a tę chwilę nie zamierza samodzielnie
wydawać publ_ikacji o Chehnońskim,
poczeka, bo jak przyznał, ma co robić, teraz
jest w trakcie przygotowania innych wydawnictw.
(t6)
prezentujące:

N

Łyszkowice

-Czy powstanie-zespół ludowy i kapelo
Zespół

ludowy oraz kapela mają
jeszcze w tym roku przy
Gminnym Ośrodku Kultury w Łysz
kowicach. Wszystko będzie zależa
ło od zainteresowania potencjalnych tancerek, tancerzy i muzyków.

szana, jeżeli będzie to możliwe, z uwzględ
nieniem lokalnych odmian. Minimalna ilość
strojów na początek to dwanaście kompletów gwarantujących tzw. wielorozmiarówkę. Dla prawidłowego fi.mkcjonowania oraz
jego nienagannej prezentacji niezbędne jest
powołanie kapeli ludowej, która będzie stale
yszkowicki Ośrodek Kultury zapra- współpracować z zespołem. Podstawowy
sza osoby młode i starsze, grające składinstromentóww kapeli powinien obeji śpiewające, a przede wszystkim ko- mować: akordeon- hannonię, skrzypce, klarchające folklor i ludowe melodie, do zapisa- net oraz bębenek ludowy. - Kapela może
nia się. - 'Zajęcia będą prowadzone przez spełniaćpodobnefankcjedydaktyc:znewdzie
faclwwców tej dziedzinie-zapewniakierow- dzinie muzyki, jak zespół w dziedzinie tańca,
nik OOrodka w Łyszkowicach Piotr Klim- na przykład: nauka gry na instrumentach,
kiewicz. O szczegółach jednak jeszcze nie wychowanie młodego pokn/enia muzyków,
chce informować, wszystko uzależnia od tworzenie kapeli dziecięcej lub młodzieinwęj
zainteresowania.
- powiedział nam kierownik Klimkiewicz.
ż.eby z.espół folklorystyC2lly mógł fi.mkW pierwsrej fazie istnienia zespołu zaję
cjonować, potrzebna będzie kapela folklo- cia mają się odbywać raz raz w tygodniu,
rystyczna i grupy taneczne - najlepiej zróż z późniejszym pa.ejściem na system dwóch
nicowane wiekowo. Z,espół ma spotykać spotkań w tygodniu. W założeniach jest
się raz lub dwa razy w tygodniu - wedle stworzenie trzech różnych grup wiekowych
zapotrzebowania.
(dziecięcej, młodzieżowej i dorosłej), ale bę
Zajęcia odbywać się mają w GOK 'Ze- dzie to uzależnione od zainteresowania.
spół ma być wyposaż.ony w podstawowy Gdy zgłosi się odpowiednia ilość chęt
zestaw kompletów strojów regionu łowic nych, przyjdzie czas na wymyślenie nakiego, z czasem ilość strojów ma być zwięk- zwy dla zespołu.
(mak)
powstać

Ł

A tak

wygląda występ

Fire P/ayers (na zdjeciu „Geluj.

Bawią się ogniem,
by bawić ' innych
- Lubię się czymś bawić, mieć
coś w rękach, być w ruchu. Zabawa z ogniem to dodatkowa adrenalina - mówi nam łowiczanin
Grzegorz Krygier „Gelu", lider grupy Fire Płayers, która już dwukrotnie na Nowym Rynku dała
pokaz zabawy z ogniem.
jej skład wchodzi kilku młodych
ludzi mieszkańców miasta: Bartłomiej Peizyna ,,Barvin",Justyna W~owska, Maciek Małolepszy ,,Jaw-%' oraz Beatka spoza Łowicza.
W ostatni piątek 29 września oglądało
ich kilkudziesięciu młodych ludzi, w więk
szości znajomych, dopingujących ich w czasie występu. Nie zabrakło także i starszych
osób1które z zaciekawieniem oglądały wy-

stęp, bowiem w Łowiczu jeszcre cregoś
podobnego nie było. Fire Players zademonstrowali: „plucie ogniem" oraz kręcenie
łańcuchami, kijami, pałkami, na końcach
których był żywy ogień. Zabawa ta nazywa się fire show i przypomina cyrl<:owe popisy.
-POCZ4fe/czainteresowaniafireshowwzif#
się u mnie odobejrzenia teledysla.łKate Ryan,
w którym jest dużo osób bawiących się
ogniem - opowiada Gelu - Od czerwca tego
rola.łz.aa.ąłem eksperymentowaćsamndzi.e/

nie. Gelu duż.o ćwiczy i jest zdecydowanie
najlepszy spośród członków grupy. Łańcu
chy, na których końcach zamiast ognia są
dwie czeiwoneskaipety ma przy sobie praktycznie cały czas i macha nimi, gdy tylko ma
wolną chwilę: na szkolnym boisku, korytarzu, w drodze do i re szkoły, pod blokiem,

czasem. gdy idzie chodnikiem, ktoś na niego lazywo spojrzy, ale nie przejmuje się
tym specjalnie. Gdy „kręci", wpada
w trans.
By bezpiecznie pluć ogniem, trzeba użyć
parafiny(dorozpałaniagńlła),aleniekażda
się nadaje. - Tą najleps;.ą mogliśmy dostać
w Łowiczu. ty/kn wjednym sklepie, ale »Ykupiliśmy już cały zapas i czekamy na dostawę. Do tego czasu nie będzie występu.
Grupa opracowuje sposoby na baiwienie
ognia, aby palącemu towarzyszyły dodatkowo iskry. Chce zakupić też materiał
z kevlaru, który nasączony parafiną nie bę
dzie się spalał, tak jak w chwili obecnej jest
z jeansem podczas pok'az.qw.
Kolejny występ Fire Players zapowiedziany jest więc na jeden z piątków pod
koniec paź.dziernika.
(tb)

Biskup Dembowski przyieidio
do Boczek ·i Łowicza „Odnowa w sercu Kościoła" - to głego Stołu. - Przyjazd biskupa na nasz knnIX Kongresu Odnowy w Du- gres to dla nas za=yt - mówi Małgorzata
chu Świętym, który odbędzie się 6 Łapa z jednej z łowickich wspólnot
i 7 października. Do udziału w konKongres rozpocznie się w piątek o godz.
gresie zaproszono 19 wspólnot 18. mszą św. w kościele w Boczkach
z .diecezji łowickiej.
w gminie Kocierzew, którą odprawi
bp Dembowski. Tematem nauki będzie
onferencje i nauki podczas mszy św. „Wspólnota Odnowy w sercu Kościoła".
wygłaszać będzie ks. bp Bronisław Tego samego dnia o godz. 20. ks. biskup
Dembowski - Krajowy Duszpasterz wygłosi też konferencję ,,Po co Pan Bóg
Odnowy w Duchu Świętym oraz ks. Ju- powołał Odnowę".
styn Ziębiński z diecezji warszawsko-praW sobotę uczestnicy kongresu spotkają
skiej, związany z Odnową, ale przede się_ o godz. 9.30 w Wyższym Seminarium
wszystkim_z ruchem oazowym.
Duchownym w Łowiczu. W godz. 10.00Ks. Dembowski, znany w kręgach Od- 11.00 odbędzie się konferencja· z ks. Justynowy jako Bronek, jest profesorem filozo- nem Ziębińskim ,,Rola małej Wspólnoty w
fii, duszpasterz.em Odnowy od 1984 roku, parafii". Msz.ę św. o godz. 11.30 odprawi bp.
a od roku 1992 biskupem diecezji włocław Bronisław Dembowski, który wygłosi naskiej - obecnie biskupem seniorem W latach ukę na temat znaczenia codziennego kontak80-tych była założycielem Prymasowskie- tu ze Słowem Bożym. Modlitwa wstawiengo Komitetu Pomocy Osobom Po:zhawio- nicza za poszczególne wspólnoty oraz osonym Wolności, potem uczestnikiem Okrą- by trwać będzie od godz. l 4. do 16. (mwk)
hasło

K
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Starosta z kolei pnyznał, że nie jest zadowolony z tego, co na drogach powiatowych w gminie Kiernozia :zrobiono w minionych kadencjach. Przyznał, że pod
względem infrastruktury drogowej jest to
najsłabsza, obok Bielaw, gmina powiatu

Kiernozia

WOJCIECHOWSKI
NIE STANĄt NA GtOWIE

_I
Budynek

urzędu

po remoncie

Urząd Gminy jak nowy
akońc;yły się prace przy ocieplaniu

·

Z

budynku Urzędu Gminy w Kiernozi.
Ściany budynku zostały ocieplone
styropianem, wykonano nową elewację.
Koszt prac wyniósł 117.689 zł brutto. Po
tym remoncie pomalowano też wszystkie
pomieszczenia.
(mwk)

łowickiego. Uznał, że pięciokilometrowa

droga Luszyn - Kiernozia powinna być już •
zrobiona, ale niepowodzeniem skończyły
się starania o fundusze zewnętrme.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
Anch.ej Stajuda przypomniał, że decyzja
o tym, które drogi i w jakiej kolejności są

Bardzo drażliwy wgminie Kiernozia temat stanu dróg powiatowych
poruszony został na sesji Rady Gminy 27 września, ale tym razem w dyskusji brali udział dyrektor Zarządu
Dróg Powiatowych Andrzej Stajuda,
starosta Ceźary Dzierżek i radny powiatowy Waldemar Wojciechowski
z Wicia w gminie Kocierzew.

yskusję rozpoczął radny Wiesław Bugucki z Czerniewa, pytając Wojciechowskiego o składanąprzez niego obietnicę poprawy nawierzchni drogi Kiernozia Wejsce wzdłuż zespołu parlcowo-palacoweiększość rusztowań z bloku numer go w Kiernozi: - Mówił pan, że na głowie
5 na osiedlu Bratkowice zostało pan stanie, ale ta droga będzie zrobiona.
przeniesionych na następny prze- Wojciechowski.,na to odpowiedział, że nie
maczony do docieplenia blok na tym osie- sianie, bo nie jest akrobatą, lecz rolnikiem,
dlu - numer7. Robotnicy skierniewickiej fir- aleopotnebiezrobieniategoodcinkanieraz
my Wikam po prostu przenieśli rusztowa- rnówiłnakomisjachisesjachRadyPowiatu.
nia na chugą stronę osiedlowej uliczki. Ro- Wymienił też kwotę 227 tys. zł zapisaną
boty mają być zakończ.one z końcem paź w tegorocznym budżecie powiatowym na
dziernika i tempo prac wSkazuje, że opóź remont drogi Luszyn - Kiernozia oraz budonienia nie powinno być. W najbliższym cza- wę drogi Kiernozia- Jadzień. Stwierdził też,
sie dokończ.one też będzie docieplanie blo- że budżet powiatu nie jest z gumy, więc nie'
ku nr 21 na os. Dąbrowskiego.
wszystko można w nim ująć. Dowodem na

budowanelubnaprawiane,leżywgestiiRady

Powiatu, choć on, jako dyrektor również
składa wnioski do budżetu. Wreszcie wymienił trzy drogi powiatowych w gminie
Kiernozia, które powinny być jak najszybciej modernizowane: tzw. droga Sobocka,
prowadząca z Kiernozi przez Sokołów do
Złakowa, droga Luszyn - Kiernozia i droga
Kiernozia - Wejsce wzdłuż parlru.
o tej listy radny Wiesław Skoniczny
z Wiśniewa dodał drogę Wiśniewo

D

Skończyli piątkę,
zaczęli siódemkę

D

-Osiny,któraniejestskończona,radnyGIL.e

g~\Balcerski z Kiernozi przypomniał <!
odcinku przy remizie OSP w Kiernozi, do
którego nie pi:zyznaje się ani rejon Dróg'Wojewódzkich, am Zarząd Dróg Powiatowych,
a przecież w gestii jednej z tych fian musi
być ten odcinek. Radny Stanisław Kaźrnier

W

Dziury w drodze przy parku w Kiernozi po deszczu wypełniły się wodą.
Mimo to widać, jak kiepski jest stan nawierzchni.
to, że w Radzie Powiatu walczy o drogi tłumaczmy się razem, bo razem twonymy
w Kiernozi, miał być jego zdaniem artykuł, budżet powiatu i razem go realizujemy- niejaki ukazał się na łamach NowegoŁowicmi- oczekiwanie zwrócił się do Cezltrego Dzierż
na, zatytułowany „Wojciechowski chce bu- ka, wobec którego, jako radny niezależny,
dować drogi w Kiernozi". - Panie starosto, jest raczej w opozycji.

Jakie będą konsekwen(1e
drugi• Ib'1orn1'k·w 1em1arach'• wpuszczenia ludzi do muszli
Gmina Bolimów

Czy powstanie
Propozycję drugiego zbiornika
retencyjnego na terenie gminy Bolimów rzuca jej wójt Andrzej Jagura. Przy budowie gmina skorzystać
chciałaby z finansowania pomocowego z Unii Europejskiej, uruchomionego w latach 2007 - 2013.
Skąd takie plany, wójt Jagura wyjaśnia w rozmowie z NŁ.

W

gminie Bolimów istnieje ponad 30hektarowy zbiornik retencyjny Joachimów - Ziemiary. Już podczas jego
otwarcia mówiło się, ii drugi taki zbiornik
powstać może naprzeciw pTerwszego, po
drugiej stronie Rawki. Wojewódzki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi właściciel zbiornika, do tego pomysłu narazie nie wraca, wraca do niego natomiast wójt
Anch.ej Jagura, który w swoich planach
zakładu w ogóle nie uwzględnia Jak mówi
temat małej retencji staje się dziś bardzo

czakzNiedzielsksygnalizowałpotrzebęmo

demizacji drogi Niedzieliska - Wszeliwy,
którą coraz więcej osób jeździ min. do pracy do Warsz.awy, a radny Czesław Jabłoń
ski z Brodnego mówił o kilku dziurach na
krawędziach, ale też środku drogi Kiernozia
- Wejsce w Brodnym Józefowie i Brodnym
Towarzystwie.
(mwk)

z· ·

ważny. Można będzie

na ten cel uzyskać
- Wiele gmin chciałoby
zająJ się małą retencją, ale nie ma na to
gnmtów. My mamy i to takie, na których
powstać może jeszcze większy, bo 60-hektarol-IY zbiornik
Nowy zbiornik zasilany byłby także przez
wody Rawki, mało tego, w tym celu wykorzystywany mógłby być już istniejący jaz.
- Jakiś czas temu rozmawialiśmy wstęp
nie z miastem Skierniewice, ażeby nasze samonądy wspólnie pobudowały taki zbiornik i wykorzystywały go na cele turystyczne i rekreacyjne. Położony po chugiej stronie Rawki zbiornik byłby łatwiej dostępny
dla mieszkańców Skierniewic, dziś jeździć
muszą dookoła przez Bolimów. Ponadto
istniejący dziś zbiomikwSkiemiewicach nie
do końca spehria wszystkie zadania turystyczne. Sprawa jest obecnie w zawieszeniu, nie tylko dlatego, że nowa transza pieniędzy pomocowych to lata 2007 - 2013,
poważne pieniądze.

ale również z uwagi na zbliżające się wybory samorządowe.
Co jednak wójt na to, że myśli o nowym
zbiorniku, kiedy do dziś nie zagospodarował jes= tego starego? Jagura odpowiada,
że oczywiście nowy zbiornik powstanie
wtedy, kiedy ruszy już rekreacja na tym,
który uruchomiono pmxl dwoma laty, jednak nie buduje się go w ciągu roku. Można tu
powoli tworzyć zaplecze rekreacyjne, a tam
budować nowy zbiornik. Kiedy zakończy
sięjego budowa, na starym ruch turystyczny trwał będzie już w pełni.
- Oczywiście są to plany na przyszłość,
wszystko "1'.)'111aga troc~ czasu, potrzebne
są pienUJ!ize, a gmina nie może -zaniedbać
przeciei innych zadali, jak oświata, kanalizacja, chodniki,, oświetlenie. ulice. Mamyjednak teren, będąpokaźne pieniiJ!}ze na małą
retencję, dlaczego by więc przepuścić taką
okazję i nie skorzystać? - pyta retorycznie
Andrzej Jagura.
(wcz)

rgumenty Urzędu Miejskiego nie mają
znaczenia. Faktem fes~ że obiekt uży
tkowany był przffd ottzymaniem ~
zwalenia i to jest sprawa niepodważalna mówi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Zofia Więcław, w sprawie odwołania od kary 50 tys. zł, jakie złożył ratusz do inspektora wojewódzkiego. Więcław,
która karę nałożyła za użytkowanie muszli
koncertowej w czerwcu, bez stosownego
pozwolenia, uważa, że argumenty Urzędu
Miejskiego nie powinny wpłynąć na zmianę decyzji. Powiatowy inspektor zmienić
może natomiast wysokość kary, gdyż ta
zależy od interpretacji przepisów. - Są to
slwmplikowane neczy. Na 1'\YSolwść kary
l-lp/yw ma na przykład interpretaćja sformułowań takich jak budowa, pnebudowa,
rO'Zbudowa - dodaje.
W piśmie odwoławczym Urząd Miejski
nie powołuje się na żadne przepisy, zwraca

A

tylko uwagę, iż kalendan: imprez kulturalnych Łowicza opracowywany jest z dużym wyprzedzeniem, a przypadek użyt
kowaniamuszli przed otrzymaniem poZ}Volenia kończącego budowę - przypomnijmy,
że wpusz.czono wtedy do obiektu ludzi na
juwenalia, był jednorazowy i incydentalny:
Burmistrz zdecydował się wydać takie pozwolenie, mając zapewnienia kierowników
budowy i inspektorów nadzoru wszystkich
branż, że odstępstwa od pierwotnego planu
nie są zbyt duże i obiekt może być użytko
wany. Takżepowolanypóźnięj rzeczoznawca, stwierdził - mimo stanowiska Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
który stał na stanowisku, że odstępstwa te
sąjednak znaczne - iż konsttuk:cja jest bezpieczna i może być użytkowana.
WojewOdzki Inspektor ma na rozpatu.enie odwołania miesiąc, licząc od 15 września,
kiedy dotarły do niego akta sprawy. (wcz)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-..,.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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Angielski dla dzieci
metodą
stosowaną

INFORMACJE
I ZGŁOSZENIA:
tel. (046) 833-94-68
833-96-77
0605-463-783

Helen Doron
od 1987 r.

• Nauka dla dzieci w wieku 1-14 lat.
• Przyswajanie języka w sposób naturalny,
podczas zabawy.
• Małe grupy - od 4 do 8 uczniów.
•Ponad 150 szkół Helen Doron w Polsce.

ZAJ~CIA:
ŁOWICZ,

os. Bratkowice 7/32

Helen Doron)\
Eariy English

www.helendorc.

Cil©ITlCDCb ~
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. wieloskładnikowe, specjalne

• naiwvższa

-•najniższa cena

Najlepsze ceny

Możliwość dowozu
99-400 Łowicz, Jastrzębia 95
(0-46) 837-15-89, (0-46) 837-14-10 ~

kość

.
Łowicz,

PHU „MARON"
Nowy Rynek 8 (wejście od ulicy Ciemnej)
Tel. (046) 837-90-69
R-1 284

Stryków, ul. Batorego 27,
tel. (042) 719-94-23, fax (042 719-94-24
• usługi transportowe ·
I
• dostawy betonu
D
I
• produkcję betonów specjalistycznych
• el~menty prefabrykowane:
bloczki, pustaki keramzytowe,

R-1221

I)() ~l:ł3()CJ~CJI

CENTRUM NAPRAW POWYPADKOWYCH

ZATRUDNI

blacharzy, .
lakierników samochodowvch
Atrakcyjne warunki

"'
Głowno, tel. 042-719-67-00, 0509-690-282 ~

~

[!J!k]~J&~J~~~IA
LJ

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

•

kręgi, nadproża

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

REKLAMA

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 .

ZESPÓŁ

~

!> !?!~!Af(XSKA

RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH
tel.(046) 832 44 81, fax (046) 834 85 05, 96-100 Skierniewice, ul.Wagnera1/2
WYKONUJE:
• e1<spertyzy powypadkowe,
• wyceny wartości rynkowej pojazdów do celów ubezpieczenia,
leasingu, amortyzacji, skarbowych;
• kosztorysy napraw i weryfikacje kosztorysów (także dla potrzeb
ubezpieczeniowych);
• pomoc w likwidacii szkód oowypadkowvch. doradztwo
w rozliczeniach z towarzystwami ubezpieczeniowymi
- zadzwoń zanim zrobisz pierwszy krok, a przekonasz się,
że było warto.

POSIADAMY PRZEDSTAWICIELA W lOWICZU

0601 358 325

Posiadamy Certyfikaty Ministra Infrastruktury do wydawania ocen
dla potrzeb Wydział<1N Komunikacji. Znajdujemy się na Uście rzeczoznawców
~
prowadzonej przez Minisle!Stwo. Jesteśmy Blegtymi Sądowymi przy S Owlodzi ;;;
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Wystawa historycznych fotografii cieszyła się dużym powodzeniem.
Na zdjęciu panie, które ukończyły szkołę .w 1958 roku.

Blisko pół tysiąca absolwentów
- to robi wrażenie.

szkoły,

z

różnych

lat i

zakątków

Polski Zasadzony dąb nazwano imieniem
Aleksandra Wysockiego.
jęcia i mimo upływu lat świetnie czuły się w
swoim gronie. - Jak wspominamy szkołę?
Dobrze, bo to ro złe z tych wspomnień zostałona Podrzecznej - śmiał się Mmas.
Bohdan Goździkiewicz, który opuścił
mury szkoły w 1946 roku pamięta czasy
jes?A:Ze bardziej odległe, bowiem uczył się

Blisko 500 osób przyjechało
na pierwszy w historii szkoły,
zorganizowany
29 i 30 września z okazji
jubileuszu jej istnienia,
zjazd absolwentów
łowickiego Zespołu Szkól
Ponadgimnazjalnych nr 4
im. Władysława Grabskiego,
popularnie zwanego
„Ekonomikiem".
piątek 29 września podczas części
oficjalnej z udziałem władz samorzą
dowych, kuratorium wojewódzkiego i wielu zaproszonych gości, dyrektorka Zofia
Szalkięwicz prz.edstawiła historię placówki.
Wspomniałam.in. byłych dyrektorów i pracowników szkoły, uczniów szkoły, w tym
tak znanych jak Stefun i Mieczysław Starzyńscy, którzy znaleźli swoje miejsce
w późniejszej historii II RP. Zaprezentowa-

W

ła teź pierwszą monografię szkoły ,,Łowic
ka handlówka 1906 - 2006. Z dziejów szkół
handlowych i ekonomicznych w Łowiczu''.
Pierwsze dwa egzemplarze książki powę
drowały w ręce autorów, nauczycieli szkoły

Stefąnii Jażdżyk oraz Czesława Suta z.a_
równopierwszegojakichugiegodniaucznicr
wie szkoły zapr=ntowali się w spektaklu
„Ta nasza młodość", w któcym „przeszli"
pnez sto lat historii szkoły. Uczniowie pod
opieką nauczycieli złożyli kwiaty i zapalili
znicze na grobach nieżyjących nauczycieli i

w pomieszczeniach budynku sióstr bernardynek w Alejach Sienkiewicza, potem w budynku na ulicy .zduńskiej. -Jednojestpewne, iew tamtych czasach między nami uczniami zawiąo/wa/y się bardzo silne więzi, zarówno w czasie okupacji jak i już po niej.
Nauka w tej szkole przygotowała mnie do
życia, choć tak naprawdę, pojej opuszczeniu
musialem zostać rolnikiem, zootechniki.em
na terenie dzisiejszego województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie mieszkam od 55
lat - powiedział nam.

z dawnych lat na ponad 200 ząjęciach eksponowanych na korytarzu. - O! Krysia
śpiewaniem ,,Stu laf',jednego znaJbardziej Kocemba, pami{tasz? Profesor Wojciechowpoczęstunkiem dla gości.
lubianych nauczycieli szkoły - Czesława ska, profesor Sut- mówiła jedna z pań stoją
z klasy
Trocht sit zmie iliśmy Suta. Gdy stał naprzeciwko swoich uczniów cych wśród swoich rówieśniczek
na jego twarzy rysowało się trudne do ukry- towaroznawstwa, ukończonej w 1958 roku.
-Jest tęskno do naszej budy na Podrzecz- cia wzruszenie.
- Minęło 48 lat i troc~ żal, bo jest nas mało
nej 23, ale i tu na Kaliskiejjest nam dobrze,
Najstarszą przybyłą na uroczystość - powiedziała nam pani Stanisława Wojciebo jesteśmy w swoim gronie - powiedział uczennicą handlówki okazała się Maria Kut- chowska - Trudno się poznać, bo wizualnie
dzień później, wywołując burze oklasków kowska z domu Matwiejczyk, która szkołę si{ zmieniliśmy, trzebapotneć na identyfikawśród zebranych na sali gimnastycznej ,,Ekcr ukończyła w 1935 roku. Ona teź przywio- tory. Dla niej, budynek na Kaliskiej to już nie
nornika", prezes Stowarzyszenia Wycho- zła ze sobą niezwykły prezent, album per ,jej" mury. W jej czasach lekcje odbywały
Dąll Wysockiego
wanków Szkół Handlowych i Ekonomicz- święcony sztuce, opracowany przez na- się w różnych miejscach Łowicza. - Co dmi•• pa•iątkt
nych w Łowiczu Ludomir Goździkiewicz. uczycielkę jęz. polskiego przedwojennej lę byliśmy gdzie indziej- wspomina.
Byłe uczennice zapytane przez nas, któBył to najbardziej emocjonujący dzień jubi- handlówki Annę Klubównę. Dyrektorka
Spotkanie absolwentów okazało się barleuszu. Tego dnia do szkoły przyjechało bli- szkoły Z.Ofia Szałkiewicz mówi zresztą, re regoznauczycieli nąjbardziej kojarzązes:zkcr
dzo udane, byli uczniowie Bohdan Goździ
sko 500 absolwentów i wychowanków han- po jubileuszu placówka wzbogaciła się łą, odpowiedziały, ~ dyrektora Aleksandra
kiewicz, Marian Zwierz, Józef Kazimierdlówki spośród ok. 8 tys. uczniów, którzy o wiele ciekawych pamiątek, które podaro- Wysoc~ego. -,On nawet gdy si{ uśmiechał,
czak i Zofia Jezien;ka zasadzili pod szkołą
dąb, który po plebiscycie trwającym w czasie zjazdu został ostatecznie nazwany ,,Dę
bem Wysockiego", upamiętniającwtenspo
sóbpamięć profesora Aleksandra Wysockiego, byłego dyrektora s:zkoły (1940 do 1971).
Na sali w czasie tiwania uroczystOOci ~
cz.one zostały odznaczenia ,,lasłużony działacz ruchu spółdzielczego", pizyznane przez;
Krajową Radę Spółdzielczości, która prz.ez;
wielelatIXOwadziłaszkolę,dlanauczycieli, wychowanków i dyrektorów ,,Ekonomika".
Otrzymali je: Ludomir Goździkiewicz, Danuta
Kret, JózefPiett2ak, Jan Sieczkowski, Leszek
Wrelemborek, Z.Ofia Szalkiewicz, Czesław Sut,
JózefKazimierczak i Lidia Maria Wille.
W czasie zjazdu opiekującymi się przybyłymi absolwentami byli obecni ucznicr
Uczniowie Ekonomika wystąpili przed absolwentami Marian Zwierz wręcza byłemu nauczycielowi Ekonomika wie szkoły, Lukasz Dziedziela i Arl<adiusz
Czeslawówi Sutowi odznaczenie nadane przez GRS SCh. Sójkowski. Zapytani przez nas, czy po zaw przedstawieniu teatralnym "Ta nasza młodość".
kończeniu nauki będą chcieli spotkać się
w gronie swoich kolegów, powiedzieli, re na
wali byli uczniowie. Ludomir Goździkie to robił to w ten sposób, ie ze strachu chciało pewno. - Obserwujemy tych ludzi dzisiaj
wicz przekazał np. czapkę szkoły handlcr si{ schować pod ław!<{. Był rygorysfyczny i widzimy wiele wzrusząjących chwil. Z nami
wej z roku 1950, a Maria Kutkowska swoje i zawsze to, co powiedział było święte. Gdy będzie tak samo, ale musi chyba minąć trowspomnienia oraz wiele starych fotografii. zarządzil,ieuczniowiemająchodzićwszkol c~czasu, cru si{pazmieni.aćw naszymżyciu,
Wszystko to zostanie zaprezentowane nych czapkach gdy było ciepło, to wszyscy byśmy chcieli o tym porozmawiać.
nr 16, na drugim piętrze, nad Muzeum w szkolnej izbie pamięci.
mielije na głowach, i nikt się nie spneciwił
Ostatnim elementem zjazdu była wspólMiejskim im. Wł. Tarczyńskiego;
Zjazd absolwentów rozpoczął się· od mimo t.o był to nąjbardziej szanowany na- nakolatja dla absolwentów i wychowanków
We wrześniu 1930 r. - poświęce mszy świętej w łowickiej katedrze, celebro- uczyciel - wspomina jedna z nich. - W naw restauracji Zacisze. Wielu z nich moźna
nie nowej siedziby Miejskiej Szkoły
wał ją bp Józef Zawitkowski. Jego kazanie szych czasach, szkoła ta była perełką wśród było teź zobaczyć spacerujących po Łowi
Handlowej w Łowiczu w budynku
o roli szkoły w wychowaniu i roli nauczy- szkól Łowicza a to za sprawą dziewczyn, czu, niektórzy zwrócili swoje kroki na łowic
przy ul. Pod rzecznej 22 pomieszczenia wydzierżawiono od właścicieli ciela wzruszyło zwłaszcza starszych absol- które przewai.ały wśród uczniów - opowia- kie nekropolie, by złożyć kwiaty i zapalić
wentów. Później , po przejściu do szkoły da nam Mieczysław Muras, jeden z dwóch znicze na grobach kolegów i nauczycieli.
domu: Chaima i Marii Rozendorriów;
Tomasz Bartos
Od 1936 r. szkoła działała jako 4-kla- i odsłonięciu okolicznościowrj tablicypnez chłopców w klasie Technikum Ekonomicznajstarszych absolwentów, dalszaczJ#;zjaz- nego, która zakończyła naukę w 1971 roku.
sowe Miejskie Gimnazjum Kupieckie
1 września 1945 r. Państwowe du odbyła się w sali gimnastycmej szkoły. Rocznik ten przybył licznie na zjiizd, były
Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum Han- _ Tu wychowankowie mogli poszukać siebie łzy wzruszenia, panie wpadały sobie w obdyrektorów

szkoły, spoczywających

na

łowickich cmentarzach. Piątek zakończył się

opuścili jej mury w ciągu stu lat. Sala uhonorowała gromkimi brawami na stojąco. i od-

1 OO lat tradyc · ·
2 września 1906 r. otwarcie 7-klasowej męskiej Szkoły Handlowej Polskiej w Łowiczu z siedzibą w budynku
Hotelu Polskiego przy ul. Dworcowej.
1906-1908·-uczniamiSzkolyHandlowej w Łowiczu są m.in. Stefan Starzyński, późniejszy bohaterski prezydent Warszawy i jego brat Mieczysław;
1908 r. - Jadwiga Starzyńska przekszta/ca Progimnazjum Żeńskie w 7-klasową Szkołę Handlową Polską dla
dziewcząt. Szkoła mieści się w budynku po zlikwidowanej gorzelni na rogu
ul. Podrzecznej i Browarnej. Została zlikwidowana 14 maja 1911 r. za odśpiewanie przez uczennice na naboźeństwie majowym w kolegiacie w dniu
3maja pieśni .Boźecoś Polskę". 11 listopada 1911 r.zamkniętomęską7-klasową
Szkolę Handlową Polską za .nacjonalnoszowinfsticzeskoje naprawlienje";
7 września 1924 r. - rozpoczęcie ·
nauki w 3-klasowej Koedukacyjnej Miejskiej Szkole Handlowej w Łowiczu,
pomieszczenia dla szkoły znaleziono
w domu miejskim na Starym Rynku

Łowiczu wraca na Padrzeczną22. Potem wielokrotnie zmieniają się nazwy szkoły i organa prowadzące, ale zawsze jest to szkoła

dlowe w

ekonomiczna.
W grudniu 1998 r. zakończono budowę li segmentu nowej szkoły i po
przeprowadzce od początku stycznia
1999 r. siedzibą całej szkoły stały się
obiekty przy ul. Kaliskiej 5a;
30 marca 2004 r. - nadanie Zespałowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr
4 w Łowiczu imienia Władysława Grabskiego.

Kredy~

gotówkowy
do 100000 zł

LECAMY·

~

~
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Prokuratura sprawdza doniesienie na burmistrza
P

rowadzone są czynności śnia Wojewódzki Fundusz Ochrosprawdzające. żeby slwnkre- ny Środowiska i Gospodarki
tyzować doniesienie o podejrzeniu Wodnej w Lodzi, występujący
popełnienia przestępstwa. Śledztwo jako główny udziałowiec spółki
nie jest wszczęte. Myślę, że więcej Zakład Energetyki Cieplnej w Ło
będzie można o tej sprawie powie- wiczu, która dostarcza ciepłą
dzieć za co najmniej dwa tygodnie wodę i ogrzewa mieszkania
- powiedziała nam prokurator w znacznej części miasta.
Magdalena Bursa z Prokuratury
Przypomnijmy, że władze funRejonowej w Łowiczu na temat duszu uważają, że burmistrz Łowi
doniesienia o podejrzeniu popeł cza działał na szkodę spółki, unienienia przestępstwa przez burmi- możliwiając jej rezygnację z dzierstrza Łowicza Ryszarda Budzał żawienia ośmiu należących do miaka, które złożył pod koniec wrze- sta kotłowni (na Bratkowicach

i Dąbrowskiego), które już nie są"
używane.

funduszu może to
problemami z rozliczeniem preferencyjnej pożycz
ki w wysokości 3,5 miliona zło
tych, którą ZEC wykorzystał na
modernizację części sieci ciepłowniczej. Burmistrz nie zgadza
się z zarzutami władz łódzkiej
spółki, w której nota bene pełni
Według

skutkować

funkcję wiceprzewodniczącego

rady nadzorczej.
(mak)

Mniej uczniów
wSpecjalnym Ośrodku
iczba uczniów w ośrodku
spada w takim stopniu, jak
w innych placówkach - mówi
Zbigniew Sitkowski, dyrektor
Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Łowiczu.
W tym roku szkolnym w ośrodku
uczyć się będzie 132 uczniów
w szkole podstawowej,
girnnazjwn i zasadniczej szkole
zawodowej. Rozpiętość
wiekowa uczniów
jest znacznie większa
niż w innych szkołach
- od 7 do 24 lat. W porównaniu
z poprzednim rokiem uczniów
jest mniej o 8 osób, a nowo
zapisanych jest sześcioro.
- Najwięcej uczniów mieliśmy
w latach 80-tych i pod koniec
70-tych, by/o to wówczas
220-230 osób, trzy lata temu
by/o ich średnio I 80, a co roku
przyjmowaliśmy około 20 osób
~ wylicza dyrektor Sitkowski.
Nie tylko liczba uczniów się
"Młodzi przyjaciele" ze swoim opiekunem, radnym Dariuszem zmienia, ale też charakter pracy
w nimi, związanym.in. z większą
Mroczkiem (pierwszy z lewej).
niż dawniej liczbą dzieci

L

--.s...._____.. . . _. . , ·

Widzieli

Łowicz nocą ·

głęboko upośledzonych.

Obecnie w placówce
onad 20-osobowa grupa ło- zapadnięciu zmroku. Uczestnicy jestich40,
wickiej młodzieży, związana zgodnie potwierdzili, że Łowicz praed laty było ich kilkoro.
nieformalnąinitjatywąstowa- nocą widziany z wieży katedry Jednocześnie zmniejsza się liczba
rzyszenia "Młodzi przyjaciele'', nad jest równie ciekawy jak za dnia. dzieci z lekkimi upośledzeniami,
którą opiekę sprawuje radny miej- Spotkanie ,zakończyło się wspól- ponieważ c'ZJ#; z nich uczy się
ski Dariusz Mroczek, podziwiała nym grillowaniem na terenie ho- w klasach integracyjnych lub
w innych szkołach masowych.
w miniony piątek 29 września iska KS Pelikan.
(tb) (mwk)
Łowicz z wieży katedry już po

P

Eligiusz Pietrucha (w środku) z rowerzystami z Ozorkowa i
do Nieborowa i Arkadii.

Łasku

przed wyruszeniem w

trasę

PRZEWODNICY TURYSTYCZNI
Wojewódzkie obchody z najaktywniejszychoddzialówP'ITK
Światowego Dnia Turystyki, w regionie- ocenił.
Główna c'ZJ#; spotkania odbyła
stały się w minioną sobotę
30 września dla ponad 1OO sięjednak w muszli koncertowej na
przewodników PTTK z regio- łowickich Błoniach. Tu burmistrz
nu łódzkiego okazją do od- Łowicza RyszardBudzałek wręczył
łowickim przewodnikom, władzom
wiedzenia Łowicza.
PTIK i K'TK. Szprycha nagrody
ościezOzorkowaiLasku,któ rzeczowe i dyplomy za ich wielorzy przyjechali na rowerach, letniąpracę na =z miasta Nagropod okiem członków łowickiego dy te otrzymali: Krystyna ~Eligiusz
Klubu Turystyki Kolarskiej Szpry- Pietrucha, Stanisława Rynkiewicz,
cha wzięli udział w rowerowej wy- Adam Szymański, Jagoda Lendzion,
Wiśniewski, Zdzisław
cieczce do Arkadii i Nieborowa. Po- Krzysztof

G

zostali

turyści !JlOgłi

Kryściak, Stanisław Gospoś.

Za
w Centrum Informacji Turystycznej wyróżnienie otrzymała
Sylwia Mrozewicz, dodatkowo za
pracę na polu kultury nagrody wrę
czono: Wojciechowi i Renacie Brzoz.owskim oraz Jackowi Rutkowskie-

pracę

mtL
Oprawę muzyczną zapewniły

Koderki oraz wykonująca muzykę
turystyczną formacja Co dwa tygodnie z Łęczycy. Oprócz tego odbył
sięrninikiermaszrękodziełaludowe

(tb)

go.

w tym czasie

zwiedzić Łowicz pieszo, pod okiem
łowickich

U

' W t WI

P TKALI

przewodników.
Jacek Ziółkowski, prezes stowarzysz.enia Porozmnienie PITK RegionuLódzkiego powiedział nam, że
impreza organizowana jest co roku
w innym zakątku Ziemi Łódzkiej.
Łowicz od trzech lat był typowany
na miejsce takiego spotkania. -Miasto to należy do najbardziej interesujqqch na terenie województwa, pod
względem architekturyjak i historii.
Oprócz tego Łowicz posiada jedno

Gmina

Ku

Chąśno

pomięci przyimuiących

najbliższą sobotę 7 października odbędą się doroczne uroczystości poświęcone przyjęciu przez żohńerzy
Armii Krajowej placówki "ŻOłądź"
zrzutu lotniczego na zizutowisku
"Kilim" w rejonie Chąśna. Zapro;szeni na spotkanie kombatanci oraz
ich rodziny,_przedstawiciele władz

W

zrzuty

gminy~oorazmłodzieżzgmin
nych szkół spotkają się w Chąśnie
opodal Unędu.Gminy przy pomniku upamiętniającym to wydarzenie.
Po spotkaniu kombatanci żostaną
zaproszeni na salę widowiskową
Biblioteki Publicznej w Chąśnie na
poczęstunek.

(tb)

OKNA
OBUWIE: • trzewiki • gumowce • gumofilce
ODZIEż: • ubrania drelichowe • fartuchy • koszule flanelowe
• kamizelki • czapki • odzież nieprzemakalna • rękawice
ŚRODKI CZVSTOŚCI: • pasta bhp • mydło
• world • papier toaletowy • ręczniki
• kremy do rąk • ścierki •
ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ: • maski
• kaski • ochronniki shlchu i oczu • nakolanniki •

Flnna MONTEX Głowno

ul. Kiiińskiego 9a, tel. (042) 719-16-77

;1~ CEHTRUM ~~

DRZWI PRZESUWNYCH
ŁOWI

, ul. Nowy Rynek 26, tel. 046/ 837 49 43
KIER IEWICE, ut. Seftłtorsk'a 25, tel. 046/ 833 22 21

'N'fl 'fl

e>l"opla ;t.rorn pl

( 080 I 14 00 00

.

.

Szafy wnękowe z drzwiami
przesuwanymi i składanymi

NOWOCZESNE 'lAJMXJWYWNĘJRZ

·NAJNIŻSZE CENY
MEBLE KVCHENNE NA WYMIAR
Łowicz, Nowy Rynek 16,
tel. (0-46) 837-89-01, 0-506-037-759

~.
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wBłędowie
iuż docieplono

Szkoło

·· Powiat łowicki

KREDYT WBREW OPOZYCJI W

ZACIĄGNĄ
Decyzja o zaciągnięciu
przez łowickie
starostwo ponad
dwumilionowego
kredytu, podjęta
została 27 września
przy sprzeciwie
części radnych
Rady Powiatu
Łowickiego.

redyt długoterminowy
w kwocie 2.012.000 zł posłużyć ma sfinansowaniu planowanego deficytu budżetu powiatu w wysokości 1.942.905 zł onlz
na spłatę wcześniej zaciągniętych
pożyczek i kredytów - 69.095 zł.
Kredyt spłacony ma zostać w latach 2007 - 2009, czyli przez

K

połowie września

nową Radę

Powiatu. Za jego zaciągnięciem głosowało 12 radnych, przeciw było 7 (szóstka
radnych z klubu niezależnych
oraz Jan Markus), wstrzymali się
od głosu Bolesław Kowalski
z klubu niezależnych i Jolanta

nych

niezależnych

i zarządu jest

zupełnie inny. - Branie 2 mln kre· dytu na ostatniej sesji do dobre-

go tonu nie

należy

-

powiedział,

na myśli, iż kredyt spłacać zapisy ustawowe o potrzebach sze od posiadanych pieniędzy, do
będzie kolejna rada. - My zasta- i celach w obszarze kompetencji zagadnienia należy podchodzić
nawiamy się nad tym, co można powiatu, które trzeba spełnić. - z rozsądkiem i wypracować komobciąć, nad szukaniem oszczęd Jestem w stanie udowodnić, że za- promis. - U nas tego kampromisu
mając

Frątczak).

ności, a wy, jeśli jest zapis o »Y- chowaliśmy pełną staranność
datkach, a nie ma pieniędzy, to w gospodarowaniu i zarządzaniu
nie rezygnujecie z wydatków, ale powiatowymi środkami - dodał.
bierzecie kredyt. Jeśli nie ma pieego zdaniem powiat łowicki nie

Zaciągńięcie

kredytu od poze sprzeciwem powiatowej opozycji. Decyzję tę starosta Cezary Dzierżek nazwał jedną z najważniej
szych przed jakimi stoi rada.
Analizując wykonanie budżetu za
osiem miesięcy, mając już wiedzę o rezerwach i potrzebach
w poszczególnych działach, a
w szczególności o brakach
w oświacie, zarząd podjął decyzję o zaciągnięciu kredytu.
Jak powiedział radny Andrzej
Płacheta sposób myślenia radczątku spotkało się

niędzy, należy się zatrzyfllaĆ

,

miesięczne.

U?.dolnira:iymuczniomszkółśrednich

miotowych na sz=blu wojewódzkim, regionalnym i centralnym, lub
wykazywać uzdolnienia w co najmnitj jednej dziedzinie wiedzy poprzez uzyskanie w nitj celującej oceny, a z pozostałych przedmiotów
stopni co najmniej dobrych. Uczeń
prezentować też musi wzorową
postawę wychowawczą i nie korzystać z innego rodzaju stypendiów,
z wyjątkiem stypendium socjalnego. Uczniów którzy dostaną stypendia wybiera zarząd powiatu, na
wniosek dyrektora szkoły, który
typuje ich po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicmej i samorządu uczniow(lvcz)
skiego.

przyznawane

otrzymywać będzie

przez za bardzo dobre wyniki w nauce.
okres jednego semestru Dziewczęta otrzymywać je będą od
szóstka uczennic łowickich wrz.eśnia do stycznia Jak co roku
szkół średnich.
założenia są takie, aby stypendium
otrzymało dwoje uczniów liceum
ędą to: Beata Charążka, śred ogólnokształcącego, dwoje z techninia ocen 5,15 i Marta Lato- kum lub liceum profilowanego lub zaszewska, średnia ocen 5,06 z l LO, wodowego i jeden UC7.eÓ z klasy zaRozalia Dąbrowska, średnia 5,00 sadniczej. W przypadku gdy nie
z IILO, Ewa Sukiennik, średnia 4,88 wpłynie wniosek re szkoły zasadniz Technikum Agrobiznesu w ZSP nr =j, stypendium przyznawane jest
2 RCKU, Magdalena Boczek, śred uczniom z liceum bądź technikum.
Aby otrzymać stypendium
nia4,93, z'recłmikum Odzieżowego
w ZSP nr 3 i Monika Strzelczyk, uczeń musi wykazać się średnią za
średnia 4,88 z Technikum Ekono- semestr poprzedzający złożenie
micmegow ZSPnr4. Stypendiasta- wniosku nie mnitjsząniż 4,5 a także

B

Julian Nowak zauważył z kolei, iż powiat ma tylko 18 procent
własnych dochodów, pozostałe,
to pieniądze na konkretne cele.
Potrzeb jest bardzo dużo, a powiat łowicki i tak jego zdaniem nie doszła także konieczność
wykorzystał wszystkich możli uzupełniania tynków
wości w sięganiu po pieniądze wewnątrz sal lekcyjnych,
z zewnątrz. Jego zdaniem, patrząc ze względu na spękania
na dokonane inwestycje, sz=gÓl- powstałe pod wpływem
nie drogowe, wyborcy będą tę ka- wody przedostawającej
dencję dobrze wspominać.
się przez stare okna.
(wcz) (tb)

WÓJT GMINY BIELAWY

osiągnięciami w olimpiadach przed-

łowickiego

nie ma, chociaż w wielu przypadkach byłby uzasadniony.

ogłasza, że w dniach
9 października 2006 roku

od
do 30 października 2006 roku
w Urzędzie Gminy w Bielawach

zostanie podany
do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
PRZEZNACZONYCH
DO ODDANIA WNAJEM
położonych

w obrębie wsi Janinów

Szczegółowe

infonnacje dotyczące wykazu ·

można uzyskać w Urzędzie Gminy Bielawy pok. 11,

tel. (046) 838-26-95 wgodzinach pracy Urzędu .

Gmina Bolimów

Kończq

prace przy urzędzie gminy
szycach, zaczyna też malować dach
na szkole w Huminie. Zakończyła
też przewidziany na ten rok zakres
prac przy budowie drogi przeciwpożarowej do niedawno oddanej hali
sportowej w Bolimowie. Wylano
tzw. betonowy chudziak i założono
krawężniki. Układanie k6stki nastą
(wcz)
piwprzyszłymroku.

Zakończono już

tynkowanie i malowanie kompleksu
budynków, w których znajdują się Urząd Gminy Bolimów,
GOK i poczta.

czasie na fundamentach położony
zostanie jeszcze tynk mozaikowy,
a tradycyjne płyty chodnikowe
przy całym obiekcje zastąpi ozdobna kostka brukowa całość prac, które
skończyć się mają do 15 paź.dziemiomalowany został na wiśnio ka, wykonuje gminna brygada rewo także dach obiektu jak montowo budowlana.Brygada poi drewniane okna W najbliższym malowała także dach na SP w Kę-

P

Ośrodek

Szkolenia Kierowców

!Dlif/plf11
www.rQndo-lowicz.prawojazdy.com.pl
Krzysztof Bandos
Łowicz, ul. Słowackiego 44
Tę/. 0-46 837-02-58, O 502 278 722

ZAPRASZA
NA KURS

Brandtex
Shop
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~ończył? się docieplame 1 W)'llllana
okien w starej części Zespołu
Szkół Publicznych
w Błędowie, w której uczą się
dzieci ze szkoły podstawowej.
Prace wykonała łowicka firma
''Budra" Roberta Wacha,
której za powierzone zadanie '
gmina zapłaciła 180 tys. zł.
Roboty obejmowały docieplenie
stropu, ścian bocznych wraz
z wykonaniem elewacji,
wymianą na plastikowe
53 starych drewnianych okien
i parapetów. W wielu miejscach

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

są

starosty rosty

J

jest samorządem odosobnioi obciąć wydatki - tłumaczył. nym, który bierze kredyt, gdy
Radni niezależni nie wierzą też mopia pozyskać pieniądze na zaw zapewnienia starosty, iż doło kup sprzętu medycznego, budożył wszelkicb starań, aby zmniej- wę dróg itd. Ponadto w grę
szyć dług powiatu. - Dług wynosi wchodzą potrzeby kompetencyjw tym momencie wraz z poręcze ne powiatu. W sytuacji gdy się
niem siedmiomilionowego kredy- gnąć można po pieniądze zetu dla szpitala, 11 mln zł. Niech mi wnętrzne, kredyt jest dziś, zdapan nie opowiada, że robicie niem starosty, jedną z form racjowszystka, aby ten dług zmniejszyć. nalnego gospodarowania.

Przyznano stypendia starosty
Stypendium
w kwocie 160 zł

Jan Markus zauważył z kolei,
- Nie da się chodzić na skróty odparł starosta. - Może gdzie in- iż nigdy nie słyszał aby w jakimś
dziej tak, ale nie w budżecie po- budżecie było zbyt dużo pienię
wiatu. Jak kontynuował, istnieją dzy. Zwykle potrzeby są więk

REKLAMA -

OLEJ .OPAŁOWY, ,
NAJWYZSZA JAKOSC
•
NAJNIZSZA CENA

Cil©C3CDCb <iJ
99-400 Łowicz, Jastrzębia 95

(0-46) 837-15-89, 837-14-10
e-mail: agrol_hn@wp.pl FIRMA

USŁUGOWA

zatrudni osobę
na stanowisku
kierownika
WYMAGANIA:
• umiejętności organizacyjne
• prawo jazdy
• wykształcenie wyższe
• umiejętności pracy wgrupie
• odpowiedzialność

CV ze zdjęciem prosimy przesyłać na adres:
R.
rekrutacja.bite@onet.eu
1339

kursu:

6.10.2006 r. godz. 15.00
PROWADZIMY ZAPISY NA KURSY:
• kandydatów na instruktorów nauki jazdy
• instruktorów nauki jazdy
na certyfikat kompetencji

ZAMÓWIENIA
PRlYJMUJEMY
pod numerami
tel. 0608-600-481
(046) 837-57-50 a,.:.,.,..__,..,,."("
(0411) 830-24-93

Rzeczoznawca
SAMOCHODOWY
mgr inż. Stefan Wiernicki • certyfikat CCR PZM

• techniki samochodowej • jakości napraw ~
• ruchu drogowego • rekonstrukcji wypadków "'
• wyceny wartości i kosztów napraw pojazdów

tel. 0509-551-203 pn.-pt. 7-21, sb. 8-14
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Parafialno świetlico zaprasza

O

otrzymał

Jakbym ·dar

d poniedziałku do piątku w godz.
14.00-18.00 czynna jest świetlica dla
dzieci i młodzieży przy kościeie
Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy ul.
Brzozowej w Łowiczu. Na świetlicę w tym
roku szkolnym zapisało się dotąd około 20
Czyli o
dzieci, ale ks. proboszcz Wiesław Frelek z.achęca do przyjścia następne. - Wszystkie
Do niedawna 81-letnia pani Stefchętne dzieci mogąprzychodzii:, świetlica)est
cia,
mieszkanka Łowicza, właści
dla nich otwarta - zapewnia ks. Frelek.
(mwk) wie nie miała z kim porozmawiać
poza opiekunką społeczną. Czuła
się samotna, choć przecież wśród
ludzi spacerowała po mieście. Ludzie jąjednak omijali. Różnie o niej
sobotę 7 pa:ździemika o godz. 20.00 mówili. Zdarzało się, że ktoś z przekościoła Matki Bożej Nieustającej chodniów powiedział - Ona jakoś
Pomocy na Korabce w Łowiczu dziwnie patrzy, z nią pewnie nie
wyruszy procesja różańcowa ulicami osie- jest wszystko w porządku.
dla. Biorący w niej udział będą się modlić
w intencji beatyfikacji Jana Pawła II, niosąc
iedzącej samotnie na ławeczce pani Steffigurkę Matki Bożej Fatimskiej, która na co
ci, przyjrzał się właściwie dopiero pan
dzień wnieszczona jest w przykościelnej ka- Stanisław, handlujący nieopodil truskawkapliczce.
(mwk) rni, czereśniami i malinami. Jak sam mówi Odjakichś 3 - 4 miesięcy kolegują się, on
i pani Stefcia. A ona potwierdz.a głośno
SP Bocheń
i z z.adowoleniern: - Tak, a jak inaczej!
Jak zaczęlo się to kolegowanie? Pan Sta-

-

tym, jak Pan Stanisław pomaga Pani Stefci i czyta Biblię

ZMatką Bożą po Korabce

W

S

Powstaje strono internetowo
ciągu kilku najbliższych dni należy

W

spodziewać się premiery w Internecie strony internetowej Szkoły
Podstawowej w Bocheniu.· Witryna ma być
w cz.ęści redagowana przez ucmiów pod
okiem opiekunki samorządu Magdaleny
Zielińskiej. Mają na nią trafiać nie tylko relacje, ale również zapowiedzi imprez szkolnych. ~e z.awierać również dokumentację fotograficzną z uroczystości i innych wydarzeń związ.anych z życiem szkoły. Każ
dazklas będziemoglananiej zamieścićswoje
zdjęcie. Infonnacje będą uzupełniane z wykorzystaniem komputerów re szkolnej pracowni i poprzez Internet dostępny w Bocheniu drogą radiową. Do momentu premiery w sieci, adres witryny jest utrzymywany w tajemnicy.
(mak)

Gmina Kocierzew

Star oficjalnie dla strniy
ecyzję o prrekazaniu w formie darowizny ciężarowego Stara jednostce
Ochotnicrej Straży Pożarnej w Różycach jednogłośnie podjęła Rada Gminy
Kocierzew na sesji 27 wrreśnia. Uchwała ta
nie oznacza, że zmienia się użytkownik tego
samochodu. Licz.ący 20 lat Star cały cz.as
użytkowany jest przez straż, jednak do tej
pory znajdował się w ewidencji środków
trwałych Urzędu Gminy w Kocierrewie.
Podjęcie uchwały oznacz.a więc doStosowanie stanu prawnego do stanu fuk:tycznego.
Taka porządkowa uchwała musiała być jednak z.aakceptowana przez Zarząd Gminny
OSP, który nie miał do niej uwag. (mwk)

D

nislawnierazwidywał Panią Stefcię, siedzącą

samotnie i patrzącą przed siebie. Któregoś
razu dał jej trochę owoców. Potem :znowu,
i :znowu. Nieufaa llyla - wspomina pan Stanisław - i widać, że nieszczęśliwa. Przekonała się do mnie powoli. Nie wiem jaka była
dawniej, ale to dobry. porządny człowiek.
Potrzebowała, żeby ktoś się nią zainleresowal, no to sobie tu rozmawiamy codziennie.
Pan Stanisław zabiera też panią Stefcię cz.asem do domu na obiad, potem odwozi. Nie
jest w stanie pomagać finansowo wszyst- ·
kim potrrebującym, których spotyka, ale
stara się nie prrechodzi_ć obojętnie obok nikogo. - Tacy ludzie bardziej niż pieniędzy
potrzebują właśnie zainteresowania, zrozumienia, przyjaźni - tłumaczy. Najważniej
jest według niego to, podejść do z.agubionej osoby, porozmawiać, pochylić się.
Wtedy dopiero ludzie się otwierają. - Nie
patrzę na to, kim kto jest, tylko czego potrzebuje - mówi pan Stanisław - Trzeba wychodzić ludziom naprzeciw. Inni widzieli tylko
nieprz;jemne spojrrenie pani Stanisławy, on
,zobaczył w niej starszą osobę, jakby swoją
nieżyjącąjuż mamę- i chciał jej pomóc.
- Udzielając komuś pomocy, pomagam

=

teżsobie-opowiada.Kiedyśllylemzłymcz/o

Pani Stefcia potrzebowała zwyczajnie
móc jej i sobie.
zupełnie nic nie rozumiał, więc modlił się do
Boga i cały czas czytał. -Aż wreszcie zaczą
łem rozumieć. Trudno to wythunaczyć. To
j<ikbym dar otrzymał. Gdyby nie Bóg, llylbym zerem. -mówi. -Skoro odNiego wszystko zależy, to prosiłem, ieby pozwolił mi się
do niego zbliżyć. On pozwolił mi siępoznać
i teraz mną kieruje.
Pan Stanisław jest dziś prrekonany, że
gdyby wygrał szóstla;_ w totka, to prawie
wszystko przeznaczyłby na cele społecz
ne. Troszkę pieniędzy prreznaczyłby na
sprzęt muzyczny dla syna, który mógłby
dzięki temu grać i żyć z tego. Podobno syn

wiekiem i podobało mi się życie jakie wiodłem. - Czemu nie widziałem, że źlepostępu
ję- nie wient Aż zaryłem nosem o dno ... Ale
ludzie pewnie i tak nie uwierzą, Najważniej
sze, żeby Pan Bóg mi uwierzył. W końcu to
Wiadomo już, że powstanie z poOn pomógł mi zrozumieć... Pan Stanisław
przyznaje, że wyrządził ludziom dUżo piołów grupa ratownicza przy
krzywdy, był nawet w więzieniu. Teraz,jak łowickim oddziale Polskiego Czertwierdzi, chciałby spłacić dług. Mniej więcej wonego Krzyża.
6 lattemu, gdy byłjuż jak sam mówi na dnie
rzypomnijmy, że dotychczas istnieją
- poczuł, że chce się zmienić. Zaczął czytać
ca rozpadła się wraz z nowym rokiem
Biblię. W niej szukał ratunku. Początkowo
szkolnym w wyniku rozjechania się na studia działającej w niej młodzieży.
- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - REKLAMA Na spotkanie, które odbyło się 22 wrre~
śnia przyszło 15 osób, z czego 4 już po
prrebytym wcreśniej szkoleniu udzielania
pierwsrej pomocy prredrnedycznej. Pozo-

P

•Kwota kredytu od 800 do 30.000 PLN
•Wystarczy 3-miesięczny staż pracy• Minimum 650 zł dochodu netto
• Dogodny okres spłat (do 60 miesięcy)
gotówkow.sio

na 24 mi&Shpt

2.000
5.000
7.000
10.000

PLN
PLN
PLN
PLN

zainteresowania i zrozumienia. Pan

Stanisław postanowił

po-

pana Stanisława pięknie śpiewa, tylko nie
Jeszcre nie wie dokładnie, jak to będzie
ma siły prrebicia, warunków do rozwoju. dokładnie z panią Stefcią, gdy zrobi się zimCórce, która handluje pieprzem i zwykłymi no. - Ale to potrzebna jest ledwie chwila, by
przyprawami przydałyby się też inne przy- człowiek zrozumiał, co ma zrobić - twierdzi
prawy. takie tjatyckie - mówi. Życzyłby pan Stanisław - Bóg niejeździ mercedesem
sobie zdrowia i mądrości życiowej.
i nie rozdaje dolarów. Modląc się, znajdzie
ardzo chciałby też zorganizować uro- się pracę. Na takiej zasadzie pomaga Bóg.
czystą kolację wigilijną i zaprosić Acz/owiekpowinienpomagaćdrugiemu.cz/o
wszystkich bezdomnych i potrzebujących. wiekowi, dzielić się sobą i tym, co ma.
Pan Stanisław codziennie czyta Biblię
Ale to nierealne - nie ma aż tyle pieniędzy.
Żyje z renty i małego handlu owocarni. Ale i modli się o to, by być dobrym człowie
stara się pomagać tak, jak może. Zaprasza kiem. Pan Bóg chyba widzi, że już się
potrrebujących do rozmowy, czasem na takim stał.
obiad.
Anna Pluta - Dałek

B

PCK przyimuie do grupy ratownicz·ei Zobowo wSzkiełkach

KREDm GOTOWKOWE
Pr.zykładqwe raty kręciytu

trochę

95zł

stałe

osoby rozpoczęły wczoraj, w środę 4
szkolenie wspólnie z grupą
ucmiów w I Liceum Ogólnokształcącym
w Łowiczu. Szkolenie to trwa trzy dni, także dziś i jutro, czyli w czwartek 5 i 6 .paź
dziernika, od godz. 15. Osoby, które chciałyby się przyłączyć do grupy mogą to
jeszcze zrobić zgłasźając się bezpośred
nio na szkolenie. Propozycja jest skierowana przede wszystkim do młodzieży
gimnazjalnej z terenu Łowicza oraz
uczniów szkół średnich.
(tb)
pa:ździernika,

l'\IGLO

Łowicz, ZGODA - róg KSl~CKIEJ

tel. 046 830 20 91
IGLOO
Studio Mebli Kuchennych
i Zabudowy Wnętrz
*pomiar *projekt

235zł

*montaż

328zł

*fachowe.doradztwo
* mila obsługa *raty 0%
* transport gratis

468zł

przy comskiei muzyce
- To

będzie nowość, coś

zupełnie

innego, niż do tej pory
na „Szkiełkach"
proponowane - powiedziała
nam Katarzyna Kośmider,

· było

prowadząca restaurację

Szkiełka

na

łowickich

Błoniach.

.

.

estauracja do tej pory dała się poznać jako lokal, w którym organizowane są przyjęcia studniówkowe,
weselne, komunijne r:zy sylwestrowe, ale
teraz chce zaproponować nową formę całonocnej zabawy, która będzie miała temat prrewodni. Pierwszym będą Cyganie i kultura romska.
W piątek 13 października w restauracji zagości popularny w kraju i z.a granicą
respół „Vasyljunior i cygańskie gwiazdy",
wswnie 11 osób,którebędą"rniaływczasie
z.aczynającego się od godz. 19. wieczoru
kilka półgodzinnych wejść. Prred ich występem i po nim oprawę muzyczną zapew- •
nić mają DJ-e z Łodzi . - Goście będą mieli
okazję usłyszeć muzykę cygańską_ na żywo,
ze.sporowi tow'112")1.SZYĆ będzie gncpa taneczna, ona też w czasie występu będzie zapraszać do tańca i wspólnej zabawy. Ale oferujemy nie tylko muzykę i taniec, będzie też
chwila na opowieści o kulturze i tradycjach
romskich. - powiedziała nam Katarzyna

R

Kośmider.

12
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( ,Będę· miał Prawo się dowiedzieć

ICIZYSZ10f~

=~~~
władza KADRU

Czwarta

arę dni temu w .Gazecie Wyborćzej", dzienniku wielkonak/adowym i przyznać trzeba opiniotwórczym (choć z jego linią i opiniami
często trudno się zgodzić) natknąłem
się na sporych rozmiarów ogłoszenie
zamieszczone przez obecne władze

P

o sprzedaży gruntów na cele
inwestycyjne. W anonsie przedstawiano walory naszego .miasta, o których
my akurat wiemy bardzo dobrze, natomiast potencjalni inwestorzy z kraju czy
tym bardziej z zagranicy wiedzieć nie
muszą. Należy tylko mieć nadzieję, że
ogłoszenie przyniesie należyty skutek
i w Łowiczu pojawią się kolejne firmy.
A wiadomo, że każda inwestycja to miejsca pracy, podatki i wszystko, co jest
nieodzowne do rozwoju miasta. Nie
umiem się odnieść do tego, czy takie
ogłoszenia na krótko przed wyborami
samorządowymi mają jakiś dodatkowy
cel nastawiony na efekt' wyborczy czy
też nie. Nie mam na ten temat stosownej
wiedzy. Ale jeśli nawet można byłoby.
wygenerować (teraz to takie modne siowo) je wcześniej, to przecież lepiej póżno niż wcale. Są w kraju przykłady
miast, a nawet miasteczek, bardzo pod
tym względem dynamicznych i kreatywnych. Choćby podawany wielokrotnie
za wzór przyciągania do siebie rozmaitych inwestycji Mszczonów. I nie przeszkadza, jak widać gościom z zagranicy tak drobna sprawa, jak trudna do
prawidłowego wypowiedzenia (chyba
tylko poza Polakami) nazwa tego miasteczka położonego nieopodal trasy z
Warszawy do Katowic. Nie ma najmniejszych powodów, by Łowicz był pod
jakimkolwiek względem gorszy. Tym
bardziej, że chyba jednak za parę lat
doczekamy się odwlekanej już do granic nieprzyzwoitości autostrady A-2,
a bliskość autostrady i przez to szybki
i dobry dojazd z zachodniej Europy to
przecież argument nie do odparcia. Doświadczają już tego właściciele gruntów pod Strykowem . Niektórzy nich
w najśmielszych snach nie mogliby przypuszczać, że nagle zostaną milionerami nie grając w totolotka. W wielkiej krajowej polityce zamieszanie, jak chyba

Łowicza

-~

.

ników panującego wówczas w Polsce systemu społeczno-politycznego.
Wreszcie będę miał możliwość prawną
i faktyczną w sądzie oskarżyć oprawców
-„Solidarności"
za czyn, który popełnili w czasie zabierania
mnie w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 do
więzienia ( ...)Wreszcie będę mógł się dopytać, kto typował i w jakich okolicznościach
przeszłość.
wskazano na moją osobę do uwięzienia
Zresztą, pytań istotnych będzie wiele.
Jereli tylko będzie możliwość, to pytań
( ...) Otrzymałem zawiadomienie z Instytutu Pamięci Narodowej, iż 9 czerwca 2006 będę miał wiele: o przesłuchania na komenr. w Oddziałowej Komisji ścigania Zbrodni dzie przy ul. Długiej czy w Komendzie
przeciwko narodowi Polskiemu w Łodzi, Wojewódzkiej w Skierniewicach, o zabiewszczęto śledztwo w sprawie zbrodni ko- ranie mnie z ulicy czy zakładu pracy,
mtmist.ycznych polegającym na łx2prawnym pobicie, jak również szpiegowanie mnie
pozbawieniu wolności, dokonanych popu.ez przez kapusiów SB, przyjmowanie od
realizacjębe:zprawnych decyzji o interwenio- nich raportów na mnie za dostanie w zawaniu polazywdz.onych, J.ll7.e'Z Komendan- mian paszportu (dla przykładu). Wszystta Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w ko to było nielegalne i było represją
Skierniewicach na podstawie art. 42 bądź art. w stosunku do mojej osoby i najbliższej
·43 nieistniej~o ,,dclcretuz dnia 12 grudnia rodziny, a wykonawcy winni być osą
1981 r. o ochronie bezpieczeństwa Państwa dzeni i ukarani. Widuję były esbeków prai porządku publicznego w czasie obowią cujących w policji -jak to możliwe? Te typy
zywaniastanu wojennego", co stanowiło akt broniły mtroju totalitarnego wszelkimi sporepresji wobec osób uznanych za pu.eciw- sobami, w tym pozaprawnymi, za to pobie-

Wojciech Gędek,
działacz podziemnej

nigdy dotąd . Każdy dzień może przynieść
jakieś rewelacje, choć zwykle jest tak,
że chmury bywają wielkie i czarne,
a deszcz z nich ledwo pokropi. Niedobrze, że w rozmaite prowokacje wcią
gane są media, bo siłą rzeczy z góry i z
samego założenia opowiadają się po jednej ze stron politycznego konfliktu. Telewizja TVN, która zasłynęła w ostatnich
dniach z nagrań ukrytą kamerą w sejmowym pokoju posłanki i niedawnej maturzystki (a teraz już zacx:znej studentki) Renaty Beger, od dawna zresztą wyrażnie
określa swoje preferencje polityczne, co
trudno nie zauważyć gołym okiem. Dziwi
mnie tylko to, że do tej prowokacji użyto tak
groteskowej postaci z partii .Samoobrona",
które -to ugrupowanie inteligenci z TVN-u
do tej pory wykpiwali, jak się tylko dalo. W~
ce wyroowny był już fakt zwolnienia ~ pracy w tej stacji, i to przecież ze skutkiem
natychmiastowym, Tomasza Lisa za to, że
w pewnym momencie ogloszono go (tylko medialnie) kandydatem na prezydenta, a w tamtym czasie jego kandydatura
mogła zagrażać Jolancie Kwaśniewskiej,
wówczas pani prezydentowej, którą
przez pewien czas wymieniano w gronie osób mających poważne szanse na
prezydenturę.
publicystyce trudno nie mieć
własnego zdania, ale w informacji powinno się być możliwie
obiektywnym, a przynajmniej nie zwią
zanym z żadną opcją polityczną. Tymczasem konflikty w polityce wyrażnie się
zaostrzają. wyciągane są armaty coraz
większego kalibru i kto wie, czym się to
skończy. Niedobrze, że te konflikty i poważne różnice zdań przenoszą się także do dyskusji, czasem bardzo gorących,
wśród znajomych i krewnych. Bo polityka nigdy czystym zajęciem nie była, co
sformułował dobitnie już pięć wieków
temu bardzo mądry Włoch z Florencji, niejaki Niccolo Machiavelli. Ale do zwykłych
ludzi, zajętych na co dzień swoimi sprawami, teorie Machiavellego na ogół nie
docierają. Za to dociera do nich TVN,
Polsat i Gazeta Wyborcza. Nie bez powadu media nazywa się więc czwartą
władzą. Dobrze byłoby, gdyby była to
włagza możliwie najczystsza.

z lat 80., o szansie

na rzetelne spojrzenie

w

w

· Komitety wyborcze, które zamie-

dy to komitety mają czas na ich zgłaszanie.
Dzień25 wneśnia był ostatnim chJiem skfu..

o

,_

Polski Związek Motorowy

Sobieskiego 75
96-100 Skierniewice

STACJE KONTROLI POJAZDOW -

tel./fax 046-833-33-99
tel.· 046-832-58-42

ŁOWICZ, ul. Nadbzurzańska 1, tel. (046) 837:39-81, czynne: pn.-pt. 8-20, sb. 8-16
DOMANIEWICE, ul. Kolejowa 1 (w bud. SKR), tel. (046) 838-30·85, czynne: pn.-pt. 7-15
GŁOWNO, ul. Sikorskiego 3, tel. (042) 719-31-98, czynne: pn.-pt. 8-17, sb. 8-14
· WALEWICE (przy stadninie koni), tel. (046) 838-22-75, czynne: pn.-pt. 8-16, sb. 8-14

•

•

•

:FiRMA-liulY iliłZEziNv:

BIURO
99-400 ŁOWICZ
UL. BIELAWSKA 2
TEL. (0-46) 830-31-67
,_K_oM_._o6-04-_s2_2-90_B_,

1
na
1

osobę zuprawnieniami diagnosty samochodowego i instruktora nauki jazdy

INFORMACJA: Łowicz, ul. Nadbzurzańska 1, tel. (046) 837-39-81 •

GRATIS:

osoby do pracy
I na stoisku obuwniczym w dni targowe I

PARAPETY, ROLETY

mll

• Zaczep antywyważeniowy

e
Y

I

TARGOWISKACH MIEJSKICH wŁOWICZU, 1
t
SOCHACZEWIE, SKIERNIEWICACH,

1 Osoby z praktyką w handlu proszone są t
10 tel. 0512-462-175, 0512-462-176po17.00 1

Profesjonalny montaż
• Pomiar
Fachowe doradztwo ~
•Transport
• Mikrowentylacja

•Wzmo_cnienieocy~kowane
W ramie, skrzydle I słupku

GRANITOWE

ORAZ INNE WYROBY
Z UMIENIA NATURAlNEGO
oferuje Zakład Kamieniarski
Łęczyca,

wniedzielę wŻVRARDOWIE

OFERUJEMY:

~

E
a:

WYKONUJEMY:
płyty obornikowe

i zbiorniki na gnojowice
OFERUJEMY:

folie izolacyjną do budowy płyt

1lub bezpośrednio na stollkach w podanych miastach I
IR;L22B -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

~O~Ł~W~~

MIAlES WYPADEK

PORADY PRAWNE
•jako pieszy, pasażer, kierowca
• BEZPŁATNE
• ktoś bliski ci zmart wskutek wypadku
DOJAZD
• nie otrzyma/eś odszkodowania z OC sprawcy
jako zadośćuczynienia , odszkodowania z tytułu DO KLIENTA
utraconych zarobków i pogorszenia sytuacji rodzinnej,
renty wyrównawczej z tytulu zwiększonych potrzeb
• odszkodowanie było niewspółmierne de wyrządzonej szkody

ZGlOS SllC'r
Do NAS

Wojciech Gędek

Łowicka", pełnomocnik wyborczy:
Maciej Szymon Mońka, pełnomocnik finansowy: Agnieszka Podsęde!c. Siedziba komiteflimieści sięw Al Sienkiewicza32/34(Dom
Nauczyciela).
KWW Jerzego E. Kuczyńskiego,
pełnomocnik wyborczy: Mariusz Jerzy
Kuczyński, pełnomocnik finansowy: Alicja
Szafurowicz. Komitet ma siedzibę na os.
Staizyńskiego

&'I.
KWW Krzysztofa Jana

Kalińskie

go, pełnomocnik wyborczy: Bogusław
Bończak, pełnomocnik finansowy: Michał
Artur Zalewski. Komitet mieści się przy ul.
Stanisławskiego 23.

KWW STRAŻAK Łowicki, pełnomoc
nik wyborczy: Stanisław Zdzisław Bednarek, pełnomocnik finansowy: Anna Danuta
Wacławek Komitet mieści się przy ul. Se-

minaryjnej 4.
dok na str. 15

PLAS-MAX
Wszystko Dla Biura

TANIE NAGROBKI

I

młode nieuczące się

DREWNO

cielem

I

ZAIRU DNIMy •
~ OKNA
Kt/tJ!!fD DRZWI

PCV, ALUMINIUM,

re ten „taniec" sprawiedli- wreszcie się skończy.
Powoływanie się na weryfikację esbeków
łowickich jest fikcją. Po kilku latach jej wy-,
konania przypadkiem dowiedziałem się, re
odbyła się taka w byłym województwie
skierniewickim. Pnedstawicielem z Łowi
cza był Marian Bielecki. Stawiam kilka pytań publicznie. Kto Bieleckiego upoważnił
do weryfikacji esbeków łowickich? Jakie
kryteria obowiązywały w weryfikacji?
Z czyich informacji korzystał, aby posiadać
wiedzę do weryfikacji? Ilu zweryfikował
negatywnie? Komu przedstawił sprawozdanie z wykonania tej czynności? Gdzie i
w jakich okolicznościach odbywała się weryfikacja?
Jest wiele wą1pliwości i wiele pytań powinno być zadanych, a wiele odpowiedzi
bardzo istotnych udzielonych i .znanych
dla społeczności. Tym bardziej, iż Bielecki po 1989 roku „przeleciaf' prawie
wszystkie partie, a nawet kilku był założy

wości

PAPIER• ART. BIUROWE •TONERY •ATRAMENTY
ROLKI KASOWE •KOPERTY •SEGREGATORY •DRUKI
NISZCZARKI • BINDOWNICE •ART. HIGIENICZNE
TAŚMY PAKOWE •FOLIE STRETCH
Transport gratis. Towar dowozimy w ciągu 24 godzin

• samochodów osobowych • samochodów ciężarowych • autobusów
• ciągników rolniczych • przyczep • naczep • pojazdów sprowadzanych z zagranicy
• pojazdów typu „SAM" • pojazdów powypadkowych
• pojazdów z instalacją gazową• badań VAT dla urzędu skarbowego

ZATRUDNI

a teraz w demokracji reprezentują

władz.ę? Myślę,

KW Stowarzyszenie „Rzeczpospo-

Komitety wyborcze zarejestrowane
rzają zgłaszać kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Łowiczu
rejestrowały się do 25 września

rały kasę,

lita

dania zawiadomień o utworz.eniu komitetów
wyborczych oraz o zamiarze 7gbiszania kanu Komisarza Wyborczego w Skier- dydatów na radnych W zgłosz.eniu komitety
musiały określić na jakim terenie mają zamiar
niewicach.
wystawić kandydatów. Komitety wyborców
prócz nich, kandydatów na radnych w gminachswymzasięgiemobejrmwałyzwy
mogą wystawiać takre te komitety, kle tylko tereny posz.czególnych gmin, zaś
które zadeklarowały zamiar zgłasza- wiftksze komitety zgłoszeniem obejmowały
nia kandydatów na terenie całej Polski, np. całe województwo łódzkie. Nie omacza to
SamoobronaRP,LigaPolskichRodzin,Pra- jednak, re komitet, ktćly :zamiaza wystawić
wo i Sprawiedliwość, Polskie Stronnictwo kandydatów na radnych w Łowiczu, będzie
Ludowe, Chrześcijański Ruch Samorządo musiał też wystawiać kandydatów na radnych
wy, Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+ na JI-zyldad w Skierniewicach. Poniżej podaSDPL +PD+UP Lewica i Demokraci, Plat- jemy nazwy komitetów wyborczych, które
fonna Obywatelska i inne. Ile list wybor- mają siedziby w Łowiczu, oraz imiona i naczych ostatecznie zostanie stworzonych zwiska pełnomx:ników wyborczym i pełno
~-----------------------~ przekonamy się po 13 paź.dziemika, dokie- mocników finamowych

OKRĘGOWE

ł.OWICZANIN

Prowadzimy sprawy,
które wydarzyły się do 10 lat wstecz _
(046) 851-10-94, kom. 0604-693-123 ~

·

ul. Lotnicza 20 (obok nowej straży)

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

•

Montaż

i transport gratis.

• Produkujemy kostkę
brukową granitową

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

Oli) OPAtOWY
PKN OłLEłł

OZIMIEWARJ

POMYŚlEC JUt TE~
Tel. 0461837-55-41, 0461830-24-93,
0608-600-481 w odz. 9.00-.17.00

BIURA

Zapraszamy
do otwartego

UBEZPIECZER

PZU S.A.

przy ul. Pijarskiej 1 (dawna siedziba PZU S.A.)
00
0
Czynne codżiennie 8°0-17 00 , soboty 9° -14

Tel. (046) 837-36-57

·

R·1311

REKLAMA
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GABINET SPECJALISTYCZNY
Pi arska 3
~
0

dr hab. n. med., SPEĆJALISTA ENDOKRYNOLOG
Kabnyna Winc:zyk - co dru~ wtorek
w godz. 14-16 (zapisy tel. 83 -36-56)

SPECJALISTA CHORÓB PŁUC, ALERGOLOG, PEDIATRA
Bożena Kucińska - czwartki
El:łbleta

w godz. 11-15.30

PSYCHIATRA

• LASER • MASAż • TERAPIA MANUALNA
LECZENIE BÓLÓW KRĘGOSŁUPA
sprzedaż arwkułów

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

- ul. Krakowska 4), tel. 0603-099-810

SPECJALISTA ORTOPEDA· TRAUMATOLOG
Janusz Dubas - czwartki w godz. 16-18

SPECJALISTA UROLOG

Andrzej Menduś - poniedziałki w godz. 16-18

dr n. med., KARDIOLOG, SPEC.IAUSTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
Janusz Kaildos - co ..dru~wtorek w godz. 16-18
(zapisy tel. 7-36-56)
SPECJALISTA DERMATOLOG
Zbigniew Wroniecki- poniedziałki w ~odz. 15-16,
piątki w godz. 11-12, tel. 0602-2 6-728
dr n. med., SPECJALISTA CHIRURGII OOÓlNEJ I ONKOLOGICZNEJ
Admn Rogowski-Tylman - piątki w godz. 16-19
(wtorki w godz. 16-19 w gabinecie przy ul. Długiej 18a)

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

Specjalista
ginekolog - położnik - cytolog

med)'CznYch

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

CZVNNE: PON.-PT. 10·18 SOB. 10-13 .

DIAGNOSTYKA w tym USG

WKASZ KAWGZYNSKI

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

. NASIONA

KWALIFIKOWANE

• jęczmień • żyto • pszenżyto
specjalista chirurg
Stryków, ul. Warszawska 94

tel. (042) 719-88-49, kom. 0607-340-904
• ZABIEGI CHIRURGICZNE • WIZVTY DOMOWE

EWA GUZOWSU·BARTNIAK
specjalista neurolog
os. Kostka bi 1 (obok apteki)

POZOSTAŁE DNI PO

STRYKÓW, ul. Rolnicza 6A, tel. (042) 719-93-63
GŁOWNO, ul. Kolejowa 5, tel. (042) 719-4~-89
www.wimax.com.pl biuro@wimax.com.pl:

UZGODNIENIU TELEFONICZNYM

praca
dla Ciebie.

• ESPERAL • OBDUKCJE SĄDOWE
• ODTRUCIA POALKOHOLOWE • BADANIA SPORTOWCÓW

••tarczycy •moczowego
piersi •jamy brzusznej •
USG
• prostaty •
• narządów rodnych • dziecięcego
1 • pęcherza

CZYNNY:

•pszenica• ozime

Krzysztof Ciesielski

DR NAUK MEDYCZNYCH

•:•bóle, zawroty głowy
•:• choroba Parkinsona
•:• bóle kręgosłupa
•:•nerwice
•:• padaczka
•:• stwardnienie rozsiane
•:• wizyty domowe

PRYWATNY GABINET
GINEKOLOGtCZNO-POŁOŻNICZY

KR~GOSlUPA

•
•
•
•
•
•

CZYNNE: poniedziałek, środa, piątek· 16.00-18..00

tel. 0-602-264-817

liRZYSZIDF

_ LECZENIE

GABINET NEUROLOGICZNY

Łowicz,

liUŚMIERCZIIi
.

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

• d sko alia • rwa kulszowa • bóle stawów • sz i i barków

WHold

PEŁNA

REHABILITACJI
I

Bolanowska - środy w godz. 13-16

(1C).12 i 16-17.

. GABINET

n~rek

POMOCNIK LINII
PRODUKCYJNEJ

ciązy

stawu biodrowego~

Wvmagana książeczka SANEPIDU

środa

16.00-17.00
sobota

11.00-12.00
R·110!

oraz leczenie na miejscu

Miejsce zatrudnienia

LEK. ANDRZEJ WITECKI

Łowicz

przyjmuje po 15-tej
ŁOWICZ, Stary Rynek 9/1 Om. 13
tel. 046) 837-35-59
R-1195

Jesteś zainteresowany/a zgłoś się do nas
osobiście lub zadzwoń!

1 .ands

Łowicz, ul. Ułańska

2 w „Medyku", li piętro
czynny codziennie godz. 15.00-20.00
w soboty po uzgodnieniu telefonicznym ~
Tel. (046) 837-00-10, tel. kom. 0601-254-571 ~

r

\,..

LEK ST~. WtOll\OWSKI PA'Mt

UMOWA Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA

JOLANTA
PIETRZAK

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

Łowicz,

• UMOWA Z NFZ NA_ PROTEZY~
.• WYBIELANIE Z BOW LAMP '"

LOGOPEDA

15.00 -17.00 Łowicz, os. Tkaczew bi. 7/12
Tel. 837-62-82, 837-84-68, 0-601-84-84-20

~'JJ

SPECJALISTA
CHORÓB SKÓRY

PIOTR CZYI

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

Łowicz,

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

~

~

Gabinet Lekarski

WIESŁAW BIELECKI
lekan chorób wewnętrznych

tel. O603 890 697, tel. domowy 837 62 52
PRZYJMUJE:
• ZDUNY 46A (biurowiec GS·u)
sobota 8°0- 1230
• ŁOWICZ, Stary Rynek 8 (uzgadniać telefonicznie)
WIZYTY DOMOWE, RECEPTY. NA LEKI· ULGOWE ~

PRYWATNY GABINET LEKARSKI
BADANIA USG

pon.,

śr.,

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

ginekolog-położnik

!

N

~

specjalista pediatra

·PIOTR OLEJNIK
specjalista chorób wewnętrznych

EKG

(RÓG PIĄTKOWSKIEJ)
TEL. 042 7-107-400

LEKARZ zaprasza

HUBERT
a~hinAłn
ROZTROPIŃSKI.J;łilililllllillil*I

lub po telefonicznym uzgodnieniu 0-604-466-537

Gabinet Lekarski

LEKARZ INTERNISTA

ALEKSANDER JANOWICZ
Małszyce

16, 99-400 Łowicz, tel. 046-838-99-70
(dojazd: autobus nr 3) Przyjmuje: 8.00-10.00i18.00-19.00
LECZĘ DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH

MASAż LECZNICZV NA FOTELU MASUJĄCYM ·GRATIS
NA BÓLE KRĘGOSŁUPA, NÓG, BÓLE GŁOWY
R.a'

uoustv do 600 zł RATY

Bratoszewice, ul. Łódzka 21 a

tel.lfax 042 719-64-04, 0506-98-57-83.
Rrma „EFEKT SERWIS" _

zatrudni od

ul. Turystyczna 4,

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

lll

PRACOWNIKÓW

;:;

Łowicz,

ul. Tkaczew 9
Tel. 0505-776-507

GABINET
REHABILITACJI
TERAPIA MANUALNA

dolegliwości bólowych
w
kręgosłupa i narządów ruchu~

zar~

PRODUKCYJNYCH
do pracy w okolicach Pruszkowa
./ zapewniamy dojazd
:il
./ praca na umowę o pracę
~
Kontakt: 0-512-221-854, 0-515-246-516 lub (0-46) 862-40-97

--~,...,,...;

GŁOWNO, UL. KILIŃSKIEGO 25

Łowicz, ul. Zduńska 13, tel. 0887-044-193, (046) 837-35-69
pn., śr„ pt. 9-16; wt., czw. 14-21; soboty na zapisy ~

lekarz medycyny

Przyjmuje w godz. 1000-12 00, 1600-1800
• Badanie profilaktyczne, okresowe i wstępne
pracowników, uczniów, studentów
Łowicz

IWONA OLEJNIK

USG

KrYsiY.1aD1JJDro&nik

SERWIS

~~~:r.r.t1 CZ~ŚCI

• Badania kierowców, EKG

do nowo
DENTYSTA~
otwartego

JOANNA WALCZAK
ul. Armii Krajowej 38 w Łowiczu
PRZY JĘCIA: wtorek, czwartek 18.00-20.00

Łowicz, os. M. Konopnickiej 6125, tel. (0-46) 837-46-65 ~

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

Sikorskiego 5, Łowicz
Biuro otwarte od 9.00 do 15.30
+48 46 830 28 35 T, +48 46 830 28 35 F

ul. 3 Maja 2111, tel. (0-46) 837-44-12, ~.
0501-707-969, 0602-243-836 w godz. 14-16 ·

USUWANIE WAD WYMOWY.,,

Głowno,

ad

Wł.

w gabinecie dr Martyniaka

mgr. Elżbieta Kowallk

GABINET LEKARSKI
lek. med.
Leszek Sobczyński
SPECJALISTA POŁOŻNICTWA
I GINEKOLOGII

•

'-

ORTOOONCJA KOOSULTACJE

ul. Gen.

Dr nauk medycznych

specjalista laryngolog
badanie audiometryczne słuchu
Przyjmuje w soboty: 11.00-12.00 Łowicz, ul. 3 Maja 6

13

Roman Wasilewski

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

GŁOWNO,

JUŻ OTWARTY NOWY

SKl:AD

NA ULICY SKUDOWEJ
Firmo AGRO·BUD oferuje Państwu
+MATERIAŁY

BUDOWLANE

•SŁOMĘ

+ W~GIEL kostka, orzech, mialy

+ EKO-GROSZEK workowany . !fi
+oraz NAWOZY
l!l .
a wszystko to w bardzo
··
atrakcyinych cenach!!! Tel 046 830·22-55

a:

Zapraszamy również do Dąbkowic Górnych
Znajdą tom Państwo SZEROKI ASORTYMENT NAWOZOWY

wkonkurencyjnych cenach

WIZYTY DOMOWE

oraz MATERIAŁY BUDOWlANE, PASZE, OPAŁ

PILNIEJSZE PO UZGODNIENIU TELEFONICZNYM

Dowóz oraz rozładunek HDS Tel. 046 838-90-46

planowe - soboty w godz. 11.00-19.00 ~

•OWIES

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

_ „ „ „ „ _' .

I

'

·------„„-~„

z dowozem na miejsce
.w okolice Garwolina
Tel. 0888-817-261, 0602-606-006

ZATRUDNIM
kierowców C+E
• czasowo

- na zdublowanie załóg
- jednego na stałe
~

DA-lilO sp. z o.o. Tel. 046/837-36-Si

..„ . .

• „

~

„

FJAN
ZYSZTO
LINSKI
Najlepszy burmistrz to ten, który pozostawia swojemu następcy dużo wstęg do przecięcia przy otwieraniu nowych inwestycji.
najważniejszą pozycją wśród dochodów miasta. W marcu
2006 roku wskaźnik zdobytych środków unijnych na 1 mieszkańca wynosn w Łowiczu 196 złotych. Wzrośnie' on z chwilą
podpisania przez wojewodę wniosku o dofinansowaniu budowy dróg regionalnych do około 330 złotych. Przypomnijmy, iż
naszego miasta.
na początku 2006 roku wszystkie sąsiednie miasta wyprzeBudżet Łowicza w ciągu ostatnich czterech lat był zawsze
dzały Łowicz, a rekordziści to Skierniewice - 1OOO złotych na
uchwalany zgodnie z obowiązującym prawem.
Zawsze przy podejmowaniu uchwały o budżecie rocznym, mieszkańca i Sochaczew- ponad 500 złotych.
Trźeba powołać kompetentnego pełnomocnika do
byłem wśród tej grupy radnych, która głosowała za większymi
wydatkami na inwestycje miejskie, niż to było planowane pozyskania.środków unijnych.
· uważam, iż trzeba uzyskać poparcie europosłów z woje.
w projekcie budżetowym.
wództwa łódzkiego do fachowej pomocy wpozyskaniu środków.
Żartobliwie mogę dodać, iż dla mnie uniwersytetem
przedsiębiorczości i dobrego zarządzania jest moja · My ich wybieraliśmy, z pewnością chętnie nam pomogą.
Jako pierwszy gospodarz Łowicza powołam społeczną
siedmioosobowa rodzina. Jestem dla niej nie tylko ojcem, ale
grupę doradców burmistrza. Wjej skład wejdą: burmistrz i jego
też przedsiębiorcą, izbą skarbową, firmą ubezpieczeniową,
zaopatrzeniowcem, czuwam nad oświatą, kulturą, sportem zastępcy, naczelnicy odpowiedzialni za inwestycje, promocję
i środki unijne, przewodniczący komisji Rady Miejskiej oraz
i zajmuję się opieką zdrowotną ...
przedstawiciele łowickich przedsiębiorców.
„Najważniejszą rzeczą jest, aby z programem władz
W naszym mieście ze środków unijnych należy wykonać
samorządowych mogli zapoznać się wszyscy mieszkańcy.
Liczymy na zainteresowanie, przekonanie i udział całej następujące zadania:
1) przygotować nowe tereny inwestycyjne,
społeczności lokalnej w trudzie i pracy dla rozwoju oraz
2) dokończyć budowę dróg, chodników,
sukcesu naszego miasta, naszej Małej Ojczyzny.
3) na bazie Ośrodka Sportu i Rekreacji stworzyć kompleks
Pamiętajmy, że mieszkamy i pracujemy w tym mieście,
dlatego kaidy sukces Łowicza jest osobistym i zbiorowym sportowo-rekreacyjny,
4) akt}'wnie uczestniczyć i przejąć wiodącą rolę w projekcie
sukcesem dla nas i dla naszych rodzin".
Program rozwoju miasta budowy wysypiska śmieci w Piaskach Bankowych,
5) zakoń~ć budowę oczyszczalni ścieków i rozbudować
infrastrukturę kanalizacyjną w sąsiednich 1Jminach Łowicz
-Nieborów,
6) zmodernizować ujęcie wody - budowa studni i stacji
uzdatniania wody,
I. Podniesienie standardu życia mieszkańców Łowicza
7) opracować kompleksowy program dla terenów
poprzez maksymalne wykorzystanie środków unijnych.
zielonych w mieście - Błonie, Las Miejski, osiedlowe tereny
Przypomnijmy, iż każdy z nas codziennie wysyła pieniądze do zielone,
8) opracować i wdrożyć kompleksowy program rozwoju
budżetu Unii Europejskiej. Na dochody UE składa się ·m.in. 1%
turystycznej w Łowiczu i okolicy. Wyznaczyć trasy
branży
sprzedając
i
kupując
płaci
podatku VAT, który każdy z nas
cokolwiek. Toteż pozyskanie środków unijnych jest obecnie rowerowe, wypożyczalnie rowerów, trasy przejażdżek konnych,

Jestem bardzo dobrze przygotowany do pracy gospodarza

Łowicza. Od czterech lat pełnię ważną funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej. Rada jest władzą uchwa- .
łodawczą w kwestii budżetu, to jest dochodów i wydatków

na Profesora .bo wiem, że
najlepszy burmistrz w historii
Łowicza. Tylko z Nim w ratuszu
zdobędziemy środki unijne, zatrzymamy
młodych ludzi w mieście, zbudujemy
obiekt sportowy z prawdziwego zdarzenia
i ... przestaniemy być przedmieściem
Skierniewic. Będzie ojcem miasta
otwartym na ludzi, na każdego mieszkańca, bo u·mie słuchać i nie wstydzi się
radzić innych"
- Bogusław Bończak, przewodniczący sztabu
wyborczego Krzysztofa Kalińskiego.

„Będę głosował na Krzysztofa Kalińskiego
ponieważ jest młody, otwarty, ze świeżym
umysłem, kochany przez młodzież. Umie
słuchać, jest kreatywny, dowcipny a jed-

„Zagłosuję na Pana Kalińskiego ponieważ
jest człowiekiem odnoszącym sukcesy.
Jest świetnym nauczycielem i samorządowcem. Jako nauczyciel pokazał
swoim uczniom drogę sukcesu. Nadszedł
czas by pokazał tę drogę wszystkim

„Popieram kandydaturę Pana K. Kaliń·
skiego na burmistrza Łowicza ponie·
waż jest on człowiekiem otwartym na
problemy wielu środowisk, jak również
dlatego, że trafnie ocenia potrzeby miasta
i jego mieszkańców"
-- Bogusław Smela - przedsiębiorca,
przewodniczący Zarządu Powiatowego
Platformy Obywatelskiej.

"Będę głosował

to

będzie

,łowiczanom"

- Marcin Kosiorek, nauczyciel, pełnomocnik
Prawa i Sprawiedliwości na powiat łowicki.
„Jest to człowiek o bardzo przejrzystych
i jasnych zasadach, zarówno w życiu
zawodowym, jak i prywatnym"
- Elżbieta Nowicka - prz~dsiębiorca.

nocześnie bardzo poważnie traktuje swoje

obowiązki. Doświadczony,

potrafi

skupić

siebie ludzi o różnych poglądach.
Jednym sło~em najlepszy!"
- Bolesław Heichman, przedsiębiorca,
członek Zarządu Powiatowego Platformy
Obywatelskiej.
wokół

„Knysztof to mężczyzna z zasadami,
wierny rodzinie, oddany każdej słusznej
sprawie"
- Wojciech Urbanek - przedsiębiorca, prezes
Fundacji,,Czyń Dobro".

przystanie kajakowe nad Bzurą, szlaki spacerowe, tablice na
obiektach zabytkowych, przewodniki po trasach z rozszerzoną
informacją, oferty dla firm prowadzących szkolenia integracyjne
dla pracowników „. itp.
li. Wspieranie i szeroka · współpraca
środowiskami przedsiębiorców.

z lokalnymi

Zawsze powtarzam, że trzeba przede wszystkim szanować
tych przedsiębiorczych łowiczan, których już mamy
i którzy zatrudniają tysiące naszych mieszkańców.
1) Rozbudować potrzebną infrastrukturę dla różnorakiej
przedsiębiorczości.

2)

Utworzyć

instytucje

wspierające

dla osób rozpoczy-

działalność gospodarczą. Przy wykorzystaniu
unijnych należy rozpatrzyć możliwość powołania
inkubatora przedsiębiorczości, funduszu poręczeń

nających
środków

np.
kredytowych.
3) Powołać

pełnomocnika

-do integrowania

środowiska

przedsiębiorców i bieżącej współpracy z burmistrzem.
4) Konsolidować działania promocyjne miasta. Łączyć
potencjał marketingowy łowickich przedsiębiorców i działania
ratusza. Marka .Łowicz" jest znakomicie przyjmowana

w całym kraju.
Ili. Podniesienie poziomu

obsługi mieszkańców

Łowicza wykonywanych przez zakłady miejskie.

1) Przeanalizować efektywność istniejących zakładów
miejskich.
2) Opracować projekt koniecznych inwestycji pod kątem
utrzymania niskich cen świadczonych usług i koniecznych
nakładów remontowych.
3) Dokonać potrzebnego remontu domów komunalnych.
4) Wyjść z ofertą do firm zewnętrznych. Celem jest
znaleźć najkorzystniejsze rozwiązanie dla miasta. Zawsze
trzeba jednak pamiętać, iż firma miejscowa, nasza łowicka,
bogaci miasto bardziej niż inna.

„Świeżość spojrzenia i trafne decyzje
są
uważam, że

potrzebne

naszemu miastu. Dlatego
K. Kaliński jako osoba

pełniąca przez ostatnią kadencję funkcję
przewodniczącego Rady Miejskiej będzie
dobrze sprawował władzę burmistrza
i służył społeczności łowickiej"
- Krzysztof Kurkowski • przedsiębiorca,
koordynator Koalicji Ziemi Łowickiej.

„Będę głosował na Pana Kalińskiego za
Jego pracowitość, skromność, za
wychowanie naszej młodzieży, ale przede
wszystkim za wewnętrzną siłę i odwagę,
której tak często nam brakuje"
- Grzegorz Michalak, burmistrz Łowicza
w latach 1997-1998, radny Raay Miejskiej,
przedsiębiorca.

„Łowicz potrzebuje gospodarza, a nie
polityka. Głęboko wierzę, że Pan Profesor
stanie ponad podziałami dla dobra miasta"
- Adam Studziński, student prawa, wychowanek K. Kalińskiego.
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ZOSTANĄ

W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH

EDWARD TOMCZAK (1t22-2006>
Edward Tomczak urodził się
5 sierpnia 1922 r. w Łowiczu z ojca
Józefa Tomczaka • stolarza i matki
Stanisławy z domu Wysockiej, przyuczonej krawcowej.
ychowywał się z dwiema młodszy
mi siostrami - Heleną i Basią. W crasie okupacji ojciec Edwarda, Józeffomcz.ak
jako aktywny działacz społeczny, znalazł
się w pierwszej grupie Polaków aresztowanych w Łowiczu przez Niemców. Z.Ostał
wywieziony do więzienia na Pawiaku
w Warszawie, a następnie do niemieckiego
obozu koncentracyjnego Auschwitz, gdzie
w nocy z 11 na 12 maja 1942 r. został za. mordowany zastrzykiem z fenolu.
Sytuacja rodzinna spowodowała, że
Edward zarówno w czasie okupacj~jak i po
1945 r. musiał sam własną pracą dochodzić
do wszystkiego, co osiągnął w życiu. Wartości wyniesione z domu rodzinnego miały
niewątpliwie wpływ na jego życie. Edward
był u=iwy, pracowity, wytrwały w dąż.e
niu do stawianych celów, odpowiedziiilny,
wrażliwy na biedę i krzywdę ludzką, otwarty na wartości humanistyczne.
We wrześniu 1939 r. jako harcerz Kompanii Wojskowego Pogotowia Harcerskiego
pełnił służbę wartowniczą na moście z bronią w ręku. W czasie okupacji Edward pracował między innymi w zakładzie fotograficznym i prowadził mały sklepik
z przyborami szewskimi. Na początku
września 1944 r. złożył przysięgę przynależności do Armii Krajowej przyjmując pseudonim ,,Józef'. Po wyzwoleniu
w 1945 r. zgłosił się na ochotnika do Oficerskiej Szkoły w Łodzi i po jej ukończe
niu został oficerem Wojska Polskiego. Od
tej pory całe swoje życie związał z wojskiem. Związany był z jednym rodzajem
broni - artyleńą, a szczególnie z systemem
kształcenia kadr oficerskich. Służbę rozpoczął na stanowisku wykładowcy, a
stępnie starszego wykładowcy w Oficerskitj Szkole w Olsztynie, później w Bartoszycach. Stamtąd w roku 1954 przeniesiony został do Oficerskiej Szkoły Artylerii
w Toruniu, gdzie przez 29 lat pełnił służbę,
zajmując stanowiska od starszego wykła
dowcy poprzez kierownika cyklu przedmiotowego do szefuKatedry Nauk Społecz
nych. po drodze wciąż uzupełniając wykształcenie. W roku 1960 ukończył studia
magisterskie w Uniwersytecie Mikołaja
Kopernika. W 1975rokuobroniłpracędok
torskąpt „Twierdza Toruń w latach 18701920", a 15 maja 1976 r. otlzymał dyplom
doktora nauk historycznych. Za wieloletnią
i wwrową służbę został odznaczony krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski oraz wieloma innymi

W

na-

...-

odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Za osiągnięcia na niwie działalności naukowo-dydaktycznej - medalem Komisji
Edukacji Narodciwej. W dniu 15 kwietnia
1980 r. Minister Obrony Narodowej powołał &lwarda na docenta w Wyższej Oficerskitj Szkole Wojsk Rakietowych i Artylerii
im. gen. J. Bema w Toruniu.
W tym okresie był członkiem wielu rad
naukowych o zasięgu ogólnowojskowym
i regionalnym,jaknp. członekRady Naukowej Wydziału historycznego WAP, członek
Rady Naukowej Wojskowego Instytutu
Historycznego. W latach 1992 - 1993 kierował działającym przy WSOWRiA
w Toruniu filijnym Studium Doktoranc-

Poza wspomnianą pracą doktorską,
Edward jest między innymi współautorem
książki „Wyższa Szkoła Wojsk Rakietowych
i Artylerii im. gen. Józefu Bema", nagrodzonej w 1974 roku przez Ministra Obrony
Narodowej. Opracował wnikliwe studium
z historii rzemiosła łowickiego na przestrzeni wieków oraz histońę Szarych Szeregów
w łowickiem. Przygotował również mateńały do opracowania historii ruchu oporu
w czasieokupacj~ ze szczególnym uw:zględ
nieaiem powiatu łowickiego i miasta Łowcza
Fragmenty tego opracowania były publikowane w ,,Nowym Łowicraninie" i w materiałacłi pisemnych stanowiących dorobek
naukowy zgromadzony na kilku konferencjach naukowych w Mazowieckiej Wyższej
Szkole Humanistyczno - Pedagogicznej
w Łowiczu. Praca pod tytułem ,,Komendanci Służby Zwycięstwu Polski Związku
Walki Zbrojnej Armii Krajowej w Łowiczu"
została ukończona, lecz niestety, tej książki
nie zdążył już wydać.
ieubłagana śmierć przerwała to bogate
i wartościowe życie, ale do końca swoich dni Edward był aktywny. Gdy już nie
opuszczał mieszkania, jesz.cze porządkował
zebrane materiały źródłowe, które przekazał do właściwych jednostek archiwalnych.
by inni historycy mogli z nich korzystać.
Edward Tomcz.ak był przede wszystkim
kochają:ymikochanymmężemi ojcem am
Danuta i Mirosława oraz syn Rys:zard wspominają,jakwychowywałich wduchu patńo
tyzmu, szacunku dla drugiego człowieka,
uczciwości, odpowiedzialności i pracowitości. Jako dzieci uwielbiały wspólne rodzinne
W)'.jazdy, które im organizował oraz długie
wieczory kiedy uczył. dzieci gry w brydża. Rodzina - żona, córki, syn, wnuki
i prawnuki - stanowiły dla niego najwyższą wartość, jego szczęście i miłość.
To też bardzo ciężko pi:zeżywał śmierć
ukochanej małżonki, która zmarła po
53 latach wspólnego pożycia. Jak to pięk
nie scharakteryzował we wstępie do drugiej części napisanego przez niego ,,Pamiętnika zza grobu", obejmującego lata
1950- 2003: ,,Nasze małżeństwo było zgodne i szczęśliwe, przeżyliśmy wiele pięknych

N

kim WlH. Ponadto był członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego
w Toruniu, członkiem Towarzystwa Miłośników Torunia oraz Towarzystwa Naukowego w tym mieście . Pozostawił po
sobie około 150 różnorodnych tematycznie publikacji. Za wielką a ktywno ść
w przygotowaniu 500-lecia urodzin M.
Kopernika w 1973 r. władze miasta wyróż
niły Go Medalem Pamiątkowym Miasta,
a w 1985 r. za całokształt działalności popularyzacyjnej histońę szkolnictwa artyleiyjskiego Rada Miasta nadała Mu Odznakę Zasłużony dla Torunia wraz z dyplomem.
o ukończeniu 60 lat życia został zwolniony w dniu27maja1983 r. z czynnego wojska, ale nadal był zatrudniony jako
cywilny pracownik wojskowy, na pół etatu prowadząc między innymi seminarium
doktoranckie. W 1984 r. wstąpił w szeregi ZWiązku Byłych ŻOłnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego. Od samego początku aktywnie
angażując się w działania związku, za co
otrzymał nadaną przez Zarząd Główny
6dznakę honorówą ,,za zasługi dla Byłych ŻOłnierzy Zawodowych i Oficerów
Rezerwy Wojska Polskiego. Łącznie
otrzymał 25 medali i odznaczeń.
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ODESZLI OD NAS (20-30.09.2006 r.)

t

20 września : Henryk Szanecki, 1.83, Łowicz; Krystyna Kuśmie
rek, 1.53; 21 września: Franciszka Gajda, 1.86, Złaków Kościelny;
Danuta Słojewska, 1.56, Joachimów Mogiły; Marianna Urbańska, 1.82, Bobrowniki; Alina Grabowicz, 1.57, Jastrzębia; Krzysztof Grzejszczak, 1.34,
Głowno; 22 września: Zdzisław Napiórkowski, 1.78; Helena Zielińska,
1.87, Głowno; Kazi~erz Gorczyca, 1.73, Głowno; 23 września: Tadeusz
Osóbka, 1.76, Polesie; 24 września: Jerzy Kamiński, 1.72; Krystyna Fortuna, 1.59, Głowno; 26 września: Grzegorz Czerwiec, 1.41, Głowno;
27 września: Edmund Genzel, 1.77, Głowno; 28 września: Stanisława
Okruch, 1.78, Łowicz; Cecylia Bryk, 1.81, Głowno; 30 w~śnia: Józef
Tomaszkiewicz, 1.68; Danuta Zabrzewska-Jażdżyk, 1.65.

Wyrazy szczerego współczucia

AGNIESZCE WIELOGÓRSKIEJ
z powodu śmierci

OJCA
.
.
s.P. DANUTY JAZDZYK
składają

właściciele

firmy ALLES
Alicja i Sławek Wojciechowscy

Rodzinie

,

wyrazy głębokiego współczucia
koleżanki z Łowickiego

R-1352

PUP

Nauczą obsługiwać
Warsztaty z zakresu podstawowej obsługi komputera będą odbywać się w październiku w Klubie
Pracy, działającym przy Powiatowym Urzędzie Pracy.

ajęciamająodbywać się od poniedział
ku do piątku, po dwie godziny dziennie. Zajęcia mają odbywać się w IIZyosobowych grupach. W ciągu dziesięcio
iszczęśliwychchwil. UkochanaJaneczkabyło, godzinnego kursu osoby bezrobotne zadla mnie najlepszym przyjacielem jakiego poznane zostaną z podstawowymi zasaw życiu spotkałem. Wspomnienia o naszym dami obsługi komputera, poznająpodstawspólnym życiu przywołują najpiękniejsze
dni i przynoszą smutek z utraty najbliiszęj
mi osoby". Oby każdy mógł przeżyć tak
piękne, wartościowe i ~liwe życie.
Dla wszystkich. którzy Go znali i kochaZduński Dom Kultury stawia
li był wzorem postaw patńotycznych i spo- w tym roku szkolnym na teatr.
Załecznego zaangażowania. Cieszył się szajęcia w trzech grupach wiekocunkiem wszystkich. którzy Go znali. Po- wych, obejmujących także dorozostanie w naszej pamięci i w naszych ser- słych, prowadzić będzie aktorskie
cach.
Rodzina i przyjaciele małżeństwo Joanna 1 Marcin Gał

Z

dok ze str. 12

W okresie od 28

września

policja

zatrzymała następujących nietrzeź

wych kierowców i rowerzystów.
28 września: w Nieborowie rowerem jechał 44-letni Sławomir S. ( 1,44 mg/
dm 3 alkoholu), w Bielawach rowerem
jechał 56-letni Eugeniusz B. (0,93 mg/
dm 3 alkoholu),
29 września: w Bielawach rowerem jechał 66-letni Jan C. (0,22 mg/dm 3
alkoholu),
30

września: ulicą Stanisławskiego

w Łowiczu jechał samochodem osobowym marki Fiat 125p 70-letni Leopold B.
(0,72 mg/dm 3 alkoholu), w Nieborowie
rowerem jech ał 53-letni Wi esła w N.
(1,39 mg/dm3 alkoholu),
1 października: w Al. Sienkiewicza
samochodem osobowym marki Fiat 126p

..

·,

....... '

l.

jechał

38-letni Jarosław B. (0,41 mg/dm 3
alkoholu), w Bobrownikach w gminie
Nieborów rowerem jechał 57-letni Michał
L. (0,89 mg/dm 3 alkoholu), w Kalenicach
w gminie Łyszkowice rowerami jechali:
50-letni Henryk G. i 45-letnia Teresa G.
(oboje po 1,00 mgtąm3 alkoholu).

2 października: w Kiernozi rowerem jechał 62-letni Czesław W. (0,80 mg/
dm 3 alkoholu), na osiedlu Bratkowice
w Łowiczu rowerem jechał 36-letrn Dariusz B. (1 3 mg/dm' alkoholu).

'

3 października: w Kiernozi rowerem jechał 36-letni Grzegorz S. (0,53 mg/
dm 3 alkoholu), w Bednarach rowerem
jechał 47-letni Wiesław J . (0,35 mg/dm3
alkoholu), w Kocierzewie rowerem jechał 49-letni Kazimierz C. (1,49 mg/dm 3
alkoholu).
"\

,j.1„1.1_

:~

_) ... ·„„;

./ „

komputer

wy pakietu biurowego (w tym edytora
tekstu) Open Office. Każdy komputer
będzie podłączony do internetu i bezrobotni poznają podstawy wyszukiwania
informacji w sieci, w tym również w serwisach oferujących pośrednictwo pracy.
Po zakończeniu warsztatów otrzymają
zaświadczenia o udziale w kursie.
Uczestnictwo w kursie jest bezpłatne.
Wszystkie osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w warsztatach mogą zapisy- ·
wać się w pokoju numer 21 PUP przy ulicy
Stanisławskiego w Łowiczu.
· (mak)

Zaięcia teatralńe w Zdunach

.
W

ka Walczykiewicz.

• •
Oni zagraiaiq naszemu 1yc1u

składają

Klubu Amazonek

Komitety wyborcze
zoreiestrowone
KWW Koalicja Ziemi Łowickiej ,
wyborczy: Bogdan Walczak,
pełnomocnik finansowy: Renata Jadwiga
Schilling. Komitetmieści sięnaBratkowicach
42126.
KWN Jedność Łowicka, pehlornocnik wyborczy: Tadeusz Żaczek, pehlomocnik finansowy: Agnieszka Pawłowska-Kali
nowska. Komitet mieści się w AJ. Siertkiewicra I.
KWW Łowicka Wspolnota Sa·
morządowa, pełnomocnik wyborczy:
Wojciech Marek Kolka. pełnomocnik finansowy: Jadwiga Wanda Tuka. Komitet mieści się przy ul Starzyńskiego
2/4a/13.
Oprócz tego kandydatów na radnych
zamie17.aj ą wystawiać komitety ogólnopolskie, które rejestrowały się w Państwowej
Komisji Wyborczej.
(mak)
pełnomocnik

najbliższy poniedziałek 9 paź
dziernika przewidziane są
w Domu Kultury trzy spotkania
organizacyjne. Na godz. 15.00 zaproszeni są rodzice z dziećmi z kl. O- VI, które
chcą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia teatralne irecytatorskie, na godz. 16.00

- młodzież ucząca się w szkołach gimnazjalnych i średnich. Jako ostatnie, o godz. 17.00,
odbędzie się spotkanie organizacyjne dla
osób dorosłych, które chciałyby rozwijać
swoje talenty teatralne i wokalne. Z tą grupą
dyrekcja Domu Kultury wiąże największe
nadzieje, bo jeśli uda się zaangażować twórczo sporą grupę osób dorosłych, to może
powiedzie się zamysł reaktywacji istnieją
cego kilkanaście łat temu Kabaretu Gokus
Pokus, któty cieszył się dużym powodzemem.
Zajęcia będą obtjmowały podstawy aktorskiego fachu. Będą nieodpłatne.
(tb)

,
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GŁOWNO,

ul. Łowicka 7/11 tel. (0·42) 710-71·90, 719·30-24 (czynne całą dobę)
ZGIERZ, ul. Parzęczewska 61 tel. (0-42) 717-00·00 (czynny całą dobę)
ŁÓDŹ, tel. (0-42) 672-33-33, 672-30-27 (czynne całą dobę)

• ZAŁATWIAMY FORMALNOŚCI WZUS
• WYPŁACAMY ZASIŁEK ZUS
•KREMACJE
• przewóz osób zmarłych do chłodni
• przewozy międzynarodowe
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RADNI ONOWYM RYNKU
Radni przytoczyli

20 września podczas
obrad Komisji
Gospodarczej Rady
Miejskiej w Łowiczu
radni zwrócili uwagę,
że w opiniach
łowiczan na temat
odnowionego Nowego
Rynku, obok
pochwał, jest wiele
_ głosów krytycznych.

również

zastrzeżenia mieszkańców, że

fontanna na Nowym Rynku nie
zachwyca. Poza tym stary fundamentratusza wcale nie jest czytelny - skarżyli za· mieszkańca
mi. Kilka dni po posiedzeniu tej
komisji wiceburmistrz Bajda poinfonnował nas, że fontanna jest
już przeczyszczona i wyregulowana, będzie regulamie-konserwowana. Podczas obrad komisji
przekonywał natomiast, że obrys fundamentu wymaga jedynie
odczas obrad podniesiono
kosmetycznych poprawek
min. kwestię chodnika na
- oczysz.cwria z pyłu i cementu.
placu od strony ulicy Stanisław
Radni pytali wreszcie, dlaczego
skiego, który to zabrukowano.
Chodnika nie ma, a powinien być Zarówno mieszkańcy, jak i radni z jednej strony cieszą pelikan - element dawnej fontan- twierdząniektórzy-po to, żeby się odmienionym Nowym Rynkiem, z drugil!Jj jednak ny - nie został przeniesiony na
krytycznych opinii.
Nowy Rynek. Usłyszeli, że pemożna było wózkiem przejechać strony - mają dużo
likan nie współgrałby z nową
albo wygodnie pm:jść w szpilkach. Wicebl.Dlilistrz PawełBejda odpowie- też - jak twierdzą niektórzy mieszkańcy fontanną, ale mo'Żliwe, że stanie on w innym
dział, że zabrukowany chodnik stanowi - stanowczo za mało. Z.daniem wiceburmi- miejscu Rynku.
Wszyscy zebrani byli zgodni, że Rynek
r;;zief;ć rynku, a chodzić się nie zabrania. Tyle strza Nowy Rynek to nie Nowy Skwer i to
tylko, że nie chodzi tu o fotmalny zakaz, właśnie bruk ma tu dominować, chociaż usta- trzeba upiększyć i wz.bOgacić. Radna Piewienie w przyszłości donic z krzewami nie trz.ak poddała do przemyślenia !J9mysł poa o utrudnienie i niewygodę.
wykluczone. Wiceburmistrz przypo- stawienia na rogach placu trzech widoczjest
Kolejnym zastrzeż.eniem jest brak toalety publicznej na Nowym Rynku - o tym 'mniał, że będą tu ogródki kawiarniane, a tym nych i rozpoznawalnych znaków, talóch jak
pisaliśmy już w Nowym Łowiczaninie samym o estetykę na Rynku zadbają rów- np.: kogutki, pelikan, panna łowicka. - Trzenież dzierżawcy. Latem na placu ma po- ba dodaćwięaj klimatu. - powiedziała. Ten
w poprz.ednim tygodnilL
Radni dyskutowali też nad.tym, czy zie- wstać też scena. - Wtedy pustki. nie będzie wątek nie był na komisji kontynuowany.
Anna Pluta - Dałek
leni na Rynku jest wystarczająco dużo, czy -dodał.

P

Setki nowych

tytułów

Ambasador Borys Gamurazii (z lewej) w towarzystwie
m.in. łowicki folklor.

w gospodarstwach dwóch łowic
kich rolników - Krzysztofa Malczyka
w Błędowie, prowadzącego dużą zamrażalnię owoców, oraz Sylwestra
Imiołka w Krępie, hodującego 80
krów mlecznych, gościł w miniony
piątek 22 września ambasador Moł
dawii w Polsce Borys Gamurazii.
mbasador odwiedził powiat łowicki
na zaproszenie starosty Cezarego
Dzierż.ka, oraz Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych Pro-Akademia
w Łodzi, z którym łowickie starostwo

A

w kiernozkiej bibliotece

astępca naczelnika Wydziału Spraw Komunalnych Robert Oberman powiedział nam, ze wydział otrzymał od dyrekcji szkół i przedszkoli
informację dotyczącą zapotrzebowania na nasadzenia
zieleni. W grę wchodzi ponad 200 różnego gatunku
drzewek, np. jarzębiny, świerlru, berberysów, irg, jałowców, dębów i innych oraz kilkaset sadzonek żywo
płotów. Do sadzenia drzewek i krzewów chce przystąpić większość łowickich szkół i przedszkoli. Oprócz
tego młodzież ze szkół ma wziąć udział w sadzeniu 2,5
tys. drzewek w Lesie Mitjskim.
Kwota 14 tys. zł ma także pozwolić na dokonanie
~ zakupu nowych drzewek, na miejsce połamanych
w Alejach Sienkiewicz.a, Pasażu Grabskiego, przy ul.
Tuszewskiej. Nowych drzew nie będzie się w tym
roku sadzić przy ul. Kaliskiej, tu bowiem są one notorycznie łamane lub kradzione. Ratusz liczy na to,
nauczyciele biologii i środowiska przeprowadzą przy
okazji sadzenia drzew stosowne pogadanki.
(tb)

re

współpracuje

od ponad roku. Celem oficjalnej wizyty było przede wszystkim
zapoznanie się z sytuacją polskiej wsi
oraz z przemianami jakie zaszły na niej
po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Stowarzyszenie Pro-Akademia od
lat stara się nawiązać współpracę województwa łódzkiego z ReP.ubliką Mołdo
wy w zakresie gospodarczytn i kulturowym. Ziemia Łowicka, jako region
o szczególnych osiągnięciach w dziedzinie rolnictwa, jest już po raz drugi odwiedzana przez przedstawicieli Mołdawii.
Delegację mołdawskiej ambasady interesowała przede wszystkim obecna sytuatja
wsi, jak również korzyści i minusy wynikające z integracji z Unią. Padały pytanie
o problemy nękające rolników, o sposoby
ich rozwiązywania oraz ocenę współcze
snych realiów wsi.
a program pobytu w powiecie łowic
kim złożyło się również zwiedzanie
łowickiego muzeum oraz skansenu
w Małszycach, po to, aby goście chociaż
w zarysie zapoznali się z historią rolnictwa naszego regionu. Wizytę zakończyło
spotkanie w walewickim pałacu i stadninie koni.
Ambasador Mołdawii zapewniał, że pobyt na Ziemi Łowickiej i osiągnięcia rolnictwa naszego regionu zrobiły na nim duże
wrażenie. Informacje, jakie uzyskał podczas

N
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14 tys. złotych zamierza wydać łowicki
ratusz na sadzenie drzewek i krzewów na
terenie podległych mu szkół oraz przedszkoli a także Lasu Miejskiego, w ramach
ogólnopolskiej akcji „Dzień Drzewa", obchodzonej 10 października, której inicjatorem jest organizacja ekologiczna Klub Gaja
z Bielska Białej.

starosty

Ambasador Mołdawii ułowickich rolników

Ponad 300 woluminów zakupiła książek. Za pieniądze te zakupione będą
w ostatnim czasie Gminna Biblio- książki rolnicze na temat sadownictwa,
teka Publiczna w Kiernozi dzięki warzywnictwa; produkcji roślinnej i zwiedotacji w wysokości 9.500 zł, jaką rzęcej. - Jest bardzo dużo osób zaintereotrzymała z Ministerstwa Kultury. sowanych, nowościami z rolnictwa, mię
dzy innymi dlatego, że rolnicy dokształ
siążk:i sąjuż wprowadzane do ka- cajC{ się, aby korzystać z fanduszy pomotalogu i wkrótce będzie można cowych - mówi kierowniczka biblioteki
z nich korzystać. W większości Zofia Serwach, dziękując radzie sołeckiej
są to encyklopedie, słowniki, infonnatory za wsparcie biblioteki. Bibl\otekę wspari inne tytuły z dziedziny psychologii, eko- ła też Gminna Komisja Rozwiązanial'ro
nomii, matematyki, fizyki, które wzbo- blemów Alkoholowych, która przeznagacą katalog podręczny. Zakupiono też czyła również I.OOO zł na zakup książek.
nowe „czytadła", o które pytają się stali Za pieniądze te zamówione będą książki
z zakresu psychologii, tematyki patoloczytelnicy.
Bibliotekę wsparło też sołectwo Kier- gii w ro~inie, przemocy i zagrożenia
nozia, które przekazało z tzw. funduszu używkami.
(mwk) Kierowniczka biblioteki Zofia Serwach pokazuje nowe
wiejskiego I .OOO zł na zakup nowych

Będą sadzić drzewo

łowickiego

poznawał

spotkań przekaże mołdawskiemu rządowi.
Zapowiedział również, iż nie jest to

z pew-

nościąjego ostatnia wizyta na Ziemi Łowic

kitj.
książki.

(wcz)
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UDDYJSKIE KASZTORY, JURTY I STEP

36 dni, od 1 sierpnia
do 5 września trwała
samochodowa podróż
Grupy Wyprawowej
CHA TE.PL,
na bezkresne stepy
odległej Mongolii. Grupa
założona przez łowiczan,
Woj(ka Marca i Marcina
Bieguszewskiego,
ma też już za sobą
wyprawy do Azji, Ameryki
Południowej

i

wyprawę

nad Bajkał.

ym razem w wyprawie udział wzięli
Wojtek Marzec i Emil Gawroński
z Łowicza, Marcin Kruczyk z Sochaczewa
i Ola Jasińska z Łodzi. Ładą Nivą pokonali
'
oni prawie 18 tysięcy kilometrów. Do Nowosibirska jechali drogą znaną Marcowi
z wyprawy nad Bajkał, tam jednak skierowali się na południe, jechali „Czttjskim Traktem". Jestto 500 kilometrów asfaltowej chugi
przez środek gór Ałtaj, pomiędzy czterotysięcznymi szczytami, czasami nad przepaściami. - Pokonywaliśmy wysokie przełęcze,
mosty nad głębokimi kanionam~ czasami
tunele - opowiada Wojtek - Drogą tą dostaliśmy się do Mongolii. Pierwszą atrakcją tego
kraju okm.ały się drogi. Tuż za szlabanem
granicznym skmiczyl się asfalt, a roS}jski
pogranicznik powiedział nam, że następny
będzie dopiero w Chinach. To było I Odnia
od wyruszenia z Łowicza.
Brak dróg w Mongoli nie był zaskoczeniem. Ogólna długość dróg asfaltowych
w tym kraju wynosi około 500 km, w więk
szości wokół stolicy Ułan Bator. Dla porównania Zarząd Dróg Powiatowych
w Łowiczu ma w u1Izymaniu 550 km dróg.
-•Po Mongoliijeździ się bezpośrednio postepie lub pustyni, gdzie obok siebie występuje
kilka, czasem kilkanaście, wyjeżdżonych par
kolein - opawiada Wojtek - Bywająjednak
momenty, że ślady ro?jeżdżają się z różne
strony i nie wiadomo J..tórędy da~ jechać.
Wtedy to przydaje się mapa i kompas.
Mongolia to pustynia Gobi na południu,
ale przede wszystkim step i sporo gór.
Mongołowie stanowiący

85%

ludności, są

buddystami, w zachodnich rejonach kraju
dominują Kazachowie - wyznawcy islamu.
Na wschodzie kraju wyprawa często spotykała pozostałość szamańskich tradycji kopce usypane z kamieni i przyozdobione
kolorowymi wstążkami - owoo. Niezależ-

Młynki

modlitewne w klasztorze Erdene Dzuu.

nie jednak od wyznania, mieszkańcy Mongolii są bardzo przyjaźnie nastawieni do turystów. Zawsre uśmiechnięci, chętnie zapraszają do swoich jurt i pomagają w potrzebie. Członkowie wyprawy mieli możli
wość doświadczenia tej gościnności, mieli
dzięki temu okazję przekonać się, że Mongołowie utrzymują się głównie z hodowli
pwiec, jaków i baranów. Są ciągle doskonałymi jeź.dź.cami, choć w dzisiejszych czasach większość z nich prresiadla się z konia
na motocykl. W jurtach spotyka się światło
elektryczne i telewizory, które zasilane są
bateriami słonecznymi. Choć Mongolia
wydaje się odległym, egzotycznym krajem,
to nitką łąc711_cą ich z Polską i Łowiczem
okazały się produkty firmy ,,Bracia Urbanek" spotykane praktycznie w każdym
mongolskim sklepie oraz logo firmy widzianenie raz na samochodach i tablicach reklamowych.
Dwóch członków wyprawy - Marzec
i Kruczyk - weszło na najwyższy szczyt
Mongolii masyw Tavan Bogd (w tłumacze-·
niu góra Pięciu Świętych) w Ałtaju Mongolskim na granicy z Chinami i Rosją. Jego najwyższy wierzchołek wznosi się na wysoko~ 4374 m n.p.m Nała to typowa alpejska wspinaczka. Większość podróży jednak upłynęła na pokonywaniu wielkich przePrzeprawa przez jedną z wielu rzek
strzeni.
Ałtaju IOOO km jechali pagórkowatym stworzeń. Najwięcej emocji wzbudziły przestepem porośniętym jedynie trawą. Co latujące nad głowami orły, polujące na
jakiś czas mijali jeziora, w tym największe drobną zwierzynę: susły czy świstaki, której
w Mongolii słone jezioro Ubs, przejeżdż.ali na stepie jest pod dostatkiem.
Jezioro Chubsuguł, uznawane przez
przez rzeki, a nawet bagna. Mijali wolno
pasące się konie, wielbłądy i zwierzęta ho- Mongołów za najładniejsze w kraju i nazydowlane. - Nie brakowało jednak i dzikich wane młodszym bratem Bajkału, istotnie

Z

Dziecinstwo na stepie też może być urocze. Mongolskie dziecko w obiektywie aparatu podróżników.

.,

na mongolskich stepach.
okazało się najpiękniejszym miejscem jakie
widzieli w czasie wyprawy. Podobnie jak
on jest pochodzenia tektonicznego, ma podłużny kształt i równie krystalicznie czyste
wody. Otoczone jest wysokimi górami i limbową tajgą pełną grzybów i leśnych owoców. Całkowicie rozmarza dopiero pod koniec czerwca, zamarzając już w październi
ku. Nad Chubsugułem spotkaliśmy rodzinę
z plemienia Tsaatanów, mieszkajqpą w namiocie i trudniqpą się hodowlą reniferów.
7.ostaliśmy zaproszeni do namiotu i poczę
stowani herbatą z mlekiem renifera.
Kolejnym celem wyprawy było Harborin - dawne Karakorum, czyli stolica imperium Czyngis-Chana Karakorum zostało
zniszczone zaraz po upadku imperium,
a jedyny ślad po nim stanowią dwa karnien-·

Uczestnicy wyprawy

gościnnie

ne żółwie, niegdyś strzegące bram do miasta
i buddyjski klasztor Erdene Dzuu Za czasów komunizmu buddyzm był w Mongolii
zwalczany, teraz religia się odradza, a klasztory powoli się zapełniają. Klasztor Erdene
Dzuu zamieszkuje kilkudziesięciu mnichów,
codziennie oddających się modlitwie i medytacji. Pomaga im w tym kilkadziesiąt róż
nej wielkości młynków modlitewnych.
Wojtek Marzec jest urzeczony Mongolią, zapowiada powrót tam za rok. Pokaz
slajdów z wyprawy w Łowic;_kim ~
Kultury zapowiada na listopad. Aktualnie
zaś grupa Chate.pl pochłonięta jest przygotowaniami do wyprawy do Meksyku. Lista ucrestników nie jest zamknięta. Zainteresowani znajdą kontakt z grupą na stronie
www.chate.pl.
(tb)

przyjmowani w <mongolskiej jurcie .
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SAMOCHODOWE
Kupię

osobowe (całe, rozbite,
skorodowane). Tel. 0502-299-100.
Kupię

osobowe. Gotówka.
Tel. 0500-167-670.
Kupię

aula niemieckie, jaJX>ńskic, inne.
Tel. 0513-019-003.
Auta bezwypadkowe całe, uszkodzone - kupię. Tel. 046/831-85-71,
0501-581-906.

Citroen l'.lcrlingo 1.4, benzyna/gaz, biały,
1998 rok. stan bardzo dobry - sprzcdam.
Tel. 0501-074-060.
Fiat Uno, 1994 rok - sprzedam.
Tel. 6605-679-209.
Mercedes E klasa 220 D, 1996 rok, bogate
wyposażenie, cena 231 OO zl - sprzedam.
Tel. 0602-660-126.
D>cwoo Nexia 1.5, 1997 rok, II właściciel,
Sedan, bordowy metalik. serwisowany, cena
5300 zl - sprzedam. Tel. 0601-204-034.

Kupię

Toyota Corolla 1.3, I992 rok, Sedan, li wlaściciel, salonowy, serwisowany. cena
4500 zł - sprzedam. Tel. 0601-204-034.

Tani kredyt na każde auto.
Tel. 0500-407-206.

Opel Vectra combi 1.6 I6V + gaz. 1998 rok,
11 właściciel, salonowy, serwisowany, cena
13800 zł - sprzedam. Tel. 0607-273-734.

auta japońskie, niemieckie.
Tel. 0513-019-003.

Opel Omega combi 2.0, 1995 rok - sprzedam.
. Tel. 0663-782-846, 050-071-885.
Opel Omega 2.0 benzyna, combi, 1995 rok,
- sprzedam. Tel. 0500--027-260.
Kupię

wszystkie auta, wystawiamy
zaświadczenie o kasacji. Płacimy gotówką.
. Tel. 0889-539-501.
Fiat I26p - sprledam. Tel. 046/838-8<>-73
po 20.00.
CC 900, 1994 rok, srebrny metalik, stan
dobry. - sprzedam. Tel. 0696447-899.
Cinquecento 700, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-13-62.
Seicento, 2000 rok, I właściciel - sprzedam.
Tel. 0608-290-957.

Fiesta I .3, 1997 rok, czarny, alufelgi, klima,
opony zimowe, radio CD + MP3 - sprzedam.
Tel. 0504-557-962.
Micra, 1990 rok,,gaz - sprzedam.
Tel. 0509-208-502.
Samochód ciężarowy Iveco Eurostar 240
&38, 3-osiowe, 1995 rok, zabudowa żywiecka
lub goła rama - sprzedam. Tel. 0608-42<>- I69.

Daewoo Espero 1.8 +gaz, 1996/1997 rok,
z taxi - tanio sprledam. Tel. 0501-213-254.

Fiat Brava, 1997 rok, gaz - sprzcdam.
Tel. 0513-019-003.

Sprzedam rozrzutnik obornika 2-osiowy.
Tel. 0602-457-674.

Golf fil 1.9 TD, 1992 rok - sprzcdam.
Tel. 0698-038-765.

Części

BMW 318, I996 rok, klimatyzacja
- sprzedam. Tel. 050<>-167-670.

BM W 320, 1995 rok, fioletowy metalik, gaz
sekwencyjny, skóra, 15800 zł - sprtcdam.
Tel. ~586-484.

Seat Ibiza 1.9 D, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 042nl9-25-83.

samochodowe do Vectry l.6i, I992
rok; Fiata Uno I.O, 1993 rok; Mazdy 626,
I99 I rok; Renault 5; Renault Ił; Forda
Scorpio, 1990 rok. Tel. 0605-695-882.
Kupię każdy samochód (może być rozbity)
lub w komis do sprLedania. powyżej I990
roku. Tel. 0605-695-882.

Kupie wszystkie uszkodzone, stare,
skorodowane. Tel. 0504-199-580.
Skrzynia Poloneza po I992 roku Tel. 0504-199-580.

kupię.

Opel Astra combi, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0512-101-703.
Wyjazdy· z klientami po auta do Niemiec.
Tel. 0504-065-348, 0888-300-550.
Peugeot I06 l.Oi. 1993 rok, stan bdb,
4-drzwiowy, bezwypadkowy - sprzedam.
Tel. 0505-406-307.
Passat combi 1.9 TDi, 1995 rok. czerwony,
· cl. szyberdach. c.zamek, 2 x airbag - sprzedam.
Tel. 0505-406-307.

Autozłomowanie - powypadkowe
kupię. Tel. 0601~17-279.

Omega B combi 2.5V z roczną instalacją
sekwencyjną, 1994 rok, pełne wyposaż.enie
oprócz skóry - sprzcdam. Tel. 0606-369-182.
Peugeot 206 XS 1.6, 2003 rok, I właśclciel, kupiony w salonie, czarny
·sprzedam. Tel. 0507-135-070.
Peugeot 306 1.9 D, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 0880-141-483'.

Łady

Tel.

•

kupię, zezłomuję.

0606-81~79.

Auta powypadk~we, skorodowane
• kupię. Tel. 0604-228-214.

5.10.2006 r.

Daewoo Nubira, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 0509-79 I-220.
Seat Alhambra TDI, 2002n003 rok,
6 biegów, kłimatronic, salonowy, bezwypadkowy, 7-osobowy. stan idealny - sprzedam.
Tel. 0788-293-343.

CC 900, I993 rok. niebieski metalik - tanio
sprzedam. Tel. 0606-33C>-976.

Citroen ZX 1.4, 1992 rok, stan bdb
- tanio sprzedam. Tel. 0505-728-221.

Fiat I26p, stan dobry - sprzedam.
Tel. 046/861-26-46.

Opel Astra 1.4, 1991 rok, gaz - sprzedam.
Tel. 0461837-03-50 po 18.00.

Renault Laguna combi I .8, I997 rok, cena
7900 .i - sprzedam. Tel. 046/861-25-76
wieczorem.

BMW 318 E30, benzyna +gaz, 4300
- sprzedam. Tel. 0695-37<>-416.

zł

Audl A4 1.8 +gaz. 20V, I995 rok - sprzedam.
Tel. 0502-534-407.

VW bus 2.4 D - sprtedam łub zamienię
na osobowy. Tel. 0511-148-261.
Skup aut - gotówka Tel. 0513-019-003.
Kupię osobowe, dostawcze - gotówka.
Tel. 0509-791-220.

Opel Astra Sedan, 1993 rok, śliwkowy
- sprzedam. Tel. 0663-552-934.
Opel Vectra 2.0 +gaz. 1991/1992 rok
- sprzedam. Tel. 0693-12C>-163.
Lada Samara 1.5 + gaz, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0605-535-396.
Opel Vectra 2.0 TDH, 1998 rok, klimatyzacja,
c.zamck, poduszka, ABS, grafitowy metalik,
sprowadzony - sprzedam. Tel. 0501-94<>-229.
Renault Mcgane 1.4 16V, 2000 rok, srebrny
metalik, klimatyzacja, I właściciel, salonowy,
serwisowany, pełne wyposażenie oprócz skóry, I8800 zł (do uzgodnienia) - sprzedam.
Tel. 0694-036-487.

Kamaz 551 ł, 1987 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-67-68 po 19.00.

Tico, I999 rok, gaz - sprzedam.
Tel. 046/838-21-98.

Opel Astra combi 1.4, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0606-354-191.

Opel Corsa 1.2, 1997 rok, stan bdb
- sprzedam. Tel. 0606-354-191.

Daewoo Lanos. 1999 rok. 85 tys. km
- sprzedam. Tel. 0504-113-422.

I26p elx, 1997 rok, zielony - sprzedam.
Tel. 0698-068-594.

Opel Astra combi 1.4, 1995 rok, stan bdb
- sprzedam. Tel. 0606-351-191.

Ford Escort 1.6 16V, 1993 rok, gaz
(nagwarancji)-sprzcdam. Tel. 0602-121-312.

I26p, stan bdb - sprzedam. Tel. 0609-15C>-l I I
po 17.00.

Opel Corsa I.O 12V, 2000 rok, bogate
wyposażenie - sprzcdam. Tel. 0608-442-467.

Kompletny silnik do Mercedesa 2.5 D;
Mercedes 2.3 benzyna, 1988 rok;'
VW Golf 1.8 benzyna, 1988 rok - sprzedam.
Tel. 0606-818-288.

Daihatsu Charade 1.0, 1993 rok
• sprzedam. Tel. 0605-061~91.

Koła

zimowe do Peugeota I06, Citroen AX
- sprzedam. Tel. 0602-489-317 .

CC 900, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 0504-408-178.

Daewoo Lanos 1.5 16V, 1998 rok. bordowy
metalik, gaz, 8900 zł - sprzedam.
Tel. 0606-899-489.

Opel Omega 3.0, I997 rok, Sedan, salon, full
opcja - sprzedam. Tel. 0502-507-768.

Fiat Siena 1.4, 1998 rok, bordowy metalik,
gaz. stan dobry, 8700 zł - sprzedam.
Tel. 0500-026-841.

Fiat Uno I.O b + g, 200 I rok, 5-<lrzwiowy,
czerwony, bezwypadkowy - sprzedam.
Tel. 0600-394-592.

Opel Agilla 1.2, 2002/2003 rok. srebrny
melilik. klimatyzacja, wspomaganie, cl.szy·
by i lustcrl<a, c.Zal11ck, I7900 zł - sprzedam.
Tel. 0608-409-744.

Fiat Uno 900. b+g, 2000 rok. 5-drzwiowy.
czerwony, bc"ZW)'padkowy - sprzedam.
Tel. 0600-394-592.

. VW Passat 1.9 TD, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 0600-315-019.
BMW 520 2.0 gaz, el.szyby, wspomaganie
- sprzedam. Tel. 0608-409-694.
Opony używane • duży wybór.
Tel. 046/837-01-80, 0602-133-182.
Mcrccdcs 124 D 2.5. 1989 rok, I rcj. 1994 rok
- sprzedam. Tel. 046!838-73-36, 0692-831-708.
Avia A21. 1990 rok. skrzynia na C7<;Śei
lub w całości. mały przebieg - sprzcdum.
1
Td 0503-018-130.

Audi 80 B4 TOI, 1994 rOk, stan bdb
- sprzedam. Tel. 046/838-73-93 po 20.00.
Opel Vectra 1.6, 199 I rok. stan bdb. granat
metalik - sprzedam. Tel. 0607-389-802.
Opel Corsa, 2002 rok - sprzcdam.
Tel. 0513-159-638.
Kupię przyczepkę S8IT)ochodową,

zarejestrowaną

Tel. 0600-24(}-908.

Hyundai Pony. 1993 rok - spm:dam.
Tel. 0600-626-789.
Opel Corsa 1.2, 2005 rok, 5-drzwiowy
- sprzedam. Tel. 0601-843435.

Sprzedam felgi alwniniowe 14", 6-ramiennc
i opony zimowe. Tel. 0608-409-74-1.
Absolutnie kupię każdy model Fiata,
Daewoo, Opla, Skody, Seata, Renault.
Tel. 0608-409-744.

Cinqucwnlo 7!XJ, 1995 rok - sprmlam
Tel. 0696-047-265.

Fial I26p, 1995 rok, zielony, 99()0 zł
- sp17edam. Tel. 046/837-16-50 po 16.00.

Civic I.4is, 1998 rok - sprzedam.
Tel. 0602-640-627.

Ford Escort 1.4, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 0691-753-419.

Sprzedam prqczcpkę SAM. Tel. 0608--062-960.

Seat Cordoba 1.4, 1997 rok, salonowy - sprzedam. Tel. 0503-168-408.

VW LT 28 2.4 TDI, 1993 rok, niebieski,
190 tys. km, skrzyniowy, stan bdb - sprzcdam.
Tel. 0662-235-975.
Uno I.I, 1994 rok. czerwony, gaz. benzyna
- sprzcdam. Tel. 046/837-79-10 po 15.00.

Fiat Seicento, 2000 rok. 85 tys. km, niebieski,
gaz, I wlaścicic~ serwisowany. bezwypadkowy - sprzedam. 'rei. 046/838-04-97.
Tanio instalatję garową na gaźnik oorz skrzynię
5, Fiat, Polonez - sprzedam Tel 0505-102-415.

BMW 1.6, 1992 rok, czarny, alufelgi,
stan dobry - sprzedam. Tel. 0505-016--016.

Uno I.I, I991 rok, gaz, cenlralny zamek.
elektryczne szyby, uszkodzony lewy bok
- sprzedam. Tel. 046/838-55-34.

VW Golf III 1.6 benzyna, 1995 rok
- sprzedam. Tel. 0889-99<>-384, 046'837--08-42.

Opel Astra combi, 2000 rok - sprzcdam.
Tel. 0504-164-473.

Łada

1500, 1985 rok - sprzedam.
Tel. 024n77-92-72.

Ford Tranzit 2.5 D, 1995 rok - sprzcdam.
Tel. b503-528-645.

Fiat 126p, 1989 rok - sprzedam. Seroki 25.
Tel. 0(\08-717-363.

Audi 100 2.0 D, stan bdb - "sprzedam.
Tel. 0697-606-992.

126p - tanio - sprzedam. Tel. 0607-547-608.

CC 700, 1998 rok - sprzedam.
Tel. 0663-667-522.

Skoda Favorit, 199 I rok - sprzedam.
Tel. 0606-270-547.
Opel Astra combi 1.6 benzyna + gaz. 1992
rok - sprzedam. Tel. 0602-362-91 O po I8.00.
Sprzedam przyczepkę samochodową, I,4x5 m.
Tel. 0501-663-857.

JS!'Jllc przyczepkę w dobrym stanie

"'lub do remontu, zarejestrowaną.
Tel. 0880-797-251. •

Piat I26p, I989 rok - sprzedam.
Tel. 046/839-60-71.
Mercedes osobowy 300 D, 1982 rok
- sprzedam. Tel. 046/838-4<>-82.
Astra II TDL combi, 2000 rok - sprzedam.
Tel. 0500-231-544.

VW Passat I.8 + gaz, combi, I992 rok, automat,
wspomaganie, elektryczne szyby, elektryczny
szyberdach, cci11ralny zamek, uszkodzony lewy
przód - sprzedam. Tel. 0668--013-931.
Ford Escort 1.3, 1993 rok, stan bardzo dobry
- sprzedam. Tel. 0888-310-618.
Fiat Uno Firc, I996 rok, przebieg 7 I tys. km,
stan dobry, garaż.owany - sprzedam.
Tel. 046/837-68-35.
Ford Mondeo combi 1.8, 1995 rok, zielony
metalik, benzyna+ gaz. wspom1g;111ie, elektryczne: szyby, lusterka, szyberdach, podgrL.ewane
lustcii<a, centralny zamek, ABS, 2 x poduszka.
stan bdb - sprlcdam. Tel. 0609-946-893.
~no 0.9, I999 rok, I właściciel, 5-<lrLWiowy,
granatowy metalik, serwisowany, garażowa:
ny, hak od 2005 roku, 74 tys. km. immobilizer.
stan bdb, cena do uzgodnienia.
Tel. 046'837-X 1-0-I, 0606-237-786,
0889-008-59~.

Ford I ic'Sta l..l 1995 rok. sprowawuny. stan
hard,o dobry - spt-zcdau.i. Tel. 051.1-0+l-280
po 17.CKl.
Renault ~ k~nc. 2000. rok. metalik.
, I wlaScici1.~L~ bezwypadkowy - sprLt.:<lam.
Td. 0601-380-037
Koncc~jonu\vanc złomowanie

Astra I 1.7 TD, 1995 rok. 260 tys. km
- sprzedam. Tel. 0511-01<>-675, CWi/838-58-1 I.

pojazdów.

Zaświadczenie bez pośredników. Mo71iwość
odebrania pojazdu od klienta. Skup samochodów. Tel. 0602-123-360.

Nissan Sunny 1.4 16V, 1994 rok - spm:dam.
Tel. 0607-343-338.

Ford Focus combi 1.8 TD, 2002 rok
- sprzedam. Tel. 0505-129-256.
I26p cl, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0604-454-032.
Mercedes Vito I I2 CDI. 2000 rok, I rcjCSU-dcja 2001 rok - sprzedam. Tel. 0602-618-875.
Uno I.O, gaz, 1994 rok - sprzedam.
'rei. 0461861-25-29.
Ford Transit 2.5 D, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 024n77-48-60, 0606-927-03 I.
Polonez Caro I.9 D, XTI 1992 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-50-54.
Renault Trafie 2.5 D, 1993 rok, maksymalnie długi i wysoki, stan bdb
- sprzedam. Tel. 0600-972-227.
Golflll, 1993 rok. diesel - sprzedam.
Tel. 0503-719-855.
Opel Vectra 2.0i. I990 rok, Sedan - SJll7.t.'Clam.
Tel. 0605-695-936.
Cinquecento 700, 1997 rok - sprtc<lam.
ret 0461838-92-63.
Polonez. gw, I997 rok - sprzedam.
Tel. 0663-074-487.
Peugc'Ol 307 1.6, 2003 rok - spmxlam.
Tel. 0607-343-369.
Golf Ili, opłacony, gaz. raty - spmxlmn.
Tel. 0660-863-759.
CC 700, 1993 rok, autoalarm, immobilizer.
czerwony, hak, 2000 zł - sprzedam.
Tel. 0603-797-531.
.

łłonda

Fiat Uno l.Ó fire, 1999/2000 rok, srebrny
metalik, I właściciel, bardzo ladny, 5-<lrzwiowy, 7500 zł - sprzedam. Tel. 0694--036-487.
Opel Astra 1.4 kat. 1998 rok, szampański
metalik, li właściciel, serwisowany,
55 tys. km, Sedan, salon, I I500 zł - sprzedam.
Tel. 0694-036-487.

Fabia, benzyna +gaz. 2001 rok. 96 tys.,
I wlaścicieł, Dubing, 16800 zł - sprzedam.
Tel. 0604-564-269.
Mcrcc<lcs I 24 2.0 D. I988 rok, stan idealny
- spr,cdam. Tel. 0603-j!98-480.
Peugeot ~05 1.4, benzyna, 1990 rok, stan bdb
- sprA'ii1m. Tel. 0502-713-144.
ford Escort combi 1.3. 1997 rok.
immobilizer, c.zamek.
dzielone siedzenia, opony, 7400 zł
- sprtedam. Tel. 0508-208-565.
garażowany,

Ford Escort 1.4, 1991 rok, gaz, cena
do negocjacji - sprzedam. Tel. 060<>-428-2 I9.

Opel Astra combi Ił, 1999 rok,
opcja, salonowy - sprzedam.
Tel. 0503-168408.

Fiat Siena 1.4, benzyna + gaz. 1999 rok,
6400 zł, bordowy metalik - sprzedam.
Tel. 05 ł 1-487-994.

Nissan Micra I.O, 1996 rok - sprzcdam.
Tel. 0695-893-436.
Audi 80 B4 1.9 TD, 1994 rok - sprzcdam.
Tel. 0602-524-794.
Skoda Favorit, 1991 rok (4-letni gaz),
2300 zł (do uzgodnienia) - pilnie sprzedam.
Tel. 0697-689-860.
Części

do Renault 25. fotele skórzana
(kolor kawa z mlekiem), pełna elektryka.
Tel. 0788-263-759.
Matiz -

kupię.

Sprzedam

Tel. 0604-557-609.

przyczepkę.

Tel. 0692-447-493.

Seat Ibiza 1.7 D, 1991 rok - sprzedam.
Tel. 0694-,111-715.
Żuk blaszak z gazem, 1989 rok, stan dobry

- Sp17.cdarn. Tel. 046/838-65-38,
0505-683-319.
Honda Civic 1.6 I6V, 1995 rok, model 90.
po kolizji, składak - sprzedam. '
Tel. 024n85-52-34.
Ford Fiesta I.I, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-24-66, 0880-949-696.
CC 700, I996 rok - sprzedam.
Tel. 046/839-65-70.
VW Passat combi l.9TD, 1995 rok, hak.
c.zamek, cl.szyberdach. czcrwooy - sprzedam.
Tel. 0508-156-169. 0512-236-083.
I łonda Civic 1.4. gaz. z salonu. zielony, autoalann, zielony metalik, stan bdb. c.zamek

- spr.redam. Tel. 0691-841-456 po 18.00.

Scat Ibiza 1.4, 1999 rok -sprzedam.
Tel. 0602-840-827.
Gol(lll combi 1.9 D, granatowy metalik,
9500 - sprzedam. Tel. 050<>-262-867.

Golf III I .9 TD, 1994 rok, zielony metalik,
8500 - sprzedam. Tel. 050<>-262-867.
VWGolffl 1.8,Fire.benzyna+gaz, 1991 rok,
atrakcyjny wygląd - sprledam.
Tel. 0693-064-352.
Polonez Caro GU, I99611997 rok, hak. gaz,
stan dobry, cena 2500 zł - sprzcdam.
Tel. 0508-100-453. 0605-725-432.
Sprzedam części Jelcza C-620: silnik z turbo
po naprawie po 35.00 km; kabina ~a podnoszona: skrzynia biegów, 6-biegowa;
silnik turbo nowy + części zapasowe. szyby.
Tel. 0602-246-281, 022/662-75-65.
Opel Astra 1.4, 1996 rok, I właściciel,
garażowany, zielony metalik
- sprzedam. Tel. 0604-144-959.

ce, 1994 rok, benzyna + gaz - sprzedam.

Skoda Felicia 1.6 combi, 1997 rok, 5800
- sprzedam. Tel. 0501-213-067.

zł

Laguna combi 2.0 benzyna + gaz. ABS,
klimatronic, elektryka, 9800 - sprzedam.
Tel. 0604-499-132.
Fiat 126p, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0421719-56-77.
Star I 142 - sprzedam. Tel. 0603-759-904.
Opel Kadett E I.I gaz, zielony metalik, hak,
alufelboi. cena 1850 zł - sprn:dam.
Tel. 0509-207-813.
Transit, 1988 rok - tanio sprzedam.
Tel. 0502-221-827.
Wartburg I.3, 1992 rok, 1OOO
Tel. 042n19-37-89.

zł

• spm:dam .

Golf li 1.8 GT, Ił O kM, 2 komplety opon,
tuńning, gaz - sprzedam. Tel. 0515-363-672.
Skoda Fabia 1.4 MPI, gaz, 2ooonoo I rok,
srebrna, salonowa, serwisowana, bogate
wyposażenie. bardzo ekonomiczna, stan bdb
- sprzedam. Tel. 0509-061-804.
Cinquecento 704, I997 rok, stan dobry
- sprzedam. Tel. 042171(}-73-56 po 15.00.
Nubira l.616V, 1998rok,gaz,MatizJoy, 1999
rok, Palio Weekend 1.4, 1998 rok. gaz
- możliwość zamiany. Kupujemy samochody
używane. Głowno. Tel. 0421719-2(}-77,
0604-392-876. www.auto-agro.gratka.pl
Fiat 126p, stan dobry - sprzedam.
Tel. 0604-907-009.
VW T-4, I995 rok. cena 15500 zł - sprledam.
Tel. 0421719-24-69.
Volkswagen Golf I J.6 D, 1982 rok
- sprzedam. Tel. 042171<>-73-53,
0667-592-001.
Fiat I26p Elegant, I997 rok, cena.
do uzgodnienia. Tel. 0503-794-20 I.
Opel Omega 2.0 I6V, 1994 rok, bordowy,
komplet opon zimowych, ABS, wspomaganie, centralny zamek - sprzedam.
Tel. 0508-992-043.
126p Bis - sprzedam. Tel. 042171(}-94-40.

Polonez Truck 1.9 diesel, 1996 rok. al uburty,
zabudowa - sprzedam. Tel. 0609-214-471.

126 cl, 1996 rok, cena 1300 zł, bdb
- sprledam. Teł. 042171(}-94-41.

Fiat I26p. 1993 rok, 290 zł - sprzcdam.
Tel. 0241277-97-70 po 19.00.

Lublin skrzynia, 1994 rok - sprzcdam.
Tel. 0600-780-1 IO.

Ford Mondeo 1.8 TD combi, zarejestrowany
- spr7edam w całości lub na części.
Tel. 0602-882-391.

Seat Cordoba 1.8 B gaz, Xlł 1993 rok
- sp17edam. Tel. 0502-183-586.

Ford Fic«ta I. I • g.u. 1995 rok. stan dobry.
3-<lrA\iowy - spmJJam. Tel. 0888-476-794.
Osobowy Daewoo Lanos, 1999 rok. benzyna t- gaz, Sc<lan. 9900 11: Opel Astm 1.4,
1997 ruk, btały, 7900 zł - sprzedam.
Tel. 0502-640-898.

Cinquecento • kupię.
Tel. 05004211-702.
kupię.

Punto -

Opel Vectra 1.7 TD, 1996 rok, śliwkowy
metalik, bezwypadkowy, I3800 zł - sprzedam.
Tel. 0501-213-267.

Truck 1.6. I995 rok, benzyna, I500 zl
- sprzedam. Tel. 0693-83(}-ł 54.

Tel. 667-638-898.

Ford Sierra, 2300, 1989 rok. diesel. combi
- sprzedam. Tel. 0668-026-247, 0502-321-165.

Daewoo Leganza 2.0 +gaz, 1998 rok,
pełna opcja - sprzedam.
Tel. 0668421-165.
pełna

VW Poło 1.4, 1997 rok, 5-<lrzwiowy, kremowy, cena ł0500 zł; Fiat Siena, 1999 rok, benzyna + gaz, srebrny metalik, cena 8900 zł.
Tel. 046/863-06- IO, 0506-078-689.
Ford Mondeo 1.8 TDI, 199711998 rok, combi, granat perla metalik, Pełne wyposażenie.
bez skóry, przebieg 160000 km, stan dobry,
cena 7000 zł. Tel. 0609-837-130.

Matiz 2000 rok, niebieski metalik, autoalarm,
immobilizer - sprzedam Chą,5no 79.
Tel. 0601-612-290.

Kupię osobowy, może być
uszkodzony. Tel. 0605-948-751.

CC 700, 1997 rok, srebrny metalik, li wlaśCi
cicł, bezwypadkowy, stan idealny - sprtedam.
Tel. 0660-68<>-306.

Tel. 0500-42<>-702.
Tel. 0500-42<>-702.

Tico - kupię. Teł. 0500-42C>-70f.
kupię.

Astra Sedan -

auto. Tel. 0500-167-670.

I 26p, I988 rok, stan dobry. opłacony
- tanio sprzedam. Teł. 0661-123-250.
Absolutnie całe, osobowe, uszkodzohe • kupię. Tel. 0509-228-325.

Astra Sedan, I995 rok, zadbana,
zarejestrowana, cena 7200 zł - sprzcdam.
Tel. 046/831-06-51.

kupię.

kupię.

kupię.

Kupię każde

Absolutnie kupię
Tel. 0506-571-247.

Lanos -

Felicia -

Spm:dam silnik i skrz)nię biegów do Skody
J'ayorit, komplet opon I4 do Gol fa.
Tel. 0506-355-678.

'
Tel. 0500-42(}-702.

Matiz -

Corsa -

LC!,>anZa, I 997 rok. gaz - sprzedam.
Tel. 0508-213-6-IO.

Te!. 0500-42<>-702.
Tel. 0500-42<>-702.

kupię.

Tel. 0500-420-702.

każde

auto.

Auta powypadkowe skupujemy.
Teł. 0605-100-674.
BMW 316 combi, 1992 rok - sprzedam
lub zamienię na Seicento. Tel. 0696-418-738.

VW Passat I.8 benzyna + gaz, combi, niebieski metalik, 11800 zł - sprzedam.
Tel. 0501-213-067.

Fiat Uno 1.7 D, T999 rok - sprzedam.
Tel. 0698-505-003.

Calibra 1992 rok, gaz, zarejestrowany,
cena 7200 zł - sprzedam. Tel. 046/831-06-51.

Opel Astra combi, I997 rok, gaz. niebieski
metalik - sprzedam. Tel. 0602-494-81 O.

padkowy.

Kupię każdy samochód cały i powyGłowno. Tel. 0606-238-179.

Cinquecento I998 rok, cena 3600
- sprzedam. Tel. 046/831-06-51.

Seicento I IOO, I999 rok, niebieski, stan bdb,
6800 zł - sprzedam. Tel. 0608-427-135.

Volkswagen T4. I993 rok, przedłużony,
9 osób - tanio sprzedam. Tel. 0602-664-479.

Cinquecento 700, 1996 rok, stan dobiy.
garażowany - sprzedam. Tel. 0509-807-331.

Opel Omega 2.0 I6V, 1996 rok, stan bdb,
9800 zł - sprzedam. Tel. 0608-497-135.

Opel Kadett - sprzedam. Tel. 0609-324-089.

Citroen Xantia 2.0, I994 rok, zielony metalik. zarejestrowany, cena 5200 zł - sprzedam.
Tel. 0508.479-970.

Skoda Felicia 1.3 kat, I998 rok. bordo,
bezwypadkowy, 80 tys. km. 6900 zł
- sprzedam. Tel. 0501-419-497.
Skoda Felicia 1.3, 1997 rok, li wlaściciel,
5900 zl - sprzedam. Tel. 088<>-211-798.
Matiz, I999 rok, II właściciel, 7200
- sprzedam. Tel. 0880-211-798.

zł

Opel Astra 1.4 + gaz, 1992 rok, bordowy,
5300 zł (do uzgodnienia) - sprzedam.
Tel. 0502-679-946.
CC 700, I995 rok, stan bdb - sprzedam.
Tel. 0600-970-598.
Opel Astra Sedan. 1995 rok. benzyna + gaz.
stan bdb - sprzedam. Tel. 0501-818-524.
Toyota Carina EXL i kat. - sprzedam.
Tel. 0698,719-584.

Fiat Cinquecento, I994 rok - sprzedam.
Tel. 0503-176-855.
Felgi aluminiowe z oponami, 15 cali, 4*100,
. sprzedam. Tel. 0607-055-738.
Drzwi do Transita - sprzedam.
Tel. 0602-313-357.
Kupię
i całe.

powypadkowe, uszkodzone
Tel. 0601-161--030.

Sprzedam silnik, skrl)'Jlia +inne cz.;ści 126p.
Tel. 0607-942-242.
Lublin Izoterma, I996 rok, przebieg 99 tys.
km - sprzedam. Tel. 0693-441-557.
Volkswagen Polo 1.9 SDi, 2000 rok
- sprzedam. Tel. 0501-935-650.
Volvo 440 1.6, 1991 rok. benzyna, gaz.
cena 3500 7J - sp17edam. Tel. 0504-013-495,
0506-188-495.

zł

Citroen XM, 1991 rok, gaz, bogato
wyposażony - sprzedam tanio.
Tel. 0507-698-668.
Części do samochodu Mitsubichi-Lanccr
osobowy - sprzedam. Tel. 0696-418-738.
Cz.;ści

Teł.

Fiat Tempra ,1600, 1993 rok.
0698-031-631.

Części krajowe i zagraniczne.
Tel. 0506-571-247.

Daewoo Lanos Sedan 1.5 I6V, 2000 rok,
cena 9400 zł - sprzedam. Tel. 0608-506-174.
Daewoo Lanos, I998-2000 rok Tel. 0695-509-226.
•

kupię.

Fiat I 26p, I989 rok. lekki tunning, cena
450 zł - sprzedam. Teł. 0505-256-889.

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH {)0 „NŁ": •KWIACIARNIA „IKEBANA" NA NAROŻNIKU NOWEGO RYNKU I UL.KOZIEJ;
•KWIACIARNIA „EGZOTYCZNA" NA UL. STANISŁAWSKIEGO 6; •KIOSK OS. DĄBROWSKIEGO 24 ·RAMPA; •KIOSK LOTTO NA OS. BRATKOWICE; •TARGOWICA
MIEJSKA W ŁOWICZU • PAWILON NR 4 - PUNKT SPRZEDAŻY PRASY (NAPRZECIWKO ALEI Z WARZVWAMI); • SKLEP P. KRYNICKIEGO NA UL. ŁĘCZVCKIEJ;
• SKLEP P. JANKOWSKIEJ W JACKOWICACH; • SKLEP P. PIECHOWSKIEJ W CHRUŚLINIE; •SKLEP P. PAPIERNIK W KOMPINIE, BEDNARACH I NIEBOROWIE;
• SKLEP P. PACLER W BOBROWNIKACH; • SKLEP P. MOTYLSKIEJ W JAMNIE; • KIOSK P. WESOŁOWSKIEJ NA RYNKU KOPERNIKA W KIERNOZI; • SKLEP
P. BEJDY W QSTROWlE; • SKLEP P. GOJ W PARMIE; • SKLEP P. MARCZAKA W KRĘPIE I W DOMANIEWICACH: • SKLEP P.KOWAL,ClYKA PRZY UL. GŁOWAC
KIEGO WŁ YSZKOWICACH; •SKLEP P WODZYŃSKIEGO W ROGÓŻNIE; •SKLEP GS W ZŁAKOWIE KOŚCIELNYM; • SKLEP P. FIGATA W NIEBOROWIE; •SKLEP
P. SZALENIEC W ZABOSTOWIE; • SKLEP P. SOKALSKIEJ W ZAWADACH; • SKLEP P. TOMCZAK W BRODNYM JÓZEFÓW; • SKLEP P. FOKS W GRODZACH
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. DRAGAŃSKIEJ W KOCIERZEWIE PŁN. I RÓŻYCACH; • SKLEP „KOS" W GĄGOLINIE PŁD.; • SKLEP
„U MICHAŁA" P. WRZESIŃSKIEGO W OSMOLINIE, UL. RYNEK 1; • PPH „KARINA" P. LUCYNY SIEWIERA W BEDNARACH KOLONII; •SKLEP P. GŁOWACKIEGO
vJ SOKOŁOWIE 19; •SKLEP „ABC ... " P. GORTAT PRZY UL. RYNEK KOŚCIUSZKI 17 W BOLIMOWIE;• SKLEP P. KLIMCZAK W TRZCIANCE 54; •SKLEP P. TOMASZA
SKOPA W HUMINIE 44B; •SKLEP P. ZAJĄC W ZDUNACH 142; •PUNKT POCZTOWY P.URSZULI ORZESZEK W SOCHACZEWIE NA UL. PŁOCKIEJ 46148; • SKLEP
WIELOBRANŻOWY P. MAŁGORZATY SZAGA W SOBOCIE PRZY PLACU ZAWISZY CZARNEGO 12; •SKLEP WIELOBRANŻOWY P. KWIATKOWSKIEGO W ZDUNACH 25
PUNKTY PRZVJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „ WIEŚCI": •

SKLEP SPOŻYWCZO-MIĘSNY w GŁOWNIE, UL. SIKORSKIEGO 4;. SKLEP

WIELOBRANŻOWY W GŁOWNIE, UL. HUTA JÓZEFÓW BL. 3; • KIOSK PRZEMYSŁOWY W STRYKOWIE PLAC ŁUKASIŃSKIEGO 2; •SKLEP Z ART. SPOŻYWCZO
PRZEMYSŁOWYMI

W STRYKOWIE, STARY RYNEK.

•

5.10.2006 r.

Fial Palio 12, 1999 rok, biały, cena 8500 zł
- sprzedam. Tel. 0661-225-554.
Fial Punto ll 1.2, 2000 rok, gaz - sprzedam.
Tel. 0508-450-535.

Opel Corsa 1.2, gaz sekwencyjny, 2003 ·rok,
5-0nwiowa, pełne wyposat.enie z klimatyzacją, salon Polska, l wlaścicie~ serwisowany, 27000 zł - sprzedam. lub :r.amienię
na tańszy. Tel.046/835-33-08.

Fial Punto SX ll 12, 2000 rok, niebieski 1111>
talik, 3 dnwi, pełne wyposat.enie, kupiony
w salonie - sprzedam. Tel 046/833-0445.

Opel Corsa, 1996-1998 rok - kupię.
Tel. 0695-502~28.

Fial Seicento 900, 2000 rok, I właściciel
- sprzedam. Tel. 0665-977-562.

Opel Kadet 1.7 D, silnik komplemy,
skrzynia biegów, !Ó'Żne ~ - sprzedam.
Tel. 0609-210-M3.
-

Fiat Seicento 900, 200 I rok, bezwypadkowy, stan baidro dobry, l właściciel
- sprzedam. Tel 046/832-90-62,
0697-918-012.

Opel Omega 2.5 D, 1995 rok, combi, bogato
wyposai.ony, cena 9500 zł - sprzedam.
Tel. 0608-506-174.

Fiat Siem 1.6 +gaz, 1997 rok, zadbana,
wyposaWoa, 8500 zł - sprzedam. T
el. 0504-221-035.

Opel Vectra B, 2.5, V6, DDX, 1996 rok I wła
ściciel, salon, serwisowany, czarny metalik,
pełne wyposażenie, stan b. dobry - sprzedam.

Fiat Uno I.O, 1994 rok, przebieg 104 OOO km
- sprzedam. Tel. 0651-79(}.444.

Ford Curier 1.8 D, 1992 rok, kolor biały,
5-0SObowy, przeszklony - sprzedam.
Tel. 046/815-03-11.
Ford &cool 1.6, 16Y, 199811999 rok, klima,
wyposa7.enie, radio, poduszka - sprzedam.
Tel. 0505-818-244.
Ford Escort I .6 I 6Y, 1993 rok, czarny, 5-0rzwi,
elektryczne szyby i lusteri<a, wspomaganie
- sprzedam. Tel. 0667-745-502.
Ford Mondeo l 8 m Cl.X, boga
.
te wyposażenie cena do uzgodnienia - sprzedam.
Tel. 046/814-44-87 po 18.00, 0507-558-377.
Ford Mondeo combi 1.6 16V, I995 rok,
salon, 7500 zł - sprzedam.. Tel. 0505-943-921.
Fon! Transit 2000 rok - sprzedam.
Tel. 0604-799-557.
Głowicę VW Golf n, 1.9 m1 oraz cblodnicę
Ford 1.8 D - sprzedam. Tel. 0606-962-385.

Tel. 0501-083-599.
Opel Vectra, 1993 riik, gaz - sprzedam.
Tel. 046/835-22-23.

Peugeot 206 I.I, 200 I rok, 5-drzwi,
bezwypadkowy, I wlaściciel - sprzedam.
Tel. 046/835-33-08.
Peugeot Partner 1.9 D, 2002 rok, 137000 km
przebiegu, immobilizer, ABS, l poduszka,
wspomaganie Tel. 0508-240-914.

Peugeot 405, I 993 rok, comb~ benzyna i gaz
- sprzedam.. Tel. O 461815-45-39.
Polonez 1.6, 1996 rok, gaz - sprzedam
Tel. 0691-959-168.
Polonez Caro 1.6, gaz, cena do negocjacji
- spr=lam. Tel. 0512-554-032.
Polonez Caro Plus, I 997 rok - sprzedam.
Tel. 0697-725-851.
Polonez Caro, 1993 rok, gaz, cena 600 zl
- sprzedam. Tel. 0603-237-893.
Polonez Truck 1.9, 1996 rok, aluburty,
zabudowa - sprzedam. Tel. 0609-214-471.

\blkswagm Passat combi 2.0, 2002 rok, 2003
kupiony w salonie, I właściciel - sprz.edam
lub 1.31Dienię na tańszy Tel 0606-975-932.

VW Passat 2.0, 1993 rok, oombi, gaz
- ~ Tel. 0501-742-540.

2107 z instalacja
Tel. 0661-051-156.

gazową

- sprzedam.

Punto, i.adbane, 5-0rzwiowe Tel. 0606-436-231.

kupię.

l)'ln, nad :mlewem w Rawie Mazowieckiej.

Działka rekreacyjna - ogOOdki działkowe
Niedźwiadzie. Tel. 0504-181~7.

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

Sprzedam skuter Peugeot Sporting; 2000 rok.
Tel. 0600-626-789.

1,96 ba z możliwością zabudowy, ~
zalesiona. Wojewodza, gm. Bielawy.
Tel. 0504-181~7

Sprzedam 19 ba z zabudowaniami
w okolicach Łowieza Tel. 0602-578-812.

Sprzedam wykończony, skrajny segment
nad zalewem w Rawie Mazowied<itj
o powie!zchni 244 mkw1560 mkw.
Tel. 0606-952-277.

Sprzedam Junaka, stan bdb - pilne.
Tel. 0606-35~5.

Działka

MOTOROWE
kupię.

Motocykle -

Sprzedam motorower marlci Jawa 50, aiart,
opryskiwacz polowy, IO m, zmodeńtizowa
ny. tel. 0660-835-773.

Sprzedam Romet Tel. 0603-506-931.

Sp=dam

mołDrynkę.

Tel. 0508-362-893.

NA MAZOWSZU. TEL CJ609.30.30.31.
- do wynajęcia, os. Topolowa.
Tel. 0692-421-718.

Sprzedam

garaż

garaż przy

przy lntennan:he.

lntennan:he.

Tel. 0509-318-482.
Do wynajęcia garaż przy ul.
Tel. 0601-812-255.
Garaż do wynajęcia os.
Tel. 0512-796-552.

Starzyńskiego.

Solidarności.

Mercedes 814 ekopower, 1996 rok,
15 europalet, winda, plandeka - sprzedam.
Tel. 0608-444-258.

przy pomologicznej. Tel. 046/833-34-86.

Silnik i ~i do Fiata 12(,p - sprzedam.
Tel. 0600-550-443.

Garaże blaszaki, tanio,
profesjonalnie. Tel. 0609-303-031.

Mercedes E 210 D, 1997 rok - sprzedam.
lub zamienię na tańszy. Tel. 0601-891-388.

Skoda Fabia Run 1.2, 2003 rok, salonowa,
morski błęki~ stan idealny - spmdam.
Tel. 0607-833-722.

Opel Astra 1.6~ 1997 rok, biały, stan idealny,
gaz - sprzedam. Tel. 0604-1~ I5.
Opel Astra I Cl=ic 1.4, gaz, 1998 rok,
I właściciel - sprzedam. Tel. 046/834-81-14.
Opel Astra U 2.0 DTL, 1999 rok - sprzedam.
Tel. OQ04-155-544.
Opel Astra Sedan - kupię. Tel. 0692-829-882.
Opel Corsa I,O, 12V, 1999 rok, centralny
zamek, alarm, wspomaganie kierownicy
- sprzedam.. Tel. 0669-946-075.

Opel Corsa I.O, 1988 rok, gaz - sprzedam.
Tel. 0503-580-514.
Uno 1998-2000 rok Tel. 0694-216-417.

kupię.

Skoda Felicia 1.3, gaz, X 1999 rok, wyposa9800 zł - sprzedam. Tel. 0603-588-228.

żona,

Suzuki Swift 1.3, XI 1992 rok - sprzedam.
Tel. 0668-390-671.

Sprzedam dom, pomieszczenia gospodarcze,
2 ba ziemi Strugienice 94. Tel. 0501~30-017.

Garaż

Seicento SX 900, 1998 rok, gaz, atrakcyjny
wygląd, cena 7800 zł, możliwość zamiany
na większy. Tel. 0695-737-962.

Skoda Felicia 1.3, 1998 rok z gazem,
autoalann, blokada skrzyni - sprzedam.
Tel. 0668-426-2.l O.

Spr=lam garaż na Widoku.
Tel. 046/832-84-59 po 17.
Garaż

do

wynajęcia,

Spr=lam nieruchomość w Nieborowie.
Tel. 0602-587-341.
Sprzedam dzialk« 4200 mkw., Kalenice 15.
Tel. 046/838-33-44.

Sprzedam l,09 ba ziemi w Teresewie.
Tel. 0668-337-510.
Spr=lam mieszkanie w Skierniewicach
48 mkw. Tel. 0604-243-498.

Toyota Carine 1.6, gaz, 1994 rok - sprzedam.
Tel. 0695~88-246.

złączone, uzbrojone, Łowicz, os. BratkoWi-

Volkswagen Golf 1.9 IDI, 1996 rok,
5-drzwiowy - spr.a:dam. Tel. 0693-861-221.
Volkswagen Polo, zadbany Tel. 0695-883-441.

kupię„

budowlane (dwie), 480 mkw. każ.da,

ce, ul. Tuszewska 42- sprzedam.
Tel. 0604-318-412. wieczorem.
Sprzedam pilnie 83 mkw. w cegle, w Łowiczu

+ garaż (lub sam garaż) lub :zmnieni« na mały
domek w Łowiczu, okolice
Tel. 0696-561-963.

Niezabudowana dzlalka ok. 300 mkw.,
w zabudowie szareg<M8j przy ul. Tka-

czew (za Wydziałem Komunikacji).
Tel. 0502-1~0.

61 mkw., os. Konopnickiej,
Tel. 0691-333-346.

Łowicz.

Spr=lam M-3, 48 mkw., os. Dąbrowskiego.
Tel. 046/837-51-8'2, 0601-360-278 po 16.00.
Spr=lam 1,5 ba łąki nad
Tel. 0604-582-243.

Bzurą,

Spr=lam 72 mkw., I pif<lro, os. Dąbrowskiego. Tel. 046/837-57-33 po 18.00.

Sp=dam gospodarstwo rolne 3,90 ba
przy trasie Biała Rawska - Rawa

Mazowiecka. Tel. 0603-898-054.
Sprzedam dzialkę
wszystkie media na
Tel. 0601-3~38.

budowlaną 640 mkw.,
działce - Bolimów.

Sprzedam działkę o powiem:hni 4900 mkw.•
Nowy Dwór Parcela Tel. 0504-408-287.
Działka budowlana 2000 mkw., medią.
Mokra Lewa Tel. 088(}.936-142.

Okazja spr=lam tanio dom mieszkalny, bud
gospodarcze z działką 1300 mkw., 2 działki
po 650 mkw., osiedle Bełchów.
Tel. 0695~7-959.
Działki budowlane, Sierakowice Lewe.
Tel. 0604-26-27-59.

Zamienię kawalerk~ 19 mkw. na M-3.
Działka o powierzchni 0,53 ba
Spu.edam lub wydzierżawię działkę 1,27 ba · Tel. 0662-019-283.
Tel. 046/833-00-57.
z budynkami pow. 270 mkw. Łowicz,
Kurkowa - kiosk. Tel. 0609-855-375.
Sprzedam pawilon handlowy 30 mkw.,
ul. Jana Pawia li 74. Wiadomość na mitjscu
w Skierniewicach przy ul. Mszczonowskiej.
w soboty 14.00-16.00.
2,5 ba ziemi z placem uzbrojonym
Tel. 046/833-22-09.
w Bielawach. Tel. 0698-435-405.
1/2 bliźniaka - sprzedam lub wynajmę.
Sprzedam dom z działką 2500 mkw., Lipce.
2 ba ziemi przy stacji CPN w Bielawach.
Tel. 0665-072-555.
Tel. 0606-359~78.
Tel. 0698-435-405.
Sprzedam działkę budowlaną, 850 mkw.,
Budynki mieszkalne i gospodarcze na dział- Działka 3000 mkw., Prandotów, 7 zł/mkw.
przy ul. Kaliskiej. Tel 0507-326-788.
ce o powiem:bni 0,94 ba, Antoniem, gmina Tel. 046/833-77-08.
Sprzedam m,i=.kanie 75 mkw., cegła,
Nowa Sucha, możliwość podziału działki. , Spu.edam działkę IOOO mkw., z budynkami,
Il piętro, ul. Bolimowska.
Tel 0606-330-226.
Miedniewice. Tel. 0601-338-867._
Tel. 046/837-48-76, 0609-024-427.
Uzbrojone dzialki budowlane
Sprzedam budynek w Rawie
Sprnxlam sklep o pow} 60 mkw., os. Dąbrow
przy ul. Sowińskiego i Cebertowieza
Mazowieckiej ul. Mickiewicza 20.
skiego, Łowicz. Tel. 0693-126-258.
Tel. 042/719-1(}.55 po 20.00.
Tel. 0605-218-550.
Sprzedam las. Tel. 046/837-36-46.
Duży dom w Głownie sprzedam
Sprzedam działkę rolną z lasem
Ziemia 1,5 ba - sp=lam. Kompina,
lub wynajmę. Tel. 0510-04~36.
o pow. 1,75 ha w Dąbrowicach.
tel. 046/838~9-34.
Sp=darn dom w G1ownie. Tel 0421719-40-45. Tel. 0606-882-756, 0606-M2-776Sprzedam nieruchomość, l.<luny.
Głowno, ul. Kamieńska 15, działka 5577
Tel. 0604-489-285.
NIERUCH0M0ŚCI
mkw., ogrodzona, media w ulicy, pcxlzabuOO.
Sprzedam gospodarstwo rolne (dom piętro- wę. Tel. 042/719-43-77, 0509-104-885.
wy, 2 stodoły, obora, garaż),
Sprzedam działkę budowlana przy trasie
Wola Stępowska. Tel. 0608-482-820.
Dmosin-Kołacin. Tel. 0509-171-283.
Kupię działkę budowlaną w Ł yszkowicacb
Sprnxlam lub :zmnieni« na mnitjsze lub mały Sprzedam działkę, 18 zł/mkw.
lub okolicy. Tel. 0503-065-795.
domek - mies2kanie 75 mkw. (cegła).
Tel. 0509-551-147.
Kupię dom w cenie do 120000 zł.
Tel. 0692-425-261.
Tel. 046/837-94-53, 0880-151-132.
Działki, media, okolice Glowna.
60 mkw, w cegle + garaż - sprz.edam.
Tel. 0506-402~7.
Kupię mieszkanie w Łowiczu 60-80 mkw.
Tel.~27~2.
Tel. 0604-243-498.
Spr=lam działki< rolną o pow. 2,42 ba,
Sprzedam 2 ba ziemi Tel. 0600-818-296.
Dąbrowa Mszadelska przy trasie
Mieszkanie ok. 50-60 mkw. w Łowiczu
Sp=dam działkę budowlaną, dowolny
Łowicz-Brzeziny. Tel. 0668-427-576.
lub w Skierniewicach. Tel. 0606-900-406.
metraż, media Tel. 0600-818-296.
Sprzedam działkę 1925 mkw., cena 50000 zł, Kupię działkę w Łowiczu lub l.dunacb.
Sprzedam atrakcyjne działki budowlane,
Stryków. Tel. 0788-863-124.
Tel. 0691-332-531.
rolno-leśne i leśne na przedmieściu ł.owieza
Działka rolno-budowlana 1,12 ba, okolice
Kupię mieszkanie, ok. 60 mkw., w Łowiczu,
Tel. 0606-902-222.
może być do remontu. Tel. 0663-766-601.
Rawy Mazowieckiej. Tel. 044nI 2-26-64

-KUPNO

NIERUCHOMOŚCI
-SPRZEDAŻ

Działki

Dom 120 mkw., dwa budynki gospodarcze.
Bogoria Górna, gmina l.<luny.
Tel. 0604-772-523.

2,20 ba

·

Mazowiecka

Toledo 1.9 TD~ 1998 rok, 13700 zł; Primera
1.6 I6V 1996 tok, 7500 zł - sprzedam.
Tel. 0604-233.!'371.

Uno 1.4,Xll 1996rok,benzyna,gaz,3-drzwi<>wy - sprz.edam. Tel 0693-791-169.

Posesja, dom 90 mkw. + 2 budynki gospodarcze, murowane z cegły z działką I ha.
Piaski 16 k. Nieborowa. Tel. 0602-869-750.

Bielawy - działka 0, 13 ba, uzbrojona, ogrodzona, budynek mieszkalny i gospodarczy.
Cena do uzgodnienia. Tel. 0504-021-840,
0609-644-299.

Mercedes 410, 1994 rok - sprzedam.
Tel. 0507-141-895.

zł

gm. Rawa Mazowieclai Tel. 0888-282-441.

Kupię

GARAŻE

działkę rolno-budowlaną

Gospodamwo 3 ba z zabudowaniami.
Tel. 0665-072-555.

Łowicz.

Spr=lam pół bliźniaka. Łowicz, ul. Poprzeczna 21, tel. 0887-117-519, 0667-313-391.

GARAżE BLASZAKI-NAJTANIEJ

Sprzedam

Działka 4600 mkw.,
Tel. 0502-163-313.

WSK plus Mińsk gratis - sprzedam.
Tel. 0602-313-357.

Motocykl Suzuki GS 500 E - spm:dam
lub zamienię. Tel. 0503-818~54.

dEialkę budowlaną 2600 mkw.,
sąsiadują.:ą.

Sprzedam

15 i 2400 mkw.
Tel. 0603-835-873.

Sprzedam działkę budowlaną 30 arów.
Tel. 0667-133-753 po 20.00.

wirnik, obudow11, stojan, platynki,

Wałowice

Spnedam działkę rolno-budowlaną,
5400 mkw., przy ul. Armii Krajowej.
Tel. 0515-706-832.

WS.K 175, kros, bez papierów - pilne
sprzedam. Tel. 0606-3~5.

lazyw~ Jawa 350, 1996 rok do motoru
trójkołowego Vernlex. Tel. 042/719-82-28.

Sprzedamsegmentwstaniesurowym~

Tel. 0606-952-277.

budowlana w Strz.elcewie 1800 mkw.
Tel. 0501-782-451.

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

Spu.edam SHL 1964 rok, po remoncie
łub zamienię na skuter z dopłata.
Tel. 0600-31(}.907.

Renault 19 1.90, 1989 rok, cena do uzgodnienia - sprzedam. Tel. 046/831-52-04.

Opel Astra 1.4, 1993 rok, cena 5500
- sprzedam. Tel. 0608-506-174.

w

Tel. 0513-019-003.

Mercedes I I 5, 200 D, 1977 rok - sprzedam.
Tel. 046/832-29-39.

Nissan Almera 1.4, I998 rok, benzyna,
kolor czarny - sprzedam. Tel. 0604-483-560.

Sprzedam nowy dom w Rawie Mazowieckiej.
Tel: 0608-456-588.

Spaadarn 2 ha ziemi, V I VI klasa.
Tel. Cl604-695.e19.

Do wynajęcia

Ład«

Spnedam działki rolno-budowlane 20 i 32
ary w Leopoldowie. Tel. 0503-919-073.

Duia posiadłość l,70 ba, duży dom,
okolice Domaniewic. Tel. 0501-231-510.

Tel. 0691-730-105.

Kupi« po kolizji rozbity, niesprawny.
Tel. 0609-924-415.

Działka

19

Tel. 0698-815-021, 0665-220-393.

Kupię katalizatory_ każdy.

Tel. 0506-571-247.

Sprzedam działkę budoWlaną 2900 mkw.,
w miejscowości o,.bowa Góra.

Dzialka budowlana 5000 mkw, Świą;:e,
gm. Łowicz. Pięknie poloż.ona, blisko woda,
las. Cena Szł/mkw. Tel. 0502-492-700.

DROBN·E

budowlana 1350 mkw.
Tel. 088Q..689-4 IO.

Kupię auta rozbite skorodowane, bez prawa
do rejestracji. Tel. 0604-136-932,
Polonez Truck, 1992 rok, 2--0SObowy,
046/832-73-78.
• gaz, aluburty, tanio spi?.edam, pilne.
Kupię katalizator każ.dy. Tel. 0609-924-4l 5. Tel. 0503~7-085, 0660~36-814.

Polonez Truck, 1994 rok, cena 1500 zł
- sprzedam. Tel. 046/874-09-02.
Punto 1.2, 1996 rok, 5-drzwiowe,
I właściciel - sprzedam. Tel. 0606-466-899.

Działka w cenlrum Sochaczewa, 1745 mkw.
Tel. 0606-145-365.

OGŁOSZENIA

Łowieza

Sprzedam ziemię 6,30 ha. Tel 0663-077-029.

Sprzedam działkę budowlaną, os. Mysiaków.
Tel. 046/837~9-33.

Spnedam działkę budowlana o pow. 5000
mkw., ul. Katarzynów, Łowicz (vis 'a vis
Centrali Nasiennej). Tel. 0501-074-060.

po 18.00.
Spnedam działkę 2,5 ba Małgorzatów koło
Rawy Mazowieckitj, w tym las, rzeka, góra.
Tel. 0601-244-975.

83 mkw., cegła, ul. Bolimowska, U piętro
- sprzedam. Tel. 0604-172-273.

Sprzedam działki roln<rbudowlane, okolice
Rawy Mazowieckiej, 2 zł/mkw.
Tel. 0694-275-097.

Sprzedam atrakcY.iną działkę budowlaną
w l.dW18ch. Tel. 046/839~7-98.

Ziemia do sp<=lania 5,5 ba, gm.
Tel. <>46/814-20-17.

Cielądz.

Kupię bloki - 6().70 mkw. w Łodzi.
Tel. 0667-912-711.

Pilnie kupię mieszkanie w Łowiczu
do 50 mkw. w bloku. Tel. 0508-919-436.

Kupię dom z działką, może być itd remontu,
w

Łowiczu.

Tel. 0501-529-071.

Pilnie kupię mieszkanie 38 mkw.,
os. Starzyńskiego, I lub li piętro, Łowicz.
Tel. 0665-058-031 po 20.00.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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JPGARAGE®

POLECAMY MAGAZYN 1800 M2
NA DZIAŁCE. 6000 M2

Od 1981 roku robimy swoje.
Profesjonalnie.

Tel. 022-570-21·21, kom.0667-767-767

ę

a:

lódi, ul. Strykowska 131
(wyjazd z Łodzi na Łowicz)
salon: (042) 617-07·20 pn.-pt. 9-18, sob. 9-14
samochody używane: (042) 617-07-19
serwis: (042) 617-07-17 pn.-pt. 7-18, soli. 8·14
błachamia lakiernia: (042) 653-35-39

www .apgarage.peugeot.pl
e-rnail: apgarage@peugeot.com.pl
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www.peugeot.pl
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Pilnie poszukuj<; lokalu w Łowiczu, 20-30
mkw. przy Starym Rynku. Tel 0660-293-160.

600 mkw. pawilon, piętrowy, 22 okna,
kolo Sochaczewa, na działalnoSć.
Tel. 046/838-02-36, 0600-750-544,
0608-283-588.

Kupię 2-3-pokojowe na os. Starzyńskiego,
os. Broniewskiego jub os. Noakowskicgo
(tylko I piętro) , ewentualnie zamienię
na 2-pokojowe w Wan;zawie.
Tel. 0607-090-228, 0695-995-160 po 17.00.

30 miejsc noclegowych dla firmy.
Tel. 0510-048-{;36.

Do

Kupię

mieszkanie M-1, M-2 w
Tel. 0506-276-335.

Tanie noclegi - Glowno. Tel. 0602-630-316.

Tel. 0600-928-211.

Głownie

do 40 mkw.

Kupię

maly domek lub mieszkanie
dwup0kojowe w blokach w Głownie.
Tel. 0606-177-624, 0421719-32-58.
Kupię

dom w stanie surowym,
wszystkie media, Skierniewice.
Tel. 0660-702-585.
Kupię działkę rolno-budowlaną powyżej

I ha, lokalizacja Rawa Mazowiecka
i okolice. Tel. 0608-323-364.

NIERUCHOMOŚCI
-WYNAJEM
Do

wynajęcia

lokale handlowe, 650 mkw.,
I OO mkw. oraz lokale biurowe w centrum
Łowicza. Tel. 0602-192-463.

„

Wynajmę M-4 na os. Bratkowice 35, I piętro.
Tel. 0603-741-500.
Przyjmę
Łodzi.

na mieszkanie, bloki w centrum
Tel. 0606-102-795.

Mieszkanie i pokoje do wynajęcia
w Łowiczu. Tel. 0511-019-833.
w
Tel. 0602-961-756 po 15.00.

firmie lokal na biuro lub gabinet
w centrum Łowicza oraz garaż.
Tel. 0600-365-799, 046/837-66-45.
Wynajmę piętro

osobne

wejście,

KUPNO - RÓŻNE

w domu - 3 pokoje z kuchnią,
internet. Tel. 0608-{;58-343.

Kupię

Do

Kupię używaną szafę

wynajęcia

Starzyńskiego.

w dobrym stanie.

mieszkanie 40 mkw.,
Tel. 0691-730-105.

Poszukuję

mieszkania: 2 pokoje,
umeblowane - do wynajęcia w centrum.
Tel. 0889-098-80 I.

Do wynajęcia mieszkanie w Łodzi, ul. Aleksandrowska (od I.X). Tel. 0515-291-401.

Kupię

chustki jcdwabnice. bielonki, kaftaniki, kiecki łowickie, kocierzewskie. nal7uty, obrusy starodawne. Tel. 0602-279-393.
•

betonowe zbrojone o średnicy
40 szt. Tel. 0693-157-147.

Kupię kręgi

100,

ilość

Kupię łóżko piętrowe.

Tel. 0669-034-022.

Kupię pustaki keramzytowe Tel. 0503-417-039.

każdą ilość.

Wynajmę

Kupię przedwojenne przedmioty: meble,
porcelana, szkło, monety i inne.
Tel. 0602-817-304.

Wynajmę

obręczach.

pokój na os. Starzyńskiego
studentce lub pracującej. Tel. 046/837-81-{;5.
I OO, 200, 300, 600 mkw.
·powierzchni magazynowej, Łowicz,
ul. Magazynowa 11. Tel. 0461837-{;9-33.

Do wynajęcia lokal 50 mkw., na ul. Zduńskiej.
Tel. 046/837-68-42 (10.00-17.00).

Do wynajęcia lokal pod działalność 40 mkw.,
c.o., sila. Tel. 0600-741-174, 046/837-37-41.
Do 'Wynajęcia pokoje lub .samodzielny
pokój z kuchnią dla studentów (w domu).
Tel. 046/837-44-50.
wynajęcia na wsi małego
między Łowi= a Skierniewicami.

Szukam do

domu,

Tel. 0663-703-647.
Wynajm<; pokój studentom.
Tel. 046/837-29-94.

Do

wynajęcia

lokal przy ul. Mickiewicza
' w Łowiczu. Tel. 0~09-3 ł 8-482.
Lokale sklepowe i biurowe, wyjątko
wo atrakcyjnie zlokalizowane,
na Starym Rynku w Łowiczu
·do wynajęcia. Tel. 0509-551-203.
Lokale biurowe do wynajęcia.
Tel. 0602-192-463.

Do wynajęcia dwa lokale sklepowe,
Tel. 0461837-63-15 po 18.00.
na

stancję.

Łowicz.

Tel. 046/837-{;8-19.

M-3 do wynajęcia, os. Bratkowice.
Tel. 0510-75Q-{i82, 046/838-98-87.
lokal 20 mkw. na działalność
w centrum Łowicza. Tel. 0692-432-857.

Do

Do
na

wynajęcia

wynajęcia lokal
dzialalnoSć. Tel.

40 mkw. w Łowiczu,
046/837-10-69.

Mieszkanie do wynajęcia, os. Bratkowice.
Tel. 0607-589-649.
Poszukuję 2 pokoi z
Tel. 0513-528-672.

kuchnią

w

Łowiczu .

do wynajęcia domu w okolicy
Tel. 0698-{;12-234.

Poszukuję
Łowicza.

Koła

do bryczki drewniane na
Tel. 0693-1 ()6-{i74.

żelaznych

SPRZEDAŻ - RÓŻNE
Nowe i używane komputery, monitory, laptopy, notebooki - po konkllrencyjnych cenach.
Gwarancja firmowa i serwis, FVAT.
Tel. 0601-946-286.
Drewno kominkowe. Tel. 0886-427-375.
Drewno kominkowe, opalowe, sezonowane.
Tel. 0501-658-261.
piecy węglowych, mialowych
i na eko-groszek oraz części hydraulicznych.
Zduny 9. Tel. 0601-379-355, 046/838-75-53.
Sprzedaż

Suknia ślubna rozm. 44-46. TcUl602-534-524.
Komputer z monitorem - tanio.
Tel. 0500-204-559.
Ziemia czarna wysokiej
Tel. 0509-853-390.

jakości

z dowozem.

Sprzedam pianino Legnica, jasne.
Tel. 0502-397-644.
Plandeka do Stara. Tel. 0601-297-775.

Do wynajęcia lokal ok. 30 mkw., Łowicz,
ul. Legionów 24. Tel. 0003-652-988.

Przyjmę

Zamrażarka

skrzyniowa TZ 122 Mars,

stan bdb. Tel. 046/837-21-43.

Wózek ·dziecinny - tanio. Tel. 0606-504-874.

Wynajmę lokal okolo 30 mkw., w centrum.
Tel. 0604-908-664.

Wolny pokój. Tel. 0692-101-989.
Do wy"'1jęcia mic-szkanie
a-pokojowe, os. Starzyńskiego.
Tel. 0506-082-848.
Wynajmę sklep, dobre warunki.
Tel. 0607-08~10.

Fimia Gama oferuje piece na ekogroszek
i uniwersalne z montażem. Tel. 0602-587-341.
Tanio - używana odzież sortowana, wyposażenie sklepu odzieżowegó 7 rur chromowanych. Tel. 046/837-58-95.
Sprzedam siatkę ogrodzeniową, bojler
elek-nyczny 60, zamrażarkę, hak do Malucha,
bale topolowe, deski, podklady kolejowe.
Tel. 046/837-46-01.
komputery z dostawą i instalacją
u klicnta: Tel. 0887-321-015, 0605-214-925.

Najtańsze

Kupię betoniarkę w dobrym stanie.
Tel. 0667-941-359.

pawilon handlowy 50 mkw„
z placem 1500 mkw., róg ul. Klickiego
i ul. Napoleońskiej. Tel. 0461837-42-46,
0605-578-502.

Do

- kupię. Tel. 0502-966-024.

Tel. 0696-170-750.

Dąbrowskiego.

wynajęcia

os.

ziom. Tel. 0504-350-641.

Topolę

M icszkanic w centrum - wolne.
Tel. 0692-101-989.

Wynajm<; M-4 na os.
Tel. 0888-985-377.

Kurtka skórzana nowa, zimowa - tanio.
Łowicz, ul. Warszawska 45/1 O.

Okna i drzwi PCV w Łowickim Cechu
Rzemiosl od 10.00-15.00. Sprzedaż, montaż.
Łowicz, Plac Przyrynek 2.

Wynajmę

ślubnej.

Drukarkę- tanio spr.t.edam. Tel. 0503-{;99-872.

Zamienię M-5, spółdzielcze, os. Zamkowa

ogrodzony plac na stacji
paliw ,,Eureka" kolo „Logisu".
Tel. 0500-262-719.

Sprzedam półhalkę do sukni
Tel. 0696-657-724.

Segment mlodzieżowy, biurko
pod komputer. Tel. 0696-647-064.

Sprzedam pice na miał 19 kW.
Tel. 0889-969-891.

Wydzierżawię

wynajęcia powierzchnia. biurowa
Łowiczu przy ul. Nowej, I piętro.

DROBNE

Komputer - tanio sprzedam.
Tel. 0503-{;99-872.

Do wynajęcia lokal 80 mkw., (Widok)
na sklep, biuro, usługi. Tel. 0601-96-13-92.
Wola na mniejsze. Tel. O 461815-14-37.

Do

-·

- sprzedam.

Poszukuję lokalu do wynajęcia na szwalnię,
150 mkw., Głowno. Tel. 0601-826-868,
Chlodziarko-zamrażarka Elcktrolux ( 180 cm),
0661-918-208.
Do wynajęcia pokój z kuchnią z niekrępują- . stan bdb - tanio. Tel. 0661-054-367.
Pice c.o., stalowy, mialowy, 2,6 mkw.
cym wejściem. Tel. 0510-658-619.
Tel. 046/839-63-46, 0601-946-325.
Sklep do wynajęcia w Głownie.
Meble kuchenne drewniane (dąb).
Tel. 0600-612-688.
Tel. 046/839-63-46, 0601-946-325.
Do wynajęcia domek z możliwością sprzedaSprzedam skrzypce - 1931 rok.
ży w Glownie. 'Tel. 0506-258-400.
Tel. 0697-567-960.
Do wynajęcia pomieszczenie po sklepie mię
snym na os. Sikorskiego, Głowno oraz sprze- Suporex, szafa dębowa 3-0rzwiowa.
dam urządlmia chłodnicze. Tel. 0421719-24-{il). Tel. 0600-076-247.
Tylówka 22 szer., 5,5 dl.; wygniatarka do blaDo wynajęcia pół domu na wsi 5 km
chy 200 zł; ule puste; siewnik konny; siewod Glowna. Tel. 0512-624-763.
niczek do buraku ręczny; kola do Tarpana
Mieszkanie M-5 na Widoku.
i 126p z oponami; tregra 16 3,5 dl.
Tel. 046/833-17-20, 0503-529-703.
Tel. 0604-628-204.
Do wynajęcia Pub „Murowana Piwnica",
Sprzedam wiatę blaszaną 18x9 m.
Rawa Mazowiecka, ul. Wyszyńskiego I,
Tel. 0609-837-130.
980/mc. Tel. 0606-952-277.
Suknia ślubna rozm. 38/40.
Wynajmę tanio plac 950 mkw., garaż 50 mkw.,
Tel. 0600-219-'\()9.
lokal 160 mkw. (piwnica) Rawa
Sprzedam tanio magiel profesjonalny.
Mazowiecka. Tel. 0606-952-277.
Tel. 0461838-21-16.
Hale 200 mkw., 600 mkw., 1000 mkw.,
Bale modrzewiowe, rury stalowe be7 szwu,
na dzialalność, magazyny do wynajęcia,
boazeria jesionowa. Tel. 0600-750-544.
Skierniewice. Tel. 0512-130-733.
Sprzedam grzejniki żeliwne z demontażu,
Kawalerlca dla I osoby do wynajęcia,
stan dobry. Tel. 046/837-47-50 wiecwrem.
os. Widok. Tanio. Tel. 0663-489-224.

dom w stanie surowym w okolicy
Nieborów, Mysiaków. Tel. 0697-623-993.
mieszkanie w
Tel. 0510-281-982.

lawostół

około

Kupię
Kupię

Wersalka, dwa fotele,
Tel. 046/837-01-66.

Kuchnia Amica, elektryczny piekarnik,
stan bdb _ tanio. Tel. 0693-120-206.

Łodzi.

Kupię 2 pokoje z balkonem do 40 mkw.
Tel. 0665-058-031 po 19.00.

Kupię ziemię.

wynajęcia pół

domu - Z..brzeinia,
Glowno. Tel. 0608-203-288.

Kupię kawalcrl<ę lub zamienię 58 mkw. na male
mieszkanie. Tel. 0604-2ro-277.

OGŁOSZENIA

DROBNE

Wirówka, biurko pod komputer - tanio.
Tel. 060.+-603-812.
Kredens pokojowy, stylowy.

lawę,

stolik

pod telewizor (wszystko koloru czarnego),
sofę ,

2- i 3-0sobową, Tel. 0600-257-894.

Elektryczne ogrzewacz akumulacxjny
ze sterownikiem lnprocl, wkład pieca
magnctyzowy, enelJ>OOSZCZ<;dny 230-380 V.
Tel 0506-141-232. Pice c.o. 1,4 m' po dwóch sezonach grzewczych. Tel. 0461838-90-26, 0608-516-735.
Segment pokojowy jasny, dl. 4 m,
wys. 2,40 m. Tel. 0508-899-276.
Pice c.o. stalowy. Tel. 0461837-38-{;2.
Sprzedam blachę 5 o wym. Ix2 m. Posiadam
20 arkuszy po I 50zł/arkusz.
Tel. 0601-239-779.
Sprzedam pojemnik plastikowy
1000 I. Tel. 0604411-266.

Sprzedan1 silnik elektryczny 3,7 kW
+ radio + zasilacz. Tel. 0660-463-894.
kołowrotek, wirówkę do mleka,
pralkę ręczną, 2 wclniaki z fartuchami itp.

Stare obrazy,

Tel. 0604-{;28-204.
Nowy telefon J2 I Oi - 21 O zł - sprzedam.
Tel. 0668-162-199.
Sprzedam kocioł c.o. Moderator z Hajnówk~
moc 22 kW. Tel. 04&83S-21-30, 0607-199-472.
Sprzedam akordeon Hohner 120, Royal Standard 120 oraz Keyboard Casio CTK50 I.
Tel. 0607-930-259.
Sprzedam komputer (karta graficzna Radcon
9550. AMD 2600), monitor CRT IT', głośni
ki Creative 5.1. Tel. 0600-393-104.
Sprzedam stary ogród na opał.
tel. 046/837-{;3-15 po 18.00.

Łowicz,

Sprzedam tokarnię Tum 25; bramę przesuwną
4m; furtkę. Tel. 0693-833-073.
2 kanapy narożne, 2 fotele, wersalka, tapczanik l-0sobowy. Tel. 046/838-31-56,
0887-488-592.
Sprzedam rozrusznik 24 V, prawie nowy
- 300 zł; opony 2 szt. + dętki Zetor, zużycie
75% - 2000 zl; 2 silniki elektryczne, moc
0,70 kW, 900 obrotów/min. - 150 zł/szt.
Tel. 0600-605-866 po 20.00.
Komputer - 260 zl; monitor -1 OO
- 160 zł. Tel. 046/837-55-23.

zł;

lodówka

Certyfikat kompetencji zawodowych
przewoźnika, testy i materiały do egzaminu
- sprzedam. Tel. 0600-923-354.

Drzwi z Niemiec. rolety, okna PCV używane
i nowe - duży wybór, dobre ceny - Piątek.
Tel. 0602-{il 7-895.
Ławostół mahoń

miał.

Tel. 024/282-11-30.

Sprzedam wózek widłowy elektryczny
po kapitalnym remoncie. Tel. 046/839-13-32,
0508-160-198.
Sprzedam betoniarkę 150 I.
Tel. 0888-742-148.

Sprzedam nową pralkę Candy - tanio.
Tel. 0507-194-818.
Sprtcdam 0!7echy włoskie.
Tel. 0886-876-700.
Sprzedam zbiorniki plastikowe IOOO I
na palecie. Tel. 0697-{;77-530.
Konstrukcje metalowe ocynkowane
pod namiot foliowy, 30 m. Tel. 0691-311-{;37.
ziemi torfowej. Tel. 0507-105-979.

Telewizor kolorowy. Tel. 0609-324-089.
Zamrażarkę przes7.kloną

od góry, chlodziarna cukierki. Tel. 042!719-31-81
JlO 20.00. 0694-203-927.
kę. gablotę

Segment. wersalka, zlewozmywak stalowy.
Tel. 042n19-19-83.

80. Tel. 0693-106-674.

Sprzedam rusztowania warszawskie,
ślusarstwo.

Sprzedam miot Hiltli I IOOW; szlifierkę
kątową Hiltli 2100W. Tel. 0606-370-704.
Produkcja, sprzedaż: ogrodzenia
betonowe (dowóz, montaż), kostka
brukowa (dowóz, układanie), daszki
na słupki, kolumny wspierające
do budynków, fontanny, figury ogrodowe, przepływy, płyty kamienne,
eko. Łowicz, os. Górki, ul. Łęczycka
116, tel. 046/837-12-15, 0600-328-025.

Sprzedam urządzenie spawalnicze wielofunkcyjne, wykonane według WU60006.
Tel. 0692-369-439.

z szafką, kurtkę damską
damski dh1g1.
Tel. 0602-370-470.
Sprzedam

umywalkę

używany,

Sprzedam używaną wersalkę.
Tel. 0461837-12-59.

.
Jeżeli poszukujesz ciekawego
I dochodowego zajęcia oraz chcesz
się rozwijać zawodowo, zadzwoń
do menadżera sprzedaży produ_,któw

PRACA

ubezpieczeniowo-finansowych

Zwrot podatku z pracy - Niemcy, Europa
Z..chodnia. Tel. 07ł/385-20-18.
Z..trudnię fiyzjerkę.
Z..trudnię

Tel. 0604-108-443.

szwaczki. Tel. 0606-958-480.

Z..trudnię

szwaczki. Tel. 0665-202-100.

Zatrudnię

szwaczki. Tel. 060 I -{;35--056.
koparko-łado

Budowlańców, wykończeniowców.

Tel. 0603-753-973.
Z..opickuję się dzieckiem w
Tef. 0693-423-250.

Łowiczu.

Poszukuję

kierowcy kat. C, pracownika
fizycznego do segregacji złomu i spawacza
gazowego do cięcia złomu. eraca
w Bolimowie. Tel. 0507-076-642.
Przyjmę pracownika do gospodarstwa
rolnego. Tel. 046/838-74-91.

pracy w pizzeri z moż
przyuczenia. Tel. 0694-818-586.
0694-477-465.
Przyjmę mężczyznę do

liwością

Z..trudQię

magazyniera. Tel. 0602-527-481.

Z..trudnię kierowcę

C+E. Tel. 0604-270-043.

zatrudnię.

do 45 lat. z do0608--059-817.

Tel. 0608-{i37-060.

Gitarę

sprzedam, 100 zł. Tel. 0421719-37-89.

Deski szalunkowe, pustaki. Glowno.
Tel. 0421719-20-77, 0604-392-876.

siodlowy

Prqjmę do p~cy
mlodą dziewczynę.

w sklepie spożywczym
Tel. 046/837-52-{iS.

do pracy mężczyzn w Hiszpanii
do ukladania kiltton-gipsów.
Tel. 0507-962-367.
Poszukuję

Z..trudnię szwaczki na overlock i stebnówkę
z okolic Glowna i Łowicza, stała praca.
Tel. 0602-241-867, 0604-500-826.

Zatrudnimy pracowników przy utrzymaniu
zieleni na terenie ŁowiC?.a i Skierniewic.
Tel. 0604-230-734. dzwonić od poniedział
ku do piątku po godz. 19.OO.

Piec akumukacyjny 3 kW oraz klej do docie- tanio sprzedam. Tel. 0502-980-287.

Z..hlldnię

pleń

z uprawnieniami na 'cysterny
paliw plynnych. Tel. 0501-074-060

Sprzedam dużą kanapę rogową + 2 fotele
+ 2 pufy + stolik pod telewizor.
Tel. 0504-014-911.

Firma Dziewiarska w Łowiczu zatrudni
kobiety na wykańczalni skaqJet
Tel. 046/837-11-63.

Sprzedam kamerę cyfrową JVC GR-D245E.
Tel. 0880-032-933.

Z..trudnię

Dwuiglówkę Juki - sprzedam 5500
Tel. 046/814-28-33.

zł.

Sprzedam overlock 5-nitkowy, stan bardzo
dobry. Tel. 0888-717-037.
nową.

Spr1..cdam rożno na 18 kurczą~
elektryczne. Tel. 0696-418-738.
Sprzedam suknię ślubną + dodatki,
rozm. 36. Tel. 0668-525-530.
Sprzedam gazy spawalnicze - kompletne.
Tel. 0502-971-136.

skórzaną, płaszcz

Sp!7edan1 drewno opałowe 35 zł/m , Lipic
k. Rawy Ma7.0wieckiej Tel. 0697-403-533.

Sprzedam regał, dl. 3.20m, kolor orzech.
Tel. 0461837-89-47.

Pilnie spr1edam meble sklepowe.
Tel. 0601-394-542.

Brama wjazdowa z furtką - używana.
Tel. 0665-072-555.

Wypr7cdaż artykułów stomatologicmych.
Tanio! Tel. 0888-957-113.

Meble używane holenderskie - stoly,
komody, lóżka. Tel. 0502-322-564.

Pice c.o. ws-zystkopalny, dwuS<.--zonowy
z nadmuchem, wxjściem pod komputer
- niedrogo - sprzedam. Tel. 0506-840-122.

stolarza. Tel. 0602-669-749.

Zatrudnię panią

w wieku do 35 lat
jako pomoc z gastronomii.
Tel. 0504-359-441.
Zatrudnię opiekunkę do 6-micsięcznego
chlopca w Ulliusie. Praca na pełny etat
Tel. 0602-448-884.
Z..trudnię dziewczynę

do pracy w pizzerii.

Tel. 046/837-56-07.
Z..trudnię kierowcę

C+E. kraj.

Tel. 0501-529-071.
pracownika z umiejętnością napraw
i maszyn rolniczych na dogodnych warunkach. Tel. 0608-420-169.

Z..tmdnię

ciągników

Przyjmę szwaczki do pracy, praca caloroczna.
Tel. 0605-261-466.

Firma zatrudni elektromonterów. ZnajomoSć
montażu linii clektrocnelJ>etyczncj NN i SN
napowietrznych i kablowych.
Tel. 0501-036-022.
Zatrudnię kelnerkę

do pizzerii.

Tel. 0660-733-348.
Kucharka - prqjmie wesela, komunie,
studniówki. Tel. 0660-940-188.
Z..trudnię fry1jcrkę.

Tel. 0604-180-054.

Wyposażanie sklepu spożywczego
- sprzedam. Tel. 0509-208-502.

Wieża

,,Aiwa" 60 W, telefon Siemens C-6().
Panasonic z aparatem fotograficznym.
Tel. 0506-19-38-31.

Apteka zatrudni technika fannacji
po stażu. Tel. 0501-958-220.

Sprzedam telefony: Nokia 351 Oi, Nokia
631 Oi. Tel. 0662-302-752.

Sprzedąm

Finna samochodowa zatrudni blacharzy.
lakierników, pomocnika lakiernika,
mechanika, elektronika, składacza.

Akwarium 256 I. Tel. 0503-747-571.

Spm:xłam betoniarkę

250. Tel. 0502-971-136.

mdioodtwarzacz Soay 4x50 W
+ pilot. 2 szt., alufelgi ,.13'' ATS.
Tel. 0504-413-260. .

Z.. trudnię kierowcę kat C+E.
Tel. 0603-993-030.
Finna dziewiarska w Łowiczu przyjmie do pracy osoby do formowania
i składania skarpet Tel. 0601-332-896
po 15.00.

Potrzebna kulturalna. spokojna, niepaląca
osoba do prowadzenia domu w pełnym zakresie u spokojnej starszej pani w Lodzi.
Wspólne mieszkanie i wyżywienie, wynagrodzenie. Tel. 0421648-40-89.
Zatrudnię do układania kostki.
Tel. 0692-7119-266.
Z..trudnię

mechanika pojazdów samochodowych. TeJ. 0605-695-882.

Zostań

konsultantem Orillame. Kupuj kosmetyki, sprzedawaj, zarabiaj. Wpisowe I zl.
Tel. 0501-153-323, 046/839-62-11.
Zatrudnię szwaczki - możliwoSć wysokich
zarobków, ubezpieczenie. Bielawy.
•
tc[0600-312-701.

Pilnie zatrudnię pomocnika murarza.
Tel. 046, 839-63-72.

warki. Tel. 0606-415-273.

Pomoc do zakładu krawieckiego
oprócz szycia. Tel. 046/837-54-26.

Sprzedam wózek 3-funkcyjny, stan bardzo.
dobry - tanio. Tel. 0505-932-845.

Zatrudnię kierowcę kal C
z okolic Łowicza. Tel. 0601-360-267.

Firma budowlana zahlldni dwóch mężczyzn
w wicku 20-50 lat. Tel. 0609-789-998.

Tuner Skymax. Tel. 0602-313-357.

Sprzedam konstrukcję tunelu foliowego
30x7 m. Tel. 042/7ł9-55-58, 0608-553-101.

Praca dla odważnych! Nie dzwoń

I tak sobie nie poradzisz.
Tel. 0501-725-143.

Tel. 0601-439-657.

Zatrudnię mechanika na \\'arsztat samochodowy, do naprawy Tirów. Tel. 0605--094-165.

Sprzedam overlock i dwuigłówkę Textima.
Tel. 0501-298-531.

I Otwartego Funduszu Emerytalnego.
Tel. 0501-725-143.

firma ,.Im Plus„. Stary Rynek 8, poszukuje
pracownika na stanowisko: konsultant
do spraw sprzedaży. Tel. 046/837-42-49

Z..jazd Szymanowice.

Sprzedam nóż taśmowy do krojenia.
Tel. 0608-182-860.
plastikowe, silniki elektryczne,
motoreduktor, opony 750 na 20.
Tel. 0421719-59-36.

Firma Hortpak z Popowa zatrudni
elektryka samochodowego
do napraw układów elektrycznych
w maszynach budowlanych.
Tel. 046.'837-37-24, 0609-842-746.
OSP Waliszew poszukuje wykonawcy prac malarskich w sali świetlicy.
Tel. 046/838-25-88, 0600--073-458.

Z..trudnię kierowcę na ciągnik
naczepą. Tel. 0605--094-165.

Skrąnki

Firma dziewiarska z Łowicza zatrudni studentki studiów zaocznych do pracy na wykań
czanie skarpet (na przyuczenie).
Tel. 046/837-11-63.

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

z

Sprzc'<lam wypoczynek. Tel. 0507-290-089.

betoniarki, części zamienne.
Tel. 0510-124-700.

Sprzedam wkład kominkowy, mało
Kornak. Tel. 046/832-46-54.

Budy dla psów - sprzedam.
Tel. 0502-981-959.

Sprzedam lub wydzierżawię kiosk wiclobranrowy 12 mkw. Tel. 0607-345-852.

Sprzedam nowe okna PCV
5-komorowe. Tel. 0602-370-470.

Maszyna do wyrobu parkietu i boazerii.
Tel. 0602-761-946.

Szwaczki -

Wykrywacz metali. Tel. 0880-972-313.

Tanio sprzedam lodówkę Mińsk, wys. 1,5 m
- 200 zl; małą pralkę wirnikową - 150 zl;
odkurzacz - 50 zl. Tel. 046/837-22-91.

Sprzedam dachówkę „Roben", nowa.
Tel. 0508-355-202, 0504-928-685.

Z..tmdnię kucharkę

Sp!7cdan1 wystrój, umeblowanie Pubu,
w.ino na kurczaki, gofrownicę, Rawa
Mazowiecka. Tel. 0606-952-277.

Sprzedam regal pokojowy dl. 4,20 m
+ tapczany rozkładane. Tel. 0607-345-852.

budowlaną.

Sp17.t..'<lrun gę;ic picrzc, -świe?c.
Tel. 042,719-56-38.

Sprzedam pice M;glowy IO kW, termę
elektryczną 80. Tel. 046/837-49-27.
Sprzedam mikser muzyczny 12-kanałowy,
piecyk do ogrzewania Płomień I.
Tel. 0887-060-154.

Sprzedam wciągarkę
Tel. 0503-420-178.

Pizzcrmana - zatrudnię. Możliwość przyuczenia. Tel. 0602.-797-678.

Sprzedam kanapę narożną,
Tel. 046/814-01-27.

Sprzedam używaną wannę. Tel. 0696-079-136.

Przyjmę stażystkę do sklepu.
Tel. 0501-649-392 po 19.00.

Bramy iuażowc. Tel. 0602-3ł3-357.

wewnętrzne

murarza. Tel. 0507-150-766.

Sprzedam pice c.o. 1,7 kW, typ modemto.
Tel. 0505-662-072.

Sprzedam zbiorniki hydroforowe 2 m', 4 m'
i odzidaziacz. Tel. 0606-939-170.

Drzwi

Z..trudnię

Dmuchawy, sterowniki do kotlów,
gwarancja, faktura Tel. 06001-070-363.

Z..trudmę kierowcę kat C+E,
Ś\\iadczcniem, po kraju. Tel.

Sprzedam overlock Textima 3-nitkowy.
Tel. 0514-877-757.

Kelnerów, sprzątaczkę na stale zatrud.
nię. Restauracja w Domaniewicach.
Tel. 0607-930-234 w godz. 16.00-18.00.

Finna Wirbud Meble z Osmolina zatrudni
technologa drewna, stolarzy, lakierników.
Tel. 024/277-62-44.

operatora koparki,
warki. Tel. 0502-124-098.

Tanio spm:dam piec węglowy c.o. 1,5 m',
dwuletni. Tel. 046/838-76-{;7,
0692-61 1-848.

Sprzedam piec miałowy, Plesz.ew 2 kW.
Tel. 0888-135-317.

Sprzedam tanio tapczan I-Osobowy, kanapę
rozkładaną, fotel 2-osobowy, taborety
kuchenne. Tel. 046/832-29-39.

Z..trudnię

Sprzedam akordeon Weltmaister 80.
Tel. 0692-267-427.

Sprzedaż

Oddam gruz oraz gruz betonowy
oraz kamienic polne. Tel. 0501-415-{;90.

i 2 fotele. Tel. cw.'837-74-81.

Pralki, lodówki, zamrażarki,
zmywarki, (gat li). Tel. 0510-158-880.

Sprzedam

5.10.2006 r.

także

uczniów. Skierniewice,

tel. 0602-528-235.

Zatrudnię

operatora koparko-łado

Z..trudnię kierowcę

kat C. Tel. 0601-297-797.

Szkoła Języków Obcych Euroschool
w Łowiczu poszukuje osób uczących się

do roznoszenia ulotek. Tel. 046/830-'20-67.
Z..trudnię

hydraulika. Tel. 0691-991-000.

Zatrudnię

blacharza-mechaniki.
Tel. 0788-293-343.
Z..trudnię do zbioru owoców.
Tel. 0691-863-315,

Finna zatrudni dziewiarzy, formowaczy.
Praca w Otolicach. Tel. 0603-709-330
w godz. 8.00-15.00.
Przyjmę ekspedientkę

do sklepu w Łowiczu.

Tel. 046/863-26'°'28.
Avon - ?.Ostań konsultantką a otrzymasz
w prezencie kosmetyki, biżuterię, zegarek,
torbę. Tel. 046/838-{iQ-60, 0663-766-602.
Sprzedaż perfum - oryginalne zapachy - duży
zarobek. Tel. 046/838-{iQ-60, 0663-766-602.

Zatrudnię szwaczki, bielizna,
Głowno. Tel. 0602-551--060.

Zlecę prżeszycia dzianiny szw.llniom,
zespołom chałupników. Głowno.

Tel. 0602-869-719.
Z..tmdnię szwaczki na overlock i dwuigłów
kę w Głownie. Tel. 0602-106-919.

szwaczki - ~ pewna praca
'
i pensja. Tel. 0661-918-207.

Z..trudnię

Z..trudnię osoby do haftowania i wysLywania ręcznego, chałupniczo. Tel. 0698-286-502,

0603-097-075.
Anna zatrudni mechanika samochodowego (Głowno). T~I. 0888-717-739.
Pilnie zatrudnię blacharzy-dekarzy.
Tel. 0694-470-514.
Przyjmę chalupnictwo na stebnówkę,
Glowno. Tel. 0888-986-904.

operatora koparko-ładowarki
i montera instalacji wod.-kan.
Teł. 0662-572-894.
Z..trudnię

Praca na budowie domu w Głownie.
Tel. 0668-816-813.
Prqjmę szycie chałupniczo.
Tel. 0887-486-954.

Studentka V roku podejmie prace chalupnilub zleconą Tel. 0509-171-383.

C7.ą. dorywczą

Prqjmę
Głowno.
Przyjmę

plaskich,

s:zwaczki do szycia swctrUw,
Tel. 0515-827-073.
dziewiarza do obsługi maszyn
Głowno. Tel. 0515-827-073.

Prqjmę kierowcę kat. C, E. Wymagane aktualne kwalifikacje zawodu"'"· Tel. 0609-558-213.
Zespół szwac-zck przyjmie przeszycia.
Tel. 0604-J 69-735.

OGŁOSZENIA

5.10.2006 r.

Zatrudnię pracowników do rozbioru
Tel. 0504-198-216, 0421719-89-45.

mięsa.

Dam pracę w ogrodnictwie.
Tel. 0603-250-116.

Usługi remontowo-budowlane, docieplanie
budynków, wykmiczanie wnętrz od A do Z.
Wycena gratis. Faktury VAT.
Tel. 046/830-24-65 po 20.00, 0510-158-877.

DROBNE •

OGŁOSZENIA

DROBNE

Wykończenia wnętrz.
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Zatrudnię tynkarzy oraz pracowników
ogólnobudowlanych (glazura, gipsy,
docieplenia). Tel. 0602-n9~2.

Tynki gipsowe agregatem - solidnie.
Tel. 046/862-84-00, 0502-370-226.

Oriflame poszukuje konsultantek.
Tel. 0501-153-323.

Instalacje elektryczne, przyłącza, naprawy.
Tel. 046/837-30-52, 0600-764-110.

Dach-Lux, Grzegorz Kosmowski
oferuje sprzedaż blachodachówek
- nowość blachodachówkl szwedzkie
Plannja, dachówek ceram.icznych,
blach trapezowych, rynien renomowanych finn, podbitkę i inne akcesoria dachowe. Dobra jakość, konkurencyjne ceny. Świadczymy usługi
blacharsko-dekarskie, krycie dachów.
Łowicz, ul. Jana Pawia Jl 23.
Tel./fax 046/837-51-31, 0509-729~19,
0513-019-010.

Panele podłogowe i ścienne, elektryka
- profesjonalnie, tanio. Tel. 0696-381-880.

Cyklinowanie, układanie parkietu.
Tel. 0668-750-437.

Teł.

Zatrudnię

pomocników stolarzy.
Tel. 0221724-98-95.

Centralne ogrzewanie, kotłownie
na groszek. Tel. 0602·2~95.

Avon - atrakcyjna oferta dla nowych
konsultantek. Sms/Tel. 0512-115-030.

Balustrady re stąli nierdrewnej, daszki
we. Tel. 0504-065-376.

Centrum parkietów w Łowiczu, ul. Cłunie
lińskiej 21 poleca parkiety, mozaikę, parkiety egzotyczne, schody, kleje, lakiery oraz prowadzi usługi w zakresie cyklinowania i montażu. Tel. 046/830-22-54, 0502-321-194.

Wylewki z agregatu, mechanicznie zacierane.
Tel. 044-724-19-53, 0668-829-361,
0605-541-012.

Zatrudnię

Avon - bez wpisowego.
Srns/Tel. 0502-616-468, 046/832-74-42.

Cyklinowanie, układanie parkietów, mozaiki. Tel. 046/837-42-55, 0501-180-959.
Glazura, terakota, gipsowanie, panele itp.
Tel. 0508-313-799.

Glazura, terakota,

Domofony, videofony, elektroinstalacje.
Tel. 0506-293-053.

Układanie kostki brukowej, granitowej. Tel. 0692-789-266, 046/837~-99.

Budowa kominków, 200 wmrów.
Teł. 046.lll37-84-92, 0602-282-415.

Wykonam: malowanie, gipsowanie, sufity
podwieszane, zabudowy, płyty k/g, panele
ścienne i podłogowe, docieplania i adaptacja poddaszy. Tel. 0788-979-628.

Konstruktorkę

Zatrudnię księgową

zatrudnię, stała

Tel. 0660-07-07-01.

kostiumów kąpielowych
prdca z zarejestrowaniem.
Tel. 0502-129-808.

Głowno.

Szwaczki do szycia bluzek z dzianiny.
Tel. 0421719-18-43, 0665-217-483.
Piekarnia Miśkiewicz z Głowna zatrudni
pracownika w piekarni do stołu i do pieca.
Tel. 042/710-87-39.
Zatrudnię tynkarzy gipsowych + agregat.
Tel. 0500-037-006.

szwaczki, stała praca.
Tel. 0512-114:-993. ,
szwaczki, chah1pniczki.
Tel. 0501-624-41 I.
Firma okienna zatrudni handlowców
oraz montażystów z własnym samochodem,
Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 7.
Zatrudnię

do zrywania owoców
od 09.10.2006 do końca października
Tel. 0505-404-465.
Zatrudnię stomatologa na terenie
Rawy Mazowieckiej Teł. 0502-357-076.
Zatrudnię

do rwania jabłek.
Tel. 046/813-83-16.
Zatrudnię

malarzy, gipsiarzy i glazurników.
Tel. 0691-580-997.
Studentka 2-go roku SGH podejmie
biurową. Tel. 0514-697-620.

pracę

w Skierniewicach.

Układanie glazuiy, terakoty, panele, gładź
i inne wykończenia. Tel. 046/838-20-56,

Przyjmę

do pracy panów do 25 lat.
Tel. 0696-703-607 w godz. 10.00-14.00.

Montażystów,

Fiona zatrudni kierownika robót

drogowych. Teł. 04&'8J3.S8..28-. 11.
Finna zatrudni wykwalifikowanych
cieśli I zbrojarzy. Tel. 046/833-98-28
-.11.
Zatrudnię operatorów masz'Yn
budowlanych (koparko-ładowarka,
równiarka, walec). Teł. 0603-755-726.

Firma zatrudni absolwentów szkół wyższych o kierunku ogólnobudowlanym I drogowym. Tel. 046/833-98-28
wew. 11, 0601-298-842.
Zatrudnię

kobiety do pracy w ogrodnictwie.
Tel. 0510-143-763.

mechanika samochodowego z prawem jazdy kat B, C, D, E.
Teł. 0609-837-100.

Finna zatrudni przy produkcji palet
drewnianych na terenie gm. Brwinów,
woj. mazowieckie. Tel. 0221729-46-22.

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

Przyjmę

Zatrudnimy 2 kierowców z kat. C+ADR.
Praca na terenie Warszawy lub calego kraju.
Oferujemy dobre wynagrodzenie.
Tel. 0441714-51-96, 0502-136-076.
Zatrudnię kierowcę

na ciągnik
po kraju. Tel. 046/831-62-96.

siodłowy

Podejmę się prac domowych - sprzątanie,
mycie okien i inne. Tel. 046'833-57-43
po 1.8.00.
Zatrudnię

kierowa; z kat. C. Teł. 0693-1!4-30-90.

Potrzebna Pani na stałe do opieki nad dwieosobami z utrzymaniem i mieszkaniem.
Tel. 046/832-57-31.
rl)a

Zatrudnię

wykwalifikowane
0692-125-138.

Teł.

szwaczki.

Poszukiwany pracownik do pracy w banku
do sprzodaży aktywnej. Oferty na adres izabela.kuleta@polbankcfg.pl do 15. l 0.2006 r.
Zatrudnię do pracy w gospodarstwie rolnym
(ferma drobiu). Tel. 0502-220-676.

Finna Polintro znajdująca się w Nowym
Kawf1CZynie zatrudni kobiety i mężczyzn
w introligatorni, kierowcę kat. C+E.
Tel. 0512-316-126.

USŁUGI

WIDEO

łuko

Hydrauliczne usługi i;.o„ wod.-kan.
- tanio, krótkie tenniny, z gwarancją.
Tel. 046.lll37-19-29, 0506-064-122.
Tynki agregatem, cementowo-wapienne
i gipsowe. Tel. 0502-22&-972, 046'863-31-74.
Remonty kompleksowe
Tel. 0668-262-745.

mieszkań.

Najtańsze docieplenia domów i stropodachów granulatem styropianu
• 7zl/1 mkw. Teł. 044/714-27-94.

Instalacje elektryczne w pełnym zakresie. Teł. 046/838.Ql-08, 0602-461-341.
Cyklinowanie, układanie parkietu, mozaiki,
panele podlogowe. Tel. 0501-180-959.
Cyklinowanie, układanie.
Tel. 046/837-42-55 po 20.00.

Wideofilmowanie. Tel. 0607-916-001.

Wideofilmowanie cyfiowe, obróbka komputerowa - tanio. Tel 0606-852-557.
Studio ,.Kroton" - nagrania cyfrowe. DVD,
montaż. Tel. 046/837-47-48, 0606-870-767.
Wideofilmowanie Kasia - solidnie, tanio.
Zdjęcia. Tel. 046/837-87-68, 0602-633-407.
Wideofilmowanie. Tel. 0608-475-473.
Wesela - profesjonalnie, tanio, DVD.
Tel. 046/837-52-23, 0606-312-048.
Wideofilmowanie, nowe animacje komputerowe, DVD, foto - profesjonalnie, tanio.
Tel. 046/837-79-81, 0606-302-466.
wideofilmowanie. Tel. 0600-608-150.

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

elektroinstalacje, pomiary, wideodomofony, RTV-Sat, bramonapędy. systemy
alarmowe (monitoring). Remonty, hydraulika, glazura, terakota, gipsy, panele, stolarka,
uprawnienia, VAT. Tel. 046/837-50-84,
0601-303-858.
Usługi hydrauliczne, pełny zakres.
Tel. 0601-379-355. 046/838-75-53.

Docieplanie budynków, wykończenia
malowanie, gipsy, panele podłogo
we, adaptacja strychów. Tel. 0505-024-964.
wnętrz,

Panele podlogowe, ścienne, boazeria, malowanie, schody z paneli. Tel. 0461837-I0-33,
0609-541-173.

Wideofilmowanie, fotografowanie ślubów
itp., retusz starych zdjęć, przegrywanie z VHS
na DVD. tanio. Tel. 0661-723-002,
0606-218-624.

046/830-37-61.

INSTAL.-BUD.-REM.
Układanie kostki
Teł. 0508-286-519.

Zlecę

Spawanie aluminium. Tel. 0504-065-376.

p17cszycia. Tel. 0668-157-690.

Kominki - budowa~ montaż, ogrzewanie domów. Teł. 046.lll37-44..J5,
0600-294-318.
Kominki - projektowanie. montaż,
ogrzewanie domów. Tel. 0606-746-286.

Zatrudnię pracowników przy utrzymaniu
zieleni na terenie Łowicza i Skierniewic.
Tel. 0604-230-734, dzwonić
od poniedzialku do piątku po godz. 19.00.

brukowej.

Remonty - wykończenia.
0600-225-256.

Układanie

Malowanie, tapetowanie, gładź, płyty gik,
panele podłogowe. Tel. 0608-685-867,
046/837-32-41 po 18.00.

kostki brukowej.
Tel. 0697-116-271.

Malowanie, szpachlowanie, glazura,
terakota, panel ścienne, podłogowe.
Tel. 0663-567-062.

montaż płyt

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

Glazura, terakota, gip;)', docieplenie
poddaszy. malowanie, usługi hydrauliczne
- solidnie. Tel. 0514-670-013.
Usługi

remontowo-budowlane,
Tel. 0604-779-223.

wykańczanie wnętrz.

Siatka ogrodzeniowa +
Tel. 0503-572-046.

montaż.

Elektryk - monta7, naprawa.
Tel. 0697-725-830.
Remonty, wykończenia wnęll7 oraz elewacji
budynków - szybko, tanio, solidnie.
Tel. 0663-690-070.
Malowanie, gładzie, gipsowanie.
Tel. 050J..833.ó30.
Glazura terakota. gładzie, płyty gik, malowanie, panele, tynki, docieplanie budynków,
tynki akrylowe, mineralne, itp.
Tel. 0607-292-047, 0693-332-598.

Wykań=nie wnętl7,

glazura, terakota.

Tel. 0606-746-286.

•

Układanie kostki betonowej, granitowej
oraz inne usługi brukarskie.
Tel. 0604-208-087, 046/837-57-28.

Remonty, adaptacje. Teł. 0607-196-356.

Wkłady

kominowe okrągłe i prostoprzewody I kształtki do kominków. Niskie ceny. Piaski 5, k. Nieborowa. Tel. 046/838-56-76, 0605-286-268.
kątne,

Malowanie, gipsowanie, panele ścienne,
k/g, podwieszane sufity,
docieplanie, adaptacja poddaszy, wylewka
posadzek, płytki . Tel. 06Ó0-81l!-296.
podłogowe, płyta

Beton - cięcie. wyburzenie, rozbiórki.
Tel. 0606-192-951.
Tanio - prace wykończeniowe, glazura, terakota, gładź gipsowa. malowanie, ocieplanie, pły
ty k/g, inne. Tel. 046/837-61-09 wieeznrem.

Usługi

0609~8-506,

hydrauliczne. Tel. 0603-917-448.
gładź.

Tel. 0885-316-998.

Glazura, terakota - tanio. Tel. 0506-641-728.

Usługi wykończeniowe,

Tel. 0516-760-554.
Usługi

INNE

USŁUGI

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

Naprawa komputerów l inne usługi
komputerowe. Tanio i solidnie.
Tel. 0505-006-331.

gładź,

malowanie,

gik, glazura, terakota, panele.

Cięcie

drzew niebezpiecznych.
Rodzina Szychowscy.
Tel. ~1-092.

hydrauliczne. Tel. 0602-832-738.

Dachy - więźby, pokrycia, naprawa i konserwacja. Tel. 046/839-18-37, 0609-227-348.

Anteny - montaż, instalacje.
Tel. 0601-306-566.

Dachy, przeróbki, roboty murarskie.
Tel. 0508-213-80 I.

Śluby limuzyną. Tel. 0604-344-609.

Hydrauliczne - tylko nowe budynki
- bezpłatna wycena materiałów i robocizny.
Tul. 0602-882-617.

Usługi

transportowe Lublin kontener I 2 m'.
FVAT na życzenie. Tel. 0601-297-794.
Przeprowadzki. Tel. 0605-303-836.

Docieplanie budynków granulatem styropianu (szczelin ściennych), Tel. ó603-293-106.

Dezynsekcja, delatyzacja w HACCP.
Tel. 0504-171-191, 044/725-02-95.

Dachy, pokrycia dachowe. konstrukcje,
obróbki. Tel. 0609-846-316.
Usługi remontowo-wykończeniowe

Zespół

- wesela. Tel. 046/838-66-46.

Krajowy przewóz osób, busy,
18 miejsc, 8 miejsc. Teł. 0602~1-541,
046/838-70-32.

i inne.

Tel. 0880-033-626, 0888-389-468,
0880-033-643.

Zawiozę

Usługi geodezyjne - gmina Głowno
i Stryków. Tel. 0502-581-189.

tanio do ślubu srebrnym
Mercedesem, najnowszy model.
Tel. 0501-054-004.

Usługi remontowe, wykończenia wnętrz,
glazura, terakota, dócieplanic budynków,
klinkier. Tel. 0880-542-743.

Zespół muzyczny Ferrum.
Tel. 0605-760-018.

Panele podłogowe, zapewniamy transport.
Tel. 0515-466-326.

Prawnik - porady, pozwy, wnioski,
odszkodowania, bez opiat wstępnych.
Tel. 046/837-70-96, 0512~96.

Hydrauliczne, c.o„ CWU.
Tel. 0691-n4-281.

Ż.aluzje, rolety, verticale. Tel. 0603-753-973,

USŁUGI

Instalacje elektryczne. Alanny, wideo,
domofony. Tel. 0609-688-506,
0691-715-506.

gik frezowane, do wykonania
kolumn itp. Tel. 0604-988-647.

Usługi

Foto - wideofilmowanie. Tel. 0696-011-351.

Zatrudnię elektryka z uprawnienimni
do l kW. Tel. 046/831-20-08, 0502-407-663.

Płyty

łuków,

Profesjonalne remonty.
Tel. 0691-n4-281.

Zatrudnię młode

kierowców z własnym smnochodem
pizzy. Tel. 046/834-93-92.

Glazura, terakota. Tel.
0691-715-506.

Przywóz piasku, żwiru, pospółki: sprzedaż
keramzytu, Pilaszków 3. Tel. 0603-653-020.
Dachy, budowlanka, wykońcreniówka.
Tel. 0603-753-973, 046/830-37-61.

rozwożenia

podłogo-

Glazura, terakota, gładzie, gipsy, malowanie
i ocieplenia. Tel. 0504-010-969.

Ślusarstwo - usługi, stal czarna i kwasoodporna, modernizacja ubojni. Tet. 0510-189418.

fotograficzne w zakresie fotografri
ślubnej, przyjęć okazjonalnych
oraz reklmny. Tel. 0604-101-516.

do

i

Instalacje elektryczne, alanny, RTV, domofony, wideodomofony, pomiary.
Tel. 0602-779-602.

Remonty - kompleksowo.
Tel. ~14-490.

do przeszkolenia w gastronomii. Tel. 046/834-93-92.

Zatrudnię

ścienne

Usługi budowlane i remontowe, gładź,
glazura, terakota, malowanie, zabudowa
z płyty k/g. Tel. 0602-779-602.

ścianki gik. sufity podwieszane, ogrodzenia
betonowe, docieplanie poddaszy, klinkier,
wylewki. Układanie kostki brukowej.
Tel. 0602-626-918.

Centrum Sprzedaży Rynien i Blachodachówki, ul. Nadbzurzańska 28a,
Łowicz, PPHU „Kosmo" Witold Kosmowski oferuje po najniższych cenach blachodachówkę SZ\Wdzką i fiń
ską. blachy trapezowe, podbitkę i rynny. Krycie dachów - usługi dekarskie.
Tel. 0600-367-596, 046/839-2~.

Zatrudnię młodych mężczyzn

osoby z miłą apruytją
na stanowisko kelner i kelnerka
Tel. 0461834-93-92.

Glazura, terakota, panele
we. Tel. 0510-693-972.

Malowanie, gipsowanie, panele podłogowe,
ścienne, płyta k/g. Tel. 0668-462-197.

Cyklinowanie, układanie, lakierowanie
- profesjonalnie - „EFEKT na lata".
Tel. 0600-984-398.
Przyłącza,

Cyfrowe wideofilmowanie, fotografowanie, pełna obróbka komputerowa,
DVD. Teł. 046/837-94-85, ()6()8.434.479.

Usługi

0600-626-760.

Tel. 0600-225-256.

Malowanie. Tel. 0515-466-326.
Wypożyczalnia rusztowań

Śluby - czarne BMW 3 (2003 rok), Volvo S40.
Tel. 0508-909-732.

i przyczep.

Tel. 0515-466-326.

tynki gipsowe. Tel. 0500-037-006.

Budowlane remonty, wykońcrenia
wszystkie. Tel. 0692-098-143.
Panele podlogowe od 7 zł/mkw.,
zura. Tel. 0694-28-74-47.

ścienne,

gla-

Układanie kostki brukowej.
Tel. 0667-575-P42.

Odnawianie wanien. Tel.

0600-97~26.

Rolety, żaluzje, moskltie!y - nowocze..
sne systemy do każdego typu okien,
także bez wiercenia. Łowicz,
ul. Ikara 10. Tel. 046/837-44-25.
Zespół muzyczny oferuje swoje usługi:
wesela i imprezy okolicznościowe.
Tel. 0693-543-604 po I 6.00.
Usługi: koparko-ładowarką,

Malowanie, tapetowanie, gładzie, płyty k/g,
panele, docieplenia. Tel. 0668-12-51-51.
Malowanie. gipsowanie, płyty k/g, tanio,
solidnie. Tel. 0503-746-911.
Gładzie

gipsowe, malowanie, płyty k/g,
panele, docieplanie budynków.
Tel. 0604-136-932, 046/832-73-78.
Tynk~

Kucharka prqjmie wesela, komunie oraz imprezy okolicznościowe. Tel. 046/837-84-46.

maszynowe, gipsowe i cementowo-

wapicnnc. Tel. 0602-779-602.

smnochodem- sprzątanie terenu, gruz, śmieci.
Tel. 0509-853-390, 046/837-76-79.
wywrotką

Finna dostarcza obiady dla każdego
klienta - niskie ceny.
Teł. 046.lllJ0-9~1. 0508-127-207.
Odzież skórzaną, kożuchowa, futrzaną

- naprawimy, przerobimy na modne fasony,
czysz.czcnic renowacja itp. Łowicz, róg ul. Bolimowskiej, Baczyńskiego. Środy 11.00-17.00
REKLAMA - -

EKO-WIN
Piotrowice 53

NAJTANSZH

PHU

K

(baza SKR)
tel. (046) 838-20-22

ZAPRASZA
DO NOWEGO

SKŁADU
OFERUJEMY:

• Samochody sprowadzane

IP~~

{Holandia, Niemc~y)
_

• Co tydzień .~~
nowe modele~
• Szyl>ki kredyt

ROLETY, żALU7JE, MOSKITIERY, PARAPETY
Łowicz, ul. Wojska Polskiego 1
tel./fax (0-46 830-22-39, 0-607-343-336 ~
~

ul. Jana
li 44
• WĘGIEL • MIAŁ
Tel. 0602-498-ns
• EKOGROSZEK ~~~~~any
ZŁOMOWANIE PlYTY GNOJOWE~....,,~....
• NAWOZY :s~~~~ncie
POJAZDOW
• ZBIORNIKI NA GNOJOWICE
NA MIEJSCU
CENY PROMOCYJNE ZAŚWIADCZENIA
Kontakt pod numerem telefonu:
SKUP AUT
odbio
Łowicz,

Pawła

R-1282

oszczędzamy

Twój czas i pieniądze

UWAGA ROLNICY

~~~fil
~
WIELOLETNIE UMOWY
Tel. 046/838-21-68, 046/838-21-28 ~

motliwość

Stac·a Demontażu Po"azdów

(024) 285-09-41, 0513-756-905

R·1324

Firma transportowa

KAT. C+E na ekogroszek i na paliwa stałe

DUŻV WYBÓR, NISKIE CENY ~

z doświ?dczeniem, min. pół roku

Tel. 0602-187-612

Stacja BP wŁowiczu

ZATRUDNI

v'KASJ ERA/K
vKELNERA/K

CV wraz z listem motywacyjnym
prosimy przesyłać na adres

ZATRUDNI

KIEROWC~

turbn

CAR

R·131

Centrum Budowlane, os. Górki, ul. Łęczycka 64

TURBO.CAR Jerzy Migda

ŁOWICZ, ul. Poznańska 26/30
lub prosimy o kontakt telefoniczny ~
pod numerem 0609-999-685
&

OGŁOSZENIA

22

DROBNE •

OGŁOSZENIA

DROBNE

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!

UNAS WARTO DAĆ OGtOSZENI
Naprawa i moderniŻ.acja komputerów.
Tel. 0512-271-275, 046/837-82-56 po 18.00.
Pranie dywanów, tapicerl<i meblowej, samochodowej w 2'1kladzie i u klienta + remonty.
.
Tel. 0501-431-978.
Kredyty gotówkowe. Tel. 0510-156-709.

Tel. 0604-838-050.
Śluby oryginalną Warszawą.

Transport żwiru, piasku i
Tel. 0603-213-798.

pospółki.

Pani 54 lata, blondynka, pozna pana
emeryta, u=iwego bez przygód.
Tel. 0510-183-922.

Śluby - WV Passa~ 2004 rok, srebrny - tanio.

Zespół

muzyczny. Tel. 0607-777-30,
0509-766-163.

rencistę,

P.ani 56 lat pozna pana do 60 lat bez nalngów,
niekaranego, u=iwego. Tel. 0693-504-189.

Niemiecki - srudentka. Tanio i soridnie.
Tel. 0691-753-41 O.

Angielski indywidualnie, wtorek, czwartek.
Tel. 046/833-74-31, 0504--088-169.

Srudentka anglistyki udzieli korepetycji
w weekendy. Zduny. Tel. 0667-566-265.

Angielski, nauczyciel. marura,
Tel. 046/835-11-55.

KOMPUTERO
-PISANIE

na wesela + wokalistka. Profesjonalnie. Tel. 046/837--03-3, 024/285-41-08.
Zespół

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

Finna Music Show - profesjonalnie zorganizuje Twoja imprezę. Tel. 0604-281-361.

Regeneracja kartridży, naprawa
drukarek u klienta. Tel. 0509-020-300 · Komputeropisanie. Tel. 046/837-46-85,
0668-430-447.
w godz. 8.00-20.00.
Komputeropisanie, przepisywanie prac
Dekoratornia: sal weselnych, stołów
na imprezy okolicznościowe, ceny promocyj- na komputerze, Rawa Mazowiecka.
Tel. 0660-667-311.
ne, „Klimaty Dekoratornia".
Tel. 0505-065-572, 0509-652-676.
Komputeropisanie, szybko i profesjonalnie,
Profesjonalne pranie dywanów i tapicerki, skanowanie, wydruk laserowy.
Tel. 046/833-15-33, 0607-988-266.
Rawa Mazowiecka i okolice.
Tel. 0508-265-167.

na wesela + wokalistka
Tel. 046/837-63-37, 024/285-41-08.
Zespół

Projektowanie, montaż, naprawa automatyki, ukladów slerowania, zabezpieczeń.
Tel. 0512-348-137.
Naprawa pralek i urządzeń chlodniczych.
Tel. 0512-348-137.
Wolny saksofonista.
Tel. 0692-101-989.
Niezawodna metoda odchudzania.
Tel. 0604-065-357.
Podciśnieniowe

czyszczenie dywanów,

wykladzin, tapicerek u klienta.
Tel. 046/837-73-07, 0694-876-103.
Tatra - transport piasku,
Tel. 0600-895-026.

żwiru,

itp.-

lawetą.

Tel. 0698-031--031.

Zespół muzyczny ,,Klainer'' bale,
Tel. 0503-580-514.

przyjęcia.

Kwarte! smyczkowy, wesela
i inne uroczystości. Tel. 0505-700-159.

Komputery • specjalista.
lel. 0693-278-950.

Tanie projekty ogrodów, oczka
wodne, systemy nawodnień, szybko,
profesjonalnie. Tel. 0503-007--085,
0660-636-814.

Projektowanie witryn internetowych,
HTML, Flash. Tel. 0512-902-800,
e-mail: website@poczta.onet.eu

CB radio - naprawa, montaż, dostrajanie
anten. Tel. 0603-44-50-53.

Projekty graficzne, przygotowanie do druku,
banery, szyldy. Tel. 046/837-09-37 od IO.OO
do 18.00, 0694-646-915.

Wesele, zespół z wodzirejem, najtaniej.
Tel. 0604-63-07-93.

Potrzebujesz gotówki - zadzwoń.
Tel. 0512-280-183. W ciągu 48 godzin
otrzymasz pieniądze.

Tel. 0606-76--05-99.

Tanio, szybko, dokladnie - meble na wymiar
(szafy przesuwne, kuchnie, komody, itp.).
Montaż gratis. Tel. 0889!.474-502.
Zespół muzyczny •
doświadczenie. Tel.

wieloletnie
0606-908-346.

Wesela - muzyka I 00% na v;,,o.
Tel. 0691-979-287.
Zespół muzyczny, wesela.
Tel. 046/838-39-23, 0601-854-§70.

Bioterapeuta. Tel. 0887-044-104
po 18.00.
Organizuję

wesela. Tel. 0503-977-175.

,,Scart" SCtWis RTV - naprawa sprzę_ru radiowo-telewizyjnego - gwarancje. Łowicz,
ul. Łódzka 47. Tel. 0604-774-760,
046/837-06-02.
Usługi,

naprawa - pralki automatyczne,
loUówki, zamrażarki, ogrzewacze przemyslowe, tenny elektryczne. Dojazd gratis.
Tel. 0603--014-363.

DJ, wesela, studniówki.
Zespół,

Przeprowadzki. Tel. Ó605-303-836.

Matematyka. Tel. 046/837-85-96.
Nauka

tańca:

www.pasjataniec.pl.

Biologia - rozszerzony. Tel. 046/837--01-22.
Chemia Tel.

0~08-186-335.

Korepetycje - język angielski, srudentka.
Tel. 046/837-9Q-09. 0888-279--025.
Chemia, biologia - również_ u ucznia w domu.
Tel. 0601--013-963.
Pomogę

niu

si~

w systematycznym przygotowywado lekcji. Tel. 0601--013-963.

Angielski - magil;ter anglistyki.
Wszystkie poziomy • profesjonalnie.
Tel. 046/837-87-89, 0602-715-933.
Matematyka - korepetycje.
Tel. 0608-189-387.
Ma1ematyka, srudent V roku UŁ,
90 min/25 zl. Tel. 0606-647-491.

Prezenter radiowy. Profesjonalna
obsługa imprez muzycznych, firmowych, koncerty, wesela, karaoke.
Tel. 0505-700-159, www.projectfm.pl

Nauczyciel języka niemieckiego udzieli
korepetycji - tanio, profesjonalnie.
Wszystkie poziomy. Tel. 0691-715-557.

Regeneracja kartridży, naprawa drukarek
u klienta. Tel. 0509--020-300
w godz. 8.00-20.00.
www.schodyparkiety.pl
Kredyty - bez prowizji, bez
Tel. 0512-443-920.

zabezpieczeń.

Lukas Bank, gotówka w 15 minut
Tel. 046/833..()().85.
Potrzebujesz gotówki,
Tel. 0607-037-016.

zadzwoń.

Oddam za darmo kamienie, Rossocha
Tel. 0660-087-11 O.

Zagubiono legitymację nr 46829.
Tel. 0509-030-494.

MATRYMONIALNE

Usługi

Do wypożyczenia dekoracja sali weselnej.
Ter. 0698-398-871.

wesela Tel. 046/833-98-ó I.

NAUKA

Naprawa sprzętu AGD, Skierniewice.
Te. 046/874-28-30.

Naprawa sprzętu AGD • części.
Tel. 0510-158-880.
stolarskie.
Tel. OSI 0-478-644.

Komputeropisanie, rysunki, wykresy - tanio
i szybko. Łowicz. Tel. 046/837-78-71,
. 0602-277-013.

Naprawa mebli tapicerskich, współczesnych
i antyków, układanie i cyklinowanie podlóg.
Tel. 0603-200-532.

angielski - profesjonalnie.
Tel. 046/837-05-41, 0603-704-267.
Korepetycje z matematyki (SP, gim.).
Tel. 0697-604-537.
Chemia - profesjonalnie - gimnazjum, liceum,
marura Tel. 0693-441--091.
Pomogę w przygotowaniu do lekcji,
korepetycje dla klas 0-4, 15 zl za godzinę,
mgr pedagoi,:iki. Tel. 0505-202-147.

Srudentka udzieli korepetycji z języka
niemieckiego. Tel. 0508-051-709.
Udzielę

korepetycji z matematyki.
Tel. 0600-785-118.
Korepetycje dla klas O-VI, 20
Tel. 0698-012-234.
Marura WOS, 50-godzinowy kurs
obejmujący wykłady, ćwi=nia,
testy. Ograniczona ilość miejsc.

Tel. 0691-593-474.
Angielski - student. Udzieli korepetycji
- tanio. Tel. 0505-806-570, 046/838--02-57,
gg: 5383197.
Fizyka, matematyka, chemia
- srudent. Tel. 046/837-74-21,
0500-104-432.
Niemiecki, rosyjski - tłumaczenia,
korepetycje, marura. Tel. 0693-833-062.
Język

niemiecki - studentka.
Te]. 0606-415-836.

Matematyka - korepetycje, nauczyciel
- solidnie. Tel. 0502-982-594.

Tłumaczenia przysięgle, zwykłe

Angielski - Głowno - magister
anglistyki - dzieci I dorośli.
Teł. 0692458-035.

Angielski metodą Callana 4 x szybciej - tanio. Tel. 046/837-89-22.

Studentka filologii polskiej pomoże uczniom
szkół podstawowych i gimnazjów.
Skutecznie. Glowno. Tel. 0602-474-192.
0421710-85-77.

Matematyka - szkoła podstawowa,
gimnazjum. Tel. 0696-545-562.
Mgr malcmalyki. Korepetycje.
Doświadczenie. Tel. 046/837-53-15.

Język angielski - korepetycje.
Tel. 0501-475-100.

Korepetycje z „Wiedzy o
stwie" Tel. 0604-784--054.

::li'iLt~IE

12d"ii

Z POPRAWINAMI od osoby
w miesiącach październik-kwiecień
CENY PROMOCYJNE

ZAPEWNIAMY:

~mia

Jgc'E,'13YL
DH „Panorama" - róg Nowego Rynku I Koziej
tel. 0606-968-537
.

~

" najnowocześniejsze wzory wiązanek ślubnych:-.>~~"M'
" dekoracje pojazd6w,•salł weselne} i stołów
~ ...-.............;.""'_,...,..................~................il;I:;;....

./ wspaniałą, wykwalifikowaną obsługę
./ posiłki "pal~e lizać" ./ wiejski stół
./ dwie sale (sala taneczna I sala jadalna}
s;
./ piękne udekorowanie sali
~
./ niepowtarzalną I miłą atmosferę

Tel. (046) 837-59-49, 0503-977-175, 0504-113-116

Społeczeń

TEL 0501-338-143.

Student anglistyki pomoże w nauce
oraz w pracy z pakieiem Office.
Tel. 0669-96-96--05.
Chemia, fizyka, matematyka.
Tel. 0698-402-521.

ZORGANIZUJEMY TOBIE

Sprzedam pszenicę jarą. Tel. 0241277-92-58
rano lub wieczorem.

Spr=lam silosy na zboże,
Tel. 0606-479-819.

paszę,

cemcnl

Siano - spr=lam. Tel. 046/838-45-80.

Opryskiwacze, kosiarki rotacyjne,
agregaty. Rol - lnwest, Bielawy,
tel. 0506-140-584.

Sprzedam agregat uprawowo-siewny
- aktywny, szerokość 2,5 m.
Tel. 0603-927-871.

Sprzedam kwotę mleczną 7400 kg.
Tel. 0609-184-092.

Sprzedam Ursus 3512, I
Tel. 0668-534-832.

Kosiarki rotacyjne fabryt:zne nowe
z gwarancją 3000 zł i inne maszyny.
Gotówka, raty. Możliwość dowozu.
Tel. 044/756-40-35, 0697-210-260.

Kupie

Mieszalniki pasz fabryczne nowe
z gwarancją od 3100 zł; śrutowniki
bijakowe 3700 zł; walcowe 3600 zł;
gniotowniki 4400 zł i inne maszyny.
Gotówka, raty. Możliwość dowozu.
Tel. 044/756-40-35, 0697-210-260.
Opryskiwacze fabryczne nowe
z gwarancją 1780 zł i inne maszyny.
Gotówka, raty. Możliwość dowozu.
Tel. 044/756-40-35, 0697-210-260.

nowe

gwarancją 1800 zł, karuzelowe
830 zł I inne maszyny. Gotówka, raty.
Możliwość dowozu.

Talerzówki fabryczne nowe z gwarancją od 2600 zł; glebogryzarki 3600 zł
I inne maszyny. GotóWka, raty.
Możliwość dowozu.
Tel. 044/756-40-35, 0697-210-260.
fabryczne nowe z gwarancją
od 900 zł; kultywator od 750 zł; brony
od 730 zł i Inne maszyny. Gotówka,
raty. Możliwość dowozu.
Tel. 044/756-40-35, 0697-210-260.
Pługi

Ładowacze Tur fabryczne nowe
z gwarancją od 4150 zł, hydrauliczne
- 6350 zł i inne maszyny. Gotówka,
raty. Możliwość dowozu.
Tel. 044/756-40-35, 0697-210-260.

Maszyny nowe fabryczne ż gwaranowijarki 8700 zł, wozy asenizacyjne 15400 zł, prasy 32500 zł,
rozrzutniki 7400 zł, siewniki 7200 zł
rozsiewacze 710 zł, pielniki 540 zł,
sadzarki 1450 zł i inne maszyny.
Gotówka, raty. Możliwość dowozu.
Tel. 044/756-40-35, 0697-210-260.
cją:

MATEMA1YKAIFIZYKA, ST\JDENT
FIZYKI UW, DOJAZD DO UCZNIA.

Nauczyciel - ~orepetycje z języka
niemieckiego. Tel. 0508-186-351.

\\QM,HESfUiY
.Jyntex

Kupię żyto, sprzedam-zamienię otręby.

Tel. 0697-536-596.

wlaściciel.

jęczmień, pszenicę
(większą ilość), płatność gotówką.

Tel. 0695-761-388.
Spr=lam kwotę mleczną 14000 kg.
Tel. 046/838-26-49.
Spr=lam C-360 3P lub przyczepę
bronki lekkie.
Tel. o692-498-283.
samozbierającą,

SprLedam siewnik Poznaniak.
Tel. 0660-962-337.
Sprzedam
Bielarka

sadzarkę,

do warzyw. Kompina 12.

ciągnikowa.

Tel. 0692-101-989.

Sprzedam ciągnik C-360 oryginal.
lei. 0603-592-345.

Sprzedam kwotę mleczną 2151 O kg.
Tel. 050Ś-192-016.

Korepetycje z matematyki. Glowno.
Tel. 0506-178-472.

Srudent matematyki - udzieli korepetycji.
Tel. 046/837-80-42, 0509-065-748.

Sadzonki truskawek, odmiany:
Honeoye, Fiion, Kent i inne
- ,sprzedam. Tel. 0600-97~.

kwot mlecznych. www.kwotymleczne.ci>m. Tel. 0861273-00-26.

Tel. 044/756-40-35, 0697-210-260.

Niemiecki - korepetycje,
przygotowanie do marury,
Tel. 046/837-44-23.

Polski - korepetycje, prace, marura,
prezeniacje. Tel. 0504-086-942.

Giełda

Niemiecki - tlumaczenia, korepetycje.
Tel. 0503-524-981.

Język angielski. Glowno.
Tel. 0692-458-035.

- język niemiecki, język bułgarski. Tel. 046/837-78-15,
0507-194-820.

Sprzedam sadzonki truskawek.
Tel. 0501--049-392 po 20.00.

Sprzedam obornik bydlęcy,
okolice Nieborowa Tel. 0508-192-016.

Korepetycje - język niemiecki.
Tel. 0608-116-216.
egżruninaior.

Sprzedam sadzonki truska"!ki: Honeoye,
- Polka, Kent. Tel. 0696-045-978.

Malowanie obór, odkaż.anie, od.mu.szanie.
Tel. 0504-17r-191, 044n25-02-95.

Przegrabiarki pasowe fabryczne

zł

Sprzedam pszenżyto „ Witon".
Tel. ()600.519-681.

z

Szukani „Pocieszycielki" z Łowicza,
25-35 lat. Tel. 0788-422-604.

te ./fax 0-46 837-82-71

Łowicz.

Kabiny fabryczne nowe: od 1950
i inne maszyny. Gotówka, raty.
Możliwość dowozu.
Tel. 044/756-40-35, 0697-210-260.

Matematyka, fizyka - student IV roku PL
Tel. 0604-131-581.

języka

zielonr. domek z balkonem obok Antykwariatu

zł/godz.

dojeżdżam.

ROLNICZE

Język

Poszukuję pani celem wspólnego wyjazdu
turystycznego. Tel. 0663-667-522.

ŁOWICZ, ul. BROWARNA 1OA
· (od strony Al. Sienkiewicza}

J. rosyjski - korepetycje, przygotowanie
do marury. Tanio. Tel. 0602-249-295.

Wypracowania • polski.
Tel. 0600-626-712.

Angielski dla dzieci, mlodzicży
- profesjonalnie. Możliwość dojazdu.
Tel. 046/837-53-15.

Kredyty na dowód:
do 15.000 zł
Kredyty bez zabezpieczeń:
do 20.000 zł
Maksymalnie:
do 40.000 zł
Okres kredytowania:
do 60 miesięcy ·
Decyzja kredytowa:
od 7 minut
Minimalny dochód:
od 400 zł·
Programy redukcji rat: do 50% niższe raty

Agregaty uprawowe nowe fabryczne
z gwarancją od 2200 zł, wały strunowe od 470 zł i inne maszyny.
Gotówka, raty. Możliwość dowozu.
Tel. 044/75640-35, 0697-210-260.

Matematyka, korepetycje przygotowanie
do marury, do egzaminu gimnazjalnego.
Tel. 0503-ó 16-748.

Korepetycje, Wypracowania,
prezentacje maturalne z polskiego.
Tel. 0500-581-103.

Tel. 0516-755-753.

Transport

Język niemiecki - korepetycje, nauczycielka
.
Tel. 0602-711--097.

42-latek pozna samohlą panią._
Tel. 0698-110--095.

DJ - profesjonalnie poprowadzi każdą impre- wesela, bankiety, imprezy okolicznościo
we. Tel. 0604-281-361.
zę

„

Śluby BMW 528. Tel. 0603-569-990.

Kredyty hipoteczne, trudne, konsolidacyjne, bez ujawnfania dochodów.
Tel. 0503-917-532.

5.10.2006 r.

Żmijki nowe fa~ryczne z gwarancją
od 2200 zł, wały strunowe od 470 zł

i inne maszyny. Gotówka, raty. •
Możliwość dowozu.
Tel. 044/756-40-35, 0697-210-260.

opryskiwacz I 00/150 I
na wózku, Pilmet. Tel. 046/830-31-55,
0697-140-758.
Kupię

Opony rolni= po atrakcyjnych cenach
- sprzedam. Ter. 0600-326-597.
ładowacz Troi; siewnik;
roztrząsacz do siana - karuzelowy.
Tel. 0601-269-410.

Sprzedam

Skup jabłek p12emysłowych.
Konkurencyjne ceny. Kompina.
Tel. 046/838-64-09, 0509-762-170.
Sprzedam siano belowane.
Tel. 046/838-83-54.
Sprzedam pszenżyto do siewu, odmiany
Woltario. Tel. 0602-216-854.
Sprzedam siewnik zbożowy, 25 rurek.
Tel. 0698-334-437.
Sprzedam ciągnik masy Ferguson 3070,
90 KM, stan idealny. Tel. 0604-559-283.
Kupię ciągnik
może być

C-330, 360 lub inny,
do remonru. Tel. 0607-809-288.

Sprzedam przyczepę 3,5x2 m i 2,5x 1,6 m,
3xl,25 m (do skrzyniopalet). agregat chlodniczy, wywro1nicę do skrzyniopalet, motoreduktory. Tel. 0504-475-567.

..-·
..
..
gres,
płytki

klinkierowe,
kleje, fugi,
listwy:
MAPEI, ATLAS,
CERES IT

... ·-,

OGŁOSZENIA

5.10.2006 r.
Sprndam C-360, C-330 nowy, części ciągni
kowe (różne), agregaty prądotwórtze, suszarnię do kukurydzy 24 t, agregat siewny 6 m.
Tel. 0504-475-567.

Sprzedam żyto i pszenicę.
Tel. 046/838-05-81.

Sprzedam burak pastewny.
Tel. 046/837-23-88, 046/838-71-97.

Sprzedam kwotę mleczną 5960 kg.
Tel. 046/838-15-30 po 15.00.

Sprzc'<lam glebogryzarkę z silnikiem WSK.
Tel. 0606-354-605.

Sprzedam T-25. Tel. 0241277-71-19.

Naprawa ciągników, remonty powierzchowne i kapitalne. naprawa i wymiana instafacji
elektrycznych. Możliwość dojazdu
do klienta. Tel. 0691-033-727.

Sprzedam pszeniec. Tel. 046'838-65-70
po 16.00

Białonciki.

Sp17cdam 7-letni opryskiwacz. stan bdb.
Tel. 046838-22-48.
Sprzedam ci'll,'llik rolniczy Ursus U-902,
stan techniczny bdb.
Tel. 0461838-02-42.
Sprzedam krowę. wycielenie: 20.10.2006.
•
Tel. 0606-674-132 po 20.00.
Kupie Cyklop polski. Tel. 0889-698-352.
2 jałówki wysokocielne - S'\)m:dam.
Tel. 0461838-72-30.
Sprtcdam rozdrabniacz do gałęzi, przyczepki
jednoosiowe 3,5 m, 2.5 m, agregat
chłodniczy z dużym parownikiem.
Tel. 0667-296-582.
Sprzedani siewniki zbożowe. orkan do zielonek. pług 3-skibowy obrotowy, śrutownik
bijakowy, przyczepę 6 t, beczkę asenizac)'.jną
50001. widlak Rak. 1991 rok.
Tel. 0509-293-050.
Sprzedam śrutownik bijakowy z mieS?.alnikicm 400 kg. żmijkę, agregat przedsiewny
5 m, 3 m, 2,20 ni, siewki do nawozu.
inne maszyoy rolnicze. Tel. 0509-293-050.
~

Sprzedam przyczepę samozbierającą Claas
Sprint 330S - ład. 8 t do kiszonek. prasę
Sipma Z-224, stan bdb, garażowane.
Tel. 0461838-27-59 po 20.00.
Sprzedam fl'ZL'tlŻylo, jęczmień. mieswikę.
Tel. 046/863-14-11, <J?02-615-ł26.
Sprzedam J>SZL-nicę. jt;C7l11ień.
Tel. 0461838-05-94.

Spczedam limit mleka 5711 kg.
Tel. 0669-964-765, 046/838-22-54.

Sprzedam burak pastewny.
Tel. 0600-262-693.

żyto

do siewu. Tel. 046/838-15-87.

Świadczę usługi w zakresie wykopów

Sprzedam szatkownik do kapusty.
Tel. 0606-415-032.

buraków cukrowych. ogławiaczem
6-m;dowym + kombajn KC6.
Tel. 024/285-39-73, 0600-623-430.

-Sprzedam sadzonki truskawek
odmian: Honeoye, Filon, Kent,
Kamarosa. Tel. 0600-978-590.

Sprzedam bucaki pastewne.
Tel. 046/861-28-05.

Sprzc•dam bumk pastewny IO l
Tel. 046/838-43-05.

Kupię pług 2-skibowy.
Tel. 0502-370-026.

Sprzedam kopaczkę
Tel. 0609-688-524.

mały.

2-rzędową

Sprzedam pszenicę do siewu Tonację, lodówkę, zamraż.arkę 100 I. Tel. 046/838-20-29,
0694-255-018.
Sprzedam łąkę z Marywilu, ~ samozbierającą, dmuchawę do siana.
Tel. 0600-568-177.
Sprzedam kukurydzę na
Tel. 0461838-58-11.

kiszonkę.

Nieborów.

Sp17edam podbieracz do
Tel. 0607-198-260.

liści.

Sprzedam ziemniaki jadalne lrga i Lord.
Tel. 0602-314-866.
Sprzedam ciągnik wraz ze sprn;,tem rolniczym.
Tel. 0604-785-776.
Śprzcdam drapak 2,70 m.
Tel. 0693-070-759.

Sprzedam dmuchawę do zbo7.a ssąco-tłoczą
cą; mieszalnik pasz ze śrutownikiem ssąco
tłoc-4cym: agregat uprawowo-siewny 3 m
z hydropakiem; siewnik do zboża.
Tel. 0606-792-712.

Sprzedam wysokociclnąjałówkę.
Tel. 0696-602-028.

Spr,cdam plug 4-skibowy; siewniki zbożo
we 2.5 m; ładowacz czołowy Tur do Zetom:
kosiarkę dyskową, szer. 2 m: agregat
uprawowy, szer. 2,70 m. Tel. 0696-%9-054.

Poznaniak I-osiowy, fabryczny - sprzedam.
Tel. 0601-379-353.

Sprzedaż wytłoków jabłkowych,
świeżych, z dostawą do klienta,

faktury VAT. Tel. 0693-025-909.
Sprzedam bigbeki, pojemność I
Tel. 0695-855-170.
Sprzedm1i dojarkę i kwotę
Tel. 046/838-58-38.

L

mleczną.

Sprzedam kombajn ziemniaczany
Anna; sadzarkę do ziemniaków.
Tel. 0665-220-406.
Sprzedam rozrzutnik obornika dwuosiowy.
Tel. 0461838-40-82.

Sprzedam Zetor 5211 , Tun:m, 1988 rok;
opony 900-20. nowe, 3 szt.; grabiarkę
do siana IXutz-Fahr. Tel. 0696-%9-054.

Sprzedam dużą ilość skrzynek jedynek.
bale jesionowe. deski olchowe.
Tel. 0504-128-578.

Sprzedam siewnik konny,
zawieszany i siany.
Tel. 0693-332-566.

Zamienię słomę (okrągłe

Sprzedam siano.
Tel. 0693-332-566.

belki) na obomik.

Tel. 0461838-30-66.
Sprzedam zbiomik na mleko 450 I.
kwotę mleczną 7600 kg.
Tel. 0607-199-521.
REKLAMA _ _

MUDNY fABIYCZNI, NOWI

• talerzówki 2600 zł • tury 4150 zł
•ó,,,k.CI
• mieszalniki 31 OO zł •śrutowniki 3600 zł
1
•pługi 900 zł •opryskiwacze 1780 zł
r•łY.
• kosiarki 3000 zł • rozsiewacze 71 ozł
• agregaty 2200 zł • rozrzutniki 7400 zł • inne

Go-._

TeL(044} 756-40-35, 0697-210-260

Spm.'<lam Sadzarkę do ziemniakó\\, przetrzą
sałkę do siana, siewki do nawozu, cyklop,
kultywator, pługi 3- i 4-skibowe, wycinak
do kiszonek, orkan do zielonek, talerzówkę,
kosiarkę rotacyjną. Tel. 0602-473-422,
0607-666-848.
Sprzedam siano w dużych belach. Stary
Waliszew 7. tel. 046/839-23-14 wieczorem.
Sprzedam otręby pszenne. żytnie
lub wymienię na żyto. Tel. 0603-06 ł-839.
Wysłodki

buraczane, granulowane
- sprzedam. Teł. 046J837.J7-53
(od pon.-pt. w godz. 8.00-t6.00).

Sprzedam krowę na wycielenit~
14 pa7dziemika. Tel. 0461838-73-69.
Sprzedam barak budowlany na płozach
i stemple budowlane, drut 6 około IOO kg.
Tel. 0660-636-557.
Sprzedam dynię jadalną i pastewną
Tel. 046/838-64-48.

Schładzalniki do mleka,
wszystkie pojemności - remonty,
gwarancja. Teł. 046/833-07-27,
0505-039-888.

Sprzedam MTZ 82TS. 2000 rok.
Tel. 0501-504-723.
'Bizon Z-056, 1988 rok lub 1985 rok
- sprzedam. Tel. 0501-504-723.
Ursus 1634, 1997 rok; Ursus U902,
1982 rok - sprzedam. Tel. 0500-222-737.

przyczepę samozbierającą Jugosło
pszenżyto.

Tel. 046/874-61-62.

Sprzedam kabinę do
Tel. 0698-038-765.

ciągnika Władimirec.
~

Sprzedam

ps?.cnżyto

IO t.

Teł.

0502-553-569.

Ciągi1ik S-320 z podnośnikiem - sprzedam.
Tel. 0502-981-959.

ZWIERZĘTA

Ursus 934. 1995 rok, siewnik Poznaniak
3 m, 1998 rok, pług obrotowy Kwemeland
3-skibowy, wbezpicczcnie resorowe.
Tel. 0510-333-823.

„Salon Psa" - pielęgnacja. !:-owicz,
ul. Browarna 10a. Umawianie wizyt
- tel. 0600-180-859.

Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna.
stan idealny. 1996 rok. Tel. 0506-178-474,
0461838-84-34.
Ciągnik C-385, agregat uprawowy przedsiewny 2,7 111 - sprzedam. Tel. 0500-296-361.

Sprzedani ciągnik 1614 oraz 1201.
Tel. 046/861-12,92. 0602-78_1-330.
Sprzedam jałówki wysokocielne i mięsne
lub pod zacielenie. Tel. 046/861-12-92,
0602-781-330.
dmuchawę ssąco-tłoczącą,
nieużywaną oraz-sadzarkę do ziemniaków

SprLcdam

kiełkowanych.

Dukółkę ciągnikową

Tel.

ilość

sprzedam.

0512-ł 65-373.

Tel. 0461861-12-92.

prasę

Z-224

Sprzedam MTZ-82, 1988 rok. betoniarkę,
siewnik konny przerobiony na ciągnikowy.
Tel. 0697-346-682.
różne

Spr1cdam pszenżyto, C-360, części
do ciągników. Tel. 0504-475-567.
Sprzc-dam

okrągłe

bale.

z lucerną, siano. słom<(.
Td. 0661-748-287.

Sprzedam kwotę mkcwą ok. IO tys. kg.
Tel. 0600-395-652.
Sprzedam bukownik do
Tel. 0461838-47-11.

kończyńy

i traw.

Sprzedam jałówl;i pod ocielenie i bale
Tel. 046/838-30-41.

Sprzedam owczarki niemieckie.
Tel. 0461838-95-38 po 20.00.

Sprzedam sadzonkę truskawki.
Tel. 0609-942-131.

Sprzedam

Porzeczkę czerwoną odmiany ,,Rondom"
- sprzedam. Tel. 0506-756-490.

Spr.rodam kombajn Class (Men:ater 50) z sieczkarnią cheder 3,85 robocze. Tel. 0698-086-774.

SprLedam żrubkę 3-letnią,
Lowicz, teł. 0693-332-566.

siodło

Sprzedam - zamienię fasiąg, sanie,
kulbaka. Tel. 046/815-92-26.

:irubkę 3-łctnią.

7imnokrwistą.

Lowicz..
tel. 0693-332-566 .
Sprzedam kwotę mlcc-zną 2300 kg.
Tel. 0504-982-150 po 15.00.
Plug 4-skibowy grudziądzki; plug
7-skibowy podorywkowy - sprzedam.
Teł. 0603-592-345: • • • • • -.

do Ursusa 360.
Tel. 046/813-17-13.

C-330, 1979 rok. Tel. 0695-171-077.

'

Sprzedam zbiorniki plastikowe IOOO J
na palecie. Tel. 0697-677-530.

Tel. 0507-081-914.

Sprzedam marchew jadalną, może być
dla bydła - 20 grlkg. Tel. 046/838-17-26.
Sprzedam Zetor 521 I. 1989 rok.
Tel. 0501-850-017.

Sprzedam kwotę mleczną 4009 kg.
Tel. 0606-343-033.
Młodą krowę na cieleniu, Lubowidza.
Tel. 0501-469-585.

Sprzedam Bi1.0n Z 056. Tel. 0509-260-732.

prądotwórczy

16, 20 kW,
agregat pompowy
spalinowy 900 lfinin. Tel. 0510-281-982.

Sprzedam agregat

motopompę strażacką,

Sprzedam prasę, kostkę Sipma. etemit grubofa listy. cegłę czerwoną, opryskiwacz 400 I,
słomę w kostkach i w okrągłych belach. pszenicę ozimą wysokoglutenową. glebogryzarkę. Tel. 0660-972-390.
4-skibowy Atlas grudziądzki. pług
4-skibowy zagonowy Kneweland, Konsildc, plug 4-skibowy obrotowy Kronc, Kncweland - zabczpi~czcnia resorowe. 3-skibowy obrotowy Ovcrum. 3-skibowy zagonowy, zabezpieczenia na kamienic - sprzedam.
Tel. 0509-083-222.
Pług

Zestaw 3- i 4-mctrowy uprawowo-siewny
Kneweland z hydropakiem, siewnik 3 m
Nordsen, ściC"Ll<i, licznik hektarów, Gruber
.• ścierniskowy Kpnsiłde 5 m, dojarka Hektor,
• 2000 rek • spoze8anl. Tul,..0500-083~22.

Sprzedam sadzonki truslcawek nHoenoye".

.

Sprzedam Ciągnik C-330, 1994 rok złożenia.
Tel. 046/814-18-19, 0509-425-233.
Kupię

rozrzutnik obornika, kombajn ziemniaczany. kopaczkę ciągnikową, ok. Białej
Raw~kiej. Tel. 0600-636-990.
Wózek GPW 25 tony, ten:nowy 3 t, elektryczny halowy 12 t. wys. pod. 5 rn, C-360.
1987 rok, stan bardzo dobry - sprzedam.
Tel. 0507-141-895.
Sprzctlsm Bizon n:kord, 198811989 rok,
cena 28000 zł. Tel. 0507-141-895.
Sprzedam rozdrabniacz
35-38-19.

,,Jemioł''.

Tel. 0880-

Sprzedam śrutownik Bąk 7,5 kW, 5,5 kW,
stan bardzo dobry. Tel. 0880-35-38.19.
Sprtc<lam kwotę mleczną: Tel. 0609-604-967.
Sprzedam ładowacz Troll i rozrzutnik
I-osiowy 3.5 t, 1988 rok. Tel. 0510-734-342.
Spr.!.Cdam Zetor 721 I, 1988 rok.
Tel. 0506-360-053.
Sprzedam sadzonki truskawki.
.Tel. 0461831-40-28.
Sadzonki agrestu - sprzedam.
Tel. 0606-303-245.
Sprzedam spawarkę Rcztcr SPR 315.
Tel. 0667-53-83-80.
Spr<c-dlun trajzcgi. rozdrabniacz Bąk,
kompresor i spawarkę. Tel. 0693-66-80-71.
Spr1edam
WOJ.

kwotę mleczną

łódzkie.

Oddam parę Amstaffów - pilnie.
Tel. 0880-689-422.

Sprzedam 3-miesięczne króliki.
Tel. 046/838-28-09 po 15.00.

Sprzedam Trolla2002 rok. Tel. 0697-980-794.

Sprzedam wysłodki granulowane, otręby
pszenne. susz z jabłek. Tel. 0602-174-220.

zimnokrwistą.

Sprtcdam tanio sukę owczarka niemieckicgq
80 zł - pilnie. Tel. 0880-689-422.

Kupię kabinę

Sprzedam krowę i jałówkę na wycieleniu„
Tel. 024/277-91-96.

Skupujemy kosiarki listwowe,
tzw. Osy, ceny atrakcyjne.
Tel. 046/838-72-80.

Sprzedam

Sprzedani wyżła suk<;, 7 miesięcy.
Tel. 0694-308-076.

Dwuletnia sadzonka porzeczki czarnej „Bef
Alder' bard1.0 wydajnej - sprzedam po 40 gr.
Tel. 046/814-J 1-28.

RSP Roczki Domamdzkic sprzeda: prosięta
i loszki wproszone. Tel. 05050-27-582

Spr1edam ziemniaki jadalne. zbieracz
do liści bumc1.anych, Zetor 6711,
wal Cambela, Tura z krokodylem.
Tel. 0693-256-015.

Tel. 024".!52-19-95.

Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna,
rozl7lltnik obornika I-osiowy, przyczepę
3,5 t, k-ultywator, przyczepkę
samochochodową. Tel. 0241277-48-73.

\-vicczorcm.

Ferguson 595, 1982 rok - sprzedam.
Tel. 0694-144-309.

Pekińczyki.

Sprzcdmn Sybeńan I lusky (I O-miesięczny).
Tel. 0607-648-748.

Za danno oddam szczenięta po M: Foksteńer
gładkowłosy. O: mieszaniec, odbiór
po 15.I 0.2006. Tel. 0602-688-142.

Spricdam żmijkę do zboża.
Tel. 046/838-47-11.

Skupujemy jałówki wysokociclnc.
Tel. 0461838-72-80.

4-miesięczna.

Owczarek niemiecki. suczka,
Tel. 0461838-78-38.

Sprzedam kwotę mleczną 7120 kg.
Tel. 0461814-53-05.

Sprledam przyczepę HL 8T+4T (wywrotki),
stan bdb. Tel. 0604-890-164, 0604-427-059
po 16.00.

ko1\czynę

Sprzedam parę bernardynów.
Tel. 0888-310-618.

dębowe.

Sprzedam silnik do C-360 po kapitalnym
n:moncie. Tel. 0602-799-715.

Sprzedam sadzonki truskawek
- różne odmiany.
Tel. 0508-5111-543.

- tanio.

Sprzedam sznaucerki mlnianlrki, kolor pieprz
i sól. Tel. 0691-452-207.

Sprzedam rozrzutnik obornika 2-osiowy,
przyczepę wywrotkę, zbiornik 550 I na mleko, 35 arów buraka pastewnego i jemioła
do buraku. Tel. 0461838-72-03.

Tel. 0600-275-136.

koziołki

Sprzedam wyciąg linowy.
Tel. 0461838-36-24 po 20.00.

Sprzedam kwotę mlecwą 5000 kg.
Tel. 0698-450-869.

słomę j~ienno-owsianą;

Pilnie sprzedam 4 roczne
Tel. 0509-142-316.

ujeżdżony. •

Sprzedam owczarki niemieckie, dlugowlosc
szczeniaki. Tel. 046i839-69-44,
0660-704-940.

Sprzedam kwotę mlcc-zną 20000 kg.
Tel. 06158-493-866.

kwotę mleczną.

Sprzedam kucyka, ogier 4-letni,
Tel. 0608-064-544.

Przyczepa Jugosłowanka, ładowacz Cyklop
- spm:dam. Tel. 0508-364-849.

Prasa Z-224/I. 1988 rok; beczka
asenizacyjna 70001, 2002 rok - sprzedam.
Tel. 0501-504-723.

Sprzedam

Sp17..cdam 8-letnią klacz, szlachetnej półkrwi,
klacz czystej krwi _arabskiej 2,5-letnią,
5-letniego Haflingera. Tel. 0602-728-686.

Klacz ze źrebakiem - sprzedam.
Tel. 046/861-12-12 wieczorem.

Prasa zwijająca Z-279/ł, 1998 rok
lub 2000 rok - sprzc'<lam.
Tel. 0461838-90-06.

Sprzedam dojarkę Alfa Laval.
Tel. 046/838-90-06.

Sprzedam 3-letnią sukę owczrui<a niemieckiego (szkolona). Tel. 0241277-91-36.

Sprzedam kaczki pekinki.
Tel. 046/838-74-91.

Sprzedam liście buraczane 2,5 ha,
kombajnem, okolice Kiernozi.
Tel. 0602-486-591.

Ursus C-360 3P lub. Zetor 7711 - sprzedani.
Tel. 0500-222-737.

Sprt.cdam szczenięta Amerykan Stafort.
Tel. 046/838-12-47.

Sprzedam siano prasowane.
TeL 046/838-04-73.

ścięte

„

Sprzedam fiorda 2-letniego.
Tel. 0693-253-063.

Sprzedam siewnik Poznaniak, stan dobry.
Tel. 046'874-60-29.

Kombajn ziemniaczany, Orkana.
- sprzedani. Tel. 0503-491-575.

Sprzedam trzy jałówki wysokocielnc,
termin na pażdzicrnik. Tel. 0692-950-352.

Tel. 0605-381-326.

Sprzedam zbiornik na mleko. 330 I, Alfa
Lava!. Tel. 0421719-55-58, 0608-553-101.

Sprzedam rozrLutnik jednoosiowy.
1d. OóOl-663-385.

Sprzedam jałówkę wysokocielną.
Tel. 046/839-11-62.

Kupię kwotę mleczną.

Borówka amerykańska sadzonki
- sprzedam. Tęl. 0602-42-71-44.

Sprzedam pług 2-skibowy obracalny.
Tel. 0663-602-629.

Sprzedam jałówke< wysokociclną
z pochodzeniem. Td. 042!719-60-29.

Sprt.cdam śrutownik walcowy.
Tel. 0880-511-791 po 15.00.

Sprzedam jałówkę cielną.
Tel. 046/81-57-250.

Sprzcdmn kombajn tlizon Super Z056.
Tel. 0606-421-185, 0694-16-l6-30.

Orkan - sprz.cdam. Tel. 046/874-39-10.

Sprzedam ziemniaki jadalne, większą
oraz ziemniaki paszowe (drobne).
Tel. 0421719-59-51.

Spra'tlam T-25, 1996 rok, chwytak cyklopa,
części. Tel. 0661-091-064.

Ba.<;en do mleka. 300 litrów, 4-lctni.
Tel. 0660-618-136, 046/81-57-325.

Sprzedani sltrzynki jedynki na jabłka,
skrzynio-~alely i wózek suchendniówck
elektryczny. Tel. 0697-326-404.

Rozrzutnik obornika jednoosiowy,
obsypnik kopców mały - sprzedam.
Tel. 0693-106-674.

Sprzedam k-wotę mleczną 33400 kg.
Tel. 0667-248-238.
Wydzierżawię 3 ha ziemi, polowa łąki
w Reczycach. Tel. 046/830-38-49.

Sprzedam kosiarko-rozdrabniacz 160 cm
oraz przyczepa 4 tony, wywrotka, niska.
Tel. 046/833-93-99.

Sprzedam kwotę mleczną.
Tel. 0461813-72-90.

U. Tel. 0697-714-837.

Sprzedam
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LadowacZ UNHZSOO - sprzedam.
Tel. 046/831-10-80.

Sprzedam Zetor 25. Tel. 0506402-647.

Sprzedam jałówkę 8-miesięczną.
Tel. 0885-280-6 I 6.

Sprzedam siano. Tel. 0461838-66-72.

wiankę

DROBNE

I OOO kg,

C-360 - sprledam. Tel. 0609-842-703.

SprzL-dam zbiornik na mleko 330 I. 1998 rok,
stan bdb. Tel. 046'838-34-68,
0887-221-225.

SprLedam MF255, 1986 rok z turem, 1991 rok;
C-330, 1981/82 rok - oba z kabiną; prasa
Z-224• I Sipma. Tel. 0608-128-670.

Sprledam

wagę

Tel. 046/861-26-46.

- sprzedam.

Sprzedam trząsalko-zb'l"dbiarkę 7.
Tel. 0692-267-427.

Firma Woźniak świadczy usługi
zbioru kukurydzy na ziarno nowym
kombajnem New Hołand TC-56.
Teł. 0602-709-962.

Rozrzutnik jednoosiowy,
walce młyńskie - sprzedam.
Tel. 0501-713-862.

We7Jllę ziemię w dzierżawę w zamian
za dopłaty, okolice Głowna.
Tel. 0500-296-361.

Kosiarkę rotacyjną czeską

Truskawki I loncoye, Kawcndyo'Z.
Tel. 046/838-87-51, 0504-010-949.

Sprzedam prosięta 200m Tel. 0696-114-174.

Zetor 5340 4x4, I998 rok, przyczepa HL 8011,
wywrot, siewnik zbożowy 15, kultywator,
brony 3-polowe, wózek jednoosiowy
do p17ewozu zwicr4t, wózek widłowy
Bułgar 1,7 ~spalinowy.
Tel. 0692-601-689.

Sprzedaż rom:utników jednoosiowych,
tandemów. kabin, żmijek, bron.
Tel. 046/837-53-86.

prasę.

Spm1dam tanio sadzonki truskawek,
odmiany Honeoye.
Teł. 0600-978-590.

Sprzedam ziemniaki jadalne Irga, Mniel
Tel. 0502-585-456.

rozpłodowego.

i

Sprzedam pług 3-skibo\\y.
Tel. 046.1838-75-01 wieczon:m.

Ursus C-360 3 P, 1989 rok, z kabiną, prasa
Z-22411 Sipma, siewnik Poznaniak,
ładowacz tur Pńma do Zetora 5340
lub pochodne. Tel. 0608-420-169.

Kupię knurka młodego
Tel. 0888-822-173.

Kupię każdy ciągnik

Tel. 0607-809-288.

Sprzedam jałówkę wysokociclną.
Tel. 046/838-14-61.

Sprzedam ziemniaki jadalne Irga i buraczek.
Tel. 0461838-15-36.

Sprzedam

Sprzedam prosiaki. Tel. 0668-534-832.

Sprzedam jałówkę wysokocielną.
Tel. 046/838-45-73.

Widły do balotów, spychacze gumowe do obornika, śniegu - sprzedam.
Teł. 046/838-17-19, 0609-788-373.

Sprzedam pług..5 podorywka, podbieracz
do prasy niemiecki. Tel. 046/837-15-62.

Sprzedam burak pastewny.
Tel. 024/285-05-88 po 20.00.

Kupię cebulę, ziemniaki, buraczebt
Tel. 0695-052-735.

Sprzedam basen na mleko 330 I, kwotę mleczną i krąwę na wycieleniu na drugiego
cielaka. Tel. 046/838-73-93 po 20.00.

kukurydzy, sieczkarnią z Kemperem
gniotownikiem; odwóz.
Tel. 0604-463-486.

Sp17.edam rozrzutnik 6t Tandem, nowy;
rozrzutnik 2-osmwy; siewnik 3 m; wagę
ciąganą za samochodem do bydła I t.
Tel. 0660-593-920.

Sprzedam C-360. silnik do Bizona.
Tel. 0663-252-589.

Dojarki przewodowe, hale udojowe,
wygrodzenia, zgarniacze obornika,
świetliki kalenicowe, drzwi skrzydło
we przesuwne - sprzedam.
Teł. 046/838-17-19, 0609-788-373.

1

Żyto kupię. Tel. 0501-713-862.

Sprzedam dużą il~obomika bydlęcego.
Tel. 0461838-59-23 wieczorem.

Sprzedam burak pastewny.
Tel. 046/838-22--00.

Cięcie

Naprawa basenów na mleko. Tel. 0603-614-363.
Sprzedam maszt od widlaka przerobiony
do ciągnika; siewnik ciągnikowy
Tel. 0503-376-638.

Sprzedam jałówkę na ocieleniu.
Tel. 046/838-13-81.

Sprzedam kwotę mice-mą.
Tel. 0606-223-059.

Sprzedam jałówkę na wy°cicleniu.
Tel. 046/838-65-71.

Sprzedam sadzonki truskawek: Haneoye,
Eros, Kawentysz. Tel. 0605-074-488.

Sprzedam burak i ciągnik Wladymir.
Tel. 0241282-23-27.

sieczkarnią

Tel. 0604-463486.

Sprzedam ciągnik z przednim napędem MTZ.
Tel. 046/838-77-64.

pług ~kibowy,

Kupi~ cielaka od 3-12 miesięcy. Z dowozem.
Tel. 046/838-74-33 wieczorein

poplonów

'samojezdną, odwóz masy.

OGŁOSZENIA

Sprzedam nowy rozdzielacz 3-stopniowy
góra-dół, pompa hydraulic-zna I t, nowa
- 300 zł; podnośnik hydrallliczny, udźwig
ręczny od przyczepy wywrotki.
Tel. 0600-605-866 po 20.00.

Sprzedam kombajn Karlik, stan dobry.
Tel. 046/838-79-57.

Sp17edam pszenżyto 2 t.
Tel. 046/838-60-08.
Cięcie

Sprzedam kwotę mleczną 5000 kg.
Tel. 046/830-32-99 po 20.00.

Spr1.cdam kwotę mleczną 11000.
1998 mk, pras<; 'Tel. 024'277-7,2-20.
zwijającą Welgcr (bela 120 x 120) - stan
Kombajn Class Dominator 80, kabina, sicc-Lbardzo dobry. Tel. 0608-034-501,
kamia, cłl<.'tler 4.5 m, silnik Perkins
0461838-14-40.
+ przystawka do kukurydzy Class
Sprz"'1am tundc foliowe 8x30 rn
4-rz«dowa, nowy typ podcinacza, stan bdb,
Tel. Oó'JJ-321-530.
cena 40000 zł - do uzgodnienia
Tel. 0461856-83-61, 0693-286-047.
Kupię liście buraczane.
Tel. 0781-779-674.
Sprzedam krowę na ocieleniu.
Tel. 0661-218-043.
Sprzedam siano. Tel. 0605-679-209.
Sprzedam

Sprzedam U-914. Tel. 0606-258-054.
Sprzedam Ursus 1224. cena 35000 zł.
Tel. 0461838-76-55, 0668-409-727.

Sprzedam IO t buraka pastewnego.
Tel. 0510-478-644.

Lubin do sic"~' - sprzedam.
Tel. 0602-450-277

Kupię przyczep<; sztywną 3,5 t; 4,5 t: 6
z dokwncntami. Tel. 046/839-13-43.

Sprzedam osprzęt rolniczy od
Tel. 0512-452-513.

DROBNE- •

3700 kg.
Tel. 0691-692-585.

Karma dla psów - niedrogo.
Tel. 042nl 9-56-78.
Sprz..cdam klacz msy Konik Polski.
Tel. 042/719-66-20.
Sprzedam baźanty rz.eżnc.
Tel. 042/710-94-40.
Sprzedam owczarl<i Collie.
Tel. 0421719-89-08.
Sprzedam Dalmatyńczyki, 4 me.
Tel. 046/833-17-20, 0503-529-703.
Sp<Zedam 2-letnic konie. 2 ogicrki i źrebicę.
Tel. 046/815-17-97.

Sprzedam owcz.arki niemieckie. ~1.1czki
Tel. 0603-835-873.

4-miesięczne.

Sprzedam

?-miesięcznego

podhalańskiego,

owc1.arka
tanio. Tel. 0503-650-348.

Ratlerki suC?ki 3-micsi((Czne
Tel. 0604-578-223.

~przcdam.

Sp17cdam szczeniaki bernardyny.
Tel. 046/814-22-24.
Sprzedam owcmrka nkmicckic,;o 2-letnicgo,
szkolony i suk~ 2-miesięcmą.
Tel. 0663-321-062.
Zaginęła na Widoku kotka trójbarwna
(biało-brą7.owo-c1.arna). Za pomoc w odnale"
zieniu nagroda. Zdjęcia można obejrz.eć
na stronic Vektry. Tel. 0461833-56-54,"
0605-373-577.

Przyjmę szczeniaki, kundelki na
(dla dzieci). Tel. 0506-840-122.

działkę

Owczarki niemiecki, 8-tygodniowc
- tanio sprLc-dam. Tel. 0607-318-187.
Sprzc'<lam indyki wiejskie. nanrralnie kamiione. ubój, bt..~rednio na 7.amówienic.
Tel. 0607-317-180.
Spr1cdam konie msy śląskiej.
Tel. 0601-34-88-99 po 20.

Drzewka owocowe. Tel. 0604-26-27-59.

Sprzedam 2 kózki - 3-lctnic, wiatrówkę
5,5 mm. gwintowaną. Tel. 0502-220-676.

Sprzedam nową ślęzę ogrodniczą IOOO litrów.
Tel. 0600-829-514.

Sprzedam suczk(( owczarka azjatyckiego,
wiek 1,3 me, b. spokojna. lei. 0609-222-232.

Sprzedam sadzonki porzeczki
czameJ i czmwonej. Tel. 0665-517-443.

za odprowaWmie nagrolła. Tel. CJ46183'2-65-99.

Z.;iginął

=iiaczi:k z hl:ązową obróżką.
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Ż ·Zdrowo I

drowo !
NZOZ Centrum Zdrowia „Academos"

. . . . . . . .~~u
przez specjalistę 11°

·_Mart~ Kowalsk

I

KRÓTKIE TERMINY OCZEKIWANIA NA WIZYTĘ
ZAPISY wREJESTRACJI (046) 837-38-30 ~

Szanowni Państwo

BIURO PODRÓŻV

NEMEZIS!
BEZPOŚREDNI ORGAł-llZATOR

lOWICZ, ul. Nadbzurzańska 1/311 p., tel. (046) 837-41-63

pełna gama ofert

„

to takie proste

./ szycie firan i zasłon
./ artykuły pościelowe

./ karnisze
./ bielizna

Sklep czynny: pn. - pt. 900-1700, sob. glo.1'300
Głowno, ul. Kopernika 12a
Jedyna Telewizja Kablowa z Internetem
i fil~m programem lokal'!Yf11

Łowicz,

tel. (046) 837-31-11, tel./fax (046) 837-31-25
ul. 3 Maja 6
tel. (046) 837-77-23
a: p n.- o
MARCHE)
Lo~icz, ul. Tuszewska 45
nna: pon.-pt. 8-18 tel. (046) 830-04·50
Łowicz, ul. Kaliska 6

NA EKOGROSZEK
MW.0~0-WĘGLOWE

·NA ZBOZE, PELETY
~ • Wykonujemy instalacje

C.0. z7% VAT
• Dokonujemy
bezpłatnych kosztorysów,
udzielam orad techniczn eh
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„Ślady Pierwsze li" wkrótce do druku
Kończą się przygotowania
do wydania tomiku poezji pod
tytułem "Ślady Pierwsze li"
z wyborem wierszy osób
uczestniczących w Łowic
kich Warsztatach Literackich działających przy Łowic
kim Ośrodku Kultury.

P

ierwszy tomik uczestników
warsztatów ukazał się w ubiegłym roku. Wiersze i fragmenty prozy zamieścili w nim: Jakub
Pierzankowski, Ewa Tomczak, JacekRybus, Anna Szafurowicz, Gemi
i Marta Balcerzak. Tomik jest cały
czas do nabycia w LOK w cenie 2
złotych. W równie niskiej cenie
sprz.edawany ma być kolejny tomik.
Pi~rwsze Spotkania Literackie
prowadził dr Ziemowit Skibiński,
nieżyjący już obecnie poeta i wy-

Kiernozia

kładowca

Mazowieckiej

Kącik

Muzvcznv

Wyższej

S:zkoły Humanistyczno-Pedagogicz-

nej w Łowiczu. Po odejściu profesora, spotkania literackie postanowił dalej kontylluowaćJacekRybus,
jeden z uczestników warsztatów.
Zainspirowany twórcwścią i formą
spotkań Żyrardowskich Wiecwrów
Literackich, Rybus postanowił wrMiał to być film, który w mojej najmniejszej komórce społecznej utrwali
ganizować grupę, która działałaby na
podobnych zasadach, co warsztaty harmonię, wzajemne zrozumienie i da miłą rozrywkę. Tymczasem połowica
żyrardowskie. Tak powstały Łowic
kie Warsztaty Literackie. Pierwsze piszącego te słowa, zachwycona historią „sieciowej" miłości, nie chciała przyjąć do
spotkanie w nowej formie odbyło wiadomości kilku krytycznych uwag niżej podpisanego o obejrzanej projekcji i od słowa
się w kwietniu 2004 roku. Uczestnjcy czytają na spotkaniach poezję do słowa, miast idylli, tak mniej więcej od Bełchowa do Łowicza w moim samochodzie
i prozę swojego autorstwa oraz dzie.. panowała drażniąca cisza.
ląsięrefleksjami na ten temat Oprócz
pieszę wyjaśnić, że na po- ka za sprawą swojej wykwintnej szawie, on - ceniony genetyk pra- paczliwie szukającąjeszcze odrotakich spotkań organizowane sąrówkaz obrazu w reżyserii Wi formy jest mniej przekonywają cuje na uniwersytecie w Mona- biny uczucia kobietę. Może te
nież tzw. slamy w kawiarni Tygielek
tolda Adamka wyruszy- cy i mało prawdziwy. Powyższa chium), są ze sobą dzięki dobro- wina Magdaleny Cieleckiej
na Starym Rynku, gdzie publicm.JŚĆ
wybiera najlepszy wiersz.
(mak) liśmy do nieodległych Skierniewic, teza niespecjalnie przypadła do dziejstwu in~etu. Po miesiącach która jest panią niewątpliwie efekktóre łowiczaninowi jawią się gustu mojej ślubnej, która przy- epistolarnego romansu, wreszcie towną, tylko mało sympatyczną
obecnie jako prawdziwy kultural- pisała mi męski szowinizm, cy- przyjdzie im się poznać. A gdzie Przynajmniej w tym filmie. Nit
ny raj. Nie dość, że mają kino (są nizm, brak zrozumienia duszy nie- powinni spotkać się kochankowie podobał mi się też amerykańsk
miasta, które tego luksusu w XXI wieściej etc. etc. Więc muszę się jak nie w Paryżu? No a potem .. wątek Jakuba, zupełnie nieprzy
wieku nie znają...) to jeszcze co wytłumaczyć, nie tylko jej.
Potem musicie sami zobaczyć albo stający do całości.
chwila ktoś im koncertuje. U nas
Tyle o wadach. Na plus zapisu·
Zacznijmy od książki. Nie prze- przeczytać.
ubiegłychnaDzieńSenioraimienne na razie imprezowa posucha- cze- czytałem jej z powodów
damek, ceniony operator, ję Adamkowi oprócz wspomnia·
jak wyzaproszenie otrzyma każ.dy miesz- kamy
na otwarcie starej-nowej żej (choć onegdaj podczas kaninie po raz pierwszy sta nych wyrafinowanych obrazkó\\
kaniec gminy, który ma 70 i więcej salki
z wielkim ekranem w ŁOK kułów przeszedłem przez trylonął za kamerą, jednocze- i dźwięków, umiejętne poprowa·
lat, a osób takich jest 539. Przed seu i ... na lato przyszłego roku. gię Grocholi i ...żyję!), ale sprze- śnie rządząc na planie. Tym ra- dzenie niełatwej narracji. Film nit
niorami wystąpią dzieci, młodzież,
kapela ludowa i Zespół Śpiewaczy A może już wcześniej coś się nad danych pół miliona egzemplarzy zem wziął jednak na siebie sporą nudzi, choć niektórzy w sobotn
Bzurą ciekawego wydarzy? kazało naszym filmowcom, wzo- odpowiedzialność, bo przecież re- wieczór w kinie „Polonez" spo,,Kiemozianie".
(mwk)
W końcu już niedługo „pelikani rem kolegów zza Oceanu, zainte- żyseria ekranizacji tak głośnej po- dziewali się raczej propozycj
gród" czekają spore zmiany resować się popularną literaturą wieści zawsze wywołuje spore w stylu „Tylko mnie kochaj"
i wszyscy mamy nadzieję, że idzie magistra fizyki. Jeśli ktoś jednak emocje. A biorąc pod uwagę, że który do „Samotności .. „ ma sit
lepsze!
myśli, że mamy tutaj do czynie- „Samotność ... " to materiał trudny jak budowa łomu do chińskiegc
No, ale wróćmy do mojego mał nia z bistoriąa'la „Nigdy w ży do kinowej adaptacji, zadanie było alfabetu No i nie sposób nie wspó
du szkolnego Magdalena Zielińska żeńskiego
nieporozumienia wokół ciu" jest w błędzie.
po dwakroć skomplikowane. mnieć o Andrzeju Chyrze, najgło
Koza. Podczas niego dzieci w pięk oceny
„Samotności w sieci". - Ewa, inteligentna i posągowo Z pomocą przysżedł mu sam Wi- śniejszym nazwisku ostatnich mie·
nych kostiumach rywalizowały o
Nie chcąc się narażać licznym piękna blondynka, wiedzie dostat- śniewski, pomagając „ufilmowić" sięcy. Aktor gra dużo, wybiera prze·
miano króla i królowej balu. ·
W kategorii klas młodszych czytelniczkom książki Janusza nie życie u boku przystojnego własny tekst. I wyszło im wcale to trafuie kolejne pozycje, stając sit
pierwsze miejsce i tytuł królowej L. Wiśniewskiego oraz równie męża. Związek tych dwojga ludzi zgrabnie, tylko ... No właśnie - bezspornie numerem jeden wśró<
balu zdobyła Katarzyna Rzymska pokażnej rzeszy miłośniczek jej jest już tylko małżeństwem z na- mimo niewątpliwych atutów polskich gwiazdorów. Tym razerr
z klasy I, zaś królem balu został kinowej adaptacji, zaznaczam, że zwy - żyją ze sobą, ale jakby w postaci pięknych zdjęć, fanta- jako Jakub jest przekonywający
Łukasz Koza z III klasy. Wkatego- absolutnie nie uważam tej roman- obok. Ona ma swój świat, on biz- stycznej muzyki i porządnego prawdziwy, z garbem tragicznycł
rii klas starszych królową została tycznej opowieści za nieciekawą, nes. Już się nawet nie kłócą, obo- aktorstwa, film razi sztucznym, klisz z przeszłości. Kibicujem)
Kinga Kosiorek, królem Adam głupią ergo niewartą czasu. Jestem jętnie mijając się w łazience . Więc nierealnym światem. Ewa otacza jego bohaterowi. Do końca.
Błaszczyk z klasy VI. Wszystkich, jednak zdania, co wcale nie jest kiedy Ewa przypadkiem natknie się drogimi przedmiotami, odwieieszę się, że Polak zrobi.
którzy tego dnia postanoWili bawić zarzutem, że Wi'śniewski popeł się w ,,necie" na interesującego dza luksusowe kafejki internetoładny stylowo, niegłup
się w SP Bocheń, nagrodzono drob- nił rzeczoną powieść dla tej pięk mężczyznę, szybko nawiąże z nim we, mieszka w pięknych apartafilm, który mimo pew
niejszej części publiczności, a ob- mailowy kontakt, zwierzając się mentach, a na weekend wyskaku- nych zastrzeżeń, ogląda się do·
nymi upominkami.
(mak) razek zrobiony przez pana Adam- z najskrytszych tajemnic, a fascy- je do Francji.
brze, nie ziewając. To, co mi nic
Ja wiem, że marny wcale po- przypadło do gustu (Paryż, USA
nacja nieznajomym o bratniej duszy przerodzi się w uczucie. Ja- kaźną klasę ludzi zamożnych laptopy, limuzyny, szampat
Lowicz ul. Mostowa 20 kub to facet z przeszłością. Cięż a nawet bogatszych, ale taka baj- z truskawkami itd.) część krytyk
ko doświadczony P,rzez los, tro- kowa scenografia osłabia wymo- potraktowała jako zaletę, podkre·
(046)
chę znużony, ale wciąż gotów na wę filmu. Nasza bohaterka wy- ślając „europejskość" obrazu.
0509-877-268
jeszcze jedną szansę na miłość. gląda tu bardziej na znudzoną dow każdym. razie namawiam
I mimo, że tych dwoje dzielą setki brobytem, zepsutą księżniczkę seans.
kilometrów (ona mies:zka w War- niż skrzywdzoną przez los, rozBogusław Bońc:zaJ

S

Ponad 500 zaproszonych seniorów
lodki ~ek i~ artystyczna to atrakcje, jakie
czekać będą gości zaproszo-

S

nychnaGminnyDzieńSeniora,który odbędzie się w sali Ochotniczej

Straży Pożarnej w Kiernozi w so-

botę l~ października.

Wzorem lat

A

I po iesiennym balu wBocheniu
Doroczny Bal Jesieni był dla
ucznlówzeSzkolyPodstawowej
w Bocheniu w gminie Łowicz
podsunowaniem akcji proekologicznych prowadzonych od
początku roku ~ołnego.

U

nas w szkole podejmowane
rói:ne ini<:jatywy o charak
terze eknlogicznym np. Sprzą
tanie ŚWiata, obchody Światowego
Dnia Ziemi, akcja segregacji <Xipadów oraz cykl.iczne imprezyprzybliżające piękno pór roku. SUf!f,pomysł
zorganizowania Balu Jesieni - powiedziała nam opiekunka samorząsą

·c

tel.

83G-3741,

ru
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v" KOTLY NA EKOGROSZEK
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.

firmowy

UNIGLOB

UG'" pn.-pt.
Stryków, ul. Ozorkowska 8
8·16, tel. 042/616-12-01
-

---

Firma organizuje tanio obfite

KOTLY MIALOWO-W~GLOWE
GRZEJNIKI ALUMINIOWE
* bezpłatne koszłory•y i porady techniczne
lOWIGZ1 ~ Napoleoii~ka 121 teł. (04-6) 837·83-93
ul. Bielawska 17. tel. (042) 719-15-26

,GŁOWNO.

lSKUP OWOCOW wOSTROWCU

:WSEZONIE LETNIM KUPUJEMY:

oraz IMe lmprez4 olcoffcznokfowe

Tl

..._..._
......_...._...._
......._________________ .

0

najwyższa możliwa jakość

organizacji

0 profesjonalna obsługa
\
0 piękny wystrój sali Z.apra~IQM~

: • truskawki
\\
r • wiśnie .
GO'tó'łłU\ •
1 • porzeczki
: • śliwki i inne owoce miękkie
~
1•

jabłka przemysłowe

: Przy dużych ilościach możliwy dojazd!ll

ul. Zagrodowa 32d
• : Te/. 046-838-45-28, 0505-068-'187
tel. (046) 830-31-35, kom. 0504-359-441 ~ I~ WYTNIJ I ZACHOWAJ li!

Łowicz,

~----------------------
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. INFORMATOR
ŁOWICKI
Telefony:
Taxi osobowe 046-837-34-01
InterTaxi 0603-06-18-18
Taxi bagażowe 046-837-35-28
Powiatowy UrLąd Pracy
046-837-04-20; 046-837-03-73
Biw-o Rady Miejskiej 046-830-91-06, 046-830-91-11
Urząd Miejski: Sekretariaf046-830-91-5 I
Awarie oświctlenia.µlic.zii.ę"go 046-830-91-45 do 47;
0605-629-841 ~y calą dol><;;
046-1l62-16-63 -Od 7.00 do 15.00,
046-862-16-63 po 15.00 automatyczna sekretarl<a
Urząd Skarbowy: centrala 046-837-43-58.
046-837-32-38. 046-837-65-59;
sekretariat 046-837-80-28;
ZUS 046-837-69-09
~
Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie ,,Pasiaczek"
Łowicz, ul. Św. Floriana 7 (muszla na Błoniach),
tel. 046-837-66-92, czynny codziennie (oprócz sobót) w godz. 16.00 - 20.00.
Punkt poroocy dla ofiar przemocy w rodzinie (siedziba
ŁSA„Pasiaczek", Łowicz, ul. Św. Floriana 7 (muszla
na Bklniach),czynny: pn.,wt, czw. wgodz. 16.00-19.00.
SamopomocowaGrnpaAbstynencka,,Niemamocnych"
wZdunach(siedzibaGOKZduny)-czw.godz.18.00.
Gminna Grupa Abstynencka w Bielawach - spotkania
w czwartki w godz. 10.00-11.00. Po informacje
można dzwonić w czwartek do Urzędu Gminy
w Bielawach w godz. 8.00-1 O.OO.
Punkt konsultacyjny przy Grupie Wsparcia „ Przeminęło z wiatrem" (problem przemocy) w Domaniewicach, czynny: pt. 16.00-\8.00, tel. 046-838-33-11.

Informacje:
Infonnacja PKP 046-83 7-63-1 1
Informacja o krajowych numerach 118-913
lnfonnacja o międzynarodowych numerach 118-912

INFORMATOR
GLOWIEŃSKI
I STRYKOWSKI
Informacje w Głownie:

Naprawa telefonów 9224
Telegramy (nadawanie) 905
Bezpłatna ogólnopolska informacja o schroniskach
i jadłodajniach 9287
Bezplatna informacja gospodarcza o handlu, usługach,
produkcji i wyższej użyteczności publicznej ,
tel. 046-94-34, fax: 046-322-555

Pogotowia:

Dyżury

Filia Powiatowego Urzędu Pracy 042-719-84-22
Urząd Miasta - Gminy Stryków 042-719-80-02
KRUS 042-719-95-15
· Taxi osobowe 042-719-81-35

Pogotowia w Głownie:
Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy
Policja 042-719-20-20; 997 alarmowy
Straż pożarna 042-719-10-08; 998 alarmowy
Zll<;ład pogrzebowy
042-719-14-40, 042-719-30-24
Pogotowie energetyczne 042-719-10-60

- aoteki całodobowe:
• ,,sloneczko" ul. Stanisławskiego,
tel. 046-830-22-02

• "Medest IV'' ul. 3 Maja,
tel. 046-837-3ł-1 l, 046-837-31-25
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. 10.00-17.00
Chąśno: czynna: pn.-pt. 9.00-14.00, 16.00-ł8.00,
sb. 8.00-12.00
Domaniewice, ul. Główna: '
czynna: pn.- pt. 9.00-16.00, sb. 9.00-12.00
Łyszkowice:czynna:pn.-pt9.00-16.00,sb. I0.00-14.00
Kiern<YLia, Rynek Kopernika 12
czynna: pn.-pt. 8.00-16.00, sb. 8.00-13.00
Kiernozia, Kościuszki 6
czynna: pn. -pt. 8.00-17 .OO
Kocierzew: pn.-pL 8.00-15.00
Sobota: pn.-pl. 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

przychodni:

Lecznica dla Zwierząt:
- ul. Sowińskiego 3, tel. 042-719-11-04;
- ul. Łowicka 62, tel. 042-719-14-40

Pogotowia w Strykowie:
Policja 042-719-80-07; 997 alarmowy
Straż pożarna 0472-719-82-95; 998 alarmowy
t'.akład pogrzebowy 042-719-86-16
Zakład energetyczny 042-719-80-10
Lecznica dla zwierząt 042-719-80-24

przychodni

w Głownie:

Telefony w Strykowie:

Łowicz

• Pogotowie ratunkowe - tel. 999
• Dział Pomocy Dorażnej, ul. Ułańska 28,
tel. 046-837-56-24
- Ambulatorium Pomocy Oorażnej czynne: w dni
robocze w godz. 16.00-8.00, soboty, niedziele
i święta od 8.00 (przez 24 h). Pacjenci objęci
opieką medyczną Niepublicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej - przyjmowani są w Ambulatorium Pogotowia po godzinach funkcjonowania ww. Zakładów.

Dyżury

Tetefony w Głownie:

Apteki:

Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997
Telefon informacyjn<rpfublemowy
- Poradnia Lecz.errur Uzależnień 046-837-37-07
- Poradnia Zdrow\ą-Psychicznego 046-837-36-51
Policyjny telefon zaufania 046-837-80-00
Pogotowie energetyki c;ieplnej 046-837-59-16
Pogotowie wodno-kanalizacyjµe 046-837-35-32
Pogotowie energetyczne· 046-83 7-36-05
G~ butlowy 046-837-16-16, 046-837-66-08,
046-837-41-02, 046-837-30_-30, 046-837-72-72,
046-837-20-37, 046-837-47-77, 046-837-44-44,
046-837-84-40; 046-838-15-00;
Warsztat konserwatorski ŁSM 046-837-65-58
Zaklad pogrzebowy: 046-837-53-85, 046-837-07-10,
046-837-20-22, 046-837-26-74
Lećznice dla zwierząt
ul. Starościńska 5
tel. 046-837-52-48
ul. Chełmońskiego 31
tel. 046-837-35-24
ul. Krakowska 28
tel. 046-830-22-86
Łyszkowice
tel. 046-838-87-19

Informacja: PKS 042-631-97-06
Naprawa telefonów 96-%
Naprawa telefonów publicznych 980

Fil ia Powiatowego Urzędu Pracy 042-719-20-76
Urząd Miejski: - ul. Młynarska 042-719-11-51
- ul. Dworska 042-719-11-29
Urząd Gminy Głowno 042-719-12-91
Taxi osobowe 042-719-10-14

- Pediatryczne Ambulatorium Pomocy Dorażnej,
ul. Ułańska 2; przyjęcia dzieci do 3 r.ż. - w dni
powszednie w godz. 16-8; dzieci do 16 r.ż.
- w soboty, niedziele i świ<;ta przez 24 godziny.
Dzieci objęte opieką medyczną Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - pl'ZY.imowane są w Ambulatorium Pediatrycznym po godzinach fimkcjonowania tych zakładów.
• Poradnia Leczenia Uzależnień,
ul. Kaliska 6, tel. 046-837-37-07

Zegarynka 9226
Rozmowy międzymiastowe - zamawianie 9050

Przychodnia Rejonowa. ul. Kopernika 19,
tel. 042-719-10-92, 042-710-71-26
- poradnia ogólna: pn.-pt. 8.00-18.00
- poradnia dla dzieci: pn.-czw. 8.00-18.00,
pt. 8.00-15.30
- poradnia K: pn. 8.00-12.00 i 14.00-16.00;
wt. 8.00-12.00; śr. 8.00-ł2.00 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. !0.00-18.00, czw. 8.00-15.00;
pt. 13. ł5-20.00.
- poradnia chirurgiczna: pn.-pt. 10.00-15.00
- poradnia naczyń obwodowych: pn. 13.00-14.00
- dermatolog: wt 8.00-12.00; śr. 13.00-15.00;
czw. 8.00-12.00
- urolog: śr. 11.00-13.00
- laryngolog: ran. 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

Msze święte
w niedziele i święta:

Kościół Sióstr Bernardynek: 8.00, 10.00;

•

• Kaplica seminaryjna: I O.OO

• K-OŚciól św. Leonarda: ł O.OO, l l.30

Wystawy:
•Muzeum ludowe rodziny Br.rozowskich w Sr&mowie, czynne w dni powszednie w godz. 9.0019.00, w niedziele i święta w godz. lZ:00-19.00.
Zwiedzanie możliwe wyłącznie w obecności wła
ściciela w grupach minimum 5 osób.
•
,,Adam Głuszek - rze-ibiarz i kolekcjoner" tematy, na których skupia się artysta to wizerunki
ptaków, rzeżby sakralne, sceny związane z obrzę
dowością doroczną i rzadziej lematy świeckie, zamknięte w fonnę rzeżby lub płaskorzeżby. Obok
działalności twórczej poświęca się jeszcze jednej
pasji - kolekcjonowaniu przedmiotów związanyGh
z kulturą ludową. Wystawa czynna do 26 listopada muzeum w Łowiczu.
• "Inne Tatry" - Fotografie Piotra Drewniaka, wystawa przedstawia przede wszystkim fotografie Tatr
po stronie słowackiej, coraz częściej i chętniej
odwiedzane przez Polaków. Wystawa czynna do
22 pażdziemika, muzeum w Łowiczu.

Kino LOK
ul. Podrzęczna 20, tel. 046/837~40-01
Czwartek - środa. 5-11 oaździernika:
kino nieczynne

Koncerty
Piqtek. 6 oaździernika:
• godz. 20.00 - ko!'CCfl jednego z najciekawszych
młodych zespołów reggae/ska „Cała Góra Barwników", klubokawiarnia Tipes Topes, cena biletu 8 zł.

Inne

• Parafia św. Ducha: 7.00, 8.30, IO.OO, 12.00, 18.00;
• Parafia Chrystusa Dobrego Pasterm:
7.00, 8.00, 10.00, 11.15, 12.30, 17.00;
• Kościół o.o. Pijarów: 8.00, 9.30, ! I.OO, 12.30, 16.00;
• Katedra: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00; 20.00;
w soboty godz. 18.00 msza z liturgią niedzielną

Czwartek, 5 października:
• godz. I 8:00 - spotkanie w ramach cyklu spotkań
z okazji 870-łecia miasta Łowicza z ks. Slawofnirem
Skowronkiem na temat „Księgi metrykalne jako źró
dło do poszukiwań genealogicznych", Łowicki Klub
Katolicki Diecezji Łowickiej, wstęp wolny.

- new-olog: pn„ śr. 15.00-18.00
- ortopeda: pn„ wt., czw., pl 11.00-13.00
- okulista: pn„ śr., pt 8.00-13.00
- diabetolog: wt., czw. 11.00-13.00
- stomatolog: pn. 8.00-1825, wt, śr. 8.00-15.35;
czw., pt 8.'00-15.35
- ortodonta: pn. 11.00-18.25; wt„ śr. 11.00-18.00

Apteka w Bratoszewicach, Pl. Staszica,
tel. 042-719-89-68,
czynna: pn.-pt. 8.00-13.00;
Apteka w Dobrej, tel. 042-710-98-00;
czynna: pn.-pt. 8.00-15.00, sb. 9.00-14.00.

Dyżury
czw.
pt.

Dyżury

przychodni
w Strykowie:

Ul. Kościuszki 27, tel. 042-719-80-34
NZOZ Medico, ul. Targowa 16, tel. Q.12-719-92-30

Apteki:
Apteki w Głownie:
MEGA, ul. Sikorskiego 45/47, tel.042-719-10-28,
czynna: pn.-pt 8.00-19.00, sb.8.00-14.00;
ul. Zgierska 27, tel. 042-719-24-84,
czynna: pn.-sb. 8.00-21.00;
Konwalia, ul. Łowicka 38, tel. 042-719-21-31
czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb. 9.00-14.00;
ul. Kopernika 19, tel. 042-719-20-12
czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb. 8.00-13.00;
ul. Swoboda 17/19, tel. 042-719-44-66
czynna: pn.-pt. 8.00-21.00, sb. 9.00-14.00;
Apteki w Strykowie:
ul. Plater 2, tel. 042-719-80-41;
czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb. 8.00-15.00;
ul. Kolejowa 11, tel. 042-719-82-7ł
czynna: pn.-pt. 9.00-17.00, sb. 9 .00-13.00;
uf Targowa 14, tel. 042-719-86-89
czynna: pn.- pt. 8.00-18.00, sb. 8.00-14.00;
ul. Kolejowa 33, tel. 042-719-81-48
czynna: pn.-pt. 8.00-18.00, sb. 8.00-15.00;

IDONIKA
WYPADKÓW
MIL08NYCH

• Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy:
8.00, IO.OO, 12.30, 18.00

5.10.

aptek w Głownie:

Sikors~iego45/47

tel. 042-719-10-28
6.łO.
Sikookiego45/47
•tel. 042-719-10-38
sob.
7.łO. Zgiers~a2')
tel.042-719-24-R4
ndz.
8:10. Zeierska 27
tel. 042:719-24-lW
pn.
8.10. Zgicrslca27
tel 042-719-2.\-84
111.
IO.IO. Zgimka17
tel. 042-719-24-84
śr.
li.IO. Zgimka27
tel. 042-719-24-84
Apteki pełnią dyżury w dni powszednie w godz.:
19.00-8.00 dnia następnego: w soboty i niedziele:
w godz. 8.00-8.00 dnia następnego.

Dyżury
o:l1.

aptek w Strykowie:

8.10. Stryków, ul. Targowa 14 tel.042-719-86-89
Apteka pełni dyżur w godz.: 9.00-14.00.

Kino w Głownie
Sobota - niedziela. 7-8 października
•godz. 14.00 - "7 krasnoludków - historia prawdziwa" - komedia prod. niemieckiej
•godz. 15.45 - ,,Step Up - taniec zmysłów" - musical
prod. USA
W świecie muzyki i tańca rozgrywa się historia Tylera i Nory, wywodzących się z całkowicie różnych
środowisk, którzy pragną zrealizować swe marzenia.
Wtorek, IO pai,dziernika
• godz. 9.00 i I I.OO - ~7 krasnoludków - historia
prawdziwa" - komedia prod. niemieckiej

ś{u[Jowiafi sobie:

ił
'

- Katarzyna Majer z Nowej Niespuszy
i Tomasz Polańczyk z Łowicza
- Sylwia Wacławi~k z Emilianowa
i Wojciech Margiela z Grzybek
- Monika Zbądzka z Bobrownik i Dariusz
Kaniewski z Ćmiszewa Rybnowskiego
- Joanna Sieczkowska z Bąkowa i Andrzej Wesołowski ż Kiernozi
- Monika Sobieszek z Głowna
i Bartłomiej Koszelski z Nagawek
- Wioletta Mucha z Głowna
i Jakub Aleksandrow z Osin

I

i

-

urotf.zi-6) s~:
CÓRECZKI
- państwu Każmierczakom z Zamiar
- państwu Sobczykom z Borówka
- państwu Chojeckim z Mysłakowa
- państwu Charążkom z Osieka
- państwu Kubicom z Nowego Złakowa

SYNKOWIE
- państwu Balejom z Zakrzewa
- państwu Zającom z Karszic Małych
- państwu Jankowskim z Łowicza
- państwu Szymczakom z Łowicza

• SKARB ROLNIKA e
REDAGOWANY PRZV WSPÓŁPRACY Z WOJEWÓDZKIM
ODR BRATOSZEWICE • REJON lOWICZ

NOTOWANIA Z TARGOWISKA
W ŁOWICZU z dnia 29.09.2006 r.
jaja fermowe
jaja wiejskie
buraczek cze<wony
cebula
czosnek

15szt

3,0J
5,0J

15szt.
kg
kg

1,00

o.oo

glćmka

jabłka

szt.

pietruszka
pomidoty

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

por

szt

salata .
seler

szt

szt.

rzodkiewł<a

IMoszczyzna
ziemniaki
gruszki
miód
k<µJSla
kalafior
koperek
natka pietruszki

0,70
1,70
2,00
1,00

kg
kg

kapusta kiszona
kapusta pekitisl<a
marchew
ogó!1<i
papryka CZelWl'.JM
papryka żółta
papryka zielona
pieczarki

1.00
3,00
3,00
3,5)

' 3,00
3,00
5,00
2,00
0,70
1,00

pęczek
pęczek

kg
kg
0,91
glćmka

śliwki

fasola strąkowa

szt.
pęczek
pęczek

kg
kg .

o.oo

1,5)

2,0J
1,3)
3,00

22,00
1,20
2,00
0,00

o.oo

2,00
3,00

ROLNIK SPRZEDAJE
(ceny z dnia 3.10.2006 r .)
Żywiecwieprzowv:

Ceny żywności: (dane z 3 października) w Łowiczu

wGłownie i Strykowie

ASORTYMENT
3,09

3,09

3,40

3,29

3,29

3,40_

3,09

3,15

3,19

3,30

2,90

3,15

mąka szymanowska

2,15

1,79

2,20

1,85

1,85

2,00

1,69

1,85

1,89

1,90

1,80

1,89

1,90

chleb

1,29

0,89

1,20

1,05

1,05

1,20

0,95

1,20

1,15

1,10

1,90

1,30

1,50

ziemniaki

0,90

1,29

1,20

1,45

1,45

1,50

1,08

1,60

1,09

1,20

1,10

0,95

0,60

marchew

1,59

1,65

1,50

2,20

2,09

1,56

1,20

1,80

schab bez kości

21,99

18,49

16,90

17,90

17,90

18,00

18,09

18,00

18,80

18,80

18"2Q

17,70

13,00

17,30

wołowe bez kości
wołowe z kością (antrykot)

10,99

i0,79

10,50

15,70

15,70

łopatka bez kości

11,79

11 ,99

11,80

11,50

11 ,50

szynka gotowana ·

12,99

10,99

19.80

17,80

17,80

17,00

3,49

6,99

6,50

9,70

9,70

6,70

9,99

10,90

9,80

9,80

9,90

15,29
7,50

18,49

14,00

15,59

18,90

3,30

kurczak

masło extra

SkowrodaPłd.:3,90:zllkg+VAT

Wicie:4,00:zllkg+VAT
Ziewanice: 3,90 :zllkg+VAT
Różyce: 3,80 :zllkg+VAT

3,99

-~
4 ,_
59_-+--_5~,3_
0 -+--5-'-,8_0_-+----'5,_80

----+-----+---9,99
---

12,50

10,90

OFERTY PRACY

18,00

19,70

3,55

~7 ,30

7;70

11,20

17,65

9,80

10,30

12,00

-+--_4_,9_5 _+--_5_,60 __,r-_6~,3_0_,___4_,6_0~_.-+----ł

5,00

1_0._90_-+-_11_,oo_-+-_1_3_,16_-+--~-

_ _ _,

_11~,oo
_ _,__1_1._3Q~-+--1
0 ,_80_+-_8-'-,5_0

~ ,- \1.::

113_.~o-oo_+---_11~~~

11~~~-+-·-\o-.~5_00_+---1-.5-0-+---1-.6-o-

11~::

2, 19
1,99

1,99
1,99

3,00
3,00

2,70
2,35

2,70
2,35

3,30

2,85·
1,83

2,95
3,00

2,99

3,00
2,50

3, 10
2,85

2,80
2,30
1,9_0_,___2_,3_0 - ;

1,69

1,39

1,60

1,59

1,59

1,90

1,59

1,75

3,49

1,70

1,75

1,70

1,70

o,19

. 0,29

o,34

o.37

•o.37

o,40

o,36

o,35

0,28

0,25

o,35

0,29

o,33

8,99

10,00

9,60

9,60

11,00

9,47

9,90

10,45

9,00

9,00

8,90

8,50

" ! \1.:i

•Kiemozia: krc:Mly2,40-3,80 :zllkg+VAT;
byki 5,00 :zllkg+VAl;jalóM<i 4,00 :zllkg+VAT.
•Domaniewice: krc:Mly3,50 :zllkg+VAT;
byki 4, 75 :zllkg+VAT;jalóM<i 3, 70 :zllkg+VAT.
• Skowroda Płd. : krc:Mly3,50 :zllkg+VAT;
byki4 ,90 :zllkg+VAl;jalćMlki 3,90 :zllkg+VAT.
•Różyce: krc:Mly3,60 zł/kg+VAT;
byki4,80 :zllkg+VAl;jalóM<i 3,60 :zllkg+VAT.

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu
(stan na 3.10.2006 r.)

-----------+--4_,_,9_9_+-_4_,_,8_9_+-_5_,_,9_o_+-_5~,6_
o _+-_5~,6_
o _+-_7~,5_o_+-_
5,_
89_ _,__
9._3o_ _,__
6,_
09_ _,__
6,_5o_ _,__
6,_oo_ -+-__9_,5o~__,kaszanka_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--+_4~,_
99_-+--_5~.9_
9
4,80
5,90
_5=,9_
0 _+-_4_,_,1_0_+----'
4,'29_-+-_5_,_,o_
o_+----'---+-4~,5_
0 _+-_4_,_,5'--'0-+----'
6,'50 __,__ __
słonina
2,99
0,99
2,20
1,90
~-1---~+--_,._-+2,50
3,00

~~:':U:!~of:~ii

Kiemozia:3,90:zllkg+VAT
Domaniewice:4,00:zllkg+VAT
Kamków:3,90:zllkg+VAT

Żywiecwo!owy:

cukier

filet z !!1._orszczuka (kg)

•
•
•
•
•
•
•

-Y:oo +--\-~~~900-+--\-~~~ooo_

•pracoM1ikfi2yczny, •bla::haz-lakiemik, •sprzedawca,
•pracownik pomocniczy przy produktji z gr. inwalidzką,
•kierownikdzialu w markecie,• sekretarka z bie9<lznajomoSciajęzyka nienieckie9:>. • mechaniksarnoc:hodo-.
wy, • terapeuta zajęciowy, • pracownik przy produktji
leków, • kierowca A,B,C, • kierownik sklepu AGQ,
• sprzedawca w sklepie AGD RTV, •rctxitni<bt.rcbMany,
• specjalista ds. reklamy, •osoba do montażu podłóg,
• handlowiec, • kierowca kat C+E, • lektor-pra<XlW11ik
biura ogłoszeń,• sprzedawca w sklepie odzieżowym,
• cukiernik, • kelnerka, • pomocnik-monter okien,
• operator maszyn kaserujących, •szwaczl<a

I

OFERTY STAŻU: •pracownik fizyczny, •magazynier,
•kierowca kal Bi C, •sprzedawca,• przedstawiciel
handlowy,• pracownik biurowy,• kelnerka,• technik
bWowndwa. •robotnik budaMany, •sprzedawca paliw,
•mechaniksamochodcmy. •kasjer-sprzedawca, •pracownik administraajny, •adminiStratorsieci informatycz.
nej, • mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych,
•robotnik gospodarc:zy, •sprzedawca - przygotowanie
~

./

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

nowy

ŁOWICZANIN

SPORT

5.10.2006 r.

•
Piłka nożna

Piłka nożna

-

•

SPORT

zespoły młodzieżowe

•

•

SPORT

Pelikana

Łowicz

SPORT
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•

- klasa okręgowa juniorów, miodzików i orlików

PRZEGULI, ALE FAJNIE GULI
UGA OKRĘGOWAJUNIORÓWSTAR

szrcH-

6. kolejka: MaroviaRawaMarowiecka
- Astra Zduny 4:2, Pelikan Lowicz - W1-

dok Skierniewice 2:5, Orl<(ta Cielądz Sokół Regnów 3:0 (w.o.), C7.ami Bednary
- Jutrzenka Mokra Prawa 8:2. Pauza:
Rawka Bolimów.
1. Widok Skierniewice (2)
5 15 22-8
2. Czarni Bednary (3)
6 13 21-10
3. Pelikan Lowicz (1)
5 12 21-5
4. Orlęta Cielądz (4)
5 li 19-9
5. Mazovia Rawa Maz. (6)
6 9 15-11
6. Astra Zduny (5)
5 6 25-14
6 4 10-33
7. Jutrzenka Mokra Pr. (7)
8. Sokół Regnów (8)
5 o 4-23
9. Rawka Bolimów (9)
5 o 4-27

Najmłodsza drużyna
towała się naprawdę

UGA OKRĘGOWA „DEYNY":
• DARPlacencja-PELIKAN Lowicz
1:6 (0:4); br.: Dawid Sut 2, Marcin Domalewski 2, Michał Marcinowski i Michał Felczyński.
Pelikan: Rusek - Felczyński, Wawrzyn,
Płacheta (68 Nowogórski),Wróbel (55 Plichta) - Gajda (62 Jóźwiak), Jarosz, Sujkowski
(52 Kneszewski), Marcinowski - Domalewski, Sut
Placencja, 30 września. Podopieczni trenera Artura Balika odnieśli zwyci<(stwo, a gracze Pelikana najwi<(ksze kłopoty
mieli z nierównym i w~kim boiskiem.
• VAGAT Domaniewice - OLIMPIA
Chąśno 1:1 (1:0); br.: Andrzej Maciejewski.

Pelikana - orfików li co prawda
bardzo dobrze...

przegrała,

ale zaprezen-

1. Start Złaków Borowy (1) 5 1O 20-4
2. Białka Biała Rawska (2)
4 9 12-4
3. Czarni Bednary (3)
4 8 16-3
4: Mazovia Rawa Maz. (5)
4 7 13-3
5. Pogoń Bełchów (4)
5 7 8-8
6. Widok Skierniewice (6)
4 6 I 0-17
7. Macovia Maków (8)
5 6 12-31
8. Laktoza Lyszkowice (7)
4 3 6-17
9. Naprzód Jamno (9)
5 1 5-15
UGA OKRĘGOWA „KUCHARA ":
5. kolęjka: Olimpia Paprotnia - Astra
Zduny 8:4, Żak Godzianów - Mazovia
Rawa Mazowiecka 4:1. Mecz: Jutrzenka
Drzewce - Widok Skierniewice przełożono
na 5 października.
l.ŻakGodzianów(l)
5 15 35-7
2. Mazovia Rawa Maz. (2)
5 9 38-1 O
3. Jutrzenka Drzewce (3)
4 9 19-11
4. Widok Skierniewice (4)
4 6 35-15
5. Olimpia Paprotnia (5)
5 3 10-46
6. Astra Zduny (6)
5 · O I 0-58
KLASA OKRĘGOWA GÓRSKIEGO:
• MACOVIA Maków - OLIMPIA
Chąśno 1:8 (1:3); br.: Sebastian Sołtysiak
3, JakuhRojek2, Sebastian Witkowski, Kamil
Koza i samobójcza.
Olimpia: Matuszewski - Piotr Kowalski,
Witkowski, Marek Kowalski, Kochanek
(47 Tomasz Sołtysiak), Lus (20 Kotlarski),
Rojek, Koza, Białkowski - Sebastian Sołty
siak:, Grzelak (57 Okraska).
Maków, 27 września. w.zaległym
spotkaniu podopieczni trenera Witolda
· Łona wygrali po raz trzeci w tym sezonie - tym razem ograli graczy Macovii
Maków.
• STARf llaków Borowy-PELIKAN
Lowicz 1:3 (0:1); br.: Adam Pochwała
(7 kamy), Albert Lepieszka (33) i Rafał Soł
tysiak (59).
Pelikan: Trupinda (58 Burzykowski) Gawryjałek, Kapica, Wiankowski - Kaczor
(31 Sołtysiak), Bryła, Łukawski (56 Olko),
Sikora (53 Wyszogrodzki), Pochwała - Lepieszka, Znajewski (54 Tkacz).
Złaków Kośćielny, 1 października.
Zespółtrenera Roberta Wilka rozegrał ko-

lejny- bardzo trudny mecz, a kierownik druOlimpia: Wiktor Maciejewski (40 Gajda) żyny rocznika 1994 - Krzysztof Olko, tak
MŁODS2YCH:
- Kolos, Łukawski, Bogucki, KCJ.t.a - Roróg, podsumował U( rywalizacji(: W Złakowie
• ORZEL Nieborów - PELIKAN Lenarczyk, Andrzej Maciejewski, Witkow- grało nam się naprawdę ciężko, ale tym barLowicz 0:6 (0:3); br.: Radosław Domiń ski - Jabłoński, Grzelak.
dziej cieszy nasze n1YCz°ęs'two- nawet nikle ...
czak 2 (I I i 49), Remigiusz Leszczyński 2
Domaniewice, 30 września. Co
5. kolejka: Oljmpia Chąśno - Unia
(27 i 40), Przemysław Bończak (46) i Mi- prawda prowadzony przez Ryszarda Skierniewice 0:9, Mazovia Rawa Mazochał Brzozowski (55).
Ogonowskiego Vpgat prowadził grając wiecka - Macovia Maków 7:1, Start Zła
Pelikan: Zieliński - Łukasz Fudała, St<(- zprzewagąjednegogracza,alemimowszyst ków Borowy - Pelikan Lowicz 1:3. Pauz.a
pień, Wróbel, Szczypiński - Brzozowski ko Olimpia (trener Wrtold Łon) doprowa- Widok Skierniewice.
(70 Mateusz Fudała), Domińczak, Bończak, dziła do remisu ...
l. Unia Skierniewice (I)
5 13 41-5
Zabost (65 Adrian Zawadzki) - Frątczak
5. kolejka: Dar Placencja - Pelikan 2. Pelikan Łowicz (2)
4 1O 18-3
(53 Wawrzyniecki), Leszczyński.
Lowicz t :6, Vagat Domaniewice - Olim- 3. Olimpia Chąśno (4)
4 9 18-12
Nieborów, 30 września. Tak napraw- pia Chąśno 1:1. Pauza: Fenix Boczki. 4. Start Złaków Borowy (3) 5 6 25-19
d<( łowiccy jlll)iorzy młodsi dopiero po raz Mecz: Sierakowianka Sierakowice - Mazo.- 5. Mazovia.Rawa Maz. (5)
4 6 16-16
pierwszy w tym sezonie rozegrali mecz na via Rawa Mazowiecka przełożono na 6. Widok Skierniewice (6)
4 O 5-26
dobrze przygotowanej płycie w gościnnym 21 października, godz. IO.OO.
7. Macovia Maków (7)
4 O 3-45
Nieborowie. Od pierwszych minut zespół l. Mazovia Rawa Maz. (1)
4 12 42-1
KLASA OKRĘGOWA ORUKÓW:
trenera Grzegorza Majchrzaka i kierow- 2. Pelikan Lowicz (2)
4 9 39-4
5. kolęjka: Pelikan I Lowicz- Widok II
nika Jerzego Domińczaka konstruował 3. Olimpia Chąśno (3)
4 7 13-21 Skierniewice 7:0, Unia Il Skierniewice składne akcje, a pierwszy gol padł w 11. 4. Vagat Domaniewice (4)
4 7 13-25 Unial Skierniewice O: 10, Pelikan II Lowicz
minucie. Po solowej akcji na strzał lewą nogą 5. Fenix Boczki (5)
4 6 6-35 - Widok I Skierniewice 3:5. Pauz.a: Mazdecydował si<( Radek Domińczak, pod- 6. Sierakowianka (7)
3 O 7-17 zovia Rawa Mazowiecka
wyższył Remek Leszczyński, który 7. Dar Pbcencja (6)
5 O 7-24 I. Widok I Skierniewice (1) 5 12 28-6
dobił piłki( do bramki po uderzeniu Prze4 9 20-3
KLASA OKRĘGOWAMICHAWWICZA: 2. Unia I Skierniewice (2)
mysława „Bońka" Bończaka, a przed
5. kolejka: Macovia Maków- Pogoń Beł 3. Pelikan I Lowicz (4)
4 9 16-4
przerwą Leszczyński zdobył trzecią bram- chów 2:0, Start Złaków Borowy- Czami 4. Pelikan li Lowicz (3)
4 6 9-6
ki( dla swojego zespołu.
4 3 3-17
Bednary 0:0, Naprzód Jamno - Mazovia 5. Unia li Skierniewice (5)
4 3 3-13
Tuż po wznowieniu gola strzałem Rawa Marowiecka 0:0, Laktoza Lyszko- 6. Mazovia Rawa Maz. (6)
z osiemnastu metrów zapisuje na swoje kon- wice - Widok Skierniewice 1:2. Pauza: 7. Widok II Skierniewice (7) 3 O 0-28
Paweł A. Doli1iski
to Bończak, a chwil<( później tym razem Białka Biała Rawska.
z prawej trafia ,,Sonia" Domińczak. Wynik
spotkania ustalił celnie główkując po rzucie
rożnym Michał Brzozowski.
5. kolejka: Orzeł Nieborów - Pelikan
L-Owicz 0:6, Pogoń Bełchów - Pogoń Godzianów 4:2, Laktoza Lyszkowice-Olimpia Niedźwiada 1:1 , Macovia Maków GKS Głuchów 2:0.
1. Pelikan Lowicz (ł)
5 15 23-1
2. Pogoń Bełchów (2)
5 12 22-7
3. Macovia Maków (3)
5 IO 7-5
4. Pogoń Godzianów (4)
4 6 14-7
· 5. GKS Głuchów (5)
5 6 8-17
6. Laktoza Lyszkowice (7)
5 2 '4.11
7. Olimpia Niedźwiada (8) 5 2 5-24
8. Orzeł Nieborów (6)
4 1 3-14 Orlicy Pelikana zagrali w strojach ufundowanych przez firmę .Bracia Urbanek''.

LIGA OKRĘGOWA JUNIORÓW

Młodzi piłkarze

Pelikana-93

odnieśli

w Skierniewicach bardzo

ważne zwycię

stwo nad Unią. ..

Piłka nożna

- 5. kolejka wojewódzkiej ligi Kuchara

Derby dla łowiczan
• UNIA Skierniewice - PELIKAN
Lowicz 1:2 (1:1)
O: I - Damian Kosiorek (20), I :2- Damian
Kosiorek (55).
Pelikan: Milczarek - Wardziak:, Pomianowski, Dyngus (36 Marciniak) - Kantorek, Czubak (65 Wojciechowski), Gawrysiak:, Krysiak (70 Plichta), Nieradka (65 P<tdziejewski) - Kosiorek, Łaz.ęcki.
Skierniewice, 27 września. Coraz lepiej poczynają sobie w lidze wojewódzkiej
młodzi piłkarze z drużyny Pelikana z rocznika 1993. Podopieczni trenera Jarosła
wa Rachubińskiego tydzień temu wysoko pokonali u siebie Orła Łódź i to było
ich pierwsze zwyci<(Stwo. W ubiegłą środ<(
łowiczanie po raz drugi wygrali w tej nmdzie z rywalem, którego znają z ubiegłego
sezonu z ligi okr<(gowej (remis 3:3 i wygrana
2: I). W derbach na terenie rywala Pelikan
odniósł bardzo cenne zwyci<(stwo nad Unią,
wygrywając 2: I.
Cały mecz był bardzo wyrównany i trudno było wskazać faworyta. Łowiczanie
w 20. minucie zdobyli prowadzenie. Rzut
Piłka nożna

wolny z lewej strony boiska egzekwował
Piotr Gawrysiak. Jego „wrzutka" była
bardzo dobra i skorzystał z niej Damian
Kosiorek, który z pi<(Ciu metrów zdobył
bramki( głową, Niestety prowadzenia nie
udało si<( utrzymać do przerwy. Miejscowi
strzelili bramki( „do szatni'', wykorzystując
nieporozumienie naszych obrońców.
W drugiej cz.<(Śei meczu Pelikan cz.ę;to
gościł pod bramką rywala, a para Jakub
tazęcki i Kosiorek robiła wiele zamieszania i zagrożenia Już w pierwszych minutach dogodne sytuacje mieli Maciej Marciniak i Mateusz Krysiak. W 55. minucie
udało si<( zdobyć bramk«, która zadecydowała o końcowym sukcesie. Łowiczanie zachowali tu si<( bardzo sprytnie i przytomnie. Po faulu i gwizdku S<(dziego nie czekali
na rywala tylko szybko wybili piłki(. Gawrysiak dograł ją idealnie „w uliczkę' do Kosiorka, a ten wykorzystał sytuacji( ,,sam na
sam" z bramkarzem.
To cenne zwyci<(Stwo w derbach i to odniesione na terenie rywala.
Zhigniew Łaziński

- 6. kolejka wojewódzkiej ligi Kuchara

Koleine zwycięstwo bioło-zielonycb
• WLÓKNIARZ Pabianice - PELIKAN Lowicz 0:2 (0:0)
O: I - Damian Kosiorek (50), 0:2 - Piotr

Gawrysiak (65).
Pelikan: Milczarek - Wardziak:, Pomianowski, Dyngus - Kantorek, Czubak
(20 Nieradką, 70 Brzozowski), Plichta
(45 Marciniak), Gawrysiak:, Krysiak - Ko- '
siorek, Łaz.ęcki (Salamon). ·
Pabianice, 30 września. To był bardzo szcz.<(Śliwy i udany tydzień dla druży
ny Pelikana z rocznika 1993. W środ<( łowi
czanie wygrali z Unią Skierniewicach
a w weekend wrócili z trzema punktami
z Pabianic. To już trzecie kolejne zwyci<(stwo tej ekipy w lidze wojewódzkiej Kuchara. Biało-zieloni mogli prowadzić już
w 15. minucie. W polu karnym faulowany
był Mateusz Krysiak i s<(Cizia pokazał na
,,jedenastką':. Do piłki podszedł Adrian
Wardziak, jednak jego strzał był za lekki
i bramkarz, który wyczuł jego intencje strzał
obronił. Na SZCZl(ŚCie ta sytuacja nie podci<(ła skrzydeł Pelikana. Podopieczni trenera Jarosława Rachubińskiego byli w pierwszej cZ<(śei meczu jeszcze raz bliscy zdobycia bramki. Krysiak, po rajdzie lewą stroną
boiska dograł piłk« do Konrada Plichty,
a ten trafił w słupek.
Rozstrzygni<(Cie meczu padło w drugiej
połowie. W 50. minucie padła podobna bramka jak w Skierniewicach. Piotr Gawrysiak
szybko wykonał rzut wolny, podał do Da-

Pierwszego gola zdobył w Pabianicach Damian Kosiorek.
miana Kosiorka, który w sytuacji ,,jeden
na jeden" trafił w bramkarza, ale dobitka
okazała si<( skuteczna. Wynik spotkania
w 65. minucie podwyższył Gawrysiak.
Z wyrzutu z autu dobrze podał piłki(
Artur Kantorek i Gay.rrysiak z 7. metra
umieścił piłki( w siatce.
Rywale nie mogli si<( pogodzić z porażką,
Łowiczanie zostali dość brutalnie potraktowani. Nie obeszło się bez wyzwisk i ubliża
nia Na sz.cZ<(ŚĆcie nie doszło do bójki, choć
było blisko. No, ale w sporcie przegrywać
też trzeba umieć. Teraz łowiczanie zagrają
na swoim terenie z WKS Wieluń (sobota,
godz. 12.00).
- ZhigniewŁaziński
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ŁOWICZANIN

czerwony

towicz, Nadbzurzańska 41, tel. 0·46·831·88· 13

POLECA:
•:•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

FIAT Panda 1,1Actual UWAGI: 2xpoduszka powietrzna,
immobilizer, SZ'fbY sterowane elektrycznie, firmowy
samochód demonstracyjny
FIAT Punto 1,1
FIAT Seicento 0,9, immobilizer

2005

czerwony

10500

5

24500

1997
1998

czerwony
stalowy metalik

112210
186 ooo

3
3

8200
6800

FIATTempra 1,6

1993

grafit metalik

148 ooo

4

7 500

FIAT Siena 1,6 HL

1998

czerwony

100 410

4

11500

AUDI 802,0

1992

granatowy

178 ooo

4

9200

POLONEZ Atu 1,6

1996

zielony metalik

96000

4

3500

../' PRZYJMUJEMY SAMOCHODY UŻYWANE DO KOMISU
../' ODKUPUJEMY SAMOCHODY UŻYWANE
..r PRZVJMUJEMY SAMOCHODY UŻYWANE W ROZLICZENIU,
PRZV WYMIANIE NA SAMOCHÓD NOWY LUB UŻVWANY

Informacje: tel. O601 283 421, 046 837 9516, 046 8313710
ZAPRASZAMY: pn.-pt. wgodz. 8-17; sb. w godz. 8-13

POLMOBLICH,

9
9AUTICHNłK

Zapraszamy w godz. 7.00·18.00, soboty 7.00·16.00 ~

PRODUCENT

Łowicz,

ul. Blich

34~

OKIEN I DRZWI

ex ZPCV I ALUMINIUM

montaż

· tra n sport .· serwis
~~
dopłat! ~

Okna o nietypowych wymiarach bez

Maurzyce 48

te1. (0-46) s39.11-34, 0-601-261-211
tel. kom. 0-502-670-409
R-9

• nawozy inne
t:'
• węgiel
"~~~o

",..o
~
s"\\1.~:11

•miał

• koks
• groszek EKO

"~

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

Łowicz,

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

KOSTKA • w ciągłej
ORZECH .,. sprzedaży

Producent skarpet ftnna .Tal(

ł

· -~

, •,

SKŁAD PHU LIDER

KIERNOZIA ul. KOŚCIUSZKI 5

ZAPRASZA

do nowo otwartego sklepu przyzakładowego
przy ulicy Magazynowej 11

„pt10·1~"'·'·"

(po byłym GS), tel. (0-24) 277-90-53

...;,, ........

OFERUJEMY
• MATERIAŁY
• WĘGIEL
BUDOWLANE
• PASZE
• WYROBY
• NAWOZY HYDRO HUTNICZE
• ogrodnicze
• PIECE C.O.
• rolnicze
• ·SKUP ŻYWCM

PRODUKCJA I SPRZEDAZ

.:.'. .

ZNICZY

„

Zapraszamy od pn. do sob. od 7 do 16 Lowicz, ul. Armii Krajowej 26, tel. (046) 837·90·57

95
_
Tel. (046) 837-15-89;837-14-10 ~
Jastrzębia

~ NH'4YWDORZOY

tiii.ł
ŁOWICZ,

SKUP ZŁOMU

- stalowego
- żeliwnego
- kolorowego
KONKURENCYJNE CENY

/(\
Ilvl
V

ŁOWICZ

ARMII KRAJOWEJ 14

o502 328 818

R ·2s9

;'Iłl1UJO
NAJ!@
:;
LOVATO '"""' ' RATY

oraz NAPRAWY,.

g

ul. Łęczycka 114,
l;'
tel. (046) 837-11-72
"'
KIERNOZIA, ul. Kościuszki 5 (po byłym GS)
tel. (024) 277-90-53
·

R·1252

MECHANICZNE POJAZDOW:

NAPoA•wv
·e1 ·i ·k ·
~
: sprzęgi . • s1 ni .o~ , . . .
• zaw1eszen • hamulcow • zb1eznosc kół itp.

poleca: AUTO NAPRAWA inż. mech. MAREK STREMBSKJ
99-400 Łowicz, ul. Browarna 12
Tel. 0-46 830.30·55, 0-46 837-41·57 (dom),

o.50g.55~359
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Piłka nożna

• PELIKAN Łowicz - UNIA Skierniewice 7:1 (2:0)
1:0- Komad Wisiński (5), 2:0- KrzysztofBycz.ek (23), 3:O- Komad Wisiński (51 ),
4:0 - Konrad Wisiński (55), 5:0 - Miłosz
Pisarkiewicz (65), 6:1 - Michał Karmelita
(75), 7: I- Maci9 Jaros (78 karny).
Pelikan: Antosik - Wójcik, Mitrowski,
Czerbniak, Sumiński (55 Janik) - Oniszk
"(46 Bukowski), Karmelita, Bycz.ek (62 Pisarlciewicz), Grenda (70 Motylewski)- Kardjalik (58 Jaros), Wisiński.
Łowicz, 21 września. Gdyby w szkolnej skali ocen była cenzurka wy7sza od 6, to
w miniony czwartek, za delbowy pojedynek z Unią, podopiecznym trenera Artura
Balika należałaby się ,,.siódemka" (z malutkim minusikiem z straconą bramkę...). Bo

SPORT

- wojewódzka liga „Michałowicza

nie tylko strzeWi właśnie tyle goli rywalowi,
ale również zaprezentowali ładny, agresywny futbol, zupełnie nie przypominający wła
snych dokonań z popnednich dwóch kolejek.
A przecież Unia, choć to beniaminek,
potrafiła w ostatnim swym meczu bezbramkowo zremisować z mocnym jak zawsze
łódzkim Widzewem. Dlatego, przed zawodami łowicki szkoleniowiec wcale nie był
pewny zwycięstwa.
Tuż przed pierwszym gwizdkiem sę
dziego, młodzi gracza Pelikana otrzymali
nowe, efektowne stroje od firmy ,,Budowa".
I może to ich natchnęło do lepszej gry, bojuż
w 5. minucie prowadzili. Konrad Wisiń
ski dostał ładne, krzyżowe podanie z głębi
pole, uprzedził obrońców i uderzeniem

•

SPORT

trudno nie

było być optymistą,

Piłka nożna

Gorzei

Najpierw Wisiński wykończył ładny rajd
stopera Kamila Mitrowskiego, który
podciągnął do końcowej linii i wyłożył koledze piłkę na czternasty metr. Potem znów
na listę strzelców wpisał się Wisiński,
a w 65. minucie swojego golaf.dobył debiutant Miłosz Pisarkiewicz. Otrzymał dobre podanie od partnera, wyszedł sam na
sam ze skierniewickim golkiperem i szansy
nie zapraepaścił. W 69. minucie za faul Piotra Antosika w polu karnym goście mieli

Piłka nożna

zdobyli w 71. minucie - piłka po
strzale z piętnastu metrów i rykoszecie przeleciała pod rękami naszego bramkarza.
W 75. minucie mów odpowiedź miejscowych. Michał Karmelita rozegrał piłkę
z Wisińskim, a potem silnym uderzeniem
wpisał się na listę strzelców. Siódmego gola
zdobył Maciej Jaros. Był to niejako prezent od kolegów na imieniny, bo nasz napastnik dostał szansę strzelania rzutu karnego, podyktowanego za faul na Karmelicie.
Dobry mecz gospodarzy, w którym ,,Baliki" zagrali tak ja chciałby tego trener z zębem, szybko i skutecznie.
BoB
11

(chyba) nie moie·

Sobotni pojedynek znakomicie rozpocz.ął
się dla przyjezdnych. Oto już w 3. minucie
sędzia ze Skierniewic podejmuje dość kontrowersyjną decyzję, uznając, że napastnik

ze Szcz.ercowa był faulowany w polu karnym i dyktuje ,jedenastkę". Wielu obserwatorów opisywanych zawodów twierdzi, że
łowicki obrońca trafił w piłkę i rzut kamy się
gościom nie należał. Sprawiedliwości stało
sięjednak zadość, bo egzekutor tego stałego
fragmentu gry posłał piłkę obok słupka. Ale
miejscowi nie wzięli sobie do serca ostrzeżenia z początku meczu. Grali słabo, niemrawo, oddając pole rywalowi. W 18. minucie kolejna ofensywaAstorii. Tym razem
oszukani dwaj gracze z Łowicza, dośrodko
wanie z prawej flanki na siódmy metr, gdzie
stoi nie pilnowany napastnik, który jednak

posyła futbolówkę nad poprzeczką. Pierwsza odsłona nie przyniosła jakichkolwiek pozytywów w grze Pelikana.
Nieco lepiej prezentowaliśmy się po przerwie, tyle tylko, że z gola cieszyli się przeciwnicy. W 48. minucie goście bili rzut wolny z prawej strony. Mocno wrzucona piłka
musnęła głowę jednego z piłkarzy Astorii
i przy słupku wturlała się do bramki Piotra
Antosika. Nasi gracz.e próbowali odpowiedzieć, ale stipły były anemiczne a podania
niecelne. Jedynym konkretnym zagrożeniem
dla bramkarza gości było uderzenie Michała Karmelity w poprzeczkę. Poza tym
gospodane praktycznie nie stworzyli klarownych okazji bramkowych.
Ta porażka pokazuje, że drużyna jest
w kryzysie, zupełnie rozbita. Có dalej? BoB

•

ORZEŁ
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Koszykówka - Towarzyski Turniej Kadetów

Księźak
Skierniewice, 30 września i 1 paź
dziernika. Na progu rozgrywek sezonu
2006/2007 kadeci UMKS Księż.ak sprawdzili swoją formę w turnieju w Skierniewicach. Łowiczanie zaczęli turniej dość pechowo. Zagrali bardzo słaby mecz w sobotę
rano i przegrali z miejscową ósemką bardzo
wyrahlle. Przyczyną tej porażki była duża
liczba strat i to, że miejscowi popisali się
świetną skutecmością, trafiając aż czternaście „trójek''. W kolejnych dwóch meczach
było już lepiej. Podopieczni trenera Cezarego Włuczyńskiego dobrze grali w szyl>kim ataku i to było kluczem do zwycięstw
z ekipą juniorów ósemki oraz z drużyną
ŁKS. W ostatnim meczu, który decydował
zwycięstwie w całym turnieju Księżacy od
pierwszych minut przegrywali z łódzkim
Startem, ale skończyło się szczęśliwie. Tuż
przed końcem łowiczanie przegrywali jednym punktem i na linii rzutów wolnych
stanął Paweł Florczak, który trafił jednego „wolnego" i doprowadził tym do dogrywki, w której minimalnie lepsi byli nasi koszykarze. z.atem zwycięstwo w całym turnieju przypadło łowickiej drużynie.
Najlepsz)tm zawodnikiem turnieju wybrany został zawodnik Księżaka - Maciej
Pieklak, a najskuteczniejszym strzelcem
został Mateusz Wiercioch z ósemki.

najlepszy
• ÓSEMKA I Skierniewice - UMKS . '

KSIĘŻAK Łowicz 68:91 (19:7, 27:22,

25:22, 20:17)
Księżak: Maciej Pieklak 22, Mateusz
Żbikowski 16 (lx3), Konrad Pawlina 7,
Mateusz Aniszewski 4 i Łukasz Styczyń
ski 2 oraz Paweł Florczak 10, Łukasz Jagaz
4, Maciej Kucharek 3 i Mateusz 7.agawa
Najwięcej dla ósemki: Mateusz Wiercioch 49 (6x3).
•ÓSEMKA II Skierniewice - UMKS
KSIĘŻAK Łowicz 65:89 (17:26, 19:14,
13:16, 33:16)
Księż.ak: Maciej Pieklak 28, Łukasz Styczyński 20, Mateusz Żbikowski 13 (Jx3),
Paweł Florczak 8 i Konrad Pawlina 6 oraz
Maciej Kucharek 6, Adrian Guzek 4, Łukasz
Jagaz 2, Mateusz Zagawa 2, Mateusz Aniszewski i Szymon Sochala.
Najwięcej dla ósemki Il: Łukasz Caban
35 (lx3).
• UMKS KSIĘŻAK Łowicz - LKS
Lódź 84:74 (22:13, 19:24, 23:15, 22:20)
Księż.ak.Il: Maciej Pieklak35, Paweł Florczak 17, Mateusz Aniszewski 9, Łukasz
Styczyński 7 i Komad Pawlina 2oraz Maciej Kucharek 5, Łukasz Jagaz 5, Mateusz
Zagawa 4, Adrian Guzek i Szymon Sochala
Najwięcej dla ŁKS: Damian Wiademy 16.
•UMKS KSIĘŻAKLowicz-STARf
Lódź 79:75 (po dogrywce)
(z)

- 8. kolejka Skierniewickiej Klasy Okręgowej

Pierwsza strata lidera
Nieborów - PELIKAN Il
0:0
Pelikan: Jędrzejewski - Olaczek, Górski,
Urbanek - Michał Plichta (60 Ługowski),
Przemysław Plichta, Durka, Kutkowski,
Bolimowski - Kosiorek, Obłuski.
Nieborów, 1 października. Zakoń
czyła się fantastycma passa łowickiego Pelikana. Po siedmiu meczach bez straty punktu
podopieczni trenera Zbigniewa Czerbniaka nie umieli w pobliskim Nieborowie pokonać tamtejszego Orła. Mecz, można śmia
ło nazwać derlx>wym, nie tylko ze względu
na bliskość obu miejscowośc~ ale także na
ludzi którzy występują w obu zespołach .
Bo w ekipie trenera Henryka Plichty więk Przemysław Plichta
szość stanowią wychowankowie „ptasiego" klubu: Patryk Woźniak, Sebastian Marcin Borcuch, Mariusz Dymek, czy
Cichal, Przemysław Pomianowski Łukasz Papuga nie tak dawno „obijali się"
iKamil Karmelita - to przecież do nie- jeszcz.e w m lidze.
dawnamłodzież.owa nadzieja Pelikana, a tacy.
Zawody miały scenariusz nietrudny do
gracze jak choćby Radek Gosławski, odgadnięcia - goście przeważali, a gospodaŁowicz
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być

• PELIKAN Łowicz - ASTORIA
Szczerców 0:1 (0:0)
Pelikan: Antosik - Bukowski (48 Sumiń
ski), Mitrowski, Czerbniak, Głowacki Wójcik, Karmelita, Bycz.ek (65 Motylewski), Grenda (55 Pisarkiewicz) - Jaros
(41 Kardjalik), Wisiński.
Łowicz, 30 września. Wydaje się, że
już gorzej .być nie może . .. Podopieczni trenera Artura Balika przegrali z drużyną, która do tej pory zdobyła tylko jeden punkt
I to na własnym tereniel I choć taka porażka
mogła się łowiczanom przydarzyć, to jednak styl jaki zaprezentowali młodzi piłka
rze Pelikana należy uznać za kompromitujący. Trener biało-zielonych nie krył rozczarowania postawą swoich chłopców i zastanawia się co zmienić w zespole.

ale...

e

z lewej nogi nie dał szans bramkarz.owi. Ten
gol uspokoił ale i trochę uśpił ,,Ptaszki".
Wprawdzie to oni prowadzili grę, jednak
niepotrzebnie initjatywę oddawali gościom.
Decydującym o losach spotkania było trafienie Knysztofa Byczka z 23. minuty.
Nasz pomocnik ładnie przebiegł z piłką
wzcRuż linii pola karnego, po czym nie sygnalizowanym strzałem przy słupku podwyższył prowadzenie. Dwubramkowa
przewaga zniechęciła gości do walki o korzystny rezultat, stąd co raz wii<cej okazji Kadeci Księżaka rozpoczęli co prawda od porażki, ale potem wszystkie medlagospodarzy.Kolejnegolepadałypoprze cie już wygrali i ostatecznie zajęli pierwsze miejsce w skierniewickim turnieju. .

,jedenastkę",którąmiamowali, ahonorową

Unią

SPORT
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bramkę

Po meczu z

e

rze ograniczali się do przeszkadzania trzecioligowym rezerwom. Cofuięci na własne
przedpole nieborowscy gracze, szukali moż
liwości przeprowadzenia kontry. W pierwszej połowie przyjezdni tylko raz za sprawą
Konrada Bolimowskiego mogli wyjść
na prowadzenie. Kolejne szanse stworzyli
sobie po przerwie. W 60. minucie sam na
sam z Karmelitą znalazł się Zbigniew Obłuski, ale zmarnował tę znakomitą okazję.
Potem swoją sytuację miał Dawid Ługow
ski, który zamiast strzelać z kilku metrów
szukał podaniem Marcina Kosiorka i dobrze rokująca aktja też nie przyniosła rezultatu. No i w końcówce meczu mogło się
sprawdzić stare piłkarskie porzekadło o niewykorzystanych okazjach. Papuga stanął
oko w oko z Mariuszem Jędrzejew
skim, ale posłał futbolówkę obok słupka.
Każda passa kiedyś się kończy. Brawa
dla Orła za ambitną walkę z teoretycznie
silniejszym rywalem.
BoB

Najlepsi tym razem o/(azali się Wojciech Florczak i Tomasz Klimkiewicz (W01).

li Gminny Turniej Siatkowej Piłki Plażowej

WZdunach
Sześć zespołów wystartOWJłłO w rozgrywanym na boisku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Dąbrowie II
Gminny Turniej Siatkowej Piłki Plażowej,
a najlepsi w turnieju zorganizowanym są

przezlzabelęMasłovilskąokazali się doświadczeniWojciechFlorczakiTomasz

Klimkiewicz (WOl).
Wyniki spotkań : PRZEMQ (Przemysław Jagoda i JaJ...'Ub Kantorek)- KAKA-2
(Kamil Kosmowski i Kamil Owczarek)
21 : 17, KAR-HAL (Karol Kosmowski
i Adam Kosmowski) - SIIlMANO (Jan
Znyk i DamianRybusiewicz)21:14, WOT
(Wojciech Florczak i Tomasz Klimkiewicz)

„plażówka"
- FiK-SPORT (Paweł Florczak i Arkadiusz
Lebioda) 21 :12, PRZEMQ - KAR-HAL
21:12, WOT - KAKA-2 21:10, FIKSPORT - SHIMANO 19:21, PRZEMQ·WOT 11:21, FIKSPORT - KAR-HAL .
14:21 , SHIMANO - KAKA-2 18:21,
PRZEMQ- FIKSPORT 21:8, SHIMANO - WOT 8:21, KAKA-2 - KAR-HAL
5:21 , PRZEMQ - SHIMANO 21:18,
KAKA-2-FiK-SPORT21:10, KAR-HAL
- WOT 9:21.
Ostateczna kolejność: 1. WOT, 2. PRZEMQ, 3. KAR-HAL, 4. KAKA-2, 5. SIDMANO, 6. FiK-SPORT.
(p)
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Sport szkolny- RLS w piłce siatkowej dziewcząt

Bez większych szans
Rawa Mazowicka, 22 wt'7eŚnia. Mistrzynie powiatu łowickiego - uczennice
I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu (nauczyciel w-f Jarosław Woźniak) przegrały w Rejonowej Licealiadzie Szkolnej
w piłce siatkowej dziewcząt swoje oba me2
cze i ostatecznie łowiczanki zostały s.klasyfikowane na czwartym miejscu.
MECZE PÓŁFINAŁOWE:
•W Skierniewice - 'ZS 1 Kutno 2:0

MECZ O I. MIEJSCE:
• W Rawa Maz.owiecka - LO Skierniewice 2:0 (25:17, 25:20)

!. LO Rawa Maz.
2 4 4-0
2. LO Skierniewice
2 3 2-2
3. ZS I Kutno
2 3 2-2
4.1 LO Lowicz
2 2 0-4
W reprezentacji I Liceum Ogólnokształ
cące im. Józefa Chehnońskiego w Łowiczu
grały: Ewa Kępka, Dominik Papuga, Pauli(25:7, 25;7)
na Ogonowska, Katarzyna Kostrz.ewa, Ga•WRawaMazowiecka-IWŁowkz briela Górka, Marta Kaźmierczak, Karolina
2:0 (25:18, 25:1)
Karasek, Marta Antosik, Paulina Antosik
MECZ O 3. MIEJSCE:
i_ Aneta Jaros- nauczyciel w-fJarosław Woź
• 'ZS 1 Kutno- I W Łowicz 2:0 (25:12, niak.
25:12)
(p)

r

W łódzkich zawodach mfodzi judocy MKS Zryw Łowicz zdobyli sześć miejsc medalowych, a ,,punktowała" także kolejna
piątka łowiczan.

Judo - 1. turniej VIII Edycji Ligi Szkolnej Dzieci

Większość· zapunktowała
Łódź, 24 wt'7eŚnia .. Grupa trzynastu
zawodników .MKS 'Zxyw Łowicz wystartowała w pierwszych zawodach VIlI &lycji Ligi Szkolnej Dzieci wjudo. Fonnułętych
zawodów objaśnia łowicka trenerka Iwona
Grzegory: W zawodach dzieci, organiwwanych tradycyjnie przez Łódzki Policyjny
Klub Sportowy oraz Urzq_d Miasta Łodzi,
podczas tego roku szkolnego odbędzie się
kilka nutów, a wielkifinał odbędzie w maju
ptzyszłego roku.

sekcja wywalczyła nowski (Gimnazjum!) byłtrz.eci w wadze
50 kg. Dziewczęta i chłopcy z rocznika
trz.ecie miejsca Wśród dziewcząt z roczni- 1995/% walczyli w jednej kategorii. Magka 1993/94drugiemiejscewwwadze44kg dalena Gejo (SP I) i Dominika Wojszcz
wywalczyła Milena Juchniewicz (uczen- (SP 4), były ex-aequo piąte w wadze 30 kg.
nica SP l Łowicz). W tej samej kategorii Najlepszym w wadze do 33 kg okazał się
wiekowej drugi w wadze do 38 kg był Kry- Arkadiusz Lis (SP 3), a trz.eci w tej wadze
stian Piekacz (Gimnazjum m 2 w Łowi był Patryk Skoneczny (SP3). Natomiast
czu), a Kamil. Olewicz (SP 2)- piąty. Jesz- Damian Raróg (SP 2) i Dominik Stulcze jedno drugie miejsce zajął Damian Dur- dych (SP 2) zajęli w wadze do 39 kg zgodReprezentantki I LO Łowicz nie zdo/aly w Rawie Mazowieckiej w zawodach
ka (SP 2) w wadze 42 kg, a Karol lwa- nie piąte miejsca.
(p)
rejonowych w piłce siatkowej urwać rywalkom choćby punktu...
Ostatecznie

łowicka

tym razem jedno pierwsze, trzy drugie i dwa

Tenis ziemny - mecz towarzyski

Warszawa, 25 września. Trzy tygodnie temu odbył się na kortach przy ulicy
powstańc!'>w Towarzyski Mecz Tenisa
Od lewej: Waldek żemło, Wojciech Ziemnego pomiędzy Towarzystwem SporPietrzak, Marcin Lesiak i z tyłu Marcin towo- Turystycznym Nafty i Gazu SportDańczak.

Tenis ziemny - Otwarte
Mistrzostwa Skierniewic

Jowicz górq wSkierkach
Skierniewice, 30 wt'7eŚnia. Bardw

dobrz.e wypadli tenisiści Łowicza w Otwartych Mistnostwach Ziemi Skierniewickiej.
W grachsinglowych,,pierwszarakieta"Łowi
cza - Marcin Dańczak dotarł do finału
pokonując w pierwszej rundzie Pawła Wasilewskiego 2:0(6:3, 6:2), w ćwierćfinale Rafuła Stolarczyka 2:0 (6:0, 6: I), a w półfinale
innego łowiczanina- Wojciecha Pietrzaka 2:0 (6:2, 6:3). W finale Dańczak stoczył
wyrównany i zacięty mecz z Michałem
Melonem i mógł cieszyć się z kolejnego mistizowskiego tytułu wygrywając 2:0 (7:5,
7:5). Z turnieju singlowego niespodziewanie już w ćwierćfinale odpadł Waldemar
żemto, który prz.egrał z późniejszym finalistą - Melonem 0:2 (3:6, 3:6). Bardzo miły
łowicki akcent miał miejsce w grach deblowych. W finale. zmierzyły się dwie nasze
pary. Po trzysetowej walce wygrała para
żemło - Pietrzak, pokonując duet dwóch
Marcinów -Uańczaka i Lesiaka.
(zł)

gas Warszawa a Łowickim Towarzystwem
Tenisowym, w którym łowiczanie Wygrali
6:3. Warszawianie zapowiadali rewanż, który
rozegrano tydzień temu na kortach „Pro
Play" w stolicy. Przypomnijmy, że mecze

te

odbyły się

z inicjatywy Wojciecha
który jest pracownikiem
PGNiG SA ijednocześnie członkiem obydwu towarzystw. Mecz rozegrany był
w formule sześciu gier singlowych i trzy gry
deblowe. Po bardzo emocjonujących pojedynkach ostatecznie ekipa Sportgasu zrewanżowała się z porażkę wŁowiczu, wygrywając 5:4.
Zdecydowanie najciekawszym meczem
było spotkanie pomiędzy Marcinem Pieniążkiem i Marcinem Lesiakiem. Wyrównany i momentami dramatyczny mecz
zakończył się zwycięstwem zawodnika
z Warszawy dopiero w trzeciej partii i to
W Wa1Szawie tenisiści Ł TT nieznaczw tie-breaku 10:8.
nie przegrali...
Bardzo dobry mecz rozegrał także Radosław Kucharski z ŁTI, który po barGry singlowe: Marcin Lesiak - Marcin
dzo równanym meczu pokonał Zbignie- Pieniążek 1:2(7:5, 3:6, 8:10),MariuszCzuwa Tatysa. Niezwykle ciekawe spotkanie łek - Waldemar Mnich 0:2 (3:6, l :6), Radorozegrali - inicjator tych spotkań ;,najwięk sław Kucharski - Zbigniew Tatys 2:0 (7:5,
szy" zawodnik ŁTI a także członek Spor- 6:2), Ryszard Gardener-JapuszMościbrodz
tgasu (wypożyczony chwilowo do ŁTI) ki 2:0 (7:6, 6:0), Zbigniew Motyliński- Piotr
Wojciech Woźniak z Maciejem Sze- Rechnio 0:2 (2:6, 2:3, krecz), Wojciech Woź
niawskim. Wygrał Woźniak w tiebreak-u niak-Maciej Szeniawski 2: l (7:6,5:6, 14:12).
trzeciego seta f4: 12.
Gzy deblowe: Marcin Lesiak, Mariusz CzuUczestnicy tego sympatycznego spotka- łek- Marcin Pieniążek, Andrz.ej Schoeneich
nia otrzymali od organizatorów pamiątko 2: 1 (6: l, 4:6, 10:8), Ryszard Gardener, Zbiwe medale. Wszyscy uczestnicy meczu gniew Motyliński - Waldemar Mnich, Piotr
wyrazili zadowolenie i wolę kontynuowa- Rechnio 0:2 (4:6, 3:6), Radosław Kucharski,
nia wspólnych meczy w następnyni roku. Wojciech Woźniak - Janusz Mościbrodzki,
Jeden z najdłuższych i najbardziej dramatycznych meczów rozegrał w stolicy
• ŁTI Łowicz - SPORTGAS War- Maciej Szeniawski 0:2 (5:7, 7:7).
Marcin Lesiak (pierwszy z lewej).
Zbigniew Łaziński
szawa 4:5
Woźniaka,

'
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Piłka nożna

Do Piol!kowa

wybrała się

spora grupa

bójcza kontra Bo oto· po kilku podaniach
i błędzie naszej obrony w kapitalnej sytuacji
znalazł się Przemysław Łaski, ale chyba
nie spodziewał się, że piłka do niego trafi
i z dwunastu metrów raczej podawał niż
chciał zaskoczyć Roberta Romanowskiego. W Ił. minucie kolejna,,setka"Pelikana. Robert Wilk znakomicie, prostopadle wypuścił na skrzydło Kowalczyka,
a ten gdyby zagrał dokładnie do czekających
pięć metrów przed bramką Jóźwiaka i Pieprzyka, to niechybnie prowadzilibyśmy I :O.
Jednak ,,Kowal" kopnął niedokładnie, uła
twiając tym samym interwencję obrońcy.
W 14. minucie dobne do aktji włączył się
Kamil Goryszewski - podanie do Jóź
wiaka. ale lob naszego pomocnika łapie
Paweł Wiśniewski. W 24. łaclm kombinacja Kowalczyk - Pieprzyk, t)m razem
sytuację ratuje stoper Concordii. No i to by
było na tyle jeśli idzie o ofensywę ,,Ptaków"
w tym spotkaniu. Potem pioutowski golkpier mógł spokojnie zdnemnąć pod wła
snym słupkiem - rywal go już nie niepokoił.
Troszkę inaczej rzecz się miała z jego łowic
kim vise'a'vis. W 27. minucie popularny
,,Roman" musiał wykazać się umiejętnościa
mi, bo najlepszy wśród miejscowych Ireneusz Komar, posłał z prawej strony dośrodkowanie do nabiegającego Gondzi, który prawą nogą z powietu.a, próbował zaskoczyć naszego golkipera. Na szczęście ten
był ustawiony dobrze i nawet nie próbując
łapać potężnej „bomby'', wypi~ował pił
kę na pnedpole. No, a potem z boiska wiało
nudą a piłkarze zamiast w skórzaną kulę
kopali w nogi przeciwnika. Odczuł to najbardziej Tomasz Styszko, który z ura-

łowickich

działaczy. ..

zem torebki stawowej musiał opuścić plac

gry. Mocno ucierpiał także Wille, choć jemu
akurat udalo się dograć od końca meczu.
Po pnerwie spodziewaliśmy się ciekawego meczu i sytuacji podbramkowych.
Niestety, tych było jak na lekarstwo, a jeśli
już to pod bramką Romanowskiego. W 50.
minucie groźny strzał Michała Czaplarskiego na ,1óg" sparował bramkarz gości.
W 55. minucie jedyna w tej połowie ptóbaPelikana Rzut wolny bity przez Zbigniewa Czerbniaka, piłka przeszła przez pole
karne i centymetrów zabrakło, by Pieprzyk
skutecznie zamknął akcję. No, a potem wróciliśmy do ,,ligowej szarzyzny" i doprawdy
trudno było uwierzyć, że to jesteśmy świad
kami pojedynku drugiej i trzeciej drużyny
sezonu 2006/07. W 70. minucie ponownie
z dystansu strzelał Czaplarski. Tym razem
z 35. metrów z rzutu wolnego, ale Romanowski takimi uderzeniami nie daje się zaskoczyć. Ostatnim ciekawszym akcentem
sobotnich zawodów było zamieszanie w
.~"przyjezdnych po którym bliski
szczęścia był Komar, ostatecznie przegrywając pojedynek z numerem „ I" z Łowicza
Nasi gracze nie przegrali, licząc poprzedni
sezon, kolejnego piętnastego meczu z rzędu.
I to jest niewątpliwy pozytyw. Gorzej jeśli
chodzi o styl. W Pułtusku graliśmy dobrż.e,
zawodziły celowniki. W poprzednią sobotę
Pelikan zatracił swoje atuty, zawiedli liderzy.
Mam nadzieję, żeJo chwilowa zadyszka, bo
choć punkt na wyjeżdzie to zawsze punkt,
to nasi gracze sarni są sobie winni - przyzwyczaili nas do zwycięstw, dobrej gry
i tego od nich wymagamy. Poprawcie sięjuż
Bogusław Bończak
w niedzielę!

- 8. kolejka Skierniewickiej Klasy

Orzeł urwał

kibiców i

Okręgowej

Pelikanovii

7 8 11-17 sobota - godz. 15.00: Astra Zduny- Białka
8. Pogoń Bekhów (8)
• JUTRZENKA Drzewce - ASTRA
8 7 11-22 Biała Rawska, Laktoza Łyszkowice - WiZduny 4:3 (2:2); br.: Marat (29), Łyszko 9. GKS Głuchów (14)
wicz (35), Supera (72) i Białek (90)- Krako- 10. Białka Biała Rawska (2) 8 7 9-20 dok Skien:llewice, niedziela - godz. I l.00:
8 6 12-20 GKS Głuchów - Pogoń Bełchó.w, Unia II
wiak (22), Wojciech Masłowski (42) i Ma- 11.AstraZduny(IO)
8 6 9-22 Skierniewice-OrzełNieborów,godz.15.00:
12. Sokół Regnów (Il)
riusz Oclunański (59).
• WIDOK Skierniewice - SOKÓŁ 13. Laktoza Łyszkowice (12) 7 6 7-15 · Pelikan II Łowicz - Orlęta Cielądz, Sokół
7 4 8-22 Regnów - Jutrzenka Dizewce i Czami BedRegnów 2:0 (2:0); br.: Budek ( 11) i Piotr 14. Orlęta Cielądz ( 13) ·
Muras (44).
W 9. kolejce skierniewickiej klasy okrę- nary - Macovia Maków.
Paweł A. Doliński
•BIAŁKA BialaRaMka-UNIA IISkier- gowej w weekend 7-8 paź.dziernika zagrają:
niewice 0:1 (0:0); br.: Michał Ingot (56).
•ORLĘTA Cielądz-- GKS Głuchów
0:4 (0:0); br.: Dudek (55), Nezdropa (85)
Piłka nożna - turniej o puchar wójta Łyszkowic
i Kucharski 2 (90 i 90+3).
• MACOVIA Maków - LAKTOZA
Łyszkowice przełożono na 11 listopada,
godz. 11.00.
Pierwszy mecz w tegorocznych roz- 150 zł. Każdy z zawodmlców może te'i: li• POGOŃ Bełchów - CZARNI Bednary prz.ełoi.ono na I ! listopada, godz 11.00. grywkach piłkarskich o puchar wójta gminy czyć kiełbaskę z bułką oraz napoje.
Zawodnicy mogą być tylko z termu grru• ORZEŁ Nieborów - PELIKAN II ŁysLkowice odbędzie się w najbliiS7.ą nieŁowicr 0:0. Więcej o tym meczu czytaj na dzielę, 8 paź.dziemika o godzinie I ! .OO na ny Łyszkowice, mogą łączyć się w druży
i:aaranżowanym na targowicy w Łyszko ny z różnych wsi, liczba zawodników grają·
str. 29.
wicach tymcz.asowym boisku. MW1lwa na cych - 6, zaś zgłoszonych 1O osób, czas
1. Pelikan li Łowicz (1)
8 22 36-2
modernizowanej płycie boiska w Łyszko mcc-;:u: 50 min. Limitu wiekowego nie ma.
2. Unia Il Skierniewice (2) 8 21 21-5
3. Widok Skierniewice (3) 8 18 27-11 wicach jest jeszcze nie gotowa na to, żeby Zakończenie 1 wręczenie nagród oraz po7 15 18-12 biegali poniaj zawodnicy. Finałpucharuprz.e częstunek z ogniskiem i seansem filmowym
4. Czarni Bednary (4)
widywany je:.-t 14 paź.dziernika. Za pierw- odbędzie się na stadionie GLKS Łyszkowi
S. Orzeł Nieborów (S)
~ 14 14-7
7 12 19-21 sz.e miejsce przewidziana jest w wysokości ce I4 października.
6. Jutrzenka Drzewcei6)
(mak)
7. Macovia Maków (7)
1 -9 12-18 500 złotych, za drugie - 300 zł. a za ti:z.ecie -

W niedzielę pierwszy mecz
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- 1O. kolejka Ili ligi

WICELIDERZ·YZAWIEDLI

•CONCORDIA Piotrków Trybunalski- PELIKAN Łowicz 0:0
Concordia: Paweł Wiśniewski - Szulc,
M. Wiśniewski, Lusek - Łaski (71 Kukuł
ka), Czaplarski, Stolarski (43 Figurski), Stań
czyk, Sowała (46 Jabłecki) - Komar, Gondzia (78 Górski).
Pelikan: Romanowski 7 - Goryszewski
5, Czerbniak 4, Styszko (22 Kaźmierczak
5), Znyk 4 - Cipiński 4 (78 Kutkowski),
Jóźwiak 4, Pieprzyk 4 (85 Obłuski), Wyszogrodzki 4 - Wille 4, Kowalczyk 4.
Sędziował: Daniel Piasecki (Słupsk). Żółte
kartki: Komar (Concordia) oraz Robert Wilk,
Radosław Kowalczyk i Kamil Goryszewski (Pelikan). Widzów: 400.
Piotrków Trybunalski, 30 września.
Gdyby nie piękna pogoda jaką ostatniego
dnia wiześnia zafundowała nam Matka Natura należałoby wyjazd do Pioutowa z punktu widzenia kibica, uznać za zupełnie nieudany. Bo obie drużyny)ctóre zajmują wysokie miejsca w tabeli, zawiodły, prezentując przez większą część spotkania futbol
nudny, zachowawczy, daleki od oczekiwań
. fanów obu jedenastek. A przecież i gospodarze i goście gdyby wygrali sobotnie zawody cieszyliby się z przodownictwa
w ruisz.ej grupie III ligi.
Ekipa trenera Jacka Cyzio z jedną poważną :zmianą wyjściowej jedenastce. Nie
mógł zagrać kapitan ,,Ptaków" Artur Serocki, który choć pojechał z kolegami na
mecz, z powodu choroby nie mógł być brany pod uwagę przy ustalaniu składu. Zastą
pił go Jacek Pieprzyk. Wśród gospodarzy jedno dobne zmme w Łowiczu nazwisko. Arek Gomfzia kilka lat temu z powodzeniem reprezentował biało-zielone barwy
i to jego powinni przede ~szystk:im obawiać się nasi defensorzy, bo już kiedyś raz
zabrał Pelikanowi punkty (będąc graczem
Stali Głowno pokonał Roberta Nowogór·
skiego).
Ale mecz lepiej rozpoczęli przyjezdni.
Podobnie jak w Pułtusku już w pierwszym
kwadransie goście mogli i powinni rozstrzygnąć mecz na swoją korzyść. W 2. minucie
wrzut z autu, Pieprzyk przedłuża podanie
głową w pole karne, a tam Grzegorz Cipiński będąc trzy metry od bramki źle zabierał się do strzału i piłka pneleciała mu
nad nogą. Za chwilę Bogdan Jóźwiak
troszkę za mocno podawał Radosławowi
Kowalczykowi, a w 5. minucie ładne zgranie Cipińskiego do Pieprzyka, który huknął
zza „szesnastki" przenosząc futbolówkę
nad poprzeczką. Goście dominowali, zepchnęli miejscowych do głębokiej defensywy. I wydawało się, że już za chwilę będzie
my cieszyć się z gola. Tymczasem odpowiedzieli piotikowianie i mogła to być za-
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- 1O. kolejka li/ ligi

Duży tłok

w czołówce

Po dziesięciu kolejkach na szczycie bardzo wyrównana stawka czterech zespołów,

• WIGRY Suwałki - ZNICZ Pruszków 1:0 (1:0); br.: Daniel Ołowniuk (27).
•WARMIA Grajewo-MAWWSZE
Grójec 1:5 br.: Jakub Golak (76) - Jakub
Gnoiński (35), Paweł Samczyk (36), Marcin
Rosłaniec 2 (fJO i 83) i Mariusz Solecki (74).
• NADNARWIANKAPułtusk-FRE
SKOVITA Wysokie Mai:owieckie 0:0
•OLIMPIA Elbląg-DRWĘCA Nowe
Miasto Lubawskie 1:3 (0:2); br.: Piotr
Ruszkul (73)- Łukasz Gikiewicz (16), Arnold Kołakowski (26) i Maciej Wojtaś (58).
•KS Paradyż- GOSSO-STAL Głow
no 1:0 (0:0); br.: Artur Dziuba (88).

które dzielą tylko dwa punkty. Pomimo niespodziewanej porażki liderem ID ligi powstał Znicz, gdyż mecz Concordii i Pelikana
zakończył się podziałem punktów. Po zwycięstwie w sainej końcówce meczu z Gosso-Stalą Głowno do czołówki doskoczył także zespół KS Paradyż. Czy w··tym gronie
należy szukać głównych kandydatów do
awansu do Il ligi?
Poniżej oczekiwań na razie spadkowicze
z Il ligi. Co prawda wygrał tym razem Świt
(z Radomiakiem) i Drwęca, ale zespoly te
•RADOMIAKRadom-ŚWITNowy
jednak jak dotąd w dolnej „połówce" tabeli.
Dwór Mazowiecki 0:2 (0:2); br.: Piotr BaI O. kolejka m ligi,:
• UNIA Skierniewice - MZKS Ko- jem (13) i Wojciech Blusz.cz (32).
•CONCORDIA Piotrków Trybunalzienice 1:0 (0:0); br.: Da;iusz Kapera
(p)
ski - PELIKAN Łowicz 0:0
(80).
7-0-3
·1. Znicz Pruszków (I)
6 9 11-4
IO 21 23-4
4 12 12-1
S-S-0
JO 20 16-8
s 13 10-4 s 7 6-4'
2. Pelikan Łowicz (2)
4 9 8-5
10 20 15-10 6-2-2
6 li 7-5
3. Concordia Piotrków (3)
6-1-3
5 9 7-5
IO 19 13-9
5 IO 6-4
4. KS Paradyż (4)
5 12 6-4
5. Unia Skierniewice (6)
5 5 5-6
JO 17 11-10 5-2-3
6 10 12-8
IO 16 16-12 5-1-4
4 6 4-4
6. Mazowsze Grójec (9)
IO 15 17-12 4-3-3
6 13 13-5 4 2 4-7
1. Olimpia Elbląg (5)
4 7 9-6
8. Freskovita Wysokie Maz. (8) IO 15 15-12 4-3-3
6 8 6-6
3-5-2
5 6 3-3
5 8 9-4
9. Świt Nowy Dwór Maz. (12) 10 14 12-7
5 10 6-4
10 14 12-12 4-2-4
5 4 5-7
10. Drwęca Nowe Miasto (!3)
4 IO 8-4
6 4 5-9
11. Radomiak Radom (7)
IO 14 13-13 4-2-4
4 6 3-3
6 7 6-8
12. Nadnarwianka Pułtusk (IO) IO 13 9-ll 3-4-3
4 8 5-2
6 4 4-11
10 12 9.13 3-3-4
13. Gosso-Stal Głowno (Il)
5 6 5-9
14. Wigry Suwałki (14)
5 I 4-11
10 7 9-20 2-1-7
15. MZKS Kozienice (15)
IO 2 3-19 0-2-8 - 5 l 1-10 5 1 2-9
16, Warmia Grajewo (16)
10 2 9-29 0-2-8 6 2 -5-12 4 o 4-17
Po nazwie dmżyny pod(J}w: w nawiasie miejsce po popnedniejkolejce, i1ość meczów,
pwJdy. stosunek bramek, ilo.fć zi.iycięl'tli; remisów i porażek orOE ilość meczów. pwiktów
i stosunek bramek w meczach u siebie i nawyja:xlach. Mi~tlz awans1.efe do U ligi, wicemistrz
rozg~vwa mecz barażowy, a lll ligę opuści co 1Uljmniejjeden - ostatni zJspól (w w;padlm
awansu dwóch zespołów do n ligi,).
Piłka nożna

- 8. kolejka skierniewickiej klasy A

Kopernik przed Witonią
8. kolejka: Dar Placencja - Pogoń Godzianów0:5, Sierakowianka Sierakowice-GLKS
Wołucza 4:2, Manchatan Nowy Kawęczyn
- Muskador Wola Pękoszewska 3:3, Kopernik Kiernozia - Jutrzenka Mokra Prawa
7:~, Sobpol Konopnica -Juvenia Wysokienice 2: I, LKS Grabice - Witonia Osiek 3: 1.
Mecz: Toipedo Celinów - Olimpia Chąśno
przełożono na l l listopada, godz. 11.00.
1. Kopernik Kiernozia (2) 8 19 26-10
8 19 23-11
~. Witonia Osiek (J)
8 18 35-15
3. Pogoń Godzianów (4)
8 16 24-17
4. LKS Grabice (5)
5. Juvenia Wysokienice (3) 8 16 17 -13
8 15 1-0-12
6. Sobpol Konopnica (6)
8 IO 20-24
7. Jutrzenka Mokra Pr. (7)
8 10 16-22
8. Sierakowianka (10)
Piłka nożna

7 9 19-22
9, Olimpia Chąśno (8)
7 9 16-21
10. Torpedo Celinów (9}
11. Manchatan N. Kaw.(! I) 8 5 13-26
12. Muskador Wola Pęk. (14) 8 4 17-25
8 4 14-23
13. Dar Placencja (13)
8 4 15-30
14. GLKS Wołucza (12)
Mecze 9. kolejki odbędą się w niedzielę
8 paź.dziernika: godz. 11.00: Witonia Osiek
- Toipedo Celinów, godz. 11.30: Pogoń Godzianów - Sobpol Konopnica, godz. 14.00:
Olimpia Chąśno - Sierakowianka Sierakowice, godz. 15.00: Juvenia Wysokienice LKS Grabice, Jutrzenka Mokra Prawa - Dar .
Placencja, Muskador Wola Pękoszewska Kopernik Kiernozia i GLKS Wołucza Mancbatan Nowy Kawęczyn.
Paweł A. Dolitiski

- skierniewicka klasa B

Naprzód wyszedł na przód
• Skierniewicka Klasa B - gmpa I:
Nowym liderem pierwszej grupy klasy
B (tzw. ,)owickiej") został team Naprzodu
Jamno. Zespół prezesa Grzegorza Kapusty pokonałOlympic Słupia 2: I (I :O), a obie
bramki zdobył Radosław Kosiorek (20
i 60).
6. kolejka: Zryw Wygoda - Fenix BÓczki
2:2, Rawka Bolimów - Vagat Domaniewice
3:0 (w.o.), VictoriaZabostów- RTS Gągolin
2:2, Start Złaków Borowy - Victoria Bielawy 2:0, Naprzód Jamno - Olympic Słupia
2:l.
6 12 12-9
I. Naprzód Jamno (2)
2. Start Złaków Borowy (3) 6 12 16-7
6 Il 13-7
3. Rawka Bolimów (4)
4. Victoria Bielawy(!)
6 IO 9-8
5. Victoria Zabostów (5)
6 8 12-10
5 8 7-5
6. Fenix Boczki (6)
6 7 12-18
7. Zryw Wygoda (7)
6 7 10-13
8. Olympic Słupia (9)
5 4 11-18
9. RTS Gągolin (10)
10. Vagat Domaniewice (8) 6 4 7-14

W 7. kolejce klasy B w niedzielę 8 paź
dziernika zagrają: godz. 11.00: Vagat Dorna- .
niewice - Victoria Zabostów, godz. l2.00:
Feriix Boczki- Rawka Bolimów, godz. 15.00:
Victoria Bielawy - Naprzód Jamno, RTS
Gągolin - Start Złaków Borowy i Olympic
Słupia - Zryw Wygoda.
• Skierniewicka Klasa B - grupa ll:
6. kol~ka: Lesiew Wólka Lesiewska- lskraDobropasz Babsk 5:0 (w.o.), Torpedo II Celinów - Wola Wola Chojnata 0:3, Victoria
Chrząszczew -Sokół Księża Wola 6:0, Olimpia Paprotnia- Wulkan Wólka Lesiewska0:2.
Pauza: Miedniewiczanka Miedniewice. ·
I. Wola Wola Chojnata (I) 4 12 17-4
2. Victoria Chrząszczew (3) 5 11 18-4.
5 IO 11-4
3.WulkanWólkaLes.(4)
5 Q 11-6
4. Olimpia Paprotnia (2)
5 7 15-9
5. Miednicwiczanka (5)
6. lskra-Dobropasz Babsk (6) 4 6 7-9
5 3 6-18
7. Lesiew Wólka Les. (9)
5 I 5-24
8. Sokół Księża Wola (7)
3-15
4
9, Torpedo Il Celinów (8)
Paweł A. Doliński
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Mieszkańców
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•

Wsi Powiatu Łowickiego

SIODMA WYGRANA DOMANIEWIC

1 października. Już po raz
siódmy na stadionie łowickiego OSiR odbyły się Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne LZS
i Mieszkańców Wsi Powiatu Łowickiego,
a tym razem do rywalizacji o miano najlepszej gminy zgłosiło się w tym roku osiem
drużyn z powiatu łowickiego. Po raz siódmy igrzyska wygrała gmina Domaniewice
zdobywając tym samym puchar Starosty
Łowickiego-Cezarego Dzierżka. Podolr
nie jak rok temu puchar za drugie miejsce
wywalczyła ekipa Łowicza, a trzecie tym
rat.em - gmina Chąmo.
Łowicz,

kowice 2:1 (2:1); br.: Marcin Matuszewski
2 (3 i 1,5) - Dominik Pietrzak (25).
Olimpia:RafułGać-Wożniak,Łon,Nych

(Łowicz) 9,09 m, 3. Joanna Bródka (Dornaniewice)9,03 m.
105
I. Gmina Domaniewice
92
2. Gmina Łowicz
76
3. Gmina Chąśno
38
4. Gmina Nieborów
Mężczyźni: 1OO m: I. Łukasz Papuga
(Domaniewice) 11,36 s, 2. Marcin Kotarski(Domaniewice) ll,80s,3.JakubSzymański (Łowicz) 12,50 s. .l@m; 1. Sylwester Michalak (Domaniewice) 2:55,00
· min,2. A!fńanFeltynowski(Domaniewi
ce) 3:04,45 min, 3. Przemysław Grzywacz(Nieborów)3:10,32min.Pchniecie
Jrnllr I. Sławomir Bryk (Łowicz) 11,88
m, 2. Damian Haczykowski (Łowicz)
11,84 m, 3. Kamil Kozakiewicz (Domaniewice) 11,74 m. Skok w dal: I. Dawid
Pisarek (Nieborów) 5,80 m, 2. Syiwester
Haczykowski (Łowicz) 5,49 m, 3. Radosław Lenart (Łowicz) 5A8 m.
I. Gmina Domaniewice
98
2. Gmina Łowicz
85
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Niedziela. 8

października:

• 11.15 - stadion Pelikana Łowicz,
ul Starzyńskiego 6/8; mecz 11. kolejki
ID ligi piłki nożnej: Pelikan Łowicz Olimpia Elbląg;
• 12.00 - bala sportowa OSiR nr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 2. kolejka
ill ligi tenisa stołowego mężczyzn: UMKS
Ksil(Żak Łowicz - Burza Pawlikowice;
• 15.00 - stadion Pelikana Łowicz,
ul. Starzyńskiego 618; mecz piłki nożnej skierniewickiej klasy okręgowej seniorów: Pelikan II Łowicz - Orlęta Cielądz;
Poniedziałek. 9 października:
• 15.30 - boisko SP 7 w Łowiczu,
ul. Młodzierowa; mecz piłki noZ.Oej skierniewickiej klasy okręgowej orlików: Pelikan
I Łowicz - Unia II Skierniewice;
Środa, 11 pamzieroika:
• 9.30 - park pałacowy w Kiernozi; Powiatowe IMS w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt i chłopców;
• 11.30 - park pałacowy w Kiernozi;
Powiatowa Gimnazjada Szkolna w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt
(p)
i chłopców.

ŁOWICZANIN

ReUF - Regionalna Liga Futsalu OZPN Skierniewice

sezon o n em
Skierniewice, 25 września. w sali
konferencyjnej skierniewickiego OSiR odbyło się zebranie organizacyjne Regionalnej
Ligi Futsalu OZPN Skierniewice. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele czte-

Po raz siódmy Igrzyska zakończyły się zwycięstwem gminy Domaniewice.

W finale turnieju piłkarskiego Olimpia okazała się lepsza od Laktozy.

Czwartek. 5 pamziemika:
•9.30-halasportowaOSiRnr 1w Łowi
czu, ul. Jana Pawła II 3; Licealiada Szkolna
w koszykówce chłopców;
Sobota. 7 pamziemika:
• 10.00 - stadion OSiR w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; inecz piłki nożnej skierniewickiej klasy okręgowej ,,Deyny": Pelikan Łowicz - Olimpia Chąśno;
• 12.00 - stadion Pelikana Łowicz,
ul. Starzyńskiego 6/8; mecz piłki nożnej wojewódzkiej ligi ,,Kuchara": Pelikan Łowicz
WKS Wieluń;
• 14.30 - stadion OSiR w Łowiczu,
u). Jana Pawła II 3; mecz piłki nożnej skierniewickiej klasy okręgowej juniorów młod
szych: Pelikan Łowicz - GKS Grochów;

nowy
'"""""'

po tym spotkaniu Paweł Doliński.
Nie wiemy taknaprawdęjaki.e będzie zainteresowanie naszych zespołów, które przecież
będą ta/de grały róWllOCZeŚnie w Łowickiej
Lidz.e Piłki Nożnej Pięcioosobowej. Pomysłów może być wiele: albo do ReLiF-u zgło
szona zostanie repnzent.acja naszej ligi, która
będzie występowała np. pod nazwą „Futbolowy lawicz" czy OSiRŁowicz, albo też zagrają w niej jedna lub dwie drożyny z I ligi
ŁLPNP. Bezwąfpieniajednakw tym sezonie
obowiązywał będzie system miniturniejów
oraz obowiązywałyjuż będąpelne przepisy
fatsalu.
Osoby 2.ainteresowane organizacją drużyny, bądź to grą w tych rozgcywkach
prosimy o kontakt z Pawłem Dolińskim
0-504-072-390, pdolinski@low.pl, gadugadu:416257.
(d)
dział

rechśrodowiskzainteresowanychoiganiz.acją

•PIŁKA NOżNA:

Łowicki

5.10.2006
...,...r.

takich rozgtyVl!_ek: skierniewickiego, rawskiego, grodziskiego i łowickiego. Do 12 paź
dziernika prowadzony będzie wstępny nabór chętnych ekip do udziału w lidze,
a w piątek 13 października (najprawdOpodobniej o godz. 19.00) w halisportowej OSiR
II Skierniewice odbędziesiępokazowymecz
futsalowej Reprezentacji Polski Oldbojów
oraz ekipy skierniewickiego OSiR. Tego dnia
ustalony zostanie system i terminarz rozgrywe~ a równocześnie odbędzie się szkolenie dla sędziów futsalu.
Wstępniezaplannwaliśmyuóziałjednej lub
dwóch ekip z każdego środowiska - powie-

OLIMPIAChąśno-LAKfOZALysz

(46 Mariusz Gać), Kunikowski (70 Kacprowski) - Malinowski, Matuszewski,
Czerbniak, Więcek - Bogucki (46 Krajewski), Przyżycki.
Laktoza: Kocemba - Lenarczyk (70 Kolos), Wojda, Wróbel,Zirrmy(46Bednarek)Pietrzak, Szmajda, Strugińsk:i, Durlra - Bo.czek, Siatkowski
Sędziował:JanJach(Skierniewice).ż.ółta
kartka: Paweł Siatkowski (laktoza). Czerwona kartka: Siatkowski - druga żółta.
Ostateczna kolejność: 1. Gmina Chąśno,
2 Gmina Łyszkowice, 34. Gmina Nieborów i Gmina Kiernozia, 5-8. Gmina Dornaniewice, Gmina Łowicz, Gmina Zduny
i Gmina Kocierzew.
• LEKKA ATLETYKA:
K~b~: lOOm: l.AanaCichańska(Do~~ce) 14,04 s, 2. &lyta_Antosik (DomarueWice) 14,56 s, 3. Agrueszka Szwed
(Nieborów) 15,41 s.QOOm; I. Ninał..a7,ęcka
(Domaniewi~) 1:51,83min,_2.JoannaPiórkowska(ŁoWicz) 1:56,53 mm, 3. Honorata
Kwestarz(Domaniewice) 1:59,50min.s!rok
w dal: 1. Ewelina Kędziora (Domaniewice)
4,55 m, 2. Michalina Bryk (Łowicz)4,21 m,
3. Ewelina Boczek (Domaniewce) 4,20 m
Pchniecie kulą: 1. Magdalena Oclunańska
(Łowicz) 10,18 m, 2. Zofia Kucharska

_____
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Piłka

siatkowa - przygotowania do VIII edycji AMŁ

Wkrótce siatko i tenis

74
3. Gmina Chąśno
68
4. Gmina Nieborów
li 'I'R.ÓJBÓJ:
Rzut lotka: 1. Mieczysław Szymajda
W piątek 13 października o godz. 18.00 skać dzwoniąc pod numerami telefonów:
(Domaniewice) 31, 2. Przemysław Gtzyw hali sportowej OSiRnr 2 w Łowiczu przy (046) 837-09-04, a regulamin rozgcywek
wacz (Nieborów) 23, 3. Zofia Kucharska
ul. Topolowej 2 odbędzie się zebranie orga- zamieszczony jest na stronie http://
(Łowicz) 9. Strzał piłka do bramki: i.Jacek
nizacyjne VIIl edycji Amatorskich Mi- www.osir.low.pl.
Zrciz.ek(Łowicz)50,2.SabinaBogucka(Cbą
strzostw Łowicza w piłce siatkowej. W tym
OSiR planuje takż.e wkrótce start halośno) 40, 3. Adam Ostaszewski (Nieborów)
roku zaplanowana jest stworzenie dwóch wych rozgrywek tenisowych, a zebranie
i Radosław Kuciński (Domaniewice) po 30.
łub trzech lig liczących po osiem zespołów, organizacyjne Halowych Mistrzostw Łowi
Rzut piłka do celu: 1. Piotr Guzek (Nieboa początek tego sezonu planowany jest na cza w tenisie ziemnym zaplanowane zostarów), 2. Sławomir Bryk (Łowicz) i Magdapiątek 20 października 2006 roku. Zespół ło na piątek 6 października na godz. ·18.00.
lena Banasiak (Chąśno) -wszyscy po 30.
(p)
można zgłosić i wszelkie informacje uzy40,0
!. Gmiaa Łowicz
39,5
2. Gmina Domaniewice
37,0
3. Gmina ChąSno
Szachy-Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Łowickiego
35,5
4. Gmina Nieborów
•KONKURENCJE REKREACYJNE:
Przeciąganie liny: 1. Łowicz (Stanisław
Milczarek, Krzysztof Wodziński, Damian
Haczykowski, Jerzy Walendziak, Andrzej
Kędziora i ŁukaszDęgus), 2. Domaniewice,
3. Chąśno, 4. Nieborów.
Przeciąganie opony: 1. Krzysztof Wodzyński (Łowicz) 14,06 s, 2. Stanisław MilNieborów, 30 września. W gościnnej uszowi Pachowi (Pałac), który zdobył
czarek (Łowicz) 15,40 s, 3. Łukasz Milczasali gim.nastycmej Szkoły Podstawowej w trzynastu partiach komplet trzynastu
rek (Domaniewice) 17,59 s.
w Nieborowie rozegrano Indywidualne Mi- zwycięstw.
28,0
I. Gmina Łowicz
W paź.dziemiku młodzi szachiści mają do
strzostwa Powiatu Łowickiego w szachach
21,0
2. Gmina Domaniewice
błyskawicznych, a w zawodach tych wy- rozegrania jeszcze dwa tmnieje: w szachach
19,0
3. Gmina Chąśno
startowało ostatecznie czternaścioro zawod- szybkich P-15 oraz szachach klasycznych
8,0
4. Gmina Nieborów
ników z UKS Pałac Nieborów (trener Ro- P-60.
•KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA: .
13,0
154,5 bert Chojnowski) i GOK Zchmy (trener I. Mateusz Pach
I. Gmina Domaniewice (I)
ll,5
2. Dominik Pacler
150,5 Zdzisław Czyżak).
2. Gmina Łowicz (2)
9,5
Turniej miał bardzo wyrównany prze- 3. Mateusz Gajewski
144,0
3. Gmina Chąśno (4)
9,0
107,5 bieg (wystartowała w nim tylko jedna osoba 4. Kamila Pach
4. Gmina Nieborów (3)
8,0
bez kategorii szachowej), a przypadku pię 5. Mateusz Brzozowski
32,0
5. Gmina Łyszkowice (7)
7,0
ciu zawodników była potrzeba wyliczania 6. Daniel Ziólkowski
22,5
6. Gmina Kiernozia (6)
7,0
tzw. współczynnika Bergera. Ostatecznie 7. Wojciech Białas
11,5
7. Gmina Kocierzew (8)
7,0
Starosta Łowicki - Cezary Dzierżek pu- 8. Hubert Pach
11,5
Gmina Zduny (3)
(p)
Paweł A. Doliński char za pierwsze miejsce wręczył Mate-

KOmplet zwycięstw

Mateusza Pach1

Prognoza pogody dla rejonu

Łowicza

w dniach od 5 do 11

października

2006 r.

„JEŚLI PAŹDZIERNIK JEST WIETRZNY I MROi.NY,
TO NIE BĘDZIE ZA TO STYCZEŃ, LUTY GROi.NY".
• SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
Pogodę w tym tygodniu kształtować będą układy niskiego
ciśnienia, w wilgotnym i chłodniejszym powietrzu.
• ,
Płock
•CZWARTEK - PIĄTEK:
~ 15/18
Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże,
Gostynin
przelotne opady deszczu. Widzialność dobra, rano zamglenia,
~
·
lokalnie mgły. W opadach słaba .
fai 18 •
Wiatr z kierunków zachodnich, słaby do umiarkowaneg .
Temp. max w dzień: + 15°C do + 17°C.
, '1
Kutno ~
_
Temp. min w nocy: + g•c do + ?°C.

~ 1
•SOBOTA - NIEDZIELA:
fo1 o
Zachmurzenie umiarkowane do dużego,
Łęczyca ~
lokalnie przelotne opady deszczu.
Wi9-zialność dobra, rano zamglenia, lokalnie mgły.
~
W opadach słaba . Wiatr z kierunków zachodnich,
słaby do umiarkowanego.
Temp. max w dzień: + 16°C do+ 18°C.
Temp. min w nocy: + 11°c do+ 8°C.'
• PONIEDZIAŁEK· ŚRODA:
Pogodnie, zachmurzenie umiarkowane, na ogół bez opadów.
Widzialność dobrę, rano zamglenia, lokalnie mgły.
Wiatr z kierunków zachodnich, slaby do umiarkowanego.
Temp. max w dzień : + 15°C do + 18°C.
Temp. min w nocy: + a·c do + 6°C.

~
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