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· Będq ciekawe wybory
tów. W okręgu I (centrum, Korabka, działem na okręgi, komitety oraz według
os. M Konopnickiej i okolice), w którym kolejności na listach.
wszystkie nazwiska
wybieizemy 7 radnych kandyduje 80 osób,
W OKRĘGU 1
kandydatów na radnych w drugim (Nowy Rynek, os. Broniewskiego, Dąbrowskiego, Noakowskiego, StaKorabka, os. M. Ko(centrum,
w Radzie Miejskiej
rzyńskiego i okolice)- 6 mandatów - jest
nopnickiej i okolice):
73 kandydatów, w trzecim (os. Bratkow Łowiczu.
wice, Kostka, Górki, os. Łyszkowicka,
KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i
O 21 mandatów ubiega
osiedle tzw. domków syntexowskich i Demokraci: Witold Piotr Klajs, Tomasz
okolice) - na 8 mandatów jest 86 osób Fidrych, Wiesława Bronisława Gębura, Anna
się 239 kandydatów.
Maria WIŚniewska, Arlradiusz Piaskowski,
kandydujących.
Poniźej p!Zedstawiamy listy wszystkich Jolanta Wacława Ziębicka, Maria Kępińska,
mieście Łowiczu wybory odbywają
kandydatów na radnych w mieście z po- Bogusław Kieliszek, Danuta Śliwińska
się, według systemu proporcjonalnego: w kaźdym z okręgów wyborczych ilość
mandatów dzielona jest pomiędzy poszczególne listy w zaleźności od ilości głosów
oddanych na kandydatów danej listy. Gło
o chwili zamykania tego numeru NŁ, Krzysztofa Jana Kalińskiego mówi sama
suje się tylko najedną listę, a w ramach danej
na kilka godzin przed upływem ter za siebie. Wicro..rmislrzPaNe!BejdazPSL
listy tylko na jedno nazWi.sko. Jeśli dana
minu zgłaszania kandydatur, tytko powiedział Nowemu Łowiczaninowi, że
okręgu,
w
lista zdobędzie np. 2 mandaty
dwa komitety wystawiły kandydatów na na pewno nie wystartuje. Wojciech Gędek
przypadną one tym kandydatom z tej listy,
burmistrza Łowicza. Komitet Wyborczy i Jacek Sikora wycofali się, wzywając
którzy otrzymali najwięcej głosów.
Prawie na
W Łowiczu wybory będą odbywać się Rzeczpospolita Łcmicka zglosildotychcz.& do glosowania na Kalińskiego.
pewno więc kandydatów będzie tylko
w trzech okręgach wyborczych. Listy do sowego burmistrza Ryszarda Budzalka,
Komitet Wyborr::z.y WyboreóN dwóch.
wyborów w mieście zgłosiło osiem komite- zaś nazwa

Znanesąjuż

Kamil Sobol kilkadziesiąt kilometrów przed Rzymem.

Sobol dopłynął do Rzymu
wycięstwo! Wcwraj, 17 pai.dziernika

Z

2006 roku o godzinie 21 spełniło się
moje marzenie! Dopłynąłem do Rzymu i w ten sposób dotarłem do celu nwjej
pielgrzymki - napisał 18 października w pamiętniku żeglarza Kamil Sobol - 25-letni ło
wiczanin, który ponad 4 miesiące temy
wyruszył w kajakową pielgrzymkę na momi. Sobol wystartował z Wenecji 15 cz.erwca
i praepłynął ponad cztel}' tysiące kilometrów po Adriatyku i MoIZU Jońskim. Nowy
Uiwiczanin objął nad wyprawą patronat
medialny i wielokrotnie informował czytelników o jej postępach i trudnościach jakie
Kamil pokonywał. (..) - Walka z żywiołem,
wiele sił i trudu wkłaóane kai.dego dllia, odciski na dłoniach, przesilony bark, ale to
J.VSZ)-lStkonicwporównaniudotego,jakwielka jest teraz moja radość i wzrusunie zarazem - napisał Kamil.
Dwa dni wcz.eśniej kajakarz był w Anzio, na przedmieściach Rzymu, około
45 km od celu.wyprawy, do miasta zamienał wpłynąć Tybrem 25 października zamierza pokłonić się nad grobem papież.a Jana
Pawła TI oraz weźmie udział w audiencji
u papież.a Benedykta XVI. Kajak, którym
płynął zostanie wystawiony na placu Świę
tego Piotra w Watykanie, na co pielgrzym
(mak)
otrzymał już oficjalną zgodę.

W

Tylko dwóch kondydotów no burmistrza

D

Powstał . wielki

blok wyborczy

Jacek Sikora rezygnuje z kan- i Łowickiej Wspólnoty Samorządo
dydowania na burmistrza i popie- wej. Szef tej ostatniej, były przewodniczą
cy łowickiej Solidarności Jacek Sikora
ra Krzysztofa Kalińskiego.

ublicznie, na początku spotkania przedwyborcz.ego z kandydatem na burmistrza Łowicza Krzysztofem Kalińskim,
przedstawiciele sześciu ugrupowań politycznych podpisali we wtorek porozumienie o współpracy. Ma ono dotyczyć współ
pracy tak w nowej Radzie Miejskiej, jak i
w Radzie Powiatu. Swe podpisy złożyli
prz,edstawiciele PO, PiS, Samoobrony;

P

Rady Powiatu, a KW Kalińskiego tylko do
Rady Miejskiej. Pozostałe cztery ugrupowania mają kandydatów do obu samorzą
dów. Oddając głos na kandydata którego- ·
kolwiek z nich, wyborca wie, źe w radach
będą one współpracować. w wyborach
burmistrzowskich wszystkie ugrupowania popierają Krzysztofa Kalińskiego.
W Radzie Powiatu zaproponują wspólnego
kandydata na starostę.
(mil)

organizuje: .r wesela .r poprawiny .r komunie
.r bankiety .r imprezy okolicznościowe

we własnym lokalu lub catering
młodzieży, wzięło udział

w Biegu Papieskim w

nieqzielę

w

Łowiczu.

mistrza Ryszarda Budzałka): Kazimierz
Sobieszek, Zdzisław Mazurkiewicz, Barbara Frątczak, Władysław Ryniak, Barbara Magdalena Błaszczyk, Boźena Sztela-Ziółkowska, Zbigniew Łukawski, Ja- ·
nusz Piotr Szwarocki, Leszek. Mieczysław Kubica, Maciej Szymon Mońka,
Adam Staszewski, Daniel Artur Peterson.

KWW Łowicka Wspólnota

Samo-

rządowa (przed 4 laty z tego ugrupowania
startował obecny burmistrz, obecnie lider
Jacek Sikora jest z nim poróiniony): Jerzy
Wratr, Ryszard Rutkowski, Anna Wioletta
Pilich, Zenon Stanisław Gajewski, Violetta
Czerwińska-Borowiak.

KWW Krzysztofa Jana Kalińskie
go: Krzysztof Jan Kaliński, Michał Artur
Zalewski, Henryk Kazimien Za.sępa, Anna
Ewa Olko, Piotr Pochwała, Artur Michalak,
Anna Maria Niekraś, Dorota Maria Dziekanowska, Tymoteusz Piotr Pikulski, Andrzej
Jerzy Gomoła.
dok na str. 5

Deweloper zainteresowany
miejską działką
rzedstawiciel spółki
deweloperskiej z Łodzi
interesuje się miejskim
terenem inwestycyjńym
w sąsiedztwie powstającego zakładu
Baumit w Łowiczu. Na terenie
o powierzdmi nawet 7-8 hektarów
miałaby powstać fabryka
produkująca opakowania kartonowe.
Teren przy łowickiej obwodnicy jest
jedną z trzech lokalizacji branych po9
uwagę. Za Łowiczem przemawia
między innymi dostępność
komunikacyjna do' działki od strony
Łodzi, możliwość podłączenia gazu
i innych mediów. Inwestycja, jeśliby
teren w Łowiczu został wybrany,
miałaby kosztować od 40 do 50
milionów złotych, a deklarowana
wielkość zatrudnienia w zakładzie,
który by powstał od 50 do nawet 160
osób. We wtorek 17 października
inwestor przeprowadził wizję lokalną
zaproponowanych przez miasto
terenów. Decyzji w tej sprawie nalęży
spodziewać się jeszcze w tym roku.

P

oświadczył jednocześnie, źe jego ugrupowanie nie będzie wystawiało własnego kan-

dydata na burmistrza, którym miał być on
sam. Popiera Krzysztofa Kalińskiego i bę
dzie pracowało na jego necz.
- Dajemy dobry przyklad porozumiewania się mimo różnic, lepszy niż dają nam na
górze w Warszawie - skomentował podpisanie porozumienia Krzysztof Kaliński.
Porozumienie jest równoznaczne z tzw.
Koalicji Ziemi Łowickiej, Komitetu blokowaniem list w wyborach, przy czym Porozumienie podpisuje Bogusław
Wyborczego Krzysztofa Kalińskiego Samoobrona wystawia swą listę tylko do Smela z PO, od lewej stoją Zbigniew
Kuczyński, ·J acek ·sikora, Marcin
Kosiorek ! Krzysztof Kaliński. ·

Około dwustu osób, w większości dzieci i
O Dniu Papieskim piszemy na stronie 6.

Komitet Wyborczy Rzeczpospolita Łowicka (stronnicy obecnego bur-
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Podwójne zderzenie Hondy
sobotę 14październikaokołogodz.

9.50 na drodżedo Łodzi w Krępie
Honda Civic kierowana przez
22-letnią Monikę G. z nieustalonych przyczyn zjechala na lewy pas ruchu i zderzyła
się z dwoma pojazdami jadącymi z przeciwKrzysztof Kaliński zapowiada troskę o stadion i przyszkolne boiska
nego kierunku. Pieiwszym z nich był Citroen
Jumperkierowanyprzez53-letniegoAndrzea kolejnym spotkaniu wyborczym, Wskazał na zły stan boisk przyszkol- Seniora. W szkołach chce Kaliński roz- tych, na 50 milionów zapisanych w budże ja L. z powiatu łowickiego. Drugi pojazd to
w obliczu około 100 osób, kandydat nych i zapowiedział ich modernizację. szerzać możliwość kontrolowanego do- cie, a i tak ratuszowi prawnicy mówili im, że Opel Vectra, którym jechał 46-letni Jacek S. z
na burmistrz.a Łowicza zapowiedział stara- Bogusław Bończak z jego sztabu wybor- stępu do internetu - bo nie wszystkie właściwieniepowinnizmieniaćnic. Mońka powiatu pszczyńskiego. W wyniku wypadnia o budowę w Łowiczu dużego kom- czego dodawał, że właściwie nigdzie w dzieci mogą z niego korzystać w domach. kontrował, że radni mogli wcześniej w więk ku obrażeń ciała doznała Monika G. z Hon.pleksu sportowego i jako najlepszą kr Łowiczu dzieci nie mogą obecnie bez- Więcej szczegółów programu zawarte jest szym zakresie zmieniać budżety. - z.i koi.de dy, którą z miejsca wypadku przewieziono
przepchnięcie C>50 tysięcy bykalizację wskazał tereny na Blichu, po dru- piecznie grać w piłkę. Kaliński podkre- w kolejnych ogłoszeniach
do łowipciego s:zpitala WSZ'fiPY uczestnicy
liśmy traktowani jak gmpa
giej stronie Bzury, vis a vis Szkiełek. ślał, że w Lowi'czu jest wielu bardzo do- wyborczych publikowa(mwk)
tego wypadku byli trzeźwi.
oszołomów, którzychcąprze
Zdaje on sobie sprawę, że są to ziemie brych, zaangażowanych nauczycieli nych w NL - i do nich kankażde
-Za
wrócić budź.et - odparł Kaliń
użytkowane rolniczo, dobrej klasy, zme- WF-u i trenerów, a praca sportowa z dydat odsyłał.
ski, przypominając rzeczyWśród zadających pytaliorowane, mimo to jest to najlepsza lo- młodzieżąjest ogromnie ważna wychoprzepchnięcie
nieoświetlony
wistość tej kadentji. Tę ripokalizacja. Powiedział, że trudno liczyć wawczo. Kandydat zapowiedział inten- nia był wiceburmistrz Matysięcy
SO
stę sala przyjęła oklaskami.
11 paź.dziernika o godz. 19.00 w Chruśli
na to, by ten obiekt powstał już w ciągu sywne starania o fundusze eilropejskie ciej Mońka, najbliższy
Pod koniec, w odpowie- nie na drodze do Łęczycy, osobowa Kia kiewspółpracownik kontrkanczterech lat, ale przygotowania trzeba na obiekty sportowe.
byliśmy
dzi na apel jednej z uczestni- rowana przez 49-letniego Andrzeja K. z poPotwierdził też pomysł budowy odkry- dydata, RyszardaBudzałka.
rozpocząć. Poinformował, że starostwo,
traktowani
czek spotkania, żeby pq:e- wiatu łowickiego, na prostym odcinku drogi
do którego te grunty należą, wie już o tej 'tej, letniej pływalni - być może na terenie Za jego sprawą doszło do
szedł się czasami ulicami uderzyła w tył rozrzutnika rolniczego. Nieprzyległym do pływalni krytej (po uzgod- interesującej polemiki.
inicjatywie.
jak grupa
. miasta i zobaczył, jak fa- oświetlony rozrzutnik był doczepiony do
Pytany o to, co można zrobić dla obec- nieniachzjego właścicielem) iw oparciu ojej' Mońka zapytał, dlaczego
talny jest stan chodników, ciągnika Ursus C-330, kierowanego przez
nego stadionu Pelikana, powiedział, że urządzenia Zamierza też, jeśli wstanie bur- przez minione cztery lata
oszołomów
Kaliński zapowiedział, że 45-letniego WiesławaM. z naszego powiatylko sprawą dobrej woli jest umożli mistrzem, stworzyć na Błoniach przystań Kaliński jako przewodnipo ewentualnym wyborze tu. W wyniku wypadku obrażeń głowy
czący Rady, wraz z więkwienie zbudowania awaryjnego wyjścia kajakową z plażą.
pierwsze dwa miesiące i prawdopodobnie wstrząśnienia mózgu doMówił także o innych swych pomysłach. szością radnych nie przefori obiektu przez targowicę.Będzie też
działał na rzecz pozyskania gruntów za Najciekawsze to pomoc w stworzeniu Uni- . sował żadnego projektu na obiekt sporto- poświęci wraz z naczelnikami wydzia- znał kierujący samochodem osobowym.
głównym stadionem, by tam mogło po- wersytetu Ili Wieku - szkoły dla osób wy. Kaliński odpowiedział, że na sesjach łów na chodzenie po mieście, by poznać Z miejsca wypadku przewieziony został
wstać boisko treningowe, którego starszych, chcących dla własnej satysfak- budżetowychradrlimieliniewielkimargines wszystkie potrzeby. - A potem iryruszę do s:zpitala w Łowiczu. Uczt:Stnicy wypad(mwk)
obecnie drużyny młodzieżowe jak i se- cji zgłębiać wiedzę. Pożądane jest też, jego manewru, że zmieniali burrnistrwwskie pro- w Polskę, do miast, które osiągnęły suk- ku byli trzeźwi.
(wal)
zdaniem, stworzenie dziennego Domu jekty na kwoty 17.ędu kilkuset tysięcy zło- ces, by się uczyć - dodał.
niorzy są pozbawieni.

N

Wjechol no

o

rozrzutnik

Zópolilo się auto no Starościńskiej

A on sobie nadal robi F

- Ciągle mamy do czynienia z lekstosunkiem inwestora do obowiązujących przepisów
prawa i to w zatrważającej skali powiedziała nam Powiatowa Inspektor Nadzoru Budowlanego Zofia Więcław o sytuacji w będącej
w likWidacji Spółdzielni Rolniczej
w Wyborowie.
ceważącym

N

Wczoraj i przedwczoraj nie dało się jeździć najprostszą trasą z Głowna do
Łowicza, bo drogowcy remontowali asfaltową nawierzchnię przed i za wiaduktem kolejowym w Krępie. Teraz droga jest j11ż wolna.

p·oprowili osf ~lt przy wiadukcie
We wtorek i środę trwały roboty
przy poprawianiu nawierzchni drogi nr 14 na 200-metrowym odcinku
przed i za wiaduktem kolejowym
w Krępie.

wej. -Była taka potrzeba ze 'Viaględu na czę
ste wypadki i kolizje w tym miejscu. Z obydwóch stron wiaduktu zastosowane będzie
grubowarstwowe oznakowanie, widoczne
z daleka i nieściera/ne-powiedziałnam szef
łowickiego Zarządu Dróg Krajowych Paweł
Pracownicypiotrlcowskiej firmy Eibedim Chojnacki. Przez dwa dni ruch samochonajpierw sfrewwali nawierzchnię, potem dów był kierowany objazdem przez Łysz
(mak)
· położyli podwójną warstwę masy asfalto- kowice.

Przetnii wstęgę · no Nowym Rynku
Każdy z mieszkańców miasta,
który przyjdzie na Nowy Rynek
w sobotę 21 pażdziemika z nożycz
kami, będzie miał możliwość przecięcia wstęgi w czasie uroczystości oddania placu do użytku.

atusz zakupił 150 metrów błękitnej
wstęgi, która oplecie fontannę. O godz.
16.30 wspólnie z władzami miasta
będą ją ptzecinać mieszkańcy. Fragment
wstęgi będzie mógł ollzymać na pamiątkę
każdy z przybyłych na rynek.
Wcześniej, tuż prz.ed 16, na rynek wmaszeruje Strażaćka Orl<:iestra Dęta z Makowa, idąc ze Starego Rynku ulicą Zduńską.
O 16.00 ro:zpoczną się wystąpienia zaproswnych gości.
W nawiązaniu do jubileuszu 870-lecia
~ wmomenciepmrięciawstęgi w nie-

R

bo ma wstać wypuszcwnych tyleż balonów i wstanie symbolicznie uruchomiona
fontanna Dziesięć minut później przybyli
wstaną poczęstowani olbrzymim tortem
Przed 17.00 rozpocznie się koncert orkiestry dętej z pokazem · układów tanecznych w wykonaniu czirliderek, o 17.20 przewidziano pokaz tańca Break Dance w wykonaniu młodzieży z I LO w Łowiczu. Po
nich wystąpi zespół muzyczny, działający
przy Łowickim Stowarzyszeniu AbstynenckimPasiaczek.
Na zakończenie, o godz. 18.30,przewidziano pokaz taneczny z wykorzystaniem
żywego ognia - i tu także wbaczymy mło
dych łowiczan z grupy Fire Show, o której
pisaliśmy w NL dwa tygodnie temu. Uroczystość na Nowym Rynku poprowadzi
znany łowicki przewodnik i doświadcwny
(th)
konferansjer Eligiusz Pietrucha.

abyciem tej zainteresowany jest potentat w hodowli trzody chlewnej
Paweł Ś. i jego syn Adrian. Zaczęli oni już
dokonywać prac remontowych w obiektach spółdzielni - w większości bez wymaganych pozwoleń.
Obecność 600 sztuk świń stwierdzili
w czasie swojej ostatniej kontroli 6 paź
dziernika inspektorzy PINB na parterze
jednego z budynków. Trzodę wprowadzono 13 września, zaraz po zakończe
niu innej wizyty inspektorów, którzy
zajmowali się nielegalnie wybudowanym
zbiornikiem na gnojowicę. W tej sprawie
wydano 22 września postanowienia
<> rozebraniu, na które 10 października
wpłynęło odwołanie do Wojewódzkiego
Inspektoratu Nadwru Budowlanego. Inspektorzy wrócą do Wyborowa jutro,

kronika~

policyjn~· ·

• 11 października na Nowym Rynku
w Łowiczu nieznani sprawcy ukradli rower
typu „damka" koloru czarnego na szkodę
Lucjana W z Łowicza
• 11 października policja zatrzymała
46-letniego Knysztofu. K. i 42-letniego Mariusza Sz., którzy ukradli z pose8ji przy Ul. Pódrz.ecmtj rowerti'eningowy i wkład żeliwny do
pieca o ląc1lzj warto.5ci około 60 złotych.
• 11 paź,dziemika w Kuczkowie w gminie
Chąśno nieznani sprawcy ukradli z budynku
gospodarcz.ego blachę ocynkowaną o wartości około 200 złgtych na szkodę Stanisława
K. z gminy Chąśno.
• 11 paź,dziemika policja otrzymała zgło
szenie przywłaszbz.enia sobie przez Edwarda
M. pompy i hydroforu należącego do Koła
Łowieckiego w Łowiczu. Do 1.darzenia miało
dojść w· czerwcu tego roku w. Otolicach
w gminie Łowicz.

tym razem by stwierdzić, czy zakres prac
remontowych, w budynku, w którym uru-

iat l 26p zapalił się 11 października
o godzinie 11 przy ulicy Starościńskiej
w Łowiczu. Straż ugasiłapalący się silnik jednym prądem wody. Auto należało
do mieszkanki Zabostowa Danuty B. Straty oszaco~ano na 500 zł. mienie uratowane na 1000 zł. Przypuszczalną przyczyną pożaru była nieszczelność przewo{licz)
du paliwowego.

chomiono hodowlę trzody, czy jest zgodny z planem zagospodarowania terenu.
W praktyce jednak budynek adoptowano z obory na chlewnię, a to już oznacza
zmianę użytkowania i oddziaływania na
środowisko. Jeżeli inspektorzy stwierdzą
przekroczenie zakresu robót, to wydane
zostanie postanowienie o wstrzymaniu
użytkowania budynku. W praktyce jest
to nakaz wycofania z niego trzody, a także doprowadzenia budynku do wcześniejszego stanu. Od postanowienia przysługuje odwołanie, z którego dzierżawca
z pewnością skorzysta.
atomiast jeden z likwidatorów spółdzielni, Andrzej G., stanie przed są
dem. Nadz(lr budowlany skierował do
prokuratury zawiadomienie o utrudnianiu przez niego wykonywania czynności
służbowych i wprowadzaniu w błąd.
Chodzi o to, że w maju, w czasie oględzin
dokonywanych przez inspektorów,
G. oświadczył, że prace remontowe trwają tylko w jednym budynku, który został
poddany kontroli, zatajając informację
o pracach w innych budynkach.
(tb)

Jej zdaniem wyszedł z domu w niedzielę
8 października o godz. 5.00 rano. Od tego
momentu nie kontaktował się z rodziną, ani
znajomymi. Nikomu nie mówił o zamiarze
wyjazdu. Rodzina obawiała się, czynie próbował odebrać sobie życiaPolicja nie wyklucza, że Rafał K. ukrywa się. Jego dane
przewijają się w aktach w sprawie o pobicie
©-letniego mieszkańca SaDnik Zdal7.enieto
(mw/9
miało miejsce 23 września

• W nocy z 11 na 12 października na
ulicy Sikorskiego w Łowiczu nieznani sprawcy ukradli z samochodu osobowego marki
BMW lewe lusterko zewnętrzne oraz dwie
fistwy ozdobne o łącznej wartości ok.
200 złotych na szkodę Kamila R
• W nocy z 12 na l 3 października
w Łaźnikach w gminie Zduny nieznani
spraw.cy włamali się do pięciu budynków
gospodarczych i składowych, z których
skradli kable z wtyczkami o tóżnej długości
i łącznej wartości około 2.400 złotych. • 13 października na osiedlu Starzyń
skiego w Łowiczu nieznani sprawcy ukradli
czerwony samochód osobowy marki Cinquecento 704 o wartości około 6 tysięcy zł9tych na szkodę Mieczysława R.
• 14 października policja otrzymała
zgłoszenie kradzieży, do której doszło
w Błędowie w gminie Chąśno w okresie pomiędzy 10 a 14 października. Nieznani
sprawcy wykorzystując nieobecność domowników, ukradli z pomieszczenia gospodarczego blachę aluminiową o wartości około I tysiąca złotych na szkodę J~a P.
• 15 października na cmentarzu Emaus
w Łowiczu nieznani sprawcy ukradli pozostawioną w pobliżu grobowca saszetkę,

w której znajdował się dowód osobisty
Jana J., dowód rejestracyjny samochodu
oraz prawo jazdy należące do Teresy J.
Policja apeluje o zwracanie uwagi na rzeczy pozostawione podczas sprzątania
grobowców.
• W nocy z 15 na 16 października
w Przemysłowie w gminie Chąśno nieznani sprawcy z otwartego garażu ukradli komplet kluczy oraz inne drobne narzędzia
o wartości okołe 300 złotych na szkodę
DariuszaM.
• 16 października policja otrzyIDała
zgłoszenie włamania do domu jednorodzinnego przy uL Zielnej w Łowiczu. Nieznani sprawcy po otworzeniu zamka podklamkowego weszli do wnętrza i ukradli
aparat fotograficzny marki Nikon oraz
odtwarzacz plików mp4 marki LG
o łącznej wartości około 2 tysięcy zło
tych.
Wszystkie osoby. które mogłyby pomóc
w ww. sprawach prosimy o osobisty lub
telefoniczny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Łowiczu.
Kroni~ opracował Naczelnik Sekcji
Ruchu Drogowego
podinspektor Leszek Okoń

N

Zaginął czy ukrywa się1
ie odnalazł się dotąd 32-letni Rafuł K.
z Sannik, którego 11 października od
rana do godzin popołudniowych poszukiwało około 50 osób ze straży pańStwo
wej, Ochotnicrej Straży Pożarnej, policji
i rodziny na terenach leśnych w okolicach
OsmolinaiSannik
Przypomnijmy, że o zaginięciu Rafuła K.

N

policję poinformowała

matka

mężczyzny.

now
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D'zieci
Przedszkolaki z Kiernozi w opowieści o Czerwonym Kapturku.

Dzieci przygotowały
Dzień Seniora ·

P=

izedszkolaki z Kiernozi, tamtejsi hari uczniowie występowali przed
seniorami z okazji dorocznego Dnia
Seniora, który odbył się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiernozi w ostatnią
sobotę, 14 października. Wspomagała ich
miejscowa kapela ludowa. Po powitaniu nielicznie w tym roku przybyłych seniorów
pizez wójta, kapela (nota bene składająca
się również z seniorów) zaintonowała „Sto
lat". Potem bajkę o Czerwonym Kapturku
pizedstawiły dzieci z kiemozkiego przedszkola, zaś pracownicy gminy wspomagani
przez harcerzy zajęli się roznoszeniem i rozlewaniem herbaty. Nie zabrakło też, przeznaczonego wyłącznie dla seniorów, czerwonego wina. Po występie przedszkolaków
krótki program okolicznościowy pizedsta"
wiły dzieci z miejscowej podstawówki oraz
harcerze.
(mak)

Gmina Łyszkowice

Puchar dla Grudz

,,

19.10.2006 r.

Zmarła w łowickim
szpitalu dwójka małych
chłopców, wyniesionych
z pożaru domu
mieszkalnego
w Mysłakowie
w środę 18 października.
ajprawdopodobniej przyczyną zgoriu ·
było zaczadzenie od dymu, jednak
szczegóły zostaną poznane po przeprowadzeniu sekcji zwłok. Dwaj chłopcy
- 2,5-letni Michał i 5-letni Szymon, nłe
byli popaizeni, jednak z palącego się budynku wyniesiono ich nieprzYtomnych.
Mimo reanimacji, do przybycia karetki
pogotowia nie odzyskali przytomności.
Zmarli tego samego dnia w łowickim szpitalu.
Pożar wybuchł w środowy ranek.
W domu państwa S. przebywali tylko dwaj
śpiący chłopcy. Matka najprawdopodobniej odprowadzała dwójkę starszych (7 i 8
lat) do szkoły, ojciec był w pracy w Warszawie.
Kiedy kobieta zobaczyła wydobywają
cy się z budynku dym, wezwała na pomoc
znajdujące się w pobliżu osoby. - Przybiegła
do nas z krzykiem - opowiada mieszkaniec

N

zginęły

w pozarze
w akcji
.

żaru jest

strażacy, ustalenie przyczyny
trudne. Ogień wybuchł nie w

popodzieci,

mieszczeniu w którym pizebywały
ale obok. Tam spłonęło całkowicie łóżko,
styropianowe kasetony na suficie, częścio
wo meble itp. Do śpiących chłopców dotarł
dym (podobno najbardzitj t.abójcze są dymiące styropianowe kasetony) i to on był
najprawdopodobniej przyczyną ich śmier
ci. Przyczyny wybuchu pożaru zbada
w najbliższym czasie specjalna komisja.
będącą w szoku matką dzieci pizez
wiele godzin nie było zupełnie kontaktu. Funkcjonariusze łowickiej policji nie mogli
się nawet dowiedzieć, gdzie pracuje jej mąż.
Kobietą zajął się już w środę przybyły
z Komendy Wojewódzkiej w Łodzi policyjny psycholog.
Ojciec dzieci pracuje w firmie budowlanej w Warszawie. Aby oszczędzić na pize,
jazdach w domu bywał raz, dwa razy
Nie wiadomo skąd wziąf się ogień w tym pokoju. Do śpiących po sąsiedz w tygodniu. Policja bezskutecznie próboku dzieci dotarł dym, który stał się przyczyną ich śmierci.
wała dowiedzieć się od sąsiadów, gdzie męż
czyzna pracuje. Nie posiada on też telefonu
Mysłakowa Jan Taras. - Przy domu był już
zieci były nieprzyto11111e. Mężczyzna komórkowego. Do chwili zamknięcia nume- ·
inny mieszkaniec Zbigniew 1, wybijał okna,
rozpoczął masa.i serca, próbował ru naszej gazety, nie można go było powiaaby usunąć dym. Dostałem się do środka, sztucznego oddychania, jednak bez skutku. domić o tragedii.
ale musiałem wybiec, w domu było po prostu Reanimację podjęli przybyli na miejsce straŁowicka komenda poinformowała o zdaczamo. Dostałem się do pokoju dzieci i po żacy z łowickiefjednostki Państwowej StraJ JZeniu Gminny Ośrodek Pomocy Społecz
omacku zacząłem szukać po łóżku, gdzie ży Pożarnej, następnie dzieci wraz z matką nej w Nieborowie, który odebrał ze szkoły
leżą. Namacałem jednego i wyniosłem, dro- zabrała karetka. Akcja gaśnicza trwała około i zajął się pozostałą dwójką rodzeństwa.
giego wyniósł Zbyszek
20 minut, jednak jak mówią uczestnicz.ący
(Wcr)

Z

D

Ratusz· iednak ma
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Bu-

3

ści.

płacić karę

Przy okazji

wyszły nieprawidłowości

ześcioosobowa drużyna piłkarska dowlanego utrzymał decyzją z 3 paź dotyczące zadaszenia muszli. Firma, która
z Grudz zdobyła w tym roku puchar dziernika w mocy postanowienie wy- je wybudowała nie posiadała odpowiednich

S

wójta gminy Łyszkowice. Finałowe
rozgrywki odbywały się w sobotę 14 paź
dziernika na boisku na targowicy w Łysz
kowicach. Wystartowało sześć drużyn.
I miejsce zajęła drużyna z Grudz i otrzymała puchar i nagrodę pieniężną 300 zł, Il miejsce Gzinka - puchar + 200 zł, m miejsce
Wrzeczko- puchar+ 1OO zł, IV miejsce Lak~
tozianka Łyszkowice - mały puchar Za
uczestnictwo i 50 zł, V miejsce Apacze Łysz
kowice - puchar za uczestnictwo i 50 zł, VI
miejsce Stachlew. Po zawodach każdy
z uczestników został poczęstowany kieł
baską z grilla i mógłpobawićsięprzymuzy
ceikaraokenastadionie.
(mak)

dane bzy miesiące temu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie kary w wysokości 50 tys. zł nałożonej na Urząd
Miejski za wprowadzenie ludzi na
muszlę koncertową na Błoniach
przed uzyskaniem fonnalnego pozwolenia na 'użytkowanie.

certyfikatów, które uprawniałyby ją do stosowania takich konstrukcji metalowych.
Dopiero ekspertyza techniczna wykazała,
iż. konstrukcja jest bezpieczna i wykonana
prawidłowo. To pozwoliło inspektorowi
nadzoru budowlanego wydać pozwolenie
na użytkowanie.
_
Od decyzji Wojewódzkiego Inspektora
przysługuje miastu jeszcze możliwość odizypomnijmy, że zanim miasto uzy- wołania do Wojewódzkiego Sądu Adminiskało pod koniec czerwca pozwolenie stracyjnego w Łodzi. Rzecznik prasowy
na użytkowanie obiektu, odbyły się tam trzy ratusza Robert Stępniewski powiedziałnarn,
imprezy: uroczyste otwarcie muszli kon- że takie odwołanie zostanie na pewno zło
certowej z udziałem dzieci z łowickich szkół, żone.
studenckie Juwenalia oraz Biegi Trzeźwo-

P

Granat - to kolor

domunujący

w sali kinowej przy Podrzecznej.

Może to będzie kino
Kończy się remont kina na Podrzecznej, sąjuż fotele, odbywają
się próby akustyczne, montowany jest ekran. Pierwsze seanse
3 listopada.

138 foteli zostało zamontówanych
października. Są wygodne (sprawdziliśmy), estetyczne, wszystkie granatowe, tak
samo jak ściany i wykładzina położona na
częściowo pochylonej podłodze. Zamontowane jest oświetlenie. Niedługo fuma Kinoekspert z Łodzi będzie montowała ekran.
Filmy będą wyświetlane z nowoczesnego projektora zakupionego w ubieglym roku,
wysokiej jakości dżwięk (dolby surround)
zapewni kilkanaście głośników rozwiesza.nych już dookoła sali i ustawionych na scenie, za ekranem. Po wygłuszeniu sali, zlikwidowano echo, które przeszkadzało
w czasie seansów. Na modernizację Rada
Miejska pizeznaczyła z ubiegłorocznej nadwyżki budżetowej 195 tys. zł ok. 20 tys.
Dał ze swego budżetu LOK, 41 tys. zł pozyskano z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na zakup ekranu i nagłośnienia.
W roku minionym ratusz wydał 150 tys. zł
na zakup nowego projektora.
Pierwsze seanse dyrektor LOK Maciej
Malangiewicz zapowiada na piątek 3 listopada, jaki tytuł zostanie zagrany jeszcze-nie
15

NABIŁ SOBIE GUZA W KOPARCE. Piątek 13 okazał się pechowy dla kierowcy koparki, który pracował pod
Nieborowem, przy wykopie wzdłuż przebudowywanej właśnie drogi na Skierniewice. - To była chwila nieuwagi
podczas wjazdu na maszynę, która miała przewieźć koparkę w inne miejsce - mówi o zdarzeniu kierownik
budowy Andrzej Cieślak z firmy Erbedim. - Po prostu zły manewr - dodaje. Koparka przewróciła się i wylądowała
na boku w rowie melioracyjnym. Nic poważnego nie stało się też pechowemu kierowcy, który nabił sobie jedynie
guza. Koparkę wydobył dźwig.
(wcz)

Feniks

wiadomo. Oficjalna inauguracja nastąpi
w niedzielę 5 listopada o godz. 18.00 uświet
niona koncertem Łowickiej Orkiestry Kameralnej, która będzie obchodziła jubileusz
5-lecia.
Od wtorku 7 listopada kino zacznie nor-

malnądziałalność. Wsobotyiniedzielebędą

cztery seanse: o 15, 17, 19, 21, przy czym
dwa pierwsze pizeznaczone byłyby dla
młodego widza. W listopadzie planuje się
seanse także w poniedziałki,wktóre od zawsze w Łowiczu kino było zamknięte. Jeżeli będzie frekwencja, to zmiana ta zostanie
utrzymana. Frekwencja będzie też czynnikiem decydującym o tym, jak szybko bę
dziemy w Łowiczu oglądać kinowe prerniery. Malangiewicz powiedział nam, że podjęte są rozmowy z dystrybutorami, by były
one jak najwcześniej.
Uruchomienie kina, stawia na porządku
' dziennym pytanie o jego nazwę. ''Bzura"
odpada, - uważa Malangiewicz, bo kino na
Podrzecznejniemazestarymjużnicwspól

nego. Pojawił się pomysł nazwy Kino Feniks - bo jak ten mityczny ptak, kino odrodzi się w nowej, piękniejszej postaci. Przez
związek z mitologią nazwa ta nawiązuje też
do greckiej bogini jutrzenki Eos-a taknazy'9'ało się pierwsze kino w Łowiczu działają
ce w pierwszej połowie XX wieku, właśnie
w tym budynku.
(tb)
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Gmina Kocierzew

O BEZPIECZENSTWIE
PRZY SZKOtACH
Kilka uwag na temat s!anu
istniejących ogrodzeń przy
szkołach

padło

w gminie Kocierzew
na sesji Rady Gminy

27 września. Sołtys
Jan Czapnik
Łaguszewa
Od lewej: naczelnik Grzegorz Pełka, wiceb_urmistrz Paweł Bejda na spotkaniu
z mieszkańcami ul. 17 Stycznia, swoje uwagi zgłasza Krystyna Misińska sygnalizował problem
niebezpieczeństwa

(na pierwszym planie).

Na 17 Stycznia tylko tłuczeń

przy cofaniu autobusu przy
szkole w tej miejscowości.

p

rzy innych szkołach autobusy zawraMisińska. Na=lnik Pełka twierdzi jednak,
cają na pętlach, w Łaguszewie autobus
że na wybudowanie w ul. 17 Stycznia nawierz.chni nie ma w tym roku pieniędzy. eofa przy remizie OSP, z powodu braku
Ulica ta nie maprojektu budowlanego, a przed innego miejsca. Gdy pytaliśmy wójta Grzenim tneba poddać analizie sposób odpro- gor7.a Stefańskiego, czy w Łaguszewie
wadzenia wody: czy budować rynsztoki, potrzebna jest pętla, odparł, że wniosek
kanały chłonne jak w ul. Jasnej, czy kanali- ten wymaga zastanowienia i przeanalizację ~wą. Ta jednak, ze względu na zowania
Obecni na sesji zastanawiali się, czy
poziom gnmtu, może powstać tylko na odcinko.ul. 17 Stycznia w stronę ul. Piątkow- ogrodzenie re{Ilizy, która graniczy ze
· · szkołą, jest bezpieczne dla dzieci. -Ogro· .
Ski.ej.
(tb) dzenie bardziej służy szkole, straży ono

Trzy tygodnie temu pisaliśmy
o problemie mieszkańcóW ul. 17 Stycznia na Górkach w Łowiczu, którzy obawiają się, że po wybudowaniu nawierzchni na przecinającej ją
ul. Sobockiej, woda deszczowa nie
będzie miała gdzie spływać i przy
silniejszych opadach będzie zalewać ich posesje. Boją się ł41~. że
część wody spłynie z Sobockiej,
wyniesionej w stosunku do stanu
poprzedniego o ok 30 cm.

d d
h
się
ieszkańcy
Md;amir!,~p=
:=!:~ Powierzc ni owe utwar za nie róg
z 17 Stycznia spotkali

wie

Wydziału Inwestycji Grzegorz Pełka przed-

im rozwiązanie problemu. Ulica
17 stycznia ma zostać czasowo podniesiona od strony ul. Sobockiej przez nawiezienie tłucznia i piachu - Nie zadowala nas to,
posesje ci4gle pozostaną w dole, a ulica nie
będzie miała wylwnanego odpływu WO<:ÓJ.
Interesuje nas wyłącznie jak najszybsze
utwardzenie 17 S{ycznia - powiedziała nam
mieszkanka tej ulicy na os. Górki Krystyna ·
stawił

s

pecjalistyczna firma Bitupol zajmuje
się aktualnie powierzchniowym
utwardzaniemwybranychdrógpowiatowych. Są to drogi o spękanej nawierz.chni,
za to w miarę dobrej podbudowie i niewielkim natężeniu ruchu ciężkich pojazdów, tylko na takich bowiem drogach sprawdza się
ta metoda. Wykonano już 1840-metrowy
odcinek drogi wStrzebieszewie, lO paździer
nika kończono 14()() metrów na drodze Bo-

cheń - Ostrów. Następnie

nie jest potrzebne - mówił sołtys i jedno- wiąże problemu śmieci. Cały teren szkocześnie prezes OSP Łaguszew. Padła pro- ły w Łaguszewie jest ogrodzony, mimo
pozycja skrócenia go lub nawet rozbiór- to śmieci są tam podrzucane.
ki. W późniejszej rozmowie z Nowym
ójt Stefański mówi, że wykonanie noŁowiczaninem Jan Czapnik deklarował,
wej elewacji Zespołu Szkół w Kocieże strażacy będą ogrodzenie naprawiać i rzewie i ogrodzenie terenu pJanowane jest
konserwować.
w 2007 roku. Inwestycje te zostaną wpisaKrystyna Pastwa, dyrektor Zespołu ne do wieloletniego programu rozwoju loSzkół w Kocierzewie wnioskowała o ogro- kalnego gminy K.ocieu.ewna lata2007-2013,
dzenie całego terenu wokół szkoły. Obec- któl)' przyjęty zostanie na ostatniej sesji
nie szkoła ma ogrodzenie tylko od strony Rl!dy Gminy w tej kadentji.
głównej drogi Kocierzew - Łowicz. DyRadny Andrzej Siekiera z Kocierzewa
rektor mówiła, że wieczorami, głównie Póhtocnego przypomniał o konieczności
w soboty i niedziele, na boisko przycho- odnowienia pasów na przejściu dla pieszych
dzą osoby postronne, które urządzają na wysokości szkoły. Pasy są starte a barsobie biesiady, po których zostawiają dzo potnebne~bo kierowcy jadący od stropuszki, butelki i inne śmieci. Dyrektor ny Kocierzewa Póhtocnego wyjeżdżają
szkoły w Łaguszewie Adam Kucharski z ostrego zakrętu.
zauważył jednak, że ogrodzenie nie roz(mwk)

W

Winda w Sobocie,
po~hylnia w Stanisławowie
4

firma pu.eszła na

drogę w Kocierzewie Północnym, gdzie na-

pażdziemika

warszawska finna tu prowadzą schody, osoby mające problem

Swise, skończyła montowanie z chodzeniem wwożone będą od teraz na
w ośrodku zdrowia w Sobocie plat- górę windą. Mogą uczynić to nawet same,
formy przyschodowej dla osób nie- za pomocą odpowiednich guzików. Podoba

pełnosprawnych.
()()()..metrowy odcinek.
Prace wykonywane są za pomocą spewotę 39.772 złotych wYiożyło na ten
tjalnego kombajntL Asfalt utwardzany jest
łowickie starostwo, które jest wła
cel
najpierw grubszym grysem - 5,8 milimetra
ścicielem budynku. Posiadanie windy jest
grubości, wałowany, następnie grysem drobniejszym 2,5 milimetra, znów utwardzany, wymagane, by administruj~ danym ośrod
konpo czym na wierzch kładzie się dwie war- kiem zdrowia lekanemogli podpisywać
(1«Z) trakty na leczenie.
stwyernulsji i całość znówwałuje.
Montowana w NWZ Sobota winda jest
elektryczną platformą pionowego wznosu;
przytwierdzoną przy schodach na zewnątrz
budynku. Do drzwi wejściowych do obiek-

prawiła

K

winda, choć wwożąca pacjentów dużo wyżej, zamontowana została w roku ubiegłym
w ośrodku zdrowia w Bielawach. Tam, gdzie
jest wystarczająco dużo miejsca budowane
są zamiast wind mniej kosztowne pochylnie. Przed rokiem pochylnia wybudowana
została przy ośrodku zdrowia w Kiernozi,
obecnie zakończono już prace przy niewielkiej pochylni w sipitalu w Stanisławowie.
Na likwidację barier architektonicznych
w swoich ośrodkach starostwo ma czas do
(we-z)
2008 roku.

Gmina Zduny

Wodomierze zamiast
46 wodomierzy założyli w ostatnim czasie pracownicy Wojewódzkiego Zakładu Konserwacji Urzą
dzeń Wodociągowych i Melioryzacyjnych w Łowiczu, zajmujący się
konserwacją sieci wodociągowej
na terenie gminy Zduny.

rządzenia zostały założone tam, gdzie

U

właściciele posesji do tej poi)' z pobranej wody rozliczali się na zasadzie l)'czałtu. Wójt gminy Jarosław Kwiatkowski
powiedział w czasie ostatniej sesji Rady

ryczałtu

Gminy 26 września, że wodomierze zostatylko w kilku posesjach,
są wśród nich i takie, któl)'ch właściciele nie
mieszkają na miejscu, więc na pewno zało
żenie ich będzie rozciągnięte w czasie.
Oprócz tego do tych kilku posesji dojdzie jeszcze kilka, które znajdują się we
wsiac-h Strugienice, Maurzyce, Retki, Zła
ków Kościelny ·i Złaków Nowy, w któl)'ch
powstanie nowa sieć wodociągowa wraz
z przyłączami. Pracom towarzyszyć będzie
także zakładanie nowych wodomierzy.
(tb)
ły już do założenia

tSM dociepli
więcei budynków
Docieplenie sześciu budynków Bratkowice 3B i 3C oraz łącznik pomiędzy
Mieszkanio- nimi, w którym znajduje się między innymi
wej planowane za dwa lata Miejska Biblioteka Publiczna, Noakowskie(w 2008 roku) zostanie przepro- go 5, 6 i 7 (bloki z pojedyoczyn\i klatkami
wadzone w przyszłym roku - taką schodowymi). Oprócz tego w 2007 roku
decyzję podjęła w ubiegłym tygo- docieplone maja być budynki pierwotnie
dniu spółdz!ęlcza Rada Nadzorcza planowane do ocieplania w 2008 roku,
na wniosek zarządu ŁSM.
a więc: Dąbrowskiego 25 126 (co oznacza

Łowickiej Spółdzielni

Most w Klewkowie ma służyć rolnikom głównie jako dojazd do pól.

Gmina Łowicz

Budują

B

lisko 200

tysięcy złotych będzie

kosztował

most na

Słudwi

most w Klewkowie

w ob-

rębie wsi Klewków w gminie Ło

wicz, któl)' rozpoczął przebudowywać, na
zlecenie gminy, Zakład Robót Budowlanych
,,MELKAN" z Łowicza. Istniejący do tej
pmy drewniany most stanowił dojazd do
pól dla wielu rolników z Klewkowa i okolicznych wsi. Nowy most ma spełniać ta
samo z.adanie. W Klewkowie jest przebu- .
dowywany istniejący most kratowy, jedno-

przęsłowy

o konstrukcji stalowej i nawierzchni drewnianej, opartej na tzw. przyczółkach betonowych.
Zakres robót obejmuje w pierwszym
etapie demontaż poręczy, podkładu mostu i całej jego konstrukcji nośnej. Potem
odbędzie się montaż zaprojektowanych
specjalnie na most w Klewkowie elementów konstrukcji nośnej - na istniejących
przyczółkach - oraz podkładu i poręczy.
Po modernizacji długość konstrukcji no-

mostu żelbetowego będzie wynosić
19,2 metra, zaś szerokość jezdna około
6 metrów, konstrukcja będzie oparta na
tzw. studniach. Łącznie roboty te mają
kosztować brutto 199. 910,63 złotych.
Ostateczny termin zakończenia przebudowy mostu określono w umowie pomiędzy gminą a wykonawcą na 29 grudnia tego roku. Gmina przewiduje jednak,
że inwestycja zakończy się wcześniej.
(mak)
śnej

'I

P

rzyspieszamy z docieplaniem "budynków, bo są tego wymierne efekty jeśli
chodzi o zużycie energii cieplnej. W ciągu
przyszłego roku zrobimy docieplenia bloków planowane wstępnie na dwa najbliższe
lata-powieclziałnam prezes Łowickiej Spół
dzielni Mieszkaniowej Armand Ruta Prezes nie ukiywa też, że będzie to ukoronowanie planowanych na przyszły rok obchodów 50-lecia istnienia spółdzielni.
Na 2007 rok planowane były do docieplenia budynki na os. Dąbrowskiego 22 i23,

zakończenie inwestycji termomodernizacyj-

nych na osiedlu Dąbrowskiego), Bratkowice 8 oraz Noakowskiego 8, 9 i 1.
Lokatorom docieplonych w tym roku
budynków warto przypomnieć, że od przyszłego roku będą, w związku z przeprowadzonymi dociepleniami, płacić wyższy o 30 groszy za metr kwadratowy mieszkania - czynsz (na przykład w mieszkaniu
o powierz.choi 50 metrów kwadratowych
x 0,30 zł= 15 złotych podwyżki). Pieniądze
te zasilają spółdzielczy fimdusz moderniza(mak)
·
cyjny.

nowy
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KWW Jedność Łowicka (PSL plus
Stowarzyszenie Miłośrrików Ziemi Łowic
kiej („grupa rektorska"): Waldemar Bogdan
Dróżka, Patryk Włodzimierz Goławski,
Witold Marian Jaworski, Grażyna Alina
Sobieszek, Mirosław Józef Cieślak, Tadeusz Miksa, Witold Kosiński, Franciszek
Leszek Trzoska, Lidia Katarzyna Dur,
Maria Pawłowska, Jolanta Dudzińska, Jacek Latoszewski, Wojciech Mika, Zdzisław
Aleksander Gołębiowski.
KW Platforma Obywatelska RP:
Bogusław Smela, Jacek Paweł Kłos, Jadwi-

ga Karolina Zakrzewska, Sylwester
Owczuk, Krzysztof Dałek, Daniel Rutkowski, Witold Marek Kosmowski, Jakub Piotr
Pierzankowski, Izabela Agata Kuleta.
KWW Koalicja Ziemi Łowickiej (Komitet istniejącejuż4 lata temu, łączącym.in
sympatyków Resursy Obywatelskiej, KS.
Pelikan i in): Jacek Piotr Haczykowski, Wła
dysław Michalak, Elżbieta Małgorzata Kołaczek, Marcin Laska, Marcin Paweł Lesiak,
Jan Kośmider, Renata Ledzion-Pytkowska,
Daniel Bogusz, Michał Andrzej Wiśniew
ski, Bogdan Walczak, Edyta Małgorzata
Skomiał, Zygmunt Stanisław Zajdlewicz,
Marian Dymek.
KW Prawo i Sprawiedliwość: Marzena Rokicka, Agnieszka Stanisława Kuś,
Leokadia Kosiorek, Konrad Jan ŚCibor, Jan
Sałajczyk, Izabela Irena Kośmider, Krzysztof Dubielak, Marius.z Rokicki.

W,. OKRĘGU 2:
(Nowy Rfhek, os. Broniewskiego,
Dąbrowskiego, Noakowskiego,
Starzyńskiego i okolice),

KWW Krzysztofa Jana Kalińskie
go: Robert Wilk, Krzysztof Tadeusz Fafiński, Marianna Leokadia Tataj, Emil
Andrzej Gawroński, Anna Stanisława Jarosz, Jarosław Michał Woźniak, Agnieszka Porota Malejka-Urbańska, Teresa Sokalska-Lebioda, Małgorzata Grzegorczyk,
Dariusz Jan Dzik, Marzena KozaneckaZwierz.
KWW Jedność Łowicka: Kazimierz
Grocholewicz, Adam Mariusz Myszkowski, Hanna Izabela Rutkowska, Cezary Jerzy Znyk, Krzysztof Jaros, Teresa Barbara
Kowalczyk, Grzegorz Jan Sosnowski.
KW Platforma Obywatelska RP:
Jolanta Głowacka, Andrztj Maksymilian Załuski, Teresa Małgorzata Baczyńska, Ryszard Stanisław Staszewski, Ewa Małgorzata
Wielemborek, Tomasz Duda, Krzysztof
Andrzej Przyżycki, Adam Kucharski, Andrzej Władysław Biernacki.
KWW Koalicja Ziemi Łowickiej: JózefKrzysztofWię_cek, Zofia Chojecka, Anna

Brzozowska, Jacek Chołuj, Tomasz Andrzej
Białek, Piotr Janusz Dałek, Piotr Mariusz
Nawrocki, Anna Stanisława Gawrońska,
Marcin Dańczak, Henryk Plichta, Danuta
Urszula Napióra, Piotr Jan Jarosz.
KW Prawo i Sprawiedliwość: Bogusław Bończak, Jan Klimkowski, Maria
Ewa Wilkoszewska, Leszek Stanisław Plichta, Rafał Zabost, Wiesław Jan Kolos, Grzegorz Sitkowski, Karol Stanisław Bodek, Wojciech Andrzej Piorun, Jacek Mariusz Goła
szewski.

WOKRĘGU3:
(os. Bratkowice, Kostka, Gór~i,
os. Łyszkowicka, osiedle tzw.
domków syntexowskich i okolice).
KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica
i Demokraci: Robert Wiesław Wójcik, Elż
bieta Hendrysiak, Armand Ruta, Ewa Teresa Rutkowska, Halina Zofia Nowińska, Zbigniew Antoni Kratyńsk:i, Mirosław Marian

I

'

strukcją,

N

Nowe wiaty do końca miesiąca.

wane wprojekcie budżetu na 2007 rok. Prace na wysokości przyszłego marketu Tesco
- o ile taki powstanie - a chodnik jest tam
w najgorszym stanie, re względu na planowaną budowę także nie będąpodejmowane.
Jeśli bowiem do budowy dojdzie nastąpi
całkowita przebudowa ciągów komunikacyjnych z os. Bratkowice, czym będzie
musiał zająć się sam inwestor stawiający
market. Pełka nie wykluczył jednak, że jeszcze przed nastaniem zimy chodnik będzie
doraźnie poprawiony przez ekipy Zakładu
Usług Komunalnych - w tych miejscach,
gdzie będzie to koniec:zne.
(tb)

zostaną

obudowane stalową kona później blachami elewacyjnymi.
Zrninirnalizuje to możliwość wydostania się
pyłów produkcyjnych na zewnątrz.
Zanim jednak wieża zostańie obudowana, możemy jeszcze przez kilka tygądni
oglądać ją od środka. Wieża jest klucz.owym elementem fabryki, bo to właśnie
w silosach, dostarczane do nich linią nośną
surowce zamienią się w kleje, tynki i zaprawy, które w gotowej postaci będą odbierać
klienci. Hala produkcyjna będzie gotowa
w listopadzie, do końca ro/at zostaną za- .
montowane urządzenia produkcyjne i nastąpi próbny rOZ!Uch - mówi Damian Koza
W hali produkcyjnej zostanie zainstalowana linia technologiczna i produkcja ruszy
ki te

Chodnik przy Ulańskiei musi poczekać

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów w ratuszu Grzegorz Pełka powiedział
nam, że na chwilę o!Jecną nie należy spodziewać się modernizacji chodników w tym
rejonie miasta, nie jest to także przewidy-

Komitet Wyborczy Rzeczpospolita Łowicka: Józef Szczepanik, Kazimierz Bagiński, Władysław Jan Kosiorek, Ryszard Jan Budzałek, Marianna
Józefa Kuśmierczyk, Andrzej Adam
Zygmunt, Lech Plichta, Stanisław Mro- łek.
zowicz, .Janusz Tadeusz Gałaj, Henryka
KWW Koalicja Ziemi Łowickiej:
Maria Brzozowska, Władysław Durka, Krzysztof Ryszard Kwkowski, Piotr Błasz
Maria Anioł.
·
czyk, Michał Juliusz Kordecki, Grzegorz
KWW Łowicka Wspólnota Samo- Jacek Wojciechowski, Małgorzata Foks,
rządowa: Wojciech Marek Kolka, Hentyk: Paweł Wizgicr, Robert Roróg, Małgorzata
Trościanko, Mirosław Władysław Bulski, Podleśna, Krzysztof Sabatowski, Rotnan
Marian Dębski, Iga Gmosińska, Paweł Da- Styczyński, Marek Krawczyk, Krzysztof
riusz Kawecki.
Zieliński.
Komitet Wybor.czy Wyborców
KW Prawo i Sprawiedliwość: Piotr
Krzysztofa Jana Kalińskiego: Michał . Michał Gołaszewski, Jacek Polak, Tadeusz
Anyszewski, Zbigniew Tomasz Łaziński, Rześny, Rafał Zbigniew Ulanowski, StaniRenata Barbara Balik, Artur Jan Lewandow- sława Maciejewska, Regina Grażyna Koski, Ilona Helena Kucharek, Joanna Magda- si orek, Agnieszka Sekuła, Krzysztof Malena Skoneczna-Sałuda, Maciej Janusz Łap- rek Wiśniewski, Cezary Stanisław Krysiak,
ski, Mariusz Gradek,Wiktor Bartłomiej Bie- Robert Jan Pisarek, Michał Trzoska.

Po pięciu miesiącach od
rozpoczęcia prac, budynek
administracyjny i wieża
produkcyjna powstającej p12y
ul. Prymasowskiej w Łowiczu ·
fabryki Baumit sąjuż
praktycznie gotowe.

ża produkcyjna, która jest już niemal gotowa - Jęj konstrokcja jest złożona - opowiada Piotr Fidos, dyrektor produkcji w fumie
Baumit- najpierw, za pomocą I60-tonowego dźwigu postawiono silosy, w których mieszane będą surowce i komponenty. Zbiorni-

Jedna z czytelniczek NŁ zwróciła uwagę na zły stan chodników przy
' ulicy Ułańskiej w Łowiczu. -Byłam na
spacerze ze znajomą i byłyśmy
w szoku, że są one w tak złym stanie,
miejscami płyty są pozapadane lub
ich brak. Czy miasto nie planuje tam
nic zrobić? - pytała nas.

Gosławski, Milena Katarzyna Krupa, WaldemarKret

Wieia Baumitu iui gotowa

ie ma Zadnych przeszk/Jd by tenninowo ulwńczyćfabrykę - mówi Damian
Koza, kierownik kontraktu budowy w Łowi
czu - Najważniejsze prace, zgodnie z planem, zostaną zakończone w listopadzie.
Budowa ruszyła w kwietniu, prowadzi
ją firma „Budowa" z Łowicza. Podc,zas
pierwszego etapu robót 3-hektarowa dział
ka była przygotowywana pod instalację
gotowych elementów, które już czekały
w Niemczech. Aktualnie trwają prace wykończeniowe w budynku administracyjnym
fabryki. Jest tam podłączona już instalacja
elektryczna, wodna i ogrzewanie. Ostatnich
poprawek wymagajądach i elewacja, tu trwa
docieplanie i pokrywanie tynkiem. Budynek czeka jeszcze na okna
KWW Łowicka Wspólnota SamoPrace widać także wokół budynków, gdzie
rządowa: Jacek Marek Sikora, Jadwiga drogi dojazdowe, parkingi i place lada moWanda Tuka; Katarzyna Panek, Ryszard ment będą kryte betonową kostką.
Piotr Leszczyna, Agnieszka Zofia Kolka,
Jednak najbardziej widocznym elementem fabryki jest wysoka na 30 metrów wieZdzisław Jan Kawecki.

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica
i Demokraci: Anna Bieguszewska, Ryszard Andrzej Szmajdziński, Małgorzata Kazimiera Janicka, Zdzisław Henryk Szymań
ski, Jolanta Zofia Zdańkowska, Dariusz Jasiński , Wanda Helena Pakulska, Sławomir
Piotr Karmelita
Komitet Wyborczy Rzeczpospolita
Łowicka: Ewa Maria Zbudniewek, Eugeniusz Mari.an Strycharski, Grażyna ·Marta
Wąsikowska, Izabella Ludwika Klimkiewicz, Agnieszka Obszańska, Przemysław
Marian Gozdowski, Teresa Wojciechowska,
Jacek Rybus, Beata Małgorzata Gładka,
Kamil Sobol.

niek, Robert Mat)'.jas, Jolanta Teresa Papuga, Romuald Kłosiński.
KWW Jedność Łowicka: Tadeusz
Żaczek, Krzysztof Bandos, Adam Kali- ,
nowski, Bożena Rogala, Ryszard Rybarczyk, Jacek Romanowski, Wojciech Jerzy
Szulc, Benedykt Kaszyński , Hanna Ukleja,
Stanisław Zajączkowski, Jolanta Anna Figat, Ryszard Janicki.
KW Platforma Obywatelska RP:
Krystyna Ostrowska, Wiesław Kacprz.ak,
Dorota Maria Jankowska, .Hanna Ludwika
Szkup, Teresa Róża Banaszkiewicz, Beata
Maria Foks, Waldemar Ogórek, Joanna Wolińska, Wojciech Janusz Wię_ckowski, Dorota Dur, Kamil Henryk Szkup, Dariusz Bia-

pełną parą.

Nowa fabryka

będzie

dukować około 200 tys.

w stanie wyproton wyro~w rocz-

rue.
Początkowo

Wysoka na 30 metrów
z lotu ptaka.

wieża

produkcyjna

iadomo już gdzie w Łowiczu,
do końca października, stanie
pięć nowych wiat
przystankowych. Przeszklone wiaty,
które dostarczy finna Sopel z Białych
Rowów, staną przy ul. Kurkowej
- od strony os. Noakowskiego,
ul. Ulańskiej - przy SP 2,
ul. Topolowej - na dwóch
przystankach, na ul. Sikorskiego
- od strony os. Starzyńskiego,
gdzie nowa wiata zastąpi starą.
Koszt wiat wyniesie prawie 24 tys. zł.
(tb)

W

zakładu

zatrudni 40 osób, w przyliczba pracowników może jednak
wzrosnąć do 120.
(tb)'

Baumit widziana

szłości

FABRYKA

OKIEN
Łowicz,

ul. Kaliska 103,
tel. (046) 837 32 79
fax 83747 98 ' - - - - - - - " "
sib@winkhaus.com.pl; http://www.sib.winkhaus.pt

3-komorowy SOFTLINE
5-komorowy PERFECTUNE

•Szyba k=1,0 z ciepłą, szarą ramką
• Okucia Winkhaus
• Mikrowentylacja gratis
• Wzmocnienia ocynkowane w ramie,
skrzydle, słupku
• Bezpłatne pomiary i transport okien do Klienta
• Profesjonalny montaż
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Producent skarpet ftnna .Tak"

ZAPRASZA

do nowo otwartego sklepu przyzakłado~go
przy ulicy Magazynowej 11

Łowicz,

ul. Armii Krajowej 26, tel. (0461837-90·57
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iększość spośród około dwustu
uczestników biegu stanowiła mło
dzież i dzieci, ale było też kilkanaście starszych osób. Start biegu wyznaczony był
przy pamiątkowym kamieniu na Bratkowicach, zaś meta przy pomniku Jana Pawła II
na Staiym Rynku. Nie liczyło się, kto dobiegnie pierwszy, nie było też nagród za zajęcie najlepszych miejsc. - Ojciec Święry kochał sporl. W dzisiejszych czasach takie biegi mqją łączyć i integrować ludzi - powiedziała nam dyrektorka Zespołu Szkół
z Oddziałami lntegracY.inymi na Bra~owi
cach Maria Wojtylak - uczestniczka biegu.
Wielu startujących brało udział w biegu
już po raz kolejny - na przykład nauczyciel
wychowania fizycznego z ,,siódemki" Zbigniew Łaziński. Razem z nim biegła żona nauczycielka sztuki z tej samej szkoły. - Mam
nadzieję,i.edobrzeprzygotowałemsiędobie

o końca listopada na os. Bratkowice
w Łowiczu ŁSM zamierza wymienić
wszystkie wodomierze w blokach
1-21. Prace już trwają, a mieszkańcy informowani są o terminach wymiany na tablicachogłoozeń naklatkachschodowyrh. Łą::z
nie do wymiany zakwalifikowane zostały
l.802 wodomierze w 764 mieszkaniach.
Wymiana dokonywanajest bezpłatnie. Wła

D

szard Budzałek i Maciej Mońka oraz sekretan miasta Anna Czubak. Niezłą formą wy-

kazał się, podobnie jak w poprzednich latach - pomysłodawca biegu, ksiądz proboszcz Wiesław Frelek z parafii na Korab-

ce.
Bieg z Bratkowic na Stary Rynek nie
był jedynym punktem obchodów Dnia Papieskiego. Już popmxlniego dnia, w sobotę
14 paź.dziernika w sali teatralnej przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Korabce odbył się konkurs recytatorski dla gimnazjalistów z diecezji łowickiej oraz ogło
szone zostały wyniki konkuIBu poetyckiego zorganizowanego pnez Katolickie Stowarzyszenie .Młodzież:y Diecezji Łowickiej.
Konkurs poetycki wygrała Barbara Krupka, ucz.ennica I W w Łowiczu. Została na-.
grodzona książką o Janie Pawle II. W kon- ·
kursie recytatorskim pierw8ze miejsce zaję
ła Justyna Szustowska z Bryszewa, drugie ·
Marta Plichta z Łowicza. Trzecie miejsce
zajęły trzy osoby: Jakub Placek ze Skierniewic, Anna Tadeusiak z Żychlina i Agnieszka Wasilewska z Nowej Suchej.
iedzielne obchody Dnia Papieskiego _
rozpoczęły się od uroczystej mszy·
świętej w katedrze, którą odpx:awił biskup
senior Alojzy Orszulik. Biskup mówił między innymi o trwałych makach, które zo-

N

stawiłpapieżJanPawełIIzŁowicm-Trwa-

gu i nie J.IYSiądę lwndycyjnie - mówił nam lymznakiemjest tablica wmurowana wpodprzed biegiem zastępca dyrektora Powiato- łogę lwścioła, ale jest też przechowywany
wego Urzędu Pracy Cezaiy Gawroński. w skarbcu certyfikat J.1Y11oszący katedrę do
Dopisali również uu.ędnicy z ratusza, w tym godności bazyliki~ mówił. Część z wiermiędzy innymi dwaj burmistm>wie - Ry- nych, po mszy, miała okazję zobaczyćwspo-

ściciele mieszkań musząjedynie udostępnić

robotnikom na około pół godziny do 40 minut kuchnię lub łazienkę- w zależności gdzie
(mak)
są :zamOntowane wodomierze.

.1~ tysięcy złotych
za _przycmentarny handel

Ks.

Wiesław

Frelek nie tylko

zorganizował

bieg, ale

również

w nim

uczestniczy~

mniany skarbiec katedralny, a oprowadzał
po nim 20-osobowe grupy ks. Stanisław
Majkut. W centralnym miejscu skarbca na
piętrz.e znajduje się relikwiarz św. Wiktorii,
ściany na schodach zdobią oprawione teksty modlitw po łacinie. Wrażenie robi ilość
steber-kielichówmszalnychikrzyży- zgromadzonych w gablotach. Szczególnie interesujące dla pań były natomiast szesnastoi siedemnastowiecme włoskie, bogato zdobione szaty liturgiczne.

Po mszy zaś ministranci stojący przy wyjściach z kościoła zbierali datki na fimdację
,,Dzieło Nowego Tysiąclecia", która to pomaga około l.600 zdolnym uczniom z rodzin, które mają trudną sytuację materialną,
Tego dnia zebrano w Łowiczu na ten cel
kilkaset złotych.

opełnieniem uroczystości był uroczysty apel przy pomniku Jana Pawła Il
na Staiym Rynku, w któiym uczestniczył
między innymi biskup Andrzej Dziuba
TegodniawcałejPolscewiemimodlilisię i władze miejskie.
o iychłą kanonizację papieża Jana Pawła II.

D

<makJ

a 550-metrowym odcinku między
Kalinówkiem a mędowem trwają od
początku paź.dziemika prace na drodze powiatowej Łowicz - Różyce - Wejsce.
Jest to już czwarty etap całkowitej przebudowy tej drogi: pierwsze dwie części
współfinansowane były z fimduszu SAPARD. Najpierw położono nowy asfalt na
4 km od strony Wejsc, w kolejnym roku
przebudowano następne trzy kilometiy.
Przed rokiem powiat w całości za własne
pieniądze wykonał asfalt na dalszych 1400
metrach drogi między Sierżnikami a Kali-

N

akładkę asfaltową na drodze Skowro-

N

da -

Jadzień

wykona do

końca

pa-

ździernika Przedsiębiorstwo

Robót
z Łowicza Finna
była jedynym oferentem podczas przetargu
zorganizowanegowponiedzialek 16~er
nika. Starostwo pierwotnie szykowało na inwestycję 80 tys zł, PRID zrobi ją za 74.500 zł.
Gruntowa droga powiatowa łączy się
Groźnie wyglądało zderzenie jeżdż.ający Escort podjął manewr wyprze- z gminną asfaltówką w Jadzieniu w gminie
(wcz)
Forda Escorta z dostawczym Mer- dzania wszystkich pojazdów, z Mercede- Kiernozia
cedesem, do której doszło sem zderzył się, gdy ten już skręcał. Siła
w czwartek 12 października uderzeniabyłatakduża,żeosobowysamo Nieborów
o godz. 8.45 blisko granicy Kierno- chód zepchnął do rowu pojazd dostawczy,
któiy wiózł ciężki ładunek- 4piece centralzi z gminą Sanniki.
nego ogrzewania .- Ta pani jechała bardzo
debranie prac w budynku Ośrodka
aszczę.5ciejegouczestnicynieodnieśli szyb/w i chyba nie widziała, że skręcam
Zdrowia w Nieborowie nastąpiło
poważnych obrażeń. Kierująca For- w/ewo-powiedziałnamnamiejscuzdarze
w poniedziałek 16 paź.dziernika. Od
dem Renata S. z gminy Kiernozia, jadąc nia kierowca Mercedesa.
Z powodu ogólnych potłuczeń kobieta początku miesiąca docieplono go styropiaw stronę Osmolina, zderzyła się z jadącym
w tym samym kierunku Mercedesem kiero- z miejsca zdarzenia przewieziona została do nem, pokiyto dach papą termozgrzewalną,
wanym przez Łukasza Z. z powiatu ple- szpitala w Łowiczu. Obrażenia okazały się wykonano obróbki blacharskie, częściową
szewskiego. Z ustaleń policji wynika, że jednak niegroźne, więc tego samego dnia wymianę instalacji odgromowej, otynkowa•
Mercedeszamierzałwykonaćskrętwlewo, wypisana została do domu. Za spowodo- no i pomalowano kominy. Roboty, które koszw drogę gruntową prowadzącą do posesji. . wanie kolizji ukarana została mandatem towały łowickie starostwo 36 tysięcy zło
(mwk) tych, wykonała łowicka firnla Rapid (wcz)
Zwolnił, a za nim 2 lub 3 inne pojazdy. Nad- w wysokości 200 zł.
Inżynieiyjno-Drogowych

Ocieplać ośrodek

N

O

nówkiern. Obecnie wzorem lat ubiegłych
droga jest całkowicie przebudowywana,
z poszerzeniem jezdni do 6 metrów, co omacza, że asfalt poszerzyć trzeba od-1 do
1,2 metra.
Po wykonaniu prac przewidzianych na
ten rok do zmodernizowania zostanie jesz·c;ze około 2,5-kilometrowy odcinek od strony Łowicza. Koszt tegorocznej inwestytji
to 195.896 złotych. Prace wykonywane
p= PRID Łowicz, zakończyć się mają do
4 listopada.
(wcz)

Grzeją

od poniedziałku

d ostatniego poniedziałku, 16 paź
dziernika,kaloryfeiywmieszkaniach
w blokach Łowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej są ciepłe. Oznacza to,
że Zakład Energetyki Cieplnej rozpoczął
na zlecenie spółdzielni kolejny sezon
grzewczy. Aktualnie przeprowadzane są
regulacje na węziach centralnego ogrzewania w poszczególnych blokach.
W związku z tym spółdzielnia informowała lokatorów o potrzebie odkręcenia regulatorów ciepła na wszystkich kaloryferach. Pozwoli to na uzupełnienie braków wody w sieci centralnego ogrzewania
oraz zapobiegnie zapowie1rnlniu się kalo(mak)
ryferów.

O
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Asfalt na drodze

200 zł mandatu
za kolizit pod Kiernoziq

arcin Stańczyk z Łowicza został wybrany przez ratusz na dzierżawcę
terenów przy łowickich cmentarzach, na których prowadzony jest we
Wszystkich Świętych i w dniach bliskich
temu świętu handel zniczami i kwiatami.
Kiyterium wyboru była cena, wygrała najwyi.sza oferta wynosząca IO 126 zł. Stań
czyk złożył swoją ofertęjako jeden z pięciu
podmiotów startujących w konkursie. Jako
dzieri:awca będzie zajmował się organizatją
terenów przy crnentanach: ·Emaus - ulice:
Tuszewska, Micki~wicza, Topolowa
i Asnyka i katedralnym - ul. Blich. Dzierża
wa będzie trwać od 16 października do
6 listopada. W tym okresie ma wydzielić
stanowiska pod handel, zadbać by byłyroz
mieszczone w bezpiecmej odległości od ulicy itp. KS Pelikan zobowiązany jest do
poboru opłaty targowej w f~e ~tb)

M

Dalsze prace na drodze Łowicz - Różyce - Weisce

.Osobowy Ford po zderzeniu z dostawczym Mercedesem miał całkowicie
zniszczony przód.

ŁOWICZANIN

Wymiano wodomierzy
no Bratkowicach

STARSI TEZ POBIEGLI

Po raz piąty podczas
obchodów Dnia Papieskiego
w Łowiczu odbył się Bieg
Papieski. Uczestnicy biegu
mieli do pokonania drogę,
którą przejeżdżał Jan Paweł li,
będąc z wizytą w Łowiczu
14czerwca 1999roku.

nowy

19.10.2006 r.
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zdrowia

SZANOWNI PAŃSTWO
zwracam się z upnejmą prosaą
do wszystkich Państwa,
moich pacjentów,
mieszkańców towicza

OODDANIE GŁOSU

WWYBORACH SAMORZĄDOWYCH

NA MOJEGO TATĘ,
WALDEMARA ~SICĘ
/ kandydata Jedności Łowickiej
do Rady Powiatu Łowickiego
Z wyrazami szacunku
lek. storn. Michał Osica

(
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Rozstrzygn.ięCie
„Piękna

konkursu

nasza ziemi.a -nieborowska"

- Jak zawsze najładniejsze były
konkursowe prace najmłodszych.
Widać w nich własną rękę, samodzielność, pomysłowość i najtrudniej
wybrać spośród nich prace najlepsze - powiedział w podsumowaniu
konktJrsu plastycznego „Piękna nasza ziemia nieborowska", dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w Nieborowie Andrzej Czapnik. Podsumowanie odbyło się w nieborowskiej bibliotece w piątek 13 października.
Ola Zdanowska odbiera nagrodę
z rąk dyrektora Andrzeja Czapnika
a konkurs nadeszły 143 prace z Zespołu Placówek: Oświatowych w Nie- Muras i Klaudia Zagawa z SP Bobrowniki.
borowie, Przedszkola w Bełcho~e, SP Beł
Grupa klasy I - III, nagrody: Katanyna·
chów, Bobrowniki, Mysiaków, Dźierzgówek Mikulska,JzabelaŻycka-SPBełchów,Agata
i Gimnazjum w Kompinie. Biorą<; pod uwa- Foks, Przemysław Wojenka, Aleksandra
gę estetykę, pomysłowość i samodzielność Zdanowska- SP Bobrowniki. Wyróżnienia:
wykonania przyznano następujące Jlllgl"O- Miłosz Kubeł, Paulina Zimna- SP Bobrowdy: Grupa klasy O: Eliza Nowak - SP Beł • KJaudia Kunat i Katarzyna Papiernik chów, Maja Pruk - SP Bobrowniki, Zuzan- SP Bełchów.
na Kędziora - SP Dzierzgówek. Wyróżnie
Grupa Klas IV - VI, nagrody: Sylwia
nia: Anna Wiecwrek - SP Bełchów, Kamil Wasiak- SP Bełchów, Radosław Kubiszew-

N

Stary problem Nowego

Chodzą w bramy,
- Na Nowym Rynku pełno jest
młodzieży pijącej piwo do późnego
wieczora, a załatwiającej się w bramach - skarży się nam pani Izabela, jedna z mieszkanek Łowicza.

chów, Piotr Pacler - SP Nieborów i Kamil
Siekiera - SP Nieborów.
W grupie gimnazjalnej przyznano tylko
wyróżnienia dla Moniki Myczki i Doroty
Paradowskiej z Gimnazjum w Kompinie.
Co dzieci namalowały? Motywy były
najróżniejsze. - Namalowałam kosze do segregacji śmieci, bo to wydaje mi się rzeczą
najważniejsz.ą w ochronie środowiska - powiedziała nam Agata Foks. Jej szkolna koleżanka, Ola Zdanowska, namalowała las, bo
ten widok najbardziaj ją urzekł. Inne prace
przedstawiająm.in. pałac w Nieborowie, ałaję Ewa Tomczak, .poetka, miłośniczka
brzozową na skraju Puszczy Bolimowskiej, najmłodszym wnuczkiem.
przydrożne wierzby, polną drogę r::zy rzeczkę obsadzoną chzewarni.
·
Laureaci otrzymali albumy o tematyce
ekologiC2'llej, a szkoły dyplomy i zestaw
Łowiczanka Ewa Tomczak otrzykalendarzy na rok 2007 ufimdowane przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi mała wyróżnienie pierwszego stopska w Łodzi orazGminę Nieborów. (wcz) nia i 300 zł nagrody w konkursie
„Malarstwo ludowe i nieprofesjonalne w wojewqdztwie łódzkim"
Rynku
ogłoszonym przez Dom Kultury
w Piotrkowie Trybunalskim.

S

Kaw~arenka

na

W

tel./fax 046-833-33-99
te1. 046-832-58-42

Wyróżnienia

· żeliwnego

• kolorowego
KONKURENCYJNE CENY

malarzy

Nauko nie póidzie w los

ciągu

D

zieci z klasy I integracyjnej, poprzebierane w jesienne stroje, wyruszyły ze szkoły korowodem
Z funduszy zebranych przez samorząd o godz. 10. Miajscem docelowym była poszkolny zakupione zostały piłki i inny drob- lana w laskU miajskim. Przed pasowaniem
ny sprzęt sportowy zaś Rada Rodziców musiały wykonać kilka praktycznych za- Jeszcźe tylko pokonać tunel i już jeufim.dowała słodki pocz.ęstunek. Młódsze . dań, sprawdzających, r::zy jyż mogą w.stać steśmy uczniami.
klasy miały tego <hiia zaplanowany bal prze- pasowane na uczniów. Jedno z nich połega
bierańców. Nauczycielom wręcz.one zostały łona oddzieleniu żołędzi od kasztanów, inne dzieci na uczniów. Na pamiątkę pierwszaki
nagrody, dyrektorce Karwowskiej dyplom - na ułożeniu z nich wyrazów Oła i Ula dOstały dyplom)' w kształcie liścia: ·
-Po pasowanitf.dziec~ na podstawie kilku
oraz nagrodę pieniężną w wysokości dwóch oraz wykonańiu piosenki o jesieni. Gdywytysięcy złotych wnµył wójt Włodzimierz konały te zfulania, należało już tylko przejść wskazówek, szukały w lesie ukrytego ,,skarTraut. W uroczystości uczestnir::zył również przez tunel z gimnastyc:mych obręczy. .za bu" - koszyków z jabłkami . Po odnalezieniu
miajscowy proboszcz - wszakże kościelna tunelem czekała. na nie dyrektor Mańa Woj- ich było wspólne ognisko z pieczeniem ziem(mwk)
działka granir::zy ze szkolą.
(mak) tylak z sosnową gałązką, którą pasowała niaków.

Dzień

Edukacii

USŁUGOWA

zatrudni osobę OLEJ.OPAŁOWY
na stanowisku NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
kierownika
NAJNIŻSZA CENA
FIRMA

PAPIER• ART. BIUROWE •TONERY •ATRAMENTY
ROLKI KASOWE •KOPERTY •SEGREGATORY •DRUKI
NISZCZARKI • BINDOWNICE •ART. HIGIENICZNE
TAŚMY PAKOWE •FOLIE STRETCH

·stalowego

łowickich

malarka, ze swoim

· OO;y. -Jesteśmytamobecni. Po/icjanciwcho
dz.qp narynekspotykajągrupyosóbpijących
allwlwl i podejmują czynnaści, na nrzie jednak ograniaają się do pouczeń Ale to nie
oznacza, że na tym się skończy. Jeżeli będzie
Nie byto białych bluzek, tylko sporsię to nagminnie powtarzać, posypią się mandaty, w tym wypadku może to być l OO zł. towe stroje, a uroczystość odbywała
Okoń zapowiedział większą kontrolę na się w lesie, a nie w sali gimnastyczNowym Rynku.
(tb) nej - tak 12 października wyglądało
pasowanie na uczniów w szkole na
Bratkowicach.

Wszystko Dla Biura

SKUP ZŁOMU

także

.zespołu "Łowiczanie" Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze, pisząca teksty do
przedstawień. Malarstwo towarzyszy jej
jednak od zawsze, a jednym z jej ulubicr
nych tematów jest łowicka wieś i jej zwyczaje.W tym samym konkursie, w kategorii
obrazów o charakterze refleksyjnym wyróżnienie pierwszego stopnia otrzymał
agrodzony obraz ,,Kapela Łowic Adam Głuszek z Dąbrowic, znany bardziaj
ka" przedstawia muzyków w księ jako ludowy rzeźbiarz, na stałe współpra
żackich strojach ludowych, na tle cujący z.zespołemŁowiczanie. W kategorii
bierali do tego celu ławki na moniach, teraz typowych wiejskich zabudowań nasze- obraz.ów o charakterze sakralnym, wyróż
prr.enieśli sięna Nowy Rynek. Rz.ecmikprago regionlL
nieniezaobraz,,MatkaBożazdzieciątkiem"
sowy łowickiaj policji Leszek Okoń powieDotą4 Ewa Tomczak znana była przede otrzymała Mańa Tomczak z' Maurzyc.
<tnałnam,żetematniejestfimkcjonariusz.om
wszystkim jako poetka i aktywna c:z1onkini
(tb)

.PLAS-MAX

Transport gratis. Towar dowozimy w

dla

fokloru a

bo nie ma WC N

pod wszystkie konieczne media Nie majednak szans, by z.ostała ona postawiona na rynku w t9m roku, jaj to k002i ok. 20 tys. zł tych pieniędzy nie ma w budżecie. A r::zy
~w przyszłym roku, zadecyduje nowa
Rada Miajska. Z chugiaj strony Pełka twierprawdziliśmy: sobota 14 paździemi cizi nadal, że w przypadku gdy na Nowym
.
ka, wieczór: mimo chłodu, większa Rynku powstaną ogródki gaslronomiczne,
~ławek na Nowym Rynku zajęta, ~tam też i toolety, z których będzie można nich prawie 1OO osób. Niemal każ.da ma na korzystać.Problem braku toalety byłby
w ręku coś do picia, naje7A(Śeiaj piwo. - Nie nmiajszy, gdyby nie powszechne tam ostatma gdzie iśćsię~,niemanawetdrze nio picie alkoholu przy fontannie. Amatorzy
wa czy krzaków, by s/;Okojnie sobie stanąć. piwa prosto z puszki jeszcze niedawno wymęc co mamy robić? - mówi nam dziewięt
nastoletni Patryk, pok.azUjąc ulicę Koszarową.jako alternatywę dla publiC2'llego wy- Stach/ew
chodka Dziewczyny przymają, że zdarz.a
się im skmzystać z toalety w lokalach gastronomiC2'llych przy Rynku. Ale te są tylkawiarenkęzmiajscamidla VIP-Ow,
ko dwa i czynne do 22, a~ młodzieży
które zajęli nauczyciele i zaprosz.eni
jestnaławkachdopólnocy.-Niewykluczam,
i,e toaleta się pojawi - zapowiada naczelnik goście, zamieniła się w piątek 13 paź.dzier
Wydziału Inwestycji i Remontów w ratusru nika sala świetlicowa w SP w Stachlewie
Grzegorz Pełka Wyjściem byłoby postawie- w gminie Łyszkowice. Serwując herbatę,
nie wolnootojącaj toalety, podobnej do Toi ~jącciastkamiitortemuczniowieuczcili
To~ ale wykonanych w stylistyce nawiązu przypadający na 14 października Dzień Edującaj do zabytkowego charakteru Nowego kacji Narodowaj. - Ponieważ w~ szkole
Rynku. - Mai.eto być toaleta np. w kształcie to nie tylko święto nauczyciel~ ale również
słupa. ogło.szeniowego - pIZy2Illlje naczelnik. uczniów, są niespodzianki również dla J.mS
Podłączenie toalety nie byłoby problemem, drodzy uczniowie - powiedziała po przedw nawierzchni Nowego Rynku są wyjścia stawieniu dyrektor Elżbieta Karwowska.

Sobieskiego 75
96-100 Skierniewice

ski - ZPO Nieborów, Sylwia Rykała - SP
Bełchów i Natalia Salamon - SP Bo\>rowniki. Wyróżnienia: ~ga Cieślak - SP Beł

24 godzin

STOWARZYSZENIE ,
POLSKICH ENERGETYKOW

WYMAGANIA:
• umiejętności organizacyjne
• prawo jazdy
• wykształcenie wyższe
• umiejętności pracy w grupie
• odpowiedzialność

99-400 ·Łowicz,

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

e-mail: agrol_hn@wp.pl

BIURA

Łowicz,

ul. Podrzeczna 30 (budynek technikum)
tel. (046) 837-41-82; 06Q4-207-409; 0694-511-677
organizuje

fil®[i)©[b Ci)
Zap!aszamy
do
otwartego

EGZAMJNY KWALIFIKACYJNE
OSOB PRACUJĄCYCH
na stanowisku eksploatacji E
oraz dozoru D w zakresie:
urządzeń elektroenergetycznych,
cieplnych i gazowych

UBEZPIECZErł

Przyjmuje zapisy na:
a) jednodniowy kurs na uprawnienia pomiarowe dla elektryków
b) dwudniowy kurs na uprawnienia Edo 1kV dla nie elektryków

przy uCPijarskiej 1 (dawna siedziba PZU S.A.)

Oferujemy także literaturę przygotowującą do egzaminów ·[

PZUS.A.

Czynne codziennie 8°0-17°0, soboty 9°0-14°0

.. •..
•'!.

Jastrzębia

Tel. (046) 837-36-57

R-1311

95

(0-46) 837-15-89, 837-14-10

ZAMÓWIENIA
PRIYJMUJEMY
pod numerami
tel. 0608-600-481
(046) 837-57-50 a.:.~-.i,~
(046) 830-24-93
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Sanepid otwiera drzwi
Można będzie skorzystać

z licznych

bezpłatnych badań
Spotkania z lekarzami, konkursy,
filmy o tematyce zdrowotnej, porady z żakresu higieny pracy oraz
porady prawne, pokazy zdrowej
żywności, a przede wszystkim bezpłatne badania, zaplanowane są
podczas Dnia Otwartego, na który
zaprasza w poniedziałek 23 października łowicka Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Tego dnia
Sanepid ma wydłużyć godziny otwarcia - od 8.00 do 18.00.

-

zień Otwarty rozpocznie się oficjal-

D

nieo godzinie 10.00infonnacjąodzia
Sanepidu, którą prz.edstawi
dyrektorka Z.ofia Rż.ewska, oraz wykładem
na tematniektócych chorób zakaźnych, który
wygłosi dr- nauk medycznych Małgorzata
Bednarek. Jeszcze prze.d częścią oficjalną,
w godzinach od 8.00 do IO.OO, przewidziane są bezpłatne pomiary poziomu cukru we
krwi. W godzinach od 8.00 do 12.30 będzie
możliwość pomiaru cholesterolu dla osób
łalności

'

Wojciech Urbanek i ks. Zbigniew

o

Kaliński

przy fundamentach Domu Pogodnej

CIEZ 4
Dom Pogodnej Starości na Bratkowicach ma już fundamenty

- 16 października 2010 roku chceodda.nie budynku, a 22 października przyjąć pielWszych pensjonańuszy - mówi Wojciech Urbanek, prezes Fundacji im.
Jana Pawła li „Czyń dobro" o budowie Domu Pogodnej Starości na Bratmyzrobić uroczyste

kowiach.

W prace zaangażowali się parafianie, ale też
osiedli Górki i Korabka. - Nawet majster nie przewidywał, że zrobimy je
tak szybko - mówi prezes fimdacji. Kosztorys opiewał na 145 tys. zł i w kwocie tej
fundacja zmieściła się. - ?,ostało nam kilka
(Ysięcy, na plusie - podkreśla. Zaraz też dodaje, że wszystkie materiały i usługi kupowane były w Łowiczu, ponieważ fundacji
zależało na tym, aby dać zarobić miejscowym firmom. - Dzięlaljemy wszystldm, którzy pozostawili tu trochę potu - dodaje
ks. Zbigniew Kaliński, skarbnik fundacji. Dziękujemy też tym, którzy przekazali
1% swojego podatku na rzeczfandacj1: ale
też innym ofiarodawcom z Łowicza, z kraju
i zagranicy.
Ksiądz podkreśla, że parafia Chrystusa_
Dobrego Pasterza i Fundacja ,,Dobro cz.yń"
to dwie odrębńe instytucje. Każ.da z nich ma
odrębne fundusze i z nich się rozlicza
Obecne działania fundacji skupią się na
mieszkańcy

laczego wyznaczono tak odległe, choć
precyzyjne daty? - To magia cyfr mówi prezes. - 16paź.dzi.emika Karol Wojtyła został wybrany Ojcem Świętym,
a 22 paź.dzi.emika objął swój wzą4.
Urbanek jest znanym łqwickim przedsiębiorcą, z wykształcenia ekonomistą, więc
trudno byłoby przypuszczać, że słowa tzuca
na wiatr. Przyznaje, że plany_są ambitne, ale
po to powstała idea i fundacja, aby jej działania były ambitne.
:laplanowane na ten rok prace na plaCu
budowy zostałyjuż zakończone. Prace przy
fundamentach budynku, którego jedna kon- pozyskiwaniupienil{dzynakontynuacjęprac.
dygnacja będzie miała około l.000m2, trwa- Wprowadzono zmianę w statucie fundacji,
ły miesiąc, a zakończyły się 17 września która umożliwi prowadzenie działalności

Inspekcja Handlowa

WŁowickiem
niewie le uwag
większości skontrolowanych we

Z

Starości.

wrześniu

i w pierwszej połowie
października sklepów w Łowic
kiem, kontrolerzy skierniewickiej delegatury łódzkiej Inspekcji Handlowej wyszli bez pozostawiania mandatów. Kilka
wyjątków jednak było. Kierownicy kilku
sklepów zostali zobowiązani do naprawienia błędów, np. uzupełnienia wywieszek cenowych i usunięcia ze sklepu przeterrninowanxch towarów.
Najwyższy mandat zapłacił sklep
spożywczy PSS Społem na Górkach.
Kontrolerzy znaleźli tam aż 26 partii przeterminowanych towarów i nałożyli mandat w wysokości 350 złotych. - Przeterminowany towar szybko usw1ięto. To jedna z nielicznych wpadek sklepów PSS
w Łowiczu w ostatnim czasie - powiedział nam szef skierniewickich kontrolerów Ryszard Szmajdziński.
(mak)

gospodarczej. :larząd ma nadzieję, że prowadzenia działalności reklamowej, poligra,ficznej i handlowtj przyniesie dochód, który
będzie można przeznaczyć na kontynuację
budowy. Na ~e jest jednak za wcz.eśnie,
aby mówić o szczegółach tej działalności.
- Bis/ap senior nas mobilizuje, aby sposobem gospodarczym postawić w przyszłym
rolal mury i zamknąć - mówi Urbanek. Na
razie trudno ocenić szanse wykonania takiego zakresu prac, ale potrzeba na to pienię
dzy, bo do projektti wprowadzane są zmiany, konieczne będzie też wykonanie nowego kosztorysu. Zmiany związane są z planem ogrzewania budynku gazem ziemnym,
dzięki czemu zwolni sięjedno pomieszcze-.
nie zaplanowane na zbiorniki z olejem opałowym. Zarząd fundacji rozważa też możli
wość outsourcingu czyli zlecania fumom
zewnętrznym - przygotowywania posił
ków czy usług pralniczych. Gdyby zdecydowano się na takie rozwiązanie, pomieszczenia na pralnię i zaplecze kuchenne także
można będzie zaplanować inaczej niż początkowo.
(mwk)

powyżej

35 roku życia. W godzinach od
IO.OO do 13.00 prowaclwne ~badania
spirometryczne dla palaczy, biernych palaczy i byłych palaczy. W godzinach od 12.00
do 16.00 będzie natomiast można zmierzyć
sobie ciśnienie krwi i uzyskać porady, co
należy robić, gdy będzie ono niewłaściwe.
Porady lekarskie w zakresie kardiologii
~prowadwnewgodzinach.od 14.00do
16.00. Określanie wskaźnika masy ciała BMI
i rozdawnictwo ulotek o racjonalnym żywie
niu prz.ewidziane jest od południa do godzi11y 16.00. O godzinie 14.00 przewidziany
jest 'quiz dla dzieci. Filmy na temat AIDS
i uzależnień będzie można obejrz.eć w godzinach od 12.00do 14.00.Poradyzzakresu
gospodarczej higieny pracy i systemu HACCAP, który musi być wprowadzany wszę
dzie tam, gdzie jest kontakt z żywnością~
udzielane przez ekspertów w godzinach od
IO.OO do 14.00. Radca prawny przyjmie
pomil{dzy 11.00 a 14.00. Oprócz teg~ Sanepid będzie ,,zasypywał'' swoich gości ulot- .
karni, poradnikami i folderami.
(mak)

Popołudniowy dom przy Św. Duchu
- Przyjmiemy każdą ilość dzieci, i teatralnymi, czego i)okłósiem sąprzygoto
im opiekę i dobrą za- wywane przedstawienia w okresie świąt
bawę- deklaruje Dorota Guzek, wy- Wielkiejnocy i Bożego Narodzenia oraz zachowawczyni ze Świetlicy Integra- jęciami sportowo-rekreacyjnymi. Organizo- _
cyjnej „Słonko" istniejącej od kilku wane są też wycieczki i dyskoteki.
lat przy parafii Świętego Ducha
Uczestnictwo dzieci jest nieodpłatne, za
w Łowiczu.
to świetlica gwarantuje im jeden posiłek, który młodzi wychowankowie mają obowiąropozycja korzystania ze śWietlicy zek przygotować samodzielnie pod okiem
skierowana jest szczególnie do dzieci wychowawców. Ci ostatni pomagają im
i młodzieży gimnazjalnej pochodzą- w odrabianiu zadań domowych. Wychocych z rodzin, gdzie rodzice pracują po po- wawcom pomagają także wolontariusze,
łudniuiniemająmożliwościzagwarantowa- w tym roku są to klerycy z Wyższego Senia dzieciom w tym czasie opieki, a także rninarium Duchownego oraz harcerze zło
z rodzin mających problemy wychowaw- wickiego hufca ZHP.
cze i finansowe. Mieści się ona w domu paJak powiedziała narnPorota Guzek świe
rafialnym, a wtjście do niego jest obok kan- tlica jest otwarta nie tylko na młodych wycelarii parafialnej od strony osiedla Dąbrow- - chowanków, ale także na wolontariuszy,
skiego.
którzy chciehby poświęcić swój czas dzieObecnie na zajęcia odbywające się w dni ciom. Szczególnie 'miłe widziana byłaby
robocze ucz.ęszcza 21 młodych ludzi. Ód pomoc studentów, którzy zajęliby się pogodziny 14.30 do 18.30 ich czas wypełnio- mocą w odrabianiu lekcji. Część dzieci ma
ny jest zajęciami plastycznymi, w tym ple- problemy w nauce i wskazana jest pomoc
nerami malarskimi, zajęciami muzycznymi im w trybie indywidualnym.
(th)
gwarantując

p

~

KREDm GOTOWKOWE
~Kwota kredytu od 800 do 30.000 PLN
• Wystarczy 3-miesięczny staż pracy
• Minimum 650 zł dochodu netto
• Dogodny okres spłat (do 60 miesięcy)
Przykładowe

raty kredytu gotówkowego
na 24 miesiące
·
2.000 PLN
95 zł
5.000 PLN
235 zł
7 .OOO PLN
328 zł
10.000 PLN
468 zł

Kredyt.
gotówkowy
do 100000 zł

, 19. 10.2006 r.
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Gotowy jestju.ż projekt
gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji,
jaki powstać miałby
· w miejscu dzisiejszego
boiska KS Orzeł
w Nieborowie.
oszt takiego pnedsięwzięcia oceniając wstępnieokoło4 miliony złotych - przekracza możli
wości samorządu, dlatego gmina
chciałaby skorzystać z unijnych pieniędzy pomocowych umchomionych w latach 2007 - 2013. Jak ocenia wójt Andrzej Werle, sport i rekreacja będą jednym z ptiorytetowych działań jeśli chodzi o przyszłe finansowanie, dlatego jego zdaniem wniosek atrakcyjnej turystycż
nie gminy Nieborów ma duże szanse realizacji. Nie tylko zresztą po
pieniądze llllijne sięgać chce gmina,
ale także po te środki z Urzędu Marszałkowskiego czy Urzędu Kultury i Sportu.
Nieborowski stadion położony
jest przy trasie na Skierniewice,
w są,<>iedztwie campingu. Odbywają się na nim mec-ze ligowe i gminne

Od strony campingu przy boisku
głównym pobudowane zostaną trybuny z 1OOO plastykowych krzesełek. Trybuny biec będą w górę a pod
nimi znajdą się pomieszczenia administracyjne, toalety, szatnie, magazyn techniczny itd. Środkowa
szatnia dla zawodników, ~emiala
- niczym na profesjonalnych stadio- Nie tylko
nach -wyjście be:zpośrednio ria pły kową...
tę boiska. Środkowa czef:,ć trybllll -

Stare ogrodzenie może stać się wspomnieniem. W miejsce
stadionu powstanie nowoczesny kompleks sportowy.

festyny. W przyszłości, po wuchomieniu autostrady, droga ta będzie
drogą ślepą, więc' zmniejszy się nasilenie ruchu. Do obiektu dobudowany zostanie wtedy chodnik.
Do zagospodarowania jest
2,5 hektara Przy wjeździe zaplanowano miejsca parkingowe dla 66 samochodów osobowych i 6 autokarów. Boisko do piłki nożnej przesunięte zostanie w głąb terenu - pod

las. Będzie miało wymiary 11 O na
68 metrów kwadratowych. W miejscu dzisiejszego boiska powstaną
natomiast boiska do siatkówki, koszykówki, kort tenisowy i cześć lekkoatletyczna, czyli stanowiska do
rzutów, skoku w dal, wzwyż, trójskoku itp. Pomiędzy boiskiem do
siatkówki i tenisowym kortem znajdą się małe tryblllly. Wzdłuż boiska
biegnąć będzie stumetrowa bieżnia
REKLAMA -

Firma BAUMIT Sp. z o.o. należąca do austriackiego koncernu Schmid Industrie Holding,
czołowego europejskiego producenta materiałów budowlanych najwyższej . jakości ,
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I · operator wózka widłowego

Nr ref.: OWWIŁOW

Wymagania:
• Wykształcenie zawodowe lub średnie - najlepiej techniczne
• Uregulowany stosunek do służby wojskowej
• Doświadczenie wobsłudze wózków widłowych poparte minimum 2-letnim -stażem pracy
·
w jednym zakładzie pracy
• Dobry stan zdrowia, umożliwiający wykonywanie pracy na wysokości
• Uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnika spalinowego i gazowego
• Mile widziane umiejętności dodatkowe z zakresu obsługi komputera oraz znajomość j. niemieckiego
-

~
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w nowe oświetlenie, obsadzona
ozdobnymi laz.ewami. Obiekt musiałby mieć swojego dyrektora i pracownika gospodarczego, musiałby
też znajdować się pod ochroną.
Skąd pomysł na taką inwestycję?
W1)jt Andrzej Werle mówi, że klub
sportowy zwrócił się o dokonanie
remontu obiektu, skoro więc c:OO trzeba robić, można byłoby przy pozyskaniu pieniędzy z zewnątrz dokonać inwestycji z prawdziwego zdaizenia. Tym bardziej, że gmina Nieborów ma Sportowe tradycje i wielu
jej mieszkańców fywo interesuje się
kulturą fizyczną. Obiekt mógłby
zresztą z czasem zarabiać, na turystach, na klubach pilkarskich, które
organizować mogłyby S7kółlci pilkar'skie, treningi itd - Obecnie całe wakacje odbywają się u nas szkółki pił
karskie łódzkich klubów, sąprzecież
i kluby wyższej klasy, które rnająpro
blemy z miejscami do treningów dodaje. Do tego samego celu wykorzystywane byłyby stanowiska do
uprawiania lekkoatletyki. Mogłyby
z nich kmzystać osoby z zewnątrz,
ale rozgrywane byłyby też na nich
zawody szkolne lub międzyszkol
ne. Można by zorganizować jakieś
gminne zawody lekkoatletyG'Zlle.
Zresztąjak mówi wójt, na przyszły rok właściwie nie ma już na co
składać wniosków. Gmina jest zwodociągowana, drogi, które zostały do
zrobienia uda się wykonać z wła
snych pieniędzy, wszystkie szkoły
są wyremontowane i mają sale gimnastyczne. Czas więc na taki obiekt

I . mchanik Nr ref.: Mech/ŁOW

zawodowe lub średnie - najlepiej techniczne (mechanik, ślusarz)
Uregulowany stosunek do służby wojskowej
Minimum 2-letni staż pracy w jednym zakładzie pracy na stanowisku mechanika maszyn
Dobry stan zdrowia, umożliwiający wykonywanie pracy na wysokości
Mile widziane umiejętności dodatkowe z zakresu obsługi komputera oraz znajomość j. niemieckiego

Wymagania:

Wymagania:
zawodowe (mechanik, ślusarz, spawacz)
Uregulowany stosunek do służby wojskowej
Minimum 2-letni staż pracy w jednym zakładzie pracy
Dobry stan zdrowia, umożliwiający wykonywanie pracy na wysokości
Uprawnienia do spawania elektrycznego, elektrycznego wosłonie gazów i gazowego
Mile widziane umiejętności dodatkowe z zakresu obsługi komputera oraz znajomość j. niemieckiego
Wykształcenie

Prosimy o przesłanie swoich dokumentów z zamieszczoną klauzulą o Ochronie Danych Osobowych
do dnia 09.11.2006 na adres: BAUMIT Sp. z o.o., ul. Wronia 59, 97-300 Piotrków Trybunalski,
Nr ref.: .•.. lube-mail: piotrkow@baumit.pl
FIRMA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODPOWIEDZI TYLKO NA WYBRANE OFERTY.

no

ścianka wspinaczkowa była
jedną z większych atrakcji wycieczki IV i VI klas ze Szkoły

wchodzili na

ściankę_

wspinacz-

ściankę
się tabytkowym tramwajem - co też
uczyniliśmy oraz centrum rozrywki,

z którego slwrzystaliśmy - powiePodstawowej w Bocheniu do działa nam opiekunka samorządu
łódzkiego kompleksu kultural- szkolnego Magdalena Zielińska
no-handlowego Manufaktura. Koza.
Najwięcej czasu uczniowie spę
o dwugodzinnej męcejazdy au- dzili jednak na sztucznej ściance
tobusem do Lodzi, pierwsze wspinaczkowej. Wspinali się pod
kroki uczniowie z Bochenia okiem instruktorów. - Muszę przyskierowali do kina Imax na sens znać, że obserwując dzieci, zauwaw trójwymiarowej projekcji 3D pt żyłam, iż było to olbrzymie ll)IZWa,,Po rozum do mrówek''. Program nie dla moich zawodnik/Jw - mówi
wycieczki obejmował też zwiedza- nauczycielka. Walczyli nie tylko
nie Manufaktury. -Jest tam co zwie- z grawitacją, trudem wejścia, bradzać, boprzecieżf es! tam dwupozio- kiem sił, ale również z czasem. Każ
mowa galeria handlowa z 220 buti- dy spróbował swoich sił - niektórzy
kami, trzyhektarowy rynek - miej - z różnym skutkiem, ale była też gmsce, gdzie odbywał się lwncert mło pa dzieci, która przeszła trzy różne
dzieżowy, cały czas trwają imprezy ścianki, z.dobywaj~uznanie instruk(mak)
plenerowe, gdzie można przejechać torów.

P

Wymiana kanalizacii
przy zduńskićh szkołach
Zakończyły się prace przy
wymianie sieci kanalizacyjnej
na terenie Zespołu Szkół Licealnych w Zdunach i Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zduńskiej Dąbrowie, rozpc>
częte na początku październi
ka. Koszt prac wynosi ponad

Nareszcie remont elewacii ZSP 1

Wykształ~nie

• Wykształcenie średnie techniczne
• Uregulowany stosunek do służby wojskowej
• Minimum 2-letni staż pracy w jednym zakładzie pracy, związany z konserwacją
i eksploatacją urządzeń elektrycznych
• Dobry stan zdrowia, umożliwiający wykonywanie pracy na wysokości
• Uprawnienia SEP do eksploatacji urządzeń elektrycznych o napięciu minimum do 1kV
• Dobra znajomość obsługi komputera oraz systemu Windows i programów MS Office
• Mile widziana znajomość j. niemieckiego

•
•
•
•
•
•

Bochęnia

sa ze Złakowa Borowego. Jak mówi
dyrektor wydziału promocji łowic
kiego starostwa Krzysztof Osóbka,
z różnych źródeł udało się na ten cel
pozyskać starostwu blisko 120 tysięcy złotych, występują zatem poważne oszczędności przetargowe.
Wymieniony został dłuższy oo pier.
90tyszł.
wotnie planowanego odcinek sieci.
Prace będą kontynuowane w przyWykonywała je finna Instalator- szłym roku.
(wcz) stwo Sanitarne i C.O. Edwarda Blu(wcz)

Wymagania:
•
•
•
•
•

z

::=~=:.~:~c: ·Z Bochenia

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

ba umit.com

chłopcy

o dwóch nierozstrzygniętych
przetargach, do których nie
zgłosiła się ż.adna finna chętna do
remontu elewacji budyriku Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1przy
ulicy Podrzec:mej w Łowiczu, właściciel budynku, czyli łowickie starostwo, zdecydowało się na szukanie wykonawcy poprzez negocjacjez finnami. -Prace 1Jlldniach roz-

P

pocznie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-HandloweAndrze

ja Malczyka z wwicza - mówi dyrektor wydziału promocji łowickie
· go starostwa Krzysztof Osóbka. Położone zostaną nowe tynki na e/ewacji ściany szczytowej obiektu, ło/
lwnane gzymsy, obróbki blacharskie. mmienione zostanie też jedno
okno, ale za to naprawdę duże - do-

daje. Koszt robót wyniesie 44 tysiące złotych, termin realizacji to 30
dni.
Jak info~uje nas Osóbka, jeszcze przed zimą za 20 tysięcy zło
tych przeprowadzone zostanie także osuszanie tego budyriku. - Prowadzimy na ten temat rozmowy
z firmami - informuje dyrektor.
(wcz)

.
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Biskup
ordynariusz łowicki
Andrzej Dziuba
w ramach wizytacji
parafii w Bolimowie
minioną niedzielę
odwiedził również ·

w

miejscową jednostkę

Ochotniczej

Straży

Pożarnej.

Po obejrzeniu
samochodów, sprzętu
do ratownictwa
wodnego i budynku,
spotkał się z druhami
OSP w strażackiej
świetlicy.

Niegdyś

dla dzieci,
teraz dla starcó.w

Dom spokojnej starości
ruszy od 1 stycznia 2007
' roku w budynku po
zlikwidowanej szkole
podstawowej w Borowie
w gminie Bielawy.
Dwójka prywatnych
przedsiębiorców z Łodzi
podpisała

5 października
. umowę z Urzędem Gminy
na dzierżawę obiektu
na 201at ·

M

ałżeństwo prowadzi podobny dom pomocy społecznej
przy ulicy Królewskiej w Łodzi.
Część pensjonariuszy pm:niesiona
zostanie do Borowa w styczniu rodziny wyraziły już na to zgodę,
docelowo w borowskim ośrodku
znajdowałoby się 50 pensjonariuszy. Będą to osoby w podeszłym
wieku, które będą miały zapewnioną całodobową opiekę pielęgniarską

i lekarską. Zanim jednak to nastąpi,
obiekt dostosowany musi zostać do
sprecyzowanych przez odpowiednie przepisy wymogów. Zamontowana zostanie winda, klasy zamienione będą na pokoje. !eden pen-

sjonariusz musi mieć na przykład
zapewnione dla siebie 7 metrów ·
kwadratowych, jedna łazienka przypadać ma na 5 pensjonariuszy itd.
To wszystko wymaga cz.asu, a także nakładów finansowych, stąd decyzja rady gminy, aby przez pierwsze cztery miesiące inwestorzy zwolnieni byli ż płacenia czynszu, który
będzie wynosił 2 tys. zl miesięcznie
plus VAT. Dla władz gminy najważniejsze jest jednak to, iż przedsiębiorcy zadeklarowali, że pracę w ich
ośrodku znajdą w pierwszej kolejności mieszkańcy gminy Bielawy.
Planujesięzatrudnienie 15-20osób:
pielęgniarek, opiekunek, kucharek,
pomocy kuchennych itp.
Osoby prywatne mogą prowadzić domy pomocy społecznej. Do
2004 roku prywatne domy pornocy mogły istnieć, jednak były w całości finansowane przez osoby
umieszczające w nich-swoich błiskich. Funkcjonujące od 2004 roku
zmiany dały możliwość prywatnym ośrodkom sięgnąć po pieniądze publiczne. Nowo otwarty dom
seniora finansowany będzie na takich samych zasadach jak publiczny DPS w pobliskim Borówku.
Każda taka placówka ustala sobie

PHUEKO-WIN
Piotrowice 53

(baza SKR)

tel. (046) 838-20-22

·ZAPRASZA
DO NOWEGO

SKŁADU

• "-CIU"-

Oń

•zamów

DOSTAWA
GRATIS

OFERUJEMY:

• WĘGIEL • MIAŁ
•~ EKOGROSZEK ~~~~~any
• NAWOZY :s~~fu~ncie
.
CENY PROMOCYJNE
oszczędzamy

Twój czas ipieniądze

UWAGA ROLNICY

m~~@J&
~~
l .WIELOLETNIE UMOWY

Tel. 046/838-21-68, 046/838-21-28 „

miesięcmy koszt pobytu pensjonariusza W 70 procentach koszt ten
finansowany jest z renty lub_emerytul)' pensjonariusza. Badana jest te'Ż
przez pomoc społeczną sytuacja rodziny takiej osoby, pod kątem, czy
jestonawstaniei ile dołożyć do opiaty
za pobyt Resztę dopłaca z własnego
budżetu Urząd Gminy, z terenu której pochodzi pensjonariusz.
orowski dom seniora sprowadzać będzie mógł pensjonariuszy praktycznie z całej Polski. Najpierw jednak spełnić musi stosowne wymogi, o których cz.ęściowo już
wspomnieliśmy, a które regulują
wymienione wcześniej przepisy.
Następnie wystąpić musi o pozwolenie do unędu wojewódzkiego, do
wydziału polityki społecznej. Inspektorzy wydziału sprawdzają
następnie czy wszelkie wymogi
zostały w obiekcie speblione. Na
podstawie tego wojewoda wydaje
decyzję, nie jest ona jednak decyzją
wydaną raz na zawsze. Obiekt pozostaje cały czas pod nadzorem inspektorów. Jeśli stwierdzone zostanąjakieś uchybienia, szybko trze.
ba je naprawić, a jeśli nie zostaną
usunięte, może to grozić cofuięciem
pozwolenia
(wcz)

•!•glazurę, terakotę, klejljł,

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

8
uuncHNIK

Zapraszamy wgodz. 7.00·18.00, soboty 7.00·1&.00Ę

Brandtex
Shop

B
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Ceny

WIZYtDW~ :701.
9

stroJe

zwariowatv

Stryków, ul. Batorego 27,
tel. (042) 719-94-23, fax (042 719-94-24
• usługi transportowe
I
•dostawy betonu
IJ
I
• produkcję betonów specja 1stycznych
• elementy prefabrykowane:
bloczki, pustaki keramzytowe,
kręgi, nadproża

•stropy TERIVA
• płyty stropowe (do 7,20 m)
• sprzedaż piasku sianego
i cementu
c~~
R-1221

I)() ,...~~()CJ~CJI

WÓJT GMINY ZDUNY INFORMUJE,
że

na tablicy ogłoszeń w siedzibie

Urzędu

Gminy Zduny

publikowany jest „WYKAZ"
zabudowanej nieruchomości
oznaczonej numerem działki 50,.
po•ozonej w Jackowicach,
stanowiącej własność

Gminy Zduny
a przeznaczonej do sprzedaży
w formie bezprzetargowej

Bliższych informa~ji udziela Referat Gospodarki

wUrzędzie Gminy Zduny (pokój nr 7,8)
lub tel. (046) 838-75-78
'\

Nieruchomościami

Rzeczoznawca
SAMOCHODOWY
mgr inż. Stefan Wiernicki • certyfikat CCR PZM

••

„ •

,~

• techniki samochodowej • jakości napraw
ey
• ruchu drogowego • rekonstrukcji wypadków "" · ..,...................-..-.....................,.1.&.1.........a.a..r,&.111
• wyceny wartości i kosztów napraw pojazdów

tel. 0509-~51-203 pn.-pt. 7-21, sb. 8-14

GR-89

•
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Oproblema·ch nie moina milczeć
Ponad 300 osób wzięło udział
w Marszu Trzeźwości,
12 października w Sannikach.
Szli w nim, dla poparcia
trzeźwego stylu życia,
gimnazjaliści i najstarsze
Worki z zebranymi śmieciami na sta- klasy Szkoły Podstawowej
w Sannikach, nauczyciele
wach w Mysłakowie
i goście.

Wę~karze

zMerali śmieci
na swoich stawach

"Q

DRD&• ua
11'II DLAl'llA«t

muó

P

rzec! marszem uczniowie klasy m czaprezentowali insceÓizację pt „Tato'',
przygotowanąna podstawie autorskiego scezternaście 120-litrowych
nariusz.a opiekunki koła teatralnego Renaty
worków pełnych śmieci zebrali Sroki. W rodzinie głównej bohaterki Izy
(
członkowie zarządu łowickiego (Kasia ŚwierQZyńska)jestproblem picia taty
koła Polskiego Związku
(Monika Chrząszczewska). Mama Izy
Wędka(skiego w sobotę,
(Małgosia Drzewiecka) stara sięproblem ten
7 października, na groblach
ukryć przez otoczeniem. To się nie udaje,
i w otoczeniu dzierżawionych
dowiadują się koleżanki -Agnieszka (Alekstawów w Mysłakowie. Prezes
sandra Chaber), Magda (Natalia Rączka)
zarządu koła Włodzimierz
i Paula (Katarzyna Kamerdyn). DziewczyKasztalski powiedział nam,
ny do problemu podchodzą nad wyraz poże sprzątanie to doroczna akcja,
wainie, zwłas7.cza, że mama Agnieszki (Kaodbywająca się na jesieni,
sia Wrześniewska) jest psychologiem. Rozwzięło w niej udział 8 spośród
wiązanie problemu zaczyna się od kontaktu
13 członków zarządu. Dlaczego
mamy z panią psycholog, która przekonuje
zarządu? Kasztalski odpowiedział,
ją, by problemu nie ukrywać, bo w ten spoże trudno wyegzekwować od
sób go się nie rozwiąże. żona alkoholika powędkarzy zaangażowanie się
dejmuje współpracę z psychologiem, co
w taką akcję, tak samo jak trudno
przynosi zakładany efekt- mężczyzna przewyegzekwować nieśmiecenie.
staje pić. W przedstawieniu brali też udział
Plastikowe butelki po napojach,
bracia b~ Piotr i Paweł Wachowicz.<>.
wie, którzy wcielili się w rolę praoowników
pojemniki po robakach,
reklamówki - to najczęstsze śmieci. pogotowia, wezwanych po rodzinnej awanturze, aby udzielić pomocy Izie.
Zresztą, na stawach w Mysłakowie
Dyrektor sannickiego gimnazjum Dariusz
łowiącymi są w poważnej części
Wachowicz mówi, że robią!: tego typu akcje
wędkarze spoza Łowicza i powiab.J,
nauczyciele chcąprzekonać uczniów, że jegoście z rejonu Warszawy czy Łodzi,
śliw ich rodzinach jestjakiś problem, nie są
a nawet Skierniewic, którzy chwalą
z tym problemem sami. - są "H}'Chowawcy,
sobie to łowisko jako pewne
pedagodzy, instytucje takiejakośrodeku/ro
miejsce, którego nie opuszcza się
wia czy ośrodek pomocy społecznej, w~
z pustymi rękoma.
(tb)
rych można szukać pomocy. Marsz.em i ape.

"Droga dla Polaków, a nie dla .pijaków" - takie i inne
Marszu Trzeźwości.

Iem szkoła włączyła się do kampanii społecznej Mawwieckie Dni TneźwOOci. Programy profilaktyczne nie są w Sannikach
tematyka zagrożeń pojawia się
na lekcjach np. religii, biologii, godzinach
wychowawczych i innych.
nowością,

Pedagog

teł

czeka

- Problem alkoholu jest banko poważny,
bo al/who/jest ogólnodostępny - mówi pedagog Gimnazjum w Sannikach Mariola

Ncigrody ministra dla pedagogów
ce, Mirosław

Kret, dyrektor ZSP nr 2

Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymało z okazji Dnia Edukacji Narodowej jedenastu nauczycieli
z terenu podległego skierniewickiej
delegaturze łódzkiego Kuratońum

Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali z naszego terenu: Stanisław Cwalina, nauczyciel Szkoły Podstawowej w Bolimowie, Dariusz Gawroński z Zespołu

w Łowiczu.

SzkółzOddziałań:iilntegracyjnymiwŁowi

Oświaty otrzymała Zofia Plichta, nauczy-

Oświaty.

czu, Jerzy Kotecki z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1w Łowiczu, Marianna Stefańska, dyrektorka łowickiego
Przedszkola nr 1 i Jerzy Zabost, nauczyciel ZSP nr 2 RCKU w Łowi=
Nagrody Ministra Edukacji Narodowej
II stopnia otrzymali UrszulaAncerowicz,
dyrektor Szkoły Podstawówej w Trzcian-

cielka II W w Łowiczu.
O ile przyznanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej, jakkolwiek stanowi wielkie
wyróżnienie, nie wiąże się z gratyfikacją finansową, o tyle nagrody sąpieniężne. Nagrodzeni przez ministra otrzymali 4.400 zł brutto, przez kuratora - 3.700 zł brutto.
(wcz)

P

onadto sześcioro pedagogów dostało
nagrody Kuratora Oświaty, a kolejna
szóstka nagrody Ministra Edukacji Narodowej II stopnia. Wśród uhonorowanych, maIeźli się też nauczyciele ze szkół powiatu
łowickiego, a~z sąfiledniego Bolimowa.

RCKU w Łowiczu i Janina Mierzejewska - Majcherek, nauczyciel ZSP nr 4
Nagrodę Łódzkiego

Kuratora

Nauczyciele świętowali
na wycieczkach

Starosto ·
- nauczycielom

„U kowala" 12 paź.dziemika. Zwyczaj corocznych wycieczek przyjął się też w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w ,,Ekonomi.ku". 24 pracowników szkoły
w poprzedni weekend wybrało się w Beskid
tym roku grono pedagogiczne Śląski, by zwiedzić Sz.czyrk, Wisłę, wejść na
ze Szkoły Podstawowej nr 1 poje- Baranią Górę. - Pogoda nam dopisała, nachało do Krakowa, nauczyciele z Zespołu stroje też, wyjazd był bardz.o udany - ocenia
Szkół Integracyjnych do Ciechocinka, a pra- wicedyrektor Ewa Bury.
(mw~
cownicy Gimnazjum nr I - Góiy Święto
krzyskie.

iętnastu nauczycięli ze szkół średnich
powiatu łowickiego otrzymało nagrody starosty podczas Powiatowego
Dnia F.dukacji Narodowej, w łowickim muzeum 13 paź.dziemika. Podczas uroczystości uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łowiczu przedstawiali scenki zżycia szkoły, a uczniowie ZSP
3 zaprezentowali pokaz mody. Nagrody starosty, w kwocie 2.300 złotych brutto, dostali dyrektorzy: Henryk Zasępa - I W,
Anna Gajda-mW, DariuszŻywicki
ZSP 1, Dorota Zielińska - MOS w Kiernozi; wicedyrektorzy: Elżbieta Skoneczna - I W, Halina Panek - ZSP 3 oraz

Od kilku lat niektórzy nauczyciele z łowickich szkół wyjeżdżają
z okazji Dnia Edukacji Narodowej na
wycieczki.

W

w

Wycieczkisądobrowolne,jadąnanietyl

chętni. Ci, którzy się na nie zdecydują,
mogą liczyć na dofinansowywane z zakła

ko

dowego fimill= socjalnego. - W tym roku
23 osoby z.decydowały się na wyjazd - mówi
Jolanta Urbanek, dyrektor Gimnazjum nr 1.
1łjljeżdi.amy wpiąfekpo południu, wracamy
niedzielę

wieczorem. W ubiegłym roku
byliśmy na Mazurach, wcz.eśniej w Lublinie
i Kotlinie Kkxlzkiej. Znacznie bliżej, bo do
Nieborowa, pojechali nauczyciele ze SP 4.
Integracyjne spod<anie odbyło się w stajni
w

O1956 roku
z- Krzysztofem Kolińskim

P

zisiaj, w czwartek 19 paź.dziemika nauczyciele:JadwigaSokół-IIW,Grze
o 18.00wŁowickimKlubie.Katolic gorz Słoma- mw, Sławomira Milczakim przy Starym Rynku 18 odbę rek - ZSL w Zdunach, Iwona Więsek dzie się spotkanie z.atytułowane ,,Rok 1956 ZSP 1, Katarzyna Polak- ZSP 2, Bożena
- poC'Zątek pizetnian''. Prelegentem będzie Wilkoszewska - Wielenlborek- ZSP 4,
Krzysztof Kaliński - nauczyciel historii Zofia Rosa - ZSP w Zduńskiej Dąbrowie,
w I W im J. ChelmońOOego w l.owicm TadóuszTataj-SOSzWwKiemozii Lech
Wstęp na spotkanie jest wolny.
(mwk) Łysio- MOS w Kiemmi.
(wcz)
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hasła niosła młodzież

Dobaczewska. W szkole pracuje 6 lat, od
3 lat dzieli swoją pracę między obowiązkami wychowawcy świetlicy a pracąpedagoga. Większa cuji; jej etatu to praca w świetlicy, ale i wtedy jest czujna na problemy
młodzieży. - Staram się z nimi ruzmawiać,
pomagać im w róinych sprawach. Rodzice
są wpracowani, zabiegani, a młodzież potrze/nefe zainteresowania, wsparcia, nieraz
przytulenia - mówi w rozmowie z nami. Dzieci z rodzin biednych i z rodzin z probiemami, czują się w szkole gorzej, naszą rolą

z Sannik podczas tegorocznego

jest to zauważyć i pomagać im. Problemy
z jakimi się-spotyka pedagog to min. brak
pieniędzy w rodzinach i alkohol - najczę
ściej występujący u ojców uczniów. Pomoc
materialnaorganiz.owanajestniekiedywsposób nieoficjalny, pozainstytucjonalny. z.darza się, że problemami rodzinnymi zainteresować trzeba Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która ma np. moż
liwość skierowania alkoholika na leczenie
w poradni leczenia uzależnień.
(mwk)

„Łowiczanie" wydadzą folder

S

towarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze "Łowiczanie" .zamierza do końca
roku wydać folder reklamowy. Prezes
Teresa Wojda powiedziała nam, że nakład
. wyniesie 2 tysiące sztuk, co wystarczy na
dwa lata Foldery trafiają na targi turystycz-

ne, do biur podróży itp., pomagając z.dobyodbiorców tego, z czego najbardziej
mane jest Stowarzyszenie: wesela łowii;
kiego odgrywanego w skansenie w Maurzyeach i Granicy.
(tb)
wać
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randstad·
inhouse services

Ola naszego Klienta, firmy produkcyjne} TTE w Żyrardowie,
poszukujemy:

pracowników
produkcyjnych
Wymagania:
• dyspozycyjność-(praca w systemie zmianowym)
• zdolności manualne
• silna mot)Wacja do pracy
Poszukujemy również operatorów wózków widłowych
z uprawnieniami.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty
lub tełefoniany z biurem Randstad lnhouse Services:
ul. Mickiewicza 31141, ~300 Żyrardów (teren firmy TTE)
tel. (46) 854 02 42, e-mail: tteOpl.randstad.com
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Wróżby
~zamana
a jakiś czas

chciałbym zawiepisanie o polityce, bo już
czasem mdło się robi, jak się
słucha niektórych polityków, szczególnie z tak zwanej opozycji (choć nie tylko) i czyta niektóre gazety, których
gtównym zajęciem staje się szukanie
dziury w całym, i to często na siłę.
A .zima za pasem, choć jest nadzieja,
że jeszcze przez trochę aura pozwoli
nam cieszyć się złotą polską jesienią.
Ale przygotowywać się do zimy trzeba. Krążyły kiedyś, importowane z Rosji, dowcipy o Czukczach, narodzie zamieszkującym trudno dostępne i nieprzyjazne ludziom tereny dalekiej Sybeńi, gdzie jak mawiano zima trwa tylko dziewięć miesięcy, za to potem jest
już tylko lato i lato. Otóż pod koniec lata,
czyli gdzieś w połowie września, poszli Czukcze do swojego szamana i pytają: - Powiedz nam szamanie, jaka tym
razem będzie zima? A szaman na to: Nie czekajcie na cud, tylko' zabierajcie się do zbierania chrustu, bo zima
przyjdzie w tym roku wcześnie. Będzie
długa i mrotna. Zabrali się więc Czukcze całymi rodzinami do wcześniejsze
go niż zwykle zbierania chrustu. Szaman zaś pomyślał: - Ot, strzeliłem im
tak z kapelusza o tej wcześniejszej
zimie, a jak się nie daj Bote opótni?
Wyjdę na niekompetentnego. Lepiej
będzie sprawdzić u uczonych! Założył
świąteczny przyodziewek i wybrał się
do Moskwy, do Wszechzwiązkowego
Instytutu Meteorologii imienia Lenina.
Gdy już trafił do departamentu prognoz
długoterminowych, pokłonił się nisko
i zapytał: - Powiedzcie mi towarzysze
profesorowie, jaka będzie w tym roku
zima? - O! - odrzekli moskiewscy uczeni - zima będzie w tym roku wyjątkowo
uciążliwa i wcześnie nadejdzie. - A skąd
wy to wszystko, towarzysze profesorowie, wiecie? - dociekał szaman. - Jak to
skąd? - usłyszaf w odpowiedzi. - Czukcze jut chrust na zimę zbierają.

N

sić

Dom Kultury w Zdunach

~:..
ICIZYSZTOf.
MIKLAS I_! .~ ' Trwojq zapisy
no z_ojęcio teatralne
SPOZA \t
KADRU .

nadchodzące lato będzie chłodne i deszczowe. Jak było w czerwcu, lipcu, sierpniu i nawet we wrześniu, wiemy znakomicie, bo aż takiej amnezji nikt z nas
nie ma. Tym bardziej, że padały rekordy
wszechczasów (to znaczy czasów,
w których ludzkość potrafi precyzyjnie
mierzyć temperaturę). Ale bogatsza
część Polaków zawczasu wykupiła
w biurach podróży prawie całą ofertę
wyjazdów do tak zwanych ciepłych
krajów. I o to przecież chodziło! Kwaterami i wczasami nad polskim morzem
i polskimi jeziorami zaczęto się szerzej
interesować w ostatniej chwili, a i tak
sporo miejsc było niewykorzystanych.
Widziałem to aż nadto na przepięknych
i unikatowych w skali Europy Mazurach,
gdzie spędzam co roku większość swego urlopu. Mazurami trudno się nie zachwycić. Oczywiście zachwycają się
nimi tylko ci, którzy na nie trafią. Ale czas
nastał taki, że aby coś sprzedać, trzeba
to efektywnie wypromować. A mamy
przecież w Polsce nie tylko Mazury.

iewiele jest w Europie krajów,
które natura obdarzyła tyloma
turystycznymi atrakcjami i jednocześnie niewiele, które w tak przerażającym stopniu nie potrafią tego wykorzystać. Oczywiście sama natura to stanowczo za mało, bowiem wymagający
turysta (a taki zostawia najwięcej pieniędzy) potrzebuje mieć,infrastrukturę
na przyzwoitym poziomie. Wloką się też
za nami, Polakami, fatalne opinie, często
nieprawdziwe i nieuczciwe, wyolbrzymiane przez media, czasem niestety także polskie. Zmienić jedno i drugie nie jest
łatwo, ale to nie znaczy, że nie trzeba
tego robić. Trzeba i to w przyspieszonym tempie. Z pę_wnością czasy, jakie
nadchodzą, takiej zmianie i bazy mateńalnej i stereotypów, bardzo sprzyjają.
Choćby z tytułu środków, jakie można
będzie wkrótce wykorzystywać z ~u
ropejskiego .przydziału". Do każdej roli
potrzeba jednak dobrych wykonawców.
rzypomniał mi się ten dowcip, Okazja do ich wytypowania trafi się już
może trochę po niewczasie, ale niebawem. I w ten sposób, chcąc nie
dobrze pamiętam, jak niektóre chcąc, wróciłem jednak na trochę do
media gdzieś w maju robiły sporo, by polityki. Choć w bardziej lokalnym wyutwierdzić Polaków w przekonaniu, że miarze.

N

P
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iadomo już., i.ew zduńskim Domu
Kultmy ruszą zajęcia teatralneprowadz.one przez Joannę_ i Marcina

W

Gałka-Walczykiewiczów spod Domaniewic.

Na spotkania organizacyjne zgłosiło się_ ponad 20 osób i nadal zgłaszają się_ nowe. Spotkania będą odbywały się_ w trz.ech grupach
wiekowych: dzieci, młodzież i dorośli, ci
ostatni będą tworzyć reaktywowany po kilkunastu latach przerwy gminny kabaret
Gokus Pokus. Spóźnieni chętni mogą zapisywdć się_ na 2aję_cia codziemliew godzinach
działania Domu Kultmy. Zajęcia dla dzieci

i młodzieży~ kosztować 1Ozł za miesiąc.

... i

zajęcia

taneczne

o roku przerwy do Domu Kultwy Delegacja Zespołu Szkół z
na Jasnej Górze.
w z.dunach wraca kurs tańca towarzy swój pobyt

P

skiego.Prowadi.ą;ymbę_dziejakwcze

śniej, pochodzący

z,.gminy Zduny Piotr
Surma. W programie przede wszystkim
~wy ruchu tanecznego i nauka najpopularniejszych tańców, takich jak tanga i walce. Zajęcia~ odbywać się_ w sali widowisk.owej Domu Kultmy raz w tygodniu pm:z
ok 2 godziny.

Odpłatność

20 zł za miesią;.

Spotkanieorganizacyjnewśrodę25paź.dzier

nika 16.30. Planowane sąodrębne grupy, dzit>(tb)
ci, młodzieży i dorosłych.

Będą się modlić ouzdrowienia
najbliższy piątek 20 paź.dziemika

W

o godz. 17.30 w kościele Ojców Pijarów w ŁowiCZll odprawiona bę
dzie msza św. z modlitwą o uz.drowienia
Nabożeństwo poprowadzi ks. Piotr z dit>cezji warszawskiej. Do wzięcia udziału
w tym spotkaniu zaprasza Odnowa w Duchu Świę_tym. N~ bę_dzietciwpro
wadzeniem do rekolekcji ewangelizacyjnych
Odnowy, które rozpoczną się_ w poniedziałek: 23 paź.dziernika o godz. 18.30. Do wzię
cia udziału w rekolekcjach Odnowa zaprasza
osoby dorosłe i młodzież od 16 roku życia,
która chce pogłębić swoją wi~ i szuka bliż
(mwk)
szego kontaktu zPanemBogiem.

Łowickie szkoły noszące imię

Ze szkołynaBratkowicachnaJll§llą Górę_
40 uczniów z gimnazjum i klas

pojechało

starszych szkoły podstawowej. - Młodzież
zachowywała się bardzo poważnie,

Wystawo Kopczyńskiej
w Domaniewicach
rninny Ośrodek Kultwy w Domaniewicach zaprasza do obejrzenia
wystawy malarstwa i rysunku
Agnieszki Kopczyńskiej z Łowicza Są to

G

w.szyscy
wiedzieli po co tamjadą - mówi nauczycielka Elżbieta Wysocka.- Podczas~ św. na głównie pejzai.e, martwe natmy oraz obrazy
walach wśród tysi{cy osób 111()(//iliśmy się za z końmi. Wernisaż odbył się_ 17 paź.dziemika,
młodzież z naszych szkól i za beo.txfikację a wystawę_ można obejrzeć do 5 listopada
(mak)
wgodzinachotwarciaGOK
Jana Paw/all.

Łowicz,

ul. Klickiego 18, tel. (046) 837-63-74, 830-34-14
godziny otwarcia: pn.-pt 8.00-18.00, sb. 8.00-14.00

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

cie kursu 27.11.2006 r. odz. 16.00 -

GRATIS:
• Pomiar
•Transport

którym towarzyszyło 6 opiekunów. - Wszyscy byliśmy zachwyceni - mówi Małgo!7lłta
Siekierska, nauczycielka języka polskiego
w szkole na K.orabce. Młodzież zwiedzała
też skarbiec, modliła się_ w kaplicy Matki
Boi.ej C~howskiej, pisała na kartkach
prośby. Co roku przybywa uczestników
tej pielgrzymki Ciekawostkąjest filkt, i.e są
nawetprz.edszkolaim. JanaPawlalI. (mw/9

Gliif/,~nll

ORGANIZUJE KURS NA PRAWO JAZDY
kat. B, C, C+E

BIURO
99-400 ŁOWICZ
UL BIELAWSKA 2
TEL. (0-46) 83<>-31-67
KOM. O604-522-908

rokunawyja7.dz.decydowałosię_48uc:miów,

cmiowie Z.espołu Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi na Bratkowicach
przeżyli to pierwszy raz, młodzież ze
Szkoły Podstawowej nr 3 była tam obecna po raz szósty. Mowa o pielgrzymce
szkół noszących imię_ Jana Pawła Il do
Częstochowy, która odbyła się_ 4 paź
dziernika na Jasnej Górze. Brało w niej
udział około 20.000 osób z pocztami
sztandarowymi szkół z różnych zakąt
ków kraju. Po raz pierwszy przyjechała
delegacja z Litwy.

. OŚRODEK SZKOLENIA MOTOROWEGO

K'PE!!fh

Szkoły

Podstawowej nr 3 na pielrokrocznie jeżdżą chętni uczniowie z klasy V szkoły podstawowej. W tym

Ze

U

lOWICZ, 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

• SZEROKI ASORTYMENT
•CENY KONKURENCYJNE• UPUSTY
• RATY BEZ PIERWSZEJ WPŁATY

glazura,
terakota,

gres,

płyty

klinkierowe,
kleje, fugi,
listwy:
MAPEI, ATLAS,
CERESIT

płytki

kartonowo
-gipsowe,
gładzie, gipsy,
tynki, farby

!> !?!~~

ZESPÓŁ

OKNA
DRZWI

upamiętniła

grzymkę_

Jana Pawła li brały udział
w ogólnopolskim zlocie tych
szkól na Jasnej Gótze.

OKRĘGOWE STACJE KONTROLI POJAZDÓW

~

Integracyjnymi tak

W intencii beatyfikacii

Polski ZwiąZek Motorowy

ŁOWICZ,

Oddziałami

RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH

=

n

PCV, ALUMINIUM,

DREWNO

PARAPETY, ROLETY
OFERUJEMY:
Profesjonalny montaż
Fachowe doradztwo ~

~-• Mikrowentylacja
·•·
•Wzmocnienie ocynkowane
w ramie, skrzydle i słupku • Zaczep antywyważeniowy ~Avantgarde

e

lel.(046) 832 44 81 . fax (046) 834 85 05, 96-100 Skierniewice, ul.Wagnera112
WYKONUJE:
• ekspertyzy powypadkowe,
• wyreny wartości rynkowej pojazdów do relów ubezpieczenia,
leasingu, amortyzacji, skarbowych;
• kosztOl)'sy napraw i weryfikacje kosztOl)'sów (także dla potrzeb
ubezpieczeniowych);
• oomoc w likwidacii szkód powypadkowvch doradztwo
w rozliczeniach z towarzystwami ubezoieczeniowymi

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

- zadzwoń zanim uobisz pierwszy krok, a przekonasz się,
że było warto.
POSIADAMY PRZEDSTAWICIELA W lOWICZU. 0601 358 325

•nadproża
• galanterię betonową

99-400 Łowicz, ul. Kaliska 103,
tel. (046) 837 32 79, 837 41 38, fax 837 47 98
e-mail: SIB@winkhaus.com.pl;
internet: http:llwww.winkhaus.com.pl/sib
Zapraszamy w godz. 7.00-17.00

~

":;. oznawalw

~1~~'1:,~ ~=~=~:.:.~u~ ~d:~:..

~

Firma „EFEKT

SE~WIS"

zatrudni od zaraz

PRODUKCYJNYCH
OFERUJEMY:

folie izolacyjną pod budowę płyt
\

DUŻY WYBÓR, NISKIE CENY ~
Centrum Budowlane, os. Górki, ul. Łęczycka 64

(Holandia, Niemcy)

• Co tydzień
nowe modele
• Szybki kredyt

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

•

~

Łowicz,

ul. Jana Pawia li 46
Tel. 0602-498-775

prowadzonej przez Ministerstwo. Jesteśmy Biegłymi Sądowymi przy S O wlodzi ;f

PRACOWNIKÓW

na ekogroszek i na paliwa stale

• Samochody sprowadzane

R-t282

MIAlES WYPADEK

PORADY PRAWNI:
• jako pieszy, pasażer, kierowca,
·BEZPŁATNE
• ktoś bliski ci zmarł wskutek wypadku
DOJAZD
• nie otrzymaleś odszkodowania z OC sprawcy
jako zadośćuczynienia, odszkodowania z tytułu DO KLIENTA
utraconych zarobków i pogorszenia sytuacji rodzinnej,
renty wyrównawczej z tytułu zwiększonych potrzeb
• odszkodowanie było niewspółmierne do wyrządzonej szkody

ZGlOS SIĘ
Do NAS

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

REKLAMA

19.10.2006 r.

GABINET SPECJALISTYCZNY
~

Pi"arska 3

dr hab. n. med., SPECJALISTA ENDOKRYNOLOG
Katarzyna Wlnczyk - co drutwtorek
w godz. 14-16 (zapisy tel. 046/ 7-36-56)
SPECJALISTA CHORÓB PŁUC, ALERGOLOG, PEDIATRA
Bożena Kucińska - czwartki w godz. 11-15.30
PSYCHIATRA
Elibłeta Bolanowska - środy w godz. 13-16
SPECJALISTA NEUROLOG (umowa z NFZ)
Witold ~~eh - codziennie w godz. 8-10
(10-12 i HH7.

- 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, SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
Janusz l(aJclos- cod~ wtorek w ~odz. 16-18
(zapisy tel. O /837-36-5 )
.
SPECJALISTA DERMATOLOG
Zbigniew Wroniecki- poniedziałki w ;odz. 15-16:
piątki w godz. 11-12, tel. 0602-2 6-728
NEUROLOG ·
Małgorzata Warchalowska - środy w godz. 17-19
dr n. med., SPECJALISTA CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLoGICZNEJ
Admn Rogowski-Tylman- piątki w ~odz. 16-19
(wtorki w godz. 16-19 w gabinecie przy u . Długiej 18a)

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

REHABILITACJI
sprzedaż artYkułów

medvcznvch

• 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 orto()edyczne do butów SCHOLL

PRYWATNY GABINET

GINEKOLOGICZNO-POŁOtNICZY

DIAGNOSTYKA w tym USG
oraz leczenie na miejscu

PEŁNA

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

Krzysztof Ciesielski
specjalista chirurg
Stryków, ul. Warszawska 94

CZYNNE: poniedziałek,

środa, piątek·

16.00..18.00

• ZABIEGl CHIRURGICZNE • WIZYTY DOMOWE
• ESPERAL • OBDUKCJE SĄDOWE
.
• OD'tRUCIA POALKOHOLOWE • BADANIA SPORTOWCÓW
1 • pęcherza

ciąży

• narządów rodnych • dziecięcego stawu biodrowego~

neurolog
os. Kostka bi 1 (obok apteki)

Łowicz,

tel. 0-602-264-817
•!• bóle, zawroty głowy
•!• choroba Parkinsona
•!• bóle kręgosłupa
•!•nerwice
•!• padaczka
•!• stwardnienie rozsiane
•!•wizyty domowe

CZYNNY:
środa

16.00-17.00
sobota

11.00-12.00
R·110!l

SPECJALISTYCZNY
GABINET REHABILITACYJNY
ŁOWICZ,

Łowicz,

ul. Armii Krajowej 2
tel. 0691-705-314, (046) 837-59-30
www.leczenie-kf'< os/u a.net

UMOWA Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA
Czynna od poniedziałku do piątku od 11.00 do 18.00
Łowicz, ul. Zduńska 48 (w bramie 5 m)
tel. gab.l046) 830-31-23, tel. dom. (046) 837-69-66
tel. kom. 0-608-584-238

specjalista laryngolog
badanie audiometryczne słuchu

Przyjmuje w soboty: 11.00:12.00 Łowicz, ul. 3 Maja 6
15.00 -17.00 Łowicz , os. Tkaczew bi. 7/12
Tel. 837-62-82, 837-84-68, 0-601-84-84-20

.
PIOTR CZYZ

-

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

LEKARZ

ul. Tkaczew 9, tel. 0505-776-507

• MASAŻ LECZNICZV
• TERAPIA MANUALNA DOLEGLIWOŚCI
BÓLOWYC,H KRĘGOSŁUPA
~~~
I NARZĄDOW RUCHU
~';.~~v

DENTYSTA.....,..
HUBERT

firmo AGRO-BUD oferuje Państwu
+MATERIAŁY BUDOWLANE

Roman Wasilewski

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

GŁOWNO,

planowe· soboty wgodz. 11.00-19.00

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

specjalista

1il

~
PILNIEJSZE PO UZGODNIENIU TELEFONICZNYM

K~sfyria01~Drobnik
Przyjmuje w godz. 1000-12 00, 1600-1800

PULMONOLOG

drewno, cegły, stal, cement, wapno, piasek do tynków,
cement li od 295 :r:I
Łódź
+ W~GIEL kostka, orzech, miały

+ EKO-GROSZEK workowany
+orozNAWOlY

ul. l;urystyczna 4,

.

... .

Zapraszamy również do Dąbkowic Górnych
Znajdą tam Państwo SZEROKI ASORTYMENT

NAWOZOWY
oraz MATERIAŁY BUDOWLANE, PASZE, OPAŁ

wkonkurencyjnych cenach

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

praca
dla Ciebie

•Badania kierowców, EKG
Łowicz

fil

"'°" lłl

a wszystko to wbardzo
"' ·
atrakcyjnych cenach!!! Tel. 046 830-22·55

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

poszukujemy osób na stanowiska:

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

• Pomocnik linii produkcyjnej
(wymagana

tel. O603 890 697, tel. domowy 837 62 52

książeczka

SANEPIDU)

•Pakowacz/ka
(wymagana

PRZYJMUJE:
• ZDUNY 46A (biurowiec GS-u)
sobota 800 -1230
• LOWICZ, Stary Rynek B(uzgadniać telefonicznie)

książeczka

SANEPIDU)

• Operator wózka widłowego

WIZYTY DOMOWE, RECEPTY NA LEKI- ULGOWE "'

IWONA OLEJNIK
specjalista pediatra

;

DANUTA GRYCZYNSKA

PIOTR OLEJNIK

specjalista chorób wewnętrznych

czwartek 13.00 -14.30
Łowicz,

ul. Długą 14
o
Tel. 0-601-260-660, (046) 837-45-41 ~

EKG

GŁOWNO, UL KILIŃSKIEGO
(RÓG PIĄTKOWSKIEJ)

~-

STRYKÓW, ul. Rolnicza 6A, tel. (042) 719-93-63
GŁOWNO, ul. Kolejowa 5, tel. (042) 719-49-89
www.wimax.com.pl ~iuro@wimax.com.pl ~

SKl:AD

• dyskopatia • rwa kulszowa
':\~9~0
• bóle stawów
G~ v ·
• bolesne napięcia mięśni szyi ... .,.~~O~ ' ·'
'I' • bóle między łopatkami
·v. Q
" ·' ,
~ • korekta waa postawy
~
''

WIZYTY DOMOWE

ROZTROPIŃSKI

Pro~O~

.IUi: OTWARTY NOWY

LEKARZ INTERNISTA

lekan chorób weWnętnnych

USG

re!aksu
• duchowe uzdrowiame
oayszaanie organizmu
aparatem ZAPPER VA
PRlYJ~CIA: poniedziałek - piątek JO.OO-J6.00
ZAPISY: tel. 0887-044-104 wieaorem
R- 1414

EWA GUZOWSU·BARTNIAI
specjalista

ALINA WÓJCIK

JOLANTA
PIETRZAK

TERAPIA :•=~~~:~~k~~
naluralna

DR NAUK MEDYCZNYCH

••tarczycy •moczowego
piersi • jamy brzusznej • nerel<
• dyskopatie WKASZ KAICZYNSKI
USG
• prostaty •
• rwa kulszowa
• przepuklina kr~kowa
• skrzywienie i bole kręgosłupa
• bóle głowy, szyi i karku
• bóle rąk i nóg

KUŚMIERCZIK

GABINET NEUROLOGICZNY

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

KR~GOSlU'A

Specjalista
ginekolog - położnik - cytolog

liRZYSZTOF

POZOSTAŁE DNI PO UZGODNIENIU TELEFONICZNYM .

LECZENIE
-

GABINET

13

25

TEL 042 7-107-400

R-1219

(wymagana
•Ślusarz

przyjmuje po 15-tej
ŁOWICZ, Stary Rynek 9/1 Om. 13
tel. 046 83 7-35-59
R·11

•Spawacz
• Operator walca drogowego

lekarz medycyny

ALEKSANDER JANOWICZ
Małszyce

16, 99-400 Łowicz, tel. 046-838-99-70
(dojazd: autobus nr 3) Przyjmuje: 8.0IJ.10.00i18.00-19.00
LECZĘ DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH
MASAż LECZNICZV NA FOTELU MASUJĄCYM ·GRATIS

OFERUJ.EMY UMOWĘ O PRACĘ!!!

ORTOOONCJA KOttSULTACJE

Jesteś

R-8

ul. Armii Krajowej 38 w Łowiczu

PRZYJĘCIA: wtorek, czwartek 1a.00-20.00
lub po telefonicznym uzgodnieniu 0-604-466-537

zainteresowany/a zgłoś się do nas
osobiście lub zadzwoń!

lfK ST(}.t 'łtODKOWSKI PA\ttt _11 randstad

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5, 99-400 Łowicz
(budynek Agros Ngva, pok. nr 16) od 9.00 do 15.30

w gabinecie dr Martyniaka
Łowicz,

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

+48 46 830 28 35 T, +48 46 830 28 35 F

CENTRUM NAPRAW POWYPADKOWYCH

ZATRUDNI

JOANNA WALCZAK
ginekolog-położnik

SANEPIDU)

(wymagane doświadczenie)
Miejsce zatrl!dnienia Łowicz, Elżbietów, Mszczonów

BADANIA USG

Gabinet Lekarski

NA BÓLE KRĘGOSŁUPA, NÓG, BÓLE GŁOWY

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

książeczka

LEK. ANDRZEJ WITECKI

WARSZAWA, ul. Fieldorfa 40

PIOTR ŚWIRSKI
POŁOŻNIK - GINEKOLOG

~

;;;

ZAPISY: 022 879-92-09 0607-359-639

blacharzy,
lakierników samochodowvch
Atrakcyjne
warunki
.

~

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

.Ogromnie się cieszę, że to \Waśnie pan
K Kaliński kandyduje na stanowisko
burmistrza miasta, bo to zaowocuje
dużymi zmianami na korzyść lowiclóego

.Będę glosowała na prof. K. Kalińskiego,
ponieważ uważam, że jest on czlowieklem mądrym, uczciwym, odpowie-

dzialnym, pracowitym i dobrym organizatorem. W relacjach z każdym
czJowieklem odznacz.a się otwartością,
szczerością i życzliwością Wszystkie-te '
..__ __ _, cechy dają gwarantję, że będzie on
dobrym burmistrzem, czego mu z całego
serca życzę.'
- Stefania Fabijańska, emerytka,
żołnierz Batalionów Chłopskich

spoleczeństwa. l;JW'>l.e zastanawiałam
się jak temu człowiekowi starcza czasu

na wszystkie prace, które z takim
zaangażowaniem wykonuje. Wierzę, że
to jego liczna, wspaniała rodzina jest
inspiratją do pracy społecznej. Bije od
niego cieplo, humor i dobra energia,
a jednocześnie wyCZllWa się samodyscyplinę, umiejętność tworzenia
pńorytetów do swoich założeń i planów.'
-Danuta Mielczarska
-emerytka, Sybiraczka.

i Ludowego Związku Kobiet
. Moim zdaniem, dobry bunnistrz . to
czlowiek, który wokół swoich zamierzeń
i swojego działania potrafi . skupić
szerokie grono reprezentantów
łowickiego społeczeństwa, w tym
członków Łowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej. Potrafi wspomagać
$pOleczne inicjatywy na rzecz rozwoju
miasta. To czlowiek, którego słowo
stanowi cenną wartość. Ja, jako stary wiekiem i stażem rodowity łowiczanin,
uważam, że kandydatem na takiego
burmistrza jest prof. Kaliński, na którego
musimy głosować. Brak doświadczenia
w· administrowaniu podnoszony przez
antagonistów, nie stanowi -przeszkody
w wyborze na bunnistrza, jeśli się go
przyrówna do innych istotnych walorów
i cech kandydata.'
- stanis/aw Teleman,
emeryt, Oddział Stowarzyszenia '
Szaiych Szeregów w Łowiczu,
założyciel ŁSM

i członek Rady tejże spóldzielni.
).eby byt zawsze otwarty dla wszystkich
ludzi i wszystkich traktował jak

mieszkańców Łowicza. Żeby dobrze
współpracował z Radą Miejską. Żeby

zawsze brał pod uwagę 'Maśoie ludzi.'
-Halina Kmmelita, emefYIJ<a,
~~-~ • mieszkanka os. starzyńskiego.

poz. nr 1
KRZYSZTOF JAN KALIŃSKl
- 49 lat, zam. ul. Cicha, pięcioro dzieci, nauczycie!
historii w I LO im. J. Chełmońskiego, Przewodniczący
Rady Miejskiej IV kadencji. Osiągnięcia: Wychował
ok. 200 laureatów i finalistów olimpiad, wydał z uczniami 5 książek, uhonorowany Srebrnym Krzyżem
Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, 6. nagrodami MEN i4. Kuratora Oświaty.

poz.nr&
RTURMICHAL.AK
- 37 lat, zam. ul. K.K. Baczyńskiego, żonaty, syn Kuba,
dyrektor OSiR w Warszawie. Osiągnięcia: prezes
Dyskusyjnego Klubu Bez Nazwy, współzałożyciel
Slow. Forum Młodych Łowiczan i jego pierwszy prezes.
Program: uważa, że rozwojowi gospodarczemu
owicza musi . towarzyszyć systematyczny wzrost
ycia kulturalnego, dlatego będzie wspierał
animatorów kultury oraz wszelkie działania inicjujące
darzenia ze świata literatury, sztuki, filmu, muzyki,
malarstwa, rzeźby etc.; zadba o promocję sportu
zarówno amatorskiego,jak i zawodowego.

~
•

„· . •

1

,Miasto pobzebtJje bunni~trza. który
potrafi wykorzystać olbrzymi potencjał

w

mieszkańcach Łowicza,
istniejący
służąc im pomocą w realizatji ciekawych
inicjatyw. Czlowieka - rozumiejącego
najważniejszą zasadę dobrego rządze
nia, że władza jest po to, by slużyć ludziom. Dlatego Pan Kaliński ma mój głos

i mojej rodziny.'
- Michał Anyszewski - przewodniczący

Forum Młodych Łowiczan.
,Pan Profesor nauczył mnie na lekcjach
historii szacunku do ojczyzny. Jego
osoba i zaangażowanie dały mi
motywację do podjęcia wielkiego wysiłku
intelektualnego, który dla mnie skutkował
naukowymi sukcesami. Dzięki Jego
pozytywnej energii miasto może zyskać
dużo więcej niż tyfko noWe kawałki
asfaltu.'
- Robert Błaszczyk - student prawa,
wychowanek K Kalińskiego.

1. Aktywizować Młodzieżową Radę.,Miasta - musi
być autentycznym reprezentantem młodych,
ciałem opiniotwórczo-doradczym
i inicjująco-uchwałodawczym przy burmistrzu.
2. Ożywić życie kulturalne młodych.
Powinno ono się toczyć cały rok.
Układać program kulturalny miasta razem
z przedstawicielami młodych (koncerty,
warsztaty dziennikarskie, filmowe, aktorskie).
3. Pomoc w rozwijaniu różnych form .aktywnośći
fizycznej (Skate Park, boiska osiedlowe).
opłatkowych,
Organizowanie międzynarodowych spotkań
4.
.
Dni Seniora i imprez kulturalnych.
łowickiej młodzieży z młodymi
5. Promowanie aktywności fizycznej wśród
z zaprzyjaźnionych miast partnerskich.
emerytów. Pomoc i ulgi w korzystaniu
5. Wykorzystanie środków unijnych do zwiększenia
ze sportowych obiektów miejskich.
atrakcyjności zawodowej młodych ludzi.
6. Szczególna wrażliwość wobec osób samotnych
6. Miasto będzie otwarte na młodych łowickich
i ubogich. Podjęcie współpracy z wolontariuszami
przedsiębiorców.
i organizacjami społecznymi na rzecz poprawy
życia osób starszych.
7. Poszerzenie współpracy z uczelniami wyższymi
7. Pomoc w utworzeniu Uniwersytetu
w Łowiczu, pomoc w organizacji sportowego
Trzeciego Wieku.
i kulturalnego życia akademickiego.

1. Pomoc w zorganizowaniu Domu Seniora.
2. Poprawa estetyki osiedli, ulic,
naprawa chodników.
Miasto ma być przyjazne i bezpieczne.
3. Spotkania z kombatantami, znanymi
osobami ze starszego pokolenia.
Wykorzystajmy mądrość życiową
i doświadczenie tego pokolenia.
4. Pomoc w zorganizowaniu wycieczek
krajoznawczych dla emerytów, spotkań

,,Kalińscy są przykładną rodziną i dla
Kościoła, i dla sąsiad&.v na naszej Uficy

Cichej. Krzysztof jest bardzo pracowity
i będzie na pe-.modobrym burmistrzem."
-Helena Rześna, emerytka, sąsiadlca.

f>OtTir3
54 tata, zam. ul. Blich, dwoje dzieci, dyrektor
I LO lm. J. Chełmońskiego. OSlągnięcia: dr nauk

poz.nr4
NA EWA OLKO
40 lat, zam. ul. Bolimowska, troje dzieci, pedagog
SP nr 1. Osiągnięcia: Pełniła funkcję kuratora

poz. nr2
MICHAŁARTURZALEWSKI
- 27 lat, zam. os. Szarych Szeregów, sekretarz Stow.
Forum Młodych Łowiczan. Osiągnięcia: współautor
projektu unijnego aktywizującego młodych
bezrobotnych łowiczan - .Masz Szansę'; założyciel
i przewodniczący Slow. Centrum Inicjatyw
Obywatelskich Ziemi Łowickiej; były Przewodniczący
Samorządu Studenckiego MWSH-P, organizator
studenckich Juwenaliów. Program: stawia na
kompleksowe przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego miasta, pozyskanie nowych
inwestorów, aby tworzyć nowe miejsca pracy, dalsze
pozyskiwanie środków z UE, promocję miasta wkraju
i zagranicą, rozwój kultury, sportu i edukacji.

HEHRYKKAZIMIERZZASĘPA

poświęcimieszkańcom.

aktywniemogUuczestniczyćwżyciiumiasta.

poz. nr7
NNAMARIANIEKRAŚ
- 37 lat, zam. ul. Klickiego, ·nauczycielka w Zespole
Szkół Integracyjnych. Osiągnięcia: występy
artystyczne w Fiiharmonii Łódzkiej, w Teatrze
Muzycznym i Łódzkim Towarzystwie Muzycznym.
Program: chce zwiększyć bezpieczeństwo obywateli
owicza, stworzyć atrakcyjne miejsca wypoczynku
dla dzieci i młodzieży, zadbać również o poprawę
·akości życia osób starszych.

poz.nr&
- 31 lat, zam. os. Tkaczew, nauczycielka w Gimnazjum
w Sochaczewie. Osiągnięcia: Brązowy Krzyż Z2lsługi,
nagroda bunnistrza, nagrody dyrektora szkoły,
zwycięstwo w konkursie organizowanym przez UNDPONZ na najlepszy program edukacyjny dot. profilaktyki
HIV/AIDS, liczne publikacje w czasopismach
pedagogicznych, skarbnik Slow. Forum Młodych Ło"czan. Program: zadba o: zagospodarowanie terenów zielonych na Błoniach , zorganizowanie ogródków
· rdanowskich i skate - parku dla młodzieży, popraw~
bezpieczeństwa mieszkańców, stworzenie nowoczesnej sali kinowej, ścieżek rowerowych oraz utworzenie
popołudniowych kawiarenek internetowych w szkołach
dladziecii młodzieży z ubogich rodzin.

poz.11r9
TYMOTEUSZ PIOTR PIKULSKI
28 lat, zam. ul. Ogrodowa, handlowiec, infonnatyk
zamiłowania, swoją wiedzą pomaga ludziom
i instytucjom. Program: zadba o porządek, bezpieczeństwo i estetykę miasta, budowę i modernizację boisk sportowych przy szkołach; będzie
podejmował inicjatywy zmierzające do pozyskania
środków unijnych, które należy inwestować w rozwój
miasta; uważa, że należy wspierać działania, które
·ększą dostęp mieszkańców Łowicza do internetu.

istycznych, mgr matematyki. Program: stawia

połecznego

oraz

pracowała

w Zespole

wykształteQie młodzieży, organizację

:!Antykryzysowym przy Powiatowym Centrum Pomocy

lturalnych i sportowych dla młodzieży,
· ek rowerowych oraz promocję miasta
icami powiatu; swoją wiedzę, bogate
doświadczenie, zaangażowanie w sprawy Łowicza

Rodzinie. Program: zajmie się poprawą
~ieczeństwa w mieście; stawia na rozwój szkól
~ckich, aby szkoła kształtowała, a nie tylko
kształciła; będzie pracować na rzecz .Jnlodzieży, by

poz. nr5
PIOTR POCHWAŁA
40 lat, zam. ul. gen. Kutrzeby, lekarz w towiddm
szpi1alu. Osiągnięcia: uzyskanie ~izatji z eh~
rurgtt ogólnej, certyfikatu wykonywania badań USG,
organizator happeningów, szybko biega. Program:
· ko lekarz z powołania chce twórczo wpływać na
ochronę zdrowia łowiczan, pragnie stworzyć wizję
rozwoju miasta, która pozwoli przyciągnąć inwestorów
i pozyskiwać środki unijne oraz poprawić estetykę
miasta; popiera zacieśnienie współpracy z ościennymi
gminami i powiatami oraz rozwój handlu i usług, co
spowoduje powstanie nowych miejsc pracy.

poz.nr10
29 lat, kawaler, zam. os. Reymonta, nauczyciel
ZSP nr 2 w Skierniewicach. Osiągnięcia: aktywna
działalność w Dyskusyjnym Klubie Filmowym,
spólzałożyciel Slow. Forum Młodych Łowiczan.
Program: będzie dążył do zwiększenia bezpieczeństwa w Łowiczu oraz poprawy estetyki
miasta; zamierza pozyskiwać fundusze na organiację zajęć dodatkowych w szkołach oraz lekcji
podnoszących świadomość ekologiczną. Uważa, że

należy duży nacisk położyć na plan zagospodarowania
przesbzennego, który pozwoli pozyskiwać nowych
inwestorów i tworzyć miejsca pracy.

R-1350
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ZOSTANĄ

W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH

ANTONI SZALECKI U 932-2006)

- Łączyło nas wiele, bo obaj byliśmy z Kresów, obaj robiliśmy w Łowi
czu maturę, a potem kończyliśmy
szkołę felczerską-tak mówi Zdzisław
Mazurkiewicz~ swoim zmarłym przy-

jacielu Antonim Szaleckim.
ech wspólnych dwóch znanych łowic
kich lekarzy chirurgów było jeszcze
wit(Cej. Obaj byli radnymi miejskimi, choć nie
w tych samych kadencjach. Mazurkiewicz
w I i ID kadencji, Szalecki w II i N. Co ciekawe, obaj urodzili się 26 listopada, choć nie
·tego samego roku. Antoni Szalecki l.llUdził się
w 1932 roku w Rusinowiczach na Nowogródczyźnie, Mazurkiewicz 2 lata wcześniej.
Szkoła Felczerska to dość zapomniana
instytucja. Mazurkiewicz wspomina, że
w latach powojennych powstało około
1OO tego typu szkół w całej Polsce, dla potrzeb wojska. Powód był prosty - brakowało lekarzy. Szkoła łowicka mieściła sięwpizy
ul. Mickiewicza. Zajęcia praktyczne odbywały się w szpitalu. Nauka w niej trwała
2 lata. Uprawnienia felcz.era były mniejsze
niż lekarza. Mógł wprawdzie wystawiać
zwolnienia lekarskie, jednak nie dłuższe niż
3 dni. Mógł też wypisywać recepty na leki,
z wyjątkiem narkotyków.
- fflelu z nas szlo do t1j szkoły z zamysłem
kontynuowania nauki na studiach - wspomina Mazurlciewicz. Ciekawostką szkoły felczerskiej było to, że choć byla to szkoła dla
pottzeb wojsk.a, to szlo się do niej po to, aby
uciec przez obowiązkiem służby wojskowtj.
Po owej szkole drogi Mazurkiewicza
i Szaleckiego na krótko się rozeszły. Mazurkiewicz podjął pracę, przed studiami trafił
też do wojska, Szalecki od razu po Szkole
Felczerskiej podjął studia medyczne.
- Po studiach spotkaliśmy się w łowickim
szpitalu, na chirurgii- mówi Mazurkiewicz.
Antoni Szalecki pracował już pewien czas
na chirurgii, gdy on tam trafił. Nawet uczył
się od niego fachu. Nie były to jednak kontakty tylko zawodowe, choć te z uwagi na
„ charakter pracy były bardzo specyficzne.
- Życie towarzyskie wyglądało wtedy inaczej
niż teraz. Spotykaliśmy się często, dobrze
znały się nasze dzieci. Nawet byliśmy kiedyś
razem na wczasach w Jastarni. ·

C

lekarz iak legenda
- Odszedł bardzo dobry chirurg, lekarz
Pelikana i krwiodawców, człowiek mający
dobry kontakt z ludźmi - mówi o zrruułyrn
Mazurlciewicz. Podkreśla też, że dr Szalecki
był przede wszystkim osobowością dla Łowi
cza, człowiekiem związanym z miastem
przez swoją pracę i działalność społeczną, Dla mnie był serdecznym przyjacielem, który
umiał poradzić w potrzebie. Ceniłem w nim
uczynnaść, obdarzałem zaefaniem.
Maria i Zdzisław Mazurkiewiczowie
zapamiętają dr Antoniego jako człowieka,
dla którego bardw ważna byla rodzina-żona,
synowie i wnuczka. Bardzo lubił też dzieci
swoich przyjaciół. Jak tylko stawał w progu mieszkania Mazurkiewiczów i widział
dziecko, rozkładał szeroko ft(Ce, gestem zapraszającym do przyjacielskiego uścisku.
Mówił: „- O Dorotko, jak ty urosłas~' i następowała chwila serdeczności.

Szpital był i nadal jest dla lekarzy ich druSzefowa PCK bardzo lubiła dni, w któgim domem - co podkreśla zarówno Mazur- rych Szalecki przychodził badać dawców.
kiewicz jak i obecny ordynator łowickiej Zawsze zjawiał się wcześniej, aby porozchirurgii Adam Rogowski - Tylman, który mawiać przy kawie. - Zawsze w poniedział
rozpoczął pracę na tymże oddziale w 1980 kizniecierpliwaśdą ciekałam najego przyjroku. Szalecki był już wtedy lekarzem ście. Gdy miałam problem i porozmawiaz ponad 20-letniąpraktyką. - W naszym gro- łam z nim, odchodziły od mnie wszystkie złe
nie był najsprawniejszy. To był chirurg z po- myśli. Gdy miała problemy z ciśnieniem
lotem. Wszystkich nas uczył tę} pracy- mówi krwi, odwiedzał ją codziennie, aby sprawordynator. - To co umiemy. zawdzięczamy dzić jej ciśnienie. Martwił się o nią.
jemu. Rogowski - Tylman cenił Szaleckiego
za to, że uczenie innych przychodziło mu
Kilkadziesiqt lat
łatwo, wręcz naturalnie.

w "Pelikanie"

- L'ubiłem z nim operować, bo rozumieliśmy się bez słów. Miał plan, przestrzegał go
i lubił, gdy wszystko szlo po jego myśli. To

bardzo ułatwiało pra<;ę.
Nawet po przejściu na emeryturę
w 1997 roku, Antoni Szalecki interesował się tym, co dzieje się na chirurgii. W
szpitalu bywał, również na sali operacyjnej. Był ciekaw, jak przebiegają zabiegi,
jak wygląda praca oddziału.

Przyiaciel Czerwonego
Krzyża
- Nie pozwolił inaczej na siebie móWić niż
Anta§ -pamięta kierownik łowickiego PCK
Jolanta Głowacka. -Był bardzo otwar(Y, bezpośredni i miał dobry kontakt z pacjentami.
Kiedy w 2002 roku Głowacka obtjmowala
to stanowisko, miala wątpliwości, c;z:y sobie
poradzi. Szalecki obieciił jtj wówczas, że zawsze będzie obok niej i słowa dotizymał.
Z Głowacką załatwiał sprawy urzędowe, ale
też chodził prosić sponsorów o wsparcie
działal!lości PCK. Lubił cbodzić pieszo. Gdy
proponowano mu, żebyjechać samochodem,
prawie zawsze odmawiał. Zwykł mówić:
„-Jest taka ładna pogoda, przejdziemy się. ''
Miał serce dla lawiodawców i - zdaniem
Głowackiej - duża w tym jego zasługa, że
było ich tak wielu. - Nieraz zdarzyło się, że
przyszedł do nasjakiś rodzic zbulwersowany tym, że pobraliśmy krew odjego dziecka.
Umiałz.ałatwić tego typu sprawę mówiąc, że
dziecko jest dorosłe i może o tym już samo
zdecydować.

- Byłjedrrym z najstarszych członków zafZ4!}u Klubu Sportowego „Pelikan "-mówi
Władysław Kordialik, kierownik klubu.
- Interesował siępiłką w sposób autentyczny,
piłkarzami opiekował sięjako lekarz. Bywał
na wielu meczach, nie tylko w Łowiczu. Zdarzało się, że jeździł z nami dolej. Kordialik
mówi, że Szalecki był bardzo bezpośredni,
więc z wieloma osobami w klubie był na
„ty''. I trudno się temu dziwić, skoro człon
kiem zarządu ,,Pelikana" był około 40 lat,
a lekarzem klubowym - ponad 20 lat
- Był przez nas bardzo lubiany. Docenia1191, jak wiele dla nas zrobił. Tak nagłe odejście dr Szaleckiego stworzyło problem braku lekarza, który bę4zie wykonywał badania, opatrywał kontuzje. - Musi to być czło
wiek zaangażowany, dyspożycyjny. Musi lubić to, co robi.
Boguslaw Bończak, dziennikarz sportowy, współpracownik Nowego Łowiczanina
znałAntoniegoSzaleckiegojuż gdy był dzieckiem. Potem miał okazję spotkać się
z nim w ,,Pelikanie". Widział, jak cieszą go
suk~ zespołu w m lidze, a martwią porażki. Pamięta, że doktor marzył o tym, aby
kiedyś klub z Łowicza przeszedł do II ligi.
- Często og/qdaliśmy mecz zjednej ławki wspomina Bończak.-Onsiedział naniejjako
lekarz klubowy, ja -jako spiker. Każdy miał
~ne mięjsce. IV1e7nażna było zmieniać miijsc, ba to był rytuał, kto gdzie siedzi.
Gdybyśmyusiedliźle, ,,Pelikan'' byprzegrał
Z siedzeniem na tejżelawce wiąże się inne
:zabawne Wspomnienie. - Był taki napastnik
(nie powiem, jak się nazywał), który bardzo
często się przewracał. Razem liczyliśmy, ile
było tych upadków, prowad:ząp swojego nr
dzaju statystykę, lVlelVZ było to 3040 upad/ww wjednym meczu. Do niektórych dochodzi/o nawet w chwilach, gdy nie byłprzypiłce.

Będziemy
go wspominać

i rowerzystów:

13 października: w Bednarach 65-letni
Tadeusz K. jechał rowerem (0,61 mg/dm 3
~lkoholu), w Nieborowie 60-letni Andrzej

W.

11 października: w Borówku w gminie /jechał rowerem (0,85 mg/dm 3 alkoholu),
Bielawy 44-Jerzy w. jechał rowerem {0,62 w Zielkowicach 2&-letni Piotr B. jechał rowemg/dm' alkoholu),
rem {0,31 mg/dm 3 alkoholu), w Wygodzie
31-letni Grzegorz Sz. jechał rowerem (0,46
12 października: w Bielawach 58-letni mg/dm' alkoholu), w Zawadach 27-letrii Bog3
Józef G. jechał rowerem (0,43 mg/dm al- dan Sz. jechał rowerem (0,64 mg/dm alkokoholu), w Waliszewie w gminie Bielawy holu), w Borówku w gminie Bielawy 18-letni
51-letni Antoni R. jechał rowerem {0,73 Maciej
jechał samochodem osobowym
mg/dm' alkoholu), w tej sarnej miejscowo- marki Fiat 126p (0,54 mg/dm' afkoholu),
ści zatrzymany został też 50-łethi Zbigniew w Bełchowie w gminie Nieborów Pawei K
W. na rowerze (0,45 mg/dm' alkoholu), jechał rowerem (1,24 mg/dml alkoholu),
w Gużni 48-letni Wiesław B. jechał rowerem
(0;88 mg/dmł alkoholu), w Bielawach 22·
14 października: na ul. Podrzecznej
letni Robert W. jechał rowerem (0,32 mg/ w Łowiczu 19-letni Eryk R. jechał rowerem
dm3 alkoholu)
(0,40 mg/dm3 alkoholu),

o.

t

5 października: Emilian Gomulak, 1.70, Bolimów; Wacław Dałek, 1.83,
Głowno; 6 października: Antoni Szalecki, 1.74, Łowicz; Jan Gajda, 1.68,
Seligi; Karolina Rutkowska, LI 8, Kamień; 7 października: Jan Cieślak, 1.59,
Patoki; Stanisław Jasiński, 1.64, Nagawki; Zdzisław Kubiak, 1.62, Janów; Agnieszka Tomaszkiewicz, 1.33; Franciszka Pocllewska, 1.89, l.a<;otjn; 8 .października: Cezaiy Krasoń, 1.39,
Huta Józefów; Władysław Chwiałkowski, 1.82, Głowno; Jan Biełousko, 1.67, SII)'ków;
9 października: Roman Jarlachowic-z, 1.50, Gło~.; Janina Wojciechowska,. 1.6?, Ł?<tź;
Józef Pelski, 1.90, Wola Błl(Ciowa; Mirosława Anckiewicz, 1.49, Łowi~ ~1 ~mika:
Jan Stawicki; 13 października: Anna Gładka, 1.44, Głowno; 14 października; Starusław
Matyjas, 1.86; 15 października: Stanisław Mroczek, 1.74, Głowno;

.

Rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom,
Dyrekcji z „Agros NOVA" oraz delegacjom
i wszystkim kolegom i koleżankom,
którzy okazali nam wiele pomocy, życzliwości i serca
oraz uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu

Ś.P.

JANA STAWICKIEGO
SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
żona

R·1<15

składa

z dziećmi i rodziną

W dniu 6 października 2006 roku
odszedł od nas na zawsze
nasz najukochańszy Mąż, Ojcie.c, Dziadek

Ś.P.

ANTONI SZALECKI
Wszystkim, którzy uczestniczyli w jego ostatniej drodze
i wspierali nas w tych bolesnych chwilach

. składamy serdeczne podziękowania
Żona i Synowie

z Rodzinami

R-1398

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
personelowi oddziału neonatologicznego, położniczo-ginekologiczn~go,
lekarzom oddziału dziecięcego, pielęgniarkom, oddziałowym
i wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

ś.P. BOGUSUWA
.

Antoni Szalecki udzielał się taicie w Kole
W)rchowanków i Wychowanek Szkół Śred
nich Ogólnokształcących w Łowiczu. Był
R-1396
też członkiem zarządu Łowickiego Klubu
Katolickiego, na spotkaniach którego bywał
prawie zawsze. - Anta§ ze "swoja żoną Bronią stali się dla nas osobami bardzo bliskimi, pomocnymi w wielu sprawach organielegacja norweskich rolników, samozacyjnych - mówi Grażyna S~czak, serządowców oraz producentów gokretarz ŁKK. - Już wkrótce Swięto Zmarściła 17 października w powiecie
łych. więc będziemy go wspominać. 'Zapalimy mu lampkę, zmówimy modlitwę. Będzie łowickim. Goście odwiedzili pieczarkarnie
Jacka Walczaka w Dąbkowicach Dolnych,
go nam bardzo brakowało.
Mirosława Wolska-Kobierecka oraz gospodarstwo Dariusza Kostusiaka
I.
wStrugienicach,specjalizujące sięw hodowli
krów mlecznych. Byli też w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu, gdzie spo-

StOMY
żona

składa

i córka

Wikingowie włowickiei pieczarkarni

D

Oni za_graiaią
• •
naszemu zyc1u
Od 11 października policja zatrzymała
następujących nietrzeźwych kierowców

ODESZLI OD NAS (5 - 15.10.2006 r.)

15 października: na ul. Powstań<:Xm w ŁO\o'll"
czu 4().Jetni Krzysztof W. jechał samochodem
ciężarowym mali<i Star (0,61 mgfdm3 alkoholu), w Bobiecku 33-lethi Grzegorz M. jechał
rowerem (0,34 mg/dm3 alkoholu), na ul. Mostr:mej w Łowiczu 20-lelni Łukasz R. jechał rtr
werem (0,28 mg/dm" alkoholu),
16 października: w l}-szkowicach 26-letni Paweł P. jechał rowerem (1,53 mg/dm3
alkoholu), w Bednarach Wieś w gminie Nieborów 49-letni Andrzej M. jechał rowerem
(0,61 mg/dm3 alkoholu) , w Zakulinie w gminie Łyszkowice 20-łetni Grzegorz K. jechał
rowerem (0,84 mg/dm 3 alkoholu).
17 października: w Otolicach 38-łetni Dańusz R. jechał rowerem (1 ,65 mg/dm3 alkoholu).

tkali się z prezesem Janem Dąbrowskim oraz
w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Zdunach. Przede wszystkim interesowała ich
ocena stanu polskiego rolnictwa po wstą
pieniu Polsl9 w struktury unijne oraz perspektywy dla polskiej wsi. Grupa zwiedziła również Nieborów, skansen w Maurzycach oraz łowicki Stary Rynek.

(wcz)

H. SKRlYDLEWSKA
IH ą ;i ;•a i i :f!i •

ł!i :t•t1H I

E'111!!1t.i I

GŁOWNO,

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

• ZAŁATWIAMY FORMALNOŚCI WZUS
• WYPŁACAMY ZASIŁEK ZUS
•KREMACJE
• przewóz osób zmarłych do chłodni
• przewozy międzynarodowe

„,

~ 11.,
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Nadal ~oina fotografować
- Jestem zapalonym fotoamatorem i ostatnio zauważyłem, że
z terenu Jednostki Wojskowej w
Łowiczu zniknęły tabliczki „Zakaz Fotografowania". Czyżby ta
baza stracił.a na znaczeniu dla
obrónności kraju?

N

ie ukrywam zadowolenia z tego faktu,

gdyż do tęj pory obiekt ten był dla mnie

„ białą plamą" na mapie Łowiczajeśli chodzi o robienie zdjęć. Napiszcie o tym w najblii.szym numerze NŁ - mail o taki.ej treści

otrzymała od stałego <Z)ltelnika nasza redakcja.
J.stotnie, tabli=k z zakazem fotografowania wjednostce nie ma. Jak informuje nas
jej dowódca major Andrzej Staniaszek, tabliczki zostały .zdjęte jakiś czas temu, gdyż
znak „Zakaz Fotografowania", został
w 1999rokuwycofany,poznlianachwustawieo ochronie tajemnicy państwówtj i służ
bowej.
Obecnie trwająjednak w sejmie prace
nad nowelizacją ustawy o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej, tak

aby określała ona wzór i sposób oznako- ·
wania obiektów, oraz regulowała sprawę, jf=;;Jj~~~==
w których obiektach zakazane będzie filmowanie, fotografowanie, rys-owanie
i szkicowanie bez zezwolenia, ze wzgli;du na ich szczególe znaczenie w systemie
obronności i bezpieczeństwa państwa.
Nie jest jednak wcale pewne, czy tabliczka z zakazem pojawi się w końcu na łowic
kiej jednostce.
W nowelizacji wskazane zostaną organy,
które będą sporządzały szczegółowe wykazy takich obiektów. Mowa o ministrach,·
kierownikach urzę_dów centralnych i wojewodach (w odniesieniu do podległych im,
podponądkowanych lub nadzorowanych
jednostek organizacyjnych). Nowelizacja Nikt nas nie zatrzymał podczas robieńia zdjęcia. Nigdzie nie widać taumożliwi też zastosowanie sankcji karnych
bliczki z zakazem fotografowania.
w stosunku do osób nie przestrzegających
wspomnianych zakazów.
ne w sytuacji kiedy tyle się mówi o groźbie dzić, kim jest taka osoba, jakim celu wyzy zatem obecnie można fotografować ataków terrorystycznych. Jeśli zatem foto- konuje zdjęcie, czy jest obywatelem Polski
łowickąjednostkę? Teoretycznie tak, grafująca osoba zachowywać się będzie i powiadomić odpowiednie służby, które
jednak pamiętać trzeba,.iż w grę wchodzi tu w sposób podtjrzany, wyglądać będzie na szczegółowo sprawdzą takiego fotografa.
bezpie=ństwo publicme, szczególnie waż- obcokrajowca, żołnierzemająprawo spraw(wcz)

w

Charyzmatycy spotkali się w Boczkach

Czego

chciał

Pan Bóg?

Dlaczego pan Bóg powołał kato- ko złudne i niezdolne zaspokoić tego pra- wieka - i chce się ze mną spotkać po molicką Odnowę w Duchu Świętym? - gnienia szczęścia, którego ludzkie serce nie jej śm1erci.
to pytanie było tematem konferen- przestaje odczuwać w swej głębi - napisano
·
cji wygłoszonej w piątek wieczorem w ,,Ecclesia in Europa".
w kościele w Boczkach przez bi- . I nawiązując do tego, bp Dembowski
skupa seniora włocławskiego Bro- podkreślił, że w zeświecczonej Europie właśnie ruchy kościelne, w tym Odnowa
nisława Dembowskiego.
w Duchu Świętym, są tym czynnikiem, któronek-jak go nazywają w kręgach ry przynosi nadzieję - nie tylko dla KościoOdnowy - założyciel jednej ła, ale i dla wszystkich ludzi - pod wanmz pierwszych charyzmatycznych kiern, ż.e jest to nadzieja eschatologicma.
Podstawowym przesłaniem chrześcigrup modlitewnych w Polsce, przy parafii
św. Marcina na Stacym Mieście w Warsza- jańskim dziś jest głoszenie nadziei
wie, był gościem kolejnego diecezjalnego eschatologicznej: nadziei na życie
wieczne, ufności w to, że Chrystus mnie
Kongresu Odnowy.
Na pytanie nie mógł oczywiście łatwo kocha, tak jak kocha każ.dego innego człoodpowiedzieć, bo to tajemnica. Ale naświe
tlił około stu zebranym w kościele osobom
z całej diecezji sytuację, w jakiej :znajduje się
obecnie Kościół. -Europejskiikultura spra·„Moje Wakacje" - to nazwa konwia wrażenie <<milczącej apostazji» człowie kursu plastycznego, do jakiego
po
ka sytego, który żyje tak, jakby Bóg nie ist- wakacjach zaprosiła dzieci i mlodzież
. nial - mówił, nawiązując do tekstu kościel sekcja plastyczna Akwarelki działa
nego dokumentu ,,Ecclesia in Europa" (Ko- jąca przy ŁC>Viickim Ośrodku KulbJry.
ściół w Europie), opracowanego przed kilPonoć najpiękniejsza w archipelagu Cykladów wyspa Mykonos i miasto koma laty. Czyniąc sięjednak panem świa
hodziło o zachęcenie młodych ludzi,
Łowicz mają jeden wspólny elementy PELIKANY. Na Mykonos spotkałem ta, człowiek szuka szcz.ęścia w używaniu
by prze!Afi na papier swoje wrażenia
je na ulicy, w Łowiczu pozostały nam w herbie. Dlatego specjalne pozdro- życia, w wytworach techniki, w mukotyz letniego odpoczynku. Ilość nadewienia z Pelikanowej Wyspy dla wszystkich z Pelikaniego Grodu przesyła kach, w ezoterycznycJ:i formach duchowo- słanych prac zaskoczyła organizatorów,
Krzysztof Miklas.
ści. - To wszystko okazuje sięjednak gł{bo- do LOK napłynęło bowiem 75 prac, wy-

/B

Ruchy w Kościele sąpo to, by tę nadziejęgłosić światu, który wszelką nadzieję stracił, czego przejawem jest, że ludzie dążą tylko do tego, by się uuądzić w życiu doczesnym, niektórzy uczciwie, inni nieuczciwie.
Brak nadziei w sytej Europie jest tak porażający, ż.e ludzie nawet nie chcą mieć dzieci.
Jeśli więc pytamy: Po co Pan Bóg powołał Odnowę?- to możemy odpowiedzieć:
takjak inne ruchy, powołał ją po to, by niosłana~eję.

Kongres kontynuowany był następnego
dnia w budynku seminarium w Łowiczn.
(wal)

We wtorek wystawa prac wŁOK

C

konanych różnymi technikami, od szkiców w ołówku, przez malarstwo po gwasze .
Jerzy Dołhań, opiekujący się Akwarelkami ocenia, :l.e prace są bardzo ciekawe
i warte pókazania Stąd zaproszenia na wystawę pokonkursową jaka odbędzie się
w nowej sali wystawowej wygospodarowantj na piętrze w budynku WK we wtorek 24 października o godz. 15.
(tb)

Łowicz ul. Mostowa 20
tel. (048) 83G-37-41,
0509-877-268

OKNA
•~PCV
KOTLY NA EKOGROSZEK
KOTLY MIALOWO-W(GLOWE,._.il'.')

./drzwi zewnętrzne od 790 zł (netto)
./ parapety, żaluzje

GRZEJNIKI ALUMINIOWE

·-

„

,,,.,,,,,,,. Cdł. z 8
* bezpłatne kosztorysy i porady techniczne
~

THERMO·STAN

TECH•IKA GRZEWCZA

ŁOWICZ,

ul.

GŁOWNO,

Napoleońska

12, tel. (046) 837-83-93

ul. Bielawska 17, tel. (042) 719-15-26

m

Sklep firmowy

UNIGLOB
_Stryków, ul. Ozorkowska 8

pn.-pt. 8-16, tel. 042/616-12-01

'--~~~~~_:__---

395z1
· netto
1465
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Chełmoński zagościł·

w taguszewie

90 lat od swego założenia
Szkoła Podstawowa
w Łaguszewie w gminie
Kocierzew ma patrona
- urodzonego 2 km dalej,
w Boczkach, Józefa

nauczycieli . Od 1972 roku dyrektorem
szkoły był Jan Sokół, osiem lat póżniej ~ -

cję objął Bogdan Dominikowski. W 1990
roku dyrektorem został Adam Kucharski,
pe_łniący tę funkcję do chwili obecnej.

Zanim

Chełmońskiego.

13 października nadanie
imienia połączono

z poświęceniem
i oficjalnym oddaniem
sali gimnastycznej. -

N

a korytaIZu szkolnym zagościła wystawa poświęcona patronowi, udostępniona przez Andrzeja Biernackiego,
właściciela Galerii Browarna w Łowiczu. Na
salę wprowadzony wstał sztandar, który ma
już 70 lat Widnieje na nim postać św. Stanislawaorazorzełw koronie i napis,,Powsz.echna Szkoła w Łagusz.ewie". Nic na nim nie
zmieniono. Postać patrona przybliżyła
uczniom i ·:zaproszonym gościom uczemńca
Aneta Zabost, histońę szkoły - dyrektor
Adam Kucharski. Szkołę wybudowano
w 19 l 6 roku. Mieściła się tujedna sala lekcyjna i mieszkanie dla jej kierownika. Pierwsi
uczniowie rozpoczęli naukę wę wrz.eśniu
1917 roku. Byli to chłopcy urodzeni w 1910 Służąca z dworu Chełmońskich (z lewej) wyłuskuje
roku: Antoni Frankowski, Jan Gradki, Stani- przedstawienia w wykonaniu uczniów z Łaguszewa.
sław Kapusta, Stefan Wojda - wszyscy
zŁaguszewa, a ze Strzelcewa - JózefDymek dagogicznej są dokładne zapiski na temat
i Stanisław Pisarek. Wtedy jeszcze nauka nie wpłat na ten cel. Wynika z niej, 7.e na sztanbyła obowiązkowa, dopiero po odzyskaniu diir uzbierano 336 zł 36 gr.
niepodległośc~ w 1919 roku wprowadzono
Magazyn •roni
obowiązek nauki dla dzieci wwieku 7-14 lat
Szkoła w Łaguszewie posiadała klasy I-IV.
I powofenna tragedia
W marc11 1936 roku powstał Kómitet
Ufundowania Sztandaru, który poświęco
W 1941 roku szkoła została zamieniona
no 3 maja tego samego roku. W najstarszej w magazyn broni. Od tego momentu dzieci
znalezionej księdze protokOlów Rady Pe- uczyły się w pomieszczeniach u różnych

To nie

było

potr;ebne

Przykrym zgrzytem uroczystości wtagu-

wę sali. Mówił, że Sikorski o uroczystości
szewie bylo wystąpienie Edwarda Gnata, dowiedział się z Nowego Łowiczanina.
radnego sejmiku saITKllZ.ądowegozramie Zabrakło też innych osób, jak choćby przenia PSL. Gnat zaatakował prasę, która pi- wodniczą::ego KorTiteb.J RozbucbNy Szkosze o procesie karnym w spraWie niego- ły i sollysa Łaguszewa Jana Czapnika, oo
spodarności w Wojewódzkim Funduszu nie uszlo uwadze kilku osób.
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod- Dyrektorszkoly Adam Kudlarski tłumaczy,
nej w Łodzi, w którym Edward G. jest że na uroczystość zaprosił na ostatniej sesji
oskarżony. W czasie, gdy snuł tą wypo- wszystkich radnych i sołtysów. Zaproszewiedź, zemdlała dziewczynka z pocztu nie dla chętnych mieszkańców gminy posztandarowego.
wiesił na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,
Z kolei Wiesław Dąbf'CM/Ski, radny powia- a dla mieszkańców Łaguszewa w dwóch
tawy z Boczek wytknąłorganizatorom, że miejscach we wsi, gdzie zawsze wiesza
nie zaprosi~ b~ wqta gminy Kocier.zew się ogłoszenia. Nie chciał narażać Rady
Roberta Sikorskiego. Jego zdaniem powi- Rodziców na spory wydatek, jakim byk>by
nien być zaproszony, bo w czasie, gdy wydrukowanie dużej ilości kolorowych
sprawował tę funktję, rozpoczęto buckr zaproszeń.
(mwk)

fasolę,

a mama

przyszłego

cmiowie pod okiem nauczycielki histońi Wioletty Zagibajło przygoto
wali dwie alblUilowe prace w kategońi ,,Jeden dzień z życia szkoły". Pierwsze
miejsce zdobył album pięcioosobowej grupy: Aleksandra Wiernicka, Karol Gromek,
Robert Klimkowski, Michał Bursa i Weronika Walisiewicz., obecnie ucmiowieklasy szi:>stej. Drugą nagrodę zdobył album trzyosobowej grupy w składzie: Justyna Salamon,
Sylwia Wiśniewska i Aleksandra Gąsecka obecnie w klasie la pijarnkiego gimnazjum.
Konkurs organizowany był ruzez Pedago-

U

gicmą Bibliotekę Wojewódikąwł...Qdzj,Łódz

kie Centnun Doskonalenia Nauczycieli, pod
patronatem Oddziału Łód:zkiego Polskiego
Towarzystwa Historycmćgo.
· ''

W konkursie udziałwzieło ponad 70 SŻkół
z województwa łódzkiego, w tym ponad
350 uczniów, w grupach bądż indywidualnie. Nagrodzona praca powstała w calości
na własnoręcznie wykonanym papierze
cz.eipanym. - Miałam z.a zadanie falpićjakiś
papier- opowiada Ola Wiennicka -Ale kiedy tata usłyszał, że przygotowujemy pracę
na konkurs, stwierdził, że to musi być coś
wyjątlwwego. Z pomocą taty, dziewczynka
moczyła gaz.ety, miksowała najednolitąmasę,

rozpościerała na dużych ramach i odciskała
wodę, aż do uzyskania ponad 40 kart papieru czeąianego. - To była trndna i żmudna
praca, jednak było warto - opowiada. Podobnie uważają też jej koledzy z grupy,
mówiąc nam, że na zdobycie pierwszego
miejsca wpływ miał na pewno ten papier.
W albumie znalazły się obszerne informacje na temat jesiennego święta szkół pijarnkich - Patrocinium. Za sprawą wielu fotografii z różnych lat przedstawiono cały
plan dnia, pocz.ąwszy od modlitwy, spo-

sala

W 1995 roku zapadła decyzja o rozbudowie szkoły, którą rozpoczęto 2~:t
póżniej . W pracach brali udział rodzice,
którzy założyli Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły. Szkoła pQwiększyła się
o 5 sal i świetlicę z zapleczem. Gdy zakończono pibrwszy etap budowy, z pieniędzy społecznego komitetu i dotacji
kuratońum wyremontowano starą część
szkoły i rozpoczęto budowę sali gimnastycznej. Powstały tylko mury, z którymi do 2005 roku nie bardzo było wiadomo, co zrobić. Wreszcie Rada Gminy
podjęła decyzję, aby zakończyć tę budowę. Prace rozpoczęto we wrześniu 2005
roku, zakończono w lutym tego roku. Do obrazu szkoły XXI wieku brakuje tylko dokończenia elewacji i zagospodrfro~
wania terenu wokół szkoły - mówił dyrektor zwracając się do władz gminy.
Szkoła dobrze przygotowuje ucmiów do
kolejnych etapów nauki. Dowodem na to są
wysokie wyniki sprawdzianów w klasach
malarza haftuje - fragment szóstych. W 2002 roku uczniowie z Łagu
szewa mieli najwyi'szą średnią w powiecie
łowickim.
Akt nadania imienias:zkoleodczytałwójt
gminy Kocierzew Grzegorz Stefański. Salę
poświęcił proboszcz parafii w Boczkach,
ks. Witold Okrasa. W plan uroczystości
włącwno tci ślubowanie klasy I.

Boczkowskie lata
Józia c•et.oliskie o

Szkolne koło teatralne pod kierunkiem
Marcina Kosowskiego wystawiło przedstawienie jego autorstwa o latach malarza
spędzonych w Boczkach. Pojawili się
w nim rodzice malarza - matka Izabela
(Patrycja Kucharska) i ojciec Józef Jan
(Krystian Wójcik), służące na dworze
Chełmońskich - Michasia (Karolina Gład
ka)' oraz Antosia (Aneta Zabost). W rolę
malarza wcielił się Paweł Barlak, a starszą
mieszkankę Boczek, panią Józefową zagrał Dawid Pogodziński. W żeńskiej roli
skarżącej się u wójta Marianny Kałużnej
Wójt Grzegorz Stefański za chwilę przekaże replikę „Odlotu żurawi" Cheł obsadzony został Norbert Bury. Była rei!
mońskiego dyrektorowi Adamowi Kucharskiemu. To ma być początek ciotka Adela (Weronika Wojda) i babcia
Florentyna Łoskowska z Łowicza (Marszkolnej galerii. .
ta Kucharska).
·
gospodarzy.14kwietnia 1945rokunaterePierwszym powojennym kierowniPrzedstawienie składało się z kilku odnie szkoły doszło do tragedii. Dzieci bawią kiem szkoły był Franciszek Jędrzejczyk, słon, kończyło się wysłaniem Józia do szkoły
ce się na boisku natknęły się na pocisk po- który funkcję sprawował 27 lat. W 1954 w Łowiczu. Co było dalej - przedstawiono
zostawiony przez Niemców. Doszło do roku oddano do użytku nowe skrzydło wcześniej, w biografii malarza.
wybuchu, siedmioro dzieci zginęło.
szkoły z 5 klasami i 2 mieszkaniami dla
(mwk;.

Historia na czerpanym papierze
Uczniowie łowickich szkół pijarskich zdobyli pierwszą i drugą nagrodę w wojęwódzkim konkursie historycznym „Ocalić od zapomnienia
- Moja szkoła na kartach historii".

powstała

tkania w klasach przez przedstawienia na

sali gimnastycznej, prezentacje uczniowskich
konkursów itd Dołączono nawet prezentację multimedialną,
- JfYbraliśmy taką formę pracy, gdyż
w plastyce czuliśmy się mocni - opowiada

Karol Gromek.
Album, który

zdobył drugą nagrodę,
także opowiadał o święcie szkoły, tyle że

wiosennym, wyjazdowym, jakie co roku
odbywa się w skansenie w Maurzycach.
Były więc fotografie z rowerowej eskapady, kiedy to kilkuset uczniów mknie
na rowerach wzdłuż Bzury, były zdjęcia
'? meczu siatkówki uczniowie kontra nauczyciele itd.
Konkursowe jury wysoko oceniło pracę
uczniów, zwracając uwagę, żenawets:zkoła o
tak krótkiej pizecież histońi, może wstać
przedstawiona w pasjonujący sposób. - No
cóż- mówi nie bez dumy nauczycielka histońi - Nie każda szkoła ma takie święto.
(14U)
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• obsługa imprez okolicznościowych
~
• realizowanie recept, zakup na telefon
~'
• dostarczanie kwiatów oraz innego rodzaju prezentów

R·1410

. Jes-eś blisko gotówki!

111 pozyczka w 10 mm
.
P
"d, .
·
111 pożyczka odnawialna NOWOŚĆ
rzyj z Ją odebraćJ_
111wysoka przyznawalność
·
KLIENTA:
{również dla osób już zadłużonych)
-PUNKT
- -OBSŁUGI
- -111 bank akceptuje brak uregulowanego wojska ŁOWlCZ, Al. Sienkiewicza 34
(obok $klepu z oknami),
111 dla emerytów telefon komórkowy na kartę
111 minimalny okres zatrudnienia 3 rn-c
tel. (046) 837-39-88
Ili cloch6d netto 500 zł
.
(046) 837-82-71
-

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

osobowe. Gotówka. Tel 0500-167-670.

Kupię auta niemieckie, japońskie, inne.
Tel. 0513-019-003.
- -~uta bezwypadkowe cale,
uszkodzone - kupię.
Tel. 046/831.aS-71, 0501-581.S06.

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

auto. Tel. 0500-167-670.

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

osobowy,

może być

-.lcodzony. Tel. 0605.Q.48-751.
Opony używane - duży wybór.
· Tel. 046/837-01.all, 0602-133-182.
Koncesjonowane złomowanie pojazdów.
Zaświadczenie bez pośredników. Możliwość
_odebrania pojazdu od klienta. Skup
samochodów. Tel. 0602-123-360.

- kuplę, zezłomuję.
Tel. 0606-814-019.
Auta powypadkowe, skorodowane
- kuplę. 'J:el. 0604-228-214.
Autozłomowanie • powypadkowe
kuplę. Tel. 0601~17-279.
VW Passat 1.8, 1995 rok, benzyna+ gaz,
(nowa instalacja gaz.owa), elektryka, ABS,
2x p.p„ stan bdb. Tel. 0663-510-558.

Łady

DROBNE • OGLOSZENIA DROBNE

Renault Safuma, benz)'na+gaz, 1993 rok, bogate wyposa:ż.enie - sprnxlam. Tel. 0600-818-296.
Części

blacharskie i mechaniczne do Corsy
B 1.5 diesel - sprzedam. Tel. 0604-140-038.

Opońy

zimowe do Cinquecento - sprzedam.
Tel. 0695-090-979.
Fiat Punto, 1998/1999 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-91-65.
CC 700, 1997 rok ; sprzedam.
Tel. 046/837-27-27.

Passat B5 combi 1.6 gaz, 1998 rok, c.zamek,.
klima, elektryka. 19500 zł - sprzedam.
Tel. 0604-076-469.
Renault Thalia 1.4, 2000/2001 rok,
bezwypadkowy, I właściciel - sprzedam.
Tel. 0502--084-091.
Peugeot Partner, 2000 rok, 2.0 HD!
-sprzedam. Tel. 0505-581-431, ()<161837-47-31.
Nysa - części blacharskie, silnik po remoncie
- sprzedam. Tel. 0694-335-495.
Skoda Fabia. 2004 roll, stan bdb,
wyposażony, mały przebieg - sprzedam.
Tel. 046/837-71-53.

Skoda Fabia. 2002 rok - sprzedam.
Tel. 0601-157-606.
I

Polonez Caro + gaz, I 996 rok, autoalann,
c.zamek - sprzedam. Tel. 0694-935-557.
Skoda Fabia combi, 2003 rok - sprzedam.
Tel. 046/839-62-30.
VW Passat combi 1.8, 1993 rok, 5000 zł
- sprzedam. Tel. 0508-324-558.

Astra combi TO 1.7, 1997 rok
- sprzedam. Tel. 0600-038-710.
Renault Clio 12 I6V, 200 I rok, stan bdb
-sprzedam. Tel. 046'838-17-56, 0501-541-206.

Kompina 53.
Chevrolet Cavalur, rozbity
- sprzedam na a.ęści. Tel 0604-688-647.

Golf!V, lampy- sprzedam. Tel. 0508-909-732.

Tel. 0501-043-137.

a IDL comb~ 2000 rok - sprzedam.
Tel. 0500-231-544.

Seicento I.I, 1999 rok,
Tel. 0691-376-275.

Mercedes Vrto 112 CD[, 2000 rok, I rejestracja 2001 rok - sprzedam. Tel. 0602-618-875.

Seicento I.I, 1999 rok - sprzedam.
Tel. 0510-279-605.

Renault Kangoo 1.4, 2001 rok, granatowy
metalik, salonowy, 5-0SObowy, 2 x tylne
boczne drzwi przeszldooe, 17000 zł.
Tel. 0608-041-970.

Uno I.O, gaz, 1994 rok - sprzedam.
Tel. 046/861-25-29.
Polonez Caro 1.9 D, XIl 1992 rok-sprzedam.
Tel. 046/838-50-54.
Opel Vectra 2.~ 1990 rok, Sedan - sprzedam.
.
wlfel. 0605-695-936.
i Peugeot ?1'Y7 1.6, 2003 rok - sprzedam.
Tel. 0607-343-369.
samochód (może być rozbity)
lub w komis do sprzedania,
powyżej 1990 roku. Tel. 0605-695-882.
Kupię każdy

Kupie wszystkie uszł<odzone. stare,
skorodowane. Tet 0504-199-580.

zł.

Mercedes 190 1.8, 1991 rok, 141 tys. km
- sprzedam. Tel. 046'838-16-06. '
&pero 1.5, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 0509-579-624.
Nissan Sunny 1.7 D, 1987 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-82-36, 0602-447-683.
VW Passat combi 1.8, 1992 rok, benzyna
- sprzedam. Tel 0516-192-710.
Seicento 1100, gaz, 1999"rok, alufelgi
- sprzedam. Tel. 0602-615-399."
Golfll l.3, gaz, 1986 iok - sprzedam.
Tel. 0693-824-726.

Skrzynia Poloneza po 1992 roku - kupię.
Tel. 0504-199-580.

Peugeot 306 combi 1.6, 200 I rok, wyposażony, salon Polska - sprllilam lub zamienię.
Tel. 046/837--01-33, 0604-411-626.

Opel Astra combi, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0512-101-703.

Opel Vectra 2.0 CD, 1992 rok, pełna wersja
- sprzedam. Tel. 0609-135-411.

Absolutnie kuplę kaidy model Fiata,
Daewoo, Opla, Skody, Seata, Renault
Tel. 060l-409-744.

Peugeot 406 I.li +gaz, 1996 rok - sprzedam
tanio. Tel. 0889-860-876.

Skoda Favorit, 1991 rok (4-letni gaz),
2300 zł (do uzgodnienia) - pilnie sprzedam.
'
Tel. 0697-689-860.
Seat lbi:za 1.7 D, 1991 rok- sprzedam.
Tel. 0694-111-715.

Honda Civic 1.4, gaz, z salonu, zielony, autoalarm, zielony metilik, stan bdb, c.2l11Ileic
~sprzedam. Tel. 0691-841-4?6 po 18.00.

Opel Astra 1.4, 1991 rok, gaz - sprzedam.
Tel 046/837-03-50 po 18.00.
BMW 318 E30, benzyna + gaz, 4300 zł
- sprzedam. Tel. 0695-370-416.
''Sk\"ą>

aut - gotówka Tel. 0513-019-003.

Kupię osobowe, dostawcze - gotówka.
Tel. 0509-791-220.

Żule -

sprzedani Łowicz, tel. 0502-940-639.

Fiat l 26p, 1991 rok, 800 zł - sprzedam.
Tel. 0608-109-634.
CC 700, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 0693-358-771.
Ford- Escort, 1991/1994 rok, 1200
- sprzedam. Tel. 0604-517-049.

zł

Ford Tranzit 2.5 D, 1991 rok, 9 osób
- sprzedam. Tel. 0510-425-014.
Polonez, 1989 rok, gaz, stan dobry
- sprzedam. Tel. 0691-499-825.
Opel Vectra combi, 1997 rpk, biała, diesel
-sprll!dam. Tel 0601-175-173, ()W838-34-25.
Kia Pride, 2000 rok, osobowy - sprzedam.
Tel. 024/277-94-12.

Fiat 126p, stan dobry - sprzedam.
Tel. 046/861-26-46.

Toyota Yaris 1.4 040 (diesel), 2002 rok,
srebrny metalik - sprzedam.
Tel. 046/838-88-43, 0662-470-482.

Renault Laguna combi 1.8, 1997 rok,
cena 7900 zł - sprzedam. Tel. 046'861-25-76
. wieczorem.

Cinquecento 700, 1996 rok, cena 4300 zt
- sprzedam. Tel. 046'830-32-85.
Jeep Cherokee 2.5 TO, 1995 rok, 4x4
- sprzedam. Tel. 0504-288-998.

Renault Clio ll 1.2, 2000 rok, czerwony,
salonowy, stan auta bez :zastrzeżeń, 11500 zł.
Tel. 0694-854-712.

Sprzedam części do Forda Mondeo,
1993-2000 rok. Tel. 0509:791-220.

VW Golf Hl 1.6, 1994 rok, gaz- sprzedam.
Tel. 0602-279-341.

Mercedes C 180, 1993 rok, klima. super stan
- sprzedam. Tel. 0515-175-977.

Polonez Caro Plus, 1997 rok, 3000_zł
-sprzedam. Tel.046'838-91-08,0692-831-728.

Audi B4 TDi, 1994 rok, klima- sprzedam.
Tel. 0515-175-977.

Sprzedam 4 nowe koła zimowe do Poloneza.
Tel. 046/837-24-20 do 20.00.

Audi B4 TDi, 1995 rok, klima, 110 kM
- sprzedam. Tel. 0509-791-220.

t..,,,,a Escort 1.6 I 6Y, 1998/1999 rok, 56 tys. km,
.ziclony metalik-sprnxlam. Tcl. 0509-775-21 8.

Audi A4, 1996 rok, stall super - sprzedam.
Tel. 0515-175-977.

126p, Polonez (bez opiat) - sprzedam.
Tel. 05 12-277-825.

Ford Mondeo TDi, 2001 rok, full opcja
- sprzedam. Tel. 0509-791-220.

CC 900, 1996 rok, srebrny metalik
- sprzedam. Tel. 0507-325-595.

do uZgodnienia
Seat Ibiza 1.4, 199'.l rok
- sprzedam. Tel. {)W837-23-<i2, 0461'830-24-45.

I26p 1990 rok, sprawny, opłacony
- sprzedam. Tel. 0601-875-474.

Audi 80 1.8 + g""~ SB/automat, 1985 rok
- sprzedam. Tel. 0604-695-066.

cei;;.

Alfa Romeo 146 + gaz - sprzedam.
Tel. 0606-755-254.

,

Uno I.O, 1996 rok, benzyna + gaz, stm dobry
- spr2l!dam. Tel. 0601-153-564, ()W838-86-34.
Fiat I 26p, 1994 rok, cz.erwony, stan dobry
_sprzedam. Tel. 046/838-60-19 po 19.00,
0697-131-218.
Ford Fiesta I.I, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-24-66, 0880-949-696.
Ford Escort 1.3, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 0691-753-419.
VW Polo 1.4, 1998199 rok, salonowy,
I właścicie~ serwisowany : sprzedam.
Tel. 0502-482-511 ·.
Nissan Primera 1.6, 1997/1998 rok,
salonowy, instalacja gazowa. serwisowany
- sprzedam. Tel. 0502-482-511.
Opel Clo:ą?;i, 1996 rdc, ~ wyp<El7my, StBl
lxl>, 10200 zł - sirmJain. Tel 0608-4Z7-135.
Uno l.4+gaz, 1996 rok, c.zmdc, el szyby,
niebieski metalik-sprzedam. Tel 0604-884-494.

Peugeot 206 ! . I , XIl 200 I rok, niebieski,
salonowy, I właściciel, bezwypadkowy,
14500 zł. Tel. 0886-015-996.

Opel Vectra 1.8 automat, 1995 rok, kolor kameleon - śliwkowo-zielony, el.szyby, elektryczne i podgrzewane lusterka, ABS, 2 x pp,
sk(jra, alufel~ gaz, 9600 zł - sprzedam.
Tel. 0606-659-782.

VW Polo 1.4, 1997 rok, I właściciel
Tel. 0693-993-998.

Renault Kangoo 1.4, 1999 rok - sprzedam.
Tel. 0602-494-810.

Fiesta 13, 1997 rok, krajowy, C'W!l)', alufel~

Opel Corsa 1.4, 1994 rok, 5-<lrzwiowy
- sprzedam. Tel 0602-494-810.

klima, zimó~ wspomaganie - sprzedam.

Tel. 0504-557-962.

Opel Vectra 1.6 + gaz, 1996 rok - sprzedam.
Opel Astra combi 1.4 16V, 1998 rok, biały. Tel. 0602-494-810.
wspomaganie, poduszka powietrzna. stan Fiat Uno 1.4, 1996 rok, czarny metilik,
bdb, 8700 zł - sprzedam. Tel. 0608-409-744. 3800 zł - sprzedam. Tel. 0608-427-135.
Fiat Seicento, 1998/1999 rok, bialy, stan
Matiz, 1999 rok, zielony metilik,
dobry, 5900 zł. Tel. 0608-409-744.
bezwyixdowy- sp=lam. Tel 0886-802-487.
Fiat Uno 2002 rok, instalatja gazowa,
Opel Astra 1.4 MP!, benzyna+ gaz, 1995 rok,
czerwony, 5-<lrzwiowy, I właściciel, serwi- stan bdb - sprzedam. Tel. 0501-818-524.
sowany, stan bdb, 8700 zł. Tel. 0500-026-841.
CC 700, 1995 rok, stan bdb - sprzedam.
Absolutnie kupię Daewoo, Fiat, Opel
Tel. 0600-970-598.
- w całości, uS2l<:odzone, zniszczone, rozbite.
Tico, 1997 rok, srebrny metalik_ sprzedam.
Tel. 0606-899-489.
Tel. 0501-818-524.
VW Golf DJ, 1993 rok- sprzedam.
VW Passat combi 1.8 gaz, 1996 rok,
Tel. 0603-324-391.
niebieski metalik, idealny, 11800 zł
Opel Corsa 12, 1997 rok, sprowadwny
- sprzedam. Tel. 0501-213-067.
- sprzedam. Tel 0606-354-191.
Matiz, 2000 rok, 68 tys. km, I właściciel,
Ford Mondeo, 1994 rok ~ sprzedam.
Wity metilik, idealny - sprzedam.
Tel. 0692-425-261.
Tel. 0511-842-115, 046/862-29-66.
Ford Mondeo 1.8 ID GIBA, 1996 rok, boga- Kupię każdy korodowany, rozbity, CZ)'sty,
te wyposażenie + komplet kół zimowych, brudny i ,,kat.dy". Płatne gotówką, satysfak10700 zJ - sprzedam. Tel 0608-755-881.
cja gwarantowana. Tel. 0660-680-306,
VW Golfa 1.3, 1987 rok, 113 tys. km, benzy- 0698-584-316.
na, 4000 zJ - sprzedam. Tel. 0502-996-654.
Seicento, 1999/2000 rok, benzyna + gaz
- sprzedam. Tel. 0698-584-316.
Opel Vectra 1.6, 1991 rok, stan bdb
- sprzedam. Tel. 0607-389-802.
Ford Escort 1.6 16V, 1993 rok, centralny
zamek, szyberdach. immobili=, stan bdb
I26p, 1996 rok, stan bdb - sprzedam.
sprzedam. Tel 0509-499-926.
Tel. 0601-283-421.
Audi 80, czerwone, 190000 km przebiegu,
Polonez, 1996 rok, stan bdb - sprzedam.
alufelgi, stan bdb - sprzedam.
Tel. 0662-173-679.
Tel. 046'838-56-57 wi=>rem.
Fiat CC 900, 1997 rok, czerwony, bak
VW Wento 1.9 ID, granatowy, elektryka.
- sprzedam. Tel 046/838-12-56 po 16.00.
1995rok, 12000-sprzedam. Tel0500-262-867.
Fiat Seicento 900, 1999 rok, 181 ty. km
Polonez 1.6 GL[, 1995 rok, hak, gaz + części
- sprzedam. Tel. 046/830-00-36.

Ford Mondeo 1.8 ID~ 1997/1998'rok, com. O'bi;-gJ311at perła metalik, pełne wyposażenie,
Ford Escort 1.6 16V, 1995 rok, bordo metilik,
bez skóry, praebieg 160000 km, stan dobry, Toyota Carina E, 1.6 I 6V, 1992/93 rok, gaz,
bogate wyposażenie, stan bdb - sprzedam.
stan bdb - sprzedam. Tel. 0697-041-591.
cena 7000 zł. Tel. ó009-837-130.
Tel. 0503-096-069.
Polonez Caro GL~ 1996/1997 rok, hak, gaz, . Fiat 126 el, 1994 rok, cz.erwony, na chodzie
Przyczepka samochodowa 200 kg,
- sprzedam. Tel. 0502-664-769.
stan dobry, cena 2500 zł. sprzedam.
Toyota Celica. 1986 rok+ gaz_ sprzedam. • zarajestrowana - sprzedam. Tel. 0692-963-077.·
Tel. 0508-100-453, 0605-725-432.
Opel Astra, 1995 rok, I właścicie~
Tel. 0693-824-708.
CC, 1994rok,benzyna+gaz-sprzedam.
Nissan Primiera 2.o, !991 rok, benzyna+ gaz 5-drzwiowy, zielony. metalik - sprzedam.
Tel. 667-638-898.
Tel. 0692-639-555.
Ford Mondeo 1.8 ID comb~ zarajestrowany - sprzedam. Tel. 0698-085-003.
Skoda Felicia, 1997 rok, a wlaścicie~ granaGolfa I 6 ID 1986 rok sprzedam
- sprzedam w całości lub na części.
. towy metalik, bezwypadkowy, serwisowany,
·
- ·
Tel. OOJ9-98M35.
Tel. 0602-882-391.
atrakcyjny wygląd - sprzedam.
Ford Fiesta I.I + gaz, 1995 rok, stan dobry,
Uno 0.9, 1999 rok, I wla.ściciel, 5-<lrzwiowy,
3-<lrzwiowy - sprzedam. Tel 0888-476-794. granatowy metalik, serwisowany, garażowa Tel. 0692-639-555.
Kupię Fiaty, Daewoo, Ople, Renault
Opel Astra l.7 D, combi, 1993 rok, stan bdb, ny, hak, 74 tys. km, immobilizer, stan bdb,
- stan obojętny. Dojazd do klienta
cena do uzgodnienia. Tel. 046/837-81-04,
h.1k - sprzedam. Tel. 0502-835-968.
· gratis. Tel. 0692~9-555.
0606-237-786.
Fiat I 26p, 1996 rok, stan dobry, nadkola.
Skoda Felicia 13 combi, 1997 rok, stan bdb._
garażowany, atrakcyjny wygląd - sprzedam.
opony zimowe- spr2l!dam. Tel. ()<161837-57-32.
~2-758-307.
Lublin ll, 1998 rok, model 3322 - sprzedam.
Tel. 046/838-48-37.

Fiat 126, 19%'97 rok - sprzedam.
Tel. 0505-899-244.

Renault Megane 1.4, gaz, 1996 rok, bordQ
metilik, bezwypadkowy, 9500 zł - sprzedam.

Passat combi 1.8 + gaz, 1993 rok - spnedam.
5500

Renault Laguna 2.0 +gaz, 1995 rok
- sprzedam. Tel. 0507-290-089.
Seat Ibiza 1.9 SD, 2004 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-11-81.
Kupię CC 900, ok. 1996 rok, w dobrym
stanie. Tel. 0696-021-755.

Ford Fiesta I.I, 1995 rok, VW Polo I.I,
1990 rok - sprzedam. Tel. 0889-009-729.

Opel Astra a 1.6, 16Y, I 999 rok, barctzn dolne
wyposażony - sprzedam. Tel 0602-489-317.
VW Polo 1.9 SDE Diese~ 1996 rok, wspoCC Sporting, 1995 rok, elektryczne szyby,
maganie, 2x pp, elektrycme gzyby, lusterka,
aluminiowe felgi-sprnxlam. Tel. 0601-358-325 .. el.ustawianie świateł, c.zamek, ABS, radio
- sprzedam. Tel 0502-705-747.
Astra 1.7 ID, 1995 rok, 260 tys. km
- sprzedam. Tel 0511-010-675, ()<161838-58-l l. Skoda Felicia MP! 1.3, gaz, 1999 rok; Fiat
Ford Fiesta 1.8 l6Y, benzyna+ gaz, 1992 rok 126p, 1996 rok; nowa przyczepka sam, zare..
jestrowana - sprzedam. Tel. 0668-380-984.
- sprzedam. Tel. 0696-55%68.
Tico, 1998 rok-sprzedam. Tel 0506-891-289.
Opel Astra combi 1.6 16V, 1999 rok,
Ford Scorpio 2.0 gaz, 1991 rok, 2200 zł
wspomaganie, ABS, 9000 zł - sprzedam.
- sprzedam. Tel. 0660-780,742.
Tel. 0606439-612.
Mercedes 200 1.9 O, 1989 rok, 240 tys. km,
Opel Vectra carawan 1.6 16V, 1997 rok,
stan bdb - sprzedam. Tel. 0668-807-104.
13500 zł (do uzgodnienia) - sprzedam.
Seicento I.I, 2000 rok- sprzedam.
Tel. 0512443 -753 ·
Tico, 1998rok-sprzedam. Tel.0600-722-327. Tel. 0503-601-732.

biały,

samochodowe: Vectra l.6i, 1992 rok;
Uno I.O, 1993 rok; Mazda 626, 1991 rok;
Renault 5; Renault 11; Ford: Scorpio, 1990
rok; Sierra; Mondeo, 1994 rok - blacharskie.
Tel. 0605-695-882.

BMW 316, 1996 rok, klimatyzacja
- sprzedam. Tel. 0505-031-491.

Mercedes osobowy 300 D, 1982 rok
- sprzedam. Tel. 046'838-40-82.
-A1!J;ro

Części

- sprzedam. Tel. 0608-664-993.

Opel Vectra 2.0, 1998 rok - sprzedam.
Tel. Q691-70'./-684.
VW Golf, 1995 nikoraz Mazdę 323F,
1994 rok - sprzedam. Tel 0607-549-505.
Peugeot 306 1.6, 1996 rok, 3-drzwiowy,
wspomaganie, centralny zamek, elektryczne
gzyby, immobiliz.er, radiomagnetofon
4 243
- sprzedam. Tel. 0506-l I- ·
Uno 1000, 1994 rok, 5-<lrzwiowy, niebieski
metalik, stan dobry, 3900 zł - sprzedam.
Tel. 0880-948-646.
Astra combi 1.6 benzyna, 1993 rok,
sprowadzony, do opiat, 4500 zł - sprzedam.
Tel. 0604-991-296.
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Siena 1.6 16Vl-IL, 1998 rok, srebrny metalik,
65 tys. km, bezwypadkowy, I właściciel, stan
idealny - sprzedam. Tel. 0606-490-95 1.

Seat Ibiza 1.2, 1991 ~k, srebl"!IY metalik,
stan dobry - sprzedam. Tel. 042/719-34-82,
0607-992-191.

BMW 320 coupe. gaz, 1995 rok, pełne
15600 zł - sprzedam.
Tel. 0606-586-484.

Fiat l 26p, 1986 rok - tanio sprzedam.
Tel. 0421719-34-82, 0607-992-19 l.

wyposażenie,

VW Polo, 1998 rok, zielony metalik,
13800 zł - sprzedam. Tel. 0606-586-484.
Fiat Uno I.O Fire, 1996 rok, I właściciel,
5-<lrzwiowy, srebrny metalik, autoalarm,
6900 zł - sprzedam. Tel. 0694-036-487.
Opel Corsa 1.4, 1998 rok, n wla.ściciel,
5-<lrzwiowy, srebrny metalik, wspomaganie,
el.gzyby, c.zamek, autoalann, salonowy,
11700 zł - sprzedam. Tel. 0694-036-487.
Opel Vectra 1.6 benzyna + gaz, 1991 rok
- Sprzedam. Tel 0605-217-119.
Toyollł Corolla I. 7 D, 1991 rok - sprzedam.
Tel. 0605-535-396.

Opel Astra 1.6 + gaz, 1997 rok, ABS,
klimatyzacja, grafit metal.ik - sprzedam
lub zamienię. Tel. 0668-445-178.
Renault Megane Classic 1.4, 1998 rok,
wspomaganie, salon, bezwypadkowy
- sprzedam. Tel 0668-445-178. .

Matiz., 1999 rok + gaz, ABS, w.;poinaganie,
niebieski metalik - sprnxlam. Tel 0606-395-256.
Seat Cordoba a 1.4, 1999 rok, salon,
bezwypadkowy - sprzedam lub zamienię.
Tel. 0606-395-256.
Ford Mondeo 2.5 I 6V, 1998 rok, srebrny, pełne
wyposażenie, 11300 zł - sprzedam.
Tel. 0504-285-899.
Seat Ibiza 1.9 IDI, 2002 rok, klima, wspomaganie, I wlaścicie~ 18200 zł - sprzedam.
Tel. 0504-285-899.
Daewoo Lanos, 200 I rok, I wla.ścicie~
Sedan, bialy, wspomaganie, ABS, airbag,
9900 zł - sprzedam. Tel. 0504-285-899.
Daewoo Lanos, 200 I rok, zieldny metalik,
5d, I wlaściciel +gaz, wspomaganie, I0900 zł
- sprzedam. Tel. 0504-285-899.
Mercedes C-220, 1998 rok, CD~ comb~ zielony metalik, pełne wyposażenie, zarejestrowany, 26500 zł - sprzedam.Tel. 0504-285-899.
Renault 19, 1995 rok, 5d, biały, bezwypadkowy, a wla.ściciel, salonowy, 4500 zł
- sprzedam. Tel. 0504-050-286.
Renault Kangoo 1.9 D, 1999 rok, 5-0S<Jbo.
wy, os:zlclony, zielony, a właściciel, 15600 zł
- sprzedam. Tel 0604-564-69.
Fiesta, 1998 rok, a właściciel, 5d, biały,
salonowy, bezwypadkowy, 8500 zł
- sprzedam. Tel 0501-211-484.

Matiz., 1999 rok, biały, I wla5ciciel, bezwypOOkowy, 6300 zł - sprzedam. Tel 0501-211-484.
Wyjazdy z klientami po auta do Niemiec.
Tel. 0504-065-348, 0888-300-550.

Ford Sierra, 2300, 1989 rok, diese~ combi
-sprzedam. Tel. 0668-026-247, 0502-321-165.
Cinquecento - kuplę.
Tel. 0500-420-702.
Punto - kupię. Tel. 0500-420-702.
Lanos - kupię. Tel.
Matiz TICO -

kupię.

kupię.

Felicia Corsa -

Tel. 0500-420-702.

Tel. 0500-420-702.

kupię.
kupię.

Astra Sedan Kuplę

0~20-702.

Tel. 0500-420-702.
Tel. 0500-420-702.

kupię.

Tel 0500-420-702.
cały I powyTel. 060&-238-179.

kaidy samochód

padkowy.

Głowno.

Ibiza, 2002 rok, idealny • sprzedam.
Tel. 0692-748-650.

Tico, 1999 rok - sprzedam.
Tel. 0502-394.a68.
Volkswagen Golf I 1.6 D, 1982 rok
-sprzedam. Tel. 0421710-73-53, 0667-592-001.
Matiz, 1999 -rok, Palio 1.4 giiz, 1998 rok,
Nubira 1.6, 1998 rok, gaz, Jetta 1.6 gaz,
1989 rok - zamiana. Tel. 042/719-20-77,
0604-392-876. www.auto-agro.gratka.pl
Fiata I 26p oraz duż.o części do Malucha
- sprzedam. Tel. 0889-334-747.
Volkswagen Bora TOI, 2000 rok, srebrny
metalik - sprzedam. Tel 046'838-30-30
wieczorem.
Fiat CC 700, XII 1997 rok, bezwypadkowy,
gr.matowy, radio, stan bardzo dobry, w pełni
sprawny - sprzedam. Tel. 0509-061-804,
042/719-29-08.
Ford Focus 1.6, 1999 rok, kupiony w salonie
- sprzedam. Tel. 0601-262-733.
Citroen C15, 1999/2000 rok - sprzedam. Tel. 0421119-98-39, 042/617-17-17.

126p Bis, 300 zł - sprzedam.
Teł. 042111~.
Golf, 2000 rok -sprzedam. Tel. 0505-056-590.
Punto, 2000 rok - sprzedam.
Tel. 0505-056-590.
Passat 1.9 ID -sprzedam. Tel. 0504--019-557.

126p, 1994, OC, przegl~ 550 zł -sprzedam.
Tel. 046/814-50-78.
Absolutnie cale, osobowe,
uszkodzone - kupię. Tel. 0509-~.
Absolutnie kupię
Tel. 0506-ó71-247.

każde

auto.

Audi A4 1.9 ID!, 1996 rok, I właściciel
- sprzedam. Tel. 0600-944-728.

Auta powypadk~ skupujemy.
Tel. 0605-1~4.
Cinquecento 0.7 Kat, 1998 rok - sprzedam.
Tel. 0609-837-038.
Cinquecento 1998 rok, =!" 3800
- sprzedam. Tel 0602-129-482.

zł

Części Fiat Tempra 1600, 1993 rok
- sprzedam. Tel 0698-031-631.
Części krajowe i zagraniczne.
Tel. 0506-ó71-247.

Daewoo Lanos Sedan 1.5, 1998 rok,
zadbany, bezwypadkowy - sprzedam.
Tel. 0606-535-457.

Daewoo Lanos ze wspomaganiem - kupię.
Tel. 0608-108-139.
Daewoo Matiz Life 2000 rok, 65000 km,
zadbany, stan bdb, cena 8700 zł - sprzedam.
Tel.0694-28-74-47.
Daewoo Nexia 1.5, 1996 rok, gaz - sprzedam.
Tel. 0665--050-474.
Fiat l 26p, 1994 rok, czerwony - sprzedam.
Tel. 0888-296-821.
Fiat 126p, 1989 rok, biały - sprzedam.
Tel. 0505-256-889.
Fiat Brava 4, rozbity przód - sprzedam.
Tel. 046/839-63-14, 0668-129-786.
Fiat Ducato 2.50, 1993 rok, dubel kabina
+ skrzynia - sprzedam. Tel. 0888-445-679.

i cale. Tel. 0601-161-030.

Fiat Seicento I.I, 2003 rok, I właściciel,
bezwypadkowy - sprzedam lub zamienię
na tańszy. Tel. 0501-715-609.

Cinquecento 704, 1997 rok, stan dobry
- sprzedam. Tel. 042/710-73-56 po 15.00.

metilik, I

Kuplę

powypadkowe, uszkodzone

VWT-4, 1995rok,cena
Tel 0421719-24-69.

15500zł-sprzedam.

Fiat Bravo 1.6 I6V GT, 1999 rok, Wity,
3-<lrzwiowy, przebieg 97000 km, elektryl:zne szyby i lusterka, wspomaganie kierownicy, ABS, stan dobry, cena 9800 zł - sprzedam.
Tel. 0512-249-545.
Golf 1.3, 1988 rok - sprzedam.
Tel. 0421710-72-97 po 19.00.
Fiat Ducato 2.8 JTD, 200 I rok, przebieg
I 02000 km, kontener dl. 3,20 rn, wys. 2 rn,
szer. 2,IO m, I wla.ściciel - sprzedam.
Tel. 0606-918-282.
Mitsubishi Canter, 1993 rok, 7-osobowy,
laweta - sprzedam. Tel. 0509-083-222.
Skoda Pieap 1.9 D, 1998 rok - sprzedam.
Tel. 0603-872-897.
Ford, Opel, VW - części mechaniczne
i blacharskie - sprzedam. Tel. 0421719-16-67,
9.00-17.00.
Ford Escort Bolero U comb~ 1999 rok, gaz
- sprzedam. Tel. 0602-555-203.

Fiat Siena 1.4, gaz, 1998 rok, bordowy
wla.ściciel, możliwość rat
- sprzedam. Tel. 046'835-33-08.
Fiat Siena 1.4, g;tz, srebrny metalik
- sprzedam. Tel. 0606-535-457.
Fiat Uno, 1.999-200 I rok, 5-drzwi Tel. 0695-883"-44 l.

kupię.

Ford Escort lJ, 1996 rok, gaz, airbag.
centralny zamek, alarm, radio, tanio
- sprzedam. Tel. 0609-818-919.
Fo!JI Escort 1.6 l 6V, 1993 rok, czarny, 5-<lrzwi,
elek. Lusterka i szyby - sprzedam.
Tel. 0667-745-502.
Ford Escort 1.6 16V, 1993 rok, gaz
- sprzedam. Tel. 0603-244-059.
Ford Escort 1.8 IDL 1998 rok- sprzedam.
Tel. 0603-229-631.
Ford Escod Bolero, 1.3, salon, 1998 rok,
llKYŻliwość na raty - sprzedam.
Tel. 0515-179-219.
Ford Escort, 1.6 l 6V, comoi, klima,
wspomaganie, airbag. centralny zamek, radio
- sprzedam. Tel. 0505-818-244.

KWIACIARNIA „IKEBANA" NA NĄROŻNIKU NOWEGO RYNKU l 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. ŁĘCZYCKIEJ;
• SKLEP P. JANKOWSKIEJ W JACKOWICACH; • SKLEP P; PIECHOWSKIEJ W CHRUŚLINIE; •SKLEP P. PAPIERNIK W KOMPINIE, BEONARACH I NIEBOROWIE';
• SKLEP P. PACLER W BOBROWNIKACH; •SKLEP P. MOTYLSKIEJ W JAMNIE; • KIOSK P. WESOŁOWSKIEJ NA RYNKU KOPERNIKA W KIERNOZI; • SKLEP
P. BEJDY W OSTROWIE; • SKLEP P. GOJ W PARMIE; •SKLEP P. MARCZAKA W KRĘPIE I W DOMANIEWICACH; • SKLEP P.KOWALCZYKA PRZY UL GŁOWAC
KIEGO W ŁYSZKOWICACH; •SKLEP P. WODZYŃSKIEGO W RQGÓŻNIE; •SKLEP GS W ZŁAKOWIE KOŚCIELNYM; •SKLEP P. FIGATA W NIEBOROWIE;• SKLEP
P. SZALENIEC W ZABOSTOWIE; • SKLEP P. SOKALSKIEJ W ZAWADACH; • SKLEP P. TOMCZAK W BROONYM JÓZEFÓW; • SKLEP P. FOKS W GRUDZACH
STARYCH NR 60; Ili 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.; • SKLEP ,KOS" W GĄGOLINIE PŁO . ; • SKLEP
„U MICHAŁA" P. WRZESIŃSKIEGO W OSMOLINIE, UL. RYNEK 1; • PPH „KARINA" P. LUCYNY SIEWIERA W BEDNARACH KOLONII;• SKLEP P. GŁOWACKIEGO
W SOKOŁOWIE 19; • SKLEP „ABC •.. " P. GORTAT PRZY UL. RYNEK KOŚCIUSZKI 17 W BOLIMOWIE: • SKLEP P. KLIMCZAK W TRZCIANCE 54; • SKLEP P. TOMASZA
SKOPA W HUMINIE 448; •SKLEP P. ZAJĄC W ZDUNACH 142; •PUNKT POCZTOWY P.URSZULI ORZESZEK W SOCHACZEWIE NA UL. PŁOC:KIEJ 46148; •SKLEP
WiELOBRANŻOWY P. MAŁGORZATY SZAGA W SOBOCIE PRZY PLACU ZAWISZY CZARNEGO 12; • SK~~ WIELOBRANŻOWY P. KWIATKOW$KIEGO W ZDUNACH 25

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „NŁ":.

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO" WIEŚCI":. SKLEP SPOŻYWCZO-MIĘSNY W GŁOWNIE, UL. SIKORSKIEG04; •

SKLEP

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

W STRYKOWIE, STARY RYNEK.

OGLOSZENJ~ DROBNE
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Ford Fiesta I.I, 1993 rok, 5 drzwi, siedzenia
&zielone - spr?.edam, :zamienię.
Tel. 0504-833-056.
Ford Fiesta 1.3, 1996 rok, 5-0rzwiowy,
a właściciel, salonowy, bezwypadkowy
- sprzedam. Tel. 046/834-81-14.
Ford Mondeo 1.8, 1993 rok,. gaz sekwencyjny, 7300"21 - sprzedam. Tel. 0501-581-906.
Ford Mondeo 1.8, 1995 rok, stan dobry
-sprzedam. Tel. 0503-126-774, 0602-685-613.
-

Ford Scorpio, 2.0 + gaz, 1990 rok, tanio
- spczedam. Tel. 0600-272-303.
Ford Transit 2.50, 1994 rok, 6-0sobowy,
furgon - sprzedam. Tel. 0608-634-384.
Ford Transit, 2,5 D, 1998 rok, blaszak, cena·
12600 zł - sprzedam. Tel. 0601-701-180.
Golfill 1.9 TDI, 1994 rok, cena 11000 zł
- sprzedam. Tel. 0605-899-772.
Honda Civic, 1.3, 1994 rok, składak, tanio
- sprzedam. Tel. 0669-366-347.
Ibiza 1990 rok, amortyzatOI)' p=guby,
rozrusznik, lampy. stacyjka, tarcze, hamulce.
Tel. 0604-147-682.
Każde powyżej 1990 roku, całe lub uszkodzone. Tel. 0503-126-774, 0602-685-613.

Kupię katalizatory • każdy.
Tel. 050&671-247. •

Opel As1Ia Sedan, chętnie - kupię.
Tel. 0694-216-417.
Opel COlsa 12, 1997 rok, gaz, stan bardzo dobry,
salonowy - sprzedam. Tel. 0600-344-059.

Łada 2107, 1988 rok, gaz, w stanie dołxym.
jest ąilacaia i ma pzeglą:l, Rawa Mll2DWiecka
- sprzedam. Tel. 0661-051-156.

Samara na części. Tel. 0600-474-423.

Mazda 323, 1990 rok, cena 4500 zł
- sprzedam. Tel. 046/814-41-'!4.
Mazda 626. 2.0 D, 1989 rok - sprzedam.
Tel. 0663-898-017.
Mercedes okular 2.2 D, 1996 rok, świeżo
sprowadzony, przygotowany do rejestracji,
bogate wyposażenie, - sprzedam.
Tel. 0602-660-126.
Mercedes Sprinter Max 312, 1995 rok
- - sprzedam: Tel. 0608-634-384.
Mercedes Vito 108, 2.30, 1996 rok, 5-osobowy, furgon - sprzedam. Tel. 0608-634-384.
Mitsubishi Carisma 1.9 ID, srebrny metalik,
1999 rol(, full opcja - sprzedam.
Tel. 0667-745-502.
Nissan Primera 1.6 l 6Y, 1996 rok, centr.
zamek. el. szyby, lusteri<a, wspom3l';lllie
- sprzedam. Tel. 0604-233-371, 046'831-07-89.
Nissan Sunny, 1993 rok, gaz, cena 3500 zł
- sprzedam. Tel. 0602-129-482.
Opel Astra 1.4, gaz, 1998 rok, Sedan,
bezwypadkowa, Il wlaścicie~ możliwość rat
- sprzedam. Tel. 046/835-33-08.
Opel Astra 1.6, 1997 rok, biały
bezwypadkowy, cena 8600 zł - sprzedam.
Tel. 0698-084-273.
Opel Astra 1.6, X 1999 rok, 5-<lrzwiowy,
bezwypadkowy, wspomaganie, U właściciel
- sprzedam lub :zamienię na tańszy.
Tel. 046/834-81-14.
kupię.

Opel As1Ia a 1.6, 2001/2002 rok, salon,
gaz - sprzedam. Tel. 0502-554o461.
Opel Astra U, 2.0 DTL, 1999 rok - sprzedam.
Tel. 0604-155-544.
Opel Astra combi 1.7 ID, 1997 rok
- sprzedam. Tel. 0508-213-836.

\blkswagen Transporter 1.90, 1993 rok,'
3-0SObowy, ftu&on - sprzedam.
Tel. 0608-634-384.
Volkswagen Transporter 2.4 D, 1991 rok,
6-osobowy, ftu&on - sprzedam.
Tel. 0608-634-384.

Opel Corsa, 5-dnwiowy, zdecydowanie
- kilpię. Tel. 0695-509-226.
Opel Kadett I. 70, silnik kompletny, skrzynia biegów części róine. Tel. 046/815-41-63.
Opel Kadett 1.6, 1991 rok, instalacja
gaz.owa, rozbity pl7ixl, cena do uzgodnienia
- sprzedam. Tel. 0661-976-966.
Opel Omega 2.5 ID, 2000 rok, combi,
srebrny met, full opcja, nawigacja - sprz.edarn.
Tel. 0511-315-l 19.
Opei Vecta 1998 - 2000 rok - kupię.
Tel. 0692-829-882.
Opel Vecira I. 7 lDS, 1996 rok, 13000 zł, Seat
Tolalo 1.8, 1996 rok, 7500 zł, VW Golf m 14,
oombi, 1995 rok, 7000zł, VW Golfill 19D,
1995 rok, 7500z1 - !p71lCbn Tel. 0694-745-543.

Opel Vectra l .7D, 1993 rok, wyposaż.ony
- spczedam. Tel. 046/831-07-72, 0607-258-290.
Opel Vectra combi 2.0 D, 1999 rok, zadbana,
wyposaż.ona - sprzedam. Tel. 0603-588'228.

Opel Vectra, rozbity na części - sprzedam.
Tel. 0507-385-060.

Lublin, 1996 rok - spr=lam.
Tel. 0693-66-80-71.

Opel As1Ia hatchback, 5-dnwiowa Tel. 0606-472-251.

właściciel

Opel Vectra, 1.8, 1995 rok, bezwypadkowy,
centralnyzamek,ABS-sprzedam
Tel. 0668-426-21 O. .

Uiguna 2.2 ID, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 0502-220-676.

Łada

Opel As1Ia Sedan 1.4, 1998.rok, I
- sprzedam. Tel. 0603-588-228.

Peugeot 205, 1.4, gaz, 1991 rok
• sprzedam. Tel. 0602-792-820.
Polonez Caro 1.5, l 994/l 995 rok, gaz,
cena 1500 zł - sprzedam. Tel. 0502-728-916.
Polonez Truck, 1992 rok, gaz, 2-osobowy,
krótki, zabudowa - tanio sprzedam.
Tel. 0503-607-085, 0660-636-814.
Polonez, 1995 rok na części - sprzedam. •
Tel. 0660-747-839.
Renault Clio 1.2, 2003 rok, bezwypadkowy,
3-0rzwiowy, I właściciel, 17600 zł, możliwość
zamiany lub sprzedam. Tel. 0602-367-765.
Scorpio - bialy, 1989 rok, Alfu Romeo,
1992 rok - kupię. Tel. 0663-111-180.

MOTOROWE
Motocykle -

kupię.

Tel. 0513-019.003.

•

.;~
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Tel. 0602-504-924.

Dcm 120 mkw„ dwa lulynki ga;podart:re.
Bogoria G6rm, gminaZdlny. Tel 0604-m-523.

a

Działka 3600 mkw. między ul. Socba=wską
Poznańską, Tel. 0511-122-479.

Sprzedam mieszkanie 48 mkw.
Tel. 0602-895-814.

Sprzedam ziemię 2,5 ha, ul. Czajki, Łowicz.
Tel. 046/837-81-69, 046/83.7-40-92
po 20.00.

Sprzedam mieszkanie na os. Broniewskiego,
38,80 mkw. Tel. 046/837-56-58.

Niezabudowana działka ok. 300 mkw.,
w zabudowie szeregowej
przy ul. Tkaczew (za Wydziałem
Komunikacji). Tel. 0502-163-270.
61 mkw„ os. Konopnickirj,'Łowicz.
Tel. 0691-333-346.

19 mkw, na M-3.

Kurkowa - kiosk. Tel. 0609-855-375.

Skuter zabytkowy, odrestaurowany.
Tel. 0693-607-208.

.., .., .., ..,

Skuter Suzuki Etipiuro, 1999 rok, 125 cm'.
Tel. 0509-083-222.

NOWA

.

1361 mkw.,

Sprzedam 2,40 ha ziemi, mirjscowość
Remki 8. Tel. 0241285-82-48.

Sprzedam gospodarstwo 10 ha, dom
w stanie surowym. Tel. 04618J8..27-35.
Sprzedam działkę budowlaną 2500 mkw„
okolice Łowicza. Tel. 0<!6f837-47-52.

Sprzedam gospodarstwo rolne 5,33 ha,
28, gm. Kiernozia
Tel. 024/277-92-21.

Sprzedam działkę rekreacyjną.
Tel. 046/837-86-91, 0781-605-739.

Mieszkanie 34 mkw„ os. Kostka.
Tel. 046/837-04-25, 0600-298-828.

Sprz.edamdomwt.owiczu. Tel. 0501-788-401
w godz. 19.00-21.00.

Spr=lam działkę budowlaną, 850 mkw„
przy ul. Kaliskirj. Tel. 0507-326-788.

Chruśle

-

... .., .., .., .., .., .., .
' REKLAMA -

····--·-··-·-···------„„-„.- „„.--„„..,-----„ .

I

t:.hal.ia.

Sprzedam Ogar 205. Tel. 781-820-257.
Sprzedam Skuter Qest, 2004 rok.
Tel. 0509-972-880.

"'

~
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STREFA BEZPIECZENSTWA ·

i

GARAŻE
GARAżE BLASZAKI -NAJTANIEJ

NA MAZOWSZU. TEL 0609-30-30-31.
Sprzedam garaż przy [nterrnan:he.
Tel. 0509-318-482.
Sprzedam garaż bl3S23I1y rozłożony, 24 mkw„
dostawny, solidnie wykonany.
Tel. 0605-636-188.
Do wynajęcia garaż + pomieszczenie.
Tel. 0691-620-837, 046/837-53-67.
Sprzedam garaż metalowy 25 mkw.
Tel. 0602-615-399.
Garaże blaszaki, tanio,
profesjonalnie. Tel. 0609-303-031.

Bezpiecznie
i bogato

- 2 poduszki powietrzne
automatyczna klimatyzacja
- radio z CD
- szyby elektryczne z przodu
centralny zamek zdalnie sterowany
- elektrycznie sterowane lusterka,

1,70 ha, duży dom, okolice
Domaniewic. Tel. 0501-231-510.

resztę spłac15z

a do tego

podgrzewane, z czujnikiem temperatury

-

światła

w kredycie 1%•

„

4 lata gwarancji „!

przeciwmgielne

- kolumna kierownicy i

foteł

kierowcy

z regulacją wysokości
- komputer pokładowy

Sprzedam pół bliiniaka Łowicz,
ul. Poprzeczna 21, tel. 0887-117-519,
0667-313-391.
Sprzedam mieszkanie 75 mkw„ cegła,
a piętro, ut. Bolimowska.
Tel. 046/837-48-76, 0609-024-427.

yjedziesz za
445 złotych

wyposażona:

- ABS

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

- skórzana kierownica

Chronimy Ciebie.

Chronimy Twoje

pieniądze .

.

• ••••••••••• ••

Sprzedam komplet kół „16"/205, niski
profil, alwniniowe, stan idealny.
Tel. 046/831-81-75.

Sprzedam nieruchomość, z.duny.
Tel. 0604-489-285.

Tico, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 046/832-20-70.

Sprzedam gospodarstwo rolne
(dorn piętrowy, 2 stodoły, obora, garaż),
Wola St<;powska Tel. 0608-482-820.

Volkswagen Golf 1.9 TDI, 1996 rok,
bordo metaLik, I właściciel - sprzedam.
Tel. 0693-861-221.

.

działkę budowlaną

Tel. 0662-019-283.

Skup aut rozbitych, skorodowanych
bez prawa do rtj"estratji. Tel. 0604-136-932,
046/832-73-78.
Sprinter, 1997 rok, stan bardzo dobry, krótki
- sprzedam. Tel. 0605-21-85-84.

Toyota Carine E 1.6, gaz, 1994 rok, zadbana
- sprzedam. Tel. 0695-688-246.

-

Sprzedam

Zamienię kawaleri<ę

Sprzedam Simsoo S51. Tel. 0601-662-894.

..:

Jastr7.ębia

WSK 175, kros, bez papierów - pilne
sprzedam. Tel. 0606-354-605.
Sprzedam skuter Gizmo oraz mirń skutery.
Tel. 046/838-89-64, 0697-~67-860.

•

Sprzedam 3 ha ziemi, Janinów k. Bielaw.
Tel. 0665-727-585.

Sprzedam 1,5 ha łąki nad Bzurą.
Tel. 0604-582-243.

Duża posiadłość

Toyota Ou;ina 2.0, Xll 1995 rok, gaz.
Tel. 0501-742-540.

:

Gospodarstwo 3 ha z Zllhudowaniami.
Tel. 0665-072-555.

Sprzedam Romet Tel. 0603-506-931.

Seicento 1998-200Ó rok - kupię.
Tel. 0695-502-628.

Sprzedam części Polonez, Audi, blacharskie
i mechaniczne. Tel. 0515-140-416.

OGLOSZENIA ~DROBNE

Szczegóły

u Autoryzowanych Partnerów Renault. www.renaulLcom.pl
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A do tego super n iespodzianki !

60 mkw., w cegle+ garaż - sprzedam.

UWAGA! Tylko w Skiemiewicach !
Do każdego zamówionego w dn. 12.10 - 16.11.2006
modelu Renault bagażnik pełen niespodzianek·

Tel. 0604-627-662.

z super wieżą CD-MP3 !!!

Sprz.edarn atrakcyjne dzialki budowlane,
rolno-leśne i leśne na przedmieściu Łowicia.
Tel. 0606-902-222.
Sprzedam działkę budowlaną, os. Mysiaków.
Tel. 046/837-69-33.

\blkswagen l'asiat 1.9 ID!, Sedan, XlI 2000
rok, zarejestrowany w kraju - spczedam.
Tel. 0509-822-409.
.

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

Volkswagen Polo 1.3, 1988, benzyna+ gaz,

Sprzedam 19 ha z zabudowaniami

cena 1900 zł - sprzedam. Tel. 0508-846-238.

w okolicach

Volkswagen Polo, 5-drzwiowy,
bezwypadkowy - sprz.edam.
Tel. 0606-436-231.

Sprzedam działkę rolno-budowlaną,
5400 mkw., przy ul. Annii Krajowrj.
Tel. 0515-706-832.

Łowicia.

Skierniewice, ul.Buczka 2
tel. 046/ 833-26-90
Łódź, ul.Brukowa 2 tel. 0421 612-12-22 •
Zgierz, ul.Łódzka 28 tel.042/ 716-26-52

Tel. 0602-578-812.

Tylko u Nas !!!

I

I

I

I

~

całości

PO BYŁEJ WYlWÓRNI PASZ
wŁowiczu, ul. Gen. Klickiego 110/112
przygotowany wstępny projekt podziału·
możliwość negocjacji
POLECAMY MAGAzYN 1800 M2
NA DZIAŁCE 6000 M2
Tel. 022-570·21·21, kom. 0667·676-676 ~

Od 1981 roku robimy swoje.
Profesjonalnie.

lódi, ul. Strykowska 131

"'

(wyjazd z Łodzi na Łowicz)
Zapraszamv • szy :ł fe p

1 bi r 6 z
icza i okolic
na umknlęty pokaz nowego mod lu Peugeot Boxer,

w dniu 20.10.2006 r. o godz.12.00.

e-mail: apgarage@peugeot.com.pl

I

częściach

IPGARAGE®

www .apgarage.peugeot.pl

I

•

DO
SPRZEDAŻY
w
lub w
OBIEKT

NAJLEPSZV
SALON W POLSC

W programie poczęstunek oraz Inne atrakcje
salon: {042) 617-07-20 pn.-pt. 9-18, sob. 9-14
samochody uiywane: (042) 617-07-19
serwis: (042) 617-07-17 pn .-pt. 7-18, sob. 8-14
blacharnia łaklemla: (042) 653-35-39

;;;,as;; ;,m~
1

ZŁ
www.peugeot.pl
Peugeot 107,

niezły łobuz.

Sprytny, zwinny, a równoaeSn!e
jego cena budZJ taką samą sym-

W pełni bezpieczny I osu:zędny.

patię

jilk jego wygląd. Zapraszamy!

PEUGEOT. ZAPROJEKTOWANY, BY CIESZVĆ.
Uam samochodów ogramczona.

Szczegóły

w salono'e Peugeot.

Zuiycie pal!Wa' 4.111100 km. M>i$fa C02, 109 g/l<l1>, dla wo1ka 1.'I HOI 5'1 KM.

•
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OGŁOSZENIA.

Spr7.edam tanio bar z wyposażeniem
przy trasie Warszawa - Poznań, powiel7..chnia ok. 220 mkw., działka 1700 mkw.
Tel. 0603-514-000.
Budynek mieszkalao-gospodarczy
z warsztatem wulkanizacyjnym, Łowicz.
Tel. 0502-163-313.
•

wynajęcia komfortowo urządzone
mieszkanie M-4, os. Bratkowice, n piętro.
Tel. 0698-894-943.

Sprzedam działkę_ o powierzchni 4900 mkw„
Nowy Dwór Parcela. Tel. 0504-408-287.

Wynajmę_

NIERUCHOMOŚCI
-KUPNO

4600 mkw„ Łowicz.
Tel. 0502-163-313.
piętro

Sprzedam działki w Zielkowicach.
Zielkowice 99, tel. 0600-291-131,

dom w cenie do 120000 zł.
Tel. 046/837-94-53, 0880-151-132.

Sprzedam dom drewniany.
0461837-30-35.

~I.

Sprzedam motel - restauraiaja i stację
benzynową w budowie, trasa Kutno - Łowicz.
Tel. 0604-208-588.
Sprzedam lf2 bliźniaka, działka 400 mkw.
w Łowiczu, ul. Wyswgrodzka.
Tel. 046/837-46-01.
Sprzedam działkę budowlaną
ze starodrzewiem, 848 mkw„ Łowicz,
Korabka. Tel. 0668-422-789.
Sprzedam mieszkanie w Łowiczu 75 mkw.
(cegla). T~I. 0692-425-261.
Sprzedam I0,5 ha lasu 60-letniego wKrępie,
150 m od trasy Łowicz - Łódź.
Tel. 0601-819-920.
Działka

w Łyszkowicach
lub okolicy. Tel. 0503-065-795.
Kupię_ działkę budowlaną
Kupię

Sprzedam 72 mkw. lub zamienię
na 2 mniejsze. Tel. 0509-824479.

budowlana. Pilaszków 2.

Sprzedam mieszkanie, 49,5 mkw.
w Łyszkowicach. Tel. 0602-587-566.
Sprzedam ctnałkę OOOOwłaną, 4200 mkw.,
15, media w ulicy. Tel 046'838-33-44.

--l~enice

Budynki: mieszkalny i gospodarczy na dział
ce o powierzchni 0,94 ha, Antoniew, gmina
Nowa Sucha, możliwość podziału działki.
Tel. 0606-330-226.
Uzbrojone działki budowlane
przy ul. Sowińskiego i Cebertowicza.
Tel. 0421719-10-55 po ~.OO.

Sprzedam dom w<Jlownie. Tel <»217194(}.45.
Głowno, ul. Kamieńska 15, działka
5577 mkw„ ogrodzona, media w ulicy,
pod zabudowę. Tel 0421719-43-44,
0509-104-885.

Sprzedam działkę 1OOO mkw„
Tel. 0889-334-747.

Głowno.

Sprzedam działkę rolno-budowlaną
o pow. 5800 mkw. w Dąbrowicach.
Tel. 0606-382-756, 0606-382-nG.
Sprzedam PUB w centrum Sochaczewa, dwupoziomowy o pow. 125 mkw„
wpełniwyposażony.Tel.0606-364-601.

Sprzedam dom os. Zadębie nad zalewem.
.
Tel. 0461833-05-83.
Sprzedam działkę 7200 mkw„ Podkonice
Duże przy trasie Warszawa-Katowice.
Tel. 0667-990-662.
4 ha ziemi z możliwością zabudowy, Kaleń
Mazowieckiej. Tel. C»61815-19-53,
kom. 0606-436-704.

~- ;,,\awy

Sp:mlarn ctnałkę 2,2 ha,

Małgorztów

k. Rawy

Ma-znwiedciej,~rzcl<ii,g<xa TelOffil-244-975.

Sprzedam ziemię 5,5 ha, gmina Cieląi:lz.
. Tel. 0461814-20-17.
Sprzedam nowy dom w Babsku,
2000 mkw. Teł. 0600-828-058,
0698-781-102 (wieczorem).

działka

...§_przedam 2 ha ziemi w mitjscowości
Chrusty Stare. Tel. 0513-159-763.
Sprzedam działkę_ budowlaną
ze starodrzewiem, 840 mkw„ Łowicz,.
Korabka. Tel. 0668-422-789.
Komfortowy duży dom, hala
produkcyjno-magazynowa 600 mkw„
działka 3,6 ha. Tel. 0512-130-733.
Dom jedllopiętrowy, zbliźniaczony, c.o„
kanalizacja, studnia głę_binowa, działka 5660
mkw„ Rawa Mazowiecka. Tel. 0511-863-265.
Dom, Nieborów 136E, 220 mkw„ mieszkalnych na działce 700 mkw. Tel. 0608-074-059.

Sprzedam narożnik i wózek.
Tel. 0602-250-579.
Sprzedam dom, nowy 350 mkw.
Tel. 0509-766-789.

1;"°rzedam działkę_ Ogród ,,Konwalia".
Tel. 0600-833-303.
Sprzedam dom z działką 2500 mkw.
w Lipcach. Tel. 0603-359-{;78.
Sprzedam działkę budowlaną o powierzchni
2800 micw„ ul. Feliksów 28, media w ulicy.
Tel. 0221840-28-01 , 0515-660-815.
,

Sprzedam działkę_ 84 ary z lasem 50-letnim.
Tel. 046/835-30-<i6, 0508-257-134 . .
""!ifac, Skierniewice, ul. Trzcińska, 13600 mkw.
Tel. 0604-22-53-11.

Starzyńskiego.

Wydzierżawię_

Mysłaków
Wynajmę

tanio budynek mieszkalny.
107, tel. 046/830-38-17.

lokal. Tel. 0461837-32-54.

Do wynajęcia lub sprzedaży dom drewniany.
Tel. C»618J'l-30-35.

Do wynajęcia pokój w Warszawie (centrum).
Tel. 0501-145-226 po 17.00.
Wynajmę

dom na wsi. Tel. 0609-766-409.

Kupię_ dom z działką, może być do
Łowiczu. Tel. 0501-529-071.

Wynajmę dom w Łowiczu. Tel. 0505-<i 13-986.

remonru

w

Kupię_ 2-3-pokojowe na os. Starzyńskiego,
os. Broniewskiego lub os. Noakowskiego
(tylko I piętro); ewenrualnie zamienię
na 2-pokojowe w Warszawie.
Tel. 0607-090-228, 0695-995-160 po 17.00.

Łowicz.

Wynajmę_

Głowno. Teł.

Sprzedam wersalkę
Tel. 046/837-12-59.

używane holenderskie - stoły,
k~y, łóżka. Tel. 0502-322-564.

SptW:arka uszkodzona 1601; piec
akumulacyjny. Tel. 0694-335-495.

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

Sprzedam myjkę gorąco wodną Kaiszer, nowa,
z gwarancją, faktura VAT. Tel. 0604-078-564.

,,Sunshine",
„PFAFF", pial)ino niemieckie
,,FUCHS & MOHR". Tel. 0502-068-374.

Meble

2 kanapy

narożne,

2 futele, wersalka,

tapczanik I-osobowy. Tel. 046/838-31-56,
0887-488-592.
Sprzedam ro:zrusznik 24 V, prawie nowy
- 300 zł; opony 2 szt + dę_tki Zetor, zużycie
75% - 2000 zł; 2 silniki elektryczne, moc
0,70 kW, 900 obrotów/min. - 150 zł/szt.
Tel. 0600-605-866 po 20.00.
Drzwi z Niemiec, rolety, okna PCV używane
i nowe - duży wybór, dobre ceny - Piątek.
Tel. 0602-<il7-895.

wynajęcia

Sprzedam barak budowlany na płozach
i stemple budowlane, dmt 6 około 1OO kg.
Tel. 0660-636-557.

Agregat do wody lodowej 9 kW, 2900 I/min
wraz z pompą na palecie. Tel. 0667-296-582.
Zestaw kompułero"Of,
Tel. 0608-263-951.

używany.

Sprzedam ~tół do ping-ponga.
Tel. 0608-354-262.
Pl)1y gik - frezowane, do wykonania
łuków, kolumn, itp. - sprzedam.
Tel. 0604-9~7.
Używane meble stylowe, skórzane i inne
(z Zachodu). Przystępne ceay - do negocjacji.
Tel. 0605-721-113.

Sprzedam meble pokojowe na wysoki połysk.
Tel. C»6/837-21-73 wieczorem.

Kuplę ziemię.

Dom do

Kanapa rozkładana; komoda z przystawką
firmy Forte; 2 fotele wiklinowe ,,muszla";
stolik, stan idealny - bardzo tanio.
Tel. 0506-l 78-<i70.

Kupię_ działkę_ budowlaną

lub ziemię_ do 2 ha.

Tel. 0605-<il0-557.
mieszkanie 57 mkw. w Łodzi
na mniejsze w Łowiczu (parter lub l piętro),
lub kupię_ 2 pokojowe w ł:owiczu.
Tel. 042/655-37-81.
Zamienię

lub dorn do remonru - Nieborów lub okolice. Tel. 0697-<i23-993.
Kupię działkę_ budowlaną

Kupię_ mieszkanie do 40-48 mkw.
Tel. 046/837-33-<i8.
Kupię_ mieszkanie do 40 mkw. lub mały domek
na działce. Tel. (»21719-57-92 wieczorem

Kupię_
Teł.

mieszkanie do 40 mkw.
0510-281-982.

Działkę inwestycyjno-budowlaną

Kupię

dom w stanie surowym,
wszystkie media, Skierniewice.
Tel. 0660-702-585.
Kupię_ działkę_ okolice Skierniewic,
Rawiczów, Strobów. Teł. 0602-154-389.

NIERUCHOMOŚCI
-WYNAJEM
Mieszkanie i pokoje do wynajęcia
w Łowiczu. Tel. 0511-019-833.

Do wynajęcia powierzchnia biurowa
w Łowiczu przy ul. Nowej, 1 piętro.
Tel. 0602-<i91-756 po 15.00.
Do wynajęcia pawilon handlowy 50 mkw„
z placem 1500 mkw„ róg ul. Klickiego
i ul. Napoleońskiej. Tel. 046/837-42-46,
0605-578-502.
Wynajmę

100, 200, 300, 600 mkw.
powierzchni magazynowej, Łowicz,
ul. Magazynowa 11. Teł. C»6/837-<i9-33.

Do wynajęcia lokal przy ul. Mickiewicza
w Łowiczu. Tel. 0509-318-482.
Lokale sklepowe i biurowe,
atrakcyjnie zlokalizowane,
na Staryui Rynku w Łowiczu
- do wynajęcia. Tel. 0~1-203.

wyjątkowo

Lokale biurowe do
Tel. 0602-192-463.

wynajęcia.

Do wynajęcia dwa lokale sklepowe, Łowicz.
Tel.

046/~37-<i3-15

po 18.00.

M-3 do wynajęcia, os. Bratkowice.
Tel. 0510-750-682, 046/838-98-87.
lokal 20 mkw. na dzialalność
w centrum Łowicza. Tel. 0692-432-857.

Do

wynajęcia

Do wynajęcia lokal 40 mkw. w Łowiczu,
na działalność. Tel. 046/837-1 O-<i9.
Poszukuję_ 2 pokoi z
Tel. 0513-528-672.

kuchnią

Wynajmę lokal około
Tel. 0604-908-:664.

w

Łowiczu.

wynajmę_ szwalnię_

Umeblowane 3 pokoje z kuchnią w Głownie
- do wynajęcia Tel. 0608-203-288.
Do wynajęcia domek w Głownie (c!Wa poko. ku hni łazienka) G · ·1 b dynki
go· araz u
Je, c a,
spodarcze na dz1aialność. Teł. 0668-176-985.

Do

wynajęcia

Pub ,,Murowana Piwnica",
Rawa Mazowiecka, ul. Wyszyńskiego I,
czynsz 980 złlnK:. Tel 0606-952-277.
Wynajmę tanio plac 950 mkw., garaż 50 mkw„

lokal 160 mkw. (Piwnica) w centnun
Rawy Mazowieckiej. Tel. 0606-952-277.
Skierniewice, do wynajęcia lokal
na działalność gospodarczą 140 mkw.
Tel. 0509-849-465.
Wynajmę_ działkę 900 mkw„ skrzyżowanie
Widok - Wyszyńskiego obol< autokomisu.

Tel. 0608-41-36-34.
Pokój z kuchnią, Skierniewice
Tel. 0501-179-470.

koło

dworca

Wydzierżawię gospodarstwo IO ha
z budynkami, Adamowice gm. Mszczonów.

Tel. 046/831-754.

KUPNO - RÓŻNE
Kupię_ złom.

Tel. 0504-350-641.

chustki jedwabnice, biełonki, kaftaniki, kiecki łowickie, kocierzewskie, narzuty, obrusy starodawne. Tel. 0602-279-393.
Kupię kręgi betonowe zbrojone o średnicy
100, ilość 40 szt Teł. 0693-157-147.

inne

betonowe. Tel. 0501-074-060.

18 szt. przepustów betonowych o
60 cm. Tel. 06()()-{i96-620.

średnicy

Stare przedmioty gospodarstwa domowego,
gospodarstwa rolniczego i inne.
Tel. 0889-118-420.
Kupię

starocie, militaria, bagnety, hehny,
mundury, odznaczenia, medale, monety.
Tel. 046/838-<il-87, 0607-311-660.
Kupie silnik elekttyczny 380 V, o mocy
1-1,5 kW, 900 obrotów na minutę_.
Tel. M61838-59-65.

Kupię komin metalowy, średnica 30 cm,
wysokoś'ć ok. 8 m, grztjniki żeliwne.

gabinet lekruski, Łowicz,
ul. Armii Krajowej 4a. Teł. 046/837-{;3-10,
0608-419-590.
pokój dla studeatki łub uczennicy.
0691-<i20-837, 046/837-53-<i7.

Wynajmę

Przyjmę_ na stancję dwie osoby, niepalące,
bloki w centnun Łodzi, ul. Wolborska
Tel. 0606-102-79~

Do wynajęcia lokal, pow. 50 mkw„
w centrum. Tel. 0603-441-292.
Segment bliźniaka - firmie wynajmę.
Tel. 0665-072-555.
Do wynajęcia lokal handlowy,
pow. około 30 mkw. Tel. 0509-365-800.
Wynajmę domek z działką 900 mkw.
na os. Górki, może być na dzialalność.

Tel. 046/833-45-12.
OSP Skowroda Północna wynajmie lokal
na sklep spożywczy. Tel. C»6/838-12-56
po 17.00.

SPRZEDAŻ • RÓŻNE
Nowe i używane komputery, monitoiy, laptopy, notebooki - po konkureacyjnych cenach.
Gwarancja firmowa i serwis, FVAT.
Tel. 0601-946-286.
Drewno kominkowe,
Tel. 0501-<i58-261.

opałowe,

sezonowane.

Plandeka do Stara. Tel. 0601-297-775.
Sprzedam rusztowania warszawskie,
betoniarki, C'lę.ści zamienne, ślusarstwo.
Tel. 0510-124-700.
Firma Gama oferuje piece na ekogroszek
i uniwersalne z montażem. Tel. 0602-587-34).
Sprzedam kocioł c.o. Moderator z Hajnówki,
moc 22 kW. Tel. C»6/838-21-30,
0607-199-4 72.
Sprzedam komputer (karta graficzna Radeon
9550, AMD 2600), monitor CRT IT',
głośniki Creative 5.1. Tel. O(i00-393-104.
Sprzedam piec wę_głowy IO kW, termę
elekttyczną 80. Tel. 046/837-49-27.

Sprzedam mieszkanie 55 mkw„ Warszawa
01omiczówka. Tel. 0221774-19-15.

Wynajmę

magazyn o pow. 300 mkw.
w Łowiczu. Tel. 0607-267-206.

Sprzedam mikser muzyczny 12-kanalowy,
piecyk do ogrzewania Płomień I .
Tel. 0887-060-154.

Sprzedam 3 ha ziemi, tanio, połcrżona
w Byczkach. Tel. 0609-603-151.

Mieszkanie do wynajęcia, 25 mkw„ Łowicz.
Tel. 0602-198-149.

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

Sprzedam budynek mieszkalno-usługowy
(kamienica) w Skierniewicach, ul. Batorego.
Plac 1700 mkw. Tel. 0601-37-12-21.

Poszukuję mieszkania do wynajęcia
i współlokatorów studentów, Łowicz.
Tel. 0788-800-840.

Sprzedam umywalkę z szafką, kurtkę_
damski · długi.
Tel. 0602-370-470.

· damską skórzaną, płaszcz

Teł.

0604-318-472.

Stół + krzesła; fotele + wersalka.
Tel. 046/837-52-18.

Strój kocierzewski, kaftaniki,
Tel. 060I-<i13-883.

narzutę.

Komputer - tanio. Tel. 0781-997-992.

sprzedam. Tel. 0695-090-979.

Sprzedam stemple4 m. Tel. 046/837-13-76.

Drukarka - tanio. Tel. 0781-997-992.

Sprzedam brykiet drzewny do kominków.
Tel. 0501-074-045.

Telefon Nokia 3510; Motorola C350
- okolice Łowicza. Tel. 0509-822-732.

2 segmenty pokojowe, ława, 2 fotele.
Tel. 0606-101-755, 046/837-63-71.

czerwona, max; koło kompletne
do C-360; okna nowe drewniane;
przyczepka samochodowa Tel. 0667-118-194.

Witryna chłodnicza z nadmuchem - tanio.
Tel. 0508-324-558.

Cegła

J'iec Kamino. Tel. 046/83%3-13.
używane.

Meblościankę_

Tur, 2 fotele, biurlm
komputerowe. Teł. 0512-921-054.

Grzejniki żeliwae, mało
Tel. 0694-993-102.

Sprzedam ogrzewacz 'i§!KJwy, szalka na butlę_
gratis. Teł. 0697-<i34-096.

Zamrai.arlca skrzyniowa 125 I.
Tel. 0461837-21-43.

ćwiczeń

ze

sztangą.

Wypoczynek, kanapa 3, 2, I + ława, regał.
Tel. 0502-821-975.

Sprzedam ziemię pod kwiaty, trawę.
Tel. 046/837-134 po 20.00.

Stemple budowlane. Tel. 0665-723-997.
Sprzedam łóżeczko dla dziecka z materacem
- tanio. Tel. 0880-090-638.
Czarne biurko z nadstawką
Tel. 0608-<i21-906.
Skrzynki jedynki po
Tel. 0500-097-340.

jabłkach.

Piec c.o. miałowy, użytkowany I ,sezon.
Tel. 024/285-42-56.
Sprzedam piece akumulacyjne 3 kW i 1,5 kW.
Tel. 0604-174435.

Kupię betoniarkę.

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

Sprzedam Casio - 200 zł.

Sofę_ skót7aną-

Sprzedam wózek dziecięcy, 3-funkcyjny,
w dobrym stanie. Tel. 0509-822-400.

Tel. 0667-018-067.

Sprzedam nowe trzyszybowe okna
drewniane, 5 szt. (146 X 148 cm), bardzo
tanio. Tel. 0502-226-286.

Drzwi wewnę_trzne 80 cm - 2 szt.
Tel. 046/837-23-83.

Sprzedam spawarkę typ SPD 315.
Tel. 0698-565-005.

rusztowania warszawskie.
Tel. 046/830-35-02.

Opryskiwacz taczkowy z silnikiem
spalinowym - sprzedam. Tel. 0665-072-555.

Sprzedam nowy wysokiej klasy materac
160x200. Tel. 0660-934-887.

Kupię_ używane

Tel. 0609-064-641.

Wynajmę_

Sprzedam tanio piec c.o. do powierzchni
150-250 mkw. "'el. 0695-775-076.
"
Sprzedam tanio wózek wielofunkcyjny
z pełnym wyposażeniem, czerwony, stan bdb.
Tel. C»6/837-74-82 po 16.00, 0691-{i86-{i52.

Suknia ślubna, rozm. 3&/40.
Tel. 0662-061-851.

Tel. 0500-581-103.

Kupię używaną ttylinkę, płyty Jumbo lub
płyty

Akordeon 80 Welaneister.
Tel. 0604-318-472.

Sprzedam drzewka do sadzenia (tuje,
świerki, brzoza). Tel. 0600-215-589.

Kupię

Kupię łóżeczko.

Sprzedam atlas do ćwiczeń silowych.
Teł. '0889-118-420.

Sprzedam ławeczkę do
Tel. 0604-898-586.

30 mkw., w centrum.

Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe,
os. Starzyńskiego. Tel. 0506-082-848.

Teł.

Centrum - lokale do wynajęcia,
z maszynami.
Tel.0601-674-932.
Głowno

Sprzedam blachę_ trapezową 2 m x 1, I m,
0506-844-177.

blachę płaską Tel.

Sprzedam
szerokość

do odśnieżania,
2,80. Tel. 0605-896-130.
pług

Sprzedam krajzegę_ i sprężarkę 380 W.
Tel. 046/838-33-44.
Pralki, lodówki, zamrażarki,
zmywarki, (gal li). Tel. 0510-15USO.

Kuchenka gazowa 2-palnikowa z butlą,
nowy - tanio. Tel. 0604-603-812.

stół

Sprzedam pianino. Tel. 046/837-30-44.
Regał na wysoki połysk.
Tel. 046/837-74-34, 060ł-508-927.

Sprzedam grzejniki żeliwne.
Tel. 0461837-40-79.
Sprzedam laptopa P2. Tel. 0508-191-221.
Sprzedam maszyny szwalnicze: stebnówki,
dwuigłówka plaska, drabinkowa, stół prasąwalniczy z żelazkiem niskociśnieniowym.
Tel. 0693-824-708.
Komplet mebli sklepowych, ze szklanymi gablotami, do urządzenia sklepu bieliźniarskiego, kosmetycznego,
jubilerskiego itp. - tanio sprzedam.
Tel. 0602-717-125.

Meble przedwojenne. Tel. 0502-163-313.

Sprzedam foteliki 0-13 kg, granatowo-niebieski, stajl bardzo dobry Deltim, cena 120 zł.
Tel. 0697-725-858.
Sprzedam regał jasny,
Tel. 0511-874-770.

długość

3,40.

Piec c.o. wszystkopalny, z nadmuchem,
pod komputer, dwusezonowy
- niedrogo sprzedam. Tel. 0506-840-122.
wyjście

Słupki betonowe, ogrodzeniowe - sprzedam.
Tel. 0608-29-22-5 l.

Sprzedam overlock i maszynę do szycia.
Tel. 046/834-92-20.

Do wynajęcia mieszkanie 50 mkw.,
os. Kopernika, Głowno. Tel. M21719-21-IO.

Tanio 'sprzedam cyfrowy zestaw
satelitarny, bez abonamentu oraz rowerek
rehabilitacyjny. Tel. 046/837-66-26.

do szycia - tanio. Tel. 0508-479-970 .

Sprzedam piłę motorową 1.8, stan bardzo
dobry. Tel. C»6/835-39-<i8, 0662-019-723.

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

Tel. 0605-074-488.

szafę trzydrzwiową, kuchenkę
mikrofalową, skaner i drukarkę, maszynę

Sprzedam

Sprzedam gruz betonowy. Tef. 0501-347-446.

mieszkanie. Tel. 0604-260-277.

wynajęcia

paskarkę

rękawówkę_

Komputer z monitorem - tanio.
Tel. 0500-204-559.
Meble pokojowe, regały sklepowe.
Tel. 046/837-68-90.

Tel. 0600-928-211.

Sprzedam

Piec c.o„ stalowy. Tel. 0601-891-477.

Sprzedam nową pralkę Candy - tanio.
Tel. 0507-194-818.

Kupię_kawalerl<ęlubzamienię58mkw.namale

Do

używaną.

N9wy wózek inwalidzki, materac
odleżynowy. Tel. 0661-826-840 po 18.00.

i 2 fotele.
Tel. 046/837-74-81.

0602-<i30-316.

19.10.2006 r.

Sprzedam regał, dl. 3,20 m, kolor orzech.
Tel. 0461837-89-47.

Ławostół mahoń

30 miejsc noclegowych dla firmy.
Tel. 0510-048-<i36. .
Tanie noclegi -

DROBNE

pomieszczenie po sklepie
mięsnym na os. Sikorskiego, Głowno
oraz sprzedam urządzenia chłodnicze.
Teł. (»21719-24-69.

Atrakcyjna działka budowlana 1400 mkw„
ul. ł 8-go Stycznia
Tel. 0421719-41-77.

M-4 oraz garaż na os. Kopernika - sprzedam.
Tel. 0696-521-869.

mieszkanie, os.
Tel. 0508-147-697.

pokój, os. Konopnickiej,
Tel. 0501-236-038.

Głowno,

Sprzedam dom 150 mkw„ działka 2300 mkw„
Dmosin. Tel. 0501-072-004, 050ł-143-876.

Do

Mieszkanie ok. 50-60 mkw. w L;iwiczu
lub w Skierniewicach. Tel. 0606-900-406.

w Rawie Mazowieckiej lub okolicy.
Tel. 0608-401-083.

Duży dom w Głownie sprzedam
~b wynajmę. Tel. 0510-048-{;36.

OGŁOSZENIA

Sprzedam gospodarstwo rolne 3,90 ha
przy trasie Biała Rawska - Rawa
Mazowiecka. Tel. 0603-898-054.

._.J)ziałka

83 mkw„ cegła, ul. Bolimowska, li
- sprzedam. Tel. 0604-172-273.

DROBNE •

TV Sony 21 ",stan bdb. Tel. 0603-395-360.
łupany.

Sprzedam dęby ścięte. Bednary 169.
Tel. 046/838-<il-88 po 16.00.
Sprzedam futro brązowe, f02Ill. 42-44.
Tel. 0509-822-437.
Sprzedam harmonię_ 3-rzędową, 80 basów,
guzikowa; skrzypce z futerałem i smyczkiem
Tel. 046/831-<i2-12.
Sprzedam wózek dziecięcy w stanie bdb,
kolor bordo, cena 250 zł. Tel. 0660-325-119.
Sprzedam kamienie drobne łub grube.
Tel. 0241285-82-25 wieczorem.
Drewno opałowe od 150
Tel. 0693-120-206.

zł.

Sprzedam srebrne świerki, kuj~. Apacz,
w doniczkach, dobrze ukorzenione,
wysokość około 30 cm. Tel. C»6/838-<i7-<i7.
Konstrukcje metalowe ocynkowane
pod namiot foliowy, 30m. Tel. 0691-311-<i37.
Sprzedaż

ziemi torfowtj. Tel. 0507-105-979.

Sprzedam nóż taśmowy do krojenia
Tel. 0608-182-860.
Skrzynki plastikowe, silniki elektryczne,
motoreduktor, opony 750 na 20.
Tel. 0421719-59-36.
Bufety, regały sklepowe, gablotę szklaną
na cukierki, chłodziarkę pionową,
sprzedam.
Tel. Oil2!719-31-81po20.00, 0694-203-927.
zamrażarkę_ przeszkloną -

Sprzedam cegłę_ klinkierową, grzejniki
Punno, drzewo. Tel. 0886-932-<i90.
Sprzedam skrzynki 1/1 i palety.
Tel. 046/874-74-<i9.
Szafki kuchenne, kojec siatkowy,
wózek spacerowy, łóżeczko.
Tel. 0880-009-490.

materac, komplet poście
li z baldachimem, karuzela, leżaczek
- sprzedam. cena 250 zł. Fotel jednoosobowy
- 50 zł. Tel. 0602-318-431.
Łóżeczko dziecięce,

Kamień polny, różny
Tel. 0510-281-982.

kali~. -

sprzedam.

Agregat spręi.arkowy marki
Skoda napę_dzany silnikiem Zetora
(6-cylindrowego). wydajność 350 m'lh.
Tel. 0421719-41-45.
-Sprzedam piłę spalinową Husqwama 3,2 kM.
Tel. 0604-844-505.

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.

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

Kolumny wspierające do budynków
400 zł brutto/1 szt. Tel. 0662-089-818.

rożno

Sprzedam nową cegłę
Tel. 0660-972-390.

Sprzedam regał pokojowy.
Tel. M6/832-29-39.
Sprzedam

taśmociąg.

Tel. C»6/831-43-86.

Sprzedam

spawarkę_.

Tel. 0608-833-303.

Sprzedam tanio kanapę_ rozkładaną + fotele,
tapczan I-osobowy. Tel. 046/832-29-39.
Sprzedam suknię_ ślubną (dwuczęściową,
spódnica + gorset) wraz z etolą i dodatkami,
tanio. Tel. 0888-437-833, 046/833-00-61.
Sprzedam suknię_ ślubną 381170 - stan bdb.
Tel. 0504-33-77-09.
Sprzedam chłodziarko-zamrażarkę Amica
i kuchnię_ gazową Tel. 0508-399-272.
Butle, tlen i acetylen. Tel C»6/832-17-<i0.
Sprzedam zgrzewarkę, mały wibrator,
formy do ogrodzeń betonowych.
Tel. 0512-130-728.
SPrzedam pręty fi 30,35,45.
Tel. 0607-599-864.
Sprzedaż

i

drewna kominkowego
Tel. 0601-36-54-29.

opałowego.

Pawilon handlowy 30 mkw„
'
Tel. 0501-415-<i90.

przenośny.

Regały sklepowe, lada, tanio.
Tel. 0501-4 I 5-<i90.

Piec c.o. 1,5; tokarnia TUM 25.
Tel. 0693-833-073.
Sprzedam kamień polny
Tel. 0604-685-367.

Wćrzek dziecięcy RingMax, stan dobry.
Tel. 0601-977-303.

czerwoną,

Sprzedam overlock, TeL,95<»-019-557.
Sprzedam tłuczeń drogowy
z transportem. Tel. 0604-155-544.

Sprzedam wystrój, umeblowanię pubu,
na kurczaki, gofrownicę, Rawa
Mazowiecka. Tel. 0606-952-277.

Sprzedam drewno opałowe 35 z11m. Lipie
k. Rawy Mazowieckiej Tel. 0697-403-533.
\\. ~rzedaż artykułów stomatologicznr._ch.
Tanio! Tel. 0888-957-113.

Dmuchawy, sterowniki do kotłów,
gwarancja, fuktura. Tel. 060t--070-363.
Sprzedaż ziemi ogrodowej, piasku.
różny asortyment i szlaki, przywieziemy

na miejsce. Tel. 0601-33-88-13.

PRACA
Z-wrot podatku z pracy - Niemcy, Europa
Zachodnia Tel. 071/385-20-18.
Zatrudnię_ fiyzjerl<ę_.

Tel. 0604-108-443.

Zatrudnię_

szwaczki. Tel. 0606-958-480.

Zatrudnię_

szwaczki. Tel. 0665-202-1 OO.

Zatrudnię_

szwaczki. Tel. 0601-<i35-056.

Zatrudnię_

operatora koparki,
Tel. 0502-124-098.

koparko-ładowarki.

Pizzennana - zatrudnię. Możliwość
przyuczenia. Tel 0602-797-<i78.
Firma budowlana zatrudni dwóch mężczyzn
w wieku 20-50 lat Tel. 0609-789-998.
Poszukuję do pracy mę_ż.czyzn w Hiszpanii
do układania karton-gipsów.
Tel. 0507-962-367.
Zatrudnię szwaczki na overlock i stebnówkę
z okolic Głowna i Ło;,ncza, stała praca
Tel. 0602-241-867, 0604-500-826.
Zatrudnię kierowcę_

C+E, kraj.

Tel. 0501-529-071.
Apteka zatrudni technika farmacji
po stażu. Tel. 0501~220.

Firma samochodowa zatrudni blacharzy,
lakierników, pomocnika lakiernika, mi:cha-

nika, elektronika, składacza, także ucznió\\.
Skierniewice, tel. 0602-528-235.
Przyjmę stażystkę_ do sklepu.
Tel. 050149-392 po 19.00.

Finna dziewiarska z Łowi"cza zatrudni
studentki srudiów zaocznych do pracy
na wykańczanie skarpet (na przyuczenie).
Tel. 0461837-11-63.
OSP Waliszew poszukuje wykonawcy prac malarskich w sali świetlicy.
Tel. 046/838-25-88, 0600-073-458.
Jeżeli

poszukujesz ciekawego
i dochodowego zajęcia oraz chcesz
się rozwijać zawodowo, zadzwoń
do menadżera sprzedaży produktów
ubezpieczeniowo-finansowych
i Otwartego Funduszu Emerytalnego.
Tel. 0501-725-143.
Praca dla odważnych! Nie
i tak sobie nie poraClzisz.
Tel. 0501-725-143.

dzwoń

Zatrudnię kierowcę kat. C
Łowicza. Tel. 0601-360-267.

z okolic

Potrzebna kulturalna, ,spokojna, niepaląGa
osoba do prowadzenia domu w pełnym
zakresie u spokojnej starsztj pani w Łodzi.
Wspólne mieszkanie i wyżywienie,
wynagrodzenie. Tel. 042/648-40-89.
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Zostań

konsultantem Oriflame. Kupuj
kosmetyki, sprzedawaj, zarabiaj. Wpisowe
I zł. Tel. 0501-153-323, 046/839-62-11.

Zatrudnię szwaczki - możliwość wysokich
wrobków, ubczpiecz.enie. Bielawy.
td. 0600-312-701.
Zatrudnię

operatora koparko
-ładowarki. Tel. 0606415-273.

Zatrudnię

pracowniklt CPN, Sierakowice
Prawe k. Skiemiewic. Tel. 046/835-32-47.

Mloda, uczciwa, śrędnic, samochód
- szuka pracy. Tel. 0669-015-836.

Zatrudnię kobietę

do pracy w pizzerii."
Tel. 0602-797-678.

Przyjmę

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

w Avon, już nie jesteś - możesz
spróbować raz jeszcze. Tel. 0509-671-342.

Zam1dnię cieśli

Byłaś

Przyjmę

do pracy pomocnika budowlanego.
Tel. 046/837-26-27, 0663-766-573.

Avon - zostań kQni,11ltantką a otrzymasz
w p1\.-zcncie kosmetyki, biżuterię, zeian,k,
- torbę. Tel. 046/838-60-60. 0663-766-602.

lek1orów językowych z Lowicza
i okolic. Tel. 0503-972-888. e-mail:
inft)(fv,lloyd.com.pl.
Poszukuję

Sprzedaż perfum - oryginalne zapachy - duży
zarobek. Tel. 046/838-60-60, 0663-766-602.

Zatrudnię młodego kierowcę

Chałupniczo, szycie dzianiny - kalesony.
Tel. 0514-416-744 w godz. 20.00-21.00.

REXPOL ZATRUDNI OO ZARAZ.

Avon poszukuje konsultantów.
awansu. Teł. 0692-890-537.

Możliwość

Finna kosmetyczna poszukuje chętnych
do współpracy. Tel. 0692-890-537.
Zatrudnimy krojczego i do prac ręcznych
wykończeniowych. Tel. 0601-635-056.
Zaopiekuję się dzieckiem.
Tel. 046/837-90-98.

Zatrudnię

hydraulika. Tel. 0501-074--060.

Szwaczki - zatrudnię.

Teł.

0608-637-060.

Zatrudnię kierowcę

kat. C+E, transport
krajowy. Teł. 0605-061-36'1, 0601-069-699.
Przyjmę osoby niepełnosprawne do pracy
w charakterze szwaqki lub pakowaczki
w Bielawach Tel. 0600-331-733.

Zatrudnię kierowcę kat.
Teł. 0661-937-383.

C oraz C + E, kraj.

Zatrudnię samodzielnego mechanika
samochodowego do finny transportowej.
Teł. 0607-267-278.

Firma P.H.U. SAS-TECH Technika
Grzewczo-Sanitarna zatrudni pracowników na stanowisku hydraulik
z doświadczeniem. Zapewniamy
stalą pracę. Tel. 0507~.
Chałupnictwo

do szycia.

Teł.

0516-807-805.

Przyjmę pomoc domową z umiejętnością
gotowania. Tel. 0502-255-043.
Zatrudnię do remontów i wykańczania wnętrz.

Teł.

0663-975-509.

Finna handlowa zatrudni asystentkę zarzą
du; wymagania: znajomość języka angielskiego, bardzo dobra obsługa komputera,
prawo jazdy kat. B. CV proszę przesyłać
faxem: 042/616-12-02; e-mailem:
praca@uniglob.pl; pocztą: Uniglob Sp. z o.o„
ul. Ozorkowska 8, 95-0 IO Stryków.
Finna handlowa zatrudni pracownika do magazynu z uprawnieniami do prowadzenia
wózków widiowych. CV proszę przesyłać
faxem: 042/616-12-02; e-mailem:
praca@uniglob.pl;pocztą: Uniglob Sp. z o.o.,
ul. Ozorkowska 8, 95-010 Stryków.
Kierowca z praktyką na ciągnik siodłowy
- poszukuje pracy w podwójnych obsadach
w transporcie międzynarodowym
lub po terenie na Kamaz wywrot.
Teł. 0605-302-486.
Zatrudnię przedstawiciela handlowego
z praktyką w branży spożywczej, prawo

jazdy kat: B. Tel. 0667-286-582.
Potrzebne osoby do roznoszenia ulotek
na terenie Lowicza, Głowna, Strykowa.
0604-192-784.
Zaopiek"Uję się

rozwożenia

Tel. 0889-562-354.

dzieckiem. Tel. 665-768-491.

i zbrojarzy. Zakwaterowanie,
praca w Warszawie i okolicy.
Teł. 0669-532-905.

Finna okienna zatrudni handlowców
oraz montażystów z własnym sat!'ochodem,
Rawa Mazowiecka. Tel. 0606-952-277.
Zlecę

oczyszczanie rynien na domku
jednorodzinnym. Tel. 0461814-65-76.
opiekunki do 5-miesięcznego
Tel. 0691-141-717.

Poszukuję

chłopca.

KIEROWNIKA SKLEPU, ZASTĘPCÓW,
KASJERÓW-SPRZEDAWCÓW.

dzieckiem, ul. Tomaszowska.
Tel. 0663-570-012.

ZGŁOSZENIA OSOBISTE: ŁOWICZ,
UL DŁUGA 27.

Zatrudnię

fiyzjera w nowym, ładnym
fiyzjerskim. Tel. 0513-5ł2-518.

Zatrudnię

pracownika w handlu na rynku.
Tel. 0514-723-678.
Firma dziewiarska w Łowiczu zatrudni osoby do formowania skarpet
Tel. 0601-332-896 po 14.00.
Zatrudnię szwaczki, bielizna,
Głowno. Tel. 0602-55f.()6().

Studentka V roku podejmie prace

chałupni

czą, dorywczą lub zleconą. Teł. 0509-171-383.

Zatrudnię pracowników do rozbioru
Tel. 0504-198-216, 042/719-89-45.

mięsa.

Konstruktorkę kostiumów kąpielowych
zatrudnię, Stala praca z zarejestr<>waniem,
Głowno. Teł. 0502-129-808.

Szwaczki do szycia bluzek z dzianiny.
Teł. 0421719-18-43, 0665-217-483.
Piekarnia Miśkiewicz z Głowna zatrudni
pracownika w piekarni do stołu i do pieca.
Tel. Q:i21710-87-39.
Zatrudnię tynkarzy gipsowych - agregat.
Tel. 0500-037-006.
Przyjmę

-

Zaopiekuję się

szwaC7J<i w Rawie Mazowieckiej.
Tel. 0502-068-374.
Zatrudnię

nych i do

pracowników ogólnobudowlaokien. Tel. 0604-550-364.

montażu

pracownika do wykończeń
budowlanych, glazurnika. Teł. 0504-572-431.

Zatrudnię

lub kobietę do prac
porządkowych w Skierniewicach.
Tel. 0510-139-731.

Zatrudnię mężczyzn

pracownika do montażu okien
Tel. 0502-213-373.

Głowno.

Firma Kris Line zam1dni osobę na stanowisko magazyniera. Teł. 0421719-43-15.
710-85-04, 719-43-19 wew. 33.
Przedsiębiorstwo

Budowy Linii Kablowych
poszukuje pracowników do robót ziemnych
- układanie kabli. kopanie rowów kablowych
oraz operatora koparki - rejon Koluszek
i Skierniewic. Tel. 042f715-09-72,
0501-231-483.
Zatrudnię kierowcę kat. B, C, mechanika
z okolic Głowna, Strykowa.
Tel. 0605-046-558.
Zatrudnię szwaczki do szycia
strojów kąpielowych, Głowno.
Tel. 0601-204-540, 060~1-477.

Zatrudnię

pomocnika na
Tel. 0509-766-789.

budowę.

Zatrudnię

cukierników, Skierniewice,
ul. Ogrodowa li. Teł. 046/832-41-06.

Studentka socjologii podejmie się prac
domowych i opieki nad dziećmi.
Tel. 0691-326-952.
Zatrudnię

szwaczki, wykwalifikowane.
Tel. 0697-986-906.
Data Group partner handlowy TP zatrudni
doradców klienta i telemari<etera. CV proszę
nadsylać na adres: rekrutacja@datagroup.pl
lub tel. 046/832-56-20.
Rolnicze, wyższe SGGW, kobieta podejmie
pracę. Tel. 0504-184-392.
Zatrudnię kierowcę kat. B, transport
międzynarodowy. Tel. 0698-617-564.
Poszukuję opiekunki do 2-letniej
dziewczynki. Teł. 0504-459-031.

do pracy murarzy, tynkarzy,
blacharzy i pracownika do prac
wykończeniowych. Tel. 0606-444-609.
Przyjmę

pomocnika na dziewiarnię, zapewniam przeszkolenie. Tel. 0501-083-599
po 16.00.

Zatrudnię

Zlecę pneszycia dzianiny szwalniom,
zespołom chałupników. Głowno.

pracownika i ucznia młodocianego
do praktycznej nauki zawodu blacharstwo
budowlane, powiat rawslfi. Tel. 046/815-92-56.

szwaczki do szycia swetrów,
Tel. 0515-827-073.

dziewiarza do obsługi maszyn
do przyuczenia. Głowno.
Tel. 0515-827-073.
Przyjmę

Praca na budowie domu w
Tel. 0668-816-813.

do prac wykończeniowych
i remontowych. Głowno.
Tel. 0880-542-740 .
Zatrudnię

Zatrudnię

Zatrudnję 1nężc2'znę

Głownie.

wykwaHfikowane
szwaczki. Tel. 0692-125-138.
do pracy w gospodarstwie
rolnym (fem1a drobiu). Tel. 0502-220-676.

Zatrudnię księgową

USŁUGI

w Skierniewicach.

INSTAL.-BUD.-REM.

Tel. 0660-07-07-01.
Przyjmę do pracy panów do 25 lat.
Tel. 06%-703-607 w godz. 10.00-14.00.

Układanie kostki brukowej.
· Tel. 0508-286-519.
.
.
.
Zatrudnię tynkarzy oraz pracowników '
ogólnobudowlanych (glazura, gipsy, Usługi ~montO\~o-bu?owlane, doc1epla111e
budynkow, wykanczan1e wnętrz od A do Z.
docieplenia). Tel. 0602-779-602.
Wycena gratis. Faktury VAT.
Oriflame poszukuje konsultantek.
Tel. 046/830-24-65 po 20.00, 0510-158-877.
Tel. 0501-153-323.
Układanie glazury, terakoty, panele, gładż
Avon - bez wpisowego.
i inne wyko1iczenia. Tel. 046/838-20-56,
Sms/Tel. 0502-616-468, 046/832-74-42.
0600-626-760.
Avon - atrakcyjna oferta dla nowych
Tynki gipsowe agregatem - solidnie.
konsultanrek. Sms/Teł. 0512-115-030.
Teł. 046/862-84-00, 0502-370-226.
Firma budowlana zatrudni inżyniera Instalacje elektryczne, przyłącza, naprawy.
o specjalności roboty drogowe
Tel. 046/837-30-52, 0600-764-110.
lub ogólnobudowlane do pracy
Balustrady ze stali nierdzewnej, daszki
na budowie na terenie całego kraju.
łukowe. Tel. 0504-065-376.
Tel. 046/833.SS-28 wew. 18.
Spawanie aluminium. Tel. 0504-065-376.
Firma zatrudni kierownika robót

drogowych. Tel. 046/833-98-28 wew. 11.

do 18 lat, celem, nauki
zawodu w mwodzie mechaniki precyzyjnej.
Tel. 046/833-36-85.
Firma zatrudni przy produkcji palet
drewnianych na terenie gm. Brwinów,
woj. mazowieckie. Tel. 022/729-46-22.

Hydrauliczne usługi c.o„ wod.-kan.
• tanio, krótkie terminy, z gwarancją.
Tel. 046/837-19-29, 0506-064-122.
Tynki agregatem, cementowo-wapienne i gipsowe. Tel. 0502-228-972, 046/863-31-74.

operatorów maszyn
budowlanych (koparko-ładowarka,
równiarka, walec). Tel. 0603-755-n6.

Remonty kompleksowe
Tel. 0668-262-745.

mieszkań.

Firma uitrudni absolwentów szkól wy-

N!!Jtańsze

nym i drogowym. Tel. 046/833-98-28

- 7zll1 mkw. Tel. 044/714-27-94.

docieplenia domów i stro-

ższych o kierunku ogólnobudowla- · podachów granulatem styropianu

wew. 11, 0601-298-842.

-

z

Tel. kontaktowy - 0609-837-100.

Cyklinowanie, układanie parkietu, mozaiki,
panele podłogowe. Tel. 0501-180-959.

Finna samochodowa w Skierniewicach
zatrudni lakiernika. pomocnika lakiernika,
blacharza, uczniów. Teł. 0602-528-235.

Cyklinowanie, układanie.
Tel. 046/837-42-55 po 20.00.

USŁUGI

Przyłącza,

elektroinstalacje, pomiary, wideodomofony, RTV-Sa~ bramonapędy, systemy
alannowe (monitoring). Remonty, hydraulika, glazura, terakota, gipsy, panele, stolarka,
uprawnienia, VAT. Teł. 046/837-50-84,
0601-303-858.

WIDEO

Wideofilmowanie. Tel. 0607-916-001.
Cyfrowe wideofilmowanie, fotografowanie, pełna obróbka komputerowa,
DW. Tel. 046/837-S4-85, 0608-484-079.

Panele podłogowe. ścienne, boazeria,
malowanie, schody z paneli.
Tel. 046/837-10-33, 0609-541-373.

Wideofilmowanie cyfrowe, obróbka komputerowa - tanio. Tel. 0606-852-557.

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

Studio „Kroton" - nagrania cyfiowe, DVD,
montaż. Teł. 046/837-47-48, 0606-870-767.

Budowa kominków, 200 wmraw.
Tel. 046/837-84-92, 0602-282-415.

Wideofilmowanie Kasia - solidnie, tanio.

Zdjęci~ Teł. 046/837-87-68, 0602-633407.

Wideofilmowanie. Tel. 0608-475-473.
Wesela - profesjonalnie, tanio, DVD.
Tel. 046/837-52-23, 0606-312-048.

wideofilmowanie.
Tel. 0600-608-150.

montaż.

oraz reklamy. Tel. 0604-101-516.
Wideofilmowanie - tanio.
Teł. 0603-451-221.
Foto - wideofilmowanie. Tel. 06%-011-351.

Układanie kostki betonowej. granitowej oraz
inne ushigi brukarskie. Tel. 0604-208-087.
046/837-57-28.

fotografii

ków. Niskie ceny. Piaski 5, k. Nieborowa. Tel. 046/838-56-76, 0605-286-268.
Beton - cięcie, wyburzenie, rozbiórl.1.
Tel. 0606-192-951.
Wykończenia wnętrz.

Tel. 0600-225-256.
Ścianki gik, sufity podwieszane, ogrodzenia

betonowe, docieplanie poddaszy, klinkier,
wylewki. Układanie kostki brukowej.
Tel. 0602-626-918.
Remonty • wykończenia.
Tel. 0600-225-256.
Cyklinowanie, układanie parkietów,
mozaiki. Tel. 046/837-42-55, 0501-180-959.
Glazura, terakota, gipsowanie, panele itp.
Tel. 0508-313-799.
Układanie kostki brukowej, granitowej. Tel. 0692-789-266, 046/837-62-99.

Wykonam: malowanie, gipsowanie, sufity
podwieszane, zabudowy, płyty k/g, panele
ścienne i podłogowe, docieplania i adaptacja poddaszy. Tel. 0788-979-628.
Układanie kostki brukowej.
Tel. 0697-116-271.

hydrauliczne. Tel. 0602-832-738.

Dachy - więźby, pokiycia, naprawa i konserwacja. Tel. 046/839-18-37, 0609-227-348.
Malowanie, szpachlowanie, glazura, terakota, panele ścienne i podłogowe, płyty k/g.
Teł. 0663-567-062.
Giadzie, gipsy, glazura, terakota, docieplanie
budynków, ścianki z płyt k/g, sufity podwieszane - tanio, solidnie. Teł. 0695-135-937.
Piece c.o. „Kotłospaw",
ul. Naukowskiej 4.

Łowicz,

os. Górki,

Gipsy, malowanie. Tel. 050U33-630.
~5-757.

Wynajem

zagęszczarki. Teł.

0601-303-279.

żaluzje

poziome, pionowe. Rolety
materiałowe i antywłamaniowe. Siatki •
przeciw owadom. Produkcja i montaż.
Tel. 0602-736-692, 0602-297-257.
Vertal -

Usługi remontowe, adaptacje wnętrz,
elewacje zewnętrzne • profesjonalnie.
Tel. 0601-812-262, 0691.S79-310,

0609-506-585.

Glazura, terakota. gładzie, płyty gik, malowanie, panele, tynki, docieplanie budynków.
tynki akrylowo, mineralne, itp.
Tel. 0607-292-047, 0693-332-598.

Usługi fotograficzni;. w zakresie
ś lubnej, przyjęć okazjonalnych

Wkłady kominowe okrągłe i prostokątne, przewody i kształtki do komin-

lnstalatje i centralki telefoniczne, domofony,
bramofony. Montaż. naprawy, konserwacja.
Tel. 0601-207-689.

Elektryk - montaż, naprawa.
Teł. 0697-725-830.

Wideofilmowanie - profesjonalnie, tanio.
Tel. 0600447-843.

Hydrauliczne, c.o„ CWU.
Tel. 0691-774-281.

Profesjonalne instalacje sygnalizacji
włamania, pożaru, kontroli dostępu, nadzoru
wizyjnego (monitoring). Tel. 0601-207-689.

Malowanie, tapetowanie, giadż. płyty gik,
panele podłogowe. Teł. 0608-685-867,
046/837-32-41 po 18.00.

Siatka ogrodzeniowa +
Tel. 0503-572-046.

Usługi

Remonty • kompleksowo.
Tel. 0600-614490.

Malowanie. Tel.

Usługi ogólnobudowlane. Budowy od podstaw budynków mieszkalnych i gospodarczych, ogrodzeń z klinkieru, układanie
glazury, terakoty. Tel. 0662-329-418.

Wideofilmowanie, nowe animacje komputerowe, DVD, foto - profesjonalnie, tanio.
Tel. 046/837-79-81, 0606-302-466.
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Remonty, adaptacje. Tel. 0607-196-356.

Usługi

Instalacje elektryczne w pełnym za.
kresie. Tel. 046(838-68.08, 0602-461-341.

Zatrudnię mechanika samochodowego pra1Nełll jazdy kat B, C, D, E.

-

DROBNE

Profesjonalne remonty.
Tel. 0691-774-281.

Zatrudnię

Zatrudnię

płaskich, również

Przyjmę

Zatrudnię

szwaczki, praca całoroczna,
dobre zarobki. Tel. 0501-624-411.
Zam1dnię

Wideofilmowanie. fotografowanie ślubów,
studn iówek, cyfrowo: Przegrywanie z VHS
na DVD. tanio. Tel. 0661-723-002,
0606-218-624.

C. Tel. 0693-84-30-90.

Firma zatrudni wykwalifikowanych
cieśli i zbrojarzy. Tel. 046/833-98-28
wew.11.

Pilnie poszukujemy mężczyzn
do pracy w magazynie w Rawie Mazowieckiej i Piotrkowie Trybunalskim
(zapewniamy dofazd, w Piotrkowie
wymagane uprawnienia na wózki
widiowe). Tel. 0508-028-063,
0510-013-661.

Głowno.

Zatrudnię kierowcę z kat

do robienia pizzy,
niekoniecznie z doświadczeniĆm.
0885-828-286.
0887-961-081,
Tel.

Zatrudnię osobę

Tel. 0602-869-719.

Teł.

Zatrudnię fiyzjeri<ę.

do

pizzy. Tel. 0660-733-348.

Zatrudnię
zakładzie

OGŁOSZENIA

•

~„

Usługi hydrauliczne - pełen zakres.
Tel. 0504-877-307, 0508-862-015.
„Fachman" - usługi hydrauliczne.
Tel. 0889-419-137.
Wykończenia wnętrz, terakota, glazura. gładż,
malowanie, docieplanie budynków.
Tel. 0886-370-335.

Usługi

hydrauliczne.

Teł.

0608-263-951.

Glazura, temkota. Tel. 0600-785-035.
REKLAMA

Kamieniarstwo

NAGROBKI

•.GRANITOWE

0

~o~
PIWNICE BETONOWE

• LASTRYKOWE

Tel.

o

0504-343-134~

Alffgv!:!~

oraz NAPRAWY,
MECHANICZNE POJAZDOW:

POSZUKUJEMY

PAKOWAClY

NAPRAWY • sprzęgieł • silników
• zawies~eń • hamulcow • zbieżność 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), 0-509-555-369

Firma komputerowa

POSZUKUJE DO PRACY
w salonie sprzedaży w Skierniewicach

. SPRZEDAWCY
• SERWISANTA
minimum

średnie
wymagania: • wykształcenie
• bardzo dobra znajomość branży Ił• komunikatywność • dyspozycyjność
§
.
• prawo jazd~ kat. B
Zainteresowane osoby prosimy o wysyłanie CV •
ze zdjęciem na adres e-mail: marcom_skier@onef.pl

DKNA
VEKA

•najwyższa jakość
•najniższa cena
Łowicz,

PHU „MARON"
Nowy Rynek 8 (wejście od ulicy Ciemnej)
Tel. (046) 837-90-69
R·1406

do lirmv produkcvinei
, wtowiczu
~
KONTAKT: Active Plus
ul. Kopcińskiego 41, tel. (042) 632-93-53

lOWICZ, Kurkowa 6
tel. (G-46) 837-0&41

Łódź,

I

I

r

.„
'

OGŁOSZENIA

22

DROBNE •

OGŁOSZENIA

DROBNE

19.10.2006 r .

.I,•

Dach-Lux, Grzegorz Kosmowski oferuje
· . sprzedaż blachoslachówek - nowość blach<>dachówki szwedzkie Plannja, dachówek
=amicznych, bl;ich trapez.owych, rynien
reoomow.inych 6nn, podbitkę i inne akces<>ria dachowe. Dobra jakość, konkurencyjne
ceny. Świadczymy usługi blacharslro-Oekarskie, krycie dachów. Łowicz,
ul. Jana Pawia U 23." Tellfax 046/837-51-31,
0509-729-619, 0513-019-010.
Usługi

remontowo-budowlane.
Tel. 0604-779-223.
Usługi wykończeniowe,
montaż płyt

gładź,

malowanie,

gik, glazura, terakollł, panele.

Tel. 05 I 6-760-554.

.

Hydrauliczne - tylko nowe budynki
- bezpłatna wycena materiałów i robocizny.
Tel. 0602-882-617.
Docieplanie budynków granulatem styropianu (szczelin ściennych), Tel. 0603-293-106.
Dachy, pokrycia dachowe, konstrukcje,
obróbki. Tel. 0609-846-316.
i inne.

Tel."0880-033-626, 0888-389-468,
0880-033-643.
Panele podłogowe, zapewniamy transport.
Tel. 0515-466-326.
Mało"'.anie.

Tel. 0515-466-326.

Ślusarstwo - usługi, stał czarna I kwasoodporna, modernizacja ubojni.
Teł. 0510-189-548.
Usługi

tynki gipsowd. Tel. 0500-037-006.

Brukarstwo, wykańczanie wnętrz, tynki
mineralne. Tel. 0696-309-685.
Roboty budowlane,
Tel. 0601-533-881.

układanie

:zę

- wesela, bankiety, imprezy okoliC2DOŚci<>we. Tel. 0604-281-361.
Finna Music Show - profesjonalnie zorganizuje 1\voja imprezę. Tel. 0604-281-361.
Niezawodna metoda odchudzania.
Tef. Q604.-065.357.
Projektowanie witryn internetowych,
HTML, Flash. Tel. 0512-902-800,
e-mail: website@poczta.onet.eu
Projekty grali=, przygotowanie do druku,
banery, szyldy. Tel. 046/837-09-37
od JO.OO do 18.00, 0694-646-915;
Tanio, szybko, dokJadnie - meble ną wymiar
(szafy przesuwne, kuchnie, komody; itp.).
Montaż gratis. Tel. 0889-474-502.

Dachy, pm:róbki, robÓty murarskie.
Tel. 0508-213-801.

Usługi remontowe>-wykończeniowe

DJ - profesjona!nle poprowadzi kai1lą iinpn>-

kostki.

Usługi remontowe, wykończenia wnętrz,
glazura, terakota, docieplanie budynków,
klinkier. Tel. 0880-542-743,
Ulcładanie kostki brukowej.
Tel. 0506-732-628.

Glazura, terakota, tanio, solidnie.
Tel. 0663-999-123.
Gładź giimwa, płyty k/g, panele, malowanie,
płytki. Tel. 0604-136-932, 046/832-73-78.

Murowanie budynków miesz.kałnych
- i gospodarczych. Tel. 0661-251-301.
Wykończenia wnętrz, panele ścienne,
podłogowe, gipsy, itp. Tel 0603-086-288.

Murowanie, tynki, docieplenia.
Tul. 046/815-75-85.
Panele, glazura. Tel. 0694-28-74-47.
Budowlane remonty, wykończenia
wszystkie. Tel. 0692-098-143.
Malowanie, gipsowanie, płyty k/g, tanio,
solidnie. Tel. 0503-746-911.
Usługi budowlane i remontowe, gładź,
glazura, terakota, malowanie, zabudowa
z płyty k/g. Tel. 0602-779-«>2.

Tynki maszynowe, gipsowe i cementowo
- wapienne. Tel. 0602-779-«>2.
Instalacje ~lekttyczne, alarmy, RTY,
domofony, wideodomofooy, pomiruy.
Tel. 0602-779-602.

Kucharl<a - przyjmie wesela, komunie,
studniówki. Tel. 0660-940- I 88.
Zespół muzyczny doświadczenie. Teł.

wieloletnie
0606-908-346.

Wesela - muzyka I 00"/o na fywo.
Tel. 0691-979-287.

Śluby, Audi A6, srebrny matelik.
Tel. 0697-725-858.

Student matematyki udzieli korepetycji.
Tel. 046/837-54-33.

Dekoratornia: sal weselnych, stoiów
na imprezy okoliC2DOŚciowe, ceny promocyjne, „Klimaty Dekoratornia".
Tel. 0505-065-572, 0509-652-676:

Matematyka - korepetycje, tanio.
Tel. 0888-396-409.

Kwartet smyczkowy, wesela i inne
uroczystości. Tel. 0505-700-159.
Wesele, zespół z wodzirajem, najtaniej.
Tel. 0604-63-07-93.
DJ, wesela, siudniówki. Tel. 0606-76-05-99.
l.espół,

wesela. Tel. 046/833-98-61.

Naprawa sprzętu AGD, Skierniewice.
Tel. 046/874-28-30.
Prezenter radiowy. Profesjonalna
imprez muzycznych, firmowych, koncerty, wesela, karaoke.
Tel. 0505-700-159, www.projectfm.pt

· obsługa

Regeneracja kartridży, naprawa drukarek:
u klienta. Tel. 0509-620-300
w godz. 8.00-20.00.
www.schodyparldety.pt

Zespół

muzyczny, wesela.
Tel. 046/838-39-23, 0601-854-670.

KOMPUTERO
·PISANIE

Bioterapeuta. Tel. 0887-044-104
po 18.00.
Organizuję

wesela. Tel. 0503-977-175.

Scart Setwis RTV - naprawa sprzętu radiow<>telewizyjnego - gwarancje. Łowicz,
'ul. Łódzka 47. Tel. 0604-774-760,
046/83 7-06-0~.
Zawiozę

do ślubu luksusowym
srebrnym BMW. Tel. 0500-242-522.
Śluby - biały Volkswagen Classic.

Tel. 0506-064-122.
Podciśnieniowe CZYszczenie dywanów,
wykładzin, tapicerki u klienta.

SZYcie

chałupnicze.

Tel. 0601-817-962.

Naprawa sprzętu AGD Tef. 0510-158.aso.
Zespół

części.

muzyczny ,,Azis". Tel. 0503-953-444.

Prawnik: porady, pozwy, odszkodowania - bez opiat wstępnych.

Tel.

0512~,

046/837-70-96.

MAX - dekoracje sal weselnych, samocho.
dów, kościołów oraz imprez okoliczoości<>
wych. Ceny konkurencyjne.
Tel. 0609-880-041, 0602-657-624.
Szybki kredyt w domu kli!'llta.
tel. 0512-280-183.

Zadzwoń,

Usługo dźwigowe

i podnośnik koszowy,
koparlc<>-ladowarki, transport wywrotki.
Tel. 0604-208-588.
Rusztowania warszawskie Tel. 0697-923-472.

wypożyczam.

Usługi

transportowe - Renault Master,
fuktury VAT. Tel 0607-406-024.

Cięcie dl78W niebezpiecznych.
Rodzina Szychowscy. Tel. 0604-891-092.

Anteny - montaż, instalacje.
Tel. 0601-306-566.
Śl!'by limuzyną. Tel. 0604-344-609.

transportowe Lublin kontener 12 m'.
FYAT na życzęnie. T~I. 0601~297-794.

Komputeropisanie, szybko (profesjonalnie

+ skanowanie). Tel. 046/833-15-33,
0607-988-266.

NAUKA

Zespół

- wesela. Tel. 046/838-66-46.

Krajowy przewóz osób, busy,
18 miejsc, 8 miejsc. Tel. 0602.Qł1-ó41,
046/838-70-32.
'

Matematyka. Tel. 046/837-85-96.
Biologia - rozszerzony. Tel. 046/837-61-22.
Chemia. Tel. 0508-186-335.
Angielski - magister anglistyki.
Wszystkie poziomy - profesjonalnie.
Tef. 046/837-87-89, 060~-715-933.
Matematyka, student V roku UŁ,
90 min/25 zł. Tel. 0606-647-491.
Nauczyciel języka niemieckiego udzieli
korepetycji - tanio, profesjonalnie.
Wszystkie poziomy. Tel. 0691-715-557.
Tłumaczenia przysięgłe,
miecki, język bułgarski.

zwykle - język nieTel 046/837-78-15,

0507-194-820.
Angielski metodą Callana
4 x szybciej -tanio. Tel. 046/837-89-22.
Student matematyki - udzieli korepetycji.
Tel. 046/837-80-42, 0509-065-748.
Matematyka - szkoła podstawowa,
gimnazjum. Tel. 0696-545-562.
Mgr matematyki. Korepetycj0.'
Doświadczenie. Tel. 046/837-53-15.

Wypracowania - polski.
Tel. ~6-712.

Zawiozę

tanio do ślubu srebrnym
Meroedesem, najnowszy model.
Tef. 0501--054--004.
Zespół muzyczny Ferrum.
Tef. 0605-760--018.

Rolety, żaluzje, moskitiery - nowoczesne systelny do każdego typu okien,
także bez wiercenia. Łowicz,
ul~ra 10. Tel. 046/837-44-25.
Odzież skórzaną, kożuchowa, futrzaną

- naprawimy, przerobimy na modne fasony,
czys=.enie reoowatja itp. Łowicz, róg
ul. Bolimowskiaj, Baczyńskiego.
Środy 11.00-17.00

Łowicz.

na wesela + wokalistka. Profesjooał
nie. Tel. 046/837-63-37, 024/285-41-08.

Matematyka, fizyka - student IV roku PŁ.
Tel. 0604-131-581.

Prywatnie, tipsy, Skierniewice, bardzo

Niemiecki - tłumaczenia, korepetycje.
Tel. 0503-524-981.

Transport

lawetą

Tel. 0698-031-631.

Naprawa mebli tapicerskich współczesnych
i antyków. Ulcładanie i cyklinowanie
podłóg. Tel. 0603-200-.532.

JęZYk

polski - korepetycje, naucZYcielk:a,
wszystkie poziomy edukacyjne, referaty,
matura, studenci. Tel 0600-720-383.
Język niemiecki - korepetycje, studentka.
Tel. 0606-826-713.

Profesjonalne pranie dywanów i. tapicerki,
Rawa Mazowiecka i okolice.
Tel. 0508-265-167.

Niemiecki - solidnie. Tel. 0695-774-273,
046/837-34-87.

Zakład

Język

stolarski „Projekt", kuchnie,
meble biurowe, zabudowa wnęk.
Tel. 0508-752-007.

niemiecki - korepetycje, nauczycielka.
Tel. 0602-711-697.

Naprawa wządzeń chłodniczych
i klimatyzacY.inych. Tel. 0501-273-415.

Język

Czyszczenie oczek wodnych,,
szybko i solidnie. Tel. 0503-607-085,
0660-636-814.

Naprawa i mOdemizacja komputerów.
Tel. 0512-271-275, 046/837-82-56
po 18.00.

Tanie projekty ogrodów, systemy nawodnień,
oczka wodne, ogrody - szybko, solidnie.
Tel 0503-607-085, 0660-636-814.

Pranie dywanów, tapicerlO meblowej, sam<>chodowaj w zakladzie i u klienta + remonty.
Tel. 0501-431-978.
Kredyty gotówkowe. Tel. 0510-156-709.

Wóz wiajski na wesela. Tel 0511-218-568.
Zespół muzyciny ,,Klainer" bale, przyjęcia.
Tel. 0503-580-514.

Zespół muzyczny. Tel. 0607-m-30,
0509-766-163.

Język niemiecki - studentka.
Tel. 0606-415-836.

Zespół

tanio. Tel. 0506-071.a67.

Naprawa maszyn do szycia. Skierniewice,
ul. Kilińskiego 26, godz. 9.00-17.00.
Tel. 046/832-29-33,-0602-648-193.

angielski.

Głowno.

Tel. 0692-458-035.

Korepetycje z matematyki.
Tel. 0506-178-472.

Głowno.

Angielski - Głowno - magister
anglistyki - dzieci i dorośli.
Tel. 0692-458-035.

Ka!>iny fabryczne nowe: od 1950
i inne maszyny. Gotówka, raty.
Możliwość dowozu.
Tel. 044/75640-35, 0697-210-260.

Język angielski - korepetycje.
tel. 0501-475-100.

Angielski. Tel. 0662-729-240 po 18.00.
niemiecki. Tel. 0698-085-061.

Język angielski -· studentka.
Tel. 0600-410-685.

Polski - korepetycje, studentka, również
u ucznia w domu. Tel 0665-824-221.
Język polski - pomoc przy pisaniu prac,
prezentacje maturalne. Tel. 0608-433-138.

Język polski - korepetycje, manialne
również w domń ucznia,
Tel. 0509-766-108.

dojeżdż.am.

Korepetycje z matematyki. Tel. 0693-621-443.
Anglistka, os. Widok. Tel. 0509-06-88-69.
Udzielam korepetycji z języka polskiego.
Tel. 0609-665-495.
Korepetycje z „Wiedzy
o Społeczeństwie" Teł. 0604-784--054.

Zespół.

'

Język

Sprzedam silosy na zboż.e, paszę, cement
Tel. 0606-479-819.

Łowicz,

Angielski dla dziec~ młodzit2y - profesjooał
nie. Możliwość dojazdu Tel. 046/837-53-15.

Śluby oryginalną Warszawą,

Matematyka - korepetycje, nauczyciel
- solidnie. Teł. 0502-982-594.

Angielski, nauczycie~ maJura,
Tel. 046/835-11-55.

Komputeropisanie - tanio.
tel. 0600-539-459.

Dezynsekcja, delatyzacja w HACCP.
Tel. 0504-171-191, 044/725-02-95.

Meble pod wymiar - kuchenne, biurowe,
szafy z drzwiami przesuwnymi. Solidnie.
iel. O?Ol-707-657.

Geografia - korepetycje, matura.
Tel. 0692-577-898.

• Staroście Łowickiemu Cezaremu Dzierżkowi
• Wójtowi Gminy Łowicz Andrzejowi Barylskiemu
• Marszałkowi Sejmu RP Wojciechowi Olejniczakowi
• Radnemu Sejmiku Wojewódzkiego Edwardowi Gnatowi
• Prezesowi Banku _ziemi Łowickiej Markowi Byzdrze
• Prezesowi Miejsko-Gminnego Zarządu PSL Stanisławowi Olęckiem
• Mirosławowi Brzozowskiemu - Zakład Kowalsko-Ślusarski „KOZMIR"
• Adamowi SzafaroWlczowi - Finna PPHU „Sun-Day"
• Dyrektorowi Muzeum Waleńanowi Warchalowskiemu i pracownikom
za pomoc w realizacji konkursu

Sprzedam sadzonki truskawek.
Tel. 0501-649-392 po 20.00.

Tel. 0516-755-753.

USŁUGI

w przygotowaniu do matury
z języka polskiego - nauczyciel szkoły
średniej. Tel. 0606-277-942.

Komputeropisanie. Tel. 046/837-46-85,
0668-430-447.

Przeprowadzki. Tel. 0605-303-836.

INNE

Pomogę

Prace zaliczeniowe licencjackie, magisterskie.
Tel. 0507-602-368.

Usługi

Glazura, terakollł, gładź. Tel, 0506-260-550.

Korepetycje - chemia - studentka.
Tel. 0668-817-858.

Sprzedam wyciąg linowy.
Tel. 046/838-36-24 I'? 20.00_

ZPOiW ul. Blich IO oferuje usługi rolnicze,
transportowe ciągnikiem o mocy 130 kM: . Język angielski - profesjonalnie.
mi<a pługiem 4-skibowym obracalnym, szer. Tel. 046/837-05-41, 0603-704-267.
2). m; transport (ładowność przyczep 28 t).
Chemia - profesjonalnie - gimnazjum, liceum,
Tel. 046/830-00-36.
matura. Tel. 0693-441-691.
Zespól z wokalistką. Tel. 024/285-41.-08,
Pomogę w przygotowaniu do lekcji, korepe0693-754-349.
tycje dla klas 0-4, 15 zł za godzinę, mgr pedaTatra, przewóz piasku, żwiru itp.
gogiki. Tel. 0505-202-147.
Tel. 0600-895-026.
'
Polski - korepetycje, prace, matura, .
Lincolny, 9 me1rów, kilka sztuk - śluby,
prezentacje. Tel. 0504-086-942.
inne uroczystości. Tel. 0605-305-579,
Studentka udzieli korepetycji z języka
0697-146-411.
niemieckiego. Tel. 0508-051-709.
Przeprowadzki. Tel. 0605-303-836.
Matura WOS, 50-godzinowy kurs obejmuŚluby BMW 528. Tel. -0603-569-990.
jący wykłady, ćwiczenia, tes1y. Ograniczona
Kredyty hipoteczne, trudne, konsoli- ilość rniajsc Tel. 0691-593-474.
dacyjne, bez ujawniania dochodów. Fizyka, matematyka, chemia - student
Tel. 0503.s17-632.
Tel. 046/837-74-21, 0500-104-432.
Śluby - WV Passat, 2004 rok, srebrny - tanio. Niemiecki, rosyjski - tiumac=Jia,
Tel. 0604-838-050.
korepetycje, matura. Tel. 0693-833-062.

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

Angielski - nauczyciel.,Tel. 046/837-56-83.
Matematyka - tanio. Tel 0601-303-279.

sponsorom I Powiatowego Konkursu
na Haft Tradycyjny,
który odbył się 9 października 2006 r. -~
w Muzeum w Łowiczu

angielski, nauczyciel, prywrune lekcje.
Tel. 0501-475-100.

Śluby - =me BMW 3 (2003 rok).
Tel. 0508-909-732.

Tel. 0501-149-093.

UŁ.

Język

Tel. 046/837-73-07, 0694-876-103.

.Firma dostarcza obiady
dla każdego klienta - niskie ceny.
Tel. 04&'830-93-81, 0508-127-207.

Angielski - studentka anglistyki
Tel. 0505-065-045.

Komputeropisanie, rysunki, wykresy - tanio
i szybko. Łowicz Tel. 046/837-78-7 I,
0602-277-013.

Odnawianie wanien. Tel. 0600-9~26.
Poszukuję osoby z samochodem
doje?.dżającej do Łodzi. Tel. 0513-282-680.

Chemia, biologia. Tel. 0601-613-963.

Gminna Rada Kobiet Gminy Łowicz
składa SERDECZNE p DZIĘKOWANIE

doświadczenie.

Język polski, matura ustna, tanio, solidnie.
Tel. 0509-766-108.

Student anglistyki pomoże w nauoe
w pracy z pakietem Office.
Tel. 0669-96-96-65.

języka oraz

Oiemia, fizyka, matematyka.
Tel. 0698-402-521.

ROLNICZE
Malowanie obór, odkażanie, odmuszanie.
Tel. 0504-171-191, 0441725-02-95.

kwot mlecznych.

Sprzedam tunele foliowe 8x30 m.
Tel. 0693-321-530.
Dojarki przewodowe, hale udojowe,
wygrodzenia, zgarniacze obornika,
świetliki kalenicowe, drzwi
skrzydłowe przesuwne--= sprzedam.
Teł. 046/838-17-19, 0609-7~73.
Widły do balotów, spychacze gumośniegu - sprzedam.
Tel. 046/838-17-19, 0609-7~73.

Sprzedam kwotę mlecmą 5000 kg.
Tel. 046/830-32-69 po 20.00.

Tel.~.

Kosiarki rotacyjne fabryczne nowe
z gwarancją 3000 zł ł inne maszyny.
Gotówka, raty. Możliwość dowozu.
Tef. 044/756-40-35, 0697-210-260.
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.
Tef. 044/75640-35, 0697-210-260.
Opryskiwacze fabryczne nowe
z gwarancją 1780 zł i Inne maszyny.
GcJt9wka, raty. Możliwość dowozu.
Tel. 044/75640-35, 0697-210-260.

Przegrabial1d pasowe fabryczne nowe
gwarancją 1800 zł, karuzelowe
830 zł I Inne maszyny. Gotówka, raty.
Możliwość dowozu.
Tel. 044/756-40-35, 0697-210-260.

z

Tałerz6wkl fabryczne nowe z gwarancją od 2600 zł; glebogryzartd 3600 zł

I Inne maszyny. Gotówka, raty.
Możliwość dowozu.
Tef. 044/756-40-35, 0697-210-260.

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 z gwarancją: owijarki 8700 zł, wozy asenizacyjne 15400 zł, prasy 32500 zł,
rozrzutniki 7400 zł, siewniki 7200 zł
rozsiewacze 710 zł, piełnlkl 540 zł,
sadzarki 1450 zł I Inne maszyny.
Gotówka, raty. Możliwość dowozu.
Tel. 044/756-40-35, 0697-210-260.
Żml}kł nowe fabryczne z gwarancją
od 2200 zł, wały struno- od 47Q zł
i Inne maszyny. Gotówka, raty.
Możliwość dowozu.
Tel. 044/756-40-35, 0697-210-260.

Agregaty uprawowe nowe fabryczne
zł, wały

~nowe od 470 zł I inne maszyny.
Gotówka, raty. Możliwość dowozu.
Tef. 044/756-40-35, 0697-210-260.

Sprzedam słomę jęczmienn<>-0wsianą;
kwotę mlecmą, Tel. 0600-275-136.
Sprzedam pszenżyto, C-360, części
do ciągników. Tel. 0504-475-567.

różne

Sprzedam nowy rozdzielacz 3-stopniowy
góra-dól, pompa hydrauliczna I t, nowa
- 300 zł; podnośnik hydrauliczny,
udźwig ręczny od przyczepy wywrotki.
Tel. 0600-605-866 po 20.00.
Sprzedam maszt od widlaka przerobiony
do ciągnika; siewni~ ciągnikowy.
Tel. 0503-376-638.
Sprzedam burak i ciągnik Wladymir.
Tel. 0241282-23-27.
Sprzedam burak pastewny.
Tel. 024/285-05-88 po 20.00.
Sprzedam prosiaki. Tel. 0668-534-832.
Kupię każdy ciągnik, prasę,
przyczepę. Tel. 0607-809-288.

Sprzedam dynię jadalną i
Tel. 046/838-64-48.

pastewną.

Kosiaikę rolacyjoą czeską - sprzedam.

Tel. 046/861-26-46.
C-360 - sprzedam. Tel. 0609-842-703.

Sprzedaż wytłoków jabłkowych,
świeżych, z dostawą do klienta,

Sprzedam kwotę mlecmą 33400 kg.
Tel. 0667-248-238.

faktury VAT. Tel. 0693.()25-909.

Sinectam dojarlcę i ~ mlecmą.
Tel. 046/838-58-38.
Sprzedam rozrzutnik: obornika dwuosiowy.
Tel. 046/838-40-82.
Zamienię słomę (olaągłe belki) na obornik.
Tel. 046/838-30-66.

Sprzedam burak pastewny.
Tel. 046/837-23-88, 046/838-71-97.
Naprawa ciągników, remonty powierzchowne i kapitalne, naprawa i wymiana instalacji
elektrycznych. Możliwość dojazdu
do klienta. Tel. 0691-033-727.
Sprzedam rozrzutnilc6 t Tandem, nowy;
rozrzutnik 2-0Siowy; siewnik: 3 m; wagę
ciąganą za samochodem do bydła I t
Tel. 0660-593-920.
Sprzedam tanio sadzonki truskawek,
odmiany Honeoye. Tel. 0600-978-590.
Sprzedam sadzonki truskawek
odmian: Honeoye, Filon, Kent,
Kamarosa. Tel. 0600-978-590.
Sprzedam otręby pszenne, żytnie
lub wymienię na żyto. Tel. 0603-061-839.

Pługi fabryczne nowe z gwarancją
od 900 zł; kultywator od 750 zł; brony
od 730 zł I inne maszyny. Gotówka,
raty. Możliwość dowozu.
Tel. 044/75640-35, 0697-210-260.

Sprzedam dojaikę Allil Lavat.
Tel. 046/838-90-06.

Sprzedam ziemniaki jadalne Irga, Vmiet.
Tel. 0502-585-456.

Sprzedam bigbeki, pojemność I t
Tel. 0695-855-170.

www.kwolymteczne.com.

z gwarancją od 2200

Spmxiam rozdrabniacz do gałęzi, przyczepki
jednoosiowe 3,5 m, 2,5 m, agregat chłodniczy
z dużym parownikiem. Tel. 0667-296-582.

we do obornika,

Angielski indywidualnie, wtorek, czwartek.
Tel. 046/833-74-31, 0504-688-169.

Giełda

zł

Wysłodki

buraczane, granulowane
- sprzedam. Tel. 046/837-37-63
(od pon.-pt w godz. 8.00-16.00).

Truskawki Honeoye, Kawendysz.
Tel. 046/838-87-51, 0504-010-949.
Firma Woźniak świadczy usługi
zbioru kukurydzy na ziarno nowym
kombajnem New Holand TC-56.
Tel. 0602-709-962.
Schładzalniki
pojemności -

1

Sprzedam jałówkę wysokocielną,
Tel. 046/839-11-62.
Sprzedam trzy jałówki wysokocielne,
termin na pai.dziemik. Tel. 0692-950-352.
Sprzedam kombajn ziemniac:zany Anna, rozrzutnik obornika l-OSiowy, przyczepę 3,5 t,
kultywator, przyczepkę samochochodową,
Tel. 0241277-48-73.
Sprzedam wysłodki granulowane, otręby
pszenne, susz z jabłek. Tel. 0602-174-220.
Sprzedam ładowacz Cyklop.
Tel. 0661-848-399.
Sprzedam przyczepę 4,5 I, wywrot
Tel. 046/838-40-65. .
Sprzedam przyczepę 055, prasę Z-224.
Tel. 0606-317-184.
Sprzedam Ursus 3512, I właściciel.
Tel. 046/838-72-20 po 20.00.

Sprzedam Zetor 3320, 1996 rok.
Tel. 0663-505-438.
Limit mleka 9000, dojaikę Allil Lavat
(dwie konwie, nierdzewki) - sprzedam.
Kiernozia, tel. 0241277-91-85 po 20.00.
Sprzedam jałówkę wysokocielną.
Tel. 046/838-11-39.
Sprzedam Ursus 3512, 199-7 rok.
Goleńsko 48, tel. 046/838-15-15.
Rozrzutnik obornika jednoosiowy,
fabryczny, stan bdb - sprzedam.
Tel. 0601-379-355, 046/838-75-53.
Sprzedam gospodarstwo 11,41 ha
+ budynki, 1400 cegły białej podwójnej
- tanio. Tel. 0691-715-496.
Sprzedam liście buraczane z 2 ha, Kiernozia.
Tel. 0241277-70-31.

do mleka, wszystkie
remonty, gwarancja.
Tel. 046/833--07-27, 0505-039-888.

Sprzedam kwotę mlecmą 5000 I.
Tel. 046/837-15-84.

Sprzedam MTZ 82TS, 2000 rok.
Tel. 0501-504-"Z.23.

Sprzedam skrzynki drewniane uniwersalki.
Popów I46 k:. Łowicza. ,

Biwn Z-056, 1988 rok lub 1985 rok
- sprzedam. Tel. 0501-504-723.

Sprzedam Bizon Z-56, 1979 rok lub :zamienię
na Cyklop. Tel. 0888-958-276.

Ursus 1634, 1997 rok; Ursus U902,
1982 lok - sprzedam. Tel 0500-222-737.

C-360, 1983 rok, nowe ogwnienie,
duża kabina - sprzedam.
Tel. 0696-021-755.

Prasa zwijająca Z-279/1, 1998 rok
lub 2000 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-90-06.

Prasa Z-224/1, 1988 rok; beczłca
asenizacyjna 7000i, 2002 rok - sprzedam.
Tel. 0501-504-723.
Ursus C-360 3P lub Zetor 7711 - sprzedam.
Tel. 0500-222-737.

Sprzedam cielną krowę i jałówkę.
Karsznice Duże 38, tel. 046/838-11-83.
Sprzedam jałówkę wysokocielną,
Tel. 0668-162-199.
Ciągnik

C-360 3P, 1988 rok; przyczepa
D-47, 3-stronny wywrot - sprzedam.
Tel. 0502-479-391.

PROFESJONALNE

ClYSZClEllE I FARBOWAllE
WYRcaiw SK6RzAnCH,
IOllTEK 1Ko!IJcH6w
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UNAS WARTO DAĆ OGtOSZENIE
Sprzedam kukurydzę na kiswnkę;
Zetor S21 l. Tel. 06~2--048-948.
Sprzedam

słomę.

Tel. 0692--048-948.

Sprzedam agregaty chłodnicze, mroźnicze,
transportery; suszarnię do kukurydzy 24 t;
agregat siewny 6 m; ciągniki MF -140 kM,
190 kM. Tel. OS04-47S-S67.

Sprzedam Forschnit 4x4 lub 10xl4, stan
idealny. Tel. 046/8S6-07-16 wieczorem.
Sprzedam
szerokość

pług do odśnieżmia,
2,80. Tel. 060S-896-130.

Sprzedam ciągnik rolniczy Zetor 8011,
stan bdb; przyczepa 4,5 !, stan bdb, wywrot
na 3 strony. Tel. 060S-896-l 30.

Schładzalnik

do mleka Frigomilk SSO I,
1997 rok - sprzedam. Tel. 0609-788-364.

Sprzedam Claas Rolland 46.
Tel. 069S-8SS- l 70.

Sprzedaż - wysłodki buraczane brykietowane, młóto browarniane brykietowane,

Sprzedam jałówkę na wycieleniu.
Leśniczówka Tel. 046/838-22-66.

susz lucerny brykietowany Ilości hurtowe.
63-760 Zduny k. Krotoszyna
Tel. 0606-64S-8S8.

Sprzedam burak pastewny.
Tel. 046/838-22-00.

Sprzedam limit mleczny 14000 ~
C-360, zbiornik na mleko 320 I.
Tel. 046/838-71-38.

ciągnik

Sieczkarnia samojez.dna For.;chnit Maral
1991 rok, sieczkarnie jednorzędowe
do kukurydzy, rozrzutnik Forschnit ł O t
Tel. 024/3S6-24-64, OS 12-444-949.
Przyczepa do sianokiszonek Kemper 1O t,
bec2ka asenizacyjna 3300 1, wycinaki do kiszonek, agregat uprawowy 4,20 m na spręży
nach. Tel. 024/3S6-24-64, OSl2-444-949.

Deszczownie. Tel. 0506-140-684.
Opryskiwacze, kosiarki rotacyjne,
agregaty. Rol - lnwest, Bielawy,
tel. 0506-140-684.
Silniki; C-330; C-360; MF; Leylllnd
• kompleksowy remont, 12 miesięcy
gwarancji. Tel. 0506-140-684.
Siano belowane - sprzedam.
Tel. 0668-807-104.
4-skibowy grudziądzki; pług
7-skibowy podorywkowy, obsypnik 3
- sprzedam. Tel. 0603-S92-34S.
Pług

kwotę mleczną; jałówkę
\Vysokocielną. Tel. 0606-223-0S9.

Sprzedam
Wytłoki

z

jabłek

- sprzedam.

Tel. 0604463490.
Sprzed•rn jęczmicl1 i pszenżyto.
Tel. 046/1!63-14-11, 0602-615-126.
Silnik elektryczny 20 kW. S,5 kW, rozsiewacz
Kos, dwukółka ciągnikowa, dmuchawa
do siana, Y..ialnia do zboża.
Tel. 046/838-81-26, Strugienice 95.
Ferguson 1978 rok, 3-<.-ylindrowy,
sprowadzony. Tel. 0604-771-777,
0600-428-743.
owies· duża ilość
• sprzedam. Tel. 0604-147.007,
046/838-20-12.
Pszenżyto,

Sprzedam pług podorywkowy S-skibowy,
sadzarkę do warzyw. Tel. 04&'838-02-13.
Sprzedam wszelkie maszyny rolnicze
Importowane z zachodu.
Tel. 02412n~s.n, 0602-798-304,
0880-855-578.
Sprzedam opryskiwacz 400 I w dobrym
stanie~ kultywator 13 zębów, cena 300 zł.
Tel. 0889-721-888.
Sprzedam kwotę mleczną 342S kg,
woj. łódzkie. Tel. 024/277-93-4S.
Sprzedam opryskiwacz, polowy,
Tel. 0602-314-866.

ciągnikowy.

Sprzedam 7 t pszenżyta. Tel. 0241277-94-12.

Sprzedam lyżkę przedsiębierną
do Białoruśki. Tel. 046/86 l-2S-30.
Kuplę cebulę.

Zetor 7211, 1991 rok- sprzedam.
Tel. 046/838-9S-01.
Sprzedam siewniki zbożowe Fiona, I.BR,
Amaz.one. Tel. 0663--047-066.

Sprzedam słomę z mieszanki.
Tel. 0607-168-196.
Sprzedam

na drugie cielę.
Tel. 0667-S66-IS3 po 20.00.

krowę

Łyszkowice.

Sprzedam ciągnik C-360 3P, prasa Z-224,
beczka asenizacyjna, I99S rok, drabinka
do belek do prasy Z-224. Wygoda 8. /
Sprzedam

śliwy

du7:ą heblarl<ę.

odmiany Amers (2-letniaj);
Tel. 0696-214-404 wieczorem.

Cięcia poplonów sieczkarnią
samojezdną, odwóz masy.
Tel. 0604-463-ł86.

Sprzedam C-360, l 980 rok; przyczepy 6 t
Tel. 0600-33S-473.
Sprzedam kwotę mleczną 2700 kg.
Tel. 0602-87S-904. ·
Rozrzutnik obornika Forschnit T-088,
1987 rok; prasa Z-22411 Sipma,1997 rok;
ładowacz Tur czeski Prima do Zetora S340
lub pochodne, 2000 rok. Tel. .0608-420-169.
Sprzedam jałówkę na ocieleniu.
Tel. 046/838-13-81.
Sprzedam krowę. Tel. 0880-280-8S9.

Sprzedam burak pastewny. Tel. 0241282-327.
Spi-zedam jałówkę wysokocielną.
Tel. 046/839-61-38, 060S-39S-688.
Sprzedam sadzarkę do warzyw.
Kompina 12.
D}-nię pastewną - sprzedam na paszę.
Tel. 046/838-92-63.

Sprzedam prasę zwijającą Welger, szeroki
podbierak, siatka, sznurek i prasę Z-22411,
kostkującą. Tel. 0S07-27S-624.
Sprzedam jałówkę wysokocielną, wycielenie
początek listopada. Tel. 046/838-61-S3.
Sprzedaqi sadzonkę truskawki Honeoye.
Tel. 0887-491.188.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu.
Tel. 046/839-63-02 po 18.00.

Kotnbajn do zbioru porzeczek, agrestu, aronii,
calorzędowy- sprzedam. Tel. 0604-463-486.

Wykonuję

Sprzedam jałówkę na wycieleniu.
Tel. 0696-028-361.

Sprzedam kwotę ml=ną.
Tel. 046/861-62-7S po 20.00.

Sprzedam przyczepę, opryskiwacz i karuzelę
do siana Tel. 0513-478-300.

Kupię siomę

Sprzedam kwotę mleczną SSOO kg.
Tel. 060S-077-964.

Wspomaganie układu kierowniczego Zetor,
felgi doC-360 - sprzedam. Tel. 0692-146-S94.

Kupię pszenżyto, pszenicę, zebrane
przed deszczami - większą ilość. Płatność
gotówką, Tel. 069S-761-388.

Sprzed3m przyczepę 3,S t, niską wywrotkę.
Kocierzew Południowy l S.

w_ balotach. Tel. 0502-2SS-043.

Sprzedam rozsiewacz do naw0211 lejowy, pług
2-skibowy, śrutownik cały metalowy,
przyczepkę 1-0Siową, siewnik rawieszany
2 m Tel. 024128S-28-20.

Sprzedam kwotę mleczną.
Tel. 046/838-46-28.

Sprzedam buraczdl ćwikłowy na paszę i miał
doc.o. Tel. 0241282-11-30.

Sprzedam sadzonki truskawek - tanio.
Tel. 0608-362-771.

Sprzedam sadzonki truskawki odmiana
El kat Tel. 0S06-709-l 27.

Sprzedam sadzonki truskawek,
_odmiany. Tel. OS08-Sl8-543.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu.
Tel. 046/838-64-S6.

Sypień.

Sprzedam pług 2-skibowy.
TeL OS02-370-026.
Sprzedam wytłoki z jabłek.
Tel. 0604-976-S93.
Sprzedam brony ciągnikowe, siewkę
do naw0211 Kos, tur do C-330.
Tel. 046/831-61-09, 0606-769-92S.
Sprzedam krowę, wycielenie 22 październi
ka. Nowe Grudze 17. T~I. 046/838-83-72.
Sprzedam drzewka owocowe.
Tel. 046.'ll38.a0-61, 0668-111-103.
Sprzedam sadzonki truskawek Honeoye.
Tel. 046/838-83-27 wieczorem.
Ziemniaki paszowe. Tel. 046/838-87-S I,
OS04-010-949.
Sprzedam pług 2-skibowy.
Tel 0461838-S9-69.
Sprzedam ps7.enicę ozimą łl siewu
lub paszową. Tel. 046/8~'70 po 16.00.
Sprzedam :zetor 704S, stan dobi:y, 1984 rok.
Tel. 0668-180-094.
Sprzedam jęczmień paszowy.
Tel. 0608-294-213.

Sprzedam żyto, pszenżyto z
Tel. 0696-698-08S.

różnej

pszenicą.

Sprzedaż

rozrzutników jednoosiowych,
Tandemów, kabin, żmijek, agregatów.
Tel. 046/837-S3-86.
Sprzedam kosiarko-rozdrabniacz do gałęzi,
sadowniczy; przyczepki jednoosiowe,
rolnicze. Tel. 0668-296-S82.

koszenie kukurydzy

na ziarno. Tel. 0608-794-368.

Sprzedam ciągnik 1614, 1201.
Tel. 046/861-12-92, 0602-781-330.
Sprzedam sadzarkę do ziemniaków podkieł
kowanych, silnik C-38S. Tel. 046/861-12-92,
0609-041-442.
Sprzedam 120 I w częściach, silnik
po kapitalnym remoncie, kabinę Jelcza 3 !S.
Tel. 046/861-12-92, 0609-041-442.
Sprzedam zbiorniki plastikowe 1OOO
na palecie. Tel. 0697-677-S30.

Sprzedam Tura do 360, przyczepę 6 ~ pług
3 Grudziądz, agregat uprawowy, C-360,
1979 rok. Tel. 0663-362-3Sl.
Sprzedam siano prasowane i S-letnią
kobyłkę. Tel. 0241277-23-04.
liści.

Sprzedam C-360, prasę Z-224, l994 rok,
13000 zł. Tel. 0608-3S4-272.

Sprzedam maszynę do zbierania
Tel. 0241277-49-S I.

Kuplę ciągnik, prasę, przyczepę
·również do remontu. Tel 0607-009,-288.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu.
Tel. 0241236-S2-58 po 20.00.

Sprzedam ziemniaki Lord, Irga; przyczepę
, wywrotkę 3,St, lewa-prawa; kultywator 13;
brony 3. Tel. 04&'838-13-02.

~

Sprzedam ciągnik Zetor S320.
Tel. 0887-479-469.

Sprzedam siano belowane. Tel. 0609-810-818.

Sprzedam ziemniaki jadalne i 2 parniki
elektryczne. Tel. 0241277-9S-70.

Sprzedam siewnik zbożowy Poznaniak,
1990 rok; wagę samochodową SO t łęczycką,
Tel. 0603-061-820.

Sprzedam kiszonkę kukurydzy, pszenżyto
ozime do siewu, pszenicę; sadzonki
porzeczek czarnych. Tel. 0602-673-ł81.

Sprzedam widlak GTU 202; wagę samochoIS ~ przystawkę do zbioru kukurydzy
MF. Tel. 069S-761-300.

Sprzedam pług obrotowy 3, skibowy 1,,emken, agregat uprawowy 3,S m hydrauliczny.
Tel. 0880-8SS-9 Il.

.Sprzedam jałówki hodowlane (obora
pod oceną użytkowości mlecznaj).
Tel. 0697-416-819.

Sprzedam kwotę mleczną 13000 kg,
woj. mazowieckie. Tel. 046/861-l 7-S7.

dową

Kupięjl!!Zllll'Ży!o,jµmień. Teł.

046/838-98-12

Sprzedam C-38S, 1978 rok, 13500 zł.
Tel. 046/861-2S-30.

Sprzedam mieszankę zbożową SO t
Tel. 042/719-S6-16, 0693-830-160.
Sprzedam ziemniaki paszowe, sadzeniaki
Denar, Lord. Tel. 046/874-7S-17 wieczorem.

Sprzedam trzy jałówki, termin wycielenia
listopad. Tel. 046/838-67-67.

Sprzedam Zetor, 1987 rok, stan bdb.
Tel. OS 10-1 S8-92 l.

Sprzedam siłownik teleskopowy, .nowy,
do kombajnu Bizon Super SO.
Tel. 046/838-67-67.

Sprzedam Orkan Il. Tel. OS03-06S-714.

Sprzedam siano prasowane.
Tel. 0461838-04-73.
Sprzedam Zetor S21 l, 1989 rok.
Tel. OSOl-8S0-017.

Sprzedam Ursus 360-3P, 1988 rok,
?zyt:ZqJę 0-47 wywrotkę. Tel. 046'838-30-30.
Sprzedam Ursus 934, I99S rok, I

wla5cicie~
pług

sieWnik Poznaniak 3-metrowy, 1998 rok,

obrotowy Kvemeland, 2002 rok, zabe'zpieczenia resorowe - sprzedam. Tel. 0510-333-823.
Sprzedam belpośrednią kwotę mleczną.
Tel. 0889-406-S09.

Sprzedam przyczepę HL 8T+4T (wywrotki),
Sprzedam śruto_.;nik bijakowy z silnikiem
stan bdb. Tel. 0604-890-164, 0604-427-0S9
· lub bez. Tel. 0603-628-194.
po 16.00.
Sprzedam słomę w kostkach i okrągłych
Ciągnik C-38S, agregat uprawowy przedbelach, burak pastewny. Tel. 0660-972-390.
siewny 2,7 m -sprzedam. Tel. OS00-296-361.
Sprzedam głebogryzarl<ę w bardz.o
Wezmę ziemię w dzierżawę w zamian
dobrym stanie. Tel. 0660-972-390.
za dopłaty, okolice Głowna
Tel. OS00-296-361.

Sprzedam kwotę ml=ną. Tel. OS06--041-728.

Sprzedam Uaz, 1977 rok, silnik Perkinsa
(na ~i). Tel. 0608-109-634.

Tel. 0604-440469.

heblarkę.

Sprzedam traktor LTZ SSAN 4/4, 60 kM,.
SSO Mlłl. Tel. 0604-440-469.

Sprzedam krowy cielne. Tel. 046/838-14-61.

Sprzedam ziemniaki jadalne Irga.
Tel. 046/838-IS-34.

Sprzedam kwotę mleczną.
Tel. 046/838-1 ł-14.

· Sprzedam burak pastewny 4 t
Tel. 0609-621-17S.

Sprzedam siano. Tel. 046/838-50-86.

Przywóz wyslodek z jabłek.
Tel. 0603-6S3-020.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu
i cieliczki hodowlane. Maurzyce 26.

Sprzedam rozrzutnik obornika
jedno- i dwuosiowy, betoniarkę i
Tel. 0697-346-682.

Sprzedam przyczepę 4,S ~ 3-stronny wywrot.
Tel. 04N837-89-73 po 20.00.

Sprzedam prasy roluj~ Claas i Welger.
•
Tel. 0607-168-196.

Skrzynki jedynki po jabłkach
·sprzedam. Tel. 0500-097-340.

Sprzedam Fergusona 23S, 14000 zł.
Tel. 046/86 l-2S-30.

Sprzedam tylne opony używane do C-360,
C-330, 50 zł/I szt Tel. 046/838-7S-01.

Ursus C-330,
Tel. 046/838-90-S I.

Sprzedam kwotę mlecmą 2997 t
Tel. 046/838-4S-l 8.

Sprzedam rozrzutnik obornika jednoosiowy,
stan bdb; prasę rolującą,
włoską, 1990 rok, stan bdb; wagę 25 t, nową,
niemontowaną. Tel. 046/838-79-9S. '

Sprzedam St buraku pastewnego.
Gągolin Zachodni 23.

Sprzedam kwotę mleczną 5711 kg.
Tel. 046/838~22-54, 0669-694-7S6.

ciągnik

Sprz.edam kwotę mleczną 6188 kg.
Tel. 0889-20S-379 po 17.00.

mało używany,

Sprzedam ciągnik C-360, 1982 rok,
po remoncie. Tel. OS02-8SS-l 83.

przetrząsaczo-zgrabiarl<ę.

Punkt skupu złomu. Łowicz,
Katarzynów 17, tel. 046/837-65-67.

Sprzedam plug 3-skibowy obracany, stan
· bdb; siewkę nawozową 2-talerzową, stan
bdb; Cyklop, 1986 rok, stan bdb.
Tel. 046/838-79-9S.

Sprzedam kabinę do Fergusona, 400 zl.
Tel. 046/861-25-30.

Sprzedam ziemniaki jadalrie i do sadzenia:
Irga, Lord. Tel. 0602-314-866.

23

Każde ogłoszenie drobne zamieszczone do. druku w Nowym

Sprzedam siano prasowane; mieszankę
Tel. 046/838-57-90, 046'!!63-61-11.

Sprzedam burak pastewny.
Tel. 046/838-11-48 po 19.00.

DROBNE

Łowiczaninie oraz Wieściach z Głowna i Strykowa, ukaże się
także we współpracujących z nami gazetach Głos Skierniewic
oraz Głos Rawy Mazowieckiej. Bez żadnych dopłat!

zbożową.

Sprzedamobomikbydl~. Tel.0508-192-0l6_- Sprzedam C-360, T-25, C-330 oryginał.
Sprzedam zbiornik na mleko 550 I, kwotę Tel. 0788-984-S03.
mlec:zną 21500 kg. Tel. OS08-192-016.
Sprzedam do remontu siewnik zbożowy
Sprzedam kwotę mleczną. Tel 0888-042-749. Poznaniak. Tel. 046/830-39-71.
Sprzedam jałówkę wysokocielną.
Sprzedam mieszankę zbożową
Tel. 0602-689-20S.
Tel. 046/838-S8-44.
Sprzedam siewniki zbożowe, orkan do zielo- Pilnie sprzedam kwotę mleczną, 10000 kg,
nek, pług 3-skibowy obrotowy, śrutownik woj. łódzkie. Tel. 0608-037-910.
bijakowy, przyczepę 6 t, widlak Rak.
C-360, 1981 rok. stan bdb. Tel. 0696-02 l-7SS.
IWł rok. Tel. OS09-293-0SO.
Kabina do ciągnika C-360.
Sprzedam śrutoWljik bijakowy z mieszalni- Tel. 0696-021-7SS.
kiem 400 kg, żmijkę, agregat przedsiewny Sm,
Sprzedam ciągnik C-360, 1994 rok, stan bdb
3m, 2,20m, siewki do nawozu, przyczepkę
- sprzedam. Tel. 0461838-17-76.
do przewozu koni. Tel. OS09-293-0SO.
OSOl-S41-206.
Sprzedam siano w dużyćh bel3ch. Stary
Waliszew 7. Tel. 046/839-23-14 wieczorem. Sprzedam marcheW. Tel. 046J838-l 7-S6.
Przyjmą osoby do zbioru buraczka
Sprzedam kwotę mleczną S668 kg.
czerwonego. Zduny, tel. 0600-802-261.
Tel. 046/838-48-0 I.
Sprzedam

OGŁOSZENIA

Sprzedam ziemniaki jadalne, większą
ilość oraz ziemniaki paszowe (drobne).
Tel. 0421719-S9-Sl.
Sprzedam siewnik l'oznaniak, stan dobry.
Tel. 046/874-60-29.
2,08 ha (Domaradzyn) po atrakcyjnej cenie
- sprzedam. Tel. 0691'778-707.
Sprzedam: prasę Z-22411, 1994 rok, stan bdb,
garażowana oraz przetrząsarkę
i pra'lrząsarko-i.grabiarl<ę. Tel. OSl2-232-797.

Sprzedam odpady marchwi.
Tel. 0603-696-116.
Sprzedam kotnbajn zbożowy Volvo, kosa
2,5 m, śrutownik na kamienie.
Tel. 046/831-44-34.
Sprzedam jałówki hodowlane IO szt
Tel. 0501-866-823.
Sprzedam krowy mleczne 13 szt. Z obory
pod kontrolą użytkowości. Tel. OSOl-SCJ6.823.

Sprzedam kombajn Class z sieczkarnią
(robocze 3,80). Tel. 0698-086-774.

Sadzonki truskawki Pegazus, sprzedam.
Tel. 0461874-7S-8 I wieczorem.

Sprzedam kwotl( mleczną 5000 kg.
Tel. 0698-4S0-869.

Kupię ciągnik - niedrogo, również do remontu. Tel. OS08-167-927. 060S-OS2-36S.

Sprzedam kwotę mleczną 7000 kg.
Tel. 046/814-SJ-OS.

Sprz..ódam pszenicę ok. s t.
Td. 0421710-72-97 po 19.00.

Sprzedam siewnik 30 rurek, opryskiwacz
400L, kopaczkę konną, sadzari<ę, redełka 3.
Tel. 046/813-1 S-88.

Sieczkaroia jednorzędowa z gniotownikiem,
wycinak do kiszonki Strautmann - idealne
- sprzedam. Tel. 0606-622-973.

Sprzedam kwotęml=ną. Tel. 046/815-76-56.

ZWIERZĘTA
Sprzedam 8-letnią klacz, szlachetnej półkrwi,
klacz czystej krwi arabskiej 2,S-letnią,
S-letniego Haflinge~. Tel. 0602-728-686.
Sprzedam kaczki pekinki. Tel. 046/838-;74-91.
Sprzedam Syberian Husky
Tel. 0607-648-748. •

(IO-miesięczny).

Sprzedam wyżla sukę, 7 miesięcy.
Tel. 0694-308-076.
Sprzedam 3-miesięczne króliki.
Tel. 046/838-28-09 po IS.00. _
Sprzedam szczenięta bernardyna.
Tel. 0Sl3-170-880.
Bażanty srebrne (młode) - sprzedam.
Tel. 046/838-70-38 po 16.00.

Sprzedam kozy. Tel. 046/839-68-61.
Bardzo ładne 7-tygodniowe szczenięta
owczarlca niemieckiego - tanio sprzedam.
Tel. OS0!-541-876.
„Salon Psa" • pielęgnacja. Łowicz,
ul. Browarna 10a. Umawianie wizyt
• tel. 0600-180-859.
Sprzedam 9-tygodniowe szczeniaki rasy
Amstaf. Tel. 0609-23S-90S, 0660-41S-4S8.
Oddam owczarlca niemieckiego 2-letnią sukę.
Tel. 0601-3S8-32S.
Za danno oddam szczeniaka po m: Foksterier ..,,
gładkowłosy i o: mieszaniec. obiór po IS.IO,
tel. 0602-688-142.

Sprzedam szczeniaki rasy bernardyn.
Tel. 0500-338-9 ł 8 po 18.00.
150

dużych

kaczek francuskich

• SprzeclanL Tel. 0606-362-681.
Westy - tanio. Tel. 0697-930-S98.
Buldożki

Francuskie. Tel. 0662-093-97S.

Sprzedam klacz 4-lebńą. zaźrebioną 6 miesię- . •
cy; źrebicę 7-miesięczną; jałówkę roczną.
Tel. OS02-637-042.
Sprzedam szczenięta rasy AJl1.5taf.
Tel. 0608-325-307.
Seter lrland7ki 1,5 roku - sprzedam.
Tel. OSOS-663-329.

Sprzedam SUC7kę Amstafa 3-miesięczną.
Sprzedam śrutownik Bąk 7,5 kW, stan
bardz.o dobry, 2 sztuki. Tel. 0880-3S-38-19. Tel. OS07-771-233.
SP,!Zedam klacz 6-letnią kara
Kupię opryskiwacz ciągnikowy zamieszany
Tel. 0608'686-489.
400 ~ może być do remontu.
Orkan 2, beczka asenizacyjna 2600 I,
Tel. OS06-193-824.
Sprzedam szczeniaki Amstafa
przyczepa6 I-sprzedam. Tel. 0421719-70-29, Porzeczka czarna, sadzonki sprzedam
Tel. 069S-488-240.
0691-S38-S79.
(nowości). Tel. 0692-350-907.
Sprzedam West Tenier po rodzicach rodowodowych, szczepione. Tel. 0S08-132-400.
Opryskiwacze polowe, sadownicze, części, Sadzoiiki ligustra sprzedam.
belki herbicydowe, lemiesze, agregaty, kosiar- Tel 046/831-34-62 po 20 oo
Długowłosa Di-oli, długoletni owczarek
· :
'.
·
ki rotacyjne, siewki, inne. Środki ochrony
niemiecki -szuka nabywcy. Tel. 0604-62S-490.
. Sprzedam sadzonki truskawki.
roślin, raty. Chemii~ Dmosin 124.
Sprzedam owczarki niemieckie - szczenięta.
Tel. 0609-942-131.
Tel. 046/874-72-88.
Sprzedam drzewka wiśni Lutówki, Debrecen, Tel. 0889-980-602.
Widlak· elektryczny - sprzedam.
Sprzedam kucyka, ogier 4-letni, ujeżdżony.
brzoskwiń - Kondor, Hańbingen, BL-1,
Tel. 0609-4SS-676.
Tel. 0608-064-544.
Wacek. Tel. 046/83363-06.
Sprzedam siewnik Kos. Tel. 0886-932-690.
2-letnią sukę - owczarek
.
Sprzedamnrn""Z224/ł, 2004rok,pługdwu- Ciągnik ogrodniczy ,,Dzik', czterokołowy _Sprzedam
niemiecki. Tel. 0602-238-206.
skibowy. T~lM2!7l 9-S6-6S, 0663 _888_S3 1. z przyczepą - sprzedam. Tel. 0504-833-0S6.
Sprzedam ziemniaki jadalne i beczkę 600 I
Sprzedam młode pawie; ozdobne kaczki;
Sprzedam pług obrotowy 4-sktbowy Rabe- na wodę. Tel. 046/831-27-42.
bażanty. Tel. 0603-226-494.
verg, S-skibowy obrotowy Kunh, 3-skibowy obrotowy Kverenłand, 3-skibowy obro- Sprzedam sadzonki truskawki.
Sprzedam :źróbkę, 14 miesi~.
Tel. 046/838-82-47, 0600-S7S-94S.
• towy Krone, 4-skibowy Atlas, zagonowy Tel. 046/831-40-28.
Pszenżyto i lod6wkę sprzedam.
grudziądzki. Tel. OS09-083-222.
Sprzedam latlerki 6-tygodniowe.
Tel. OSOS-901-2S7.
Tel. OS04-754-473.
Sprzedam pług 4-skibowy zagonowy
Overum, 4-skibowy zagonowy Kverenland, Sprzedam sadzonki porzeczki czarnej Tiseł · Sprzedam kucyka Szetland, maść
3-skibowy obrotowy Overum, zestaw
i ziemniaki na paszę. Tel. 046/833-02-74.
57.pakowata, półroczny. Tel. 0662-23S-933.
uprawowo-siewny 4 m z hydropakiem
Sprzedam owczarki niemieckie, szczenięta
Kverenland, 2002 rok. Tel. 0509-083-222. · Sprzedam krowę po wycieleniu.
Tel. 046/8 l-S7-067 dzwonić ·wieczorem.
długowlose Tel. 0662-23S-933.
Sprzedam siewnik Poznaniak 2,7 m, l 990 rok,
Sprzedam Ursus 914, 1988 rok.
Karma dla µ;&.v- nieOógo. Tel. 042i719-56-78.
siewnik do kukurydzy pneumatyczny
Tel. 0606-258-054.
~mot Kutno 4-rzędowy, 1991 rok,
Krup kroczek, karaś, lin - sprzedam.
agregat 4,2 m hydraulicznie składany,
Sprzedam kwotę ml=ną.
Tel. 046/874-76-t3.
Tel. 046/81S-76-S6.
2004 rok. Tel OS09-083-222.
Sprzedam 2 kózki IO-miesięczne na chowaSprzedam agregat 2, 1 m grudziądzki, siecz- Sprzedam pszenżyto Jare, około 4 ton,
nie. Tel. 0696-836-896, 0697-S01-SS6.
karnie do Bizona wągrowieckie, fubrycznie może być do siewu - Głuchów.
Barany młode • sprzedam.
nowe, pług 3-skibowy zagonowy Atlas„ Tel. 046/8 ł S-76-48, 0662-680-043
Tel. 6421710.s.4-40.
opryskiwacz Krukowiak 1200 I ciągany, Krowę 7-letnią na wycieleniu i jałówkę
Sprzedam owczarka niemieĆkiego, 2-letni,
1998 rok. Tel. OS09-083-222.
na wycieleniu, termin wycielenia
szkolony. Tel. 0663-32.1-062.
Sprzedam opryskiwacz Harl!i IOOO 1 zawie- koniec października - sprzedam.
Sprzedam klacz S-letnią. Tel. 0S08-48S-491.
szany, f02JZU1nik obornika na re50'7.e 2-0Sio- Tel. 060S-2 l-8S-84.
wy, 1990 rok, jak nowy. Tel. 0509-083-222. Sprzedam taśmociąg do obornika
Ratlerek suczka czekoladowa, możliwość foto
1Tln1S-<"11. Tel.0604-S78-223.
Tel. 060S-090-901.
Elewator do liści, Kos do nawozu, siewkę
do wapna - spi7.edam. Tel. 042!719-56-14
Kocie pilnie oddam w dobre ręce.
Sprzedam sadzonki truskawki.
wieczorem.
Tel. OS08-S01-278.
Tel. 04&'833-14-80 wieczorem.
Rozrzutnik obornika jednoosiowy,
Przyjmę szczeniaki, kundelki na działkę
Sprzedam kotnbajn zbożowy Johnwere. ·
obsypnik kopców mały - sprzedam.
Ila dzieci. Tel. OS06-840-l22.
Tel. 0669-034-243.
Tel. </693-106-674.
Szczeniaki labradory. Tel. 0503-149-SS2.
Sprzedam 2-kółkę ciągnikową,
Sprzedam pług dwuskibowy.
Tel. 0607-S99-864.
Fiordy, doskonała para zaprzęgowa, chodzą
Tel. 060S-169-610.
bardzo ladntl;" _
również w siodle, 7 i 8
Sprzedam sadzonki truskawek Hoenoye.
Sprzedam kotnbajn zbożowy Bizon, stan bdb, Tel. OS07-08 I-914.
spokojne. Możliwość sprzedaży bryczki ·
1986. rok. Tel. OS l 0-1 S8-92 l.
i uprzqży. Tel. 0603-112-231.
Sprzedam spawarkę Bezter SPR 31 S.
Kombajn ziemniaczany, ładowacz Cyklop
Tel. 0667-S3-83-80.
Kuce fetińskie, klacze ze źrebakami lub bez,
- sprzedam. Tel. OS08-364-849.
mlode spokojne. Tel. 0603- 112-231.
sprzi,dam trajzegi, rozdrabniacz
Prasę Z..224, kombajn ziemniaczany Bolko
Bąk, kompresor i spawarkę.
Klacze śl~kie do programu pełne rodowody,
Tel. 0693-66-80-71. .
- sprzedam. Tel. OS03-491-S7S.
księgi główne, chodzą w zaprzęgu.
Tel. 0603-112-231.
Sprzedan1: C-330, przyczepa 6 t
Sprzedam nową Ślęzę ogrodniczą IOOO titrów.
wywrot, stan idealny, blacha
Tel. 0600-829-S 14.
Jamniki swrstkowlose miniaturowe.
trapezowa na dach - nowa.
Tel. 0606-160-609.
Sprzedam sadzonki porzeczki czarnej
Tel. 0605-09-70-71.
i czerwonej, Tel. 066S-S 17-443.
Owczarki niemieckie długowłose.
MfZ 82, przedni napęd, 1991 rok; motopomTel. 0608-6S0-739.
Sprzedam kotnbajn Bizon Super ZOS6.
pę stra:żacką; agregat R"!<lotwórezy
Tel. 0606-421-18S, 0694-16-16-30.
Sprzedam szczeniaki bernardyny.
16-20 kW; agregat do deszczowni z Perl<inTel. 046/814-22-24.
sem900 Vmin. -sprzedam. Tel. OSl0-281-982. Kupię kwotę ml=ną.
V
Tel. 0605-381-326.
Sprzedam konie rasy śląskiaj.
Kupi~ siewnik zbożowy Amazone, 25 rurek,
20.
po
0601-34-88-99
Tel.
Borówka amerykańska sadzonki
, w bdb stanie i Grubera S-6 kmpusów.
·sprzedam. Tel. 0602-42-71-44.
Sprzedam 2 kózki 3-letnie. Tel. 0502-220-676.
Tel. OSI0-281-982.

Plug obrotowy 3-skibowy, rozsiewacz
nawozu Amazone 600 l - sprzedam
Tel. 0606-622-973.
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WESELNE
ZAPEWNIAMY:
~ wspanłałq,

wykwalllkowanq ob~

~ posiłki „palce llzać" ~ wiejski $łół
~ dwie sale (sala taneczna I sala jadalna)

SzancnvniPańshvo

~ piękne

udekorowanie sal

~

~ niepowtarzalnq I miłq atmosferę

~

Tel (046) 837-5M8, l50HTM75, 0504-113-116

~ 5~ CENTRUM<~.

DRZWI
PRZESUWHYCH
Szafy
z drzwiami
wnękowe

przesuwanymi i

składan

NOWOC2ESNE~WNĘJRZ

..• to takie proste

• NĄJNIŻSZE CENY

~~

ł

I

~

I

MEBU KUCHENNE NA WYMIAR
Łowicz,

Nowy Rynek 16,

tel. (0-46) 837-89-01, 0-506-037-759

APTE-KI 1
Łowicz,

ul. 3 Maja 6 CAŁODOBOWA tel. (046) 837-31·11, tel./fax (046) 837·31·25
.
. ..lowicz, ul. Tuszewska 45 (INTERMARCHE) czynna: pon.-sob. 8-21, ndz. 9-18 tel. (046) 837-77·23
·
Łowicz, ul. Kaliska 6 czynna: pon.·pt. 8-18 tel. (046) 830·04·50

· r:POO®!IDCJJJmmIT
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rr~~~

A

-

~~~[ID@®~~

c~Off/'~
P.PHU WELIDA, Cypriany 29
96-514 Rybno. Tel. (046) 862-21-13

~!F[W,\~[i'.'X]}j

oraz Inne lmprez4 olcolcznośclowe
0 najwyższa możliwa jakość 9rganizacji
0 profesjonalna obsługa
t
0 piękny wystrój sali
Łowicz, ul. Zagrodowa 32d
"'

Z.oproszomw

tel. (046) 830-31-35, kom. 0504-359-441 ~

· OSIEDLE
DOMOW JEDNORODZINNY CH
/

POD BOREM
W SKIERNIEWICACH
WIDOKI OSIEDLA

Nowoczesne osiedle domów jednorodzinnych
w szeregowej zabudowie, malowniczo położonych
w pobliżu lasu, sąsiedztwo Bolimowskiego
Parku Krajobrazowego. To tylko nieliczne zalety
dla których warto tu zamieszkać.
domów powstanie na terenie około 2,5 ha:
- powierzchnia domów - od 116,8 do 206,8 m2
- powierzchnia działek - od 213,0' do 872,9 m2

Zespół 66.

~

I

z bloczków betonowych ,
z ażurowymi przęsłami stalowymi, dwie bramy wjazdowe
na teren zespołu.
Osiedle ogrodzone -

słupki

Chodniki i podjazdy z kostki betonowej.
Teren zielony służący do wypoczynku i rekreacji
z placem zabaw dla dzieci, dostępny
tylko dla mieszkańców osiedla.
Łatwy dojazd:

- około 7 minut do stacji PKP i PKS,
- około 12 minut do centrum miasta,
- w odległości około 300 ·m przystanek autobusowy.
Wbliskiej odległości centrum hadlowo-usługowe,
szkoty, przedszkola.
Parkingi dla gości usytuowane w miejscach
wyznaczonych w ciągach komunikacyjnych.

mirbud
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INFORMATOR
ŁOWICKI
Telefony:
Taxi osobowe 046-837-34--0l
lnterTax.i 0603-06-18-18
Taxi bagażowe 046-837-35-28
Powiatowy Urząd Pracy
046-837-04-20; 046-837-03-73
Biuro Rady Miejskiej 046-830-91-06, 046-830-91-1 l
Urząd Miejski: Sękretariat 046-830-91-51
Awarie oświetlenia ulicznego 046-830-91-45 do 47;
0605-629-841 czynny całą dobę;
046-862-16-63 od 7.00 do 15.00,
046-862-16-63 po 15.00 automatyc2Ila sekretul<a
Uf"Zą!I Skarbowy: centrala 046-837-43-58,
046-837-32-38, 046-837-65-59;
sekretariat 046-837-80-28;
.?'.US 046-837-69-09
Łowickie Stowaizysz.enie 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 pomocy dla ofiar przemocy ~{tiedztba
ŁS~',Łowic:z, ul. Św.~ (niuŚzla
oaBlooiaclt}. czynny. po..wt, czw. wgodz. 16.00-19.00.
SamopomocowaGrupaAbstynencka,.Niemamocnych"
wZdwiach(siedztbaGOK.zduny}-czw.godz.18.00.
Gminna Grupa AbstyneQcka w Bielawach - spotkania
w czwartki w godz. J0.00-11.00. Po informacje
można dzwonić w czwartek do Urzędu Gminy
w Bielawach w godz. 8.00-lO.OO.
Punkt konsultacyjny przy Grupie Wsparcia ,,PJ:zerninęloz wiatrem" (problem pr=nocy} w Domaniewicach, czynny: pt 16.00-18.00, tel. 046-838-33-11.

Informacje:
Informacja PKP 046-837-63-1 l
Informacja o krajowych numerach 118-913

INFORMATOR
GŁOWIEŃSKI
I STRYKOWSKI
Informacje w Głownie:

Infoonatja o rni<;dzynarodowych numerach 118-912
ZA:garynka 9226
Rozmowy międzymiastowe - zamawianie 9050
Naprawa telefonów 9224
Telegramy (nadawanie} 905
Bezpłatna ogólnopolska informacja o schroniskach
i jadłodajniach 9287
Bezpłatna informacja gospoda=a o handlu, usługach,
produkcji i wyższej użyteczności publicznej,
tel. 046-94-34, fax: 046-322-555

Pogotowia:
Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997
Telefon informacyjno-problemowy
- Poradnia Leczenia Uzależnień 046-837-37--07
- Poradnia Zdrowia Psychicznego 046-837-36-51
Policyjny telefon zaufania 046-837-80:-00
Pogotowie energetyki cieplnej 046-837-59-16
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 046-837-35-32
Pogotowie energetyczne 046-837-36-05
Gaz butlowy 046-837-16-16, 046-837-66-08,
046-837-41-02, 046-837-30-30, 046-837-72-72,
046-837-20-37, 046-837-47-77, 046-837-44-44,
046-837-84-40; 046-838-15-00;
Wars-ztat konserwatorski ŁSM 046-837-65-58
Zakład pognebowy: 046-837-53-85, 046-837--07-lO,
o46-837-20-22, 046-837-26-74
lecznice dla zwieiząt:
tel. 046-837-52-48
ul. Starościńska 5
tel. 046-837-35-24
ul. Chełmońskiego 31
tel. 046-830-22-86
ul. Krakowska 28
tel. 046-838-87-19
Łyszkowiee

Dyżury

lecznica dla zwierząt:

- ul.
- ul.

Sowińskiego

Łowicka

3, tel. 042-719-11--04;
62, tel. 042-719-14-40

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

przychodni
w Głownie:

Dyżury

Telefony w Głownie:
Filia Powiatowego Urzędu Pracy 042-719-20-76
Ul"lą!I Miejski: - u\. Mlynarska 042-719-11-51
- ul. Dworska 042-719-11-29
Urlą!I Gminy Głowno 042-719-12-91
Taxi osobowe 042-719-10-14

Telefony w Strykowie:
Filia Powiatowego Urzędu Pracy 042-719-84-22
Urząd Miasta - Gminy Stryków 042-719-80-02
KRUS 042-719-95-15
osobowe 042-719-81-35

:rax.i

wGłownie:

l>ogotowie ratunkowe 999 alarmowy
Policja 042-719-20-20; 997 alarmowy
Straż pożarna 042-719-10-08; 998 alarmowy
Zakład pogrzebowy
042-719-14-40, 042-719-30-24
Pogotowie energetyczne 042-719-10-60

Apteki:
- apteki całodobowe:
• ,,sloncczko" ul. Stanisławskiego,
tel. 046-830-22--02
• ,.Medest IV" ul. 3 Maja,
tel. 046-837-31-11 , 046-837-31-25
Bełchów: pn.-pt. 9.00-14.30
Bielawy: pn.-pL 8.00-15.00
Bolimów, Rynek Kościus:dd
czynna: pn. wt pt 9.00-16.00; czw. l0.00-17.00
Chąśno: czynna: pn.-pt 9.00-14.00, 16.00-18.00,
sb. 8.00-12.00
Domaniewice, uL Główna:
czynna: pn.- pt 9.00-16.00, sb. 9.00-12.00
Łyszkowice: czynna: pn.-pt. 9.00-16.00, sb. l0.00-14.00
Kiernozia, Rynek Kopernika 12
czynna: pn.-pl 8.00-16.00, sb. 8.00-13.00
Kiernozia, Kościus:dd 6
czynna: pn.-pt 8.00-17.00
Kocierz.ew: pn.-pt 8.00-15.00
Sobota: pn.-pt 830-15.00
N"ieborów: czynna: pn.-pt 7.30-15.30, sb. 9.00-12.00
Zduny: pn.-pt 8.00-17.00, sb. 8.00-12.00

Łowie-~

• Pogotowie ratunkowe - tel. 999
e Dział Pomocy Dora2ntj, ul. ~ 28,
Msze święte
tel. 046-837-56-24
- Ambulatorium Pomocy Doraźnej czynne: w dni
w niedziele i święta:
robocze w godz. 16.00-8.00, soboty, niedziele ·
i święta od 8.00 (przez 24 h}. Pacjenci objęci • Parafia św. Ducha: 7.00, 8.30, IO.OO, 12.00, 18.00;

Informacja: PKS 042-631-97-06
Naprawa telefonów 96-96
Naprawa telefonów publicznych 980

Pogotowia

przyclrodni:

opieką medyczną Niepublicznych Zakł,;dów
Opieki Zdrowotnej - prqjmowani są w Ambulatorium Pogotowia po godzinach funkcjonowania ww. Zakładów.
, Pediatryczne Ambulatorium Pomocy Oorażnej ,
ul. Ułańska 2; przyj<;cia dzieci do 3 r.ż. - w dni
powszednie w godz. 16-8; dzieci do 16 r.ż.
- w soboty, niedziele i święta przez 24 godziny.
Dzieci objęte opieką medyczną Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - przyjmowane są w Ambulatorium Pediatrycznym po godzinach funkcjonowania tych zakładów.
• Poradnia Leczenia Uzależnień,
ul. Kaliska 6, tel. 046-837-37--07

Przychodnia Rtjonowa, ul. Kopernika 19,
tel. 042-719-10-92, 042-710-71-26
- poradnia ogólna: pn.-pt. 8.00-18.00
- poradnia dla dzieci: pn.-ezw. 8.00-18.00,
pt 8.00-1530
- poradnia K: pn. 8.00-12.00 i 14.00-16.00;
wt 8.00-12.00; śr. 8.00-12.00 i 13.00-15.00;
czw. 12.00-16.00; pt 13.00-16.00
- poradnia rehabilitacyjna: pn.- pt 8.00-15.00
- poradnia zdrowia psychi=iego: pn. 14-20;
wt 7.45-14.45; śr. I0.00-18.00, czw. 8.00-15.00;
pt 13.15-20.00.
- poradnia chirurgiczna: pn.-pt l0.00-15.00
- 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: pon. 8.00-14.00; śr. 8.00-12.00;
czw. 13.00-18.00
- reumatolog: czw. 8.00-14.00
- pulmonolog: pn., śr., pt 8.00-15.00

- neurolog: pn., śr. 15.00-18.00
- ortopeda: pn., wt, czw., pt l l.OO-ł3.00
- okulista: pn., śr, pt 8.00-13.00
- diabetolog: wt, czw. 11.00-13.00
- stcmatolog: pt 8.00-1825, wt, śr. 8.00.1535;
czw, pt 8.00-1535
- ortodonta: pn. 11.00-18.25; wt, śr. 11.00-18.00

Dyżury przychodni
w Strykowie:
Ul. Kościuszki 27, tel. 042-719-80-34
NWZ Medico, ul. Targowa 16, tel. 042-719-92-30

Apteki:
Apteki w Głownie:
MEGA, uL Sikorskiego 45147, 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.-JX 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. 042-719-82-71
czynna: pn.-pt. 9.~17.00, sb. 9.00-13 .00;
ul 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;

• Parafu1 Chrystusa Dobrego Pasternl:' , · •
7.00, 8.00, IO.OO, 11.15, 12.30, 17.00;
• Kościół o.o. Pijarów: 8.00,9.30, I I.00, 12.30, 16.00;
• Katedra: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00; 20.00;
w soboty godz. 18.00 msza z liturgią niedzielną
e Kościół Sióstr Bernardynek 8.00, IO.OO;

KRONIKA
WYPADKÓW
MIL08NYCH

• Kaplica seminaryjna: IO.OO
• Parafia pw. Matki Bożej N"ieustającej Pomocy:
8.00, IO.OO, 12.30, 18.00
• Kościół św. Leonarda: 1 O.OO, 11.30

śfu6o'llliaU sobie:

Wystawy:
• Muzeum ludowe rodziny Brmzowsł>icb w Sromowie, czynne w dni powszednie w godz. 9.00J9.00. w niedziele i święta w godz. 12.00-19.00.
Zwiedzanie możliwe wyłącznie w obecn9ści wła
ściciela w grupach minimum 5 osób.
,,Adam Głuszek - n.eźbiarL i kolekcjoner" •
tematy, na których skupia się artysta to wizerunki
ptaków, rzeźby sakralne, sceny związane z obrzę
dowością doroczną i rzadziej tematy świeckie,
zamknięte w formę rzeźby lub płaskorzeźby. Obok
działalności twórczej poświęca się jeszcze jednej
pasji - kolekcjonowaniu przedmiotów związanych
z kulturą ludową. Wystawa czynna do 26 listopada muzeum w Łowiczu.
e ,,Inne Tatry" - Fotografie Piotra Drewniaka, wystawa przedstawia przede wszys1lcim fotografie Tatr
po stronie słowackiej, coraz częściej i chętniej
odwiedzane przez Polaków. Wystawa czynna do
22 października, muzeum w ŁowiCZtL

Kino LOK
ul. Podrzeczna 20, teł. 046/837-40-01

i Mariusz

kino nieczynne

Pilfek. 20 pwńlzirmi!gi:
•godz. 20.00-koncert zespołu „ Vespa" grającego muzykę Ska, Klubokawiarnia Tipes Topes.
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.

ze Stroniewic

Małgorzata

- Marzena Zuchora z Głowna
i Tomasi; Śliwkiewicz z Wyskok

•
- Magdalena Przepocka z Bratoszewic
i l'ukadiusz Gudej z Woli Mąkolskiej

uroizilij s~:
CÓRECZKI
-

Łowicza

państwu Gosławskim

z

państwu

Łowicza

Piekaczom z

państwu Przyżyckim z Zamiar
państwu Siekierom z Mastek
państwu Ufom z Jeziorka
państwu Gaciom z Mysłakowa
państwu Siekierom z Łowicza

-

SYNKOWIE
Grzegorkom z Łowicza
Rudakom z Łowicza
państwu Sutom z Łowicza
państwu Rybusom ze Złakowa Kościelnego
państwu Siejkom z Zaj>ostowa
państwu Wojdom z Łowicza
państwu Boczkowskim z Nieborowa
państwu Kamińskim ze Zduńskiej Dąbrowy
państwu Czeczko z Łowicza
państwu

państwu

-

Koncert

Sumiński

Czarnota z Łowicza
i Marcin Banasik ze Świeryża
- Anna Pieniążek z Ostroł~ki
i Paweł Kuciński ze Stroniewic
- Małgorzata Królikowska z Głowna
i Wojciech Sobczak z Mąkolic
-

-

Czwarlek-śrnda. 19-25 pai.d7jemiką:

Dyżury

- Agata Gąsecka z Łowicza
i Sylwester Walkiewicz z Dąbkowic Dolnych
- Katarzyna Kruk z Niedźwiady

-

-

• SKARB ROLNIKA •
REDAGOWANY PRZY WSPÓŁPRACY Z WOJEWÓOZKlll
ODR BRATOSZEWICE • REJON lOWICZ

NOTOWANIA Z TARGOWISKA
W ŁOWICZU z dnia 13.10.2006 r.

aptek w Głownie:

3,ffi

5,00

tel. 042-719-20-12
Kopernika 19
toi. 042-719-20-12
Kopernika 19
tel. 042-Jl9-20-12
Kopernika 19
tel. 042-719-20-12
Kopernika 19
22.lł.
tel. 042-719-20-12
23.10. Kopernika 19
tel. 042-719-20-12
Kopernika 19
wt. 24.10.
tel. 042-719-44-66
25.10. Swoboda 17/19
śr.
Apteki pełnią dyżury w dni powsudnie w godz.:
19.00-8.00 dnia następnego; w soboty i niedziele:
w godz. 8.00-8.00 dnia następnego.

nw.
pl.
sob.
ndz.
pa.

19.io.
20.10.
21.18.

Dyżury

1.00
1.00

0,70
1,W

2.ClJ

1,70

2.ClJ

3,00
3,ffi
3,ffi

3.00
4.00
3,00

aptek w Strykowie:

2.ClJ
1.00
1,ffi

adz.22.10.Sttyków, ul. Kolejowa 33 tel. 042-719-81-48
Apteka pełni dyżur w godz.: 9.00-14.00.

3.00

Kino w Głownie

2.ClJ

1,ffi
1;łl

2.5l

Sobota. 21 pwńlzinpjka:

23,00
1,10
2,00
1,00

• godz. 14.00 - ,.Pą romm do mrówek" - film animowany prod. USA.
Historia niesfornego chłopca, który zalał swoim
pistoletem na wodę kolonię mrówek. Za karę w magiczny sposób zostaje skwczony do rozmiaru owada i skazany na ciężką pracę w ruinach.
e godz. 15.30-,,set Up-taniec zmyslów" -melodramat
muzyczny prod USA.

(),8)

2,00
3.00
2,00

ROLNIK SPRZEDAJE
(ceny z dnia 17.10.2006 r.)

Ceny żywności: (dane z 17 października) w Łowiczu

wGłownie i Strykowie

ASORTVMENT

ŻywiicwimDwy:

•
•
•
•
•
•
•

Klemazia: 3,80 2tkg+VAT
Domaniewice:3,502M<g>VAT
Kamków:3,602tkg+VAT
Skowroda Płd: 3,602*1!9•-VAT
·
Wicie: 3,60 2tkg+VAT
Zlewanice:3,6Q2M<g>VAT
Różyce: 3,60 zM<g>VAT

~Jao.o.y2,40-3,80.2tkg+VAT;

t7,1<i 5,002tkg+VAT;jak'.M.ió4,002tkg+VAT.

•Domanlewłce:kroł.y3,502tkg+VAT;

cukier
mąka

szymanowska

chleb
ziemniaki
marchew
schab bez kości
wołowe bez kości
wolowe z kością (antrykot)
łopatka

bez kości

szynka gotowana ·
salceson
kiełbasa zwyczajna
kiełbasa wiejska
parówki

kaszanka
słonina

kurczak
filet z morszczuka (kg)
makrela węd.zona
mleko tłuste w folii
masło extra
masło śmietankowe
masło roślinne

3,05
2,15
1,29
0,90
1,59
21,99
10,99
11,79
12,99
4,99
6,49

2,90
2,00
1,20
1,50

1,79
0,89
1,29
1,65
18,49
18,09
10,79
11,99
10,99
6,99

2,20
1,20
1,20
1,20
16,90
18,00
10,50
11,80
19,80
6,50

1,85
1,05
1,45

1,85
1,05
1,45

17,90
18,80
15,70
11,50
17,80
9,70

17,90
18,80
15,70
11,50
17,80
9,70

17,00
{),70

9,99

10,90

9,80

9,80

9,90

5,99
0,99
4,59
9,99
11,99
1,29
1,99

4,80
2,20
5, 10
12:50
13,00
1,50
3,00

5,90
1,90
5,80
10,90
13,15
1,48
2,70

5,90
1,90 5,80
10,90
13,15
1,48
2,70

4, 10

1,69
. 0,95
1,08

1,85
1,20
1,60
2,20

3,15
1,89
1,30
0,95
1,20

18,49
15,59
3,55

2,00
1,10
1,20
1,50
18,00
18,20
13,00
14,00
18,90
7,30

18,00
7,70

19,70
11,20

17,65

9,80

10,30

12,00

4.49
2,29
4,95

4,50
2,50
5,60
11 ,00
11,50
1,60
3,00

4,50

1,89
1,15
1i09
2,09

1,80

1,90
t,10

1,90
1,50
0.60
1,80

t7,1<i 4,802tkg+VAT;jak7M<i 3,80 2tkg+VAT.
•Skowroda Płd.: kroł.y3,802tkg+VAT;
t7,1<i 5,002tkg+VAT;jak7M<i4,002tkg+VAT.
•Różyce: kroł.y3,602M<g>VAT;
t7,105,002tkg+VAT;~4,002tkg+VAT.

PRACY
OFERTYPracy
w

Powiatowy
17,70
17,30

Urząd

Łowiczu

(stan na 16.10.2006 r.)

m

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~·

~

• pracownik fizyczny, • sprzedawca, • pracownik pomocniczy przy produkcji z gr. inwalidzką,
• kierownik działu w marl<ecie, • mechanik samochodowy, • terapeuta zajęciowy, • robotnik
budowlany, • handlowiec, • kierowca kat. C,
• cu~iernik, • kelnerka, • monter okien,
• operator maszyn, • szwaczka, • pracownik
pomocniczy, • pomocnik stolarza, • hydraulik,
• spawacz, • ślusarz, • operator koparki gąsie
nicowej, • osoba z grupą inwalidzką, • ekspedientka do sklepu mięsnego, • ślusarz, • hydraulik, • spawacz, • salowa, • elektromonter,
• fryzjer, • pilarz, • formowacz, • szwaczka,
• dziewiarz, • cieśla, • monter szalunków
OFERTY STAŻU: • pracownik fizyczny, • ma9azynier, • kierowca kat. B i C, • sprzedawca,
• przedstawiciel handlowy, • pracownik biurowy,
• kelnerl<a, • technik budownictwa, • robotnik
budowlany, • mechanik s amochodowy, • kasjer-sprzedawca, • administrator sieci informatycznej, • mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych , • bibliotekarz, • manikiurzystka ,
• masażysta, • nauczyciel przedszkola, • woj.ny, • robotnik budowlany - prace interwencyjne

O, 19

0,29
8,99

0,34
10,00

0,37
9,60

0,37
9,60

0,40
11,00

0,36
9,47

0,35
9,90

0,28
10,45

0,25
9,00

0,35
9,00

0,29
8,90

0,33
8,50

PUP nie udziela tadnych informacji telefonicznie.
Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty.

4,99
4,99
2,99
3,99

1.49
2,1 9

5,00
11 .00
10,50
1,60
3,30

15,29
7,50

4,29

5,00

13,16
1,50
2,85

1,60
2,95

12,79
1,49
2,99

6,50
3,00

6,30
11 ,30
12,20
1,30
3,10

4,60
10,80
10,90
1,50
2,80

8,50
12,00
1,50
2,30

---1-~2~,3_0~·-1
0 ~1---2~,8~5~+--1~,90
oo ~r---,-~-1-~2_.5_
3 ~r---3~,
35~-1-~~~r---1~,8_
2 ._
35~-1-~
2 ._
o __,r--_
9 __,r--_3~,o_
,99~-1-~1~,9_
~~~-1-~1~
1,70
1,70
1,75
1,70
3,49
1,75
1,59
1,90
1,59
1,59
1,80
1,39
1,69
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ŁOWICZANIN

Vespa zagra w piątek wŁowiczu

V

Nienaganny wygląd muzyków to wizytówka Vespy.
składance ,,Jedna rasa, ludzka rasa", stał się
wkrótce największym przebojem ~py.
Po zawieszeniu działalności, zespół wrócił, w zmienionym składzie, w 2004 roku
drugim albumem zatytułowanym ,,Bujaj
się... ". Umieszcz.one na płycie utwory to
elektiyzującamieszaninaska,swingu irocksteady.
Muzycy Vespy z dumą odwołują się do
tradytji zespołów weselnych, na koncertach
zawsze występttją wystrojeni w czarne garnitury a ich pojawienie się na scenie za każ
dym razem gwarantuje doskonałą zabawę.
(tbj

Agnieszka Zimna z Gimnazjum
w Kompinie w gminie Nieborów, Dominika Stańczyk z tego samego gimnazjum oraz Katarzyna Kaczorz Gimnazjum w Popowie w gminie Łowicz
dostaly przenośne odtwarzacze mp4
z głośnikami za zajęcie pierwszych
miejsc w powiatowym konkursie
haftu tradycyjnego.

P

e

, SPORT
- klasa

•

•

SPORT

okręgowa juniorów~· .młodzików i

SPORT
orlików

SCHYtEK· JESIENI

Mp4 w nagrodę za hafty ·

ierwotnie nagrodami miały być weekendowe wyjazdy do Pragi, ale dziewczęta poprosiły o zamianę nagród.
Warto było pracować nad haftami nawet po
blisko trzy tygodnie. Wszyscy pozostali
uczestnicy konkursu otrzymali nagrody 17.eczowe oraz dyplomy. Konkurs został rozstrzygnięty w poniedziałek 9 października
w łowickim muzeum.
Łącznie na konkurs wpłynęło 40 prac,
które z.ostały zakwalifikowane do trzech
podgrup: haftu płaskiego, koralikowego
i knyżykowego. Prace mogły być dowolnej wielkości, ale musiały być wykonane
własnoręcznie i zgodnie z tradycją regionu
łowickiego. W jury zasiadała między innymi znana nie tylko w Łowickiem bafCiarka

SPORT

Piłka nożna

Vespa - zespół, który dla każde
go fana muzyki niezależnej, zwłasz
cza z kręgu ska, jest numerem jeden w kraju, zagra w łowickiej klubokawiarni Tipes Topes przy Łowic
kim Ośrodku ,Kultury. Koncert odbędzie się w piątek 20 październi
ka o godz. 20.00.
espa powstała w połowie lat 90. Nazwa. z.espo!u, z.ostała zapożyczona od
kultowego włoskiego skutera, wpisanego w subkulturę ska ·
Grupa powoli zyskiwała sobie sympatię
fanów, najpierw na rodzimym szczecińskim
gruncie. W jej sukcesie duży udział miało
rozsz.eu.enie składu o sekcję dętą, która dopełniła klimatu ska, i tak pozostaje do dziś.
W 1997 roku nakładem niezależnej wytwórni QQRYQ Vespa wydała debiutanckąpły
tę pt „Vespa". Krążek stał się hitem wydawniczym, sprzedano ok. 18 tys. egz;emplarzy, co jest bardz.o dobrym wynikiem
biorąc pod uwagę, że grupa funkcjonowała
w kręgu muzyki niezależnej. Utwór ,,Skuterowy gang'' z tego okresu, zamieszczony na
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19.10.2006 r.

Agnieszka Zimna, Dominika Stań
czyk oraz Katarzyna Kaczor nad
haftami pracowały nawet ponad trzy
tygodnie.
Anna Staniszewska Bezpośrednio po wrę
czeniu nagródbafciarlca udzielała dziewczę
tom rad jak haftować tradycY.inie. - Nie za te
kolorowe papugi dostałaś nagrodę, chociaż
pracy tu było 'fl!loWne wiele, ale za ten mniejszy hlffi krzyżykowy na lnie. Na lnie haftowały nasze babcie - mówiła do Katarzyny Kaczor. Głównymo~onkursubyla
Gminna Rada Kobiet z gminy Łowicz, której przewodniczy Beata Rokicka z Zielkowic. Po części ofitjalntj uczestnicy zostali
(mak)
zaproszeni na poczęstl.mek.

LIGA OKRĘGOWA JUMORÓWSI'ARS2YCH•ORLĘTA Cielądz- ASTRA Zduny
3:1 (1:1); br.: WojciechKuc.
Astra rozpoczęła dobrze, że zespół trenera Piotra Zrazka remisował jedynie do
przerwy.
8. kolejka: Mazovia Rawa Mazowiecka
- Pelikan Łowicz 1:7, Orlęta Cielądz AstraZduny3:1-;-RawkaBolimów-Widok
Skierniewice 0:6, C7.ami Bednary - Sokół
Regnów 3:0. Pauza: J\jbzenka Mokra Prawa.
7 21 41-8
l. Widok Skierniewice (l)
7 16 29-7
2. Pelikan Lowicz (2)
7 16 24-10
3. Czarni Bednary (3)
7 14 22-23
4. Orlęta Cielądz (5)
8 12 21-18
5. Mazovia Rawa Maz. (4)
7 7 27-18
_
6.AstraZduny(6)
7 4 10-38
7. Jutrzenka Mokra Pr. (7)
7 I 9-31
8. Sokół Regnów (8)
7 I 9-38
9. Rawka Bolimów (9)
LIGA OKRĘGOWA JUNIORÓW

Łyszkowice 1:5, Macovia Maków - Pogoń

Godzianów 5:1, GKS Głuchów-Olimpia
Niedźwiada 5:4.
7 18 27-10
1. Pogoń Bełchów (2)
7 18 30-5
2. Pelikan Lowicz (1)
7 16 16-6
3. Macovia Maków (3)
7 12 17-21
4. GKS Głuchów (5)
5 6 · 15-12
5. Pogoń Godzianów (4)
6. Laktoza Lyszkowice (6) 6 5 9-12
7. Olimpia Niedźwiada (7) 7 2 9-32
6 1 5-23
8. Orzeł Nieborów (8)
LIGA OKRĘGOWA „DEYNY":
•SIERAKOWIANKA Sierakowice PELIKAN Łowicz 0:18 (0:7); br.: Dawid
Sut 4, Mirosław Jóźwiak 3, Ari~l Jarosz 3,
Patryk Krzeszewski 2, Michał Marcinowski 2, Tomasz Janus, Grzegorz Płacheta,
Tobiasz Sujkowski i samobójcza.

6 7 9-13
6. Pogoń Bełchów (6)
6 6 12-36
7. Macovia Maków (7)
8. Laktoza Lyszkowice (8) 6 3 6-27
· 7 3 7-21
9. Naprzód Jamno (9)
LIGA OKRĘGQWA „KUCHARA ":
• JUTRZENKA Dnewce - ASTRA
Zduny 4:1 (0:0); br: Mariusz Dylik.
7. kolejka: Jutnenka Dnewce - Astra
Zduny 4:1, Olimpia Paprotnia - Żak Godzianów 1:14, WidokSkiemiewice-Mazovia Rawa Mazowiecka 3:0
-7 19 51-10
l.ŻakGodzianów(l)
7 18 35.-18
2. Jutrzenka Drzewce (3)
7 12 51-14
3.MazoviaRawaMaz.(2)
4. Widok Skierniewice (4) · 7 IO 42-20
7 4 15-59
5. Olimpia Paprotnia (5)
7 O 12-75
6. Astra Zduny (6)
KLASA OKRĘGOWA GÓRSKIEGO:

Pelikan:Rusek-Wróbel(54Plichta),Płacheta,Marcinowski,Felczyński-Gajda(61

śno

Nowogórski),Jarosz,Sujkowski(49Janus),
Krzeszewski (49 Jóźwiak) - Domalewski,
Sut.
Sierakowice, 14 ~mika. PodMŁODS2YCH:
• POGOŃ Bełchów - PELIKAN opieczni trenera Artura Balika zakończyli
Łowicz 4:2 (2:1); br.: Mateusz Piechowski rozgrywki rundy jesiennej efektownym
zwycięstwem z Sierakowianką Łowicza(2) i Remigiusz Leszczyński (59).
Pelikan; Zieliński - Łukasz Fudała, Stę- nie,,zimowali"będąnadrugirnmiejscu,ana
pień, Wróbel, Szczypiński -Brzozowski (33 wiosnę liczą na udany rewanż z Maz.ovią.
•OLIMPIA Chąśno - FENIX Boczki
Wawrzyniecla), Domińczak, Bończak, z.a_
host - Leszczyński, Piechowski (66 Frąt- 2:2 (1:0); br.: Tomasz Łukawski 2.
7. kolejka: Sierakowianka Sierakowiczak).
Bełchów, 14paździemika. W meczu ce - Pelikan Łowicz 0:18, Vagat Domadecydttj~ o tytule mistrzów jesieni Po- - niewice - Mazovia Rawa Mazowiecka
gońBełchów(trenerDanielTryngiel)nie- 2:11, Olimpia Chąśno - Fenix Boczki
spodziewanie pokonała łowickiego Pelika- 2:2. Pauza: Dar Placencja.
5 15 53-3
na. Kierownik biało-zielonych-Jerzy Do- I. Mazovia Rawa Maz. (I)
6 15 67-4
mińczak po tym meczu nie krył obul7.e- 2. Pelikan Lowicz (2)
nia: To prawda, że zagraliśmy bardz.o nie- 3. Vagat Domaniewice (4) 6 10 19-38
6 8 15-33
skuteczni, ale ... Wpływ na naszą porażkę 4. Olimpia Chąśno (3)
6 7 10-41
w ostatnim meczu miało jednak także skan- 5. Fenix Boczki (5)
5 3 10-37
daliczne sędziowanie młodego sędziego ze 6. Sierakowianka (6)
6 O 9-27
Skierniewic. Wystraszony dał dwa rzuty 7. Dar Placencja (7)
KLASA OKRĘGOWA MICHAŁOWI:
karne z ,,powietrza" dla gospodarzy, a swojebłędypogłębiałseriążółtych(4)iczerwo- CZA:
7. kol<;jka: Start ZJaków Borowy - Manych (I) kartek dla Pelikana
•ORZELN"ieborów-LAicrOZALysll- coviaMaków5:0,NapnódJamno-Biał
kowice1:5(1:2);br.:Foks2,Bednarek,Pio- ka Biała Rawska 2:0, C7.ami BednaryLaktoza Łyszkowice 3:0 (w.o.), Widok
trowski i Wolanowski.
Laktoza: Igor Wojciechowski - Sołty- Skierniewice- MazoviaRawa Maz.owiecka
szewski (65 Strugiński), Piotrowski, Bodek, l :5. Pauza: Pogoń Bełchów.
6 16 28-4
Rosiński- Bednarek(41 Hubert Wojciechow- I. Mazovia Rawa Maz. ( l)
6 14 22-3
ski), Pająk, Piątkowski, Pryk - Foks, Dą- 2. Czarni Bednary (3)
3. Start Zlaków Borowy (4) 7 13 27-8
browski (70 Wolanowski).
7. kolejka: Pógoń Bełchów - Pelikan 4. Białka Biała Rawska (2) 6 12 16-8
.6 9 16-23
Łowicz 4:2, Onel Nieborów - Laktoza 5. Widok Skierniewice (S)

•PELIKANLowicz-OLIMPIAChą

3:0 (3:0)

Łowicz, 16paździemika. Tylkodzięki
dużej ambicji i bardzo dobrej postawie bram-

karza - Krystiana Matuszewskiego
„Olimpijczycy'' Chą,9la przegrali w Łowi
czu tylko 0:3. L.espół trenera Roberta Wilka zakończył ostatecznie rozgrywki rundy
jesiennej ligi okręgowtj „Górskiego" na drugim miejscu.
7. kolejka: Mazovia Rawa Mazowiecka Unia Skiemiewice0:8, Widok SkiemiewiceMacovia Maków 5:1, Pelikan Łowicz Olimpia Chąśno 3:0. Pauza: Start Zlaków Borowy.
6 16 49-5
I. Unia Skierniewice.(!)
6 16 39-3
2. Pelikan Lowicz (2)
6 12 23-19
3. Olimpia Chąśno (3)
4.--Start Złaków Borowy (4) 6 9 28-19
6 6 20-f9
5. Mazovia Rawa Maz. (5)
6 3 14-52
6. Widok Skierniewice (6)
6 O 4-68
7. Macovia Maków (7)
KLASA OKRĘGOWA ORLIKÓW:
•PELIKAN II Łowicz- PELIKAN I
Łowicz 0:4 (0:3)
7. kolcika: Unia II Skierniewice - Widok
II Skierniewice 3:0, Pelikan II Łowicz- Pelikan I Łowicz 0:4, Mazovia Rawa Mazowiecka - Widok I Skierniewi~-o:4. Pauza:
Unia I Skierniewice.
6 15 25-4
1. Pelikan I Lowicz (3)
2. Widok I Skierniewice (2) 6 15 ·32-6
5 12 24-3
3. Unia I Skierniewice (I)
6 6 9-1,4.
4. Pelikan U Lowicz (4)
6 6 8-17
5.MazoviaRawaMaz.(5)
6. Unia Il Skierniewice (6) 6 6 6-22
7. Widok II Skierniewice (7) 5 O 0-36
Paweł A. Doliński

~~
NOWE ATRAKCYJNE STAWKI
W związku z rozpoczętym sezonem produkcyjnym
w firmie Partners (Łowicz, ul. Katarzynów 17)

POSZUKUJEMY os6e
CHĘTNYCH DO PRACY
Proponujemy nowe, wyższe stawki
Zainteresowanych pracą prosimy o kontakt telefoniczny
od poniedzia!ku do piątku w godzinach od 6.00 do 20.00
Numer telefonu: 046/830-21-90/89, 0221310-99-00 !

t' ·

_OBUWIE: • trzewiki • gumowce • gumofilce
ODZIEż: • ubrania dreUchowe • fartuchy • koszule flanelowe
•kamizelki• czapki ·~odzież nieprzemakalna• rękawice
śRODKI CZVSTOŚCI: • pasta bhp • mydło
• WOlki • papier toaletowy.• ręunikl
• kremy do rąk • ście!kl
śRODKI OCHRONY OSOBISTEJ: • maski
• kaski • ochronniki słuchu i oczu • nałlolannlki

Firma MONTEX Głowno
• Klllńsklege!I&, tel. (842ł 119-11-77
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REKLAMA

IJlliviw . .Z· PCV
I ALUMINIUM
transport - serwis
montaż

~ ~-f'(

Okna o nietypowych wymiarach bei;

Maurzyce 48

dopłat!

~~

te1. (o-46) a39.11-34, 0-601-261-211
tel. kom. 0-502-670-409
R-Y

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU

WÓJT GMINY ŁOWICZ
nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości rolnych
położonych w Świeryżu oraz Jamnie

Świeryż

173/2

0,675

Opis

Opis nieruchomości

R lila 0,39

Wyposażenie nieruchomości w media:.
- energia elektryczna 220 i 380 V - z sieci ZE
- woda z wodociągu gminnego
- linia telefoniczna
Przyłącze energetyczne do działki
zdemontowane.
Na nieruchomości znajdują się budynki
po byłym skupie zwierząt rzeżnych .
Budynek gospodarczy nr 1
Pomieszczenia gospodarczo garażowe :
Pow. użytkowa - 202,40 m2
Budynek do remontu kapitalnego.
Budynek gospodarczy nr 2
Pomieszczenia gospodarczo garażowe :
Pow. użytkowa - 159,30 m2
Budynek do remontu kapitalnego.
Budynek garażowy
Pow. użytkowa -15,20 m2

BR Ilia 0,33
BRIVa 0,02

„

Jamno

154/1

0,46

Cena

użytków

RV - 0,46

wywoła·Wcza W zł

N ieruchomość niezabudowana
Energia elektryczna,
Wodociąg gminny

Wadium

GRANITOWE

ORAZ INNE WYROBY
Z KAMIENIA NATURAlNEGO
oferuje Zakład Kamieniarski
Łęczyca,

ul. Lotnicza 20 (obok nowej straży)

37.000

3.700

1oo.ooo

1o.ooo

NAJTANSZE

K

°7<::=----

~~
ROLETY,
MOSKITIERY, PARAPETY
żALU7JE,
Łowicz, ul. Wojska

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

Polskiego 1

tel./fax (0-46) 830-22-39, 0-607-343-336 ;

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

15 ooo

wiśniowy metalik

91700

5

25000

FIAT Punto 1,2 Aclive, lill**la..-..,ABK.ABP,
hlylacja-"""""'~·-l)tle -.ełJI-

2002

czerwony

76000

5

23 ooo

FIAT Seicento 0,9, gaz, immobilizer

2000

niebieski

86 ooo

3

10 200

FIAT Seicento 0,9, immobilizer

1998

stalowy metalik

186 ooo

3

6 800

FIAT Siena 1,6 HL

1998
1998

c:zerwony •

FIAT Siena 1,6 HL

stalowy metalik

100410
65000

4
4

11500
9600

FORD Escort 1,3

1998

stalowy metalik

148-000

5

9900

POLONEZ Atu 1,6

1996
2004

zielony metalik

stalowy metalik

96 ooo
25000

3500
4
29000
5
./ Przyjmujemy_samochody używane WJOZliczeniu, przy wymianie na samochód nowy lub używany.
.f Przyjmujemy samochody używane do komisu ./Odkupujemy samochody używane
·

<• .· •

Informacje: tel. O 601 283 421 , 046 837 9516, 046 837 37 10 ·
·

'

7

ZAPRASZAMY: pn.-pt.:i w godz.· 8-17; sb; w godz. 8-13

POLMOBLICH,

Łowicz,

·'

. · . .'

ul. Blich

"NOWO
OTWARTY

34~

ł

•

ł

SALETRA SKŁAD PHU LIDER
SALETRZAK

KIERNOZIA ul. KOŚCIUSZKI 5
(po byłym GS), tel. (0-24) 277-90-53

MOCZNIK

OFERUJEMY

• nawozy inne
r&'
• węgiel
"~"'~o

•miał

"~" ~

• koks
st~-rl
• groszek EKO ~
Klimkiewicz, Kaźmierski
Łowicz, ul. Łęczycka 114
Tel. (0-46) 837-11-72

•MATERIAŁY

•WĘGIEL

R-1252

BUDOWLANE
• PASZE
• WYROBY
• NAWOZY HYDRO HUTNICZE
• ogrodnicze
• PIECE C.O.
• rolnicze
• SKUP ŻYWCA~

Zapraszamy od pn. do sob. od 7do 16

IIIINAWOZV
&iii HYDRO

Eko Groszek wor~~~"Y.
Miał wysokokaloryczny
KOSTKA • w ciągłej
ORZECH ..,. sprzedaży
95
_
Tel. (046) 837-15-89, 837-14·1P ~

• Produkujemy kostkę

Cil©ffi©[b ~

NAWOZY
azotowe, potasowe, fosforowe,
wieloskładnikowe, specjalne

brukową granitową

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

....

FIAT Punto 1,2 Dynamie, _........,,ABS,ABK.ABP. .......,~. 2003

=-~~·=~~ ~=r~

Jastrzębia

• Montaż i transport gratis.

5

W zł

1. Stan prawny nieruchomości położonej we wsi Świeryż uregulowany jest w księdze wieczystej Nr 19807.
Nieruchomość ta wolna jest od nieujawnionych w księdze wieczystej, ograniczonych praw rzeczQwych i wszelkich
ograniczeń w rozporządzaniu .
2. Stan prawny nieruchomości. położonej we wsi Jamno uregulowany jest w księdze wieczystej 5271 .
Nieruchomość~ jest oddana w dzierżawę , która kończy się z dniem 10.08.2007 r.
Zgodnie z miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz działka nr 173/2
przeznaczona jest pod produkcję i usługi produkcyjne oraz magazyny i składy natomiast działka o nr 154/1
w części zabudowa zagrodowa z mieszkaniowo - usługową, produkcja i usługi produkcyjne oraz magazyny i składy
oraz w części rolnictwo.
3. Przetarg odbędzie się w dniu 10 listopada 2006 r. w budynku Urzędu Gminy w Łowiczu.
Działka położona we wsi Świeryż • godz. 1O
Działka położona we wsi Jamno • godz. 1~
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości najpóżniej do dnia
07 listopada 2006 r. do kasy Urzędu Gminy lub na konto.PKO.SA Ho/Łowicz 55124018191111000010886601.
5. Postąpienie w przetargu wynosi, co najmniej 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.
6. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostalym zostanie
zwrócone po zakończeniu przetargu.
7. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca bez usprawiedliwienia nie stawi się, w wyznaczonym miejscu i czasie,
do zawarcia umowy sprzedaży w fonnie aktu notarialnego.
8. Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z nabywaną nieruchomością przed przetargiem,
gdyż granice nieruchomości nie będą wznawiane na koszt gminy.
9. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów.
10. Bliższych infonnacji o w/w nieruchomościach oraz regulaminie przetargu można uzyskać w. Urzędzie Gminy
w Łowiczu, pok. nr 4, tel. 0-46 830-26-35.
R-14Z

TANIE NAGROBKI

150 ooo

1998

TOYOTA Yaris 1,0

ogłasza

wha

FIAT Multipla, _..........._ABS.ABl<.ABP.~~.-

eleldrp1il. lusl""8~...._.-ljOll-.fZtłlt-.

JZtłlt~- wspcmagaio"'"""1cy

ełJleOlllycz;e-.wspomagaieklOlvwricy

'
Na podstawie
art. 38 ust 1 i 2 oraz art. 40 ust 1 pkt ·1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1-997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r., Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175 poz. 1459,
z 2006 r. Nr 104, poz. 708) i § 6 ust 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i tiybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108)
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ter. (046) 837-94-w

Najlepsze ceny
Możliwość dowozu
99-400 Łowicz, Jastrzębia 95
(0-46) 837-15-89, (0-46) 837-14-10 ~
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Tenis ziemny- 1. kolejka Łowickiej Halowej Amatorskiej Ligi .Tenisowej

TENISISCI
Łowicz,

15 października. W minioną

niedzielęnakortachhalim2łowick:iegoOSiR
rozpocz.ęła się V edycja Łowickiej Halowej

Amatorskiej Ligi Tenisowej. O tytuł amatorskiego mistna Łowicza cywalizacja ~
czyć się będzie w dwóch grupach, gdzie zagra po 12 tenisistów. Najlepsze szóstki
awansują do grupy finałowej. W tym roku
ponownie w naS7.ej hali zagra liczna grupa
zawodników z Głowna i Brzezin. W pierwszej kolejcejuż odbyły się niepokojące organizatorów pI?.ekładania spotkań, co później
komplikuje rozgrywki.
W grupie A odbyły się tylko trzy mecze.
Krzysztof Gajda pewnie pokonał Pawła
Kowalskiego, Grzegorz Gawroński
wygrał ze Zbigniewem Gajewskim i jeden z faworytów Marcin Lesiak zdecydowanie wygrał z Mariuszem Czułkiem.
W grupie B mecze były bardziej zacięte
i wyrównane. Chyba największą niespodziankę sprawi! Andrzej ~.który.pokonał czwartą rakietę ubiegłego sezonu
Krzysztofa Kucińskiego. Porażki po
tnech setlchdoznał Piotr Czerwiński, natomiast po trzysetowym boju zwycię:żył
Radosław l(,ucharski. Gładkie zwycię-

Pływanie

0:2
0:0
O: O
Arkadiusz Janiak
0:0
Stefański Grzegorz
0:0
Jacek Okoński
0:0
Paweł Rojek
0:0
Dariusz Wroński
1. kolejka- grypaB: Paweł Zybała- Radosław Kucharski 1:2 (6:7, 6:4 6:7), Jan Kuś
Paweł Kuza 0:2 (3:6, 3:6), Piotr Czerwiński Jarooław Kneszewski. l :2 (6:2, 6:7, 2:6), ili.egOIZ Urbanik-KizysztofKuciński 2:0 (6:1,
6:2). Awansem mecz z 3. kolejki: Andrzej
Bucki - KizysztofKucimki 2: 1(6:3, 6:7, 6:1 ).
Już na wstępie ogromną niespodzianI I 2:0
·1.PawełKuza
kę sprawił Andrzej Bucki.
I 1 2:0
Grtegon Urbanik
l 1 2:1
3. Radosław Kucharski
stwoodniósłPawełKuza,któryjestwspól
I 1 2: 1
Andrzej Bucki
liderem grupy B.
1 1 2: ł
Zbigniew Krzeszewski
1. kolęjka- grupa A:. Zbigniew Gajewski l O 1:2
Gu.egorz Gawroński 0:2 (1:6, 3:6), Paweł 6. Paweł Zybała
1 () 1:2
Piotr Czerwiński
Kowalski - KizysztofGajda 0:2 (4:6, 1:6),
1 O 0:2
Mariusz Czułek - Marcin Lesiak. 0:2 (3:6, 3:6). 8. Jan Kuś
I O 1:4
9. KrzysztofKucińsld
1 I 2:0
). Krzysztof Gajda
O O -0:0
l 1 2: O IO. Zbigniew Rojek
Gfzegorz Gawroński
O O 0:0
Lukasz Walczak
1 ł . 2:0
Marcin Lesiak
O O 0:0
Jarosław Woźniak
1 O O: 2
4. Mariusz Czułek
Zbigniew Łaziński
1 O 0:2
Zbigniew Gajewski
1
.O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O

Dwa awanse "Kopernika"
~

MaI1a Gajda 70,53 s (trz.ecie miejsce), Sylwia Kuleta 74,20 s, Magdalena
Kosiorek 78,64 s, .800...m; Edyta Tomaszkiewicz2:50,22min,KatarzynaNiewiadomska 2:58,63 min, skok w dal: Katarzyna
Czubak 4,30 m, Sylwia Konewska 4,95 m,
pchniecie kula: Olga Solarek 7;37 m, Anna
Szymajda 7,26 m, Agnieszka Wo9zyńska
6,43 m, sztafeta 4xl00 m: 55,64 s.
1148
I. ZS I Kutno
ms
l. Il LO Lowicz
3. I LO Łowicz
1119
1066
4. LO Skierniewice
5. ZSC Rawa Maz.
990
989
6. L<J Krośniewice
•CHŁOPCY:

Indywidualnie pierwsze miejsca Wywalczyli w Kutnie dwaj zawodnicy II LO
Łowicz: w biegu na 1OO m wygrał Józef
Szkup z wynikiem 11,81 s, a w biegu na
1500 m śwój rekord życiowy ustanowi!
wynikiem 4: 11,90 min Damian Sibielak.
Ponadto ekipa II LO Łowicz zajęła chugie
miejsce w biegu sztafetowym 4xl00 m
(46,41 s). '
Pozostałe wyniki: 100 m: Tomasz Dymek 12,60 s, 400 m: Adrian Feltynowski
53,73 s (trzecie miejsce), Piotr Szczapa

Judo - Ogólnopolskie Zawody Dzieci

Grotulocie.dla
Sochaczew, 15 października. Bardzo dobrz.e w rozgrywanych w Sochaczewie Ogólnopolskich Zawodach Dzieci wypadli podopieczni trenerki Iwony Grzegory. w rywalizacji dzieci z rocznika 1997
i młodszych najląmym w wadze do 32 kg
okazał się Oskar Durka (uczeń SP 2
Łowicz), a w wadze do 26 kg trzeci był
Patryk Styszko (SP 4).
Dobrz.e zaprezentowali się także starsi
zawodnicy sekcji judo MKS Zryw z rocznika 1995- 96. W kategorii do 27 kg trzecia
była Magdalena Gejo (SP l ), w wadze do
30 kg chugie miejsce wywalczyła Dominika Wojszcz (SP 4), w kategorii do 33 kg
trz.eci był Arkadiusz Lis (SP 3), a czwarty
Patryk Skoneczny (SP 3), natomiast Damian Raróg i Dominik Stuldych (obaj
SP 2) walczyli w wadze do 39 kg, ale tym
razem nie zajęli miejsc na podiwn.
Zdaniem trenerlci największe uznanie
nale:ży się najmłodszym zawodnikoin, czyli Patrykowi Styszko i Oskarowi Durce:

. . -.......
...

w •
•

r

•

-

,..

'

•

r

-

•

-

noimłodszych-

53,95 s, 1500 m: Prz.emysław Gtzywacz
4:38,32 min, pchniecie kula (6 kg): Wiktor
Kubera 10,99 m, Damian Sakosik l 0,82 m,
Radosław Lenart 10,53 m, skok w dal: Rafał
Pawlata 5,79 m, Jakub Szymański 5,65 m,
Tomasz M~ 5,25 m
1Ui7
l.IlLOLowiu
1226
2. ZS l Kutno
1189
3. ZSC Rawa Maz.
1144
4. LO Skierniewice
1094
S. ZSP Zduńska Dąbrowa
6. ZSP 3 Kutno
1052.
(p)

dok ze str. 32

. Io czasu
Zo mo

Dyskwal.ifikatjaŁukasza Gąsiora zo- ję, że kara wstanie skrócona - zwierza się
stałaskn'x:onaorok·Toświetna wiadomość Gą$ior. Mam straszny głód startów, a zapal
dlalo.biców pływania, którzy śledzą karierę i motywację do pracy jesu:ze ~ niż
młodegołowiC2.3llina. W sobotę 7paździer- w roku 2004, gdy bylli!m mistt7.em Europy
nika. członkowie zanądu Polskiego Związ- juflWnJw. Stać mnie na toA aby wstać wielku Pływa<;kiegopodjęli decyzję o skróceniu kim pływakiem.

Przypomnijmy, że 15 października
jego :zawieszenia o połowę. W prasie pojawiła się wypowiedź trenera reprez.entacji 2005 roku. podczas krakowskiego Grand
Pawła Słomińskiego; Łukoszjakiś czas Prix, tuż przed mistrzostwmvi Europy na
temu prosił nos listownie o skrócenie kary. Jaó1kim basenie w Trieście, w organizmie
Wiedzieliśmy,żewtrakcietegorolamirobecności wiele 1Zet'Z}'przemyślał, 7.dal maturę,
Wźyłpapiery na ~AWF, ajedn«zeŚniereali7.0wołiwlywidualnyprogram
"treningów. To przeważyło na.jego kmzyść.
Dajemy mu szamę, żeby pokoza1 na co gv

stać.

W ,,8uper Expresie" ukazał się artykuł,
wktórymłowiczaninmówi:Miałemchwile,
"gdyzastanawiałemsię, czyniepor.zucićspor-

14 pa7.dziemika, w pierwszym dniu Grand
Prix Polski w Krakowie. Łowiczanin wySlą(tował w drugim dniu zawodów i w 004
arenę pływacką.
\Vygrał:zdecydowaniewyścignalOOllldró\t

htym. stylu powrócił na

tu. I'rztzwiele dni nie wchodnlem do wod.y.

stylem dowolnym z czasein 50,79 s. To <k>bra wi.acbnośćdla.kibiców,która.oznac:m, że

:4/e się niepoddałem, d4gle mialemnadzie-

Gą9ornadal

Piłka nożna

bc:!h:ie wygrywał.

- I Turniej o Puchar Wójta

r-Oi,

Łyszkowic

.

Łyszkowice, 14 października. Roz- 5:1; br.: Robert Wróbel 2, Paweł Wojda 2
grywany na zaaranż.owanym na miejscowej i Leszek Boczek - Kamil Szymajda.
targowicy boisku pierwszy turniej o puchar
• OSP Gzinka - WRZECZKO 2:1;
wójtagminyŁyszkowicez.gromadziłnastar br.: Waldemar Krajewski i Kamil Zaręba cie S7.eŚĆ zespołów, ostatecznie zakończył Marek Lusztak.
MECT O 3. MIEJSCE:
się on zwycięstwem Grudzianki.
GRUPAA: ,
•LAICTOZIACY -WRZECZK04:3;
•GRUDZIANKA-WRZECZK02:2; br.: Daniel Pietnak 2, Daniel Wilk i Jarek
br.: LeszekBoczek i Robert Wróbel - Paweł Kamiński - Kamil Szymajda 2 i Daniel Piotrowski.
Pietliak i Daniel Wille.
MECZ, O 1. MIEJSCE:
• WRZECZKO - APACZE 4:1; br.:
Paweł Pietnak 2, Daniel Pietrzak i Prz.emy• GRUDZIANKA- OSP Gzinka 4:1;
_
br.: Robert Wróbel i Leszek Boczek- Kamil
sław Wilk - Paweł Siatkowski.
•APACZE-GRUDZIANKA3:7; br.: Szymajda.
Wklasyfikacjistrz.elcównajląmymoka
Paweł Siatkowski 2 i Piotr Sołtyszewski Leszek Boczek 4, Paweł Wojda 2 i Robert załsię Leszek Boczek (Rudzianka), a takż.esiedem goli zdobył Robert Wróbel. Pięć
Wróbel ·
bramek stnelił Kamil Szymajda, cztery
GRUPAB:
• STACHLEW -LAKTOZIACY 0:3 Paweł Wojda, a po trzy: Waldemar Krajewski, Daniel Pietnak, Paweł Pietnak i Paweł
(w.o.)
•LAKTOZIACY-OSPG7inka1:2; Siatkowski.
Natomiast najląmym zawodnikiem turbi'.:~ Szymajda- Śnieguła i Kuciński.
•OSPGzinka-STACHLEW3:0(w.o.) nieju został wybrany Kamil Szymajda
MECZE PÓŁFINAŁOWE:
(Laktoziacy), a najlepszym bramkarz.em:
(p)
• GRUDZIANKA - LAKTOZIACY MichałKocemba(OSPGzinka).
·
dok ze str. 32
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Druga kwartl( lepiej ro:zpoczęli miejsco- .
wi i po kwadransie prowadzili 27:25. Jednak ,,Księż:acy" jeszcze prz.ed przeiwą zdążyli wyjść na prowadzenie dzięki dobrym
akcją Bartosza Włuczyńskiego i po
dwudziestu minutach wygrywali 41:38. Po
Choprz.elwie z dobrej strony
jecki i po jego akcjach w 27. minucie łowiNo i niewiele brakowało, żeby Pelikan za
czanie prowadzili już 56:47. Wydawało się,
ż.e będą do końca kontrolować mecz, jednak sprawą bezbaiwnego cały mecz Terleckiego,
tak się nie stało. Prowadzenie zdołali utrzy- stracił swoją znakomitą passę. Pan Maciej
mać do 35. mip_uty. Później na parkiecie do- w samej już końcówce miał piłkę na swojej
fninowali gospodam:, którzy ostatecznie lepszej, prawej nodze, ale kopnął z 16 mewygrali czwartą odsłonę 34: 15 , a cały mecz trów niecelnie decydując o podziale punktów. Trochę_~liwy remis, ale pt7.ecież
90:77.
Ekipa Księżaka kolejny mecz rozegra szczęście sprzyja lepszym. Po raz pierwszy
w najbliższą niedzielę o godz. 17.00w Łowi- . od k:i1kuna.stu lat na ławce Pelikana zabrakło
kierownika drużyny Andrzeja Miziołka.
czu, a rywalem będzie łódzki ŁKS.
Zbigniew Łaziński W popu.ednim tygodniu popułamy ,,Mizioł"

Nad aI bez por aI•k•I

pokazał się

, -

~malezionośladymarihuany.P-0Jski
Związek Pływacki zdecydował :zdyskwali;
fikowaćgonadwalata.
Dyskwali:fikatja Gąsiora skończyła się

Grudzionko z pucharem

Sport szkolny - Rejonowa Licealiada Szkolna lekkiej atletyce

Kutno, 28 września. Sukcesami reprezentantów powiatu łowickiego zakończyły
się zawody rejonowe w ramach Licealidy
Szkolnej w lekkiej atletyce. Obie drużyny
II Liceum Ogólnokształcą.:ego im Mikołaja
Kopernika w ŁowiC2ll zakwalifikowały się
do finałów wojewódzkich. Oiłopcy(nauczy
cielka w•fZofia Kucharska) wywalczyli
pierwsze miejsce, bijąc jednoczcinie wynikiem 1267. plUlktówrekordszkoły, a dziewczęta (nauczycielka w-f Magdalena
Ochmańska) były drugie. P~uczen
nice I LO Łowicz (nauczyciel w-fTomasz
Piasecki) zajęły trzecie miejsce, a lekkoatleci z ZSP Z.duńska Dąbrowa (nauczyciel
w-f Adam Stępniak) zostali sklasyfikowani na piątym miejSCIL
• DZIEWCZĘTA :
W klasyfikacji indywidualnej biegu na
1OO m zwycię:żyła Justyna Płacheta
z czasem 13,45 s, chuga w skoku w dal była
Karolina Sumińska, która oddała swój
najdłuższy skok na odległość 4,66 m Także
na chugim miejscu finiszowała w biegu na
800 m Joanna Piórkowska z czasem
2:39,54 min.
Pozostałe wyniki: 1OO m: Julia Kwiatkowska 15,05 s~ Patrycja Konewska 15,42 s,

"

Dyskwalifikacia
skrócona- o rok

ZACZ~ll LIG~
Paweł KowalsKi
7. Daniel Grzywacz

- Grand PriX Polski

VII

Poznań

prz.eszedł zawał serca Na szczęście wszystko już jest dobrze. Andrzej szybko wracaj!
O MECZU PO MECZU: Robert Wilk:
To był cięili mecz. Mocno zbudowani rywale, grali ostro, bez pardonu, bardzo ambitnie. My staraliśmy się więcej operować
piłką, Radomilik WIZUcał piłki w nasze pole
karne, na tzw. ,,aferę" licząc ż.e coś wpadnie.
Teraz gramy u siebie i liczymy na zwycię
stwo. Będziemy starali się nie stracić dyBoB
stansu do Znicza.

Maraton

Swietny maraton Patryka
Najmłodsi judocy

Zrywu

odnoszą już

swoje pierwsze sukcesy. Od lewej strony: Patryk Styszko, trenerka Iwona
Grzegory i Oskar Durka.
Obaj trenująjudo dopiero od dziesięciu miea swoją postawą podczas walk dali
nadzieje na duże sukcesy w przyszłości.
(p(
•

sięcy,

Poznań, 15paździemika. Trzech biegaczy z Łowicza pojechała do Pomania na
maraton, który odbywał się na terenach na
Malcie. Bardzo dobrz.e zaprezentował się
najlej,szy ząwodnik z łowicza Patryk Domińczak. Ten młody biegacz zajął 34. miej- ·
sce w grupie ponad 2200 startujących ,
a w kategorii M-30 zajął 14 lokatę. Patryk
osiąga ostatnio bardzo dobre Te'ZUltaty i widać, ż.e bieganiem zajmuje sięjużprawie zawodowo. Ola tych, co wiedz.ą, co to bieganie wystarczy napisać, ż.e łowiczanin uzyskał średni czas na jeden kilometr 3:50min, Patryk Domińczak
dobre czasy. ..
który jest Wprost imponujący.

Łowicki weteran biegów dhfgich Jacek
Rembowski, ukończył te zawody na
1047. miejscu, a kategorii poWyźej 60 łat
2.aj~ 15. miejsce. Jacekpobiegłkilometrśre&
nio w czasie 5;33 min, a do mety dobiegł
z czasem 3:53:14 min, który nie jest jego
najląmym rezultatem Ze swojego debiutU
w maratonie zadowolony może być Witold
Goszczycki, który uzyskał czas 4:13,00
min (średnia na kilometr ok 6 minut) i zajął
1453 miejsce (407. w swojej kategorii). Te-:
raz prz.ed nitu wezwanie, aby zejść poniżej
osiąga już bardzo czterech godzin. Duże brawa dla łowickitj
Zbigniew Łaziński
grupy biegaczy.

30

:SPOR-T v' • ·... .,,... , SPORT
,

"f .·

•

SP.O RJ'

••

SPORT~

nowy

19.10.2006 r.

ł.OWICZANIN

Koszykówk a -· Uczniowsk i Miejski Klub Sportowy Księżak Łowicz
Koszykówka - 1. kolejka wojewódzkiej ligi juniorów U-18

Koszykówka - 1. kolejka wojewódzkiej ligi kadetek U-16

WSOBOi~ Z LIDEREM OWYGUIĄ

Bardzo późno zaczęły

•UMKS KSIĘŻAK Łowicz - UMKS
PIOTRCOVIA Piotrków" Trybunalski
61:86 (18:26, 14:18, 13:18, 16:24)
Księżak; Maciej Siemieńczuk 28, Przemysław Duranowski 15, Marcin Pełka 7,
Adrian Dyszkiewicz 4 i Kamil Bodek 2 oraz
Michał Rz.eśny 2, Piotr Tryngiel 2, Maciej
Pieklak 1, Mariusz Igielski i Paweł Wójcik.
Najwięcej dla Piotrcovii: Kacper Dybowski 27 (lx3), Mateusz :zawadzki 17 (3x3)
i Mateusz Kępka 17.
Łowicz, 14 października. Łowicki
Księżak w swoim pierwszym ligowym
meczu nowego sez.onu podjął na własnym
parkiecie silny zespół UMKS Piotrcovia.
Zespół trenera Roberta Kucharka rozpoczął sobotni mecz bardzo nerwowo, przegrywając w pierwszej kwarcie już 8:20, ale
po 117.ech minutach drugiej kwąrty łowicza
nie odrobili dziesięć punktów i z wyniku
14:26 zrobiło się26:28. Był to jednak,jaksię
później okazało, jedyny tak skuteczny-zryw
gospodarzy. W kolejnych minutach tego pojedynku piotrkowianie systematycznie powiększali swoją przewagę· i w ostatecznaści
zdobyli na finiszu 25. punktów wi<(Cej niż
miejscowi.
Najlepszym zawodnikiem tego spotka. nia w zespole Księżaka był Maciej Siemieńczuk, który ,,zapunktował" 28 razy,
a w walce pod koszami dotrzymywał mu
kroku jedynie Przemysław Duranowski. Pozostali łxtdą mieli udowodnić swoje

Juniorzy

Księżaka zaczęli

powiednie przygotowanie się do·tegorocznych rozgrywek.
23:14)
W pierwszym meczu łowiczanki zmieKsiężak: Natalia Wróbel 1O, Blanka Sokół rzyły się w Tomaszowie Mazowieckim
8, Agnieszka Wójcik 8, Daria Kucińska 8 z miejscowym Liderem, ale juź pierwsza
i Kinga Karska oraz Sylwia l.abost, Julia kwarta pokazała jak duża różnica w umie·
Łebska, Elżbieta Skręta, Justyna Kasińska, jętności dzieli oba zespoły...
Pozostałe wyniki: MKS KutBo -Widzew
Agata Wi~kowska, Magdalena Augustyniak
Łódź 84:32, MTK Pabianice - UKS Jordan
i Karolina Workowska
Najwi<(Cej dla Lidera: Kamila Malwińska Łódź 57:52. Mecz: ŁKS I Makalu Łódź ŁKS II Łódź przełożono.
24 i Klaudia Lasek 17.
I 2 97:34
Tomaszów Mazowiecki, 14 paź I. Lider Tomaszów Maz.
I 2 84:32
dziernika. Juź po oficjalnym terminie zgła 2. MKS Kutno
I 2 57:52
szania zespołów do tegorocznych rozgry- 3. MTK Pabianice
I 1 52:57
wek Łódzkiego Związku Koszykówki dzia- 4. UKS Jordan Łódź
I I 32:84
łacz.e Księżaka podjęli decyzję o grze kade- 5. Widzew Łódź
1 1 34:97
tek w rozgrywkach ligi wojewódz.kiej. Mi- 6. UMKS Księżak Łowicz
o o 0:0
sję trenowania zawodniczek powierzono 7. ŁKS I Makalu Łódź
o o 0:0
ŁKS II Łódź
byłej zawodniczce - Karolinie Pierzcha(p)
le, ale dziewczęta miały mało czasu na od-

• LIDER Tomaszów Maz. - ~
KSIĘŻAKLowicz97:34 (19:0,27:12,28:8,

sezon od porażki z UMKS Piotrcovia.

koszykarskie umiejętności w kolejnych me. I. MSZS Kutno
2 I 00:53
czach ... Okazja przyjdzie bardzo szybko - 2. UMKS Piotrcovia
2 86:61
w najbliższą sobotę o godz. 14.00 w hali 3. Junak Radomsko
2 101:87
sportowej OSiR m 2 w Łowiczu odbędzie 4. Start Łódź
2 84:77
sięmeczKsiężakazpierwszymlideremroz
77:84
5. ŁKS Łódź
grywek wojewódz.kiej ligi koszykówki juMaz.
Tomaszów
Wiking
6.
niorów - MSZS Kutno.
7. Księżak Łowicz
Pozostałe wyniki: Start Łódź-ŁKS Łódź
1 1
84:77,JunakRadomsko-WikingTomaszów 8. Ósemka Skierniewice
o o
Maz 101:87,MSZSKutno-ósemkaSkier- 9. PKK 99 Pabianice
PawełA. Doliński
niewice 100:53. Pauza: PKK 99 Pabianice.

Koszykówka-1. kolejka wojewódzkiej ligi kadetów U-16

.Dachy w dogrywce
• ÓSEMKA Skierniewice - UMKS
KSIĘŻAK I Łowicz 74:72 (65:65, 17:10,

przedziły ją tylko zespoły ze starszego rocznika. Trener Łaziński zrezygnował z pro-

12:14, 18:21, 18:20, 9:7)
Księżak I: Maciej Pieklak 25 (5x3), Mateusz Żbikowski 21, Łukasz Styczyński 12
(lx3), Mateusz Aniszewski 6 i Paweł Florczak 4 oraz Konrad Pawlina 4 i Łukasz Jagaz.
Najwi<(Cej dla ósemki: Mateusz Wiercioch26(2x3) i Tomasz Krawczyk 19(2x3).
Skierniewice, 15 października. Ekipa kadetów Księżaka rozpoczęła walkę
o ligowe punkty. Przypomnijmy, że w tej
drużynie zaszło kilka zmian. W poprzednim· sezonie w lidze kadetów · grały dwa
łowickie zespoły. Drużyna z rocznika 1991
prowadwna przezZbigniewa Łazińskie
go zajęła bardzo dobre szóste miejsce i wy-

wadzenia drugiego zespołu (trenuje rocznik
1993) i obecnie rocznik 1992 został połą
.czony z 1991 i prowadzony jest przez trenera Cezarego Włuczyńskiego. Ekipa
ta ma spore szanse na zaj~ie chugiego miejsca, które premiowane jest awansem do dalszych gier. Największym rywalem w lidze
będzie bardzo mocna chużyna z Piotrk9wa
Pozostali rywale też tanio skóry nie sprzedadzą, co okazało sięjuż w Skierniewicach.
Cały mecz był bardzo wyrównany, a łowi
czan ie polegli dopiero w dogrywce.
W 2. minucie wygrywali 69:65, ale boisko'
za pięć fauli musieli opuścić najpierw Konrad Pawlina, a później Maciej Pieklak.
Sędziowie dodatkowo odgwiz.daliclwa tech-

niczne faule i rywale wykonywali 6 rmtów
wolnych. To był k!UĆZOwy moment Ostatecznie ekipa Ósemki wygrała 74:72. Po
mecz.u Księżak złożył oficjalny protest
Poz.ostałe mecze: Junak Radomsko -ŁKS
Łódź 67:48. Mecze: UMKS Piotrcovia I
Piotrków Trybunalski - UMKS PiotrcoW!
II Piotrków Trybunalski i Start I Łódź- Start

Łowiczanki

nie

dały

najmniejszych szans rywalkom z Kutna.

Koszykówka - 1. kolejka wojewódzkiej ligi młodziczek

Rozpoczęły

sezon

„setką"

• UMKS KSIĘŻAK Łowicz - MKS Milena Mitek(34. punkty), ale na pochwałę
żasługują wszystkie młode zawodniczki
Kutno 134:34 (25:7, 40:14, 39:9, 30:4)
1 2 67:48
Księżak; Milena Mitek 34, Ada Olejni- Księżaka
1 2 74:72 czak I 9, Magdalena Jagura 16, Agata Janic2. Ósemka Skierniewice
Przed łowiczankami teraz duźo poważ
1 1 72:74 ka 14 i Marzena Osowska 4 oraz Monika niejszy sprawdzian. W najbliższą niedzielę
3. Księżak towicz
1 1 48:67
4. ŁKS Łódź
Zimna 15, Kinga Doroba 10, Joanna Brandt zmierzą się w Aleksandrowie Łódzkim
o o 0:0 9, Maja Podrażka 6, Patrycja Haczykow- z pierwszym zespołem UKS Basket
5. UMKS Piotrcovia I
o o 0:0 ska4, Paulina Guzek3 iNadiaRachubińska
UMKS Piotrcovia II
Pozostałe wyniki grupy B: Mag-Rys
o o 0:0
Start I Łódź
Najwi<(Cej dla MKS: Alicja Stępniak 8 Zgierz- UKS Jordan Łódź 25: 132, Basket I
o o 0:0 i Beata Wojciechowska 8.
Start II Łódź
Aleksandrów - Basket II Aleksandrów
(z,p)
Łowicz, 15 października. Podopieczne 158:10.
2 158:10
trenera Pawia Dolińskiego nie miały naj- L Basket I Aleksandrów
2 132:25
mniejszych kłopotów z odniesieniem efek- 2. UKS Jordan Łódź
Koszykówka-1. kolejka wojewódzkiej ligi miodzików U-14
2 134:34
to'Wnego zwycięstwa nad koszykarkami 3. UMKS Księhk Łowicz
1 34:134
MKS Kutno. Łowiczanki od początku prze- 4. MKS Kutno
1 25:132
jęły inicjatywę i ostatecznie wysoko wy- 5. Mag-Rys Zgierz
10:158
I
grywały w każdej z odsłon tej rywalizacji. 6. Basket Il Aleksandrów
(d)
Najskuteczniejszą zawodniczką meczu byłą
• STARTIILódź- UMKS KSIĘŻAK czan, dlatego też Księżak nie miał żadnych cego w tym dniu urodziny Końrada Kwiatkowskiego. ,,Kwiatek" wykorzystywał
problemów ze' zwyci~em.
I Łowicz 16:161 (6:46, 4:41, 3:33, 3:41)
Koszykówka - 1. kolejka wojewódzkiej ligi młodzików
. Podopieczni trenera Zbigniewa Łaziń te prezenty i w sumie zdobył 22 punkty.
Księżak I: Maciej Kucharek 49, Antoni
zwyci~o,
wysokie
cieszy
Oczywiście
że
się,
zorientowali
szybko
bardzo
Mateusz
skiego
18,
Pawłowski
Nowak 22, Piotr
Anyszka 4 i Mateusz Wasiak 3 oraz Kon- rywal ma kłopoty z kozłowaniem i po zdo- ale takie _mecze nic nowego nie wnoszą do
rad Kwiatkowski 22,Maciej Koper 10,Bar- byciu pierwszych pUDktów bronili na ca- gry zespołu. W tę sobotę łowiczanie zagrają
tek Organiściak 10, Tomasz :zaboSt 10, Ka- łym boisku. To przynosiło szybkie zdoby- w swojej hali z ekipą z Kutna i tu już
• MSZS Kutno- UMKS KSIĘŻAK II UMKS Księżak zgłosił dwa zespoły. Oprócz
jetan Mosiński 8 i Michał Staniszewski 2. wanie piłki i punktów. Trener postanowił, o punkty nie będzie tak łatwo.
ekipy z rocznika 1993 zagra zespół z roczPozostałe wyniki grupy B: Ósemka Łowicz 80:33 (18:14, 22:2, 24:12, 26:5)
Najwięcej dla Startu II: Dominik Gwar- że zawody te zagrają „piątki" i praktycznie
Księżak: Marcel Ołubek23 (lx3), Błażej nika 1994 i 1995, który w poprzednim sekażdy zawodnik grał 4 x 5 minut Wśród Skierniewice - ŁKS I Łódź 11 :220, MSZS
czyk 4 i Patryk Szczukiewicz 4.
3. miejsce w lidze żaków pod
Łódź, 14 października. W dniu &lu- podstawowych zawodników, którzy wy- Kutno - UMKS Księżak Il Łowicz 80:33. Kosiorek 5 (lx3), Piotr Ptasiński 2, Michał zonie zajął
,Zieliński 2 i Jakub Pełka I oraz Łukasz wodzą Adriana El-Warda. Obecnie chuI 2 220: 11
kacji Narodowej zainaugurowali rozgrywki szli na parkiet w pierwszej piątce, królem I. ŁKS I Łódź
Wójcik I, Przemysław Kołach, Marcin Ko- żyna prowadwna jest przez trenera Ceza1 2 161:16
ligi wojewódzkiej młodzi koszykarze zrocz-· polowania na punkty został Maciej Ku- 2. Księżak Itowicz
rego Włuczyń~iego. Zespół ten będzie
walczyk, Norbert Major i·Kornel Kłos.
I 2 80:33
nika 1993, którzy na pierwszy mecz poje- charek, który dobrze biegał do ataki i był 3. MSZS Kutno
liczyć się z wysokimi porażkami
musiał
Lewan<,lowski
Adam
MSZS:
Najwi<(Cej
33:80
1
1
Łowicz
Il
Księżak
4.
obsługi
dobrze
był
też
dlatego
chali do Łodzi, gdzie zagrali z drugim zespo- widoczny,
w niektórych pojedynkach, ale w koszyI I 16:161 26 i Damian Frontczak 22.
łem Startu. Okazało się, że rywale to bardzo wany przez kolegów. Wśród graczy z chu- 5. Start I Łódź
Kublo, 14 października. Do rozgry- kówce walka ze starszym o rok rywalem
11 :220
I I
słaby zespół, w którego składzie są zawod- giej piątki dobrze radził sobie Maciej Ko- 6. Ósemka Skierniewice
(z)
(z,p) wek ligi wojewódzkiej w tym sezonie, niejestłatwa
nicy, którzy trenują dużo krócej od łowi- per, który świetnie podawał do obchodzą-

Slaby rywal na

II Łódź przełożono.
I. Junak Radomsko

rozgrzewkę

Młodsi graią

ze starszymi
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- 12. kolejka Ili ligi

RYWALE TYLKO PRZESZKADZALI · Pelikoń „oczko" w dół
•GKSGluchów-PELIKANilł.owicz

0:3 (0:2)
O: I - Zbigniew Obłuski (19), 0:2 - Michał
Plichta (45+ 1);0:3 - Dawid Ługowski (78).
Pelikan: Jędrzejewski - Olaczek, Górski,
Urbanek- Michał Plichfa, K.aźmierc7ak: (60
Burzykowski.), Kutkowski., Dur.ka, Bolimowski (65 Szkup)- Kosiorek (46 Ługow
ski), Obłuski (65 Zwierz).
Głuchów, 15 października. Już się
przyzwyczail;Jmy, że rywale nie grają z nami
otwartegofatbolu, że przez 90 minut tylko się
bronią i tylko przeszkadzają moim piłka
TZOm - mówi trener biało-zielonych rezerw
Zbigniew CZerbniak. I niedzielny mecz
był , powyższej tezy najlepszym przykła
dem - gospodaI7.e nie myśleli o ofensywie

Piłka nożna

i skupili się na tym żeby jak najmniej przegrać. Sprzyjały im wanmki - wiał mocny
wiatr, było zimno a przy tym po każdą
wyegzekwowaną w aut piłkę trzeba było
iść daleko w pola co skutecznie wybijało
przyjezdnych z rytmu.
Przewaga od początku meczu po stronie
,,Ptaków". Mimo wspomniiinych przeciwności, stwarzaliśmy sobie sytuacje bramkowe. Szcugólnie aktywny był Zbigniew
Obluski, któl)' jak na razie nieco rozczarowuje swojąpostawą w mlidze i stąd szansa
na złapanie odpowiedniego iytmu dwie klasy niżej. To właśnie popularny ,,Janek"
w 19. minucie otworzył wynik spotkania,
ogrywając dwóch prz.eciwników i strzelając
nie do obrony z sz.esnaście metrów. Potem

kapitalną okazję miał

Marcin Kosiorek,

jednak młodemu napastnikowi zabrakło precyzji. Drugi gol dla gości padłtużprz.ed ostatnim wpierwsz.ej połowie gwizdkiem sędzie
go. Asystował Obłuski, a na uderzenie zdecydował się Michał Plichta i zrobił to na
tyle skutecznie, że Pelikan na przeiwę schodził z dwubramkową zaliczką.
Po zmianie stron wciąż przewaga przyjezdnych. Kolejne okazje b~owe marnowali Dawid Ługowski i Obluski. Wreszcie nadeszła 78. minuta Plichta dobne zacentrował z prawej strony ładnie zamykają
cy akcję Ługowski ustalił wynik spotkania
Rezerwiści nadal nie znaleźli pogromcy
w lidze i pewnie nie szybko to nastąpi.
BoB

- 1O. kolejka Skierniewickiej Klasy Okręgowej

Dobrze tylko do przerwy
•JUTRZENKA Drzewce- IAKTOZALyszkowice5:1 (0:1); br.: Miłosz Krstić
(74), Urbański 2 (78 i 85) i Łukasz Marat 2
(82 i 90) - Leszek Boczek (24).
Laktoza: Kocemba - Lenarczyk, Szaleniec, Wojda, Rychlewski - Dawid Wróbe~
Kamil Szymajda I (80 Bednarek), Strugiń
ski, Durka - Siatkowski, Boczek.
Drzewce, 15 paździemika. Co prawda do przerwy ze:,pól trenera Stanisława
Nezdropy prowadził., ale w końcówce meczu bramki się)ednak posypały...
• POGON Bełchów - MACOVIA
Maków2:1 (1:0); br.: Piotr Bombała(9kar
ny) i Kindel (71) - Piotr Wińciorek (53).
• ORZEL Nieborów-ASTRAZduny
5:3 (4:1); br.: Pnemysław Pomianowski 4
(8, 19, 29 i 73) i Krystian Krawczyk (38) Andnej_ Węgiet-ek (41 ), Michał Dylik (47)
i Marek Kuc (49).

• WIDOK Skierniewice - CZARNI
Bednary 6:0 (4:0); br.: DominikCzeczko 2

(21 i 64), Jacek Budek (25), Piotr Sukiennik
(31 kamy), Piotr Muras (44) i Okruch (89).
• BIAŁKA Biała Rawska - SOKóL
Regnów 1:0 (0:0); br.: Sławiński (90+1).
• ORLĘTA Cielądz - UNIA II Skierniewice 2:5 (1: l); br.: Królak (21) i Zalewski (75)- Michał Inglot (43), Artur Lemanowicz (~9), Dariusz Skoczylas (59), Lipiński
(65) i Winciorek(87).
• GKS Głuchów - PELIKAN Il Ło
wicz 0:3 (0:2). Więcej o tym meczu czytaj
powyżej.

1. Pelikan 11 Łowicz (I)
2. Unia Il Skierniewice (2)
3. Widok Skierniewice (3)
4. Orzeł Nieborów (S)
S. Czarni Bednary (4)
6. Jutrzenka Drzewce (6)

10
10
10
10

28 42-2
25 28-9
24 36-12
18 21-12
9 18 20-19
9 18 27-22

7. Białka Biała Rawska (8) IO 13 14-21
8. Pogoń Bełchów (10)
9 li 13-22
9. GKS Głuchów (7)
10 10 15-25
IO. Macovia Maków (9)
9 9 I 4-22
11. Astra Zduny (11)
10 6 16-29
12. Sokół Regnów (12)
lO 6 9-26
13. Laktoza Lyszkowice (13) 9 6 9-23
14. OrlętaCielądz(l4)
9 4 10-30
W 11. kolejce skierniewickiej klasy okrę
gowej w weekend 21-22 października zagrają: sobota - godz. 15.00: Astra Zduny Orlęta Cielądz, Laktoza Łyszkowice- Biał
ka Biała Rawska (w Łowiczu na stadionie
OSiR), niedziela-godz. 11.00: Unia Il Skierniewice - GKS Głuchów, Macovia Maków
- Widok Skierniewice, godz. 13.00: Czarni
Bednary-JutrzenkaDnewce, godz. 15.00:
Pelikan Il Łowicz - Pogoń Bełchów i Sokół
Regnów - Oneł Nieborów.

• UNIA Skierniewice - KS Paradyż
•CONCORDIA Piotrków Trybunal1:0 (0:0); br.: Piotr Stach (60).
ski-FRESKOVITA WysokieMawwiec• WIGRY Suwałki - MZKS Kozieni- kie 1:0 (1:0); br.: Witold Sowała (90+2).
ce 0:0
.
• OLIMPIA Elbląg - MAWWSZE
•NADNARWIANKAPułtusk-GOS GrójecO:O
SO-STAL Głowno 1:2 (1:0); br.: Andrzaj
• ŚWIT Nowy Dwór Mawwiecki Elak (17)- Bartłomiej Gajewski (55) i Sła DRWĘCA Nowe Miasto Lubawskie 1:1
womir Kamiński (90+3).
(1:1); br.: Piotr Bajera (6) - Łukasz Gikie•WARMIA Grajewo-ZNICZPrusz.. wicz (14).
ków 1:2 (1:1); br.: Bartłomiej Wierzbicki
•RADOMIAK Radom - PELIKAN
(37) - Robert Lewandowski (32) i Damian Łowicz 0:0
Wojtulewicz (87).
(p)
I. Znicz Pruszków (I)
12 27 26-6
9-0-3 5 15 13-1
7 12 13-5
2. Concordia Piotrków (3)
12 26 19-10
8-2-2 7 14 8-5
5 9 11-5
3. Pelikan Lowicz (2)
12 24 19-9
6-6-0 6 16 13-5
6 8 6-44. Unia Skierniewice (5)
12 21 12-10
6-3-3 6 15 7-4
6 6 . 5-6
5. KS Paradyż (4)
12 19 13-14
6-1-5 5 -10 6-4
7 9 7-10
6. Gosso..Stal Głowno (11)
łl 18 1.2-14
S-3-4
11 6-2
7 7 6-1.2
7. Radomiak Radom O)
12 18 14-13
5-3-4 ·7 5 5-9
5 13 9-4
8. Freskovita Wysokie Maz. (6) 12 18 17-14
5-3-4 5 10 11-7
1 8 6-7
9. Mazowsze Grójec (8)
12 17 16-15
5-2-5 5 6 4-7
7 II 12-8
IO. Olimpia Elbląg (IO)
12 16 18-15
4-4-4 7 14 13-5
5 2 5-10
11. Świt Nowy Dwór Maz. (9) 12 16 13-8
3-7-2 7 IO 10-5
5 6 3.3
12. Drwęca Nowe Miasto (12)
12 15 13-14
4-3-5 6 4 5-8
6 II 8-6
13. Nadnarwianka Pułtusk ( I3) 12 13 10-14
3-4-5 7 7 7-10
5 6 3-4
14. Wigry Suwałki (14)
12 8 9-21
2-2-8 6 7 5-9
6 I 4-12
15. MZKS Kozienice (15)
12 3 7-19
1-3-8 5 4 . 5-lO
7 2 2-9
16. Warmia Grajewo (16)
12 2 11-33
0-2-1-0 7 2 6-14
5'
5-J9

s

o

Ponazwiednrżynypodono:wnawiasiemkjscepopoprzedniejknlejce, ilośćmeczó1-1ipunkt;~

stosunek bramek, ilość~~; 1t?17lisóKi i porażek oraz ilość '1lro'iJw. punktów i stosunek
bramekwmeaachusiehieinawyjazdach.M1Strzawanstgedollligi, wicemistrzro=grywa/MZ
lxu~ a m ligę opuści co najmnilj jeden - ostatni ze5[JÓł (w wypadku mmruu dwóch
?.eS{JOiiM• do Uligi). 7.espól M"ZKS Kmienice wstał ukamny odję::iet113. p1111kt!M.
Piłka nożna

- 1O. kolejka skierniewickiej klasy A

Bolesna wpadko Witonii

Olimpia odniosła wyjazdowe zwycię
stwo z Manchatanem Nowy Kawęczyn,
Paweł A. Doliiisld a autorem jedynej bramki z rzutu karnego
był

Piłka nożna-

wojewódzka liga „Michałowicza"

Koleina poraika
• PELIKAN Łowicz - WKS Wieluń
4:1 (1:1)
1: O- Maciej Pochwała ( 8).
Peli.kan: Antosik - Wójcik, Mitrowski,
C:zerbniak, Głowacki (52 Janik)- Jaros, Karmelita, Grenda (60 Sumiński), Motylewski
(IO Pisarkiewicz)- Pochwała, Wisffis!<:i.
Łowicz, 14 października. Nadal nie
potrafią wygrać meczu podopieczni trenera
Roberta Nowogórskiego. Mimo, że prowadzili i grali na prawdę niezłąpiłkę, to jednak polegli u siebię z kretesem Przyczyn
jest z pewnością kilka, a najbardziej rzucają
ce się w oczy to karygodne błędy indywidualne w obronie oraz brak sił na walkę przez
80minut

Piłka nożna

„Pelikaniątek"

Sobotni mecz znakomicie rw.pocz.ął się
dla ,,Ptaszków". W 8. minucie debiutant Maciej Pochwała otrzymał podanie od
Michała Kannelity i będąc w polu karnym poradził sobie z rywalami otwierając
wynik spotkania. Potem gra toczyła się
w środku pola i nic nie wskazywało na to,
że gospodarze nie zdobędą tego dnia punktów. Aż do 30 minuty, kiedy to na strzał
z około dwudziestu metrów z.decydował się
jeden z graczy WKS, a płasko lecąca futbolówka odbijając się od słup.ka wpadła od siatki.
Po pnerwie łowiczanie próbowali walczyć o pełnąpulę- zabrakło „pary". Konsekwencją tego była coraz większa pnewaga
gości. To oni pnejęli środek pola, stwarzali

sytuacje bramkowe. Sporo pracy miał Piotr
Antosik, który obronił ki.łka strzałów z dystansu oraz w sytuacji sam na sam. Gole
decydujące o wyniku padały od 65. minuty.
Na 1:2 po błędzie obrony, na 1:3 i 1:4 po
zamieszaniu w polu karnym i gapiostwie
defensywy. Tuż pu.00 ostatnim gwizdkiem
sędziego szansę na swojego drugiego gola
miał Pochwała, ale z najbliższej odległości
pu.estnelił głową obok słupka
Nie należy zwieszać nosów na kwintę!
Tneba tylko wziąć się w garść i zacząć grać
najlepiej jak się potrafi. Moina wygrywać
z nawet teoretycznie lepszym od siebie.
Przykładów jest aż nadto ...
BoB

- 8. kolejka wojewódzkiej ligi Kuchara

Zlekcewaiyll rywala
• WŁÓKNIARZ Moszczenica - PELIKAN Łowicz 4:3 (2:0)
3:1 - Jakub Łaz.ęcki (45), 3:2 - Damian
Kosiorek (55), 4:3 - Damian Kosiorek (60).
Pelikan: Milczarek - Wardziak (25 Pę
dziejewski), Pomianowski, Kantorek- Salamon(36 Marciniak), Czubak (50 Nieradka),
Domińczak (45 Plichta), Gawrysiak, Krysiak - Kosiorek, Łaz.ęcki.
Moszczenica, 14 października.
Sprawdziło się sportowe powiedzenie, że
nie wolno lekceważyć rywala W wojewódz-

kiej lidze Kuchara drużyna Pelikana z rocznika 1993, która zajmują piąte miejsce
w tabeli, pojechała na mecz do Moszczenicy z tamtejszym Włókniarz.em, któl)' miał
. na koncie tylko cztery punkty. Łowiczanie
pojechali w roli faworytów i niestety zawiedli. Zlekceważyli swego rywala i po słabym
meczu pnegrali 3:4.
O wyniku tego pojedynku zadecydowało pierwsz.e dziesię_ć minut, po któl)'ch Pelikan przegrywałjuż0:2. Biało-zieloni dali się

zaskoczyć rywalowi, któl)' na swoim terenie okazał się bardzo groźny. Pnespali początek i :zmusz.eni byli odrabiać straty, co
w piłce nożnej nie jest łatwe. Prz.erl pizerwą
łowiczanie mogli zdobyć bramkę kontaktową, ale brakowało skutecmości. NajdogodniejsząsytuacjemiałMaciejMarciniak,

ale jego strzał z bliskiej odległości przeszedł
koło słupka. Po pierwszej połowie nasi pił.kane byli-z-askoczeni, bowiem z teoretycznie słabszym rywalem pnegrywali 0:2.
W drugiej odsłonie miało już być znacznie lepiej. Jednak zacz.ęło się bardzo pechowo. W 40. minucie pnegrywaliśmy już 0:3
i to praktycznie oznaczało koniec szansy na
zwycięstwo. Młode ptaki nie poddały się
ipróbowałynawiązaćwalkę. W45.minucie
Jakub Łazęcki, po dobrym podaniu od
Piotra Gawrysiaka z ośmiu metra zdobył pierwsz.ego gola, któl)' jeszcze dawał
cień szansy. Podopieczni Jarosława Rachubińskiego jeszcze uwierzyli, że można powalczyć. W 55. minucie Damian Ko-

siorek zdobył bramkę kontaktową. Wykorzystał on swoje indywidualne możliwo
ści technicme, ograł obrońców i pokonał

bramkarza rywala Wynik 2:3 już napawał
' nadzieją.Jednaknietrwałaonadługo.Miej
"scowi szybko strzelili czwartego gola i prawie mogli być pewni zwycięstwa Po stracie czwartej bramki łowiczanie szybko odpowiedzieli. Zaraz po wybiciu piłki. od środ
ka piłkę do przodu poprowadził Patryk
Pomianowski, który wszedł w pole karne i wyłożył ją do Kosiorka, po którego
mocnym uderzeniu bramkarz gospodarzy
nie miał szans.
Trener łowiczan był rozgoryczony po
tympojedynku.Niewiemcosięstalozmoją
eldpą. To był zupełnie inny mecz niż ten
z WKS Wieluń w tamtym tygodniu. Chłopcy

myśleli, że przyjadą tu i „samo się ~a".

Zlekceważyli teoretycznie słabszego rywala

i wsię zemściło. Zagrali słaby meczsf4!1 taki
"W)'flik - stwierdził po spotkaniu trener Rachubiński.
Zbigniew Łazińsld

Sebastian Malinowski.
IO. kolejka Torpedo Celinów - Sierakowianka Sierakowice 7: 1, Manchatan Nowy
Kawęczyn - Olimpia Chą,5no O: 1, Kopernik
Kiernozia- GLKS Wołucza3:0, Dar Placencja - Muscador Wola Pękosz.ewska O: 1, Sobpol Konopnica - Jutrzenka Mokra Prawa
8:0, LKS Grabice - Pogoń Godzianów 3:2,
Witonia Osiek- Juvenia Wysokienice 0:5.
1. Kopernik Kiernozia (t-) 10 25 36-10
2. Juvenia Wysokienice (4) lO 22 28-14
3. Witonia Osiek (2)
10 22 26-16
4. Pogoń Godzianów (3)
10 21 40-18
5. LKS Grabice (5)
IO 19 28-25
6. Sobpol Konopnica (6)
10 18 24-15

Piłka nożna

7. Olimpia Chąśno (7)
9 15 24-24
8. Torpedo Celinów (IO)
9 12 23-25
9. &ierakowianka (8)
IO 10 19-33
!O. Jutrzenka Mokra Pr. (9)
IO 10 20-33
11. Muskador Wola Pęk. (14) 10 7 18-32
12. Dar Placencja (11)
10 7 15-24
13.ManchatanN.Kaw.(12) 10 6 15-29
14. GLKS Wolucza (13)
IO 5 17-35
Mecze 11. kolejki odbędą się w niedzielę
22 października: godz. 11.30: Pogoń Godzianów -Witonia Osiek, godz. 14.00: 0limpia Chąśno ~ Kopernik Kiernozia, godz.
15.00: Juvenia Wysokienice- Torpedo Celinów, Jutrzenka Mokra Prawa - LKS Grabice, Muskador Wola Pękoszewska , SobpOr
Konopnica, GLKS Wołucza - Dar Placencja, Sierakowianka Sierakowice - Manchatan Nowy Kawęczyn. Paweł A. Dolińsld

- skiemięwicka klasa B

Start ucieka rywalom
• Skierniewicka Klasa B - grupa L
8. kolrjka: Rawka Bolimów - Olympic
Słupia 6:2, Start Złaków Borowy - Vagat
Domaniewice 3:1, Naprzód Jamno - Zl)'w
Wygoda2:4, VictoriaZabostów - Fenix.Boczki 3: I, Victońa Bielawy- RTS Gągolin 3: 1.
I. Start Złaków Borowy (1) 8 18 22-8
2. Fenix Boczki (2)
7 14 16-7
3. Victoria Bielawy (3)
8 14 14-11
4. Rawka Bolimów (4)
8 14 19-15
5. Zryw Wygoda (5)
8 13 22-21
6. Naprzód Jamno (6)
8 1O 14-17
7. Victoria Zabostów (7)
8 8 15-15
8. Vagat Domaniewice (8)
8 7 10-18
9. Olympic Słupia (9)
8 4 12-26
10. RTS Gągolin (IO)
7 4 12-24
W 9. kolejce klasy B w niedzielę 22 paź
dziernika zagrają: godz. 11.00: Vagat Domą
niewice - Victoria Bielawy, Zl)'w Wygoda RawkaBolimów,godz.12.00: Fenix.Boczki
- Start Złaków Borowy, godz. 151l0: RTS
Gągolin - Naprzód Jamno i Olympic Słupia
- Victońa Zabostów.
• Sldemiewicka Klasa B - grupa D·
8. kolrjka: Lesiew WólkaLesiewska-Torpedo Il Celinów 2:2, MiedniewiczankaMiedniewice - Iskra-Dobropasz Babsk 3:3, Victońa Clu:ząszczew -·Wola Wola Chojnata
1:2, Wulkan WólkaLesiewska- Sokół Księ
ża Wola 5:0. Pauza: Olimpia Paprotnia

I. Wola Wola Chojnata (I)
2. Wulkan Wólka Les. (3)
3. Victoria Chrząszczew (2)
4. Olimpia Paprotnia (4)
5. Miedniewiczanka (5)
6. Iskra-Dobropasz Babsk (6)
7. T-0rpedo U Celinów (9)
8. Lesiew Wólka Les. (7)
9. Sokół Księża Wola (8)

6
7
6
6
7
6
6
7
7

18 27-7
14
Il
9
8
7
5
5
4

19-7
19-6
12-8
20-20
10-16
9-17
11-23
7-30

•

Paweł A. Dolińsld

ReLiF - OZPN Skierniewice

Zgłoszenia
Skierniewice, 13 października.

Skierniewicki OZPN powołał do życia Komisję ds. futsalu, której pnewodnicząC)'DJ
został Bogdan Koziołkiewicz, a zastępcą'
łowiczanin - Paweł Doliński, a najważ
niejszym zadaniem postanowionym przed
tym ciałem jestzorganiz.owanie Regionalnej
Ligi Futsalu OZPN Skierniewice. Wstępny
akces do gcy zgłosiły dwa zespoły z Łowi
cza (ich sz.efami są Grzegorz Durka i Ka- '
mil Górski) oraz ekipy rawskiej Mazovii
i Pogoni Grodzisk Mazowiecki.
(p)

•

19.10.2006 r.
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- 12. kolejka li/ ligi

ADAL BE

• RADOMIAK Radom - PELIKAN

niestety po tej serii mi z II ligi. I to właśnie gracze Józefa Antoniaka na razie najlepiej z grupy eksdrugoliście dystans do Znicza i .Concordii jest gowców radzą sobie w tegorocznych rozniewielki i można go odrobić już w naj- grywkach. Najbardziej :znanymi piłkarzami
,,zielonych" są z pewnością Maciej Terbliższym meczu.
,,Ptaki" do Radomia pojechały bez swo- lecki i Jacek Kacprzak, obaj z bogatą
ich dwóch podstawowych graczy. Tomasz przeszłością w ekstraklasie. Czy ten zespół
Styszko choć już trenuje, to jednak nadal stać na powrót na zaplecze I. ligi? Liczą na
nie jest w pełni sił po kontuzji której nabawił to fanatyczni kibice radomscy oraz zarząd
się w Piotrkowie Trybunalskim. Kamil klubu. Nie będzie to łatwe - trudności orgaGoryszewski natomiastmusiałodcieipieć nizacyjne na pewno nie sprzyjają dobrym
karę z powodu czterech żółtych kartoni- wynikom sportowym Na mecz z wicelideków. No ale na szcz.ę.5cie łowicki szkolenio- rem z Łowicza gospodarze sobo1nich zawiec ma nieco dłuższ.ąławkę niż w popned- wodów sprężyli się nadzwyczajnie. Pelikan
nim sewnie I stąd w wyjściowym składzie budzi respekt i dOOatkowąmobilizację Wśród
solidni zmiennicy- Michał Brzózka i Ja-. rywali. I należy być z tego dumnym - boją
się nas!
cek Pieprzyk.
Pierwsze minuty należały do miejsco- Pod koniec meczu najlepsi w Księżaku ,,pospadali" za pięć przewinień.
Mecz w Radomiu to pierwszy z ser,ii
jakie łowiczanie rw.egrają ze spadkowicza.. wych, którzy walczyli twardo i ambitnie
Koszykówka - 1. kolejka Ili ligi
z wyżej notowanym przeciwnikiem.
Pierwszą dogodną okazję Radomiak ~o
rzył w 8. minucie meczu. Adrian Sadowski kopnął mocno z siedemnastu metrów,
jednak Robert Romanowski nie dał się
zaskoczyć. Najlepszą okazję do $7.elenia
gola gospodarze zmarnowali w 13:minucie.
• ÓSEMKA Skierniewce - UMKS cach. Pizypomnijmy, że łowicka ekipa sePo· rzucie rożnym bitym pnez Kacprzaka KSIĘŻAK Łowicz 90:77 (17:22, 21:19, niorów przeszła kolejną reorganizację.
najwyżej do piłki wyskoczył · Maciej Ko- 18:21, 34:15)
W tym sewnie z Księżaka odeszli Adrian
walczyk, ale jego ,,główka" trafiła w poÓSCmka:AdrianEl-Ward25(2x3),Lukasz El-Ward i Jacek Zieliński, którzy grają
ptz.ecikę. Potem do głosu zaczęli dochodzić Mąkolski 23 (2x3), Jacek Zieliński 17 (łx3), ponownie w Skierniewicach oraz Andrzej
goście. Więcej graliśmy piłką, przejęliśmy Bartosz Nowak 4 i Marcin Żelisławski 2 Tłumak, który gra w II lidze w Kutnie.
środek pola. Na strzały z dystansu decydo- oraz Marcin Gajda 16 (2x3), Piotr Sikorski Natomiast szeregi łowickiej ekipy wzmocwali się Bogdiin Jóźwiak i Grzegorz 3, Mikołaj Zbudniewek, Tomasz Janus, nili Robert Kucharek, Michał ChojecCipiński, jednak trudno mówić w tych Maciej Kafurski, Marcin Łapiński i Kamil ki, Michał Banasiak i Piotr Niewiaprzypadkach o poważnym zagrożeniu bram- Oleszkin.
domski. Nowy skład pojawił się dopiero
ki rywalił/ W 24. minucie rzut wolny dla
Księżak: Robert Kucharek 28 (3x3), Bar- dwa tygodnie temu, zatem trener Cezary
,,Ptaków''. Do piłki pod.w:dł Jóźwiak, pił tosz Włuczyński 14 (lx3), Michał Chojecki Włuczyński nie miał dużo czasu na przyka jes7.CZC dotknęła któregoś z radomskich 12, Michał Banasiak 9 (lx3) i Piotr Niewia- gotowanie zespołu. Księżacy praktycznie
graczy sprawiaj~ Pawiowi Gałczyńskie domski 9 (lx3) oraz Maciej Siemieńczuk 3, odbyli tylko cztery treningi w pełnym skła
mu spore problemy z interwencją. Do prze- Przemysław Daranowski 2, Adrian Dysz- dzie i to dało się zauważy~ na parkiecie.
rwy remis, wynik jak najbardziej sprawie- kiewicz, Bartłomiej Pakowski i Michał Wój- Wiadomo jednak, że z czasem będzie co raz
dliwy.
lepiej.
cik.
Drugie trzy kwadranse były lepsze
W pierwszej kwarcie, w pierwszych miSędziowali: Arkadiusz Góra (Zduńska
w wykonaniu gospodarzy. Znakomite wa- Wola) i Konrad Lasocki (Łódź).
nutach mecz był bardzo wyrównany. Łowi
runki fizyczne graczy Antoniaka, pozwalaSkierniewice, 15 października. Ki- czanie odskoczyli w 9. minucie na osiem
ły im wygrywać większ.ość górnych piłek bice koszykówki w minioną niedzielę mieli oczek (10:18) po dobrych rzutach Kuchari stąd często preferowali typowo angielskie inaugurację rozgrywek mligi w Skiemiewi- ka.
dok na str. 29
rozwiązania taktyczne - dośrodkowania
w pole karne, a nuż uda sie coś strzelić ...
W tego typu sytuacjach bardzo widoczny
KoszykóWka - 1. kolejka Ili ligi
był brak dwóch rosłych obrońców trenera
Cyzio. W 50,minucie błąd Zbigniewa Qb..
łuskiego, który straciłpiłkę 25 metrów
pIL.edB własną bramką, ale na nasze sn:z,ę
raz siede"!nasty z rzędu.
1 2 91 :56
w 1. kolejce mligi niespodziewanie po- !. Start Łódź
ście Sadowski źle trafił w futbolówkę z kil1 2 90:77
ku metrów, po dokładnym podaniu Krzysz- rażki doznała ekipa LKS Łódź. która jesz- 2. Ósemka Skierniewice
1 1 77 :90
tofa Nykiela. W 64. minucie ponownie bli- cze dwa lata ternu grała w I lidze, a po roku 3. Księżak t.owicz
1 I 56:81
ski szczęścia był Kowalczyk. Idealne do- gryna„drugimfioncie"terazprz.egrywatak- 4. ŁKS Łódź
O O 0:0
granie Michała Walkiewicza i znów strzał 7.e swoje mecze w rozgrywkach wojewódz- 5. PKK 99 Pabianice
W 2. kolejce zagrają: UMKS Księżak
głową z najbliższej odległości nie wpada do twa łódzkiego.
Niedziela. 22 października:
1. kolejka III ligi: ósemka Skierniewi- Łowicz - LKS Łódź (mecz imegrają w hali
• 11.15 - stadion Pelikana Łowicz, łowickiej bramki. Miejscowi przycisnęli,
ul. Starzyńskiego 6/8; mecz 13. kolejki w ostatnich minutach grali ze sporą determi- ce - UMKS Księżak Łowicz 90:77, LKS OSiR m 1 w ł..owiC2U w niedzielę, 22 paź
Łódź - Start Łódź 56:81. Pauza: PKK..99 dziernika o godz. 17.00),PKK 99 Pabianice III ligi piłki nożnej: Pelikan Łowicz - Świt nacją,
Nowy Dwór Mazowiecki;
ósemka Skierniewice. Pauza: Startł.ódź. (p)
dok na str. 29 Pabianice.
• 15.00 - stadion Pelikana Łowicz,
ul. Starzyńskiego 618; meczpiłkinożnej skierniewickiej klasy olqęgowej seniorów: PeliPrognoza pogody dla rejonu Łowicza w dniach od 19 do 25 pażdziernika 2006 r.
kan II Łowicz - Pogoń Bełchów;
, • 17.00 - hala sportowa OSiR nr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła Il 3; mecz Pnyslowie ludowe o pogodzie:
2. kolejki m ligi koszykówki mężczyzn: "GDY PAiDZIERNIK CIEPŁO TRZYMA
UMKS Księżak Łowicz - LKS Łódź;
ZWVKLE MROiNA BYWA ZIMA~
13/ 18
Wtoręk. 24 ~:
a SYTUAC.JA SYNOPTYCZNA: Pogodę kształtuje układ wyżowy,
.)
• 9.00 - Pływalnia Miejska w Łowiczu, napływa sucha i cieplejsza masa powietrza.
~
Plońsl<
ul. Kaliska; Powiatowe Igrzyska Młodzie •CZWARTEK· PU\TEK:
ży Szkolna w sztafetach pływackich
Pogodnie i bez opadów, ale chłodno, rano silne zamglenia,
8x25 m dziewcząt i chłopców;
lokalnie jesienne mgły. Widzialność podczas dnia dobra.
Gostynin
13)19 r· MIL
.L ·· ·
'• 10.30 - Pływalnia Miejska w Łowi Wiatr południowo-wschodni i południowy,
czu, ul. Kaliska; Powiatowa Gimnazjada słaby do umiarkowanego.
ł ,,
Szkolna w sztafetach pływackich 1Ox25 m Temp. max w dzień: + 13°C do + 15°C.
Temp. min w nocy: + 5°C do+ 1°C,
·
dziewcz.ąt i chłopców;
)r;;
• 11.30 - Pływalnia Miejska w Łowi przygruntowe przymrozki do - 1°C.
""'t····
NIEDZIELA:
•SOBOTAlOWICZ
i
czu, ul Kaliska; PowiatowaLicealiadaSzkolna w sztafetach pływackich 10x50mdziew- pogodnie oraz cieplej, zachmurzenie umiarkowane,
3/18
~'
lokalnie przelotne opady deszczu. Widzialność dobra,
cząt i chłopców;
Glowno·
~
"'
rano zamglenia, lokalnie mgły. Wiatr południowy
Czwartełc.. 26 paź.dzięrnika:
§"'
i południowo-zachodni, słaby do umiarkowanego.
q
•9.00-halasportowaOSiRm 1w Łowi Temp. max w dzień: + 15°C do+ 18°C.
czu, ul. Jana Pawła 113; Powiatowa Licealia- Temp. min w nocy: + 8°C do + 5°C.
da Szkolna w piłce ręcznej chłopców;
• POHIEDZIAlEK ·ŚRODA:
Piatek. 27 października:
Zachmurzenie urniarkowane, miejsćami z opadami deszczu.
•9.00-halasportowaOSiRml wł..owi Widzialność dobra, rano zamglenia, lokalnie mgły.
czu, ul. Jana Pawła II 3; PowiatowaLicealia- Wiatr z kierunków zachodnich, słaby do umiarkowanego.
~
·
Pogoda korzystnie wpływać
Temp. max w dzień: + 15°C do+ 17°C.
da Szkolna w piłce ręcznej dziewcząt
-ii:!
będzie na nasze samopoczucie.
(p) Temp. min w nocy: + 8°C do + 5°C.
nować, biało-zieloni

spotkań stracili fotel wicelidęra. Na szczę

ŁowiczO:O

Radom: Gałczyński - Skórnicki, Pacan,
Wachowicz -Nykiel, Lewandowski, Terlecki, Kacprzak (79 Barzyński), Walkiewicz
(89 Blank) - Sadowski, Kowalczyk.
Pelikan: Romanowski 6 - Brzózka 7,
Cz.erbniak 6, Serocki 6, Znyk 6 - Cipiński 6
(48 Obłuski 4), Jóźwiak 6, Wilk 6, Wyswgrodzki 6 - Pieprzyk 5, Kowalczyk 5.
Sędziował: Piotr Gajewski (Kraków).
ż.ółte kartki: Lewandowski i Pacan - Radomiak oraz Robert Wilk - Pelikan. Widzów:
1400.
Radom, 14października. To już 17.
. kolejny mecz Pelikana w III lidze, w którym tywalowi nie udało się pokonać podopiecznych trenera Jacka Cyzio. I choć
taka statystyka z pewnością może impo-

Za mało czasu

Łowiczanie

nie przegrali w Ilf fidze po

Łowicki

informato~ sportowy

fiatek. 20 pai.dziernika:

,....

• 16.30 - hala sportowa OSiR nr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; mecz wojewódzkiej ligi koszykówki młodzików:
UMKS Księżak II Łowicz - ósemka Skierniewice;
Sobota. 21 pai.dziemika:
• 10.00 - stadion OSiR w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; mecz piłki nożnej skierniewickiej klasy okręgowej juniorów starszych: Pelikan Łowicz - Orlęta Cielądz;
• 10.00 - hala sportowa OSiR nr 2
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecz wojewódzkiej ligi koszykówki kadetek: UMKS
Księżak Łowicz - MKS Kutno;
• 12.00 - hala sportowa OSiR nr 2
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecz wojewódzkiej ligi koszykówki młodzików:
UMKS Księżak I Łowicz - MSZS Kutno;
• 13.00 - stadion Pelikana Łowicz,
ul. Starzyńskiego 618; mecz piłki nożnej wojewódzkiej ligi,,Kucbara": Pelikan Łowicz
UKS SMS Łódź;
• 14.00 - hala sportowa OSiR nr 2
~w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecz wojewódzkiej ligi koszykówkijuniorów: UMKS
Księżak Łowicz - MSZS Kutno;
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