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Pogryziony przez .·

12 metrów
drewnianego skarbu

. . · Kilka psów dopadło

.

.
•
Pochodzącą naJprawdopodobmeJ z
kaplicy na Zamku Prymasowskim w Łowiczu 56-/etmego
stro-pową belkę z ozdobnymi freza. mężczyznę. Następnego
~i na ~j długoś~i, h~rbami i zdo- dnia z pobliskiej posesji
•
• •
b1onym1 motywami posrodku oraz z
wyraźnądatą,,A.D.1635"znaleziono po/1c1a odebrała samotne/
w czasie prac rozbiórkowych oficy- kobiecie 23 psy, które
nykamienicynaNowymRynkunr7. razem z nią mieszkały. belce dowiedzieliśmy się od Tade
usza Okraski, któxy niegdyś miesz
kał w Łowiczu, właśnie w rozebranej oficynie. Teraz będąc w Łowiczu i widząc prowadzone prace, powiadomił nas o
tym, ż.e dach oficyny był wspierany o zabytkową, nie-zwykłą belkę, a ta po dokonaniu rozbiórki leży pod gołym niebem na
oczyszcwnyrn placu. O istni!riu belki wiedział, budowniczy Albin Szymajda, któxy
przed kilku laty przeprowadził inwentaxyzację. w budynku przy Nowym Rynku. -
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właśnie

niektóre z nich

atakowały.

o bardzo groźnie wyglądającego pogxyzienia doszło 25 października
w godzinach popołudniowych. Na idące
go polną dróżką w pobliżu ul. Sochaczewskiej Juliana P. rzuciła się sfora kilku wałęsających się psów. Do tej poxy jednoznacznie nie ustalono dlaczego zaatakowały. Mężczyzna był kąsany po nogach,
rękach, przewrócił się i został pokąsany
również w głowę. PsY odgonili przechodzą
cy nieopodal okoliC'llli mieszkańcy, ktoś inny
zatelefonował ni pogotowie. - Mężczyzna.
który do nas trefił miał l~ rany i ślady
pogryzienia na całym ciele. Siadów pogryzień było wiele, nawet na głowie. Przeżył wielki swkpsychicmy i czeka go długie leczenie Psy z posesji przy ul. Nadbzurzańskiej były wywożone po 3-4 sztuki w metalowych !<latkach.
ran - powiedział nam Adam Rogowsk:iTylman, ordynator chirurgii w łowickim życiu. Pomimo oporu ze strony lekarzy, waniu domu, z którego mogły pochodzić Haliny P., czy były one szczepione przeszpitalu. Stan mężczyzny był następne na własne żądanie został wypisany do psy, na miejsce p~echała policja i próbo- ciwko wściekliźnie oraz dlaczego zaatadok na str. 2
go dnia stabilny i nic nie zagrażało jego domu. Od razu po wypadku i zlokalizo- wała dowiedzieć ~właścicielki zwierząt kowały mężczyznę.
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Wedh,gmniejesttobel.katęcz.owazzamkowej

kaplicy Be~ tokąmużna wbaczyćobecnie w
/wściele sióstr bernardynek w Łowiczu, oddziela ona prezbiteriwn od ~ głównej mówi nam Szymajda. Taka belka jest także w
kościele Świętego Ducha. Pizypusz.czalnie
podobnie jak w tych kaiciołacb, był na niej
umieszcwny krucyfiks.
Data 1635 roku to środek najlepszego
okresu dla Łowicza, w któxym wiele budowano, takż.e na łowickim zamku.
dok na str. 3

kaide nowe iycie Czym się zajmuje wiceburmistrz

Powitać

Radni miejscy w Łowiczu uchwalili becikowe: po 1OOO zł na każde
narodzone dziecko

Pytanie brzmieć powinno
właściwie: czym się zajmują
obaj wiceburmistrzowie?

W Krakowie wynosi ono 4 tysiące wLowiczuconajmniejodrokuprzeddniem
urodrenia dziecka.
środę 25 października wiceburRadni przyjęli uchwałę 15 głosami, bez
Sejm wprowaćfził zresztą dostępne dla
mistrzLowicza Maciej Mońka, bę
każdego, wynoszące również IOOO zł, pań- głosów przeciwnych, były tylko trzy głosy
dący jednocześnie szefem sztabu
stwowe becikowe, do tego dochodzi IOOO zł wstrzymujące się. W krótkiej dyskusji przed wyborczego urzędującego burmistrza Ryich imieniu przewodniczący rady dla rodzin uboższych. SumaxyC'llliewię;:, wraz głosowaniem radny Tadeusz żaczek zapo- szarda Budn!łka, między godziną9 a 10 rano
Krzysztof Kaliński powiedział, ż.e z becikowym Sllll1017ądowym, uchwalonym wiedział, ż.e będzie za, choć uchwała wydaje załatwiał sprawy druku materiałów wybortaka forma wspomożenia młodych rodzin, pu.ez radnych, niektóre rodziny w Łowiczu mu się niesprawiedliwa, bo tyle samo otrzy- czych burmistrza w zakładzie poligraficzpragnących mieć dzieci, jest potrzebna. ~mogływchwili mudzindzieckaliczyćna mająbogaci,cobiedni.Jednakosobabogata, nym przy ul. Zachodniej w Łowiczu. Mię
nie odczuwająca problemów finansowych, dzy 9 a IO, a .więc w godzinach pracy,
Nie jest też czymś niezwykłym. W Niem- 2000, niektóre na 3000 becikowego.
1000 zł od samorządu przysługuje na moi.ezrezygnowaćzubieganiasięotoświad gdy powinien pracować dla dobra miasta, za
czech becikowe wynosi 5 tysięcy euro,
na Ukrainie odpowiada dwóm dobxym każde urodzone od 1 stycznia 2007 żywe czenie, bowiem będzie ono wypłacane na nasze, podatników pieniądze.
Takż.e w godzinach pracy, tego samego
pensjom ..W Polsce wiele miast już je dziecko. Otrzymuje je tylko jedno z rodzi- wniosek. Można więc wniosku po prostu
załatwiał - tym razem swoje, PSLdnia,
(wal)
niewypełnić.
uchwaliło od momentu, gdy Sejm to umoż- ców, pod warunkiem, że zamieszkuje .
owskie, sprawy wyborcze, w tej samej ~
kami, drugi wiceburmistrz Paweł Bejda. Nie
byłtampierwszyraz. Widziano gowtej samej
drukami, takż.e podczas załatwiania spraw
liwił.

Uchwałę podjęto na ostatniej
w tej kadencji sesji Rady Miejskiej,
26 października. Inicjatywa wyszła
od grupy kilku radnych.

złotych.
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Potrzebni

chłopcy

do

wyborczych, dwa dni wcześniej, w poniedziaw godzinach·
pracy, rejestrację komitetu Budzalka :załatwiał
w Skierniewicach Maciej Mońka.
Obaj mogą oczywiście tłumaczyć, ż.e
z racji zajmowanego stanowiska mają nienormowany czas pracy, więc to, co na swoje pxywatne sprawy poświęcą przed połu
dniem, odrobią wieczorem dla urzędu. Kto
chce - niech wierzy.
Ale nie ma nienormowańego czasu pracy
pracownik Wydziału Promocji ratusza, któxy z materiałami wyborczymi burmistrza
Budzalka w ręku, towarzyszył w drukami
wiceburmistrzowi Mońce. Także przed
południem, gdy powinien był pracować
w ratuszu. Nie miał innej pracy? Czy mu po
prostu kazano? Czy głupio mu było odmówić szefowi?
Incydent? Wyjątek? Kto chce, niech wierzy. Liczą się fakty: nie tak powinna wyglą
Wojciech Waligórski
dać praca ratusza.
łek 23 paź.dziemika. Wcześniej,

tańca

21 osób rozpoczęło naukę na kursie tańca
towarzyskiego w Domu Kultuxy w Zdunach. W większóść to gimnazjaliści. Wśród
zapisanych jest jednak tylko dwóch chłop
ców, stąd też apel organizatora kursu Piotra
~unny, by ci przełamali się i skorzystali z
możliwości jakie daje kurs. Chętni mogą się
zapisywaćwczasiezajęć, wśrodyod 16.30.
Miesięczna opłata wynosi 20 zł.
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"
we własnym lokalu lub catering

LOKAL KLIMA mOWANY , :
DOMANIEWICE ul. Główna 5

Zaproszenie na slojdy

l

owiczanin Marcin Marzec, lider grupy
podróżników „CHATE.PL", zaprasza
w najbliższy weekend 2-4 listopada
na pokaz slajOOw z tegorocznych wyrrnw do
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ĄmeiykiPoludniowcj,nadBajkałicbMrngoliL

organiz.owany w prowadzonej pu.ez łowiczan
Bacówce pod Małą Rawką w Bieszc:zadach. W
pugramie też pcx.'zja śpiewana i =nohorskie
gaw(((ly. Slajdowisko w Łowiczu będzie pod
koniec listopada wWK. Wcześniej, w czwartek 9 listopada odbędzie się ono w I W.

I

Kamil Sobol, (na zdjęciu z prawej), kajakarz i zawodnik taekwondo, który od
17 czerwca przez cztery miesiące płynaj kajakiem dookoła 1'Vloch z Wenecji
do Rzymu w hołdzie Janowi Pawłowi li, został w niedzielę uroczyście przywitany w Łowiczu. Nowy Łowiczanin sprawował nad wyprawąpartronat prasowy. O
tym, co przeżył w podróży, Sobol opowiada naszemu reporterowi na stronie 28.
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Pogryziony przez sforę

a miejscu jednak okazało się, że kobieta nie zamierza rozmawiać z policjantami, a na pewnojuż wpuszczać ich na swoją
posesję i oddawać psy. Ponieważ była póź
na godzina postanowiono, że policja będzie
do następnego poranka pilnować posesji. Między innymi po to, żeby żaden z psów nie
został wypuszczony z terenu posesji. Wszystkie psy muszą być przebadane - powiedział
· prasowy.ło ·ckiej Komendy
olicjiLeszekOkoń. Radiowóz

N

dll1iciainrnrni· wP.Wtląlr7. stał wi~

noc.
o ram na ' adłrztnzańskiej zao hu ' od pl
Były tci takie, które mówiły o tym, że mężczyma został za-

gryziony na śmierć, co nie było prawdą. Niedawno te psy dopadły mojego psa i zagryzły. .. - powiedział nam jeden z mieszkań
ców, który chciał zostać anonimowy. W tym domu jest dużo psów, czasami są
widywane,jakwyglądająptzez. ok1lo lub bie-

gają po sadzie. Nawet kiehś widziałem
w tym domu psa wyglądającggo ptzez. lefcik
na poddaszu. Tam jest ich Co najmniej ze
trzydzieści - mówił nam inny mieszkaniec
ulicy. - Odjakiegoś czasu ta pani nikf:go nie
wpus=ła do swojego dorni4 a psów przybywało. To dobra kobieta, cJi>:iala się ząjąć
bezpańskimi psami i chyba J'rzesadzila. .. mówi mieszkająca nieopodal l<obieta.

piątek 27 ~~policjantom
oraz córkom Haliny udało się ją
pr=lmnn.ć, że nclńJ P"'f jak najszybciej
zabrać na obserwację do schroniska. - Policjanci miejscuobserwują,jakodbywasię
odbieraniepsów. Na razie są ll:'.)ldawane dobrowolnie - mówił nam w piątek naczelnik
sekcji prewencji łowickiej policjiMarek Wójcik Odbieraniem psów i przewożeniem ich
do schroniska zajmowali się pracownicy
łowickiego z.aidadu Usług Komunalnych.. Do dzisiaj mieliśmy w schronisku 42 psy. ale
ile będziemy mielipo tym dniu, to nie wiem. ..
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ŁOWICZANIN

-, . Prace no drogach
psow najwcześniej wiosnq

- narzekał z.astępca dyrektora ZUK Tadeusz Dutkiewicz. Ostatecznie policja odbierała

psy przez dwa dni. Pierwszego dnia
kobieta wydał sześć psów, następnego dnia
kolejnychjedenaście. -Jak weszliśmy napodstawie prokuratorskiego nakazu przeszukania, okazaJo się, że byłojesz.cze sześć psów
- dowiedzieliśmy się na policji. Ostatecznie
do schroniska trafiły z posesji pny ulicy
Nadbzurzańskiej 23 różnej wielkości czworonogi.
rowadzimy śledztwo w sprawie pogryzienia męża;.zny Psy wstały odivJlowane. ffYdalem decyzję, żeby sprawdzić ile
w tym domu było psów. Wiem, że po zakoń
czeniu obserwacjipolicja zgłosi się do mnie,
żebym ząjąl stanowisko co do ich dalsz,ego
losu - powiedział nam prokurator rejonowy
Marek Kryszkiewicz. Jaka to będzie decyzja, nie mniał odpowiedzieć prz.ed wynikami obserwacji.
(mak)

P

Pomimo tego, że wojewoda łódz
ki Halina Pietraszkiewicz podpisała w czwartek 26 października do•kument ostatecznie przyznający
Łowiczowi unijne dofinansowanie
na modernizację dróg o znaczeniu
regionalnym, w tym roku roboty nie
rozpoczną się.

izycznie roz[ioczęcie robót w tym roku
jest niemożliwe. Możemy ~ najwcześnll;j wiosną- powiedziałnam naczelnik ratuszowego Wydziału Inwestycji i
Remontów Gt7.egmz Pelka. O tym, że Ło
wicz ma szansę na otrzymanie unijnej dotacji
na modernizację i budowę dróg o-znaczeniu
regionalnym pisaliśmyjuż wielokrotnie. Pizypomnijmy, że już latem tego roku wniosek

F

zostałsklasyfik:owanynatrz.ecimmiejscutzw.

listy rezerwowej wniosków unijnych. To, czy
na jego realizacje pieniędzy
zależało od tego, czy będą~ na
dofinansowywanych wnioskach z innych
miaSt.
Już w wakacje było nieoficjalnie wiadostaną
domo, że takie ooz.czędności łx<clą, ale formalne decyzje nie mogły zapaść z uwagi na kopieniądze
susżę
niecmość ixzeprowadzenia przez samorzą
278 rolników z gminy Domaniewice zde.. dy ostatecznych rozliczeń.
cydowało. się złożyć, do 15 października,
wnioski o zasiłki z tytułu szkód suszowych.
Nie wszyscy rolnicy się na to zdecydowal~
gdyż początkowo mówiło się tylko o pomocyw formie kredytu, ale ostatecznierząd muDwa tygodnie temu zapowiadalichomiłtakżejednorazowe,,zasiłkisusz.owe".
śmy wizytę inspektorów PowiatoKomisje suszowe potwierdziły klęskę wej Inspekcji
Nadzoru Budowlaneu 278 rolników, 219 spośród nich otrzyma go
na terenie Spółdzielni Rolnej
zasiłki suszowe. Około stu rolników nie
w Wyborowie.
kwalifikowało się do przyznania zasiłku
z powodu np. ubezpieczenia w ZUS. Rolo kontroli doszło 20 pażdziemika, obenicy, którzy posiadają gospodarstwo o pow.
jmowała ona budynek gospodarczy,
do 5 ha, otrzymają zasiłek w kwocie 500 zł,
do którego 11 września wprowadzono 600
a powyżej 5 ha - I .OOO zł. Dodatkowo zasi- sztuk
trzody chlewnej, rozpoczynając
łek w kwocie 392 zł otrzymają gospodarw nim hodowlę, na którą nie było pozwolestwa nastawione na hodowlę bydła, owiec,
nia Inspektorzy mieli za zadanie sprawdzić,
kóz lub koni. Rolnicy otrzymają zasiłki jesz- czy zakres
prac adaptacyjnych w budynku,
cze w tym roku, ale kiedy dokładnie - na ujętych
w zgłoszeniu złożonym w WydziaWahadłowo pod Kiernozią. W ubiegłym tygodniu rozpoczęła się przeburazie nie wiadomo.
(eb) le Architektoniczno-Budowlanym łowickie
dowa drogi wojewódzkiej Łowicz - Sanniki pod Kiernozią. Prace prowago starostwa nie został przekroczony. Na
dzone są na jednym pasie, ruch odbywa się wahadłowo. Ola zapewnienie
miejscu insj>ektorzy stwierdzili, że na parbezpieczeństwa ustawiona została sygnalizacja świetlna. Prace rozpo- Trwają
terze budynku, w którym odbywa się hoczęto od zdjęcia warstwy asfaltowej, a następnie całkowitej wymiany podło
poniedziałki i czwartki o godz. 19.00 dowla, zamontowano mechaniczne wentyża do głębokości około 1 metra. Droga zostanie też poszerzona o pół
w łowickiej katedrze odbywają się latory, wybudowano betonowy wybieg dla
metra (dotychczas miała 6 m), pobudowane zostaną chodniki. Prace mają
rekolekcje ewangelizacyjne dla do- świń, postawiono dwa silosy na paszę na
być .zakończone w tym roku.
rosłych i młodzieży od 16 roku życia. Spo- utwardzonym betonowym terenie. Wszysttkania prowadzi grupa ewangelizacyjna ze kie te naniesienia wykraczają poza zakres
wspólnoty neokatechumenalnej. - azpra- prac zawarty w zgłoszeniu. Jak powiedziaszamy do wzięcia udziału w nich osoby, któ- ła nam inspektor Zofia Więcław, w tym
re poszukują Boga, osoby. które odeszły od 'wypadku inwestor powinien był starać się
W ubiegłym tygodniu w powiecie tu w lewo. W wyniku wypadku nastolatek Kościoła. a także tych, którzy chcą wnocnić o pozwolenie na budowę - a tego nie uczyłowickim doszło do dwóch wypad- trafił do szpitala z podejraeniem wst.Izą,śnie swoją wiarę - mówi proboszcz parafii kate- nił.
dralnej ks. Wiesław Skoniecmy.
Wobec takiego stanu rzeczy inwestor
ków drogowych z udziałem rowe- nia mózgu.
Rekolekcje rozpoczęły się w niedzielę 29 Adrian Ś. jeszcze w tym tygodniu otrzyma
rzystów.
W sobotę 28 pażdziemika o godz. 7.05
w Sobockiej Wsi na drodze do Soboty Fiat paź.dziernika, trwać bę:<ią przez kilka tygodni. pismo z postanowieniem o wstrzymaniu
piątek 27 pażdziemika o godz. 20.1 o Seicento kierowany pIZeZ 68-łetniego Józew Zabostowie Dużym na drodze po- fa K potrąciłjadącego na rowerze lewą stroło 700 zł. Do kradzieży mogło dojść w dyskonwiatowej samochód dostawczy Lublin kie- ną drogi 55-letniego Eugeniusza J. Rowecie Biedronka PIZY ulocy z.duń.skiej w ŁowiCZl,I
rowany przez 20-łetniego Huberta G. ude- rzysta z ogólnymi potłuczeniami przewiełubwautobusiePKSrelatjiŁowicz-Zduny.
rzyłw jadącego rowerem 15-letniego Domi- ziony- został do łowickiego szpitala.
• 26 października ok. godz. I I na targowi. nika J. Ze wstępnych ustaleń policji wyniWszyscy uczestnicy obu wypadków
sku
PIZY ulicy Starzyńskiego w Łowiczu nieka, że do wypadku doszło w momencie, byli trzeźwi.
znani sprawcy wykoIZYstując nieuwagę Wła
gdy rowerzysta wykonywał ' manewr skrę(mwk)
dysława M. z powiatu skierniewickiego ukradli z jego torebki portfel z dowodem osobistym, legitymacją kolejową i legitymiicją ubez• 25 pażdziernika ok. godz. 14 na tar- pieczeniową. W portfelu nie było pieni~.
gowisku miejskim pny ulicy Starzyńskiego
• 27 paź.dziemika ok godz. 14 na ul. Zduń
w Łowiczu nie:znani sprawcy, wykmzystując skitj w Łowiczu nieznani sprawcy, wykorzystuontynuuje swoje spotkania z wybonieuwagę 29-letniego Mariusz.a S. z powiatu jąc nieuwagę ,ukradli w nieustalonych okoliczInnych wyborców z tego okręgu, miesz..
łowickiego, ukradli z niezasuniętej kieszeni nościach Jackowi K z Łowicza telefon komórrcami kandydat na burmislna Łowi kających na Zatorzu, Kaliński i kandydaci
jego kurtki wządzenie typu palmtop na szkodę kowy muki Sam5ung X-480 o wartości 364 zł.
cza Krzysztof Kaliński. Wtym tygodniu, na radnych zapraszają do sali ogródków
Kampanii Piwowarskiej z Poznania, której
ze względu na święto Wszystkich Świę działkowych przy uL Bolimowskiej w
• 27 paź.dziemika policja w Kiemazi ol!zyokradziony mężczyznajest praedstawicielem. mała zgłoszenie kradzieży przez Macieja G.
tych, spotkań nie będzie, ale kolejne już środę 8 listopada o godz. 19.00.
Straty
oszacowano
na
około '\.500 zł.
z Łęczycy dwóch płyt nagrobnych na szkodę
w poniedziałek6 listopada. Kaliński oraz
Wreszcie wyborcy z okręgu nr 2 (śród
• 26 pażdziemika na os. Bratkowice Bogwuila S.z powiatu łowickiego. Do kradzieży
kandydaci na radnych zjego komitetu, star- mieście, Dąbrowskiego, południowa część
w ŁowiC'Zll nieznani sprawcy wybili prz.ednią miało dojść w okresie od 23 do 26 pażdziemika
tujący w okręgu nr 3 (Górki - Bratkowice), miasta)zaproszeni sąna spotkanie w Domu
szybę w samochodzie marki Fiat Uno. Właści
• 28 października o godz. 0.20 w Bielawach
zapraszają wyborców na spotkanie w sali Nauczyciela 9 listopada (czwartek)
ciel pojazdu Krzysztof Z. oszacował stratę na nieznani sprawcy uszkodzili przednią klapę
domu parafialnego kościoła Chrystu- ogodz.18.00.
240 zł. Do wybicia szyby mogło dojść w okre- w samochodzie marki Nis.san. Właściciel sasa Dobrego Pasterza o godz.17.30.
Spotkania z wyborcami zdecydował się
sie od godziny 19.00 poprzedniego dnia do mochodu Ańel R oszacował stratę na 240 zł.
PółtO!zj godziny później, o 19.00, tego sa- wreszcie zorganizować urzędujący burgodziny 9.00 dnia, w którym zgłoswno szko• 28 października policja otrzymała zgł<.W.e
~ 6 lis1cpada, kandydat i kandY,daci na mistrz Ryszard Budzałek. Odbyć się
dę. Z wnęlr2asamochodu nic nie zginęło.
nie kradzieży g~z~znajduj~się
radnych z jego komitetu bę:<ią do dyspozycji mają za każdym razeiµ w Domu Nauczy• 26 paź.dziemika policja otrzymała zgło na ternie prywatnej posesji PIZY ul. Kaliskiej
wyborców mieszkających w okręgu nr I ciela: w piątek po Dniu Zadusznym,
szenie kradzieży telefonu komórkowego marki w Łowiczu. Nieznani sprawcy pod a;łoną nocy
NokianaszkodęJanaKzpowiatułowickiego.
w dńelllicy Korabka Spolkanie ~ w poniedziałek 6 listopada i w środę
wlama1i się do gołębnika wypychającjednązjego
Wartość telefonu została oszacowana na oko- bocmych ścian. Ukradli 40 rasowych gok<bi
je&w sali przykośc:iełe na ul Baar.owej. 8 listopada o godz. 18.00.
howystarczyłoby

Rolnicy

za

Co ma być przeprowadzone w ramach
wniosku?
•Remont nawierzchni na ulicy Kałiskitj
na odcinku od Końskiego Targu aż za Spół
dzielnię Inwestycji Budownictwa (prawie
do torów), łącznie z odbudową chodników
i wybudowaniem fragmentu kanalizacji deszczowej wraz z separatorami w tej ulicy na
wysokości ulicy Lnianej i Dziewiarskiej.
•Remont nawierzchni na ulicy Kiemozkiej począwszy od torów kolejo}V)'ch do
granic miasta oraz kanalizacja deszczowaz separatorami ocieków, cztery zatoki autobusowe oraz chodnik ze ścieżką rowerową
po prawej stronie.
• Rroiont nawierzchni i ch.OOników na
ulicy Powstańców.
• Budowa nowej nawierzchni jezdni
w ulicy Malszyce (od Armii Krajowej do
Płockiej).

• Remont nawierz.cłmi na ulicy Mostowej
oraz wymiana chodników W7.dłuż tej ulicy.

• Remont nawiem:hni i chodników na
ulicy Blich począwszy od mostu do ulicy
z.amkowej.
Wartość całej inwestycji oszacowana jest
na 7.356. 733 złotych, zaś unijne dofinansowanie na 5.50 l.995 złotych.
(mak)

Świnie wyiadq z Wyborowa

D

rekolekcje ewangelizacyjne

W

Niebezpiecznie na rowerze

W

kronika L

policyjn~~

Spotkania z kandydatami

K

użytkowania tej części obiektu, gdzie dokonano adaptacji. W praktyce oznacza to konieczność wywiezienia świń i przeprowadzenie w budynku prac doprowadzających
go do stanu pierwotnego.
Zofia Więcław przewiduje w tej sprawie
odwołania inwestora, zwieizęta będą mogły
się więc znajdować w pomieszczeni u domomentu wyczerpania całej drogi odwoławczej .
Zresztą, podobnie ma się sprawa wybudowanego bez ze--LWoleń zbiornika na gnojowicę. Wydane postanowienie na jego rozebranie zostało zaskadone pIZeZ inwestora
do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego w Łodzi w dniu 16 pażdzier
nika. Oczekiwana jest w tej sprawie decyzja.
(tb)

Asfalt no drogach powiatowych

T

rwają prace na drodze powiatowej
Trzcianka - Chlebów, w Bobrowej
w gminie Łyszkowice. z.a 115 tys zł
wąska jezdnia poszerzana tam jest do 4 metrów. PRID uporał się już natomiast z nakładką na ul. Jana Pawła Il w Łowiczu. Na
550 metrach od piekarni w kienmku kościo
ła, za 90 tys zł położono nową nakładkę.
Nowa nakładka położona została tci za 95
tys zł, na 550 metrowym odcinku drogi
w Łaźnikach.

dowlanych o lipnej wartOOci około 3 tys. zł na
szkodę 57-łetniego Knysztofu B. z Łowicza.
• 28 pażdziemika ok. godz. 15.20 na
targowisku miejskim przy ul. Starzyńskiego
w Łowiczu nieznani sprawcy, wykorzystując
nieuwagę51-letniegoJózefuG. ,ukradli z tylnej kieszeni jego spodni portfel z prawem
jaz.dy, innymi dokwnentami oraz pieniędz
mi w kwocie ok. 60 zł.
• 28 października o godz. I 6.10 policja
obzymała zgłoszenie kradzieży telefonu komórkowego marki Sony Ericcsso~ z szatni
pływalni miejskiej PIZY ul. Kaliskiej w Łowi
czu. Nieznany sprawca ukradł telefon z ubrania pozostawionego na oknie w szatni. Stratę poniósł 37-letni Stanisław J. z Łowicza.
• 30 października o godz. 9.10 policja
otizymała zgłoszenie kradzieży z terenu Kopalni Surowców Mineralnych Kosmin
w Dąbkowicach Górnych zgłoszenie kradzieży około 1O ton złomu ze zdemontowanej
estakady o wartości ok. 6,5 tys. zł.
• 30 pażdziemika w Dzierzgówku w gm.
Nieborów nieznani sprawcy, po otwarciu
drzwi do mieszkania, ukradli następujące
wyroby ze złota: 2 obrąezki, 2 pierścionki, 3
łańcuszki i parę kolczyków o łącznej wartości około 1.500 zł na szkodę Edwarda W.
Kronikę opracował Naczelnik Sekcji Ruchu
Drogowego podinspektor Leszek Okoń
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Wesele łowickie
no Złote Gody
21 par malżeńilich olx:hodzących SO-lecie zaproszono na uroczystość, która odbę
dzie się 5 listopada w Kocierzewie. Pary wraz
z rodzinami uczestniczyć będą we mszy św.,
która odprawiona zostanie w kościele parafialnym w Kocierzewie o godz. 12. Dalsza
c:zt:;śf; uroczystości odbędzie się w miejscowym Z,espole Szkół PubliC'lllych. Tutaj wstaną wręczone medale przyznawane przez
prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
oraz „Wesele łowickie" w wykonaniu zespołu ,,Boczki Chebnońskie".

Taekwondo wZdunach

OBIEKTYWIZM WEDtUG BURMISTRZA

Komitet wyborczy burmistrza
Budzalka _wydal bezpłatny
biuletyn wyborczy. Tego typu
druki mają swoją poetykę,
na wiele sloganów tam
dawkowanych można
przymknąć oko. Może też
kandydat Kaliński przymknąć
oko na brutalne tam na niego
ataki - to jego, nie nasza
sprawa. Ale my nie będziemy
milczeć, jeśli ktoś

ończy się nabór do sektji koreańskiej bezpodstawnie zarzuca brak
sztuki walki - taekwondo, która ćwi
obiektywizmu Nowemu
czy w Domu Kultury w Zdunach.
Jest to propozycja skierowana do młodych Łowiczaninowi. A tego się
rnies2'kańców gminy, któizy chcą pracować Budzalek dopuścił.

K

nie tylko nad sprawnością fizyczną, ale i chaomitety wyborcze obu kandydatów
rakterem Zajęcia odbywająsię w środy ogodz.
na burmistrza wymieniają sięp~
16.00, prowadzi je instruktor Kamil Kuśmi
der, uczeń szkoły 'Wiking'' mistrza Macieja mi w sprawie ewentualnego przeprowaBuczyńskiego. Do grupy~ około20cW> dzenia debaty przedwyborczej. Budzamogą ciągle dołączać nowe. Zapisy są prcr łek proponuje debatę z udziałem publiczwadzone w czasie zajęć. Zajęcia są płatne. ności, Kaliński debatę prowadzoną przez

K

dziennikarzy, w ich obecności i przez nich cy, lecz burmistrz Budzałek. Zgodnie ze
zwyczajem, zapis wypowiedzi obu kandydatów daliśmy im wtedy do autoryzapisze: Mieliśmy przyldad „ obiektywnej" cji. Zbigniew Kuczyński nie był zbytnio
relacji z debaty prowadzonej przy udziale zadowolony ze swoich odpowi~dzi, ale
mediów cztery lata temu.
autoryzując naniósł tylko kosmetyczne
Zarzut braku obiektywizmu uderza poprawki. - Tak powiedziałem, niech tak
w nas, bo ,,Nowy Łowiczanin" organizo- idzie - powiedział.
wał wówczas debaty, tak publiczną (przy
Inaczej Ryszard Budzałek. Po autowspółudziale Radia Victoria i TV Mar- ryzacji otrzymaliśmy we fragmentach
ton), jak i dwa tygodnie później kame- inny tekst (!). Uładzony, poprawny,
ralną, w naszej redakcji. Z kontekstu przedstawiający go w dobrym świetle.
wypowiedzi pełnomocnika wynika, Nie dość, że zadaliśmy sobie wiele truże zastrzeżenia dotyczą tej drugiej.
du, by z chaotycznych, nieskładnych,
ie wiemy, co się burmistrzowi nie niekonkretnych wypowiedzi Budzałka
podobało w tej relacji. Przez cztery podczas dyskusji zapisać tylko to, co
lata nigdy nie miał żadnych zastrzeżeń istotne, to widać, że burmistrzowi i to
do zapisu ówczesnej dyskusji między nim było mało. Chciał laurki.
Wykorzystał przy tym - śmiem dziś
a Zbigniewem Kuczyńskim, teraz nagle
je ma. Zadawaliśmy wtedy dwóm kan- twierdzić, że z premedytacją - fakt, że
dydatom, którzy zostali na placu boju, oddawał nam tekst po autoryzacji na kilkilkadziesiąt szczegółowych pytań. W ga- kadziesiąt minut przed wysłaniem gazecie opublikowaliśmy skrótowy zapis zety do druku. Nie było czasu na rozsyodpowiedzi.
pywanie strony, wydrukowaliśmy „uła
I jeśli ktoś naruszył wówczas zasady dzoną" wersjęjego wypowiedzi. Do dziś
debaty, to nie dziennikarze ją relacjonują- mam wyrzuty sumienia wobec Zbignierelacjonowaną. Odrzucając tę propozycję, pełnomocnik wyborczy Budzałka

N

wa Kuczy{iskiego. Ale od tego czasu wiemy, co to znaczy po Budz.ałkowemu „obiektywny". Jakiego obiektywizmu ten człowiek
oczekuje. I jak sobie wyobraża obiektywne
debaty.
Dodajmy, że „obiektywnej" redakcji
swych wypowiedzi nie dokonywał btmnistrz
Budzałeksam Miał od tego człowieka. Zlecił
to osadwnej nieco wcześniej przez siebie na
stanowiskunaczelnika Wydziału Promotji w
ratuszu Annie Janus.ze Skierniewic. Tej samej ,,apolityC'lllej" Janus, która kilkanaście tygodni temu mudziła się Łowiczem i startuje na prezydenta Skierniewic.
yszard Budzałek - kandydat AWS na
radnego w roku 1998, odrzucony wtedy przez wyborców, dziś przedstawiający
sięjako ,,nieuwikłany w żadne powiązania
polityczne". I mający za wiceburmistrzów
równie ,,nieuwikłanych w powiąZ.ania polityczne" Macieja Mońkę z listy AWS i Pawła Bejdę z PSL.
Nie ttzeba chyba dodawać, że „obiektywi23tji" tekstu swego szefu Janus dokonywała
w godzinach pracy.
.
Wojciech Waligórski

R

Postępowanie

Osowskiei
1glos1one do prokufalury
Mieszkańcy, a nie zarząd wspólno- starych pieców centralnego ogrzewania Braty mieszkańców bloku 16a na osie- kuje też rozliczeń z dokonywanych zaku-

dlu Kostka w Łowiczu, złożył ostatecznie doniesienie do prokuratury
o podejrzeniu popełnienie przestęp
stwa przez zarządzającą majątkiem
wspólnoty miejską radną i kandydatkę w wyborach do Rady Miejskiej
Dorotę Ossowską.

M

ieszkańcy w piśmie złożonym
w łowickiej prokuratuu.e we wtorek
24 paź.dziemika proszą o wyjaśnienie nie-prawidłowości w rozliczaniu się Doroty
Ossowskiej z wydatków wspólnoty. Zarzucają jej złe prowadzenie księgowości.
Przypomnijmy, chodzi przede wszystkim
o brak rozliczenia ze sprzedaży na złom

Renault Clio

pów, z uzyskanych ze sprzedaży pienię
dzy. Oprócz tego mieszkańcy domagają się
W)'.jaśnienia nieścisłości w rozliczaniu wspólnoty w ostatnich latach, W)'.jaśnienia wydatkowania pieniędzy wspólnoty i braku
na to dowodu w dokumentacji w postaci
raehunków.
Jak usłyszeliśmy od jednej z mieszkanek
bloku, społeczność, która go zamieszkuje
jest mocno podzielona wt.ej sprawie. Część
mieszkańców odmawiała poparcia dla zamiaru skierowania sprawy do prokuraturyostatecmie Z!II7ąd wspólnoty :zrezygnował
z tego. Pod pismem podpisało się natomiast
kilkunastu innych mieszkańców b)oku, któizy żądają wyjaśnienia sprawy.
(tQ)

dachowało

wóch mieszkańców powiatu łowickie-go domało obrażeń w wypadku, do
którego doszło w niedzielę 29 paź.dziemika
o godz. 14.25 w Zielkowicach w gminie
Łowicz. Kierujący Renault Clio 59-letni Tomasz S. z Warszawy z nieustalonych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, któryprzewróciłsięiwpadłdorowu. Wwyniku wypadku ranni zostali dwaj pasaż.ero-

D

w Zielkowicach

wie- 72-letni Wojciech K. oraz 77-letni z.dzisław S. Pierwszy z nich trafił do jednego
z łódzkich szpitali z powodu złamanych
dwóch żeber, złamania kości potylicznej
czaszki ijednego kręgu piersiowego odcinka
kręgosłupa. Drugi z pasażerów z raną tłu
czonągłowy i stłuczeniami klatki piersiowej Przed dniem Wszystkich Świętych żołnierskie groby w Łowiczu były wielokrotnie sprzątane. Zajęły ~ię nimi,
przewieziony został do szpitala w Łowi- a także opuszczonymi grobami w sąsiedztwie, m.in. harcerki z samodzielnego zastępu nFokan Harcerstwa
czu.KierowcaRenaultbyłtrzeźwy. (mwk) Katolickiego Zawisza. W Łowiczu istnieje jeden zastęp dziewcząt i dwa zastępy chłopięce Zawiszaków.

dok zestr.1

12 metrów drewQianego skarbu
W

miesiono wówczas renesansowy
pałac, po którym obecnie nic nie
pozostało prócz zarysów wystających z ziemi fimdamentów po wschodniej stronie obwodnicy łódzkiej. Wtedy
także urządzano nową kaplicę. Zdaniem
Szymajdy kaplica zamkowa szerokością
(12m) odpowiadałaby długości belki. Zaznacza on, że jego hipoteza opiera się na
domniemaniach, ale nie be2podstawnych.
Oficyna, w której do podparcia kons1rukcji dachu wykorzystano belkę, powstała
na początku XIX wieku, czyli w okresie
ostatecmego upadku łowickiego zamku
i systematycznie prowadzonej przez
mieszkańców miasta grabieży wszelakiego
budulca z jakiego został postawiony.
Belką żywo zainteresowany jest wła
ściciel ruin łowickitigo zamku Wojciech
Gronecki, ktpry oglądałją niejako zurzędu,
jakoczłooek:SpołecznegoKomitetuOchro-

Mimo

upływu

blisko czterech wieków belka

zachowała się

bardzo dobrze.

ny Zabytków nad BZIID\, poproszony o poprzez konserwatora zabytków
w Skierniewicach Mariana Rożeja. - Zło
żyliśmy propozycję właścicielowi, zejeżeli
nie będzie miał pomysłu na jej l1-'.Ykorzystanie, chętnieją zagospodarujemy- powiedział nam Gronecki. Chętnie widziałby ją
jako jeden z eksponatów w odbudowanym
zamkowym budynku. Jednak sam Groneoki nie jest całkowicie przekonany o pochodzeniu belki z zamku, bo może ona pochodzić także z renesansowego ratusza,
który stał na Nowym Rynku.
W Wydziale Ochrony Konserwator,
skiej od jednej z pracownic usłyszeliśmy
inną hipotezę, mówiącą że belka pochodzi z kościoła zakonu bonifratrów sprowadzonych do Łowicza około 1630 roku,
a którzy swoją świątynie pw. św. Jana
mieli na Przyrynku. Może jest to na przykład belka z odbudowanego po pożarze
dokładnie w 1635 roku kościoła p\Y. św.
Leonarda. Tak czy owak wszyscy nasi
rozmówcy są pewni co do jednego: że
belka stanowiła niegdyś wyposażenie
budowli o charakterze sakralnym.
Konserwator Zabytków Marian Rożej ocenia, że jeżeli belka pochodzi z zamśrednictwo

ku, to ma ogromne znaczenie historyczne dla miasta. Byłaby jednym z nielicznych śladów po nim. Jeszcze większe
byłoby jej znaczenie, gdyby pochodziła
z ratusza. To wszystko zdaniem konserwatora musi być dokładnie zbadane.
Belka nie została nigdy skatalogowana jako zabytek, więc formalnie nie podlega ochronie, jej właścicielem jest osoba
prywatna. Dlatego konserwator nie ma
nad nią pełnej władzy. Niemniej Rożej
stara się dojść do porozumienia z wła
ścicielem i ustalić jej dalsze losy. A konieczne będzie albo przekazanie jej
komuś, kto dokona specjalistycznej konserwacji i przygotuje do ekspozycji, albo
zajmie się tym samodzielnie właściciel.
Ten ostatni w rozmowie z nami stwierdził, że zrobi wszystko, by belki nie
zniszczyć. Zapewnia, że zostanie zło
żona w odpowiednio suchym miejscu
i w przyszłości podqana konserwacji
i że sam jest tym mocno zainteresowany. Zapewnia, że chciałby umieścić belkę w jednym z budynków, wyeksponować jako ciekawostkę, ale nie w budynku
mającym powstać na Nowym Rynku 7.
(tb)
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Rywalizacia w gminach: Bolimów
AŻ SZEŚCIU -KANDYDATÓW NA WÓJTA
Tym razem wójtowi !'-ndrzejowi Jagurze, który pełni tę funkcję
od roku 1990 wyrosło wielu kandydatów.
Poniżej przedstawiamy wszystkich pretendentów
do wójtowskiego fotela.

Roman Tadeusz Kamiński

kład sieć kanalizacyjna, modernizacja budynków, naprawa oświetle
nia Będzie wspierał miejscowych
kupców i przedsiębiorców, ściśle
Jako wójtHubert chciałby zwięk współpracował z miejscowym proszyć ilość dni przyjmowania intere- bosz.cz.em i radąparafialną, powoła
santów, zwiększy kompetencję kompetentny z.espół, któiy zajmowzędników, zapewni sprawną i rze- wał się będzie opracowywaniem
telną obsługę petentów. Ma pomysł projektów na pozyskanie unijnych
na takie skomputeryzowanie urzę.. pieniędzy
Pragnie rozszerzenia dzialalności
du, aby każdy kto ma dostęp do
GOK na inne miejscowości. Jeśli
w Bolimowie odbywa się wystawa
lub spotkanie z ciekawym człowie
kiem, byłoby ono organizowane
w oparciu o świetlice także w innych wsiach. Chce zwiększenia liczby etatów w GOK i wlączenia do
jego pomieszczeń sali nad bankiem.
Myśli o budowie boisk dla SP
Bolimów i Humin i uporządkowa
niu stanu prawnego terenów szkolnych w Bolimowie. Zapewni noJan Hubert
wocz.esną stronę internetową dla
Urzędu Gminy.
internetu, mógł sprawdzić w sieci na
Ważna jest budowa kanalizacj~
jakim etapie jest jego sprawa.
oświetlenia ulicznego, modernizaChce zmodernizować bolimow- cja budynków użyteczności puski rynek, by był wizytówką gminy blicznej, zagospodarowanie zbiorna miarę Polski i Europy. Prace nie nika retencyjnego. Kandydat chce
obj<(teprzetargami zlecał będzie miej- pestawić w Bolimowie porządną
scowym przedsiębiorcom - na przy- tablicę informacyjną dla twystów.

Jan Józef Hubert
Liczy 60 lat, jest absolwentem
Uniwersytetu Warszawskiego, żo
naty, dwie córl<i. Mies$1 w Bolimowie. Zgłosz.ony pu.ez KW Czas
na Zmianę, członek Prawa i Sprawiedliwości.

Jest starszym wizytatorem
w skierniewickiej delegaturze Kuratońwn Oświaty, przewodniczą

cym Społecznego Komitetu Budowy Oczyszczalni i Kanalizacji
w Bolimowie, radnym mijającej kadencji Rady Gminy, przewodniczą
cym komisji rewizyjnej, organizatorem pikników parafialnych, z.ało
życielem i koordynatorem Parafialnego Centrum Kultury.
Oceniając minioną kadencję

przyznaje, iż wójt Jagura miał kilka wpadek, jak chociażby sprawa z ekwiwalentem za niewykorzystany urlop, wybudowanie
drogi do nikąd w Łasiecznikach,
nieterminowe odpowiadanie
przez urząd na pisma petentów,
niezagospodarowanie zbiornika
retencyjnego.

Andrzej Piotr Jagura
Obecny wójt gminy Bolimów
licey 57 lat. Ma wykształcenie
wyższe, ukończył SGGW. Ma
żonę Hannę, córkę Jolantę i syna
Piotra, oraz trzech wnuków Karola, To!Ilasza i Jakuba. Mieszka
w Skierniewicach. Zgłoszony został przez KWW Porozumienie
Samorządowe Jedność. Jest zwią
zany z PSL.
W latach 1970 - 73 Jagura pracował jako zootechnik w Gromadzkiej Radzie Narodowej
w Nieborowie. Od 1973 do 1984
był najpierw kierownikiem
a potem prezesem gospodarstwa
spółdzielczego w Łasiecznikach.
Od 1984 do 1990 roku piastował
funkcję naczelnika gminy Bolimów, a po 1990 do chwili obecnej jest wójtem tej gminy.
W ciągu minionych lat na terenie gminy zmeliorowane zostały
grunty rolne, wybudowano drogi
asfaltowe, przeprowadzono telefonizację, zakończono wodocią

gowanie, wybudowano od podstaw dwie szkoły - w Kęszycach
i bolimowską szkołę średnią.
Sztandarowym osiągnięciem
tej kadencji jest natomiast wybudowanie za 2 mln 322 tys. zł hali
sportowo-widowiskowej. Dużym
osiągnięciem, choć nie do końca
z gminnych pieniędzy, jest powstanie zbiornika Joachimów
Mogiły.

Szczególnie ważne było wybudowanie I O km dróg grunto-

wych między polami. Dzięki temu
rolnicy mogą dziś bez problemów
dojeżdżać do swoich gruntów. Powstały też ulice z kostki brukowej - Dworska i Senatorska, kostką wyłożono. zachodnią pierzeję

bolimowskiego rynku. Zakoń
czyła się kanalizacja Bolimo~a.
Wykonano kanalizację burzową
wraz z ułożeniem chodnika na
ulicy Skierniewickiej, kilometr
wodociągu na Sokołowskiej,
spinkę między Bolimowem a Ła
siecznikami, połączenie przez
Rawkę Bolimowskiej Wsi z Blimowem.
Zakończono na terenie całej
gminy wymianę oświetlenia
ulicznego na energooszczędne,
przeprowadzono wewnętrzny
remont ośrodka zdrowia i zewnętrzny GOK i urzędu gminy.
W minionej kadencji GOK przekształcony został w instytucję kultuiy, w 2003 roku otwarto projekt internetowy „Miasta w dokwnencie archiwalnym", którego
cykl zapoczątkowała gmina Bolimów. Mocno zaawansowane jest
też przygotowanie dokwnentacji
na pozyskanie pieniędzy pomocowych w latach 2007 - 2013,
tworzony jest już - o czym konkurenci nie wspominają - plan zagospodarowania przestrzennego
. i plan rozwoju lokalnego.
- Bardzo ważnym jest teżfakt, iż
kadencję tę rozpoczynaliśmy

z

zadłużeniem

1. 744.987

zł,

a kończymy kwotą 624. 740,52 zł
dodaje wójt.
Co się w minionej kadencji nie
udało? - Nigdy niejest tak dobrze,
aby nie mogło być lepiej - odpowiada Jagura. - Chciałbym, aby
Podsokołów. Sokołów. Jasionna
miały kanalizację, aby oczyszczalnia została zmodernizowana, jednak środki .finansowe nie pozwalają na pójście do przodu w tak
szybkim tempie. Można było gminę zadłużyć i mszyć ostrzej, jednak nie było takiej woli - dodaje.

Andrzej Jagura
W nadchodzącej kadencji wójt
sukcesywne budowanie
i modernizowanie gminnych dróg,
chodników, parl<ingów i ścieżek rowerowych - od Bolimowa do
Skierniewic i do Nieborowa.
Mówi o dalszej budowie kanalizakłada

zacjiimodemizatjioczyszczalniście

ków, a także budowie oczysZ.czalni
przydomowych, o budowie nowego ujęcia wodnego ze zbiornikiem
uśredniającym. Wzrosło zapotrzebowanie na wodę, stare studnie już
nie wystarczają, należy o nie za-

Stanisław Linart
dbać i dokonać nowego odwiertu.

Wójt chce kontynuować utwardzanie tłuczniem dróg dojazdowych do pól, budować nowe cią
gi oświetlenia ulicznego w miejscowościach w któiych ich nie ma
- Joachimów Mogiły itd., zmodernizować bolimowski iynek,
korzystając z pieniędzy zewnętrznych, zakończyć przygotowywanie planu rozwoju i planu zagospodarowania, zaktualiz.ować strategię rozwoju gminy,
rozwijać system selektywnej
zbiórki !)dpadów i kontynuować
edukację mieszkańców w tym
kierunku.
Ważna jest likwidacja w Sierzchowie zaplombowanego składo
wiska chemicznych środków
ochrony roślin, rozwijanie tuiystyki i rekreacji poprzez zagospodarowanie bolimowskiego zbiornika i starania o wybudowanie
drugiego.
- Chcę podkreślić, że wbrew
różnym plotkom nie ma mowy
o likWidacji żadnej ze szkół- mówi
Jagura, dodając, iż przy wiejskich
podstawówkach chciałby wybudować sale gimnastyczne. Nie~
używane budynki gminne zamienione wstać mają na lokale socjalne dla potrzebujących.
Wójt myśli też o dbałości o jednostki OSP, oraz reaktywowaniu
kiedyś istniejących, jak np. w Huminie. Ma na względzie zabezpieczenie gminy i współprape
w tym celu z innymi samorząda
mi na okoliczność budowy autostrady.

Ma 52 lata. Jest absolwentem

technikum na Blichu w Łowiczu,
ukończył SGGW. Żonaty - żona
Zofia, syn Jakub. Mieszka w Woli
Szydłowieckiej. Zgłoswny przez
KWW Alternatywa, nie należy do
żadnej partii politycznej. Od 1981
roku prowadzi własne gospodarstwo rolne. Od polowy łat osiemdziesiątych był pu.ez jedną kadentjęradnymgminnym w Bolimowie,
potem delegatem na Stjmik Wojewódzki w kadencji 1991 - 95. Następnie nie kandydował, by w kadencji 2002 - 2006 piastować funkcję przewodniczącego Rady Gminy-Bolimów. Od dłuższego czasu
jest.członkiem Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Skierniewicach.
w poprzedniej kadencji był~
prz.ewodniczącego, od sierpnia jest
prz.ewodniczącym tej rady.
Kandydat z.ałożył sobie, iż uie
będzie prowadził negatywnej kampanii wyborczej, dlatego nie wypowiada się ani o plusach ani też
minusach dotychczasowego wójta.
- W odniesieniu do. moich rywali
mogę powiedzieć tylko, że bezwzględnym warunkiemstartowania
na wójta jest pewien staż w radzie
gminy. dzięki któremu z.dobywa się
potrzebne doświadczenie - mówi.
Chciałby, żeby gmina za jego wójtowania stała się przyjazna dla śro
dowiska, otwarta na inwestorów,
bezpieczna, stwarzająca dobre warunki do życia i wypoczynku dla
mieszkańców i gości.
Bezwzględnym nwnerem jeden
jest dla niego modernizacja oczyszczalni ścleków i dalsza budowa kanalizacj~ a tam gdzie nie da się z nią
dotrzeć, budowa oczyszczalni

Stanisław

Linart

przydomowych. Równorzędne z
tym zadaniem jest wykonanie dróg
tam gdzie ich nie ma i remont już
istniejących dróg i ulic w Bolimowie. -To są bezwzględne prioryteo/. podobniejak plan zagospodarowania przestrzennego i zagospodarowanie zalewu. Potem myśleć dopiero można o rewitalizacji bolimowskiegrrrynku, doprowameniu
stanu wszystkich budynków użytecz
nościpublicznej do standardów Ullijnych. p~yciqgnięciu inwestorów z
zewnątrz i stworzeniu wanmkówdo
działalności gospodarcze/ na terenie naszej gminy.
Jednocześnie kandydąt nie odże- '
gnuje się od starań o powstanie drugiegozalewuodstronyZiemiar. Chce
stwodyć cen1nun kulturalne na bazie domu ludowego osady Bolimów,
pomieszczeń OSP Bolimów, przy
udziale gminy i Banku Spółdzielez<>
gowSkiemiewicach.~esięslarał

o dalszą rozbudowę OSP Sierzchów
i wspomaganie innych jednostek.
-Wewszystkichtychcelachchcialbym korzystać z pomocy i doświad
czenia wkalnych liderów. Nie chcialbym odtrqµić moich obecnych adwer.sivzy, ale wspóldziaJać z nimi deklantje.
.

now
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PAN STOP niedługo
stanie na Górkach

Gmina Bieta'wy

Rolnicy dostaną
pieniądze za suszę

720 rolników z gminy Głowno z.decydodo 15 paź.dziemika, wnioski o rasiłki z tytułu szkód suszowych. Nie
wszyscy rolnicy się na to z.decydowali, gdyż ·
początkowo mówiło się tylko o pomocy
w fonnie kredytu, ale ostatecznie rz.ąd uruJuż wkrótce przy przejściu
chomił także jednorazowe ,,zasiłki suszodla pieszych przy
we".
Straty suszowe zgłosiło ponad 720 rolni- skrzyżowaniu drogi Łowicz
ków, 634 spośród nich otrzyma rasiłki su- - Łódź z drogą na Bielawy
szowe. Około stu rolników nie kwalifiko- pojawi się osoba
wało się do przyznania rasiłku z powodu przeprowadzająca przez
np. ubezpieczenia w ZUS. Rolnicy, którzy
jezdnię dzieci uczęszczające
posiadają gospodarstwo o powierzchni do
5 ha, otrzymają rasiłek w kwocie 500 zł, do pobliskich szkół
a powyżej 5 ha - I .OOO zł. Dodatkowo rasi- i przedszkoli. Osoba
łek w kwocie 392 zł otrzymają gospodar- ta zatrudniona zostanie
stwa nastawione na hodowlę bydła, owiec, na prośbę ok. 400 rodziców
kóz lub koni. Zasiłki będą wypłacane jesz- dzieci uczących się w tych
cze w tym roku, ale kiedy dokładnie - na placówkach, którzy
(eb)
razie nie wiadomo.

wało się złożyć,

Łowicz częstował
jabłkami Brzozowskich
d środy 25 do soboty 28 paź.dziemi
ka Łowicz prezentował się podczas
Targów Regionów i Produktów Turystycznych „Tour Salon 2006", najwięk
szej imprezy o tym charakterze w Polsce.
Odbywała się ona w Poznaniu. Łowicz
reprezentowały w łowickich strojach ludowych trzy panie: Sylwia Cybulska
z ratuszowego Wydziału Analiz i Promocji, Sylwia Mrozowicz z Centrum Informacji Turystycznej oraz Renata Brzozowska z Muzeum Ludowego Rodziny
Brzozowskich w Sromowie.
Poza prezentacją materiałów promocyjnych o Łowiczu panie częstowały gości targów jabłkami z sadu Brzozowskich.
Stoisko miało charakter ludowy z łowickimi
wycinankami, rzeWami i ogólnie wyrobami
rękodzieła ludowego. W targach wzięły udział
0zak)
24kraje.

O

na początku września
skierowali pismo
w tej sprawie do burmistrza.

rośbę swoją uzasadniali tym, że wspo-

P

mniane skrzyżowanie jest bardzo niebezpieczne, mimo iż posiada sygnalizację
świetlną. Rodzice szczególnie obawiają się
o swoje dzieci od momentu uruchomienia
nowej autostrady Stryków - Pomań.
W odpowiedzi na tę prośbę, 22 września
bunnistrz Ryszard Budzałek przysłał rodzicom pismo infonnujące, iż stosowna
umowa z powiatowym Urzędem Pracy na
roboty publiczne w opisanym zakresie zostanie podpisana w najbliższym czasie, tak
aby I paź.dziernika osoba pa.eprowadzają
ca mogła zac~ wypełniać swoje obowiąz
ki.
Jak mówi telefonujący do nas czytelnik, żadna taka osoba jak do tej pory, mimo
że mamy koniec października, na skrzy-

Niedługo

„Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorstwa na
PUP
lata 2007 - 2013" poprowadzi dla
łowickich przedsiębiorców Biuro
Funduszy Europejskich Ośrodek
Dokształcania i Doskonalenia
wudniowe szkolenie na temat za- „Abis" w Łodzi. Szkolenie jest bezkładania własnej firmy zamierza płatne i zakończone zostanie wrę
zorganizować 28 i 29 listopada dla czeniem imiennych certyfikatów.
osób bezrobotnych Powiatowy Urząd
Pracy. Bezrobotni zapoznają się z proaplanowano je na poniedziałek 6 listocedurami i przepisami, które należy popada w sali obrad łowickiego ratusza.
znać przed założeniem własnej firmy. Na jego program złożą się trzy wykłady
Będą też uczyli się poprawnie wypełniać programowe, m.in. ,,Możliwość realizacji
niezbędne dokumenty, Szkolenia będę projektów przez przedsiębiorstwa w raprowadzone m.in. przez przedstawicieli mach Regionalnego Programu OperacyjUrzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpie- nego Województwa Łódzkiego na lata
(mak) 2007 - 2013 oraz w ramach krajowych
czeń Społecznych.

Wiosno firmo krok po kroku

D

Z

skrzyżowaniu

pojawi

żowaniu się nie pojawiła. Wiceburmistrz
Maciej Mońka w rozmowie z nami wyjaśnia, że umowa z pracownikiem podpisana zostanie lada dzień, a opóźnienie
związane było z poszukiwaniami odpowiedniej osoby. Jak infonnuje nas dyrektor SP 2. Teresa·Dornińczak taka osoba
już jest, jednak ptzyznaje, że nie każda
z osób wytypowanych przez Powiato-

Uniine szkolenie dla
Seminańum

na tym

W

przeprowadzacz

Urząd Pracy, chciała tę odpowiedzialną przecież pracę wykonywać. -

wy

Umowaistotniezostaniejużniedlugopod

pisana. Stałoby się to dużo wcześniej,jed
nak pracownik musi odbyć wymagany
kurs - mówi dyrektorka. Kurs z zakresu
ruchudrogowegoorganizowanyjestprzez
policję i kończy się egzaminem. Pracownik jest w jego trakcie i zgodnie ze słowa-

przedsiębiorców · Tysiąc

programów operacyjnych na lata 2007 2013", które wygłoszą eksperci w zakresie przygotowania projektów realizowanych ze środków UE oraz ,,Jak poprawnie przygotować i zrealizować projekt na
podstawie doświadczeń z wdrażania projektów w latach 2004 - 2006'', który
z kolei wygłosi ekspert w zakresie realizacji i kontroli projektów finansowanych
ze środków UE.
Rejestracja uczestników odbywać się .
będzie od godz. 9.00 do 9.30 w dniu seminarium, ale wcześniej przedsiębiorcy
powinni do piątku 3 listopada potwierdzić udział w szkoleniu poprzez kontakt
z Wydziałem Analiz i Promocji Urzędu
Miejskiego, tel. (0-46) 830-91-18 lube(mak)
mail: lowiczl@wp.pl.

Nie likwidować linii PKP do Łodzi
Nie ma jak na razie odpowiedzi od cyzję argumentując nierentownością połą
Marszałka Województwa Łódzkiego czeń. Połączeń jest mało, bo pociągi jeżdżą
na wysłane przed dwoma tygodnia· bardzo WQlno, a to ze względu na zły stan
mi pismo zgierskiego starosty Grze- torów. W zamian marszałek zasugerował urugorza Leśniewicza, występującego chomienie dodatkowych linii PKS lub moż
w obronie połączeń kolejowych na liwość korzystania z usług prywatnych przetrasie Łowicz - Łódź, które mają zo- woźników.
Do starosty zgierskiego zwrócili się
.stać zawieszone z dntem 9 grudnia.
z prośbą o pomoc protestujący w sprawie
środę 25 października z pismem likwidacji połączeń związkowcy ze Związ
w tej samej sprawie wystąpił także ku Kolejarzy Okręgu Centralnego w Zakła
starosta łowicki Cezary DzierżeK. dzie Linii Kolejowych w Łodzi. Pismo wyAktualnie na trasieŁódż Kaliska-Łowicz stosowane zostało już przed dwoma tygokursują trzy pary pociągów. Wyjazdy dniami. Pismo starosty łowickiego; wystoz Łodzi do Łowicza odbywają się w godzi- sowane zostało natomiast dopiero tydzień
nach: 5:23, 14:40, 17:04, natomiastzŁowi po naszych telefonach, w których pytaliczadoŁodzi wgodzinach4:15,5:00, 14:57. śmy czy powiat łowicki zajmował się tą
Z połączeń tych korzystają osoby dojeżdża sprawą. W środę 25 paź.dziernika rano dojące do pracy, studenci oraz uczniowie. wiedzieliśmy się, iż pismo zostało sporz.ą
Marszałek województwa podjął decyzję dzone i tego samego dnia zostanie wysłane.
o zawieszeniu tej linii kolejowej, swoją de- W piśmie tym starosta łowicki zwraca się

się

z prośbą o nielikwidowanie połączeń, z kt&.
rych korzystają osoby dojeżdżające do pracy, uczniowie i studenci. Połączenie Łowicz
- Łódż jest istotnym szlakiem komunikacyjnym, a prywatni przewożnicy, nie będą
w stanie przewie7.ć wszystkich pasażerów,
szczególnie w godzinach szczytu. Ponadto
dojaz.d w kierunku Łodzi jest utrudniony
w związku z budową autostrady, co powoduje, że ci.as dojaz.du autem jest zbliżony do
crasu podróży koleją.
Inny protest, podpisany przez blisko 400
osób, wystosowała łowicka Solidarność i koło
tego związku przy I LO.
Jeżeli argumentacja żwiązkowców, samorz.ądowców i mieszkańców regionu nie przekona Marszałka Województwa, połączenia
Łódź Kaliska - Łowicz znikną jeszcze
w grudniu tego roku - co sygnalizowaliśmy
na naszych łamach już w lipcu.

mi dyrektorki z czwartku 26 październi
ka, kurs ten trwać będzie jeszcze minimum dwa tygodnie.
Po z.daniu egzaminu mężczyzna obecny
będzie na skrzyżowaniu już przed godziną
ósmą rano, aby pa.eprowadzić dzieci idące
do szkoły i trwał będzie na swoim posterunku do momentu aż zakończą się lekcje
(wcz)
a dzieci powrócą do domów.

ton no drogi

d kilku miesięcy utwardzane są drogi
gruntowe w gminie Bielawy, która ma
najwięcej dróg gminnych w powiecie
łowickim, około 120 km. Na drogł gruntowe
trafiło już-600 ton tłucznia, który nawozili

O

Czy można

pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych. Obecnie na drogi dojaz.dowe
w różne rejony gminy trafi z kopalni w gminie Domaniewice 500 ton żwiru, tj. około
(eb)
40 załadowanych Kamazów.

powiększyć

R

park wSannikach?

ada Gminy Sanniki na ostatniej w tej nieistniejącej już Gminnej Spółdzielni, znajkadencji sesji, 25 paź.dziemika, pod- duje się na niej staw oraz 4 garaże.
Aby nabyć działkę, konieczna będzie
jęła intencyjną uchwałę o rozpoczęciu
negotjacji w celu nabycia działki przylegają wycena rzeczoznawcy i negocjacje z wła
cej do parku. Działka ma powierzchnię ścicielką, Jeśli gmina nabędzie działkę, zago4.000 m2 i jest w użytkowaniu wieczystym spodarowanie jej związane będzie z zespo(mwk)
osoby pry-Watnej. Jest to częt,ć dawnej bazy łem parkowo-pałacowym.

FABRYKA

~

Ł2~Ja~a~, ~

ŁOWICZ
tel.(046)8373279
fax 83747 98 ..____ _ _ __./

sib@winkhaus.com.pl;http~lwww.sib.winkhaus.pl

3-komorowy SOFTLINE
5-komorowy PERFECTLINE
•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
SZVBA l<=i,O
W OKNACH TYPOwYCH
I HIETYPOwYCH

BEZ DOPłAfY

2.11.2006 r.
nowy
.....................................................................................................................................................................................................................................................

6

_.................__......

Rywałizacia

Barylski chce
- Do stołka nie jestem przywią
zany, ale lubię tę pracę. Kandyduję po to, żeby zostać wójtem
na następne cztery lata i dalej
rozwijać gminę - powiedział nam
obecny wójt gminy Łowicz i jednocześnie kandydat w najbliż
szych wyborach na to samo stanowisko Andrzej Barylski.

S

wgminach: towicz
też

modernizacja sieci wodociągowej
(azbestowo-cementowej) oraz stacji
uzdatniania wody (jednym tchem wójt
wymienia wsie: Niedżwiada, Świeryż
I, Świeryż II, Klewków, Małszyce,
Jamno).
Według wójta potrzebne jest też
przygotowywanie dokumentacji do
złożenia wniosków o dofinansowanie
inwestycji przez Unię Europejską, na
przykład kanalizacji. Dlatego też
uchwalony został program rozwoju
gminy.
Od razu w przyszłym roku należy
dokończyć, według niego, montaż wiat
przystankowych - autobusowych na
tereńie gminy dla dzieci dojeżdżających
do szkół. W tym roku zostało zamontowanych kilkanaście wiat.
Ciekawym pomysłem wydaje się też
stworzenie systemu informacji prawnej dla mieszkańców gminy.
Poprawę bezpieczeństwa ·przeciwpożarowego Andrzej Barylski chciał
by osiągnąć przez zakup kolejnego samochodu pożarniczego, doposażenie co
roku wybranej jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej i wprowadzeńie jej do
krajowego systemu ratowniczo-gaśni
Wójt Andrzej Barylski rządzi gminą czego. Obiecµje również aktualizacje
planu zagospodarowania przestrzenneod ośmiu lat.
go, uwzględniające wnioski mieszkań
oczyszczalniami ścieków w Zabostowie ców. - Dla osób starszych natomiast trzeDużym i Małym, zaś przetarg na pro- ba organizować uroczystości oko.zjonaljekt kanalizacji sanitarnej w Małszycach . ne. Nie możemy zapomnieć o naszych
czeka na rozstrzygnięcie. Konieczna jest ojcach - mówi Andrzej Barylski. (mak)

zostać

rym trzeba pomóc. Na przykład Szkoła
Podstawowa w Zielkowicach napisała
najlep~ej sprawdzian szóstoklasistów w
całym powiecie - mówi wójt:

Zapewnia, że żadnych szkół nie zamierza likwidować i przypomina, że
w ciągu ostatniej czteroletniej kadencji
żadna z.placówek nie została zlikwidowana . .- Owszem, utrzymanie dużej sieci
szkól jest problematyczne, ale dopóki są

tawia sobie ambitne plany na naj pieniądze na inwestycje, to nie będzie
bliższą czteroletnią kadencję, Ma po żadnych planów likwidacji. Nie umiał
mysł na remonty większej ilości bym przetłumaczyć ludziom, że trzeba
dróg na terenie gminy. - W 20 sołec im na wsi szkolę zlikwidować - stawia
twach spośród 26 mamy drogi powia- jasno sprawę Barylski. Według niego retowe. Gdyby gmina je przejęła razem z monty w szkołach są i dalej prowadzopieniędzmi na ich utrzymanie, to byśmy ne będą na bieżąco, natomiast jest pood razu zaczęli je remontować - powie- trzeba rozpoczęcia wymiany wyposadział nam Barylski.
żenia - krzeseł, stolików, tablic, pomoW dziedzinie oświaty nowatorskim cy naukowych itd. w szkołach.
pomysłem jest stworzenie funduszu
Będzie chciał zaproponować i wykostypendialnego dla zdolnych, ale nie- nać projekty przydomowych oczyszzbyt majętnych uczniów szkół ponad- czalni ścieków dla poszczególnych gogimnazjalnych i studentów z terenu spodarstW lub grup gospodarstw. - Do
gminy. Gmina nie ma obowiązku two- tej pory robiliśmy i robimy nadal kanalirzenia takiego funduszu, jednak wójt zację na terenach podmiejskich, ponieBarylski uważa, że jest taka potrzeba i ważjest prawie dwukrotnie tańsza z tego
warto pomagać ludziom zdolnym. - względu, że podłączamy ją do miejskiej
Poziom szkolnictwa w gminie nie jest sieci kanaliŻacyjnej. Aktualnie projektoniski i jest wiele zdolnych dzieci, któ- wana jest kanalizacja z przydomowymi
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Jak podiąć pracę
.
za gramcq
rzedstawiciele Wojewódzkiego Urzę
du Pracy w Lodzi oraz agencji zajmującej się poszukiwaniem w Polsce
osób chętnych do pracy za granicą odwiedzą
Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu i odbędą szkolenia z bezrobotnymi, którzy zamierzają szukać pracy poza Polską, Nie został jeszcze ustalony termin szkolffiia, ale
nie należy się go spodziewać wcześniej niż
w połowie listopada. Bezrobotni ·mają być
na nim zapoznani z dokumentami, które
należy wypehriać starając się o pracę za granicą, o tym, na co należy zwracać uwagę
podpisując umowy itp. Zainteresowani
szkoleniem bezrobotni mogą zgłaszać chęć
udziału w nim w Klubie Pracy oraz u doradców zawodowych.
(mak)

P

Sanniki

Kubasik odszedł
z pomocy społecznei
ierownik Gminnego Qśrodka Pomocy SpOlecznej w Sannikach Marek
Kubasik zrezygnował z pracy w Sannikach. Od 1 listopada został dyrektorem
Domu Pomocy Społec:mej w Goślicach pod
Płockiem. Jest to duża placówka, prz.e:maczona dla 150 dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.
Zanim objął nowe stanowisko, wygrał
konkurs na to stanowisko ogłoszony przez

K

starostępłockiego.Doczasuogłoszeniakon

)rursu na kierownika GOPS, obowiązki te
pełnić bęPzie Ilona Dulska, dotychczasowa
zastępca

Szychowski chce wrócić

Szychowski kandyduje również do
Rady Powiatu Łowickiego, jednak jeśli
zostanie wybrany na wójta i radnego,
zrezygnuje z funkcji radnego powiatowego. - Uważam, że moje ośmioletnie

- Kiedy w 1990 roku zostałem
wójtem gminy Łowicz, pierwsze
co musiałem zrobić, to zaciągnąć
kredyt, żeby zapłacić za drogę
z 7abostowa Małego do Dużego.
Odchodząc z gminy po prawie
ośmiu latach zostawiłem prawie
milion złotych na rachunkach bieżących i lokatach - zaczął rozmowę ~andydat na wójta gminy
Łowicz, 56-letni Wojciech Szychowski, obecnie młodszy drogomistrz w Obwodzie Mostowo-Drogowym Powiatowego Zarządu
Dróg w Krępie.

doświadczenie samorządowe,

·K

które zdobyłem organizując samorząd od 1990
roku można dobrze wykorzystać z pożytkiem dla gminy- powiedział nam kan-

go należy nieustannie prowadzić remonty szkół oraz kontynuować modernizację dróg w gminie.
- Jestem teraz drogowcem i wiem, że
budowa i modernizacja dróg to proces
ciągły - twierdzi. Pamięta też o tym, że

w gminie sąjeszcze wodociągi azbestowo-cementowe, np w Jamnie i uważa, że
należy je jak naJszybciej wymienić na wodociągi z rur PCV. Widzi też potrzebę modernizowania mostów na terenie gminy. Do modernizacji należałoby żakwalifiko
wać most na Sludwi w Niedźwiadzie i most

na Bzurze w Klewkowie - mówi.

Pienią

dze na budowę mostu w Klewkowie chciał
by próbować pozyskiwać z funduszy unijandydat nieco przesadził - 8 maja nych. Podobnie z kanalizacją w gminie. 1998 roku podczas sesji, na której Obecny wójt, pan !Jary/ski, rozpoczął kanazostał odwołany, wraz z całym za- lizację w gminie i należy to kontynuować.
rządem gminy, z fimkcji wójta mówił, że: Nawet w przyspieszonym tempie, bo było
„(..) jest zgromadzona kwota 602.665 moim zdaniem za słabe - uważa. Kolejny
złotych".
pomysł to budowa świetlic w Dąbkowicach
Jakie ma pomysły na rozwój gminy, Górnych i Zabostowie Małym. Zdaniem
jeśli zostanie wybrany na wójta? Jako kandydata bowiem wszystkie sołectwa popierwszą, ważną rzecz stawia sobie kon- winny mieć jeśli nie duże domy ludowe, to
takt z mieszkańcami gminy. Jeśli zosta- chociaż małe świetlice wiejskie. Obiecuje też,
nie wójtem zamierza .od razu po wybo- że codziennie by pfZY.imował interesantów,
rze na to stanowisko zorganizować cykl zawsze będzie osobiście przychodził na
spotkań z mieszkańcami wszystkich 26 zebrania wiejskie. - Wójt powinien być dla
gminnych sołectw. - Przede wszystkim mieszkańców, a nie odwrotnie - powtarza
chciałbym porozmawiać z ludźmi - mówi. swoje motto. W dziedzinie oświaty chciał
Zamierza opracować program działania by zapewnić uczniom z wiejskich szkół
gminy na najbliższą czteroletnią kaden- możliwość nauki dwóch języków obcych:
cję, a może nawet na dłużej. Według nie- jako wiodącego angielskiego i niemieckie-

Wojciech Szychowski był wójtem
gminy Łowicz w latach 1990 - 98
Uważa, że

są

dysproporcje powiejskiej szkole a zdobytym w szkole w mieście
i chciałby dążyć ku zniwelowaniu tej różni
cy. Zapowiada też, że nie zamierza w ciągu
całej czteroletniej kadencji likwidować
żadnej szkoły podstawowej na terenie
gminy, nawet jeśli będzie uczęszczało do
niej niewiele dzieci.
go.

nadal

między wykształceniem zdobytym w

dydat na wójta gminy Łowicz.
Przypomnijmy, że Wojciech Szychowski rządził gminą Łowicz w latach
1990 - 1998, w którym to roku został
odwołany (wraz z całym zarządem
gminy) ze stanowiska wójta po nieudzieleniu ówczesnemu zarządowi
gminy absolutorium za poprzedni rok.
Wtedy to gminna Komisja Rewizyjna
stwierdziła, cytujemy: „Rażące nieprawidłowości w gospodarce inwestycyjnej prowadzonej na terenie gminy".
Chodziło o błędy w prowadzeniu inwestycji ro.in. w SP Bocheń, rozbudowy SP Wygoda, renowacji dróg Grudze - Zawady, Parma, Zielkowice. Zarzuty naruszania przepisów ustawy o
zamówieniach publicznych potwierdzała Regionalna Izba Obrachunkowa w
protokole pokontrolnym. Wójt zlecił
wykonanie niektórych inwestycji bez
przetargu - co było bezprawne. Szychowski bronił się mówiąc: „Omijaliśmy z zaiządem procedury przetargowe, ale w przeciwnym wypadku nic
byśmy nie zrobili". Zarząd i wójt został wtedy odwołany stosunkiem gło
sów 11 do 9. Cztery dni później 17
głosami za przy 1 przeciw i I wstrzymującym się powołany na wójta został
Andrzej Barylski.
(mak)

kierownika.
Kierownikiem GOPS w Sannikach Marek Kubasik był przez 2 lata. - Dobrze, że
chociaż tyle- mówi Wójt Maria Fudała, która ,,.5ciągnęła" go do Sannik. - Profesjoila/nie
zanądzaJpomocąspole.czną na terenie gmi-

lo/. zrealiz.owalmójplan uruchomienia gminnego centnun wsparcia. Dzięki temu osoby,
które znalazły się w trudnej sytuacji życio
wej, związanej z patologią w rodzinie, mogą
otrzymać w Sannikach pomoc prawnika czy
psychologa. Wcześniej po porady takie trzeba było jeździć do Gostynina.
Były kierownik GOPS skutecznie rozwijał wśród mieszkańców gminy świado
mość roli ośrodka w gminie i charakteru pomocy, jaką można w nim otrzymać. -Myślę,
że

w noi.rym miejscu pracy odnajdzie się
i będzie mile wspominałpracę w Sannikach

- mówi wójt Fudała.

(mwk)

Burmistrz wspomniał o Ro~zie

W

relacji z uroczystego otwarcia Nowego Rynku pod tytułem „Nowy
Rynek wyborczo otwarty'' w poprzednim numerze Nowego Łowiczanina
napisałem, że burmistrz Ryszard Budzałek
nie podziękował Radzie Miejskitii za uchwalenie pieniędzy na tę inwestycję. Niecelowo, ale jednak minąłem 1>ię z prawdą, Burmistrz podziękował Radzie Miejskiej za
uchwalenie pieniędzy na ten cel, ale umknę
ło mi to wśród licznych i długicb podzięko
wańskładanych imiennieprojektmtom, twórcom koncepcji zagospodarowania, wykonawcom, podwykonawcom poszczególnych
robót, urzędnikom itp. Imiennego podzięko
wania dla przewodniczącego Rady Miejskiej
nie było. Za niedopatrzenie zainteresowanych przepraszam.
Marcin Kucharski

2.11.2006 r.

:wali1acią

w gminach: Cliqsn

Sukcesy i doświadczenie
Roman Łaziński jest w gminie
Chąśno wójtem od 1990 roku, wcześniej przez cztery lata był prezesem

tamtejszej Gminnej Spóldzielni Kólek
Rolniczych.

W

sumie jestem tu już 20 lat i przez to

czuję się zżyty z gminąjak z drugim

domem - mówi. Łaziński mieszka
w Łowiczu, jeSt ż.onaty, ma dwoje dor<>słych dzieci i wnuka.
Ocaiiają:mijają:akakn:jęwójtmówi lx.-z
ogrćxkic- To była najhpsza kadencja spośród
wszystkich czterech pelnion}di przeze mnie w
gminie Oiqjno. Mai.emysiępoc/mrJlić t}m, że

prze2cztery/atanaróinezoóania~
pozyskaliśmy z 7.eWfll{!lz kµrlie około miliona

7lotyc}t Kwota ta nabiera ixawdziwego maczenia, gdy zestawimyjązIOC2JiyID łWż.erem
gmirmym wyn<lS'lą:yl11 średnio 4,5 mln zł.
Jest to najmniejszy budżet spośród gmin powialułowickiego..JOOnaktakimefełdemżaaia
z nich nie może się pochwalić.
w mijającej kadencji gmina :zrealiz.owala
dużo poważnych inwestYcji. Najważniej
szą była budowa sali ~cznej przy
Szkole Podstawowej w Mastkach, która
kosztowała ponad 830 tys. zł z czego aż

400 tys. zł to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. Innym dobrym przykładem pozyskania pieniędzy z z.ewnątn jest budowana obecnie świetlica wiejska w Niespuszy za
320 tys. zł, z czego ok. 250 tys. zł będzie
pokryte z pieniędzy Unii Europejskiej.
Wójt podkreśla,~ przez cztery lata gmina co roku dokladalaslarań, by podnosić standard w dwóch podległychjej szkołach. Samo
wypcsiżenie Gimnazjum w Błędowie kooztowało 1OO tys. zł, zagospodarowanie terenu
wokół szkoły z urz.ądz.eniem boisk ~
wych - ok. 42 tys. zł docieplenie budynku ponad 200 tys. zł przebudowa kotłowni
w SP w Mastkach 115 tys. zł. Nie zapomniano o sporcie i w końcu udało się doprowadzić
wodę do gminnego boiska w aiągrie, wybudować polowe myjnie, oświetlić boisko.
Niezabrakło~ipracnadrogach. Wójt
wymienia 1,5 km drogi w Błędowie, 1,6 km
Mastki - Wyborów, 300 m Wyborów,
1,8 km Goleńsko - Siei7niki.
Pytany o to, z czego jest najbardziej zaOO.
wolony, ŁazińOO odpowiada, re z tego, re

Wójt Roman Łaziński
od 16 lat.

swoją funkcję

pełni

- Staraliśmy się działać wielotoraiw i na ile
starc:za/onam~ 'Z.amieneniainwestorskie planowane w budżetach reaJizowa/iśmy
zawszewHXJ%- mówiŁaziński- Ważnejest
także to, że Rada Gminy, była barrJz.o zgodna
i realnie~ na możliwości gminy, bardw dobrze mi się z nią~.
ŁazińOO zamierz.a jako wójt nadal szukać
możliwo&:i pozyskiwania pieniędzy z 'ZJ!w~enazapleczugminypowstałoosie wnątrz. - 'Zacr.ę.liśmy tą drogę i myślę, i.e
dle i ~zaczyna ooo -żyć. Marzeniem Łaziń musimy nią pójść. 1}'m bardziej, i.ew nadskiego jest, by to się dalej rozwijało, podn<>- duxU.ącym okresie będzie okazja, by zdobysząc rangę centralnego miejsca w gminie. imć pieni<F.e na kolejne z:odania. Myślę. że

Nowe tem.oty nowym okiem
Dariusz Reczulski, pochodzący się, byciprzybywalinajej teren. wzhogacajqp
z Mastek, 29 lat, członek PSL, jest tym samym budżet gminy płaconymi podatkontrkandydatem Romana Łaziń kami - powiedział nam Reczulski.
skiego. Ukończył wydział ekono.zdaniem Reczulskiego w gminie zabramiczno-rolniczy w Szkole Głównej kło w ostatnim czasie perspektywicmego
Gospodarstwą Wiejskiego w War- myślenia w zakresie gospodarki odpadami
szawie, jest obecnie w trakcie dok- komunalnymi. Jako jedna z 2 gmin powiatu
toratu w Szkole Głównej Handlowej łowickiego nie przystąpiła do Związku Kow Warszawie.
munalnego Bzura, a to w pnyszłości spowoduje, re mieszkańcy gminy będą płacić
d 14 lat gra w Olimpii Chąśno, jest znacznie więcej niż pozostali za odbiór śmie
strażakiem w OSP Mastki. Pracuje ci. Chciałby to zmienić, jak i doprowadzić do
jako zastępca kierownika łowickiego jak najszybsz,ego przyjęcia przestnennego
oddziału ARiMR
planuzaga:;podarowaniadlagminy. Jego brak
Reczulski nie przekreśla tego, co w ostat- utrudnia rolnikom rozb_udowę gospodarstw,
nich latach dzieje się w gminie Chą5no, wi- wycDuża też proces inwestorski.
dzi jednak wiele tematów, którymi jako wójt
Wtllzi potrzebę, by w lhzędzie Gminy w
mógłby się zajmować, a na które do tej pory Chąśnie rolnicy mogli uzyskać kompleksowe
nie kładziono nacisku. Wśród tych tema- infonnatje na temat procedur,jakie czekają na
tów znajduje się m.in. postawienie na po- nich w Agentji Rynku Rolnego c::z:y ARiMR
zyskiwanie pieniędzy z Unii Europejskiej. Ul2ąd Gminy jest bowiem najbliżej mieszJego zdaniem gmina powinna zaangażować kaOCów. Zastanawia się nad możliwOOciąpize
się w to wnadchod:zą:ych latach 2007 -2013. jęcia prz.ez gminę budynku Gminnego Ośrod
Korzystanie z tych pieniędzy jest zdaniem ka z.drowia Th!łoby to mieszkańcom gminy
Reczulskiegogwarantemrozwojugminy. Ale większy wpływ na zakres i poziom usług
nie tylko. - Gmina do chwili obep1ej niepo- medycznych oferowanych prz.ez OOrodek.
siada terenów, które stanowilyby ofertę dla
Oprócz tego Reczulski uważa,~ Gminna
ewentualnych inwestorów. A powinna starać Biblioteka Publicma w Chąśnie (dawniej

O

•

Dariusz Reczu/ski z Mastek jest jedynym kontrkandydatem obecnejgo wójta gminy Chąsno.
GOK) nie wykorzystuje w pełni swoich
możliwości, zarówno pod względem budyn-

ku jak i organizacyjnym. Chciałby doprowadzić do powstania Gminnego Centnnn Informacji, rozszerzając w ten sposób możliwość
dootqJudointemetudłamieszkańców. Oprócz
chciałby, aby budynek ten zjednoczył
wokół siebie działające na terenie gminy Kola

tego

Gospodyń

Wiejskich, twórców ludowych,
lub biuro.
Reczulski docenia poczynione w ostatnim
zapewnił im miejsce na spotkania

Kino Fenix

startuie

mamy spore doświadczenie i możemyje~
korzystać - powiedział nam wójt
Pieiw= pienią:lze, ojakie chciałby Łaziń
ski wystąpić, to fundusz.e na rozbiórl<:ę OO.
tycbc:noowej i btxlowęnowej saligimna&ycznej przy Zespole Szkół w ~wie. Już wykonano jej projekt, a w przys:złym roku bę
dzie IIlO'ŻDa pomyśleć o szukaniu pieniędzy
z zewnątrz i rozpoczęciu prac. - Chcę systematycznie podnosić standard warµnków nauki, w tym nauki w v.fw szkołach. Dotyczy to
najmłodszych mieszkańców gminy, ale także
stworzenia możliwości rekreacji dla młodzie
ży i dorosłych - mówi wójt
Uwa:ża też za konieczne wykonanie dla
gminy planu zagospodarowania przestrz.ennego. Ważna będzie też wymiana sieci w<>dociągowej w Wyborowie z azbestowo-betonowej naPCY, budowa dodatkowego uję
cia wody dla tego rejonu, roz.pocz.ęcie prac
przy budowie kanalizacji Goleńsku i wlą
=nie jej do sieci kanalizacji miejskiej.
Dodatkowo Łazińśki będzie chciał rozpocząć prace przy przebudowie dróg, wiele z nich wymaga nowych nakładek i poszeu.enia Oprócz tego chce, by tak jak bywało do tej pory, co roku w budżecie gminy
znajdowały się pieniądze na remonty i modernizacje w Domach Ludowych orazstraż
mcach. Jednym z takich domów jest dom
w Sierżnikach. - To nie muszą być duże pienk/dze. ale uważam, i.e muszą być. Domy
Ludowe i świetlice są banko ważne dla
mieszkańcówposzczególnych wsi.
(tb)

w

~e inwestycje w szkolacb. Jest z.dania,
~ kolejnąpowinna być budowa sali gimnastycznej w Błedowie. Szkoły powinny robić wszystko, by ich uczniowie mieli wyrównane roożliwości z uczniami 'Z1! szkół
miejskich. Do szkół powinni przyjeż&ać
goście, artyści, aktorzy, politycy, którzy
opowiadahby o sobie i o tym czym się zajmują, Uczniowie muszą~ uczestniczyć
w wycieczkach do dużych miast Koniecz-

ne jest, jego zdaniem, organiz.owanie szk<>leń przygotowujących do podjęcia pierwszej pracy przez; młodzież. W to ostatnie
zadanie powinny zaangażować się zarówno szkoły jak i Gminna Biblioteka Publiczna Finansowanie takich działań jego zdaniem jest możliwe m.in. z programu profilątyki alkoholowej.
kandydat chciałby kontynuować remonty w świetlicach wiejskich na terenie gminy,
jest zdania, ~mieszkańcy wsi muszą mieć
miejsce na spotkania Jednak remonty świe
tlic i dornów ludowych należy jego zdaniem
dokonywać przy wykorzystywaniu pienię
dzy z zewnąJrz., w tym z Unii Europejskiej.
z.aoszczędzone w ten sposób pieniądze
gminne powinny być pu.ekazywane na zakup sprzętu w jednostkach Ochotniczej Strafy Pożarnej. Jest zwolennikiem tego, by na
terenie gminy oprócz Karsznic i Wyborowa
w krajowyin systemie gaśniczym była takre jednostka w Błędowie. Wtedy gmina
byłaby równomiernie chroniona.
/tbl
1• 'I

Już jutro, w piątek 3 listopada o
godz.17. i 19. odbędą się dwa pierwsze seanse w kinie Łowickiego
Ośrodka Kulb.Jry pizy ul. Podrzecznej.
Pierwszy to animowana w 30 historia pt „Po rozum do mrówek" przeznać:zona dla młodego widza.

godz. 19. będzie za to głośno od wybuchów i wystrzałów karabinowych,
dla starszych widzów przygotowano bowiem głośny roSyjski film,!) Kompania".
Oficjalne otwarcie sali ma nastąpić w niedzielę 5 listopada o godz. 17. Okazją do tego
będzie koncert Łowickiej Orkiestry Kameralnej w związku z jubileuszem 5-lecia jej
istnienia
Od tej chwili kino na Podrzecznej będzie
już oficjalnie nazwane kino ,,Fenix". W sobotę odbędą się cztery seanse, pize.z cały
listopad cztery seanse będą~ w niedzielę. O stałych godzinach 15.00 i 16.30,
wyświetlane filmy dla dzieci, od 6 do 8 listopada ,,Po rozwn do mrówek", a w godz.
18.30, 21.00 dla widza dorosłego, od 6do 8
listopada będzie to ,!} Kompania". Do ·
będzie można pójść ~ w poniedziałek,
w który dawniej kino nie działało. W ciągu
tygodnia zaplanow.ano dwa seanse dziennie: o 17.00 dla dzieci i o 19.00 dla dorosłych. Od czwartku 9 listopada, przez weelc
end do środy 15 listopada w kinie prz.ewidziano dwa filmy: dla dzieci animow
w 30 pt ,,Dżungla", dla dorosłych pt ,,J
Paweł II Papież, który pozostał człowie
kiem". Aktualny repertuar łowickiego ·
Fenix można znaleźć na stronie m
· temetowej LOK www.lok.art.pl oraz w
czwartkowym wydaniu Nowego Łowi
czanina.Remontkina wykonano w ciągu kil
ku miesięcy po tym, jak Rada Miejska prze
znaczyła na to pieniądz.e, rozdysponowu
jąc nadwyżkę budż.etową z roku ubiegłego.
(tb

O

Dyskusyiny start
9 listopodo

K

olejny sezon filmowy - po przerwi
spowodowanej modernizacją kina
rozpoczyna Dyskusyjny Klub Fil
mowy „Bez Nazwy". Start w czwarte
9 listopada, tradycyjnie o godzinie 18.59
Na otwarcie sezonu 2006/2007 wyświetl
ne zostanie ostatnie dzieło Gus Van San
pod tytułem ,,LAST DAYS". To nagroct~
na w Cannes historia o muzykU rocko
luźno nawiązująca do biografii Kurta Coba
ina, lidera Nirvany.
Gus Van Sant to osobliwa indywidua!
ność w amerykańskim przemyśle film
wym. Film opowiada historię Blake'a, arty
sty, który wspiął się na szczyty karie
i teraz samotnie dźwiga na swoich barlcac
ciężar utrzymania kilku rodzin, a starzy przy
jaciele odzywają się tylko, gdy czegoś
trzebują, Zwłaszcża pieniędzy.
(mak

f!ł~~\°.f~ DVKEKNAA ~~fy~ro!~
• rolnicze • ogrodnicze

ZAMÓWIENIA
PRlYJMUJEMY
pod numerami
tel. 0608-600-481

(046) 837-57-50 a.:.~-r.~
(046) 830-24-93

ul. Łęczycka 114,
tel. (046) 837-11-72
KIERNOZIA, ul. Kościuszki 5 (po byłym GS)
tel. (024) 277-90-53

.

• wesela • bale

• najwvższa jakość
•najniższa cena

z obsługą gastronomiczną lub bez

PHU „MARON"
Łowicz,

Nowy Rynek 8 (wejście od ulicy Ciemnej)
Tel. (046) 837-90-69

wDomu LudolllVlll
wdniu 18.11.2006 r. godz. 20.00

na ekogroszek i na paliwa stale
dekoder na własność
~ ·Ą\a·)-1' lOWICZ, Kurkowa 6

6f ft\!!!!i ~•I

tel. (o-46) 837-0&41

sprzedał

- montał - serwfs

DUŻV WYBÓR, NISKIE CENY

!

Centrum Budowlane, os. Górki, ul. Łęczycka 64

• 4 dania gorące • zimne przekąski •ciasto • owoce • napoje
..r Gra zespół ,D1amenr ./ cena 140 zł/para
·14ó7

Tel. (046),837-47-48

2.11.2006 r.

Jakiego koloru będą bloki no Nookowskiego?

Kiernozia

rzetarg ofertowy na wyłonienie wykonawcy projektów
budowlanych planowanych
na przyszły rok dociepleń budynków na osiedlu Noakowskiego
w Łowiczu ogłosiła Łowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa. \\oykonawca będzie też zobowiązany do opracowania i przedstawienia do :zaopiniowania kolorystyki elewacji bloków. Przypomnijmy, że w przyszłym roku spółdzielnia zamieu.ado-

Parking bardziei potrzebny nii basen P
sen nie jest potrzebny, a w miejscu tym po zasypaniu niecki moż
na byłoby zrobić ogolnodostęp

ny parking. W Kiernozi brakuje
miejsc parkingowy~ w rejonie
cmentarza parafialnego, który oddalony jest od basenu kilkaset
metrów. Widoczne jest to zwłasz
cza w okolicach I listopada, gdy
samochody stają na każ.dym wolnym skrawku ziemi. Wykonanie
parkingu na działce liczącej ponad
2.000 m2 mogłoby poprawić istniejącą sytuację.

o ewentualnym utwo=iu parlcingu lub innym zagospodorawaniu tego mitjsca podtjmować
będzie nowa Rada Gminy Kiernozia.
Decyzję

(mwk)

Sucha jesień sprzyja pracom przy osuszaniu basenu przeciwpożarowego.
technicznych przeszkód, w przyszłości powstanie tu parking.

W ubiegłym tygodniu wy- go źródła. - Na razie nie zauważyli
pompowana została woda Ś1191, aby było takie zagrożenie-mówi
z przeciwpożarowego basenu wójt Zenon Kaźmierczak.
Basen powstał dla celówpizeciwznajdującego się w Kiernozi
pożarowych w czasach, gdy na
przy drodze do Sannik.
wsiach nie było hydrantów. Od dawiecka po basenie jest osusz.ana, na straż nie czerpała z niego wody.
zamontowano w niej również: Z.anieczyszczenie zbiornika byłojuż
pompę, która wstanie uruchomio- iresztą tak duże, że nie wiadomo,
na w razie w dużych opadów desz- r:zy ~ problemu można by napeł
czu. Pracownicy Urz.ędu Gminy nić samochód strażacki taką wodą.
Basen stał się nielegalnym wysyobserwują, czy do basenu nie dopływa woda z jakiegoś podziemne- piskiem, wątpliwą wizytówką Kier-

N

Jeśli

nie

(mak)

Spis wyborców do wglądu
d poniedziałku 30 paź.dziernika do piątku I O listopada
w Wydziale Spraw Obywatelskich UrzęduMiejskiegowŁowiczu wyłożony jest do wglądu dla
wszystkich zainteresowanych spis
wyborców uprawnionych do udziału w wyborach do rady miejskiej,
rad powiatów i sejmików woje-

O

wództw oraz w wyboracq burmistrza. Udostępnienie do wglądu spisu wyborców następuje na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.
Spis obejmuje osoby, które najpóź
łlitj w dniu głosowania, czyli w niedzielę 12 listopada 2006 tego roku,
kończą 18 lat oraz stale zamieszkują
(mak)
wŁowiczu.

będzie

nozi, miejscem niosącym potencjalne zagrożenie. Każdymógłwtjśćna
jego teren, a wejście na uszkodwne
płyty betonowe, które kiedyś zabezpieczały jego brzeg, mogłoby
skończyć się tragicznie.
Pomysł likwidacji basenu zrodził
się około 2 lat temu. Mieszkańcy
okolicznych domów mieli jednak
obawy, czy osuszenie basenu nie
spowoduje zalania ich domów
i podwórek. Wydaje się, że obawy te były nieuzasadnione. Ba-

OBUWIE: • trzewiki • gumowce • gumofilce
ODZJEż: • ubrania dJalichowe • fartuchy • koszule llanełowe
, ' . kamJzeUd • czapki • odzllż nleprzemallalna • rękawtce
ŚRODKI CZVSlOŚCI: • pasta bhp • mydlo
• ~ • papier toaletowy • ręc:znlkł
• kremy do rąk • klelkl
śROOKI OCHRONY OSOBISTEJ: • maski
• kaski • oclvonnlld lluchu I oc:zu • lllkołlnnlkl

Flnna MONTEX Głowno
•I. llllńsldago 9a, tel. (042) 719-16-77

poz. 1
MICHAŁ ANYSZEWSKI
lat 31, żonaty, jedno dziecko, kieruje zaopatrzeniem w łowickiej finnie; osiągnięcia:
przewodniczący Stowarzyszenia FMŁ. pełni
nadzór nad projektem unijnym ,Masz
Szaniję', organizator spływów kajakowych
na Bzurze; program: będzie: działał na
rzecz zwiększenia przejrzystości UM, dotyczących przetargów oraz obsadzania woJ..
nych etatów; dążył do tworzenia nowych
miejsc pracy poprzez pozyskiwanie funduszy
strukluralnych; głosował za zwiększeniem
miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży.

poz.2
ZBIGNIEWTOMASZLAZJŃSKI
lat 35, żonaty, jedno dziecko, absolwent
AWF-u w Warszawie, zam. os. Starzyńskie
go, pracuje jako nauczyciel w SP nr 7 i Gimnazjum nr 4 na osiedlu Bratkowice; osiąg
nięcia:• zdobycie tytułu ·trenera li klasy
koszykówki, mistrzostwo województwa
łódzkiego w minikoszykówce, instruktor
nauki pływania; program: będzie: zabiegał
o poprawę stanu boisk sportowych i placów
zabaw; dążył do poprawy warunków nauki
dzieci i młodzieży; wsp1erał działania na
rzecz rozwoju gospodarczego i turystycznego Łowicza oraz popierał działania na
rzecz osób w podeszlym wieku.

poz.3
RENATA BARBARA BALIK
lat 40, mężatka, dwoje dzieci, zam. ul. Wyspiańskiego, pracuje jako nauczycielka;
osiągnięcia: radna miejska Ili i IV kadencji;
program: będzie: przyczyniała się do
poprawy warunków życia mieszkańców
poprzez pozyskiwanie środków unijnych;
aktywizowała mieszkańców miasta na
rzecz rozbudowy infrastruklury technicznej,
przyczyniała się do krzewienia turystyki
i sportu wśród mlodzieży i doroslych oraz
będzie starała się otworzyć .Dom Seniora".

poz. 4
ARTUR JAN LEWANDOWSKI
lat 27, żonaty, jedno dziecko, wykształcenie
wyższe, zam. os. Starzyńskiego; program:
będzie: staral się poprawić warunki
rozwojowe dla lokalnych przedsiębiorców
oraz pozyskiwać środki na rozwój miasta;
będzie dążył do stworzenia zespołu
specjalistów i konsultantów, którzy uzyskają
dla miasta maksymalne środki z funduszy
unijnych; starał się pomóc najuboższym,
a także chciał zlikwidować bariery dla

poz. 7
MACIEJ JANUSZ ŁAPSKI
lat 18, uczeń klasy maturalnej I LO im.
J. Chełmońskiego, zam. os. Bratkowice;
osiągnięcia: trenuje judo, zaj~ li miejsce
na Mistrzostwach Polski Juniorów
Młodszych; program: będzie: głosowal za
zwiększeniem Wydatków na nowe
inwestycje, sport, oświatę i kulturę; starał
się o zwiększenie zajęć pozalekcyjnych
w szkołach oraz budowy boisk przyszkolnych
i osiedlowych, zabiegał o rozwój kompleksu
rekreacyjno-wypoczynkowego; dążyl do
maksymalnego wykorzystania środków
unijnych.

poz. 8
MARIUSZ GRZEGORZ GRADEK
lat 40, żonaty, dwoje dzieci, zam. os. Bratkowice, pracuje jako agent ubezpieczeniowy;
program: będzie: chciał zwiększyć tempo
rozwoju miasta poprzez wykorzystanie
środków unijnych, starał się pozyskać nowych
inwestorów, którzy tworzyliby miejsca pracy,
dążył do wyremontowania i wyposażenia
placów zabaw ze szczególnym uwzględ
nieniem osiedla Bratkowice i Gór1<i, zabiegał
o inwestowanie w budowę mieszkań
komunalnych dla rodzin najbardziej potrze..

WIKTOR BARTŁOMIEJ BIENIEK poz. 9
lat 31, żonaty, dwoje dzieci, zam. ul. Sło
wackiego, pracuje jako koordynator ds.
transportu krajowego; program: będzie;
dążył do poprawy bezpieczeństwa w mieś
cie, wspierał rozwój turystyki i rekreacji oraz
chciał kontynuowae renowację miasta,
zadba o przyciągnięcie inwestorów poprzez
opracowanie nowych terenów inwestycyjne.

poz.10
ROBERTMATYJAS
lat 31, żonaty, jedno dziecko, zam. os. Bratkowice, pracuje jako handlowiec; program:
będzie: dbał o lepszy wizerunek naszego
miasta i poprawi jego estetykę, wspierał
inicjatywy rozwijające bazę turystyczną,
zabięgał o pożyskiwanie środków unijnych,
na zwiększenie tempa rozwoju miasta oraz
dążył do poprawy bezpieczeństwa życia

bujących.

cieplić na osiedlu Noakowskiego
wszystkie budynki, począwszy od
numeru 1do9.Zadaniemtegosamego wykonawcy będzie miał również:
za :zadanie 2'11pląX>OOwanie kolorystyki należącego do spółdzielni budynku usługowego przy ulicy Mostowej 4 oraz wykonanie projektu
budowlanegojegoocieplenia. Termin
składania ofert prze1argowych mija
13 listopada

niepełnosprawnych.

mieszkańców.

ILONA HELENA KUCHAREK poz. 5
lat 31, mężatka, polonistka z zamiłowania
i wykształcenia, zam. ul. Bolimowska, pracuje jako nauczycielka w Gimnazjum nr 2;
osiągnięcia: zorganizowal!I przedstawienie
teatralne wg autorskiego scenariusza;
program: pragnie zapewnić młodzieży
warunki do wszechstronnego rozwoju;
będzie dbała o rozwój bazy turystycznej
w Łowiczu; dążyła do optymalnego
wykorzystania środków unijnych oraz
zabiegała o powstanie kompleksu
rekreacyjno-wypoczynkowego.

JOANNA MAGDALENA
SKONECZNA·SAlUDA
lat 32, mężatka, jedno dziecko, zam.
ul. Łyszkowicka, pracuje jako nauczycielka
w I LO im. J. Chełmońskiego; osiągnięcia:
nagroda Starosty Łowickiego, nagroda
Dyrektora Szkoły; program: będzie: chciała
zapewnić wymianę mlodzieży przy
współpracy z miastami siostrzanymi; starała
się doprowadzić do zagospodarowania
Lasku Miejskiego; dążyła do poprawy
bezpieczeństwa w mieście; zabiegała
o polepszenie bazy turystycznej.

poz. 11
JOLANTA TERESA PAPUGA
lat 43, mężatka, dwoje dzieci, zam. ul. Graniczna, pracuje jako Dyrektor ds. Produkcji
w finnie kosmetycznej; osiągnięcia: członek

, poz. 12
ROMUALD KŁOSIŃSKI
lat 33, żonaty, dwoje dzieci, zam. os. Konopnickiej; pracuje ·jako kierownik w departamencie infonnatyki w banku, w przeszłości • nauczyciel matematyki w LO im.
Chełmońskiego; z zamiłowania sportowiec;
program: będzie: troszczył się o wszystkich
lowiczan, również tych, którzy pracują poza
Łowiczem; zabiegał o to, aby Łowicz był
miastem przyjaznym dla rodzin (par1<i, place
zabaw dla dzieci); popierał działania, które
sprawią, że Łowicz stanie się atrakcją
turystyczną, której nie ominie żaden turysta.

Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej,
członek· Zarządu KS ,Pelikan', kierownik
drużyny piłki nożnej grup młodzieżowych,
byly dyrektor handlowy łowickiej finny;
program: będzie: dbała o poprawę bez·
pieczeństwa w mieście; ząbiegala o promocję Łowicza w kraju i zagranicą oraz
wspierała inicjatywy zwiększające rynek
pracy wŁowiczu.

~

!

nr 1 - Sala Domu Parafialnego Parafia p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy- (Korabka) - 6 listopada 2006 roku (tj. poniedziałek)· godz. 19.00
Okręg nr 1 - Sala Ogródki Działkowe - ul. Bolimowska - (Zatorze) - 8 listopada 2006 roku (tj. środa) godz. 19.00 .
Okręg nr 2 - Sala Dom Nauczyciela Al. Sienkiewicza 32/34 - 9 listopada 2006 roku (tj. czwartek) godz. 18.00
Okręg nr 3 - Sala Domu Parafialnego Parafia p.w. Chrystusa Dobrego Pasterza - (Górki - Bratkowice)- 6 listopada ~006 roku (t;. poniedziałek - godz. 17.30)
Okręg

OGŁOSZENIE ZLECONE I OPŁACONE PRZEZ KOMITET WYBORCZY \VYBORCÓW KRZYSZTOFA JANA KALIŃSKIEGO
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Piękna opowieść
Znajomi i wychowankowie
czwórlci nowych
Honorowych Obywateli
Łowicza, wspominając

na ostatniej sesji
Rady Miejskiej,
26 października
ich sylwetki, upletli
z czterech wątków piękną

Jej podkomendnych nie zabrakło,
gdy we wrześniu 1939 organiz.owała pomoc na łowickim dworcu kolejowym Do.starc7.ały wtedy żołnie
rzom żywność, pomagały rannym
i umierającym. Nie zabrakło ich też,
gdy jużmiesią:później organiz.owa-

opowieść. Prawdziwą
histońę o

tym, jakie może

być życie,

gdy się je biene

o dobrym iyciu

niczyłw powitaniu w Łowiczu PryNa emeryturę_ prz.eszła w 1965.
masaAugu.slaHlonda Wl946roku Zmarła IO lipca 1990. W jednym
towarowymi wagonami, ale re śpie z pierwszych numerów Nowego
wem na uslacb han:aki pojechały na Łowiczanina o tym pognebie tak
Wyłxzeże na Święto MOIZł.. Korne& pisał z gOiycz.ą Jerzy Gmwarczyk:
damka zcrg;mizow.lla kurs drużyno ,,żegnałjącalypatriotycmy Łowicz.
wych i obóz w roku 1946 i 1947.
Z.abrakło tylko młodzieży szkolnej
Na ten drugi już nie dojechała, za- l harcerzy, którym to :z.marla poświę
llzymana pod zarzutem sabotażu - ciła całe swoje życie'?.
bo w mą::e załatwionej na obóz były
robaki. Oskall.ona o próbę otrucia
Chłopak z Woli

młodzieży wybroniła się, dzięki
mądrej

Nie przeszedł re swymi żolnie
nami szlaku bojowego powstania
warszawskiego, od Woli praez Starówkę po Śrćxhnieście, bo dwa mies~ przed wybuchem powstania
został skierowany do Łowicza. Miał
tu odbudować S:zare Sreregi, rozbite
po aresztowaniu komendanta Janusza Karpińskiego. Zrobił to sprawnie, po wybuchu powstania chciał
z oddziałem iść na pomoc stolicy,
ale rozkazy były inne.
na sluilHe towiczu Zasłynął akcją, o której przez
Harcmistu.em był 1akż.e urod:zxr 45 lat nie wolno było mówić. Gdy
nyw 1914 roku Jan Kopal(a. Jego w lutym 1945, po „wyzwoleniu",
ojciec był mistrzem cechu !W:Wr:ów NKWD aresztowało, pośród wielu
AK-owców, 1akż.e Zbigniewa Fereta „Cyfrę", dowódcę 1 Drużyny
Grup Sz.turmowychłowickiego hufca ,J_i.rz;a", w gronie kolegów ktoś
rzucił słowa,,. .. a „/Wdego "w Warszawie odbili". Jan Kopalka zaakcepeował śmiały plan odbicia więź
nióW i objął dowództwo.
8 marca 1945 wieczorem, w brawurowej akcji, bezjednegowysttza-

w

obronie adwokatł, ale wiedziałaj~ ż.e harcerstwo w PRL- oliarowując innym.
, owskiej postaci nie będzie jej miejscem. Wycofuła się. - Straciła przy
onorowymi Obywatelami Ło
tym zdrowie, potem~ - mówiła
wicza zostali Genowefa Mare W2IUS'Zeoiem o swej komendantstalska, Jan Kopalka, Lucjan
ce Irena Niemczyk.
Zieliński-~ troje pośmiert
Gdy w 1948 przekształcano harnie - oraz Wiesław Jan Wysoccerstwo w komunistycmą przybuki. Akty nadania tytułu iOOaną wrę Genowefa Mastalska w okre- dówkę na wzi1c kooromolu, u niej
cz.ooe l O listopada.
szukali wsparcia na\\'..et harcem:
sie pracy w SP 1.
zlrufi:amc;,c;kiego. Jeny Gan:2arczyk
ły kompiracyjną Wojskową Służbę wspominał po latach, ż.e po 1956
Prawdziwa
Kobiet Genowefu Maslalska przy- roku liczyła jeszcze królko, iż barharc•istrz
jęła p;eudooim „Teresa". Ona i jej
Dwoje pierwszych to harceu.e. harcerlc:i szkoliły się wpierwszej poGenowefa Mastalska, łowiczan.. mocy, utrzymywały konspiracyjną
ka urodzona w 1910 roku, od 1932 łącmość, organi7.owały dla partybyłanauczycielką,najpie:wwszkole zantów żywność, lekarstwa, odzież.
Maria Kutkowska-Matwiejczyk
sió.W bemardyneJc, potem w Szkole Powszechnej m 3, w szkołach wspomina, ż.e druhna Mastalska
w Sypoiu, Wejscach, Jamnie i Nie- potrafiła zdobyć dla AK z wojskoborowie, a od 1937pmzdługielala wych magazynów niemieckich na
w Warszawie. Wszystkich sz.eściu
w S2kole Powszecłmej, potem Pod- Bratkowicach dużą partię białych
synów, jakich miał z inną Stmislaslawowej nr 1. Od począlku pacy k~ Harcerki kolp<Xtowały też
wą, zoslało harcemnni. Jan roąio
popohxlrriami i wiec:zxRmmialac:zm podziemną prasę, opiekowały się
C"lął w 1934 roku studia na Wydziadla hareetstwa Od 1935 była ko- rodzinami poległych i aresztowale Chemii Politechniki Warszawmendantką Hufca Łowickiego Har- nych. „Teresa" JX7.eZ całą okupację
skiej. w 1939 pełnił służbępomixr
cerek ZHP, od 1938 podharcmi- prowadziła też tajne nauc2llllie. Pod
nicz.ą w obronie Warszawy, zimą
kooiec wojny za>lala awansowana Genowefa Mastalska pod ko- 1940 wraz re swoją 18--0.sobową
stm:m.
niec iycia.
Jedna z jej podkomendnych, na stopień podpmx:znika.
drużynąpzystąpił do Sz.arych SzePo wojnie od razu odtwOIZYła
WÓwc:lllS drużynowa,· ponad dzie-regów. Jesienią 1941 m>1ał hufcowięódziesięcioletniadziśMariaKut hufiec. Obecna na sesji irma dawna cerstwo odzyska swój narodowy wym Woli
kowska-Matwiejczyk, wspomina- harcerlca Irena Niemceyk wi;pomi- i.katolicki cbarakter-prz.eliczyła się.
.zetknął się z legendarnymi poPracowała jeszcze pmz długie
ła, ż.e M&<>lalska wspaniale organi- nala. jak już w czaww 1945 wła
staciami S7.arych Szaegów - sam
mwalamłodzie'Ż. Pracajej hńCastla sooręcznie spmttały pooiemiedde lala w Szkole Podstawowej nr 1. Jej zreszląjednąz
nich był, choć jego
1ak dobrze, ~w 1938 roku minisltt budynki w Osinach pod Gk>wnem, miklścią były TatJy. Każdą wolną sylwetka jest mniej mana Brał
oświaty pnyjechał do Łowicza gdzie druhna MBalska mrgani2& chwilęwykcnystywalana wędrów
udział w licmych akcjach dywerpzyjrzeć się ooiągnięciom M&1al- wała pierwsze kolooie dla dzieci. kę po nich, z tej włóczęgi CZl2piąc
syjnych. 6 maja 1943 był dowódcą
skiej.
Kierowany pm:z nią hufiec UC2J:St- siły do dakz.ej pacy.
~ieC7.enia w 7.IUllaCbu na gestapowca Schultta - kata Janka
Bytn.ara ,,Rudego". 20 sierpnia
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - OGt.OSZENIEPlATNE 1943 na jego rękach zmarł Tadeusz
Zawadzki .~', śmiem:lnie ranny w akcji na str8żnicę graniC7.Dą
w Sieczychach, w której obaj oc:zi:stniczyli Jako „Antek" był dowódcą
II plutonu kompanii ,,Felek" balaliowswojetęce
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SZANOWNI PAŃSTWO
Zwracamy się z uprzejmą prośbą
do wszystkich Państwa,
naszych kursantów, mieszkańców Łowicza
z okręgu nr 3 o oddanie głosu
w wyborach samorządowych
na naszego kierownika

od lat cieszy się
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łu, uwolniooozwięzienianaKurlco

cia studiów, miał wreszcie szansęj
skończyć, został inżynierem

kiem. Pracował trochę na Po ·
nice Łódzkiej, potem praez długi
lata w Technikum Chemiczn
w Łodzi jako nauczyciel.
Na emeryturę przeszedł w 197
roku. U1Izymywał do końca życi
regulame kontakty re śi1':xlovviskien
,,z.ośki" i swego wolskiego hufi
Szarych Sz.eregów - ale i z podk
meodnymizł..owicza.Zmadw l
roku.
ZSępca komendanta łowickieg

hufca ZHP Michał Kordecki,
cając się do rach:iychRady Miej
po prezentacji sylwetek hm
stalskiej i hm ~jako
datów do tytułu Honorowego
watela Łowicza, powiedział: simy, byście zrobili coś, co
być zrobionejuż kilkanaście lat

Komendant, któreg
nigdy
nie złapali

.wej ponad 70 więźniów, w więk
Harcerzem był także w szkol
S'lDŚCi żołnierzy AK z okolicy. Była
to jedna z najliardziej spektakular- średniej, urodzony w 1906 ro
nychakcji niąxxflegkkiowepod w Lodzi Lucjan Zieliński. P
ziemia, skierowana pm:ciwko ko~władzy. Powszechnie
znana jest~ jako ,,ł..owicka Akcja
podArse:oałem''hi> ,,Mały Arsmał''.

Kopalka miał wtedy już 30 lat,
a pod swą komendą młodych chłop
ców. - Przed alają odebtaJem od
nich przysiJaN, i,e użyją broni tylko
w Ostateczności - wspominał po latach. Cztem:h z dziewięciu haroorzy biorących udz.iałw akcji sdlwy1aoo, trz.ech sk32.3llO na karę śmier
ci, ~w wyniku amnestii
po :zakoóczmiu wojny i.amieoiając
karę na l O lat więzienia Wyszli
z zamknięcia wcześniej, po kolejnych amnec;tiadi
Ich dowódca pomagał rodzinom
zatrzymanych w interwencjach
i odwołaniach po wyroku, sam się
ukrywając. Obecny na sesji jeden
z jego podkomendnych, Jerzy
Miecmikowski, powiedział o nim,
~ był dla młodych chłopców j ojmn, i~ i~ D.zię

ki niemu wszyscy przeiyli ten bardU> trudny okres.
Osiedlił się w Lodzi. Ożenił się
w 1946 roku, miał czworo dzieci.
w 1949, po 15 latach od rw.pocz.ę-

2.11.2006 r.

Rywalilacia w gminach-: Kiernozia
Przez promocię szukać inwestora
- Współpraca z Radą Gminy była
bardzo dobra. Nie było żadnych
wojen i rozgrywek politycznych mówi Zenon Kaźmierczak; który
wójtem gminy Kiernozia był przez
dwie minione kadencje. - Każde
mu z radnych zależało, aby w miarę tych skromnych środków, jakie w naszym budżecie są, jak naj-

'ZWaru.em sw' Małgo,..,.~1" Pomysłodawcą
·
·~J·
tej imprezy był wójt Kaźmierczak. ·
Pod koniec ubiegłego roku gmina
otrzymała dotatję w wysokości ponad 190
tys. zł z Ministmtwa Kultury i Dziedzictwa

nych szkołach w Osinach i Niedzieliskach.
- Najwięjw.a bolączka to jednak brak i11westora, kJóry mwrzylby mUefscapracy. aby domy w
Kiemazilliepustoszal:y. mlodzieżniewyjeżdżala

sze uniine na m etap budowy dróg gmm·- zagranicęBardzobymchcialabywUµJznich
"
_'ZOSfawalotutaj, w rodzinnych domach.
nych o łącznej długalci 14,3 km Do ttj pory

jestonnaliścierezerwowej,Iletapbudowy

Przyjąć

plan i go

realizować

blioteka i prnterunek politji, dalsza promotja, zabieganie omodemiz.atję drógpowiatowych i wojewódzkich. Kolejnym wyzwaniemjestbudowapelnowymjarowejbalisportowej, z której mogłyby korzystać dzieci z
pIZedszkola, młodzież ze szkoły ~wowej, gimnazjum oraz ośrodka szkolno-wy-

chowawczego.Możliwesądwielokalizatje

dróg wykonano w ubiegłym roku, zaciągają::
takiei in=-'CJ.i - na boisku szkolnym lub na
" „~.J
kredyt w wysokości 400 tys. zł. Zobowiązanie
W następnej kadencji Zenon Kaźmier- komunalnej
działce za pIZeclszkolem.
Narodowego na zakup sceny z zadaszeniem, to spłacono w tym roku
czak planuje starać się o pieniądze z UE na
Radni V kadencji będą musieli podj~też
nagłośnienia i nowych strojów dla zespolu
ZinwestytjiwstqJ!lieplanowanychniei.xlało budowę dróg, oczyszczalni ścieków i kanali- decyzję, czy utrzymywać punkt zbiórki
śpiewaczegó_i kapeli -Na zakupy te nigdy by- się też razpoczą: budowy oczyszczalni ście- zację. Rada Gminy powinna razpoczą: swoją padliny w Sokołowie, który wymaga koszśmy sobie nie moglipnwolić- mówi wójt
ków i sieci~- Nie przystąpiono do pracę od pizyjęcia planu rozwoju lokalnego na townej modernizacji.
więcej inwestować.
Święto Dzika jest sposobem na promo- wymiany sieci wodociągowej w Kiemazi, aby lata 2007 - 2013, bo'on jest ~wą do ubieZenon Kaźmierczak chce być tą osobą,
cjęgminy,podobnie2konkursyfotograficz- wyeliminować azbestowe !Ul)', a zastwić je ganiasięofimdusz.estrukturalne. Adozrobie- która jako·wójt będzie współpracowała
latach 2002-2006 w gminie wybu- ne, które odbyły się w ciągu minionych 2 lat siecią z PCY. Nie znaleziono też sposobu na nia jest jeszcze sporo: t.ennomodenizata ko- z radnymi w rozwiązywaniu wskazanych
dowano blisko 25 km nowych czy wydanie serii pocztówek z Kiernozi.
zagospodarowanie budynków po zlikwidowa-: munalnego budynku, w którym mieści się bi- wyżej problemów.
(mwk)
-Na)więks?4_promocjągmmyjestjed-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
dróg. Inwestycje te pochłonęły
3.656 tys. zł. Drugą ważną sprawą, którą nakcertyfikat „Gmina Fair Play" w katewymienia Kaźmierczak, było pobudowa- gorii gmin wiejsldch - podkreśla z satysnie w ubiegłym roku statji wodociągowej w
Woli Stępowskiej. Cała inwestytja z projektem i nadzorem kosztowała 723 tys. zł. Gmina zakupiła też (za 80 tys. zł) na własność
Jest sympatykiem PiS, na co
Gmina powinna też rozpocząć budoatrakcyjną jednohektarową działkę po skła
dzień wychowawcą w Młodzieżo wę oczyszczalni ścieków i kanalizacji.
dzie buraczanym w Kiernozi. Maż.e być ona
wym Ośrodku Socjoterapeutycz- Oczyszczalnia powinna być zlokalizoprz.eznacwna pod inwestytje lub parlcing.
nym w Kiernozi, w którym uczy in- wana w takim miejscu, aby nie była uciąż
W obecnej kadencji przeprowadzono
formatyki, matematyki i wf. Teraz liwa dla mieszkańców, jednak kandydat
kompleksową tennomodemizację szkoły
Zbigniew Klażyński będzie się ubie- nie precyzuje, gdzie widziałby taką inpodstawowej, która kosztowała łącznie
gał o stanowisko wójta gminy Kier- westycję.
495 tys. zł. Najpierw wymieniono stolarnozia.
Zdaniem naszego rozmówcy warte zainkę okienną i drzwi. W drugim etapie ocieteresowania są odnawialne i niekonwencjoplono strop i ściany.
·
samorządzie nie jestem nowicju nalne źródła energii. Powinno się ro'ZWażyĆ
Mniej kosztowne, ale bardzo ważne dla
szern - zastrzega - Pracowalem w wykorzystanie biomasy do ogrzewania niemieszkańców gminy było przyjęcie planu
komisji la.1/tury i oświaty w I ka- których obiektów, dzięki czemu koszty fimkZenon Kaźmierczak wójtem gminy
zagospodarowania przesb7.ennego w 2005
dencji, gdy wójtem był Czesław Brzozow- cjonowania gminy byłyby tańsze.
Kiernozia jest od 8 lat.
roku.Planobejmajeokoło90%obszarugmi
ski. Czasy były ciekawe, demokracja się
Ponieważ sprowadzenie inwestora do
tworzyła, a samorząd raczkował. Koń małej gminy rolniczej jest trudne, naleny, wyłączono z niego fragment, na którym faktją Kaźmierczak. - Otrzymaliśmy go na
rok od Krajowej Izby Gospodarczej.
czącej się kadencji samorządu Klażyń żałoby rozWażyć możliwość porozu- Zbigniew Klażyński jako wójt chciał
uwzględniona jest obwodnica Kiernozi.
ski nie chce oceniać, pozostawiając to mienia z gminami ościennymi (Chąśno, by rozwijać kulturę, sport i inwestomieszkańcom gminy.
Zduny, Kocierzew). Celem takiego po- wać w ochronę środowiska.
się udało
Święto
też
rozumienia byłoby wybudowanie agroGmina Kiernozia w kończąctj się kadenrafinerii, która produkowałaby biopaliOżywić
cji nie pozyskała ani środków przedakcewa.
syjnych,
ani
strukturalnych.
Starania
poDwa !ata temu przyjęte zostały znaki
Klażyński chce, aby gmina Kiernozia
Kontynuowana powinna być budowa
wzbogacić kulturę
gminy Kiernozia - herb, flaga i pieczęcie dejmowano o pieniądze z Sapardu na pię
była przyjazna dla środowiska. Racjonał- dróg, a naprawy robione na bieżąco. Klaz wizerunkiem dzika Stały się one pretek- ciokilometrowy odcinek drogi w Jadzieniu
na powinna być gospodarl<azasobami wod- żyńskiuważ.a,żedotatjanaOchotniczeStraZbigniew Klażyński jako wójt gminy
stem do nowej imprezy masowej - Dnia oraz na stację uzdatniania wody. Dofinannymi. Dotąd nie wszyscy korzystający z żePo:żrunepowinnabyćdzielonazuwzględ- Kiernozia kładłby nacisk na ro'ZWój kultuKiemozkiego Dzika Festyn pod tą nazwą sowania nie otrzymała, ponieważ zainterewodociągumajązałoż.onewodomierze. Po- nieniem ich zadaniowości, a nie partykular- ry i stworzenie dobrych warunków dla
odbywa się 13 lipca, w dniu odpustu w sowanie Sapardem było bardzo duże. Dwa
winni je mieć wszyscy odbiorcy wody, bo nych interesów druhów z pos?.CZególnych kultury fizycznej. - Trzeba nie tylko dobrze
miejscowym kościele parafialnym pod we- wnioski gmina złożyła starając się o funduone wymuszają oszczędność.
jednostek.
~ ba7,ę lokalową Dostrzegam p<>'--~~~~~~~~~~.:...._~~~~~~~~~trzebębudowy sali /ub rozbudowy istniejtpef,
bo ona nie spełnia wspók=nych standardów. Uważa, że wzorem gmin ościennych
trzeba się starać o pienątz.e na sport z Ministerstwa Edukatji Narodowej i Sportu.
Zainteresowanie sportem można by
było rozwijać przy współpracy z łowicki
mi uczelniami - Mazowiecką Wyższą
Szkołą Humanistyczno-Pedagogiczną oraz
Kolegium Nauczycielskim, w której kszlal:cą
ŁOWICKIEJ
się przyszli nauczyciele wychowania fizycznego. Klażyński uważa, że szkoły w
Kiernozi mogłyby zostać objęte patronaOkręg
tem tych szkół. Studenci odbywaliby praktyki, mogliby też pomóc przy organizacji
Pozycja
zawodów lub innych imprez.
na liście
Wzbogacić można by było też ofertę
Gminnego Ośrodka Kultury np. o kurs tań
ca, koło teatralne, aerobik. .zajęcia takie byłyby częściowo płatne, ale można by było
się starać o uzyskanie dofinansowania dla
instruktorów.
Podoba mu się pomysł zlikwidowania
basenu przeciwpożarowego w Kiernozi.
Uważ.a, że na działce tej oprócz parkingu
można utworzyć dla młodzieży latem skate park, zimą - lodowisko.
Klażyński widzi potrzebę 'wyeksponoJolanta Irena Kępka
wania i zadbania o miejsca historyczne, min
z domu Janicka
groby burmistl7.ównaanentruzuparafialnym
Kandydatka do Rady Powiatu Łowickiego
w Kiernozi, studnia na rynku w Kiernozi
Lat 46, wykształcenie wyższe.
związana z legendą o Mikołaju Koperniku.
Dyrektor Przedszkola nr 7 ,Wiosenka" w Łowiczu.
Nie tylko gmina powinna zabiegać o funAktywny działacz społeczny, umiejący integrować
dusze unijne na drogi, sport, kulturę. Polokalne środowisko.
winna też pomagać rolnikom w staraniach
Radna Rady Miasta Łowicza w latach 1994-1998.
Radna Rady Powiatu Łowickiego w latach 1998-2002; 2002-2006.
o pieniądze z Unii na inwestytje. Pomoc
Swym działaniem pragnę przyczynić się do:
widzi w przekazywaniu infonnatji o funrozwoju regionu łowickiego, poprawy bezpieczeństwa publicznego.
duszach struktmalnych, zachęcaniu do korzystania z nich, pomoc przy przygotoSzanowni Wyborcy
Zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich Państwa
wywaniu wniosków.
o oddanie głosów na mnie w wyborach samorządowych.
- Chcę, aby postrzegano mniejaka czło
Z poważaniem
wieka
służącego społeczeństwu - deklaruje
Jolanta Kępka
Klażyński.
(mwk)
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PRZEKONAC UCZNIOW,
BY REAGOWALI

za zopqanizowanie

WSf?Oniałeqo pPZlJjęcie weselneqo
w dniu 21 paździePnika 2006 P.

Nasze szkoły poważnie

nia, iż wielu nie znając nawet znaczenia sło
wa autotytet., na jego dźwięk bez namysłu
mówi Papież Jan Paweł Il. Jak to się przekłada na codzienne zachowanie uczniów?
Młodzież, z którą rozmawialiśmy mówi, że
w szkole nie spotyka się przemocy i zastraszania. Wiadomo, to jest ponad 400 mło
dych chłopaków, więc oo jakichś spięć dochodzi, jednak zawsze wtedy pojawiają się
nauczyciele.
Na początku roku szkolnego wśród
pierwszaków przeprowadzana jest anonimowa ankieta, z której dyrekcja może
wnioskować, czy są zastraszani, czy w szkole jest przemoc, czy ezttją się w placówce bezpiecznie. Pozwala to błyskawicznie reagować
na wszelkie nieprawidłowOOci. Tym bardzitj
że, jak przyznaje opiekunka sail10I7ą:hl szkolnego, młodzieżjestjednak coraz bardziej wulgama, nie czytazbytwiele, pnezco rna ubogie
słownictwo i wtedy brakttjip: słowo łlltwiej
za5tąpić jest pnekleń&wem. Poza tym wśrOd
młodzieży panuje moda na tzw. luz.
- Nauczyciele często rozmawiają z nami
podczas przerw. Czasem widać, że dany
uczeń zachowuje się dziwnie, żejest smutny.
Okazujesięjednak,że częstokroć- jak mówią
wychowawcy - problemy mają podłoże
rodzinne. Także w takich przypadkach szkoła służy pomocą. W czasie długiej przerwy
wprowadzone zostały w szkole dodatkowe dyżwy na zewnątrz budynku.

zareagowały

na wydarzenia w Gdańsku
i apel ministra edukacji
Romana Giertycha
o uczczenie 27 października
pamięci 14-letniej Ani
minutą ciszy i o rozmowy
z młodzieżą na temat tego,
co się stało.

I

nfonnacja o samobójstwie dziewczynki,
którą koledzy rozebrali w szkole, pozorowali jej zgwałcenie, a wszystko nagrywali
kamerą w telefonie komóikowym, wstrzą

snęła całą Polską

- Zrobiliśmy krótki apel o godz. Il, pokilka zdań. To nie jest temat da
długich rozważań na apelu, w którym bierze
udział około 160 uczniów - mówi Elżbieta
Kiystecka, dyrektor Gimnazjum w Kie!"l»zi. Rozmowy z młodzicią na temat tego, oo
się stało odbywały się na lekcji wychowawczej, może będą kontynuowane.
Podczas apelu dyrektorira zwróciła uwagę uczniów na to, że odpowiedzialność za tą
tragedię ponoszą nie tylko ci uczniowie, którzy kole7.ankę upokorzyli. Winni są też ci
koledzy i koleżanki, którzy nie zareagowali. Znieczulica, strach - to są zjawiska, które obserwujemy Są to typawepostawydlanaszego
społeczeństwa, nie tylko dla młodzieży- uważa jednak Kxystecka. Nauczyciele uświada
miają więc młodym ludziom, że dziś ktoś
może robić krzywdę ich koleżance, ale jutro
coś złego może się zdarzyć każdemu z nich.
Nasza rozmówczyni nie ukrywa, że
w szkole jest grupa młodzieży, z którą są
problemy wychowawcze. Problemem jest
dewastacja wyposażenia szkoły (zwłasz
cza w łazienkach niszczone są umywalki,
baterie, pisuary), ale też utarczki między
uczniami. Zwracała się z prośbą do Urzę
du Gminy o zakup monitoringu, ponieważ funduszy rady rodziców nie wystarczyłoby pieniędzy na taki zakup. Konflikty między uczniami również się zdarzają.
Gdy reagują na nie pracownicy szkoły, mło
dzież zwykle tłumaczy, że to tylko zabawa
wiedziałam

Szkolne korytarze. Gwar i śmiech są tu stale obecne, ale zbyt często na hałasie się nie kończy

wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ulicy Podrz.ecznej w Łowi
wszedł uczeń, mówią:, że boi się jeździć
pociągiem do domu, gdyżnadworcujest~
śladowany Jll7.e'Z grupę wyrostków. - Poniem:zż marzenia miały miejsce paz.a szkolą i nie

=

dotyczyłynaszydiUCOTiów,zawindomilampoli

<ję-mówiTeresaD:.ui<a.Policjanci potraktowa-

aspekcie

człowiek

Mówiq uczniowie

przejawy agresji w szkole, zgłaszając się do
dyrektora lub nauczycieli. - fijichowawcy
starali się uzmysłowić nam, że należy reago-

Słyszałem

o tym, że w innych łowie- ci na świat nie przejmują się, inni - zaniektórzy uczniowie do- mknięci w sobie - izolują się i stają się
wać na wszystkie, nawet błahe według nas
przejawy agresji, bo to, co dla jednych może stają różne zadania do wykonania, np. kozłem ofiarnym. Powody są różne, stazrnierzyć zapałką obwód klozetu lub dłu- ry model telefonu komórkowego, śmiesz
się ~ać zabawą, dla innej osoby może
gość korytarza. Jeżeli jedna osoba zmu- ne ciuchy lub to, że ktoś nie ma jeszcze
być wielką tragedią, która doprowadzi do
sza drugą do wykonywania tego typu odtwarzacza MP3. Dochodzi też do kłót
finałujakw Gdańsku- mówi jeden zucmiów.
rzeczy to nie jest OK, ale nie są to tak ni między uczniami.
drastyczne przejawy agresji, jak Piotr Przybyszewski, ZSP 4 w Łowiczu
w Gdańsku. Winę za tę sytuację pono- - Jestem przekonany, że we wszystkich
szą nauczyciele, gdyż zostawili · szkolachwŁowiczusąnari<otyki. To jest
uczniów samych, sami uczniowie, któ- według mnie podstawowy problem, któ- Może niepotrafiła odnalei.ćsię_w klasie,
rzy biernie patrzyli na to, co się dzieje ry rodzi kolejne. To właśnie pod wpły
maże reszta uczniówjej nie rozumiała - zastanawiali się młodzi ludzie z Podrzecznej. - oraz rodzice uczniów, którzy nie na- wem nari<otyków młodzież dopuszcza
uczyli ich wrażliwości i szacunku do dru- się drastycznych zachowań. Wyłudza- .
Może nikt nie zaalamwwal nauczycieli, bonie pieniędzy, papierosów i kradzieże je- ·
jqp się, że w przyszlości też zostanie i.rynu- giego człowieka.
Uczeń klasy Jl ZSP 4 w Łowiczu dzenia są na porządku dziennym, a zacony poza klasowy nawias, może bal się
konkretnie tego ucmia, który potrafił sku- - W każdej szkole niektórzy uczniowie mykanie w szafie jest już zbyt proste.
Jakub, klasa IV ZSP 4 w Łowiczu.
tecznie zastraszyć innych. Często nie prze- są wyśmiewani, niektólzy bardziej otwarciwstawiamy się złu, ze strachu, bo niechcekich

li całą sprawę bardw poważnie, zanotowali,
o którrj ~e chłopik oąjeżdża do domu,
wysyłaj~ w tych godzinach na dwonec pattole. Prześladowanie się skończyło, ale zdarzenie
ołxainje, w jakitj atnneferze i:xzychodzi z.00.byw.ić wiedz.ę niektórym UC'lJliom.
Szkoła na Podrzecmej jest placówką si»cyfic:zną. Dziewczęta stanowią w nitj ledwie
16 procent wszystkich uczniów, dlatego tuż
po wydaneniach w Gdańsku wychowawcy
przeprowadzili lekcje wychowawcze pod
hasłem: Jacyjesteśmywobecsiebie. Przemoc
wśród młodzieży. Omawiano gdańskie wyAle w niektócych sytuacjach od zabawy da!zenia,rozmawiano,jakwtakichsytuacjach
jest to odległe. Pewnego dnia do gabinetu winien zachować się uczeń, czy w szerszym my problemów.

... „.„j.„,
....„••••

przyzwoity. Uczulano

młodzież na to, żeby reagowała na wszelkie

szkołach

,,.•...,.c•c••Y

Z. stracl• •I•

Według tych, z którymi rozmawialiśmy,
przemoc i seks w szkołach, brutalne lub
wyw,dane filmiki w internecie, sąpatologią.
Przyznają oni jednak, iż także w ich otocze..
niu znajdują się młodzi ludzie z innym poziomem wrażliwości, dla któcych jest to
normalne r:zY nawet modne. - Na przyklad
gry lwmpmerawe, tzw. strze/anki, polegają
ce tylko i wyłącznie na zabijaniu na ekranie,
potrafiązmienićosobowośćtakiegoczlowie
ka, spowodować, że będzie się pastwił nad
słabszym lwlegą

- mówi Sylwek.
Jak mówi opiekunka samorządu szkolnego Iwona WiC<Sek, uczniowie ZSP l mają
wpajane pozytywne wzorce do tego stop-

Dużym problemem są powroty do domów. Uczniowie przyznają, że zdarza im
się widzieć grupkę chłopaków lub nawet
dziewczyn, zastraszających czy znęcają
cych się nad jednym uczniem. Dzieje się
to na dworcu, w pociągu, na przystanku
autobusowym.
- Wiem, że powinnam wtedy jakoś zareagować- mówi Ania-Jednak strach bierze
górę. Tak naprawdę ja tych uczniów nie
znam, co mogę sama zrobić. Czasem łatwiej
jest, widzqp taką scenę, odejść na bok i spolwjniepoczekać naprzyjaz.d autobusu- przyznaje.
dok na str. 15
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Halloween
dwiedzanie grobów na cmentarzach w Dniu Wszystkich $wię
tych uświadamia nam ostrzej niż
w innym czasie proste i nieuniknione, niestety, zjawisko. Oto w ciągu minionych trzystu sześćdziesięciu pięciu dni znów wydluż.yla się lista naszych krewnych i znajomych, którzy zamknęli swój ziemski rozdział. Każda śmierć napawa smutkiem, ale
najgorsze i najbardziej stresujące są zawsze odejścia na wieczną wartę ludzi mlodych, często młodszych od nas samych,
co czasem spowodowane jest jakąś nie-

O

uleczalną chorobą,

a czasem (zbyt często,

niestety) tragicznymi wypadkami, na ogół
drogowymi, w których przodujemy w Europie, a może i na świecie. W sercach osób
bliskich zawsze powoduje to bolesne wyrwy, i choć podobno czas goi rany, to jakże
często nigdy te rany na dobre się nie zabliźnią Dob!ze, że choć te dwa dni w roku:
Wszystkich $więtych i Dzień Zaduszny
sprawiają, albo przynajmniej powinny sprawiać, że przychodzi pora na refleksję.
szystkich $więtych ma w Kościele bardzo długą tradycję,
bowiem zostało ustanowione
już w IV wieku i przypadało na pierwszą
niedzielę po Zesłaniu Ducha $więtego.
W tym też terminie do dziś jest obchodzone przez prawosławny kościół grecki,
choć na 1 listopada przeniósł je papież
Grzego1Z IV już w roku 835, a więc przeszlo dwieście lat przed tak zwaną Wielką
Schizmą, która definitywnie, choć może
nie ostatecznie, podzieliła kościół chrześcijański na zachodni i wschodni. Niezależnie od przemian, jakie następowały
w następnych stuleciach, sens zarówno
Dnia Wszystkich $więtych, jak i następują
oogoponim DniaZadusznego,jestniezmiennie ten sam. Jest on świadectwem naszej
pamięci o tych, którzy odeszli na ~óżne nacje wspominają swoich
zmar1ych w różny często sposób.
Przed paroma wiekami na naszych ziemiach palono ogniska na rozstajnych drogach, by wędrujące dusze mogły
się ogrzać i by nie zbłądziły. Potem ogniska
zaczęto palić w pobliżu grobów albo na
samych grobach. Zwyczaj oświetlania
grobów nie tylko przetrwał do dziś, ale
- co wic;lać przecież dobittlie - w ostatnich
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latach mocno się rozwinął, a produkcja
i handel zniczami nagrobnymi daje caloroczne utrzymanie tysiącom ludzi. To już się zrobił spory biznes, choć przypominam sobie
sytuatję sprzed raptem kilkunastu lat, gdy
na Wszystkich $więtych przed łowickim
cmentarzem kolegiackim (teraz katedralnym)
nie było ani jednego straganu ze zniczami.
Z dzieciństwa zaś pamiętam, że na grobach zapalano zwykle świeczki, a produktja zniczów odbywała się często metodami tjlałupniczymi. W moim przekonaniu rosnący stale dobrobyt biednego nie tak dawno spOłeczeństwa nieco zdeformował to
święto, które gdzieniegdzie przeradza się
w swoisty konkurs-licytację na .najbogacier udekorowany grób, a wizyta na cmentarzu bywa okazją do zaprezentowania
znajomym nowego futra. A jeśli ktoś uważa inaczej, niech przypomni sobie - albo
poprosi starsze osoby o takie przypomnienie - jak żyło się w Polsce jeszcze trzydzieści, czterdzieści lat temu, a wnioski sam
powinien wyciągnąć.
ędrują też do nas święta nie mające w Polsce żadnych tradycji,
za to wedle niektórych świadczące o światowości i wyjściu z zaścian
ka. Jednym z takich świąt, obcych przecież naszej kulturze, jest wywodzący się
z Irlandii (a bardzo popularny w USA i Kanadzie) Halloween, przypadający na 31 paź
dziernika. W kalendarzu Celtów ostatni dzień
października był także ostatnim dniem roku
i wówczas to właśnie należało pożegnać
zmar1ych. Duchom stawiano pożywienie,
a do wydrążonych rzep wkładano świe
ce. Potem rzepy zamieniono na pozbawione pestek dynie z powycinanymi oczami,
nosem i ustami. Parę dni temu, wracając
z Łowicza do Warszawy, widziałem w Raszynie wielkie handlowanie takimi dyniami,
z czego wniosek, że i u nas Halloween
zaczyna się przyjmować. Zachodnie supermarkety, które w Polsce zarabiają na
czym tylko się da, miały też na tę okoliczność specjalną ofertę. A ponieważ Irlandia
poprzez imigratję zarobkową staje się Polakom coraz bliższa, więc tylko patrzeć, jak
upowszechnią się też irlandzkie zwyczaje. Co będzie na rękę producentom dyń
i innych .halloweenowych" dodatków. Dobre choć to.
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Piękna opowieść
B
ył zastępcą komendanta ZWZ w ob-

wodzie sochaczewskim, potem komendantem obwodu skierniewickiego,
w końcu, od l lipca 1943, komendantem
obwodu „Łyska" - łowickiego. Używał
pseudonimów „Wojciech" i ,,Łan".
Zreorganizował konspiracyjną strokturę, a po masowych aresztowaniach
w związku z działalnością dwóch zdrajców, zdołał opanować sytuację, doprowadzić do rozbicia siatki konfidentów, likwidacji niektórych i kilku pracowników
policji i gestapo. W lipcu 1944 na jego
rozkaz. niszczono w kilku łowickich
wsiach bimbrownie. Jego żołnierze atakowali punkty skupu mleka, niszczyli
dokumenty kontygentowe, atakowali
transporty kolejowe, przejmowali alianckie zrzuty zaopatrzenia. Cieszył się wielkim szacunkiem wśród żołnierzy - tych,
którzy w warunkach konspiracji mieli
z nim styczność.
· Z chwilą wybuchu powstania warszawskiego na terenie obwodu wystawiono trzy dobrze uzbrojone kompanie
(ok. 350 ludzi), gotowe iść na pomoc stolicy. Po odwołaniu rozkazu oddziały te
rozwiązano. Do końca wojny Niemcy nie
zdołali rozpracować komendanta. Ujawnił się dopiero we wrześniu 1945, przed
Komisją Likwidacyjn~Annii Krajowej.
Wyjechał do Lodzi.
W- podziemie antykomunistyczne już
się nie angażował, uzupełnił wykształce
nie, pracował przez długie lata w budownictwie. Jednocześnie po upływie 20 lat
zaczął publikować wiele artykułów i opracowań historycznych, dotyczących działalności AK na Mazowszu - w tym
w obwodzie łowickim .
W 1989 roku, już po końcu PRL, otrzymał awans na podpułkownika, pierwszy
od konspiracyjnego jeszcze awansu z kapitana na majora w 1943 roku: Zmarł
w Łodzi w roku 1991. Dzięki pomocy
Andrzeja Rokickiego z łowickiej policji,
przewodniczącemu Rady Miejskiej

Polski Związek Motorowy
OKRĘGOWE

,

STACJE KONTROLI POJAZDOW

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

o dobrym i,yciu

Krzysztofowi Kalińskiemu udało się odnaleźć na Śląsku jego córkę. Jest schorowana, nie będzie mogła 1Olistopada przyjechać do Łowicza na uroczystość wrę
czenia aktu nadania tytułu, ale bardzo się
na wieść o tej inicjatywie ucieszyła. Obec. na ma być wnuczka. - Mój Boże! To »ry1

skąd przekazywał mateńaly

fotograficzne dla prymasa Wyszyńskiego. Działał
w NSZZ Solidarność w czasie jej legalnej
działalności i w podziemiu - w tym
w Łowiczu . Jako dziennikarz publikował
w prasie drugiego obiegu.
W roku 1990 był przewodniczącym
wŁowiczujeszczedziadkapamiętacie?! Komitetu Obywatelskiego Solidarność
w Łowiczu i m.in. inspiratorem powoła
zareagowała na wieść o uroczystości.
nia do życia „Nowego Łowiczanina".
Z jego m.in. inicjatywy powstała tablica
Obowiqzek pamięci
katyńska w kościele pijarskim w Łowi
Jedyną spośród czterech osób, którym czu, współdziałał przy ponownym poRada Miejska nadała 26 października ty- stawieniu w Łowiczu pomników Synów
tuł Honorowego Obywatela Łowicza , Ziemi Łowickiej oraz Józefa Piłsudskie
a która jeszcze żyje, co więcej - jest dość go. Pełnił i pełni wiele funkcji rządowych
i społecznych, związanych z utrwalaniem
narodowej pamięci.
Napisał kilkadziesiąt książek dotyczą

1i

Wiesław Jan Wysocki

- jest Wiesław Jan Wysocki. - Jest
te trzy postaci - mówi
o nim KrzysztofKalimki Spina je, bo swą
odkrywa
historyczną
twórczością
i ratuje dla potomności wiedzę o trudnych
latachminionegostulecia UrodziłsięwLowi
czu w roku 1950. Szkołę średnią k<;>ńczył
w Gdańsku. studiował na KUL, doktorat
robił na ATK (dziś Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyńskiego) w Warszawie, tam
też habilitował się w roku 1993.
Od 1978 związany ze środowiskami
opozycji politycznej, w 1980 roku był
w czasie strajków w Stoczni Gdańskiej,
młoda

klamrą spinającą

~

cych najnowszej histońi Polski, w tym
o jej zapomnianych bohaterach, ofiarach
komunistycznej przemocy - jak o legendarnym rotmistrzu Pileckim czy
o gen. Emilu Fieldorfie. Ma w dorobku
też kilka książek o tematyce łowickiej.
Pomimo tego, że pracował w Warszawie,
zawsze podtrzymywał i podtrzymuje
kontakty z rodzinnym miastem. Odbył
tu dziesiątki spotkań okolicznościowych,
wygłosił wiele odczytów i prelekcji. Swoje bogate mateńaly dotyczące działalno
ści opozycji politycznej w Polsce w latach 1976-1989 przekazał w darzełowic
kiemu archiwum.
Jest przy tym prof Wysocki, dziś dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych na Uniwersytecie Kardynała
Stefana Wyszyńskiego, człowiekiem
skromnym i sympatycznym. Jemu dane
będzie odebrać tytuł osobiście. Przypomniana wcześniej trójka nie dożyła tej
chwili. Ale pisząc o nich ma się nieodparte wrażenie, że choć odległe od siebie datami urodzeń, są te postaci sobie bliskie
nie tylko swym zauroczeniem Polską, ale
i jakąś głęboką, wewnętrzną prawością.
Wojciech Waligórski

Mirbud Sp. z o. o. w Skierniewicach

mirbud ·
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na budowie
Skierniewicach;
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Tel. kont. 0603-755-280
• samochodów osobowych • samochodów ciężarowych • autobusów
• ciągników rolniczych • przyczep • naczep • pojazdów sprowadzanych z zagranicy
• pojazdów typu „SAM" • pojazdów powypadkowych
• pojazdów z instalacją gazową• badań VAT dla urzędu skarbowego
FIRMA

USŁUGOWA

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

CV ze zdjęciem prosimy przesyłać na adres:
R.
rekrutacja.bite@onet.eu
1354

JAŁOWICE

HODOWLANE

n

STOWARZYSZENIE ,
POLSKICH ENERGETYKOW
ul. Podrzeczna 30 (budynek technikum)
tel. (046) 837-41-82; 0604-207-409; 0694-511·677
organizuje

Łowicz,

EGZAMJNY KWALIFIKACYJNE
OSOB PRACUJĄCYCH
na stanowisku eksploatacji E
oraz dozoru O wzakresie:
urządzeń elektroenergetycznych,
cieplnych i gazowych
Przyjmuje zapisy na:
a) jednodniowy kurs na uprawnienia pomiarowe dla elektryków
b) dwudniowy kurs na uprawnienia Edo 1kV dla nie elektryków
Oferujemy także literaturę pnygotowującą do egzaminów

Producent skarpet ftnna .Tate

ZAPRASZA

o nowo ~rtego sklepu przyzakładoweg
przy ulicy Magazynowej 11

cielne HF

Tel. (0-52) 322-72-75, 0-608-686-667

=

· Godziny otwarcia pon.-pt. 10.18, sob. 10.14 .

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

•

galanterię betonową

99-400 Łowicz, ul. Kaliska 103,
tel. (046) 837 32 79, 837 41 38, fax 837 47 98
e-mail: SIB@wlnkhaus.com.pl;
internet: http://www.winkhaus.com.pl/slb

Zapras~amy w godz. 7.()()..17.00

POSZUKUJEMY
PAKOWACZI

do lirmv produkcvinei
wtowiczu
;
KONTAKT: Active Plus
ul. Kopcińskiego 41, tel. (042) 632-93-53

Łódź,

!

:FIRMA-liulY liłZEzlŃv:
ZATRUDNI

I

I młode nieuczące się osoby do pracy
I na stoisku obuwniczym w dni targowe I
I
1
w ŁOWICZU, 1
MIEJSKICH
TARGOWISKACH
na
1
1
SOCHACZEWIE, SKIERNIEWICACH,
1

wniedzielę wŻVRARDOWIE

1

Osoby z praktyką w handlu prosz.one są 1
1
1o·tel. 0512-462-175, 0512-462-176po17.00

1

1lub bezpośrednio na stollkadrw podanych miastach I
KOZŁOWSKA I
IR-1427
---------~--------
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Czy w9isza znaczy bardziei bezpieczna?
Kontrowersje

wokół

remontu ul. Warszawskiej w Sannikach

O

o wysokości 18 cm,
brak zatok parkingowych przy fir·
mach i posesjach. Droga miała
9 metrów szerokości, będzie mieć 7,
bo o 2 metry szerszy będzie chodnik. Parking przy kościele pr.zewi·
dziano na 8 samochodów, a następny będzie przy mleczarni. Tak
remont ulicy Warszawskiej w Sannikach krytykuje Henryk Podsiadły,
kandydat na wójta gminy w tegorocznych wyborach.

egozdaniemwładzegminy(wrozurnie
niu wójtMańaFudala)niepowinnywy

razićzgodynamki projektniodemizatjigłów

nej drogi w Sannikach. Wszędzie w Polsce
podczas moderniz,atji dróg są ont: posrerz.ane, w Sannikach będzie zwężona -Dwa lata
dokumentacja leżała w Urzędzie Gminy.
Dlaczego mieszkańcy nie bylipoinformowani, jak to będzie wyglądać? - pyta Podsiadły.
Jego zastrzeżenia związane są z obawą
o bezpieczeństwo zimą- gdy na poboczach
będzie leżał śnieg, a także z obawą o wzmo...
żony ruch tą drogą po otwarciu nowego
mostu w Płocku, do którego nie ma jeszcze
dróg dojaz.dowych.
- Ta przebudowa była bezwzględna, konieczna - mówi Mirosław Kaczmarek,
kierownik rejonu Płock - Gostynin Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Potwierdza nam, że i:ia remontowanym odcinku ul. Warszawskiej w Sannikach droga jest zwężana o 2 m, ale uważa, że jest to zmiana korzystna dla użyt
kowników tej drogi. Węższa droga wymusi na kierowcach mniejsząprędkość,
co zapewni większe bezpieczeństwo
ruchu w Sannikach. Szerokość 7 m jest

Priorytety odchodzącej
Rady Gminy
siem priorytetów inwestycyjnych
zostawili radni IV kadencji
swoim następcom. Zawarto je
u uchwale podjętej na sesji Rady
Gminy 25 października. Określają
one bardzo szczególowo lub dość
ogólnie zadania, które są ważne dla
samorządu gminy. Wójt gminy
Sanniki Maria Fudała mówi, że
wyboru priorytetÓ'N dokonała ze
wszystkich postulatÓ'N, które w czasie
kończącej się kadencji zglaszali jej
mieszkańcy gminy. Niektóre z tych
inwestycji są w trakcie realizacji, innych
nie udab się zrealizo.vać. Są to:
• remont pałacu i renowacja par1<u,
• rozbudowa szkoły w Sannikach
o małą salę gimnastyczną
i minimum 4 sale lekcyjne,
• budowa ulicy Wiejskiej
w Sannikach,
• dokończenie budowy
przy ul. Chopina w Sannikach
przedszkola i inne gminne instytucje,
• budowa ścieżek rowerowych ,
• budowa wodociągu we wsiach
Brzezia, Lasek, Sielce oraz

Krawężniki

J

Gmina Sanniki

dokończenie wodociągowania

Ulica Warszawska w Sannikach

będzie mieć nową nawierzchnię, krawężniki

i chodniki, ale

będzie

2 metry

węższa niż dotąd.

jego zdaniem wystarczająca, bo np. drogi pierw zaplanować samonąd gminy Sanniki,
klasy „G'' - wyższej klasy technicznej, zapisując jej pu.ebieg w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego. Wstęp
mają szerokość 6 m.
Kaczmarek mówi, żechoĆ ul. Warszaw- nie zakładano, że obwodnica powinna mijać
skajestobecniegłównądrogąkomw:rikacyjną Sanniki od strony północnej.
w centrum Sannik, w przyszłości jej rola się
o do ilości miejsc parkingowych Kazmieni. MZDW rozważa budowę obwodnicmmek zamacza, że dotychczas nie
cy Sannik, wtedy ul. Warszawska stalaby się było ani jednego, a teraz powstaną. Będą tci
drogą lokalną Pr7.ebiegobwodnicy musi naj- nowe chodniki i zatoczki autobusowe. Po-

C

wstaną nowe wjazdy do finn i posesji. Gruntowna przebudowa głównej ulicy Sannik na
długości 1200mpochłonieponad3 mln zło

tych. Wykonawcą prac jest Prz.edsiębior
stwo Robót Drogowych w Płocku oraz konsorcjum Budrox - Gostynin. Prace, które
rozpoczęły się w paź.dzierniku trwiić będą
do 15 grudnia
(mwk)

gminny (np. pojedyncze posesje),
• budowa i modernizacja dróg
gminnych (nie określono których),
• kontynuacja budowy i modernizacji
oświeUenia ulicznego (nie precyzo.vano
w jakich miejsccmościach i jaka ilość).
Priorytety te nie są wiążące dla
kolejnej kadencji samorządu, ale
mogą być dla następców cenne, jeśli
zechcą z nich skorzystać. Jak do tych
inwestycji podejdzie samorząd V
kadencji - okaże się po wyborach,
a więc już za kilka tygodni.

--------------------------------------------------.,-------------OGŁOSZENIE PŁATNE

-

KANDYDAT NA BURMISTRZA
Praca Rady Miejskiej w latach 2002-2006
1. Były to dobre i pracowite 4 lata.
Zdecydowaną większość uchwał,
w tym dotyczące zmian budżetowych
w ciągu roku, oświaty, opieki
społecznej podejmowaliśmy bardzo
zgodnie - jednogłośnie albo
większością głosów. Rada odbyła
63 sesje, podjęła ponad 380 uchwał.

2. Uwidoczniła się wielka
demokratyczność rady. Były fywe
i autentyczne dyskusje. Większość
decyzji i uchwał była
wypracowywana przez radnych.
Szanowano różne głosy.
Był osiągany konsensus dla dobra
miasta i jego mieszkańców
i wcale nie jest to pusty slogan.
3. W dyskusjach nie wchodziły
w rachubę poglądy polityczne.
Tutaj' nikt sobie nie wypominał opcji
partyjnej. Była to zdecydowanie rada
apolityczna. Zawsze zwyciężał
zdrowy rozsądek. Dobrze, że nasza
Rada w swojej różnorod~ości
przetrwała do końca.
4. Byliśmy dosyć tanią radą. Najtańszą
• biorąc pod uwagę wydatki na

rady w sąsiednich miastach.
Zawsze był niewykorzystany budżet
na naszą Radę. Przewodniczący
nie pobrał żadnej złotówki
za przysługujące mu delegacje.
5. Radni ciągle podnosili temat
wykorzystania środków unijnych
i podejmowali potrzebne w tym celu
uchwały. Zabiegali o współpracę
miasta i powiatu w zakresie promocji
turystyki. Byli bardzo otwarci
na problemy ludzi
potrzebujących pomocy.
6. Udało się zbudować potrzebne drogi:
na Korabce - w okolicy kościoła
i osiedla ,Generałów", Jordana, kilka
ulic na Górkach, ulicę Turystyczną,
Aleje Sienkiewicza, ulice przy
Łyszkowickiej, Topolową i inne.
7. Znakomite kontakty z Montoire,
Solecznikami i Colditz wypracowały
formy współpracy z zagranicą na
przyszłość.

8. Nadaliśmy 12 tytułów Honorowych
Obywateli Łowicza. I to bardzo
zasłużonym Osobom. Najwięcej
Żołnierzom Polski Podziemnej z lat

li wojny. Wypełniliśmy tutaj wielką
lukę historyczną i moralną. To
ostatnia chwila, bo odchodzą ostatni
Świadkowie. Młodym i samym sobie

wskazaliśmy

najlepsze wzorce:
bohaterstwo, poświęcenie, przyjaźń,

bezinteresowność, uczciwość, dobrą
pracę społeczną. Na ul. Zduńskiej
odsłonięta 27. IX. 2003 r. tablica
pozostanie świadkiem, że tam
mieszkał dzielny Stefan Starzyński.

Serdecznie dziękuję za współpracę
dla dobra Łowicza wszystkim Radnym,
Burmistrzowi i jego zastępcom,
Pani Sekretarz, Panu Skarbnikowi,
Pani i Panu Mecenasom, Naczelnikom
i Dyrektorom wydziałów, wszystkim
Pracownikom Urzędu Miasta, Zarządom
Komitetów Osiedlowych. Gorące
podziękowania dla Pań z Biura Rady.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW ŁOWICZA
NA SPOTKANIE Z KANDYDATEM NA BURMISTRZA • K.J.KALIŃSKIM,
z KANDYDATAMI NA RADNYCH z PO oraz SENATORAMI i"POSŁAMI PO
3 listopada 2006 roku na godz. 16.30 do Restauracji „Szkiełka"
ZAPRASZAM MŁODYCH ŁOWICZAN NA SPOTKANIE
Z KANDYDATEM NA BURMISTRZA· KRZYSZTOFEM JANEM KALIŃSKIM
7 listopada 2006 roku na godz. 18.00 do Restauracji „Szkiełka"

----KOMITET WYBORCZV WYBO~CÓW KRZYSZTOFA JANA KALIŃSKIEGO POPIERA KANDYDATA
OO SEJMłKU WOJEWODZTWA ŁODZKIEGO - GRZEGORZA MICHALAKA LISTA NR 4 POZYCJA 2

OGLOSZENIE ZLECONE I OPl.ACONE PRZEZ KOMITET WYBORClY WYBORCÓW KRZYSZTOFA JAW. KAf.IŃSKIEGO
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DRZWI

CENA

52 610
zielOny
1995
FIAT 126p
erwony ----1f--797 970
cz994-+-00--------+-1-IA-T C-in~qu-ec-en-to-71-F

2
3

1 500
3200

134 OOO

3

14 800

wiśniowy metalik

91 700

5

25000

27150 ,
87 560

3
3

12 200
9000

PRZEBIEG

LAKIER

ROK

MARKA, TYP

-t--~11----~

,__~-~~-~-~~-~~...._,...~~

pistacja metalik

•!•glazurę, terakotę,

kleje, fugi

•!• sanitarne:
wanny, zlewy, baterie itp.
•!• płyty gipsowe, profile, gipsy, gładzie
•!•.system dociepleń
Atlas, Ceresit, Kreisel
•!• styropian, wełny, folie
•!• cement, wapno
•!• farby, tynki ·gotowe i z mieszalnika

j

FIAT Seicento 1,1
FIAT Seicento 1,1

2003
1999

wiśniowy metalik

FIAT Seicento 0,9, gaz, immobilizer

2000

niebieski

86 ooo

3

9 200

FIAT Seicento 0,9, immobilizer
FIAT Seicento 0,9, immobilizer

2000
1998
1998
1998
1998
1996
2004

granat metalik
stalowy metalik
czerwony
czarny
stalowy metalik
zielony metalik
stalowy metalik

100 600
186 ooo
100 410
189 ooo
148 ooo
96 OOO
25 OOO

3
3

8 900
6 800

4
4

10 500
34 500
9 900
3 500
29 OOO

FIAT Siena 1,6 HL
BMW 525 m
FORD Escort 1,3
POLONEZ Atu 1,6
TOYOTA Yaris 1,p

biały

5
4
5

./Przyjmujemy samochody używane w rozliczeniu, przy wymianie na samochód nowy lub używany.
./Przyjmujemy samochody używane do komisu ./Odkupujemy :;amochody używane
J!'!orrm)Ćje': tel.' 0 601=?83, 421,' 04~837 95 16,;046 837~ 37, 1,0{i~t:,;,\;;_~,/~,,
'~ ,,,,
. ZAPRASZAMY: pn.-pt. w godz. 8-,17; sb. W,, godz.. 8-13 r+:t' .·~: ,\0 c1·s· ,' „
,

Łowicz„

POLMOBLICH„

ul. Blich

34~

POWIATOWY URZĄD PRACY WlOWICZU
IAUTfCHNIK

Zapraszamy wgodz. 7.00·18.00, soboty 7.00·16.00.

• na rozpoczęcie działalności góspodarczej dla bezrobotnych
• na refundację dla podmiotów kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych
Szczegółowe

ul.

R1456

informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu
28, pokój nr 8, tel. 0461837-04-20, 837-07-76

Stanisławskiego

NASIONA WARZYW NASIONA KWIATÓW

1.AtłtÓW\EK\1'
./ rabatowych
./ doniakowych \KDWl\DU1'\ltE

./ bób ./ pomidor szklarniowy
i./ ogórek szklarniowy .

SKI.EP OCRODfHCZV RELAKS ul. Warszawska 38, tel. 0461837-37-79
praca
dla Ciebie
ooszukujemy osób na stanowiska:
• Pomocnik linii produkcyjnej
(wymagana książeczka SANEPIDU)

• Pakowacz/ka
(wymagana

książeaka

SANEPIDU)

• Operator wózka widłowego

OKIEN I DRZWI

PRODUCENT
.~mex

Z PCV I ALUMINIUM

montaż

Maurzyce 48

dopłat!

*

"*w

*

Gl=S

POWIATOWY
URZĄD PRACY
WŁOWICZU

informuje

Eko Groszek wor~~;;"v
Miał wysokokaloryczny
KOSTKA ._ w ciągłej
ORZECH ..,. sprzedaży
Jastrzębia

OFERUJEMY
Jesteś

95

_

837-14-10~

wón GMINY KIERNOZIA INFORMUJE, ŻE
stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21sierpnia1997 r.
o gospodarce nieruchomościami

wywieszono na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Kiernozi
na okres 21 dni (2.11.2006. do 23.11.2006 r.)

- wykaz nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Kiernozia
R-15t7 przeznaczonych do sprzedaży

UMOWĘ

W ramach projektu PUP
•orge1nizuje:

STAZE ZAWODOWE
Bezrobotni objęci zostaną również usługami
Po~rednictwa pracy i Poradnictwa zawodowego
Projekt adresowany jest do młodzieży
poniżej 25 roku życia,
bezrobotnych przez okres do 6 miesięcy,
bez doświadczenia zawodowego
Wszystkie osoby bezrobotne zainteresowane
udziałem w realizacji programu zapraszamy do
Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 28,
pokój nr 6, 9, tel. 837-04-20, 837-07-76
•
1455

PRACĘ!!!

'"a idstad

NAJWIĘKSZV WYBÓR

fJ~~~o

f\ 449.

1435 : " '

'

(~./\ \"·.

1435

Tomasz Kolos
~ Łowicz, ul. Napoleońska 6
J:.

(przy stacji CPN), tel. (0-46)

~~BICA
-,. Kormoran

0

......

Kleber

837-37-40 (9ntinen1al•

OLEJ OPAtOWY

...,, tylkó

PKN ORLEN W©IB~
O ZIMIE WARTO~

DRZWI;:.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

ijWi

g_

WULKANIZACYJNY

Wł.

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

i

l.f,m;
lJJLJfllj~
IL i~~ 'ftł'e•tone
ZAKŁAD

Sikorskiego 5, 99-400 Łowicz
(budynek Agros Nova, pok. nr 16) od 9.00 do 15.30

ul. Gen.

iż w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

realizuje Projekt
„EUROPEJSKI START' Działanie 1.2 a

O

~

zainteresowany/a zgłoś się do nas
osobiście lub zadzwoń!

• OKIEN

SPO RZL wdrażanego przez Województwo Łódzkie
- Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ,

SANEPIDU)

(wymagane doświadczenie)
Miejsce zatrudnienia Łowicz, Elżbietów, Mszczonów

l"""-

te1. (0-46) 839-11-34, 0-601-261-211
R-9
tel. kom. 0-502-670-409

książeaka

•Spawacz ·
• Operator walca drogowego

· transport · serwis ~~-r-<

Okna o nietypowych wymiarach bez

Tel. (046) 837-15-89,

(wymagana
•Ślusarz

J.68 ~

POMYŚLEĆ JUŻ TEW

• 5-cio komorowe • szyba k-1, 1
1165
CENY
NAJNIŻSZE CENY
Tel. 0461837-55-41, 0461830-24-93,
~~Y 0608-600-481 w godz. 9.00-17.00
• okrra typowe bez zamówień ··
Zaprasz. _
• profesjonalny montaż

HURT·BUD-MAT

Łowicz,

~

ul. Łęczycka 3, tel. (046) 837-14-03

Cil©ITl©[b ~

NAWOZY .
azotowe, potasowe, fosforowe,
wieloskładnikowe, specjalne ·

Najlepsze ceny
Możliwość

dowozu

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

W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH

Ml ROStAW
Mirosław Kępka, syn Józefa
i Stefanii, urodził się 15 sierpnia
1949 roku w Chąśnie w rodzinie
robotniczej. W czasie drugiej wojny światowej jego rodzice należeli
do Armii Krajowej. Ojciec Mirka był
dowódcą oddziału, który liczył
60 osób i zajmował się ptzejmowaniem zrzutów oraz organizowaniem działalności konspiracyjnej
na terenie wsi podłowickich.

K~ PKA

czasie odbył dwuletnią służbę wojskową,
po czym w lutym 1971 roku został zatrudniony w Przedsiębiorstwie Transportowym Handlu Wewnętrznego w Piastowie, filia w Łowiczu, gdzie przepracował 21 lat aż do jego likwidacji. 15 grudnia 1989 roku ówczesny inspektor oświa
towy Bogdan Talarowski zatrudnił Go w
Przedszkolu Nr 7 w Łowiczu w charakterze pracownika do prac lekkich.

irosław pochodził z rcx!ziny, w której oprócz niego wychowało sięjesz
cze dwoje dzieci - brat Sylwester i siostra
Mirosława, którzy wspominają Go jako
bardzo energiczne dziecko. Rodzina przeniosła się w 1959 roku z Popowa (mieszkali
tam przez rok) do Łowicza i od tej pory jego
życie ściśle zwiąrane było z tym miastem.

M

Ukończył

tu

Szkołę

Podstawową

Nr 2 oraz Szkołę Zawodową przy ul. Podrzecznej.
W 1971 r. Mirosław ożenił się po raz
pierwszy z Teresą, z domu Gajek, z pob I iskich Łyszkowic. Niestety zmarła
w wieku 35 lat, pozostawiając mu pod
opieką trzech synów: Jącka (ur. 1972 ),
Pawła (ur. 1978) i Adama(ur. 1980). Najmłodszy z synów miał wówczas dopiero
5 lat. 16 sierpnia 1986 roku ożenił się
ponownie z Jolantą Janicką, wówczas już
zajmującą stanowisko dyrektora Przedszkola nr 7, która tę funkcję pełni do dziś.
W roku 1988 państwu Kępkom urodził
się syn Robert, niestety zmarł po kilku
dniach. Wspólnie wychowywali więc
synów pana Mirosława, którzy· dziś są
już dorośli i założyli własne rodziny.
Jolanta Kępka nie potrafi spokojnie
wspominać męża. Napisała do niego list:
Piszę do Ciebie, bo tak bardzo za Tobą
tęsknię. Jeszcze tak niedawno byliśmy
razem, spędzaliśmy wspaniałe Święta Bożego Narodzenia, witaliśmy Nowy Rok
z nadzieją na Twój powrót do zdrowia!
Dziś nie ma Ciebie ze mną. Nadeszła jesień i smutne, zimne wieczory. Pozostały mi tylko zdjęcia i wspomnienia, które
będą przypominały wspaniałe chwile,
spędzone razem z Tobą.
Została mi tylko nadzieja, że masz Tam
lepsze życie - spokojniejsźe, bez stresów,
jakie w ostatnich miesiącach życia przyszło Ci przeżywać, nie tylko związanych
z utratą zdrowia, ale również'pracy, która
była ,,motorem" i treścią Twojego życia.
Mam nadzieję, że Tam zawsz.e Ci świeci
słońce i masz dużo czasu na Twoje ukochane wędkowanie. Odpoczywaj w spokoju!
Istotnie, Mirosław Kępka był człowiekiem który realizował się w swojej pracy.
Na początku swej kariery zawodowej pracował w ZPOW w Łowiczu. W między-

Rozmawiamy nawet
z naimlodszymi
- Dzieci rozmawiają o tym, co stało się
Gdańsku. Nie możemy udawać, że nic
się nie wydarzyło - mówi dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych na os. Bratkowice w Łowiczu Maria Wojtylak. W pią
.tek o godz. 11 cisza zapanowała też w tej
szkole. Bezpośrednio po apelu szkolny
psycholog, pedagog i wychowawcy roZJTiawia\i z uczniami w klasach, zarówno z
gimnazjalistami, jak i z najmłodszymi.
- Najmłodsze dzieci sąjeszcze bardziej
dociekliwe niż starsi uczniowie, więc nie
można było ich pominąć. Okazuje się, że
między nimi również dochodzi do konfliktów. Nauczyciele jednak szybko się
o tym dowiadują, bo dzieci nie mają obaw,
aby opowiedzieć wszystko dorosłym. w

został jego wiceprezesem. Funkcję tę pełni
do2004r.
iele lat uczestniczył w działalności
koła i organizowaniu przez nie imprez dla dzieci i dorosłych. Op!ÓCZ tego
Mirosław był sędzią Polskiego Związku
Wędkarskiego klasy podstawowej a od 1993rokuzosałczłonkiem kapitanatu okręgu skierniewickiego.
Uzyskał liczne odznaczenia: 1994 r. Srebrna Odznaka PZW za Zasługi dla
Wędkarstwa, 1999 r. - Złota Odznaka
PZW za Zasługi dla Wędkarstwa. Uczestniczył także w najróżniejszych zawodach
i turniejach w związku z pasją wędkarską
i sędziowską.
Był uczestnikiem licznych wędkar
skich zwodów ogólnopolskich, m.in. w
Olsztynie, Kędzierzynie Koźlu, Wrocła
wiu, Sandomierzu, Lesznie.
W pamięci wielu osób pozostał jako
serdecznie wspominany kolega. Niech
świadectwem tego będzie ten list.
Drogi Mirku!
Tak szybko mija codzienność, że nie obejrzeliśmy się nawet, gdy zabrakło Cię wśród
nas. Nie zdążyliśmy się ani z Tobą poże
gnać, ani powiedzieć, za co jesteśmy Ci
wdzięczni i jak Cię lubiliśmy. Dziś możemy
tylko z.e smutkiem stwierdzić jak nam Ciebie brakuje.
Ludzie w swej szarej rzeczywistości mijają się codziennie. Czasem zamieniają z.e
sobą dwa zdania, czasem poślą sobie zdawkowe powitanie, czasem obdarzą się uśmie
chem Mówimy o sobie dopiero wówczas,
gdy kogoś wśród nas zabraknie.
Niestety, nie otworzysz już przedszkolnej furtki tuż po 6-stej rano, nie zaparzymy wspólnej porannej kawy i nie
wypijemy jej roztrząsając polityczną
sytuację kraju, ani nie podzielimy się
wspólnymi i osobistymi kłopotami. Z
całą pewnością nie zarzucisz już wędki
na rzece, ani nie zadbasz o swój ukochany ogród, nie ogrzejesz przedszkolnych
murów paląc w piecu, ani atmosfery spotkań swoimi dowcipami i uśmiechem.
Postanowiliśmy więc napisać o fobie kilka słów ku pamięci, zarówno dla tych,
którzy Cię szanowali i kochali, jak dla
tych, którzy Cię nie znali, a może mijali
gdzieś w swej codziennej drodze.
Pewien mędrzec powiedział, że ludzie
żyją tak długo, póki trwa o nich pamięć
w naszych sercach i wspomnieniach. My
będziemy o Tobie pamiętać!
Koledzy i koleżanki z Przedszkola Nr 7
w Łowiczu i Koła PZW w Łowiczu.

W

W latach późniejszych :zmieniały się nazwy etatów, które zajmował, jednak przepracował w Przedszkolu Nr 7 do zawału
serca, który nastąpił na stanowisku pracy
w 2002 roku.
akwspominająpracownicyprzeds:zkola,
wiele przejść towarzyszyło odtąd jego
życiu, zanim. udało mu się uzyskać rentę.
Widać było, że stres z powodu utraty pracy
. i atmosfera panująca wokół jego walki o
jej utrzymanie, doprowadziły do znacznego uszczerbku na zdrowiu fizycznym i
załamania psychicznego. Przejścia życio
we były tym bardziej przykre, że o swoje prawa musiał zabiegać w sądzie pracy.
20 lipca 2005 r. padł jeszcze jedenwyrok
- wykryto u Mirosława chorobę nowotworową. Nie poddawał się chorobie do
końca, lecz po kilkunastu chemiach nastąpiły przerzuty. W ciągu ostatnich dni
życia był już bez sił. Zmarł w cierpieniu
16 marca 2006 w Klinice Chemioterapii
w Łodzi.
·
Zmarły miał dwie życiowe pasje - pielęgnowanie ogrądu przydomowego i wędkarstwo. Do łowickiego koła Polskiego
Na podstawie informacji nadesłanych
Związku Wędkarskiego wstąpił w 1987 r. przez pracowników Przedszlwla nr 7 w
W 1992 roku na walnym z.ebraniu tegoż koła Łowiczu i Koła PZW w Łowiczu, oraz żonę
został wybrany do jego zarządu. W 1997 r. opracował Wojciech Czubatka
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ODESZLI OD NAS (22-30.10.2006 r.)

22 października: Grzegorz Lewandowski, 1.37; 23 paździer
nik: Andrzej Woźniak , 1.60, Nieborów; Andrzej Pawłowski , 1.59, Antoniew; 24 października: Lucyna Trepa, 1.68, Warszawa; 25 października: Marianna Kończyk, 1.66, Błędów; Henryk Walkowski, 1.79, Niedzieliska; Ewa Grabowicz, 1.88, Stare Grudze; 26 października: Eugenia Podgórska, 1.68, Skaratki pod Rogóźno; Zdzisław Ulatowski, 1.75, Łódź; 27 paź
dziernika: Jan Sibielak, 1.65, Lubianków; Stanisław Sobkiewicz, l.54, Głowno;
28 października: Teresa Sobierajska, 1.71, Osiny; 29 października: Włady
sław Kucharski, 1.81, Chruśle; Marian Janeczek, 1.75, Dmosin II; Benno Lange,
1.64, Stryków; Marianna Owczarek, 1.75, Głowno; Marian Janeczek, l.75, Dmosin; 30 października: Henryk Romanowicz, 1.85, Głowno;

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
Rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom fwszystkim,
którzy uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu

· Ś.P.

EDWARDA NIEDZIELSKIEGO
składa żona

R-1519

Różaniec

i córka

ulicami Osin

Pomimo deszczowej, wietrznej przez organistę Tomka Walczaka i niezapogody w miniona niedzielę, 29 paź- wodną Sylwię podążał ulicami Sikorskiego,
dziemika o godzinie 15 z kościoła Zwycięu;:-Ow spod Monte Cassino, Anderśw. Barbary w Głownie wyruszyła sa i Letnią. Po drodze dołączali kolejni paraprocesja różańcowa ulicami dziel- fianie.
nicy Osiny.
Rozważania Tajemnic Chwalebnych Różańca, które przygotowała prezes Stowaeszcz.e 1Ominut przed planowaną go rzysz.enia Joanna Mazurlóewicz., były predziną wymarszu organizatorzy, a byli zentowane m.in. przez Bożenę Polak, Junimi księża z miejscowej parafii i Sto- stynęZają;,AdamaKubiakaiAndrz.tjaFlor
warzyszenie Charytatywne Św. Ojca Pio czaka. Nawiązywały one także do postaci
"Radość dziecka" mieli poważnewątpliwo- Jana Pawła II. Po skończonym różańcu gdy
śc~ czy nabożeństwo to się w ogóle się od- okazało się, że do kościoła pozostało jeszbędzie. Okazało sięjednak, że parafianie oraz cze ok. 300 m , wszyscy odśpiewali Litanię
przybyli goście byli gotowi udać się na szlak Loretańską do Matki Bożej.
różańcowy bez względu na zimno i deszcz.
W kościele słowo pożegnalne do wszystWraz z rodzicami przybyło też około 30 kich wygłosił ksiądz proboszcz Andrzej
dzieci. Łącznie prawie 180 osób w asyście - Kapaon, który był bardzo szczęśliwy, że
Policji z KP w Głownie wyszło z kościoła. już po raz trzeci taki różaniec ulicami Jego
- Piękny i zaskakujący widok promieni parafii mógł się odbyć. Zaznaczył, że wszyslońca, które wychyliło się ża chmur przywi- scy uczestnicy procesji dali prawdziwe
tal nas, gdy opuszczaliśmy mury świątyni. - świadectwo wiary, ewangelizują; jednoczeopowiada Andrzej Florczak -Wszyscy byli śnie pozostałych w domach mieszkańców i
przelwnani, że Pani Różańcowa jest wśród wypraszając dla całej parafii potrzebne łaski.
nas. Różaniec przy śpiewie prowadzonym
(rpm)

J

Oni 1agraiciiq naszemu iyciu

W okresie od 25 października
27 października o godzinie 19.40 w
policja zatrzymała następujących Swieryżu w gminie Łowicz 24-letni Janietrzeźwych kierowców samo- rosław D. jechał motorowerem (1, 13 mg/
dm 3 alkoholu).
chodów i rowerzystów:
28 października o i:jodzinie 0.05
25 października o godzinie 21.30 na
ulicy Sochaczewskiej w Łowiczu 26- na Nowym Rynku w Łowiczu 23-letni
letni Hubert S. jechał rowerem (0,71 mg/ Dawid H. jechał samochodem osobo•3
wym marki Ford Escort (0,34 mg/dm
dm~ alkoholu),
alkoholu),
26 października o godzinie 22.40 w
30 października o godzinie 16.50 w
Wiskienicy Dolnej w gminie Zduny 46- Domaniewicach Długa Wieś 36-letni Sła
D. jechał rowerem (1,52 womir G. z Głowna jechał rowerem (1,22
tu, bo młodzież w gimnazjum jest w bar- letni Alek'sander
mg/dm3 alkoholu),
mg/dm3 alkoholu).
dzo trudnym okresie.
- Problemem jest t.o, że zdarzenie, do
którego doszło w połowie października,
będzie rozpatrywane przez sąd· dopiero
w styczniu.
Długie oczekiwanie na karę nie wpływa
dobrze na uczniów, którzy przysparzają
problemy. Również rndzaj kary nie od:ł•t1H ~i•i!iil•il
strasza, bo uillieszczenie w specjalistyczGŁOWNO, ul. Łowicka 7/11 tel. (0-42) 710-71-90, 719-30-24 (czynne całą dobę)
nym ośrodku zasądzane jest bardzo rzadZGIERZ, ul. Parzęczewska 6, tel. (0-42) 71T-00-00 (czynny całą dobę)
ko. Częściej karą bywa upomnienie lub nadŁÓDŹ, tel. (0-42) 672-33-33, 672-30·27 (czynne całą dobę)
zór kuratora.
- Analizując sytuację z Gdańska nasu• ZAŁATWIAMY FORMALNOŚCI WZUS
wa mi się myśl, że winni są też rodzice.
• WYPŁACAMY ZASIŁEK ZUS
Ojciecjednego z chłopców mówił w telewi•KREMACJE
zji, że sz!wla odpowiada za to, co się stało,
a to była zwykła dziecięca zabawa. Czy tak
• przewóz osób zmarłych do chłodni
się dzieci bawią?
• przewozy międzynarodowe
Mirosława Wolska-Kobierecka. ·
Wojciech Czubatka

uczniów, by reagowali
Dopiero u starszych pojawia się „zmowa
milczenia ", bo nikt z nich nie chce mieć e91kietki donosiciela.

Za

długo czekaią

na

karę

- Gdy mamy do czynienia z przemocą
lub agresją, kierujemy sprawę do sądu
lub zgłaszamy na policję - mówi pedagog
szkolny jednego z łowickich gimnazjum.
Gdy wystąpi problem, do szkoły wzywani są rodzice, aby ich poinformować,
co się stało. Pracownicy szkoły starają się
umówić ucznia na rozmowę z psychologiem. Jest to bardzo trudne, bo terminy
w poradni są odległe, a nie każdy rodzic
zdecyduje się na poradę odpłatną. Niestety, w szkole nie ma psychologa, a bardzo by się przydał, chociaż na część eta-

H. SKRZIDLEWSKA ·
IH 3;i ;•a 41 :ti •td
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KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

1. MARZENA ROKICKA
lat 31, radna ostatniej kadencji,
pracowała w Komisji
Mieszkaniowej i Rewizyjnej,
dzięki jej staraniom zrobiono
ulice w dzielnicy Korabka.
4. KONRAD JAN ŚCIBOR
lat 23, jest absolwentem
LO im. J, Chełmońskiego,
Policealnego Studium
Informatycznego w Łowiczu,
Kolegium Nauczycielskiego
w Łowiczu, Uniwersytetu
Łódzkiego, obecnie studiuje
w AWF w Poznaniu
i pracuje jako nauczyciel
wychowania fizycznego
w Szkole Podstawowej
i Publicznym Gimnazjum
w Błędowie.

3. LEOKADIA KOSIOREK
lat 65, emerytka, wykształcenie,
technik ekonomista.
Posiada bogate i przydatne
w pracy samorządowca
• doświadczenie zawodowe.
Zawodowo związana była
z administracją samorządową
i państwową. Angażuje się
w sprawy SP.ołeczne mieszkańców
swojej dzielnicy. Ostatnio wraz
z mieszkańcami osiedla
wywalczyła wykonanie
nawierzchni przy ul. Turystycznej.

2. AGNIESZKA KUŚ
lat 35, zamężna,
dwunastoletnia córka,
wykształcenie: wyższe,
pedagogika - polityka społeczna,
kurator społeczny, doradca

ubezpieczeniowo - finansowy.

. 5. JAN SAŁAJCZVK
nauczyciel,
dyrektor ZSP nr 3 w Łowiczu,
lat 50, żonaty, syn Piotr - pianista,
córka Małgorzata - studentka.
Poszerzył ofertę edukacyjną
szkoły, poprawij warunki

6. IZABELA KOŚMIDER
lat 36, mieszkanka ul. Kiemozkiej,
o której naprawę szczególnie
zamierza zadbać, społecznik,
otwarta na ludzi i ich problemy.

materialne jej funkcjonowania,
szkoła nawiązała współpracę

z placówkami w Austrii,
do których uczniowie wyjeżdżają
na praktyki zawod~we.

1. BOGUSŁAW BOŃCZAK
36 lat, wykształcenie wyższe,
handlowiec, dziennikarz,
społecznik, Szef Sztabu
kandydata na burmistrza
Krzysztofa Kalińskiego,
członek zarządu KS Pelikan.

2. JAN KLIMKOWSKI
lat 40, żonaty, dwoje dzieci,
magister inżynier,
Łowiczanin z wyboru.
Kandydat na posła do sejmu RP
z ramienia Ruchu Odbudowy
Polski w wyborach 1997 r.
Członek komisji gospodarczej
i rozwoju miasta
spoza Rady w 1998 r.
Zawodowo doradca finansowy.

Z Solidarnością
związana od 1989 r.

4. LESZEK PLICHTA
48 lat, zam. Łowicz ul. Mickiewicza,
żonaty, troje dzieci.
Pracuje 30 lat w Agros Nova.
Od początku powstania
.Solidarności" jest jej aktywnym
członkiem, obecnie
sekretarz KM NSZZ .Solidarność"
przy Agros Nova, członkiem
zarządu Oddziału Ziemi Łowickiej.
Jego wielką pasją jest sport.
Jest wiceprezesem
MUKS Pelikan Łowicz.

5. RAFAŁ ZABOST
absolwent MWSH-P w Łowiczu .
Przez 25 lat byt mieszkańcem
ul. Zduńskiej. Zna problemy
centrum miasta. Od 3 lat żonaty,
ma półtoraroczną
córeczkę Weronikę . .
Zawodowo pracował w Grecji,
Anglii i w Warszawie.
Uważa, że każdy powinien mieć
pracę w swoim miejscu
zamieszkania, dlatego założył
własną firmę remontowo
- budowlaną.

6. WIESŁAW KOLOS
lat 54, żonaty, synowie Arkadiusz
i Maciej. Urodzony w Łowiczu stale
zamieszkujący i pracujący w Łowiczu.
W latach 80-o/ch aktywny działacz
.Solidarności , współtwórca struktur
,Solidarności" Ziemi Łowickiej.
Do czasu wprowadzenia stanu
wojennego 13-grudia 1981 roku
Przewodniczący Komisji Zakładowej
NSZZ .Solidarność" w Rejonie Dróg
Publicznych w Łowiczu.
Bezpartyjny od zawsze.
Utozsam1a się z programem PiS.
Otwarty na ludzi 1ich problemy.

3. MARIA EWA WILKOSZEWSKA
lat 51, matka dwóch dorosłych
synów, wykształcenie: średnie,
pracuje w biurze Rady NSZZ
,Solidarność" Oddział Łowicz.

10. JACEK M. GOŁASZEWSKI
30 lat, szczęśliwy mąż ·
i ojciec dwójki dzieci,
pracownik więziennictwa .
Współzałożyciel Organizacji
Społeczno-Wychowawczej

8. KAROL BODEK
lat 43, mieszkaniec
i dobry gospodarz jednej z posesji
na Nowym Rynku.
Pomocny i przychylny ludziom.

9. WOJCIECH ANDRZEJ PIORUN
lat 46, żonaty, dwoje dzieci,

,Strzelec" w Łowiczu. Organizator
imprez kulturalno - sportowych
w Łowiczu. Niezależny politycznie.
Jego motto to: ,Łowicz
- pora na uczciwości i rozwój."

wykształcenie wyższe,

ekonomista, pracuje w Kancelarii
Finasowej w Warszawie.

POPIERAMY KANDYDATA NA BURMISTRZA
„

KRZYSZTOFA JANA KALINSKIEGO
OGŁOSZENIE

ZLECONE I OPLACONE PRZEZ KOMITET WYBORCZV PRAWO I SPRAWIEDLIWO

KANDYDACI DO RADY POWIATU
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
OKR~G

OKR~G

nr 1

nr 2

~

PiS

OKR~G

nr 3

~eooum.A
lat 43, zam. lowil:z. IL Wygoda.
nauczydelka rellgli wSP 2
i gimnazjum wBlędowi&.
~syn MaR:il lat t6.
córka Bogusia lal 13,
syn Rafał lal 9, mąt Jacek.

8. IZABELAZOFIA PAWLUK
kandydat niezależny, matka dwóch
synów, wykształcenie: wyższe.
Zawód: nauczyciel • konsultant

Wojewódzkiego Ośrodka

Doskonalenia Nauczycieli.
Doświadczenie zawodowe:

2. JANUSZ MICHALAK
lat 47, żona Lenka, cMi Anna
i Magdalena, wnuczka Zosia.
Od jedenastu lat jest dyrektorem
Zakładu Usług Komunalnych

wieloletnia praca w oświacie,
autor i współautor edukacyjnych
programów profilaktycznych,
instruktor krajowego progamu
lnterwentja profilaktyczna w szkole.

wŁowiczu.

3. ANDRZEJ MARAT
lat 48, Przewodniczący NSZZ
.Solidarność RI" w Łyszkowicach,
16 lat radny w gminie,
Ol!J8nizator w latach 1989 - 2004
protestów rolniczycll
wpowiecie łowickim,
zalożytieł Ogólnopolskiego Komitetu
Protestacyjnego Przeciwko
Przeniesieniu KRUS z Min. Rol.
do Min. Pracy i Pol. Soc.
Społecznie pracuje w Garitasie.
Od 16 lat jest sołtysem
wsi Stare Grodze.

2. KRZYSZTOF STAŃCZVK
lat 47, mieszkaniec Złakowa
Kościelnego, żonaty, troje dzieci,
wykształcenie średnie.
Ukończył Technikum Mechaniczne

oraz Policealną Szkolę Zawodową
Technik Budownictwa.
Wl.1980-1982
pracowMI ZM .ursus·.
Od 1984 r. pracownik PKP.

3. TERESA KOWALSKA
zam. Bobrownld.

5. KRZYSZTOF JĘDRACHCMICZ
23lal. Jest~ i pracowily.
Mieszkaniec Bogorii Dolnej

Kand)'dal niezaletny.
Małka dwóch dorosłych eólek.
Przewodnicząca Komisji

Międzyzaldadowe NSZZ Sol'Klamość

wAgros Nova w Łowiczu

i .Solidarności" Ziemi Łowickiej.
Delegat Krajowego Zjazdu
reprezentująca zbiorowe interesy

pracowników, działacz spoleczny,
OIQ8nizator spotkań rekreacyjno .....,_'--'-_.._,.__,._...- sportowych oraz szkoleń.

9. ALICJA KOSllOWSKA
lat 55, mężatka; troje doroslych dzieci,
wyksztatcenie wyższe,
emerytowany nauczyciel
Zespołu Szkół Medycznych
wŁowiczu, wiełoletni pracownik
ilŚWiaty, pracuje społecznie
na rzecz rodziny •
poradnictwo rodzinne.

wgminie Zduny.

Jest absQlwentem Szkoly

Głównej Sluiby Pożarniczej

oraz Wyższej ŚZkoly Ubezpieczeń
i Bankowości w'Na!szaWie.

SWoje umiejętności i wykszlall;enie
wykorzystuje na co dzień wpracy
zawodowej, a wchWiti obecnej
'chciałby aby jego predyspozycje
pomagaly także innym ludziom.

4. AGNIESZKA SZVMAŃSl(A
lat 36, wyksztaicenie wyż~.
nauayciel.

4. ROMAN RZEŚNY
lat 45, żonaty, dwoje dzieci,
wykształcenie wyższe,
brygadier Państwowej
Straży Pożarnej , od lutego 2006

r.

delegowany przez Komendanta
Głównego Państwowej
Straży Pożarnej do Kancelańi

Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej w Warszawie.

10. MARIAN BIELECKI
lat 77 - lekarz weterynańi ,
absolwent Akademii Rolniczej
(wydział weterynańi) we Wrocławiu.
Działacz społeczny i samorządowy.
Czlonek Zarządu Miasta Łowicza
w latach 1990-1994.
Radny Powiatu Łowickiego
w latach 1998- 2002.

5. ANNA HELENA MATIAS-KOSSUT
56 la~ nauczycielka,
mgr pedagogiki, geodeta.

5. TERESA WOJDA
Lowiczanka. handlowiec, działaczka
Samorządu Osiedlowego Nr 1
na Korabce. Członkini Zarządu

Powiatowego Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa w Łowiczu.

11. TERESA WIESl.AWA KUCHAREK
lat 43, mężatka, dwoje dzieci,

Przez dwie kadencje radna
Rady Parafialnej na Korabce.

zawód: lekarz wele!ynańi.

Koła

Zaangażowana wżycie Kościoła.

Wiceprzewodnicząca Koła Cańtas.

Sercem I duszą oddana działalności
społecznej i charytatywnej.

r---------,

wykształcenie: wyższe,

Kandyduje, ponieważ chce
zająć się tematyką związaną
z ochroną środowiska
~~~~-~~~ i gospodarowaniem odpadami.

6. El..ŻBIETA RóżA BŁASZCZVK
L 61, matka dwojga dorosłych dzieci.
emerytowana nauczycielka,
specjalista organizacji ochrony
zdrowja. Zaangażowana
w działalność IOwickiego wolontańatu :
w 2001 r. współorganizatorka
Młodzieżowego Wolontańatu

przy PCPR w Lowiczu; od 2006 r.
przewodnicząca Stowarzyszenia
Centrum Wolontańatu .Nadzieja"
w Łowiczu , którego misją jest Służyć
ludziom i organizacjom poszukującym
pomocy ze strony wolontańuszy.
Tę pomoc otrzymują ludzie samotni,
chorzy, nie~osprawni ,
a w szczególności dzieci i młodzież,
mająca problemy w nauce.

12. WIESŁAW DĄBROWSKI
lat 49, żonaty, czworo dzieci,
Radny i Przewodniczący
Rady Powiatu Łowickiego
w I. 2002 - 2005,
Prezes KS ,Pelikan"
w L 1999-2005.

6. ZBIGNIEW KARCZEWSKI
36 la~ żonaty, dwóch synów,
magister teologii ewangelici<iei,
obecnie doktorant Chrześcijańskiej
Akademn Teologicznej w Warszawie.
praktyczna znajomość j. angielskiego
ponad 10 lat praktyki
w księgowości spóiek.
wlaściciel gospodarstwa rolnego
wBednarach.
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Dzień

YRAZISC E

Pokaz slajdów z kościołów diecezji łowickiej, w których szczególnym kultem otacza się Maryję, był
jednym z elementów uroczystości
Dnia Papieskiego w łowickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1, jaka zorganizowana została
w czwartek 26 października.
okaz nawiązywał do motta praewodniego całej uroczystości, słów „Totus
Tuus - Cały Twój", które były dewiz.ą papież.a Jana Pawła Il Podcz.as uroczystości
uczniowie mogli się dowiedzieć, iż słowa te
powtó17.0ne w papieskim testamencie, są
cytatem z modlitwy z „Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej
Maryi Panny" świętego Ludwika Marii
Grignion de Montfort. Dowiedzieli się też,
iż Jan Paweł II był człowiekiem o głębokiej
maryjnej pobożności, co znalazło swój wyraz w papieskim herbie z literą M i zacytowanym wcz.eśniej łacińskim zawołaniu. -Jan
Paweł II zawierzył Maryi wszystkie aspekty naszej rzeczywistości, sprawy małe
i wielkie. We wszystkich swoich praemówieniach czy encyklikach, mówiąc o róż
nych problemach, zawsze powierzał je
~aryi. Jednocześnie wskazywał Ją jako

,

Papieski w ZSP 1

Prezentacja multimedialna
wZSP1.

była

jednym z punktów Dnia Papieskiego

wzór postia:>owania - mówili podczas uroczystości uczniowie.
Szkolny chór odśpiewał ulubioną pieśń
papież.a- Barkę, ale także Czarną Madonnę,
Święty Uśmiechnięty i góralską pieśń Syć
ko se wom zycom. Na dużym ekranie od-

twol7.0ne wstały też fragmenty praemówienia Ojca Świętego, które wygłosił podczas wizyty w Łowiczu w 1999 roku.
Uroczystość przygotowali nauczyciele
religii Piotr Sumiński i Tomasz Walczak,
a także nauczyciel WF-u Piotr Słoma. (wcz)

Gimnazjum nr 1

*) - cena bramy bezVAT·u.

Pantomima i slaidy na papieskiei wieczornicy
czniowie chętni da wystąpienia w wiec:z.omicypoświ;:_coruef Janowi Pawłowi
n sami_ się zgłaszali, C,() było miłym ?.O.Sko<zeniem - mówi katechetka z Ginmazjum nr I
Mruyla Białas. Na wieczornicę, która odbyła
się 9 paźxlziemika pizyszło ich tak wielu, że
z trudnOOcią :zmieścili się w szkolnej świetlicy.
W programie podzielonym na dwie czę
ści wystąpiło ponad 20 osób - najwięcej
z klas ma i illb oraz kilka osób z illd i Ilb.
W przygotowaniach katechetce pomagała
nauczycielka informatyki Teresa Mróz. Wieczornica rozpocz.ęła się od pantomimy za-

tytułowanej

GOKChąśno

-

U

,,Modlitwa o dobre dłonie".
W praedstawieniu tym zmiana czarnych rę
kawic na białe była symbolem nawrócenia,
zaproszenia Boga do życia przedstawionych bohaterów. A bohaterowie byli zwyczajni, podobnie jak sytuacje, w których ich
przedstawiono. Pokazano codzienne życie rodzinne z problemami, jakie rodzi alkohol lub
narlcotyki, relacje koleż.eń5kie i biznesowe.
W pantomimie pojawiła się też postać
Jezusa, który przychodzi do bohaterów, ale
nie wkracza w ich życie bez zaproszenia.
Jest obok i czeka, aż ludzie go przyjmą. Nie

kolor"'złQtydąb"

•wzór· bez przetłoaeń

Punkt Sprzedaży:
KOLO• Łowia •ul. Blich 21

Tel.: (046) 837 66 86 • (046) 830 04 32

przyjmą,

bo np. biznesmen
zadeklarował, że nie chce go w swoim życiu.
W części drugiej gimnazjaliści zaprezentowali montaż słowno-muzyczny oparty
na tekstach Jana Pawła II. Montaź urozmaicono pokazem slajdów. Gdy program wiecwmicy wyczerpano, więksi.ość uczestników była tak zadumana, że nie mieli chęci
wstawać i opuszczać szkoły. Wtedy katechetka zaintonowała „Barkę", która

wszyscy go

&Brama garażowa segmentowa UniPro •

www.ebramy.pl

BRAMY• OGRODZENIA
FPHU WIŚNIOWSKI
www.wisaiowski.pl

wprogramiepojawiłasięjużwcześniej,jednak
był to pierwszy i pewnie najlepszy pomysł

na pod&nnowanie tego spotkania

(rrmk)

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

~

P.race na przegląd
do poniedziałku
·o końca listopada gminna biblioteka
w Chą,mie czeka na prace w ramach
ósmej edycji Powiatowego Przeglą
du Plastycznej Twórcwści Dzieci i Mło
dzieży. Tematyka nadsyłanych prac jak
i sposób ich wykonania są dowolne. Celem
konkursu jest zaprezentowanie jak najróż
norodniejszej twórcwści dzieci i młodzieży
mieszkającej ni~e powiatu łowickiego.
Pr.ajmowane będą zarówno prace rysunkowe, malarskie jak i przestrzenne.
Organizatorzy wprowadzili jedynie ograniczenia wiekowe i w tym roku mogą swoje
)Jrace nadsyłać dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych. Prace będąoceniane w trzech kategoriach wiekowych: od 6
do 9 lat, od 10 do 12 lat, od 13 do 15 lat.
Rozstrzygnięcie konkursu na5tąpi w poło
wie grudnia. Zwycięzcy w poszczególnych
kategoriachotrzymająnagrodyksiążkowe. (th)

D

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

rai kredytu gotówkowego
na 4 miesiące
95 zł
2.000 PLN
235zl
5.000 PLN
328zl
7.000 PLN
468zl
10.000 PLN

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ Z DORADCĄ-46/837-38-17

I

Cwiczenie pamięci
także wKiernozi?

Łowicz,

eśliznajdzie się wystarczająca ilość osób

J

to w Kiernozi ma szansę
grupa treningu pamięci i skupienia prowadwna przez łowicką Szkołę Pamięci Wojakowskich Z.ajęcia systematycznego ćwiczenia pamięci odbywałyby się
w ośrodku kultury i dzięki temu byłyby bardziej dootępne niż udział w grupach spotykających się w Łowiczu. Osoby zainteresowaneudziałem w kursiemogąsię~ćdo
Katarzyny Kuras, nr tel. 024127-79--022.
chętnych,

powstać

(mwk)

BEST CONSULTANT
ul. Stanisławskiego 23 I p. lok. 6

~

TANIE RADIO TAXI

ś?f.!L 046/830·05·00
ZYN E

OBĘ„ 1
-~~

• obsługa imprez okolicznościowych
'6i)ltf~
• realizowanie recept, zakup na telefon
ff. 1• 10
prezentów
rodzaju
jnnego
oraz
kwiatów
• dostarczanie

Jesteś

blisko gotówki!

dowolny okres kredytowania dla osób
posiadających zatrudnienie i rentę na czas
11 wysoka przyznawalność
(również dla osób już zadłużonych)
111 bank akceptuje brak u~ulowanego wojska
11 minimalny okres zatrudnienia 3 m-c
• dochód netto 500 zł
111

określony

2. 11.2006 r.

Partie, Koalicie • i'straiacy

sław Feliks Szymajda, Marian Słoma,
Mariola Krystyna Zagajewska, Andrzej
Jan Długosz.

Oto nazwiska wszystkich kandydatów do Rady Powiatu Łowickiego

cierzew Połudn
rym zdobyć

Z Komitetu Wyborcz~go Wyborców
Kosmowska, Marian Zdzisław Bielecki, STRAŻAK Łowicki startują: Lukasz GajTeresa Wiesława Kucharek, Wiesław An- da, Jacek Gt7.egOJZ Gasik, Dariusz Stanisław Ciąpala, Paweł Rogalski, Beata Milewdrzej Dąbrowski.
ska.
Z Komitetu Wyborczego Stowarzyszenie „Rzeczpospolita Łowicka" startują: Ryszard Grzegorz Wawrzyniak,
Konrad Stanisław Wojda, Wiesław Pykacz,
Jan Antoni Kapruziak i Karolina KatarzyZ Koalicyjnego Komitetu Wyborcze- na Kubica.
go SLD+SDPL+PD+UP Lewica i De·
Z Komitetu Wyborczego Polskiego
mokraci: Adam Ruta, Bolesław Kowal- Stronnictwa Ludowego startują:
ski, Artur Stefun Zimny, Dariusz KoSinat- Edward Chądzyński, Jan Znyk, Marek
ka, Lidia Wojenko, Izabela Wanda Sta- Andrzej Byz.dra, Krystyna Ewa Sobieszewska, ·
rajska, Jacek Grzegorz Chudy, Jerzy
Z Komitetu Wyborczego Samoobro- Wolski.
na Rzeczpospolitej Polskiej, startują:
Z Komitetu Wyborczego Wyborców
Kazimierz Władysław Rak, Marian Sta- KOAUCJAZIEMIŁOWICKIEJ startąją:
nisław Dańczak, Anna Maria Wawrzyń Paweł Melon, Ki:zysztof Jan Wilk, Eugeczak, Małgorzata Jarecka, Zbigniew niusz Pieszak, Michał Piotr Dałek, AleksanSzczechowicz, Arleta Małgorzata Kubi- der Frankiewicz.
szewska,
Z Komitetu Wyborczego Wyborców
Z Komitetu Wyborców STRAŻAK Łowicka Wspólnota Samorządowa
Łowicki, lr....A..,..i..;~. Jan Kazimierz Mar.........,~
kandydują: Magdalena Ochmańska, WaJOO.
km, Jadwiga Teresa Budzyńska, Waldemar marKubiak,Andrztj Kowalski i Fabiola PieMichał Wiercioch, Józef Stanisław Golę- trzak.
dzinowski, Jan Franciszek WIŚlńewski, Jl}Z Komitetu Wybon:zego Prawo i S,,...
rzy ~~·~i,,; JoannaPapiemik, &..Ar...:
~""'J wiedliwość kandydują: Wojciech Paweł
'"'''"""""""""'
Kołacki.
Miedziaoowski, Ki:zysztof Stańczyk, ZoZ Komitetu Wyborczego Stowarzysze- fia Krystyna Wawizyńc:zak, Marian Babicnie ,,Rzeczpo6politlowicka" slarutają: ki, Knysztof JC(drachowicz.
Heiena Placek, Leszek Antos, Dorota Ewa
W okręgu wy
Kiemba, AgnieszkaJolantaZ,agawa, Jam&
skład którego
Francisz.ek Gajewski.
Domaniewice I
Z KoJ]litetu Wyborczego Platfonna
zdobyć3
Obywatelska RP ...,,,....;ą:
~~J Elżbieta KarKomitetu Wyborczego
Koalicyjnego
Z
wowska, Bogdan Wojciech Bodek, Fmilia
GJ7.ejszczak, Paweł Bakalarski, Marta Ku- ~SDPL+PD+UP Lewica i Democharska, Barbara Ewa Nezdropa, Ewelina kraci startąją: Wiesław Piotr Adach, Beata
Ewa Gawęcka, Aneta Czajka, Konstanty
Wiercioch, Małgom11a Mortecka.
Z Komitetu Wyborczego Polskiego Grzegorz Posłuszny.
Z Komitetu Wyborczego ~
Stronnictwa Ludowego startują:
Knysztof Andu.ej Figat, Andrzej Foks, na Rzeczpospolitej Polskiej kandydąją:
Elżbieta Szabelska, Heleoa Papiernik, P17.emysław Mariusz Marlrus, Mariusz Zwoliń<>ki, Kazimierz Mielewczyk, Ki:zysztof
Osóbka.
Z Komitetu Wyborczego Wyborców
KOALICJA ZIEMI ŁOWICKIEJ startują:
Roman Nowicki,Katmzyna Wanda Szkup,
Halina Urszula Siekierska, Marcin Paweł
Borcuch.
Z Komitetu Wyborczego Wyborców
ła Cieszyńska, 17abela Z.Ofia Pawluk. Alicja

Koalicyjnego Komitetu Wyborczego
SLD+SDPL+PD +UP Lewica i Demokraci, startują (w kolejności miejsc na liście): Eugeniusz Jan Bobrowski, Zbigniew
~ózefKostrzewa, Waldemar Antoni Graż
ka, Krzysztof Zdzisław Multan, Adolf
Edward Pieróg, Ewa Katarzyna Marszałowska, Renata Hanna Charążka-Ślesińska, Stanisław Kostrzewa, Janusz Jerzy
Ludwiczak.
z Komitetu Wyborczego Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej startują,
według kolejności na listach: Marian Kołodziejczyk, Marianna Beata Wysocka, Karol Zajączkowski, Irmina Urszula Kruszczyńska, Aneta Janusz, Jan Szczepanek,
Danuta Grażyna Wójcik, Andrzej Wojciechowski, Marianna Suder, Mirosław
Ignacy Sikora.
z Komitetu Wybo,i=f><Jo Stowarzysze·-o
nia„Rzeczpospolitalowicka", według
kolejności na liście, startują: Knysztof Janicki, Dorota Łucja Osowska, Andrzei Gra~
bowski, Marzenna Teresa Piwowar-Zrazek,
Jerzy Stanisław Markowski, Bogdan Józef
Suchanek, Waldemar JakubGizelak,KrzysztofRudawy, Sylwia Katarzyna Łysio, Andaej Wojciech Maszlanowicz, Barbara Lebioda.
Z Komitetu Wyborczego Wyborców
STRAŻAK Łowicki (jest to komitet powstały z inicjatywy Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczej Straży Pożarnej, podobne powstały w innych powiatach), w
kolejności miejsc na liście, kandydują: Elżbieta Danych, Adrian Albert Janębowski, Jan Karda, Henryk Kosiorek, Alojzy
Pilich, Zbigniew Jan Polak, Agnieszka
Ewa Wawrzyńiak, Marek Milczarek,
Renata Magdalena Więcek, Mariusz Wojda.
z Komitetu Wyborczego Platłorma
Obywatelska RP startują, według kolejności miejsc: Maria Jolanta Więckowska,ZbigniewWójcik,Z.OfiaHenrykaRogowska-Tylman, Wacław Emil Witwicki,
Andrzej Wojciech Jankowski, Małgorzata Magdalena Antosik, Marian Bogusław
Zakrzewski, Maria Stanisława Wojtylak,
Agnieszka Apolonia Smela, Bolesław Hl}ichman.
Z Komitetu Wyborczego Wyborców
KOAUCJAZIEMl ŁOWICKIEJ, wkolejności miejsc na liście, kandydują: Zbigniew
Kuczyński,'Jolanta Irena Kępka, Artur Balik, Bogdan Marian Talarowski, Mirosława
Anna Wałczak,PiotrSzymczak,JanuszBiałas, Renata Jadwiga Schilling, Jan Skomiał,
Dariusz Paweł Mroczek, Agata Beata Kosim-ek,
Z Komitetu Wyborczego Wyborców
JEDNOŚĆ ŁOWICKA (PSL+ ,,gruparektorska') w kolejności miejsc na liśćie startują: Paweł Jan Bejda, Waldemar Ireneusz
Osica, Stanisław Olęcki, Krzysztof Lech

Wojciech Władysław Szychowski, Anna
Katarzyna koza, Bogdan Stanisław Wri>bel, Marianna Teresa Panek, Andnej Minr
sław Gajda.
Z Komitetu Wyborczego Wyborców
STRAŻAK Łowicki, startują: Ireneusz
Krzysztof Kuciński, Dariusz Adam Skulim>wski, Mariola Teresa Wojda, Roman
Jacek Stępniak, Robert Marek Warda,
Barbara Łuczak.
Z Komitetu Wyborczego Stowarzyszenie „Rzeczpospolita Łowicka", kandydują: Zbigniew Kowalczyk, Ewelina
Górczyńska, Bogdan Pietraszewski, Mirosław Bakalarz.
Z Komitetu Wyborczego Platfonna
Obywatelska RP star:tują: Teresa Regina Wasilewska, Teresa Helena Grabowicz, Piotr Michał Rychlewski,
Z Komitetu Wyborcz.ego Polskiego
Stronnictwa Ludowego startują: Mirosław Karcz, Andrzej Pełka, Beata Zdzisława Rokicka, Jerzy Feliks Jaskurzyń
ski, Kazimierz Mieczysław Kostrzewa,
Michał Janusz Śliwiński.
Z Komitetu Wyborczego Wyborców
KOALICJA ZIEMI ŁOWICKIEJ kandydują: Arkadiusz Bolesław Stajuda, Joanna Izabela Walczak, Jacek Stelmaszewski, Janusz Artur Tomaszkiewicz, Mariusz Zbigniew Michalski, Dariusz Szymanik.
Z Komitetu Wyborczego Wyborców
JEDNOść ŁOWICKA, kandydąją: Wiesław Francisz.ek Sierota, Marzena Marta
Olec:z.ek, Stanisław Kubiak i Elżbieta Marianna Kowalik.
Z Komitetu Wyborczego Wyborców
Łowicka Wspólnota Samorządowa
startują: Ewa~ Marek Rutkowski,
Renata Małgomda Szymczak.
Z Komitetu Wyborczego Prawo i
Sprawiedliwość kandydują: Tadeusz
Kurczak, Piotr Adam Sękalski, Mieczy-

•

W okręgu wybor

w skład którego we
y Chąśno, Kie

Z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego
SLD+SDPL+PD+UPLewicaiDemokraci, startują: Zbigniew Tomasz Taraska,
Wiesław Łon, Barbara Siekiera, Bogumila
Maria Grn:gorzewska.
Z Komitetu Wyborczego Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej startują:
Waldemar Jan Wojciechowski, Grzegorz
Bogumił Włodarczyk, Marek Dylik, Stanisław Jan Budzeń, Grzegorz Tadeusz
Balcerski.
Z Komitetu Wyborczego Wyborców
STRAŻAK Łowicki kandydują: Grzegorz Andrzej Bogucki, Wojciech Włodzi
mierz Łukawski, Waldemar Jerzy Świ
drowski.
Z Komitetu Wyborczego Stowarzyszenie „Rzeczpospolita Łowicka"
kandydują: Henryk Zwoliński, Grzegorz Józef Turczyn, Stanisław Ambroziak.
Z Komitetu Wyborcz.ego Polskiego
Stronnictwa Ludowego kandydują:
Janusz żurek, Julian Adam Nowak, Irena
Kolos, Dariusz Reczulski, Bogdan Maślanka, Marian Gładki.
Z Komitetu Wyborczego Wyborców
KOALICJA ZIEMI ŁOWICKIEJ kandydują: Robert Sikorski, Stanisław Bisiorek,
Jadwiga Barbara Zabost, Jan Czapnik,
Wincenty Stanisław Buczek.
Z Komitetu Wyborczego Wyborców
~owicka Wspólnota Samorządowa,
kandydują: Bogusław Ciesielski,
Andrzej Henryk Jackowski, Michał
Łukasz Wiatr.
Z K~itetu Wyborczego Prawo i
Sprawiedliwość, startują: Krzysztof
Tadeusz Dąbrowski, Halina Gawrysiak,
Stanisław Gładki, Krzysztof Urbański,
Paweł Piotr Kobierecki, Izabela Elżbieta
Plichta.
(m:z)

Jedność Łowicka startują: Stanisław
Felczyński,

Zbigniew Salamon, Piotr Robert Klimkiewicz, Andrzej Borek, Wkxlzimierz Antoni Traut
Z Komitetu Wyborczczego Wyborców
Łowicka Wspólnota Samorządowa
Helena Pełka Borowicz, Z.Ofia Kucharska,
Mirosław Jan Pluta, Jan Grzejszczak, Eu-

genia Stanisława Kozieł.
Z Komitetu Wybore2X:go Prawo i Sprawiedliwość startują; Ryszard Adam Malesa, Zbigniew Maliński, Andrzej Marat,
Agnieszka Stanisława Szymańska, Anna
Helena Matias-Kossut, Zbigniew Stanisław

Karczewski.

Gó~, ~ysz.ard C~w Del~ Tadeusz · • W trzecim okręgu wybor·
Du~ewic~ Bea~ Jamna Bonczak, ~a czym, w skład którego wchoGa:,.. Starusław J?~fWie~ec, ~en:sa Joze- dz-ą gminy Bielawy i Zduny,
fu Ojda, An~j ~ki, Zbi~ew Ry- w którym zdobyć motna
bus, Jerzy Andrzej Wojda, Slawomrr Krzysz- 3 mandaty·

tofMucha, Paweł Dałek, Ewa Monika Rosiale.
Z Komitetu Wyborczego Wyborców
Łowicka Wspólnota Samorządowa kandydują: Tadeusz Sękalski, Wałdemar Zbigniew Grabowski, Irena Pierzchała, Barbara Sikora, Łukasz Michał
Pelski .
Z Komitetu Wyborczego Prawo i Spra·
wiedłiwość kandydują: Marcin Rafał Kosiorek, Janusz Edward Michalak, Teresa
Kowalska, Teresa Wojda, Roman Rześny,
Elżbieta Róża BłaszczYk, Cecylia Bogumi-

·
Z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego
SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci startują: Paweł Mardofel, Krzysztof
Piotr Kubera, Adam Włodzimierz Krysicki,
Artur Pietrzak, Mirosław Maciej Muż.dżyń
ski.
Z Komitetu Wyborczego Samoobro·
na Rzeczpospolitej Polskiej: Marian
Boczek, Jadwiga Szymczak, Sylwia Barbara Łuczak, Tadeusz Gejak, Krzysztof
Marian Ścibor, Sławomir Paweł Buczkowski.

PO DACHU CZAS NA ŚCIANY. Od 5 października trwają prace remontowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu mieszczącym się w budynku po dawnym .klasztorze dominikańskim. Ze specjalnego
podnośnika pracownicy Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowo - Handlowego Andrzeja Malczyka z Łowicza
skuwają tynki z elewacji ściany szczytowej obiektu. Ponieważ w szkole odbywają się zajęcia, teren został odgrodzony, a uczniowie wchodzą do budynku nie zamkniętym obecnie wejściem głównym, ale bocznym. Na ścianie .
szczytowej położony zostanie nowy tynk, wykonane zostaną gzymsy i obróbki blacharskie, wymienione zostanie też istniejące tam okno. Koszt prac wyniesie 44 tysiące złotych. Prace potrwają do końca listopada. W ubie(wcz)
głym roku wymieniono dach na budynku.
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Poiegnali sit na

ŁO-W-ICZ

wesoło

No, a tera się pocalujtal - krzyknął

z łowickim akcentem radny Janusz
Domżał do wójta gminy Zduny Jarosława Kwiatkowskiego i przewodniczącego Rady Ryszarda
Anyszki, w momencie gdy ten
pierwszy wręczał przewodniczące
mu pisemne podziękowania za
współpracę w czasie kadencji.

P

anowie zastosowali się do wezwania.
Sala wypełniona radnymi i zaproszo..
nymi gemm przyjęła to śmiechem i brawami.
W podobnej atmosferre luzu toczyła się
cała, ostatnia w kadentji 2002 - 2006, trzydziesta ósma sesja Rady Gminy liluny.
Wójt nie tylko dziękował prrewodniczące
mu Ariyszce za współpracę, ale także żegnał
go, poniewaźpo dwóch kadencjach spędzo..
nych w Radzie nie startuje on już w nadchodzących wyborach.
Wójt Kwiatkowski dziękował radoym,
że potrafili mieć różne zdania, które nigdy
Herb miasta na dziedzińcu magi- nie doprowadziły do jakichkolwiek zatargów, kłótni czy podziału. - Staraliście się
stratu francuskiego Besancon
pracować wspólnie i myślę, że możecie być
zadowoleni z tego, co udało się w gminie
Przewodniczący Rady Gminy Zduny
zrobić- powiedział. Na sesji zauwaźono takwspółpracę.
że, że przyszła Rada Gminy być może bę
Radni na pożegnanie otrzymali pisemdzie miała w końcu w swoim gronie kobietę
- bo na wszystkich 30 kandydatów w wy- ne podziękowania za pracę dla dobra gminy oraz książkowy upominek. Po sesji
borach startuje 5 pań.
nany miłośnik historii i mawca problematyki herbowej Krzysztof J.
Guz.ek re lilun zwrócił się do prrewodnicz.ącego Rady Miejskiej w Łowiczu
Krzysztofu Kalińskiego z initjatywą umieszczenia w nawierzchni Starego Rynku
w Łowiczu wielkiego herbu miasta. Herb
Wielki Łowicza, przyjęty w roku 1995, j~
· najbardziej reprezentacyjnym znakiem Ło
wicza. Guz.ek chciałby, żeby umieścić go na
środku Starego Rynku. J~ tam widoczny
kwadrat z kostki innego koloru. To pozo..
stałość po rorebranym w 1991 roku pomniku ku czci Armii Radzieckiej.
Krzy~ztof Guzek przywołuje liczne
przykłady miast, które w podobny sposób,
w formie kolorowej, kamiennej mozaiki, eksponują w najbardziej reprezentacyjnych
miejscach swój herb. Ochronić herb prred
podeptaniem r:z:.; niszczeniem p= samochody chciałby odgradzając dostęp do niego OD PETERSBURGA DO ODESSY. Na ostatnim w tej kadencji koncercie
gazonami
z cyklu Burmi~ Miasta Zaprasza, 29 października w sali barokowej łowickie
Wydaje się, że pomysł może być kolej- go muzeum, zaprezentowano tradycyjną muzykę rosyjską w wykonaniu łódz
nym przyr:zynk:iern do dyskusji o sposobie .kiego zespołu Lecharus. Publiczność miała szansę przenieść się w świat dawzagospodarowania starego rynku, przed nej, romantycznej i dzikiej zarazem Rosji, odbyć podróź od Petersburga do
którą stanie nowa Rada Miejska.
(wal) Odessy przy dźwiękach rosyjskich romansów i piosenek ludowych.

Guzek chce umieścić
herb no Rynku

Z

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

Nieborów

OGŁOSZENIE PŁATNE

Ryszard Anyszka i wójt Jarosław Kwiatkowski dziękują sobie naiNzajem

stanęli wspólnie do pamiątkowego zdję- w ZAlunach. Ten zafundowali sobie jedcia, a kilkanaście minut później spotkali nak sami, płacąc po 45 złotych od osoby.
się na obiedzie w restauracji „U Bodzia"
(tb)

Dom Kultury w Zdunach

Czekoiąc

no owocowo-warzywne cudaki

W związku z odbywającym się co materiałem do jego powstania mają być teroku w Domu Kultury w Zdunach goroczne owoce i warzywa, chętnie o dziw„Świętem Jesieni", zorganizowany nych, zaskakujących kształtach. Przy wyzostał konkurs „Wesole i dziwne je- konywaniu „cudaka" można też: wykorzysienne cudaki <NtOCCNłO-warzywne". stać inne materiały. Organizatorzy licz.ą na
udział w konkursie rodzin i młodzieży oraz
ieszk:ańcy gminy są prosreni o do- podejściedokonkursuzhumoremiinwentją.
starcrenie do Domu Kultury stwo- Termin dostarcz.enia prac mija 16 listąJada
rzonego v= siebie indywidualnie Ogłosz.enie wyników i wręczenie nagród aulub respołowo „cudaka", r:z:.;li niezwykłe torom wyróżnionych „cudaków'' nastąpi
go, wymyślonego stwora. Podstawowym 19 listopada podczas Święta Jesieni.
(th)

M

-------------------OGŁOSZENIE PŁATNE

.p

ostępują podjęte na początku paź
dziernika prace przy układaniu cią
gów pieszych w Nieborowie. Z zaplanowanych prac ułożono już kostkę
wzdłuż pałacu Radziwiłłów w kierunku
skrzyżowania z drogą na Skierniewice.
W pierwszym etapie chodnik pociągnięto
do przystanku autobusowego, teraz od
przystanku do skrzyżowania. Od minionego tygodnia pracownicy firmy P.U.H.
Wodociągi i Kanalizacje Krzysztofa Kucińskiego z Głowna przenieśli się na plac
przed budynkiem Ochotniczej Straźy Pożarnej , na którym kostka została już prawie ułożona. W następnej kolejności uło
żony zostanie chodnik wzdłuż radziwił
łowskiego pałacu w kierunku na Bolimów.
W pierwszym etapie chodnik dociągnięto
do drogi na Chyleniec, teraz ułożony zostanie do drogi na Piaski. Jako ostatni ułożony
zostanie chodnik od nieborowskiego kościoła
do Zespołu Placówek Oświatowych w tej

ŁOWICKIEJ

-

Okręg

miejscowości.

1

Pozycja
na liście

·

3

Andrzej Grabowski
ISTA

-

KOALICJA
ZIEMI

xz~~~~ŹĆ1~

Kostka pr_zed OSP
wNieborowie

za

:roo RADY
ru ŁOWICKIEGO
3 POZVCJA NR 3

Andrz.ef Grabowakl, lat 53

Lekarz specjalista pediatra, neonatolog I laryngolog.

Ukończył studia w zakresie zarządzania
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Uzyskał Dyplom Ministra Skarbu Państwa,
uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych.
Posiada dute doświadczenie
w pracy spolecznej i samorządowej. '

Radny Rady Miejskiej 11111 kadencll,
Przewodnlc:zący Komisji Spraw Społecznych.
Członek Zarządu Miasta.

Artur Balik
Kandydat do Rady Powiatu Łowickiego

"

Magister pedagogiki. Trener I klasy piłki nożnej .
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Łowiczu.
Trener drużyn młodzieżowych w KS .Pelikan" Łowicz.
Wykładowca Mazowieckiej Wyż.szej Szkoły
Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu.
Radny Powiatu Łowickiego w latach 2002-2006.
Interesuje się sportem oraz zagadnieniami
z zakresu wychowania.
Jego pasją jest praca z dziećmi i młodzieżą.
Szanowni wyborcy
Zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich Państwa
o oddanie głosów na mnie w wyborach samorządowych.
Z poważaniem
Artur Balik

(wcz)

OGl.OSZENIE ZLECONE I OPt.ACONE PRZEZ KOMITETY WYBORCZV KOALIC.l/\ZIEMI ŁQWICl(IEJ
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1Olat prywatnej szkoły muzycznej w Łowiczu

FORTEPIAN, SKRZYPCE I NIE TYLKO
Utwory Beethovena, Chopina,
Wieniawskiego, Moniuszki i wielu
innych znanych kompozytorów za.
brzmiały podczas jubileuszowego
koncertu z okazji 1O-lecia działal
ności Niepublicznej Szkoły Muzycznej I i li stopnia w Łowiczu, jaki zorganizowany został w sali barokowej
muzeum w sobotę 28 października.

Spotkanie emerytów przyciągnęło
50 osób, które spędziły czas
w miłym towarzystwie

około

Spotkanie
emerytów wSP 4

W

sobotni wiecz.ór przed licznie zgromadzoną publiczności, a dla C?.ę,5ci
osób zabrakło miejsc, i.aprezentowali się najz.dolniejsi uczniowie szkoły, począwszy od
tych najmłodszych aż po najstarszych.
W drugiej c:z.<(Śei wystąpił ze.spół Camerata
Mazovia złożony z sochaczewskich muzyków, który swoim talentem zasiliła solistka Teatru Wielkiego w Łodzi Anna Jeremus. Zachwyciła ona słuchaczy nie tylko
swoim talentem, ale też charyzmą i osobowością. Koncert poprowadzony został
w bardz.o radosny, ciepły sposób, tak iż niektórzy słuchacze nie wytrzymali i przy
dźwiękach walca ruszyli w tany.
Na początku koncertu z.aiys historii szkoły przedstawiła jej dyrektorka i założyciel
ka Joanna Kruczyk. Szkoła powstała
15 września 1996 roku. Rozpoczęło w niej
naukę gry na fortepianie, skrzypcach i gitarze 19 uczniów. Po dwóch tygodniach tych
uczniów zostało 15, ale tyle na początek
wystarczyło. Placówka fimkcjonowała wtedy w wynajętych pomieszczeniach w SP
nr 6, dziś Gimnazjum nr 1. I nie były to
wcale słoneczne klasy w głównym budynku, le«Z ciemne pomiesz.czenia przy sali gimnastycznej. Ale na początek wystarczyło.
Obecnie placówka zatrudnia 14 nauczycieli. Uczy się w niej 63 uczniów w klasie
podstawowej pierwszego stopnia i 19
w klasie drugiego stopnia. Ponadto, poza
trybem szkolnym, uczy się gry na instru-

Nie zamykać się
w czterech ścianach
zień Seniora zorganizował w sobotę

D

Dyrektor szkoły Joanna Kruczyk na tle szkolnego chóru otwiera jubileuszowy koncert w łowickim muzeum
mencie 17 osób. W ciągu 10 lat przez placówkę przewinęło się 156 uczniów.
W roku 2000 placówkaotxzymała uprawnienia szkoły publicznej dla klasy pierwszego stopnia. Zmieniła też lokal na wynajmowany prywatny budynek przy ulicy
Mickiewicza. W 2002 roku wypuściła
pierwszych 6 absolwentów pierwszego
stopnia (dziś jest ich już 38). W tym samym
roku powstała też szkoła drugiego stopnia
Rok 2005 to przeprowadzka do własne
go, nowo wybudowanego obiektu przy

ul. Mickiewicza. 28 września 2006 roku
II stopnia otrzymała uprawnienia
publicznej.
d początku swojego istnienia placówka prowadzi kronikę dokumentującą
jej histońę.
- Nasi uczniowie nie tylko biorą udział
w szlwlnych lwncertach i uroczystościach.
ale z sukcesami sprawdzają swoje wniejęt
ności w lwnkursach międzyszkolnych i ogólnopolski.eh. Cieszymy się, że po I(} latach
udało nam się zgromadzić w szlwle bardzo

zdolną i

bardzo pracowitą młodzież, godnie

szkoła
szkoły

reprezentującą naszą placów~ i jesteśmy
z tego bardzo dwmzi - powiedziała reporte-

O

rowi Nowego Łowiczanina dyrektor placów.
ki Joanna Kruczyk.
Niedopowiedziałaczegośnajważniejsze..

go: re bez grosza publicznych dotacji zmieniła kulturalny klimat miasta. Stwmzyłaśrodowisko ludzi, którym muzyka jest bliska i któizy się na niej znają. Na pierwszych
koncertach uczniów sala w muzeum nie była
(wcz)
bynajmniej pełna. Dziś już jest

Nie zapomnieć
jak odchodzi poeta
Zmarłemu

niedawno doktorowi

Ziemowitowi Skibińskiemu poświę
cony jest najnowszy, drugi tomik
wierszy uczestników Łowickich
Warsztatów Literackich pt. „Ślady

drugie".

K
Swoje wiersze czyta

~

~a1
~ ~„
;

ku Kultury. Promocja wydawnictwa odbyła się w piątkowy wieczór 27 października w WK
Doktor Ziemowit Slo.biński odsłonił przed
uczestnikami warsztatów piękno poezji. Nic
dziwnego, iż prezentację rozpoczęły wierszepoświęconeJe_gopamięci: „Ostatniadro-

Małgorzata Obrębska

ZGODA 35
ULŁOWICZ

tel. (0-46) 837 49 86

KOMPUTERY

upić go można w Łowickim Ośrod

Kredyt
gotówkowy
do 100000 zł

POLECAMY:

• Startery NEOSTRADA TP
• INTERNET wsieci ORANGE

ŁOWICZ,

ul. BROWARNA 1OA

(od strony Al. Sienkiewicza, zielony budynek, lokal pod tarasem

tel./fax I0.461837-82-n

28 paździemil<a w Szkole Podstawowej nr 4 w Łowiczu Zarząd Mieszkańców Osiedla Dąbrowskiego. W spótkaniu udział wzięło około.50 emerytów -mieszkańców osiedla Dąbrowskiego, ulic Mickiewicza, Słowackiego, Topolowej i ż.abiej.
Podjęto ich uroczystym obiadem, naktó-.
ry składał się rosół, ziemniaki i kilka rodza~
jów mię.5 do wyboru. Program artystyczny,
na który złożyły się tańce i piosenki ludowC-p~wił ze.spół folklorystyczny działa
jącyw SP 4. Następnie mili goście mieli czas
na rozmowy w miłym towarzystwie prowadzone przy cieście, kawie i herbacie.
Jak mówią członkowie zarządu - przewodniczący KizysztofWięcek i Władysław
Walczak, co roku zarząd organizuje spotkania choinkowe dla najmłodszych, ważne jest
jednak, aby nie zapominać też o osobach
starscych. Jak mówi zaproszona na spotkanie przewodnicząca łowickiego Związ
ku Emerytów Z.Ofia Kurlcowska, takie inicjatywy są bardz.o potrzebne, gdyż za ich
sprawą starsi ludzie wiedz.ą, re ktoś o nich
dba i pamięta, że są komuś potrzebni.
W. takim wieku bowiem bardz.o istotne są
spotkania z innymi a nie zamykanie się
(wcz)
w czterech ścianach.

Zygzaki wzduńskim
domu kultury
uż się wrota otwierają, a Zygzaki się

ga" Jacka Rybusa i ,,Poeci z Bożej woli"
Anny Szafurowicz. Gościem wieczoru była
żona poety Maria Skibińska.
„Ślady drugie" prezentują wiersze dziewiątki poetów: Małgorzaty Obrębskiej,
Gemi, Jana Mońki, Barbary Krupki, Ewy
Tomczak, Jacka Rybusa, Martyny Jańczyk,
Anny Szafurowicz i Jakuba Pierzankowskiego. Ich deklarnacje wzbogaconezostały
utworami Starego Dobrego Małżeństwa
i Marka Grechuty na gitarę, skrzypce i bę
benek, w interpretacji Izabeli Pilarczyk, Michała Wojciechowskiego i Jakuba Kaźmier
skiego. Prezentację wzbogaciła wystawa
(wcz)
prac plastycznych Pauliny Cysak.

J

klaniają! - te są słowa piosenki z programu pt Zygzaki w TVPl zaproszą
przedszkolaków i uczniów klas "O" ze szkół
w z.dunach i Bąkowie na salę widowiskową
domu kultury w Zdunach I 5 listopada
o godz. 9.30. Para aktorów odtwarzających
główne role w przedstawieniu: Ireneusz Popiel - Zygzak Duży oraz Andrzej Szczerba
- Zygzak Mały wprowadzą przybyłe dzieci Zygzaczki do świata zygzakowych gier,
konkursów i zabaw. Organizatorzy informują, re na przedstawięnie mogą przxjść
taicie dzieci nie chodzące jeszcze do szkoły
ani przedszkola. Muszą przyprowadzić je
rodzice, ale wcześniej należy uprzedzić (tb)
·
o tym organizatorów.

l\IGLOO
ZGODA -

róg KSIĘżACKIEJ

tel. 046 830 20 91
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SAMOCHODOWE
Kupię osobowe (całe,

Teł.

rozbite, skorodowane).

0502-299-1 OO.

Kupię
Teł.

osobowe. Gotówka.
0500-167--070.
auta niemieckie, japońskie, inne.
0513-0 I 9--003.

Kupię
Teł.

Auta bezwypadkowe cale,
uszkodzone - kupię.

Tel. 046/831-85-71, 0501..SS1-006.
Kupię każde

auto.

Teł.

0500-167--070.

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

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

Koncesjonowane złomowanie pojazdów.
l.aświadczenie bez pośredników. Możliwość
odebrania pojazdu od klienta. Skup
samochodów. Tel. 0602-123-360.

Golf Ili 1.4 benzyna, 1991 rok, stan bardzo
dobry - spr.lCdam. Tel. 0510-051-461.

Uno I.O, 1996 rok, benzyna+ gaz, stan dobry
- sprzedam. Tel. 0601-153-564.
046/838-86-34.

Opel Vectra, uszkodzony silnik
2.0 D, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 0601-303-235.

Fiat I 26p, 1994 rok, czerwony, stan dobry
- sprzedam. Teł. 046/838-60-19 po 19.00,
0697-131-218.

Iveco, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-85-87.

Jeep Cherokee 2.5 ID, 1995 rok, 4x4
- sprzedam. Tel. 0504-288-998.

Auta powypadkowe, skorodowane

Sprzedam opony zimowe 13", 14", 15".
Tel.0509-791-220.

Autozlomowanie - powypadkOIMI
kupię.

Tel

0601~17·279.

Mercedes osobowy 300 D, 1982 rok
- sprzedam. Tel. 046/838-40-82.
samochód (może być rozbity)
lub w komis do Sprzedania,
powyżej 1990 roku. Tel. 0605--095-882.
Kupię każdy

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

kupię.

Teł.

Skup aut -gotówka Tel. 0513--019-003.
Kupię
Teł.

osobowe, dostawcze - gotówka
0509-791-220.

Toyota Yaris 1.4 D 40 (diesel), 2002 rok,
srebrny metalik - sprzedam.
Teł. 046/838-88-43, 0662-470-482.
Toyota Carina E 1.6 16V, 1992/1993 rok, gaz,
stan bdb - sprzoc1am. Tel. 0697-041-591.
Nissan Primiera2.0, 1991 rok, benzyna+ gaz
- sprzedam. Tel. 0698-085--003.
Uno 0.9, 1999 rok, I właściciel, 5-drzwiowy,
granatowy metalik, setwisowany, garażowa
ny, hak, 74 tys. km, irnmobili7.er, stan bdb,
cena do uzgodnienia. Tel. 046/837-81-04,
0606-237-786.
Skoda Felicia 1.3 combi, 1997 rok,
stan bdb, opony zimowe - sprzedam.
Tel. 046/837-57-32.

Kupię

auta - gotówka Tel. 0515-175-977.

VW Passat combi 1.8, 1990 rok, benzyna,
czarny, elelctryczne szyby, elelctryC2I1y ,
szyberdach, hak, 2 lata w kraju - sprzedam.
Tel. 0609-207-779.
Felgi: Opel Astra 13" komplet, Suzuki Swift
13" komplet, Markiza nowa, rozm. 3,0x2,0m
- sprzedam. Teł. 046/838-56-12.
Mitsubishi Galant 2.0 ID, 90 KM, 1994 rok,
klimatyzacja, ABS, 4x el.szyby, el.lusterica,
przyciemniane org. szyby, alarm, o.zamek,
immobiliz.er, halogeny, alufelgi, regulowana
kierownica, wspomaganie, stan bdb,
cena do uzgodnienia - sprzedam.
Tel. 0500-200-115.

Opel Agilla 12, 2000 rok, I właściciel,
serwisowany, autoalarm + opony zimowe,
15500 zł - sprzedam. Teł. 0662-235-933.
Astra combi I. 7 D, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0501-221.ffll.
Opel Astra combi 1.6, 1992 rok, benzyna
+gaz-sprzedam. Tel.0602-362-910po 19.00.
zł

126p, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0603-569-970.
Fiat I26p, 1994 rok - sprzedam.
Tel. 0513-184-091.
Audi 80 1.8 gaz, 1990 rok, stan dobry
-sprzedam. Tel. 046/838-09-48, 0606-837-{i85.
PeugeotBoxer2.5ID, 1994rok, 166tys.km,
niski, krótki, sprowadzony
z Niemiec - sprzedam. Tel. 0696-045-978.

Star 200, 1986 rok, wywrot J..stronny
+ drugi kompletny na cz.ęści - sprzedam.
Tel. 0604-267-833.
Renault 19 1.4 benzyna, 1995 rok, czerwony,
5 IOO zł, stan bdb - sprzedam.
Tel. 0502-599-338.

Mondeo combi GHIA, 200 ! rok, pełne
wyposażenie-sprzedam. Tel. 0607-144-264.

Fiat Brava 1.4, 1998 rok, granatowy, gaz
- sprzedam. Tel. 0515-138-358.
Opel Corsa, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 0668-18(}.957.
Nissan Primera 1.6, 1995 rok, bogate
wyposażenie - sprzedam. Tel. 0668-180-957.

Fiat I26p, 1991 rok - sprzedam.
Tel. 0606-758-477.
Daewoo lanos 1.5, 1999 rok - sprzedam.
Tel. 0504-113-422.

Fiat Ducato 2.8, I999 rok - sprzedam.
Tel. 0504-113-422.
VW GolflV 1.4 benzyna, 2002 rok, 3d,
48 tys. km-sprzedam. Tel. 0604-206-136.
Seat Ibiza 1.7 D, 1991 rok, stan dobry
- sprzedam. Tel. 0694-111-715.

I 25p, 1985 rok, gaz - sprzedam.
Tel. 046/837-24-02, 0663--013-190.
Nissan Sunny 1.4 16V, 1994 rok,
3-drzwiowy - sprzedam. Teł. 0607-343-338.
Polonez Caro 1600, 1994 rok - sprzedam.
Tel. 0607-343-338.
Peugeot 205, 1988 rok, benzyna + g~
czerwony. Wrzeczko I06, tel. 046/838-85-71.

Nysa - cz.ęści blacharskie, silnik po remoncie
- sprzedam. Tel. 0694-335-495.

Opel Corsa 1.2 +gaz, 1996 rok, bordo metalik
- sprzedam. Teł. 0601-204-034.

Skoda Fabia, 2004 rok, stan bdb,
wypooaż.ony, mały przebieg - sprzedam.
Tel. 0461837-71-53.

Daewoo Espero 1.5 I6V, 1998 rok, zielony
metalik - sprzedam. Teł. 0607-273-734.

Uno 1.4 gaz, 1996 rok, biały
- sprzedam. Tel. 0607-122-199.

Renault Laguna 1.8 + gaz, 1995 rok, zielony
metalik -sprzedam. Tel. 0601-922--073.

Mercedes dostawczy MB IOO, 1995 rok
- sprzedam. Tel. 0504-128-5'78,
046/861-17-04.

Ford KA 1.3, XI 1997 rok, I właściciel,
serwisowany, zielony metalik, 8700 zł
- sprzedam. Tel. 0504-129-914.

Polonez Caro, gaz, 1994 rok - sprzedam.
Tel. 0511-148-261.

Opel Omega 2.0 I6V +gaz, 1996 rok, bogate
wyposażenia- sprzedam. Teł. 0693-415-491.

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

Golf IV, lampy-sprzedam. Tel. 0508-909-732.

Peugeot 206 1.4 XS + gaz sekwencyjny,
1999 rok, 72 tys. km, bogate wyposażenie
- sprzedam. Tel. 0501-{i83-270.

Fiesta 1.3, 1997 rok, krajowy, czarny, alufelgi,
klima, zimówki, wspomaganie - sprzedam.
Teł. 0504-557-962.

126 el, 1998 rok; dojarka Alfu Lava!
jednokonwiowa - sprzedam.
Tel. 0607-930-258.

Opel Astra combi I A I6V, 1998 rok, biały,
wspomaganie, relingi, ABS, poduszka,
bezwypadkowy, stan dobry, 8700 zł
- sprzedam. Tel. 0608-409-744.

Ford Mondeo, 1994 rok - sprzedam.
ld. 0692-425-261.
Ford MondL'O 1.8 TO GHIA, 1996 rok,
bogate wyposażenie -r komplet kół
zimowych, I0700 zł - sprzedam.
Tel. 0608-755-881.
VW Gol fil 1.3, 1987 rok, 113 tys. km,
benzyna, 4000 zł - sprzedam.
Tel. 0502-996-654.
I26p, 1996 rok, stan bdb - sprzedam.
Tel. 0601-283-421.
Fiat Seicento 900, 1999 rok, 181 tys. km
- sprzedam. Tel. 046/830-00-36.

Nissan Primera, po kolizji - sprzedam.
Tel. 0505-488-083.

Passat 85 l.9Tdi, Sedan, 1998 rok,
US'lkodzony, 9500 zł. Tel. 0503-832-256,
0461861-26-15.

Teł.

Polonez Caro Plus, 1998 rok, benzyna, gaz,
wiśnia metal, I wta.;cicieł. Tel. 0503-832-256,
0507-777-285.
VW Polo I.I, 1990 rok - tanio sprzedam.
Tel. 0889-009-729.
Ford Fiesta I. I 1995 rok - tanio sp=dam .
Tel. 0889-009-729.

Polonez, 1998 rok - sprzedam.
0889-125-892.

Teł.

Uno I.O Fire, 1997 rok, 5-<lrzwiowy, bordo
- sprzedam. Tel. 046/838-46-44.
samochodowe: Polonez Caro
- wszystko, Uno I.O, 1993 rok; Mazda 626,
1991 rok; Renault 5; Renault 11; Ford: Scorpio, 1990 rok; Sierra; Mondeo, 1994 rok
- blacharskie. Teł. 0605--095-882.
Części

Golfll, 1991 rok, benzyna+ gaz, stan bdb
- sprzedam. Teł. 046/838-51-94,
0697-546-95 I.
Sprowadzę auto z Niemiec
na zamówienie. Tel. 0668-820-213.

ŻUk izoterma, gaz, I992 rok -sprzedam.
Tel. 0603-430-332.

Opel Corsa I .O, I2Y, 2000 rok - sprzedam.
Teł. 0602-489-317.
Opel Astra 11, 1.6 16V, 1999 rok, dobrze
wyposarony, 3-drzwiowy. Tel. 0608-442-467.

Seicento 900 +gaz, 2002 rok - sprzedam.
Tel. ()6()4-{j57-109, 0241285-25-51.
Ford Escort 13, 1996 rok, benzyna + gaz
- sprzedam. Tel. 0603-131-578.

•

Seicento, 2000 rok, gaz - sprzedam.
Tel. 0668-248-900.
Opel Corsa, 2000/2004 rok, gaz - sprzedam.
Tel. 0668-248-900.
Sprzedam dmuchawę do siana.
Tel. 046/838-02-90.
Mitsubishi 2.3 D 1..300, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 0501-529-520.
Fiat 126p, 19985 rok, sprawny - sprzedam.
Tel. 046/838-84-08.
SeatToledo2.0-spriedam. Tel. 0502-906-384.
126p, 1991 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-80-82 po 19.00.
Ford Mondeo combi 1.8 m, granatowy
- sprzedam lub zamienię. Tel. 0607-244-343.
VW Jetta 1.60, 1989rok. Tel. 0661-134-125.
BMW 316, gaz, 1992 rok, elelctryka
-sprzedam. Tel. 0604-413-669.
Nissan Primera 1997/1998 rok, klimatyzacja
- sprzedam. Tel. 0500-167--070.
BMW 318, 1995/1996 rok, klimatyzacja.
Tel. 0513-019--003.
Rower620Sdi, 1995 rok. Tel. 0500-167--070.
-VW Polo 1997 rok, I właściciel.
Tel. 0509-791-220.
Renault Megane, 200 I
Tel. 0513-019--003.

~.

klimatyzacja.

Opel Astra combi 1.6 I 6V. 1995 rok,
silnik elektryC2I1y I3 kW - sprzedam.
Tel. 0603--523-997.
Fiat Seicento 900, 1999 rok, I właściciel,
stan bdb, 7300 zł, złoty metalik - sprzedam.
Tel. 0668-373-061.

- sprzcdam. Teł. 0888-778-~39.

zł

Renault Clio 12 +gaz, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-78-31, 0887--060-149.
Nysa T522, na chodzie - tanio.
Tel. 046/830-24-68 po 17.00.
Nissan Sunny 1.7 O, 1987 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-82-36, 0602-447-{i83.
Opel Corsa 1.2, 2005 rok, 5-drzwiowy
-sprzedam. Tel. 0601-843-435.

Skoda I05S, 1983 rok, pomarańczowa,
stan dobry, IOOO tys. km; motor WSK 125,
1967 rok, czerwony, stan dobry, akumulator,
dokumenty·- sprzedam. Domaniewice,
ul. Szkolna IO, tel. 046/838-38-40
w godz. popołudniowych.

Skoda Fabia 1.4, 2001 rok, salon,
serwisowana, li właściciel - sprzedam.
Tel. 0606-329-477.

Cinquecento - kupię.
Tel 0500-420-702.
Punto -

kupię.

Tel. 0500-420-702.

Lanos -

kupię.

Tel. 0500-420-702.

Matiz - kupię. Tel. 0500-420-702.

TICO - kupię. Tel. 0500-420-702.
Felicia - kupię. Tel. 0500-420-702.,
Corsa - kupię. Tel. 0500-420-702.
Astra Sedan - kupię. Tel. 0500-420-702.
Kupię każdy

samochód

cały

i powy-

padkowy. Glowno. Tel 0606-233-179.

Fiat ce 100, 1995 ro1c, stan bdb - sprzedam.
0600-970-598.

i cale. Tel. 0601-161-030.

Fiat Uno I.O, 1998 rok, 5-<lrzwiowy
- sprzedam Tel. 0600-970-598.

Skoda Picap 1.9 D, 1998 rok - sprzedam.
Tel. 0603-872-897.

Daewoo Tico, 1997 rok, stan bdb - sprzedam.
Tel. 0501-818-524.

Ford, Opel, VW - cz.ęści mechaniczne
i blacharskie-sprzedam. Tel. 0421719-16--07,
9.00-17.00.

Teł.

Opel Astra 1.4 MPI, benzyna+ gaz, 1995 rok,
Sedan - sprzedam. Tel. 0501-818-524.
Honda Civic 1.4, benzyna+ gaz,
1997I1998 rok, salonowy, I właściciel,
zielony mdalik -sprzedam. Tel.()600-394-592.
Fiat ce 700, 1995 rok, czerwony, alarm,
zimówki, spoiler, 3500 zł - sprzcdam.

Seicento I IOO, I999 rok, gaz, alufelgi, alarm,
zderzaki w kolorze, czerwony,
bezwypadkowy, cena do uzgodnienia
- sprzedam. Tel. 0880-948-646.
Renault Oio 1.2, 1996 rok, zielony, 6400 zł
- sprzedam. Tel. 0608-427-135.
Matiz, 1999 rok, zloty metalik, 7600
-sprzedam. Tel. 0516-385-829.

Kupię powypadkOIMI, uszkodzone

Passat l.9ID-sprzedam. Tel.0504-019-557.
Skoda Fabia 1.4 MPI, XI 2000 rok, srebrna,
setwisowana, salonowa, 64 tys. km, stan
bardro dobry - sprzedam. Tel. 0509-061-804,
0421719-29-08.
Fiat 126p, 1989 rok - sprzedam.
Tel. 0421719-34-{i6.

Tel. 0604-991-296.

Silnik I26p, 1998 rok, 48000 km - tanio
sprzoc1am. 'rei. 0691-158-827.
Opel Astra 1.6 comb~ 1992 rok,
powypadkowy - sprzedam.
Tel. 0421710-87--05.
VW Polo 1.4, 1997 rok, zadbany, 11300

zł

- sprzcdam. Tel. 0504-399-363.

Skoda Felicia, 1997 rok, bordo metalik,
bezwypadkowa, serwisowana - sprzedam.
Tel. 0507-482-51 I.

Lublin izoterma, 1996 rok - sprzedam.
0693-441-557.

Teł.

Fiat 126p, 1999 rok, I właściciel, czerwony

Polonez 6Sł, gaz, 2001 rok, zielony metalik,
I właściciel - sprzedam. Tel. 0502-482-511.

- sprzedam. Tel. 0421710-94-84.
\blvo V40 1.9 ID, 1998 rok, przebieg

BMW 320 Coupe, 1995 rok, pełne wyposa-

190000 km - sprzedam. Tel. 0421710-80-32.

żenie, gaz sekwencyjny, fioletowy metalik,
stan idealny, 15300 zł - sprzedam.

I26p, Xll 1992 rok, autoalarm, zamek
centralny, stan bardro dobry - sprzedam.
Tel. 0512-53-00-34.

Tel. 0606-586-484.
VW Polo I.O, 1998 rok, zielony metalik,
5-drzwiowy, salonowy, zadbany, 13600 zł
- sprzedam_ Tel. 0606-586-484.
Ford Escort 1.6 16V, 1998 rok, bezwypadk<>wy, 5-<lrzwiowy, wspomaganie, salon, airbag,
biały, 8700 zł-sprzedam. Tel. 0501-211-484.
Opel Corsa 12 16V, 1998 rok, salonowy,
li właściciel, 5-<lrzwiowy, wspomaganie,
biały, 11900 zł, 114 tys. km - sprzedam.
Tel. 0604-564-269.

Fiat Brava 1997 rok, gaz. Tel. 0509-791-220.

Opel Corsa I.O 12V, 1999 rok, 87 tys. km,
zarejestrowany, 3-drzwiewy, wspomaganie,
fioletowy metalik, airbag, I0300 zł
- sprzedam. Tel. 0501-211-484.

Seat Ibiza 1.4, 1999 rok, garażowany
- sprzedam. Teł. 0602-840-827.

Matiz. 1999 rok, gaz, wspomaganie, ABS
- sprzedam.'Tel. 0606-395-256.

Laguna 1.8, 1998 rok, ABS, klimatyzacja
- sprzedam. Tel. 060~840-827.

Opel Astra, 1997 rok. gaz, wspomaganie,
~BS - sprzedam. Tel. 0668-445-178.

Kia Clarus 1998 rok, I właściciel,
klimatyzacja, gaz. Tel. 0500-167--070.

Felgi aluminiowe z oponami zimowymi 15",
rozstaw4x I OO-sprzedam. Teł. 0506-110-807.

Opel Vectra 2.0, 1993 rok. ABS, c.zamek,
szyberdach, wspomagpnie, alufelgi- sprzedam.
Tel. 0605-535-396.

Ford Fiesta I.I, 1993 rok -sprzedam.
046/837-24--06, 0880-949--096.

Polonez, 1992 rok, stan dobry, 700
- sprzedam. Tei. 046/839-42-05.

Sprzedam kola zimowe do Seata, 13".
0606-395-256.

Citroen Xsara, 2002/2003 rok, 5-drzwiowy,
bezwypadkowy, serwisowany, salon Polska,
80 tys. km, pełna opcja bez klimy, 20900 zł

Polonez 1996 rok - sprzedam.
Tel. 0662-173--079.

Komplet opon zimowych l'OC2l'lych z felgam~
I55x70 - sprzedam Tel. 0888-978-225.

Audi 80 1.8 B3, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 0660-663-327.
Żuk z gazem - sprzedam. Tel. 046/838-49-70.

Sprzedam tanio opony zimowe 13", stan bdb
- sprzedam. Teł. OJ568-445-l 78.

Teł.

Maluch, 1997 rok - ~
Tel. 0461838-50-70 po 19·00·
Lublin li, 1997 rok, wspomaganie
kierownicy, przygotowany do przewozu
żywca_ sprzedam. Tel. 0604-267-833.

Fiat I 2(iel, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 0663-531-509.

Opel Corsa 1.4, 1994 rok, 3-drzwiowy.
Tel. 0781-781-315.

Toyota Corolla l.90,2000rok,klimaty7.acja,
el.szyby i lusterka, poduszki x2 - sprzedam.
Tel. 0604-818-592, 0509-942-341.

Peugeot I06 l.Oi, 1995 rok, zielony metalik,
stan dobry, 116 tys. km, radio, szyberdach,
bezwypadkowy - sprzedam.
Tel. 0505406-307.

Absolutnie kupię Daewoo, Fiat, Opel
- w całości. uszkodzone, zniszczone, rozbite.
.,._ Tel. 0606-8'99-489.

Fiat Bravo 1.6, 1996 rok - tanio sprzedam.
Tel. 0781-781-315.

VW Golfll, 1985 rok-sprzedam.
Tel. 0504-{i30-343.

Mercedes 124 2.5 diesel, 1991 rok
- sprzedam. Tel. 0505-{i63-329.

Skoda Felicia MPI 1.3, gaz, 1999 rok;
Fiat I26p, 1996 rok; nowa przyczepka Sam,
zarejestrowana - sprzedam.
Teł. 0668-380-984.

Fiat I 26p, 1997 rok - sprz.edam.
Tel. 046/8 _ _ .
38 79 59

Peugeot I06 l.Oi, 1995 rok, niebieski
metalik - sprzedam. Tel. 0505406-307.

Seat Ibiza 1.4, 1999 rok, cena do uzgodnienia
- sprzedam. Tel. 046/837-23--02,
046/830-24-45.

VW Polo 1.9 SDE diesel, 1996 rok, wspomaganie, 2x pp, elektryC2I1e szyby, lusterka,
eł.ustawianie świateł, c.zamek, ABS, radio
- sprzedam. Tel. 0502-705-747.

VW Vento I .9TD, 1993 rok, stan bdb,
centralny zamek, elektryC2l'ly szyber-dach,
immobili7.er. Tel. 0604-152-756.

Mazda 323 F 1.6 gaz, skrzynia automat,
1990 rok - sprzedam. Tel 0661-150-270.

Opel Corsa 1.4, 1997 rok+ gaz- sprzedam.
Tel. 0506-172-909.

Renault Thalia 1.4, 2000/2001 rok,
bezwypadkowy, I właściciel - sprzedam.
Teł. 0502-084-091.

Opel Vectra 1.8 + 10C2I1a instalacja gazowa,
Xll 1992 rok, błękitny melalik - sprzedam.
Teł. 0508-701-086.

VW Passat B5, 1.8 20V, benzyna+ gaz
- sprzedam. Tel. 046/838-83-53.

beżowy,

Sprzedam części do Forda Mondeo,
1~ rok. Tel. 0509-791-220.

Audi 80 1.8 + gaz, SB/automat, 1985 rok
- sprzedam. Tel. ()6()4-{j95-066.

BMW, 1994 rok, po wypadku - sprz.edam.
Tel. 046/837-85-87.

Renault Laguna combi, 1997 rok, 7300
- sprzedam. Tel. 0698-565--005.

Skoda Felicia 1.3 MPI, 2000 rok, niebieski,
gaz, I właściciel, c.zamck, alarm, bezwypadkowy, stan dobry. I0900 zł - sp=dam.
Teł. 0500-026-841.
Polonez Truck, 1998 rok - sprzedam.
TcL 046/837-33-08.

Kupię każdy korodowany, rozbity, czysty,
brudny i ,,każ.dy". Płatne gotówką,
Peugeot J5 dostawczy, 1991 rok - tanio
satysfakcja gwarantowana.
. sprzedam. Tel. 0602-437-905.
Tel. 0660-680-306, 0698-584-316.
Mercedes C 2.2 O, 1996 rok, ABS, radio,
Opel Vectra 2.0, 1998 rok - sprzedam.
klimatyzacja - sprzedam. Tel. 0880-536-235,
Teł. 0691-70H84.
046/833-22-95.
VW Golf, 1995 rok oraz Mazdę 323F,
Ford Escort combi 1.8 D, 1995 rok;
1994 rok - sprzedam. Teł. 0607-549-505.
VW Wento 1.6 benzyna, 1994 rok;
"Fiat I 25p. 1990 rok, stan dobry - sprzedam. Opel Corsa 1.7 TOS, 1997 rok - sprzedam.
Teł. 0889-990-384, 046/837-08-42.
Tel. 046/ll37:96-79.

Łady

- kupię. Tel. 0604-228-214.
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Seat Ibiza 1.9 SD, 2004 rok - sp=dam.
Tel. 046/837- 11-81.

Cinquecento 700, uszkodzona skrzynia
biegów - pilnie sprzedam. Tel. 0600-294-213
po 17.00.

• kupię, zezłomuję.
Tel. 0606-814-679.

-·

DROBNE

Tico, 1999 rok - spizedain.
Tel. 0502-394-MS, 042/719-10-84.
Sprzedam drzwi do Audi 84, lewe - przód
i tył, kompletne. Tel. 0608-392-207.
Passat combi 1.8, 1993 rok, gaz, Uno,
1999 rok, Jetta 1.6, 1989 rok, gaz, Escort 1.3,
1996 rok, Audi 80 gaz, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 0421719-20-77, 0604-392-8?6.
www.aut<>-agro.gratka.pl
I

Palio 1.6 I 6V, 2000 rok, gaz - sprzedam.
_ _
392 876

Teł. 0604-

Passat Sedan, 1990 rok, gaz, hak, 6500 zł
- sprzcdan\ lub zamienię na Forda Transita.
Teł. 0609-310-962.

Corsę, 5-drzwit>wą- kupię. Tel. 0695-502--028.
Mercedes 192L gaz, 1991 rok -sp=dam.
0509-599-433.

Teł.

Nissan Micra 1.0, 1996 rok
- sprzedam. Tel. 0695-893-436•
Skoda Felicia combi 1.3. Ą 997 rok,
granat IMCZ - sp=dam. Tel. 0602-430-299.
I tonda Civic, I 9<l6 rok, salon, 5-drzwiowy,
gaz, alarm, c.zamek -sprz.cdam.
Tel. 046/837-72-98 po 18.00.
Kupi~

wszystkie auta - zaświadczenia.
za auta. Teł. 0889-539-501.

Płacimy

Tawria, 1992 rok, stan dobry - sprzedam.
Tel. 0461837-31-29.
Opel l.afiracomfort 2.0 OTL, 2000 rok, srebrny metalik, alufelgi, hak, halogeny, o.zamek
z pilota, eł.szyby, eł. lusterka, tempomat, komp.
pokladowy, ppx2, ABS, książka serwisowa
- sprzedam. Tel. 0609-135-425.

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „NŁ":. KWIACIARNIA „IKEBANA" NA NAROŻNIKU NOWEGO RYNKU I UL.KOZIEJ;
•KWIACIARNIA „EGZOTYCZNA" NA UL. STANISŁAWSKIEGO 6; •KIOSK OS. DĄBROWSKIEGO 24 ·RAMPA; •KIOSK LOTIO NA OS. BRATKOWICE; •TARGOWICA
MIEJSKA W ŁOWICZU - PAWILON NR 4 - PUNKT SPRZEDAŻY PRASY (NAPR2!ECIWKO ALEI Z WARZVWAMI); • SKLEP P. KRYNICKIEGO NA UL ŁĘCZYCKIEJ;
• SKLEP P. JANKOWSKIEJ W JACKOWICACH; • SKLEP P. PIECHOWSKIEJ W CHRUŚLINIE; •SKLEP P. PAPIERNIK W KOMPINIE, BEDNARACH I NIEBOROWIE;
• SKLEP P. PACLER W BOBROWNIKACH; • SKLEP P. MOTYLSKIEJ W JAMNIE; • KIOSK P. WESOŁOWSKIEJ NA RYNKU KOPERNIKA W KIERNOZI; a 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 WŁ YSZKOWICACH; •SKLEP P. WODZYŃSKIEGO W ROGÓŻNIE; •SKLEP GS W ZŁAKOWIE KOŚCIELNYM; •SKLEP P. FIGATA W NIEBOROWIE; •SKLEP
P. SZALENIEC W ZABOSTOWIE; • SKLEP P. SOKALSKIEJ W ZAWADACH; • SKLEP P. TOMCZAK W BRODNYM JÓZEFÓW; • SKLEP P. FOKS W GRUDZACH
STARYCH NR 60; • SKLEP P. GASIK W RYBNIE NA UL. DŁUGIEJ 2; • SKLEP P. WIERZBICKIEJ W STACHLEWIE; • SKLEP P. TOPOLSKIEJ W KURABCE;
• SKLEP f". GREFKOWICZ W HUMINIE; a SKLEP P. DRAGAŃSKIEJ W KOCIERZEWIE PŁN.; • SKLEP „KOS" W GĄGOLINIE PŁD.; • SKLEP
„U MICHAŁA" P. WRZESIŃSKIEGO W OSMOLINIE, UL. RYNEK 1; • PPH „KARINA" P. LUCYNY SIEWIERA W BEDNARACH KOLONII; • SKLEP P. GŁOWACKIEGO
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; a SKLEP P. ZAJĄC W ZDUNACH 142; • PUNKT POCZTOWY P.URSZULI ORZESZEK W SOCHACZEWIE NA Ul. PŁOCKIEJ 46148; •SKLEP
WIELOBRAN.ŻOWY P. MAŁGORZATY SZAGA W SOBOCIE PRZY PLACU ZAWISZY CZARNEGO 12; •SKLEP WIELOBRANżOWY P. KWIATKOWSKIEGO W ZDUNACH 25
PUNKTY PRlYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „WIEŚCI": •SKLEP SPOŻYWCZO-MIĘSNY GŁOWNIE, UL, SIKORSKIEGO 4; •SKLEP
WIELOBRAN.ŻOWY W GŁOWNIE, UL. HUTA JÓZEFÓW BL. 3; • KIOSK PRZEMYSŁOWY W STRYKOWIE PLAC ŁUKASIŃSKIEGO 2; •SKLEP Z ART. SPOŻYWCZOo,.
PRZEllWSŁOWYMI W STRYKOWIE, STARY RYNEK.

w
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Ablolulnle cale, osobow9,
uszkodrone - kuplf. Tel. 0509-228-325.

Katali7atory - kupię. Tel. 0609-924415.
Kuplf kałallutory _ każdy.

Opel Omega 2.0 combi, 1995 rok, gaz
sekwencyjny-sprzedam. Tel. 0501--000-036.

Absolutnle kuplf każda auto.

Tel.~1-247.

Opel Omega B combi 2.0, benzyna, 1996 rok,
granatowy metalik, stan bdb, pełne
•
wyposa7.enie, bez slcÓI)'. Tel 0504-531-593.

Tel. 0506471-247.

Matiz Joy, 1999 rok - sprzedam.
Tel. 0502-299-100.

Astra Sedan, zadbaną - kupię.
Tel. 0606436-231.

Men:edes 310 D, 1992 rok, kontener

Auta powypadkowe skupujemy.

Tel. 0605-100-674.
Cinquecento 700, 1996 rok, cena 2800 zł
- sprzedam. Tel. 0668:802-500.

Corsa C-3 Comfort 1.7 DTI, 2002 rok,
88 tys. km, granatowy metalik, ABS, EBS
- sprzedam. Tel. 0505--027-560.
Cąści

krajowe i zagraniczne.

Tel. 0506-671-247.

Daewoo F.spero 1.6 16\1, gaz, 1998 rok,
zielony metalik, stan b. dobry - sprzedam.
Tel. 0501-586-017.
Daewoo Lanos, 1998-2000 rok Tel. 0694-216417.

kupię.

Escort 1.6 I6V + gaz, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 0509-182480.
Fiat Seicento I.I, XII 2003 rok, I wlaścicie~
bezwypadkowy, 12600 zł - sprzedam
lub zamienię na tańszy. Tel. 0501-715-óOO.
Fiat Siena 1.6 16V + gaz,XII 1997 rok
- sprzedam. Tel. 0501-742-540.
Fiat Siena. 1997-1999 rok_ kupię.
Tel. 0695-883-441.
Fon! Curier, 1992 rok, osobowy, 2000 zł
- sprzedam. Tel. 046/815-03-11.
Fon! Esoort 1.8 TOI, 1998 rok - sprzedam.
Tel. 0603-229-ó3 I.

Ford Fiesta 1.25 16\1, 1995 rok, bogate
wypOOażcnie, cena 6900 zł - sprzedam.
Tel. 0600421-ó37.

- sprzedam. Tel. 0608-634-384.

Mercedes okular 2.2 D, 1996 rok, świcio
sprowadzony, przerejestrowany, bogaJe
wyposażmie, cena 23200 zł - sprzedam.
Tel. 0602-ó60-126.

N1SS311 Almera, 1.4 benzyna, Sedan, 1998 rok,
kolor czarny, kupiony w salonie, wyposaże
nie: ABS, elektxyczne szyby, lusterka, dwie
poduszki powietrzne, centralny zamek,
immobilizer- sprzedam. Tel. 0604483-560.
Opel Astra 1.6, 1997 rok, gaz, bezwypadk<>wy, cena 8500-sprz.edam. Tel. 0604-1~15
Opel Astra l.4B, 1991 rok, 5-drzwiowy,
wspomaganie kierownicy_ sprzedam.
Tel. 0607-óll-848.

Opel Vectra

1.8~

Opel Vectra, rozbity na ~ - sprzedam.
Tel. 0507-385-060.
Polonez Cargn 1.6, 1997 rok, bezwypadk<>wy, 3400 zł- sprzedam. Tel 0602-367-765.
Polonez Caro, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 046/81-57-310.
Polonez Truck, 1992 rok, gaz, aluburty,
:zabudowany, 2-osobowy, krótki - tanio
sprzedam. Tel.0503-<i0"?-085, 066()..636-814.
l'wlto, 5-<lnwiowe, zadbane Tel. 0606472-251.

kupię.

Seicento, 1998-2000 rok - kupię.
Tel. 0695-509-226.

Opel Astra Classic _ , gaz,
14
1998 rok,
zielony metalik, bezwypadkowa, 12800 zł,
możliwość rat, zamiany- sprzedam.
Tel. 046/835-33-08.
Opel Astra I 1. l6V,
6
1999 rok, 5-<lnwiowa,
bezwypadkowa, 12700zł _sprzedam
lub zamienię na Cinquecento, Seicento, Tico,
Uno. Tel. 046/834-81-14.

Toyota Corolla 1.8 D, 1991 rok, 4-drzwiowy,
szaiy metalik, cena 5500 zł - sprzedam.

Opel Astra U 1.6 16V, IX 1999 rok,
I właściciel - sprzedam. Tel. 0604-508-457.

Uno, 1993 rok, gaz - sprzedam tanio.
Tel. 0507-938-465.

Opel Astra u combi 1.7 on, 2003 rok,
bezwypadkowa, 1 właściciel - sprzedam.
Tel. 0603-588-228.

Vectra, 1997-1999 rok, bezwypadkowa
- kupię. Tel. 0692-1129-882.

Opel Corsa I.O 12V, 1998/f999 rok,
cena 8900 zł - sprzedam.
Tel. 0600421-ó37.

Ham Civic 1.6, 2001 rok, 5-dzwiowy,
. Opel Kadet 20i, biały, combi, 1990 rok,
klirm, I~ - sprmlam. Tel.0606-975-932 - sprzedam. Tel. 0691-534-272.

Składy

1995 rok, bezwypadkowy,

stan bdb - sprzedam. Tel. 0668426-210.

Sprzedam opony 2 szt, 155/65 R 13, nowe,
· ·
cal
150 zł.
meuzywane, OIOC2lle, cena
Tel. 0694-28-7447.

-·-

Jil POL-SKONE
• drzwi stalowe
z blachy
ocynkowanej
•wypełnienie:

pianka
poliuretanowa
• 1 zamek
• 4 panele
•wersja IV
·kolor: brąz
•bez klamki
i wkładki
• szerokość 80

26

\blkswagen Transporter 1.9 D, 1993 rok,
3-0SObowy, furgon - sprzedam.
Tel. 0608-ó34-384.

PRJVJęCIE

ZA POMÓWIENIE
ALICJĘ BRZOZOWSKĄ Wicie

Łowicz

ul. Warszawska 1

tel. 046 830 OO 75
firma organizuje tanio obfite

R·1392

-~rnnn ~® ~

.
/
centrum

bezpłatna

konsultacja

oraz Inne

"~„ekorowonłed

li'.! najwyższa możliwa jakość organizacji
li'.! profesjonalna obsługa
\
li'.! piękny wystrój sali Z.apranom~
Łowicz, ul. Zagrodowa 32d
~
tel. (046) 830-31-35, kom. 0504-359-441 ~

./ nlepOwłQtzalnq I miłą cdlńódert

I

1.

2 1 ~·

J

ZAPEWNIAMY:

31 ! Tel. (M)D7.... 83łn-475,-ftł.118

m'

00 ·

WESEtNE

./ wspanłotq. wykWalllkowanq obshi09
./ posiłki „palce lizać " wiejski stół
"' dwie sale (sala taneczna t saki jadolna)

50

-i

\blkswagen Transporter 19 TO,
1996 ·rok, 6-0SObowy - sprzedam.
Tel. 0608-ó34-384.

ZORGANIZUJEMY TOBIE

PRZEPRASZA

Pecan, gr. 7 mm, CLICK,
klasa ścieralności AC3

Tel. 0501-586-017.
Toyota Corolla combi 1.4, 2003 rok,
I właściciel - sprzedam. Tel. 0606-975-932.

~m,W(Sfłłf
.Jyntex

ZOFIA SZWAROCKA, Wicie 7

budowlane

Imprez~

olcolcznokfowe

odchudzania ./ i f~~~
i odzyw·iania

~

<O

· wŁowiczu

0

skuteczności
ZAPISZ SIĘ

0510-083~833

NAJLEPSZV
SALON W POLSC
STRYKÓW
ul. Ozorkowska 10
Tel. 0606-238-181

JPGARAGE®

FAKTURY VAT

Od 1981 roku robimy swoje.
Profesjonalnie.

lódi; ul. Strykowska 131

CZVNNE 10.00-18.00 pn., śr., czw.)
9.00-17.00 t., wt.), 10.00-14.00 (sb.)

(wyjazd z Łodzi na Łowicz)

OFERUJEMY

salon: (042) 617-07-20 pn.-pt. 9-18, sob. 9-14
samochody używane: (042) 617-07-19
serwis: (042) 617-07-17 pn.-pt. 7-18, sob. 8-14
blaclania lakiernia: (042) 653-35-39

www.apgarage.peugeot.pl
e-mail: apgarage@peugeot.com.pl

meble kuchenne
do zabudowy
111 szafy wnękowe
111 garderoby
111

www.peugeot.pl

Peugeot I07, niezły łobuz. Sprytny, zwtnny, a równocześnie
w pełni bezpieczny I oaaędrty. jego ciena budzi łala\ samą sympatię jak lego W)'gl;td. Zapraszamy!
PEUGEOT. ZAPROJĘKTOWANY, BY CIESZY'Ć.
Liczba samochodów .....,,iaona. Sttz.e&6ly w alonie ""'JFOt.
Z".uqde pdwa: 4, I VIOO Ian, emisja CO:t: 109 f/krn, cla slWca 1.4 HOI 54 KM.

telefon kontaktowy
R-1110

•

pomiar
i projelct
qn
.„IS
IV'l I
J

CENY
..1
proaueenta

DO FIRMY 604-569-301 .
DO SKLEPU 781-688-714

ft.

-

MOTOROWE
Motocykle -

kupię.

Tel. 0513-019-003.

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

motorynkę.

Tel. 0692-493-616.

MZ ETZ-250, 1984 rok, stan dobry
- pilnie sprt.edam. Tel. 0604-287-677.

Spr.t.edam CZ-175. Tel. 0663-972-937.
Sprzedam motorower Jawa 50, Ogar 200,
stan ogólny dobry. Tel. 0788-170-406.
MZTS 150, stan dobry, dorzucę drugi silnik

cena 430 zł-sprzedam. Tel. 0695-289-120.

GARAŻE
GARAżE BLAS1.AKl-WYTANEJ

NA MAZOWSZU. TEL 0609-30-J0.31.
Sprzedam garaż przy lntennarche.
Tel. 0509-318-482.
Sprzedam garaż. Tel. 0500-089-442
(lub 046/837-86-46 po 17.00).
Sprzedam g;iraż, ul. Kwiatowa.
Tel. 0695-406-092.
Sprzedam g;iraż, os. Bratkowice, I rząd miedzy
lntennarcheacmentarz.em. Tel. 0500-651-244.
Sprzedam garaż murowany, os. Szarych
Szeregów. Tel. 0694-922-650.
do wynajęcia. Tel. 0461837-53-67,
0691-620-83 7.

Garaż

Do wynajęcia g;iraż, os. Starzyńskiego,
od grudnia. Tel. 0601-239-804.
Garaże

blaszaki, tanio,
profasjonalnie. Tel. 0609-303--031.

NIERUCHOMOŚCI
-SPRZEDAŻ
Duża posiadki.5ć 1,70 ha, duży dom,
okolice Domaniewic. Teł. 0501-231-510.

Sprzedam nieruchomość, 7.dtmy.
Tel. 0604-489-285.
Sprzedam gospodarstwo rolne
(dom piętrowy, 2 stodoly, obora, garaż),
Wola Stępowska. Tel. 0608-482-820.
60 mkw., w cegle+ garaż- sprzedam.
Tel. 0604-627-662.
Sprzedam atrakcyjne działki budowlane,
rolno-leśne i leśne na pa.edmieściu Łowicza.
Tel. 0606-902-222.
Sprt.edam 1,5 ha łąki nad BZU11!,
Tel. 0604-582-243.

-

Sprzedam działkę budowlaną oraz grunty
orne. Tel. 0693-449-162.

Łowicz.

83 mkw., cegła, ul. Bolimowska. li piętro
- sprzedam. Tel. 0604-172-273.
SprLCdam 72 mkw. lub zamienię na 2 mnicjSZ<'.
Tel. 0509-824-479.
SprLedam motel - restauracja i stację
benzynową w budowie, trasa Kutno - Łowicz.
Tel. 0604-208-588.

Działka

przy ul. Sowińskiego i Cebertowicza

Sprzedam działkę budowlaną, os.
Tel. 046/837-69-33.

Mysłaków.

Głownie.

Tel. 042/719-10-55 po 20.00.

Sprzedam 1,25 ha ziemi, gmina Stryków.
Tel. 0695-586-098.
Działki,

media, okolice
Tel. 0506-402-647.

Głowna.

Działki: trasa nr 2, Dachowa, Maurzyce.
Tel. 0601-439-657.

Sprzedam nowy wykończony dom w Rawie
Mazowicckitj Tel. 0608-456-588.

Zamienię M-4 na domek, Łowicz.

Tel. 0503-977-175.

Sprzedam ziemię 5,5 ha gm. Cielądz.
Tel. 046 814-20-17.

Dom z działką 60 arów, przy ul. Łódzkiej I 09.
ul. Łódzka 29 po 18.00.

Sprzedam IIZy działki 2 zł/mkw. w okolicy
Rawy Mazowieckitj. Teł. 0697-275-097.

Wiadomość:

małe

Kupię ziemię. Teł.

0600-928-211.

lub dom
do remontu - Nieborów lub okolice.
Tel. 0697-623-993.
mieszkanie do 40-48 mkw.
Tel. 046/837-33-68.

Wynajmę finnie mieszkania+ garaż

Działkę, ziemię.

Tel. 0604-318-472.

w bloku w Łowiczu. Tel 0600-365-799.

Kupię ziemię

w Nieborowie.

Do wydzierżawienia 2 hale, c.o.
Tel. 0600-608-150.

Kupię działkę

w okolicach Pilaszkowa,
·w Pobliżu Otolic. Tel. 0601-662-927.
M-4 na os. Tkaczew lub zamienię M-3
na M-4 na os. Tkacz.ew. Tel. 0609-857--023.

Kupię

mieszkanie do 40 mkw. lub mały
domek na działce. Tel. 042/719-57-92
Kupię

Kupię

mieszkanie do 40 mkw.
Tel. 0510-281-982.
5-1 O ha okolice
Dmosina. Tel. 0511--030-660.

Głowna,

lub dom do remontu
przy głównej ulicy w Głownie.
Tel. 0509-707-063.

do wynajęcia M-2 w
Tel. 0605-786-280.
Poszukuję

Kupię

mieszkanie w Skierniewicach
do 40 mkw. Tel. 0661-247-575.

mieszkanie 25mkw, balkon,
I piętro, os. Brooicwskiego 4 na większe,
również w centrum. Tel. 0693-080-584.

Sprzedam dom os. Za<lębie nad zalewem.
Tel. 046/833-05-83.

Kupię działkę

Sprzedam działki w Borowinach 0,5 ha
i większe. Tel. 046/832-72-38.

Budynek biurowo-lnieszkalny z działką
I IOO mkw., Skierniewice,
ul. Nowomiejska 58. Tel 0607-164-864.

Sprzedam mieszkanie 83 mkw"
ul. Bolimowska. Teł. 046/837-49-04
po 18.00, 0660-783--017.

Kupię ziemię we wsi Doleck.
Tel. 0693-193-657 po 20.00.

Sprzedam dom w stanic surowym z działką
w Łowiczu. Tel. 046/838-43-21 wieczorem.

Sprzedam działkę budowlaną o powierzchni
2800 mkw., ul. Feliksów 28, media w ulicy.
Tel. 022/840-28--01, 0515-660-815.

Pawilon handlowy, os. Dąbrowskiego,
Łowicz. Teł. 0693-126-258.
Zamienię

Spółdzielnia

Ogrodniczo-Pszczelarw Łowiczu sprzeda
nieruchomość w Sobocie, gm. Biela'wy (grunt 5550 mkw„ zabudowania
460 mkw.). Teł. 046/837~
w godz. 8.00-15.00.
ska

„Pszczółka"

Sprzedam działkę budowlaną, 2500 mkw.,
·okolice Łowicza. Te~. 046/837-47-52.

Sprzedam gospodan;two 11,41 ha
z budynkami - tanio. Tel. 0691-715-496.

Posiadłość

I ,70 ha, dom. o pow. mieszkaniowej 75 mkw., miejscowość Mysłaków.

Sprzedam las. Tel. 0667-257-470 po 20.00.
Sprzedam dom z działką,
Tel. 0509-822-425.
Sprzedam gospodan;two rolne 7,75 ha,
budynek mieszkalny i gospodarczy,
Klotyldów, gm. Bedlno, przy trasie
Poznań-Wan;zawa. Tel. 0221631-81-55.
32 mkw., w Łyszkowicach.
Tel. 0504-113-156 po 19.00.

Sprzedam dom z lokalami na działalność
gospodar=i, Rawa Mazowiecka,
ul. Jerozolimska 17. Tel. 0502-955-459.
Sprzedam M3, li piętro, Biała Rawska.
Tel. 05I3-901-810.
Sprzedam las.

Teł.

0788-170-350.

Mieszkanie 48,4 mkw., Skiemiewice.
Tel. 046/832-45-97.
Działka

budowlana 640 mkw., wszystkie
media, Bolimów. Tel. 0601-300-638.
Sprzedam działkę rolno-bud(>wlaną
o pow. 5800 mkw. w Dąbrowicach.
Teł. 0606-882-756, 0606-882-776.

Do wynajęcia lokal przy ul. Mickiewicza
w Łowiczu. Tel. 0509-318-482.

Przyjmę na stancję dwie osoby, niepalące,
bloki w centrum Łodzi, ul. Wolborska.
Tel. 0606-102-795.

Łowiczu.

300 mkw.
Tel. 0607-267-206.

Mieszkanie do wynajęcia, 25 mkw.,
Tel. 0602-198-149.
Wynajmę mieszkanie, os.
Tel. 0508-147-697.

Łowicz.

Starzyńskiego.

Wydzicr'tawię tanio budynek mieszkalny.

Do

107, tel. 046/830-38-17.

wynajęcia

Wynajmętanioplac950mkw„garaż50rnkw„

Do wynajęcia pub „Murowana Piwnica",
Rawa Mazowiecka, ul. Wyszyńskiego I.
czynsz 980 zł/msc. Teł. 0606-952-277.
Poszukuję do wynajęcia mieszkanie
lub pokój, Skierniewice, Bolimów
lub okolica. Tel. 0508-435-162.

Do wynajęcia mieszkanie 47 mkw„ 3 pokoje.
Tel. 0501-139-944.

lokal. Tel. 046/837-32-54.

KUPNO - RÓŻNE
Tel. 0504-350-641.

Stare przedmioty gospodarstwa domowego,
gospodan;twa rolniczego i inne.
Tel. 08B9-ll 8-420.
Kupię używane

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

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

Kupię wiertarkę stołową kolumnową.

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

Sprzedam 2 ha ziemi w miejscowości
Chrusty Stare. Tel. 0513-159-763.

Lokal 40 mkw., na ul. z.duńskiej - do wynajęcia. Tel. 046/837-68-42 godz. I0:00-17.00.

Łowicz.

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

Dom. Nieborów 136E, 220 mkw..
mieszkalnych na działce 700 mkw.
Tel. 0608-074-059.

Wynajmę 100, 200, 300, 600 mkw.
powierzchni magazynowej, Łowicz,
ul. Magazynowa 11. Tel. 046/837-69-33.

Zamienię mieszkanie 36 mkw. na wi<;ksre
60 m~-w., os. Bratkowice. Tel. 0600-820-563.

Sprtcdam dom z działką 2500 mkw.
w Lipcach. Tel. 0606-359-678.

Wynajmę pokój studentce w Warszawie,
dzielnica Bemowo. Tel. 046/837-69-33.

Drzwi z Niemiec, rolety, okna PCV
i nowe - duży wybór, dobre ceny Tel. 0602-617-895.

Tel. 0667-018-067.

Sprzedam nowy wysokiej klasy materac
I 60x200. Tel. 0660-934-887.
Regał na wysoki połysk. Tel. 046/837-74-34.
060 I-508-927.

Suknia ślubna, rozm. 38/40.
Tel. 0662-061-851.
Stemple budowlane. Tel. 0665-723-997.
Sprzedam pianino. Tel. 046/837-30-44.
Sprzedam grzejniki żeliwne.
Tel. 046/837-40-79.

Produkcja, sprzedaż: ogrodzenia
betonowe (dowóz, montaż), kostka
brukowa (dowóz, układanie). daszki
na słupki, kolumny wspieraiące
do budynków, fontanny, figury ogro-

00-, przepływy, płyty kmnienne, eko.
os. Górki, ul. Łęczycka 116,
tel. 046/837-12-15, 0600-328--025.
Łowicz,

~

Kolumny wspierające do budynków
400 zł brutloł1 szt Tel. 0662-089-818.
Nowy wózek inwalidzki. materac
Tel. 0661-826-840 po 18.00.

Sprężarka uszkodzona 160 I; piec
akumulacyjny. Tel. 0694-335-495.

Sprzedam myjkęgorącowodną Kaiszer. nowa,
z gwarancją, faktura VAT. Tel 0604-078-564.

Agregat do wody lodowej 9 kW, 2900 I/min
wraz z pompą na palecie. Tel 0667-296-582.

Zestaw komputerowy.
Tel. 0608-263-951.

używany.

Pice c.o., stalowy. Tel. 0601-891-477.
Komputer z monitorem - tanio.
Tel. 0500-204-559.
Meble pokojowe, regały sklepowe.
Tel. 046/837-68-90.
Sprzedam Casio - 200 zl.
Tel. 0604-318-472.
Sprzedam sukienkę ślubną - białą,
rozm. 36 - tanio. Teł. 0502-982-594.
Strój kocierzewski, kaftaniki,
Tel. 0601-613-883.

narzutę.

Drzwi wewnętrzne 80 cm - 2 szt.
Tel. 046/837-23-83.
Komputer - tanio. Tel. 0781-997-992.

Grzejniki żeliwne. mało
Tel. 0694-993-102.

używane.

Dworska 7. Tel. 0608-392-207.

Zamrażarka skrzyniowa I 25 I.
Tel. 046/837-21-43.

Kupię złom - każ.clą ilość. Głowno.
Dworska 7. Tel. 0608-392-207.

Sprzedam kamień polny
Tel. 0604-685-367.

gruz - każda ilość.

Piątek.

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

Tel. 0502-370-026.
· ----Kupię podkłady kolejowe.
Tel. o698-342-8 I I.
Przyjmę

używane

Używane r{leble stylowe, skórzane i inne
(z Zachodu). Przystępne ceny- do negocjacji.
Tel. 0605-721-113.

Pokój, kuchnia. łazienka. c.o.
Tel. 0504-10-2().20.

Kupię złom.

Fim>a Garna oferuje piece na ekogrosrek
i uniwersalnczm<intażem. Tel.0602-587-341.

odleżynowy.

lokal 160 mkw. (Piwnica), Rawa
Mazowiecka. Tel. 0606-952-277.

Do wynajęcia pokój w Wan;zawie (centmm).
Tel. 0501-145-226 po 17.00.

4 ha ziemi z możliwością zabudowy, Kaleń
k. Rawy Mazowieckiej. Tel. 046/815-19-53,
kom. 0606-436-704.

W dniu 17.04.2006 r. w m. Kalenice, gm. Łyszkowice

Budynki, centrum Strykowa do wynajęcia
- 130 mkw, 220 mkw. na działalność
gospodarczą. Tel. 0421719-81-92.
05 I 1-428-240.

Lokal w centrum Rawy Mazowieckiej
i Łowicza potrzebny. Tel. 0606-492-597.

Wynajmę magazyn o pow.

w

Głownie.

Lokal do wynajęcia 60 mkw.• centrum.
Tel. 046/832-53-39.

Do wynajęcia powierzchnia biurowa
w Łowiczu przy ul. Nowej, I piętro.
Tel. 0602-691-756 po 15.00.

Mysłaków

Sprzedam PUB w centrum
Sochaczewa, dwupoziomowy
o pow. 125 mkw., w pełni
wyposażony. Teł. 0606-364-601.

wynajęcia.

Teł. 0602-192-463.

Nowe i używane komputery, monitory.
laptopy, notebooki - po konkurencyjnych
cenach. Gwarancja firmowa i serwis, FVAT
Tel. 0601-946-286.

Meble przedwojenne. Tel. 0502-163-313.

handlowy 20 mkw. w centrum
Rawy Mazowieckiej, ul. Wyszyńskiego I.
Tel. 0606-952-277.

NIERUCHOMOŚCI
-WYNAJEM

SPRZEDAŻ - RÓŻNE

Sprzedam laptopa P2. Tel. 0508-191-221.

Wynajmę lokal

okolice Skierniewic,
Rawiczów, Strobów. Tel. 0602-154-389.

Lokale biurowe do

30 mitjsc noclegowych dla firmy.
Tel. 0510-048-636.

Do wynajęcia domek w Głownie
(dwa pokoje, kuchnia, łazienka).
Garaż i budynki goopodarcze
na działalność. Tel. 0668-176-985.

Kupię działkę

Kupię książkę „Psychologia spoleczna,
rozwiązane tajemnice" (Klenńck, Neubcrg,
Cialdini). Tel. 0503-748-483.

Sprzedam drzewka do sadzenia
(tuje, świerki, brzoza).
Tel. 0600-215-S89.

Umeblowane 3 pokoje z kuchnią w Głownie
- do wynajęcia. Tel 0608-203-288.

Kupię dom w stanie surowym,
wszystkie media, Skierniewice.
Tel. 0660-702-&5.

0503-585-916.

Łowicza,

Centrum - lokale do wynajęcia,
wynajmę szwalnię z maszynami.
Tel.060 l-674-932.

wiecwrem.

Kupię ziemię

Lokal do wynajęcia. centrum
c.o., c. w„ telefon, 45 mkw.
Tel. 0602-710-314.

Głowno

Sprzedam działkę o powierzchni
4900 mkw., Nowy Dwór Parcela.
Tel 0503-408-287.

Teł.

Do wynajęcia dom na wsi. Tel. 0608-366-265,
046/838-37-30 po 19.00.

Do wynajęcia lokal 40 mkw., e.o., siła. we.
Tel. 0600-741-174, 046/837-37-41.

Kupię

Kupię mieszkanie 2-pokojowe,
do 38 mkw., (oprócz osiecla Wtdok).
może być do remontu.
Teł. 0660-18!M04.

Sprzedam gospodarstwo rolne IO ha
z budynkami. Jamno 70, tel. 046/861-25-73.

Stancja dla pani, Łowicz,
os. Starzyńskiego 4/43. Tel. 046/837-42-76.

Prtyjmę 2 uczennicę na stancję,
os. Bratkowice, I piętro. Tel. 046/838-11-71.

Kupię działkę budowlaną

Sprzedam działkę budowlaną 1700 mkw.,
ul. Napoleońska, Skierniewice, 23 m
szerokości. Tel. 0501--020-993.

Sprzedam las.

Lokale na sklepy, biura,
gabinety, Łowicz, ul. Podrzeczna.
Tel. 0604-145-259.

Do wynajęcia 70 mkw. (I piętro), ul. z.duńska
- biura. gabinety. Tel. 0602-154-969.

Tel. 046/830-3945.

budowlane

Sprzedam działkę budowlaną w miejscowości Marchaty o powierzchni 5800 mkw.
Tel. 0660-416-423. (4 wydania)

Tel. 046/837-31-80 wieczorem.

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

działki

Sprzedam atrakcyjną działkę z nowym
domkiem, ogródki działkowe ,,Dąbrówka".
Tel. 046/837-74-48, 0608-298-837.

Sprzedam gospodarstWo 10 ha,
dom w stanie surowym.
Tel, 046/838-27-35.

Spr.t.edam tanio bar z wyposaż.cniem
przy trasie Wan;zawa-Poznań. powierzchnia
ok. 220 mkw., działka 1700 mkw.
Tel. 0603-514-000.

Uzbrojone

Głownie.

Działka Stryków, 7400 mkw.
Tel. 0663-395-586.

Sprzedam dom, Łowicz lub Łyszkowice.
Tel. 046/837--08-16.

Sprzedam działkę budowlaną, 850 mkw..
przy ul. Kaliskiej. Tel. 0507-326-788.

budowlana w

Koźle,

Sprzedam mieszkanie 2 pokoje z kuchnią,
53 mkw., Łowicz. Tel. 0503-909-387.

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

Sprzedam gospodarstwo rolne 5,33 ha,
28, gm. Kiernozia.
Tel. 0241277-92-21.

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

Działka

lub zamienię 58 mkw.
mieszkanie. Tel. 0604-260-277.

Kupię kawalerkę

na

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

Teł. 0668-816-813.

Sprzedam działkę budowlaną,
4200 mkw., Kalenice 15, media w ulicy.
Tel. 046/838-33-44.

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

ul. Kamieńska 15. działka
5577 mkw., ogrodzona, media w ulicy,
pod zabudowę. Tel. 042/719-43-44,
0509-104-885.
Głowno,

w

2.11.2006 r.

NIERUCHOMOŚCI
_ -KUPNO

don1 w Głownie spr.t.edam
Tel. 0510-048-636.

Sprzedam mieszkanie w Łowiczu
75 mkw. (cegła). Tel. 0692-425-261.
budowlana. Pilaszków 2.

DROBNE

wynajmę.

Sprzedam działkę 34 ary, budowlana,
gm. Stryków. Tel. 042/719-60-10.

Spiz.edam mieszkanie46 mkw., ul. Armii
Krajowej. Tel. 0609-810-805.

Chruśle

Duży

lub

SprLedam działkę budowlaną
re starodrz.cwiem, 848 mkw., Łowicz,
Korabka. Tel. 0668-422-789.

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

SprLCdan1 mieszkanie 48 mkw.
Tel. 0602-895-814.

-

Działka 4600 mkw..
Tel. 0502-163-313.

Sprzedam 112 bliźniaka. działka 400 mkw.
w Łowiczu, ul. Wyszogrodzka.
Tel. 046/837-46-01.

Spr.t.edam motocykl WFM.
Tel. 0512-452-513.

OGŁOSZENIA

DROBNE •

OGŁOSZENIA

24

Głowno,

Kupię drzewo tartaczne i opałowe.
Dworska 7. Tel. 0608-392-207.

Głowno,

łupany.

Sprzedam dęby ścięte. ęednary 169.
Tel. 046/838-61-88 po '16.00.

Wdniu 3.06.2006 r. w Łowiczu, woj. łódzkiego

JÓZEF KLIMKIEWICZ s. Eugeniusza,

ANDRZEJ

SŁAWOMIR

RYBUS

zam. Łowicz, ul. Przemysłowa 4b

zam. Czatolin 108
PROWADZIŁ ROWER PO DRODZE PUBLICZNEJ ZNAJDUJĄC SIĘ

W STANIE NIETRZEŹWOŚCI WYNOSZĄCYM 0,83 mg/dm
ALKOHOLU W WYDYCHANYM POWIETRZU,
czym naruszył orzeczony wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów rowerowych
w ruchu lądowym, tj. o czyn z art.178a§2kk i 244kk w zw. z art.11§2kk
i za to został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Łowiczu w sprawie llK.217/06
NA KARĘ 6 MIESIĘCY POZBAWIENIA WOLNOŚCI, ZAKAZ PROWADZENIA
WSZELKICH POJAZDÓW MECHANICZNYCH I ROWEROWYCH W RUCHU LĄDOWYM
NA .OKRES 4 LAT ORAZ ORZECZONO NAWIĄZKĘ NA RZECZ
ZDROWIA DZIECKA" W WARSZAWIE W KWOCIE 200 n.
"CENTRUM
R-1508
3

s. Tadeusza

•

ROWER PO DRODZE PUBLICZNEJ ZNAJDUJĄC SIĘ
w STANIE NIETRZEŹWOŚCI WYNOSZĄCYM 0,87 mg/dm3
ALKOHOLU W WYDYCHANYM POWIETRZU,
czym naruszył orzeczony wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów rowerowych
w ruchu lądowym, tj. o czyn z art.178a§2kk i 244kk w zw. z art.11§2kk
i za to został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Łowiczu w sprawie llK.231/06
NA KARĘ 10 MIESIĘCY POZBAWIENI~ WOLNOŚCI, ZAKAZ PROWADZENIA
WSZELKICH POJAZDÓW MECHANICZNYCH I ROWEROWYCH W RUCHU LĄDOWYM
NA OKRES 5 LAT ORAZ ORZECZONO NAWIĄZKĘ NA RZECZ
ZDROWIA DZIECKA" W WARSZAWIE W KWOCIE 300 ZL
"CENTRUM
R-1509
PROWADZIŁ

OGLOSZENIA DROBNE • OGLOSZENlA DROBNE

2.1 l.2006 r.

Sprzedam futro brązowe, rozm. 4244.
Tel. 0509-822-437.

Sprzedam suporex - połówka 2,5
Tel. 0600-076-247.

Spr.tedam harmonię 3-rzędową, 80 basów,
guzikowa; skr.eypce z futerałem i smyczkiem.
Tel. 046/831-62-12.

Sprzedam zbiorniki plastikowe IOOO I
na palecie. Tel. 0697-677-530.

Drewno opałowe od 150 zl/t
Tel. 0693-120-206.

Sprzedam nóż taśmowy do krojenia.
Tel. 0608-182-860.

Sprzedam Roland E15 oraz akordeon
Royal 120 basów. Tel. 0504-169-288,
046/838-67-75 po 15.00.
Oddam darmo kilka przyczep gałęzi
ze starego ogrodu. Tel. 046/837-63-15.
Sprzedam tunele foliowe 8x30 m.
Tel. 0693-321-530.

2-igłówkę

Sprzedmn overlock. Tel. 0504--019-557.

Vaillant - ga:u:iwy podgrzewacz wody, nowy,
750 zł- sprt.edam. Tel. 0602-882-ól 7.

Zbiornik na olej opalowy 11 OO I.
Tel. 0606-967-338.
Nowe drzwi PCV 80x2, I i drzwi wewnętrzne
olcha 80 - 3 szt. Tel. 0602-370-470.

Sprzedam beczkę asenizacyjną, wózek
inwalidzki. Tel. 0509-707'063.

Podgrzewacz przepływowy do wody
Siemens. Tel. 0516-142-417.

Wykładzinę podłogową

płytką.

Zamrażarka

do lodów 250 I.
Tel. 046/838-14-75, 0503-794-355.
Sp(ZCdam atlas 2-stronny i album Warszawy,
1950 rok. Tel. 0889-118-420.

lenteks,
akrylową narożną I 55x95.
Tel. 0606-267-977.

wannę

Oddam trociny. Głowno, Dworska 7.
Tel. 0608-392-207.
Deski szalunkowe. pustaki.
Tel. 042/719-20-77, 0604-392-876.
Sprzedam rożno na kurczaki, gofrownicę.
talerze do pizzy. Tel. 0606-952-277.

Firma okienna zatrudni handlowców
oraz montażystów z wlasn)'m samochodem,
Rawa Mazowiecka, ul. Piłsudskiego 7.
Tel. 046/814-51-21.

Nawią7.ę

Zatrudnię cieśli

Zatrudnię przedstawiciela handlowego
z praktyką w branży spożywczej. prawo
jazdy kat. B. Tel. 0667-286-582.

Tel. 0889-562-354.

Zatrudnię kobietę do pracy w pizzerii.
Tel. 0602-797-678.
Byłaś

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

spróbować

Zatrudnię młodego kierowcę

do

rozwożenia

pizzy. Tel. 0660-733-348.
Zatrudnię

fryzjera, dobre warunki pracy,
wynagrodzenie powyi.ej 1200 zł.
Tel. 0502-251-751.
Poszukujemy pracowników do pakowania
art. spożywczych (wymagana ks. sanepidu)
oraz art. przemysłowych i kosmetyków.
Zapewniamy dojazd. Tel. 0421632-31-51,
0509-4(!2-382.
Zatrudnię

operatora koparki kołowej
oraz spawaczy ga:u:iwych i pracowników
do prac fizycznych. Praca na terenie całego
kraju. Tel. 0506-188-438, 0504-236-155,
046/831-27-87.

Wciągarkę budowlaną.

Zatrudnię

Oddam fi= Tel. 046/837-49-27,
0602-136-940.

Pawilon handlowy 30 mkw.,
Tel. 0506-154-511.

Sprzedam pice miałowy c.o. Aquabud
Plesz.ew,pow.gr.rew=4,ł mkw.mocznami<>nowa 50 kW. 2003 rok, bardzo ekonomiczny.
2100 zł. Tel. 06%-061-897 wi=.orem.

Agn.'glll pompowy 4 kW, w.;że gumowe
zbrojone. średnica 60 mm, fax Philips.
Tel. 0604-182-584.

Nokia 6280. Tel. 0501-583-658.
Sprzedam spawarkę SPD 315 Bestcr.
Tel. 0698-565--005.
Sprzedam orzechy włoskie.
Tel. 0886-876-700.

Sprzedam suchą tareicę dębową 38 mm,
2000 zV ml. Tel. 046/831-62-79.
Sprzedam wózek spacerowy, regał, ławostół,
kanapę narożną. Tel. 0602-250-579.

Piec żeliwny Kamino 1,5.
Tel. 046/837-90-16.
Sprzedam akwarium 200 I +wyposażenie.
Tel. 0660-826-628~
Drewno kominkowe,
Tel. 0501-658-261.

Sprzedam fotelik Deltim, granatowo
niebieski, 0-JJ kg, stan bardzo dobry,
cena 120 zł. Tel. 0697-725-858.

opałowe.

sezonowane.

Sprt.edam bale jesionowe 4 m', deski
olchowe 5 m3. Tel. 0504-128-578,
046/861-17-04.
Sprzedani szlifierkę Hilti 21 OO W.
Tel. 0606-370-704.

spawarkę.

Wyprzellaż artykułów stomatologicznych.
Tanio! Tel. 0888-957-113.

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

PRACA

Bielarka, wialnia Tel. 0692-101-989.
Wełniaki.

Tel. 0600-833-303.

Tel. 0692-1O1-989.

Sprzedam 2 szalki+ wieszak do przedpokoju
- tanio. Tel. 0507-105-120.
Sprzedam wypoczynek+ fotele+ pufy, regał
- tanio. Tel. 0461837-36-49.

Zwrot podatku z pracy - Niemcy, Europa
Zachodnia. Tel. 071/385-20-18.
Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 0604-I 08443.
Zatnrdnię

szwaczki. Tel. 0606-958-480.

Sprzedam palety I,Ox IJ.. Tel. 046/838-66-82.

Zatrudnię

szwaczki. Tel. 0665-202-1 OO.

Gwintownica do rur elektryczna „Rems".
Tel. 0601-272-521.

Zatrudnię

szwaczki. Tel. 0601-635--056.

Zatrudnię

operatora koparki.
Tel. 0502-124-098.

Sprzedam kanapę 2-osobową,
- tanio. Tel. 0609-81O-777.

rozkładaną

Akordeon Weltmeister 80 basów.
Tel. 046/839-60-34.
Sprzedam bramę wjazdową szer. 4 m. z blachy
ocynkowanej. Tel. 0601-239-804.
Sprt.edam lodówkę
Tel. 0606-418-127.

używaną,

stan bdb.

Sprzedam pice do centralnego ogrzewania
0,9 płomieniówka. Tel. 0668-497-628.
Stół

do ping-ponga. Tel. 0608-354-272.

Tanio - segment mlodzi<*..owy z biurkiem,
łóżko piętrowe, ławostół. Tel. 0600-820-563.
Dywan 3x4m, okap kuchenny. aparat
fotografie-my analogowy Olympus.
Tel. 0887-321--067.
Overlock dwuigłówka i stebnówka.
Tel. 0608-592-389.
Stemple po budowie. Tel. 0600-778-976.
Spm:dam kompktnąspn;-iark<; do T-25.
Tel. 0608-171-821.

koparko-ładowarki.

Firma budowlana zatrudni dwóch mężczy2n
w wicku 20-50 lat. Tel. 0609-789-998.
Zatrudnię szwaczki na overlock i stebnówkę
z okolic Głowna i Łowicza, stała praca
Tel. 0602-241-867, 0604-500-826.

Firma samochodowa zatrudni blacharzy,
lakierników, pomocnika lakicmika,
mechanika, elektronika. składacza,
także uczniów. Skierniewice,
tel. 0602'.528-235.
Przyjmę stażystkę do sklepu.
Tel. 0501-649-392 po 19.00.

Zatrudnię

operatora
Tel. 0606-415-273.

kopar1<~dowar1<i.

Chałupniczo, szycie d7jm1iny - kalesony.
Tel. 0514-416-744 w gock 20.00-21.00.

Zatrudnimy krojczego i do prac ręcznych
wykotioeniowych. Tel. 0601-635--056.
Prtyjmę

osoby niepełnosprawne do pracy
w charak1cr,c vwac1ki lub pako.,,-aczki
w Bielawach. Tel. 0600-331-733.

na ciągnik
Tel. 0609-506-<iOI.

siodłowy

ketingu, angielski bdb. Tel. 0696-477--071.
Zatrudnię kierowcę

- Tir.

międzynarodowy.

Potrzebne osoby do roznoszenia ulotek
na terenie Łowicza, Głowna, Strykowa.
Tel. 0604-192-784.
Z grupą inwalidzką poszukuje pracy
nocnego. Tel. 0669-960-721.

stróża

Commercial Union zatrudni
kieroyqiika sprzedaży OFE.
Tel. 0601-345-336, 046/833-28-59.
Przyjm<; do wyrywania sadzonek buSkawek.
Tel. 0600-919-417.
Zatrudnię

wykwalifikowanego pracownika
do produkcji mebli, korzystne
wynagrodzenie. Tel. 0602-471-279.
Przyjmę

Zatrudnię kierowcę z kat. C.
Tel. 0693-84-30-90.

Zatrudnię

wykwalifikowane szwaczki.
Tel. 0692-125-138.

Oriflmne poszukuje konsultantek.
Tel. 0501-153-323.
Avon - bez wpisowego.
Sms/Tel. 0502-ó 16-468, 046/832-74-42.

Zatrudnię

kucharza do pizzerii,
niekoniecznie z doświadczeniem,
Skierniewice. Tel. 0885-82-82-86.
Zatrudnię

Zairudnię specjalistę do spraw handlu i mar-

kat. B, transport
Tel. 0698-ó 17-564.

pomoc do pizzerii, Skierniewice.
Tel.0885-82-82-86.
Data Group panner handlowy TP zatrudni
doradców klienta i telemarketera Wyn1agana
komunikatywność, mile widziane
doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej.
CV proszę nadsyłać na adres:
rekrutacja@datagroup.pl
lub tel. 046/832-56-20.

Avon - atrakcyjna ofcrl<t dla nowych
konsultantek. Sms/Tel. 0512-115--030.
Firma budowlana zatrudni inżyniera
o specjalności roboty drogowe
łub ogólnobudowlane do pracy
na budowie na terenie całego kraju.
Tel. 046/833-98-28 wew. 18.
Firma zatrudni kierownika robót
drogowych. Teł. 046/833-98-28
wew.11.

Zatnrdnię na pcłny_ci,;t mechanika do napraw • Firma zatrudni wykwalifikowanych
samochodów c1ęzarowych - lity.
cieśli i zbrojarzy. Teł. 0461833-98-28
Tel. 0663-79-99--01.
wew. 11.
Zatrudnię traktorzystę na stałe
z zakwaterowaniem. Tel. 668-75-821.

Studentka, studiów zaocznych,
Szkoły Głównej Handlowej podejmie
biurową. Tel. 0514-697-620.
Zatrudnię

Zatrudnię

operatorów maszyn
budowlanych (kopari<~dowarka,
równiarka, walec). Teł. 0603-755-726.

pracę

pomocnika do prac
Tel. 0604-136-932.

wykończeniowych.

Firma zatrudni absolwentów szkół wyo kierunku ogólnobudowlanym i drogowym. Teł. 046/833-98-28
wew.11, 0601-298-842.
ższych

Tel. 0609-837-100. '

Zatrudnię kierowcę kat. C. Tel. 0601-297-797.

kat. B+c do pracy
w Aleksandrowic Łódzkim (samochód
służbowy). Tel. 0421276-70-70 wew. 130.

Potrz.cbny kierowca z kal B. rencista
lub cmetyt. Tel. 0501-314-967
lub 046/832-62-48.

Finna samochodowa w Skierniewicach
zatrudni lakiernika, pomocnika lakiernika,
blacharz.a. uczniów. Tel. 0602-528-235.

Poszukujemy osoby do prac:

Zatrudnię

gospodarczo-porządkowych.

Głowno.

Zatrudnię pracownika i stażystę
do biura kredytowego. •
E-mail: affinans@poczta.onctpl.

Preferujemy
osoby z grupą inwalidzką. Tel. 0600-365-799.

pekińska).

Zlecę

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

przeszycia dzianiny szwalniom,

Zatrudnię lakiernika lub pomoc lakiernika.
Tel. 0608-395-278.

zespołom chałupników. Głowno.

Zatrudnię chałupniczki

i zespoły
do szycia spodni, spódnic.
Tel. 0788-769-318.

Osoby do przeprowadzenia kampanii
reklamowej i promocyjnej zatrudnię.
Tel. 0502-761-502.

Emerytowana rusycystka podejmie
każdą pracę. Tel. 046'838-74-40,
0504-486-859.

Zatrudnię

Zatrudnię sprzedawcę

do 35 lal

Tel. 0693-126-258.

Firma budowlana wykonująca
zbiorniki na gnojowicę podejmie
współpracę z wykonawcami plyt
obomikowych. Te[ 0601-303-235.
kat. C+E.

Tel. 0607-267-206.
Avon - zostań konsultantką a otrzymasz
w prezencie kosmetyki, biżuterię, zegarek
i torbę. Tel. 046/838-60-60, 0663-766-602.
Sprzedaż perfum, oryginalne zapachy, super
zarobek. Tel. 046/838-60-60, 0663-766-602.

Zatrudnię lcierowcęzdo.5wi<idczenicm na busa
z okolic Clowna, trasy kilkudniowe.
Tel. 0605-726-790.

Firma Handlowa zatrudni sprzedaw~gazyniera Teł. 0604-254-205.

składanie długopisów.

Główna księgowa podejmie
Tel. 0510-249-670.

pracę.

Potrzebna pani na stałe do opieki
nad 2 osobami z utrzymaniem i mieszkaniem.
Tel. 046/832-57-31.
Commercial Union zatrudni kierownika sprzedaży OFE. Teł.0601-345-336,
046/833-28-59.
Zatrudnię fiyzjera fiyzjerkęzdoświad=niem,
min. 1200 zł. Tel. 0502-251-751,
046/838-66-40.
Stołarty,

pomocników stolarzy, lakierników,
zatrudnię. Tel. 0221724-98-95.

mechanika samochodowe-

go z prawem jazdy kat. B, C, D, E.

USŁUGI

WIDEO

Wideofilmowanie. Tel. 0607-916-001.
Cyfrowe wideofilmowanie, fotograf<>..
wanie, pełna obróbka komputerowa,
DVD. Tel. 046/837-94-85, 0608484-079.
Wideofilmowanie cyfrowe, obróbka
komputerowa - tanio. Tel. 0606-852-557.
Studio „Kroton" - nagrania cyfrowe, DVD,
montaż. Tel. 046'837-47-48, 0606-870-767.
Wideofilmowanie Kasia - solidnie, tanio.
Tel. 046/837-87-68. 0602-633-407.

Zdjęcia.

Wesela - profesjonalnie, tanio, DVD.
Tel. 046/837-52-23, 0606-312--048.
Wideofihnowanic, nowe animacje komputerowe. DVD, foto - profesjonalnie, tanio.
Tel. 046/837-79-81, 0606-302-466.

Market odzieżoWy PEPCO
w Łowiczu

poszukuje osoby
na stanowisko

Zatrudnię

szwaczki do szycia kostiumów
5 km od Łowicza, możliwość
dowozu Tel. 0609-837-130.
C+E, kraj.

Tel. 0604-557-182.
Szukam pracy - mechanik samochodowy.
Tel. 0886-876-700.
Zatrudnię

wnętrz

księgową.

Adresowanie kopert,
Tel. 0506-270-209.

Zatrudnię

REKLAMA

kąpielowych,

Zatrudnię kierowcę

szwaczki. Tel. 0607443-788.

Firma Handlowa zatrudni
Teł. 0604-254-205.

Zaopiekuje się starszą osobą.
Tel. 0668-263-203.

Zatrudnię kierowcę

Tel. 0602-869-719.

Przyjm<; do pracy na stanowisko wulkanizatora w Bratoszewicach. Tel. 0421719-63--08.

Młoda studentka, prawo jazdy kat B
- poszukuje pracy. Tel. 0600-919-417.

Sprzedam

naczepą.

międzynarodowy.

Zatrudnię kierowcę

ze znajomością branży
hydraulicznej. Tel. 0691-991--000.

Kotły, moderatoty, grzejniki aluminiowe,
gwarancja. Tel. 0601--070-363.

Pustaki Slropowc Tcriva keramzytowe
110 szt Tel. 0504--010-956.

Zatrudnię kierowcę

z

Zatrudnię ki~rowcę

Szukam ludzi do rozbiórki małego budynku
w zamian za odzyskany materiał.
Tel. 0604-222-831.

Polonistka - poszukuje pracy.
Tel. 046/838-74-40. 0504-486-859.

Dmuchawy, stcrown iki do kotłów,
gwarancja. Tel. 0601--070-363.

Zatrudnię kierowcę kat. C. Tel. 0600-878-065.

i zbrojarLy z zakwaterowaniem. Praca w Warszawie i okolicy.
Tel. 0669-532-905.

Rolnicze, wyiszc SGGW, kobieta podejmie
Tel. 0504-184-392.

pracę.

do zbioru kapusty (głowiasta.
Tel. 046/838-17-84,
0606-198445.

Sprzedam drewno opałowe - brzoza. sosna.
Cena do IOO zł za metr przestrzenny.
Tel. 0504-531-593.

Monitor Samtron 56E. Tel. 0669--034-204.

kontakt z osobami je'Ldżącyn1i
na Węwy, Włochy, do bylcj Jugosławii w celach turystyczno-handlowych. Dysponuję
busem. wolnym czasem. Tel. 0691-111-343.

Tel. 0696-477--071.

Sprzedam stemple budowlane dl. 2,90 m.
Tel. 0669--020-024.

przenośny.

Zatrudnię szwaczki, wykwalifikowane.
Tel. 0697-986-906, 046/81-57-024.

Posiadam bus 1,5 t + 6 osób - nawiążę
wyjazdy zagraniczne
lub ciekawe zajęcia w kraju).
Tel. 0691-111-343.
współpracę (mogą być

Sprzedam komputer, 1nonitor, mysz,
kJawiatun;, stan bardzo dobty, 300 zł. Rawa
Mazowiecka Tel. 0504-287-454.
Tel. 0888-994-941.

Sklep spożywCZ<>-przemysłowy w Głownie
zatrudni mę7-czyznę w pełnym wymiarze
godzin, stawka 1200 zł brutto.
Tel. 0600-444-308.

Zatrudnimy sprzedawcę AGD-RTV.

Agregat prądotwórczy 25 kW i 44 kW.
Tel. 0509-659-947.

budowlana. Tel. 046/838-91-28.

Błędów

osoby do zbioru kapusty.
23. Tel. 0503-681-ó 12.

Zatrudnię iJracowników ogólnobudowlanych i do montażu okien. Tel. 0604-550-364.

Zatrudnię przedstawiciela handlowego,
CV na www.sevcnmebcl.pl

Hurtownia Wielobraniowa zatrudni
sprzedawcę i przedstawiciela handlowego
- pawilon drewniany nr 16 (Targowica
Miejska, Łowic-L). Tel. 0888-114-180

Wciągarka

Zatrudnię

Pol!7_ebna opiekunka do osoby starszej.
Tel. 0421719-14-49.

Kierowca z praktyką ·kat. A, B, C, E
- poszukuje pracy na samochód dostawczy
do 3,5 L Tel. 0605-302-486.

Zatrudnię fryzjerkę.

Pustaki, deski szalunkowe.
Tel. 0604-392-876.

muzyczny poszukuje wokalistki
wokal amatorski).
Tel. 0606-508-538.

pomoc do gospodarstwa
agroturystycznego z umiejętnością
gotowania. Tel. 0502-255--043.

Ptzyjmę

Zatrudnię do remontów i wykańczania wnętrz.
Tel. 0663-975-509.

Kominek ozdobny wolnostojący nmweski
6 kW na drewno, mało używany.
Tel. 064/874-64-42.

Sprzedam Wagę samochodową 20 t,
Tel. 0607-343-386.

Zatrudnię samodzielnego mechanika
samochodowego do firmy transportowej.
Tel. 0607-267-278.

Kan1icń polny, różny kaliber - spricdam.
Tel. 0510-281-982.

Sprzedam maszyny szwalnicze.
Tel. 0603-627-246.

Zespół

(również

Tel. 0691-991--000.

Piec c.o., 8 kW, stalowy, po dwóch sezonach
grzewczych. Tel. 0500-252-149.

Sprzedam grzejniki żeliwne.
Tel. 046/838-78-30.

kat. C oraz C + E, kraj.

materac. komplet
z baldachimem, karuzela, leżaczek
- sprzedam, cena 250 zł. fotel jednoosobowy
- 50 zł. Tel. 0602-318-431.
pościeli

Meble kuchenne drewniane (dąb).
Tel. 0461839-63-46, 0601-946-325.

Zatrudnię kierowcę

Tel. 0661-937-383.

Łóżeczko dziecięce,

Pice c.o., stalowy, miałowy, 2,6 mkw.
Tel. 046/839-63-46, 0601-946-325.

Sprzedam maszynę do szycia
Tcxtima. Tel. 0694-695--006.

zł/szt.
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do wykańczania
zdolnych, samodzielnych.

Teł.069~.

Direct Dystrybucja - Firma HandlowcH.Jslugowa z siedzibą w Łowiczu,
ul. Krakowska 21 nawiąże współpra
cę z wykonawcami z branży
remontowo-budowlanej z terenu
Łowicz i okolic. Gwarantujemy
atrakcyjne warunki współpracy.
Teł. 0691-961-1n„
Zatrudnię kierowcę

KIEROWNI

kal C.

Osoby zainteresowane proszone są o sms
wdniach 2 i 3 listopada na nr telefonu 0606-442-022
podając swoje imię i nazwisko,
staż pracy whandlu oraz miejsce zamieszkania.

Tel. 0604-237-423.
Zatrudnię

pomoc domową. Lowicz.
Tel.. 0668-422-890.
Zatrudnię magistra farmacji.
Tel. 0693-106-166.

Osoba z grupą-inwalidzką podejmie
Tel. 0606-281-240.

prac~.

R·1522
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Usługi wideofilmowanie. Tel. 0600-608-150.

DROBNE • ·

Dach-Lux, Gnegorz Kosmowski oferuje
blachodachówek - nowość blachodachówki szwedzkie Plannja, dachówek
cemmic-mych, blach trapezowych, rynien
renomowanych firm, podbitkę i inne akcesoria dachowe. Dobra jakość, konkurencyjne
ceny. Świadczymy usługi blacharsko-dekarskie, krycie dachów. Łowicz,
ul. Jana Pawia 1123. TelJfax 046/837-51-31,
0509-729-619, 0513-019-010.
sprzedaż

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

fotograficzne w zakresie fotografii
okazjonalnych orw reklamy.
Tel. 0604-101-516.
ślubnej, prqjęć

Wideofilmowanie - tanio. Tel. 0603-451-221.
Foto - wideofilmowanie. Tel. 0696-011-351.
Wideofilmowanie, fotografowanie ślubów,
studniówek, cyfrowo. Przegrywanie z VHS
na DVD, tanio. Tel. 0661-n3-002,
0606-218-624.

Najtańsze docieplenia domów i stropodachów granulatem styropianu
- 7zł/1 mkw. Tel. 044/714-27-94.
Usługi

USŁUGI

hydrauliczne. Tel. 0608-263-951.

Usługi

remontowo-budowlane.
Tel. 0604-779-223.

INSTAL.-BUD.-REM.

Glazura, terakota.

Układanie kostki brukowej.
Tel. 0508-286-519.

płyty gik,

ścienne, podłogowe

panele
- szybko, solidnie.

Tel. 0663-975-509.

Usługi

remontowo-budowlane, docieplanie
budynków, wykańczanie wnętrz od A do Z.
Wycena gratis. Faktury VAT.
Tel. 046/830-24-65 po 20.00, 0510-158-877.
Układanie glazury, terakoty, panele, gładź
i inne wykończenia. Tel. 046/838-20-56,
0600-626-760.

Tynki gip00we agregatem - solidnie.
Tel. 046/862-84-00, 0502-370-226.

Wideodomofony, elektroinstalacje,
automatyka Tel. 0506-293-053.

Elektryk - instalacje, domofony.
Tel. 0691-668-344.
gipsowe, malowanie. płyty k/g,
panele, tanio. Tel. 0668-125-151.

Gładzie

Układanie kostki brukowej.
Tel. 0506-732-628.

budowlane i remontowe, gładź,
glazura. terakota, malowanie. zabudowa
z płyty k/g. Tel. 0602-779-602.
Usługi

Jynki maszynowe, gipsowe
i cementowo-wapienne. Tel. 0602-779-602.
Instalacje elektryczne, alarmy, RTV.
domofony, wideodomofony, pomiary. _
Tel. 0602-779-602.
Wylewki z agregatu. mechanicznie zacierane.
Tel. 044-724-19-53, 0668-829-361.
0605-541-012.
gładź.

INNE

Remonty i usługi budowlane.
Tel. 0608-158-951.
Kominki - prąjektowanie, budowa,
ogrzewanie domów. Tel. Q606.746-286.

Tel. 0506-260-550.

USŁUGI

Meble pod wymiar - kuchenne, biurowe,
szafy z drzwiami przesuwnymi. Solidnie.
Tel. 0501-707-657.
Usługi

transportowe - Renault Master,
faktury VAT. Tel. 0607-406-024.

Cięcie

i ścienne: elektryka
Panele
- profesjonalnie. tanio. Tel. 06%-381-880.

Docieplanie budynków, wykończenia
wnętrz. malowanie, gipsy, panele podłogo
we, adaptacja strychów. Tel. 0505-024-964.

drzew niebezpiecznych.
Rodzina Szychowscy.
Tel. 0604-891-092.

Balustrady ze stali nierdzewnej, daszki
lukowe. Tel. 0504--065-376.

Tynkowanie, murowanie. Tel. 0516-634-404.

Anteny - montaż, instalacje.
Tel. 0601-306-566.

podłogowe

Gładzie

gipsowe, malowanie, tapetowanie,
panele podlogowc. Tel. 0608-537.Q70.

SIJ?wanie aluminium. Tel. 0504-065-376.
Hydrauliczne usługi c.o„ wod.-kan.
· tanio, krótkie tenniny, 7. gwarancją.
Tel. 046/837-19-29, 0506-064-122.
Remonty kompleksowe
Tel. 0668-262-745.

mieszkań.

0602-461-341.

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

Gipsy, malowanie, adaptacja
strychów, docieplanie budynków.
Tel. 0503-833~30.

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

Remonty - solidnie. Tel. 0888-978-225.
Glazura, terakota. Tel. 06()6.746-286.

kominowe okrągłe i prosto·
kątne, przewody i kształtki do komin·
ków. Niskie ceny. Piaski 5, k. Nieboi:owa. Tel. 046/838-56-76, 0605-286-268.

Wkłady

Cyklinowanie, układanie parkietów,
mozaiki. Tel. 046/837-42-55, 0501-180-959.
Malowanie, szpachlowanie, glazura. lerakota, panele ścienne i podlogowe, płyty k/g.
Tel. 0663-567-062.
os. Górki,

Profesjonalne instalacje sygnalizacji włama
nia, pożaru, kontroli dostępu, nadzoru
wizyjnego (monitoring). Tel. 0601-207-689.
Instalacje i centralki telefoniczne, domofony,
bramofony. Montaż, naprawy, konserwacja.
Tel. 0601-207-689.
Wynajem zagęszczarki.
Tel. 0601-303-279.
żaluzje

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

mieszkań.

glazury, terakoty, paneli
podłogowych, remonty łazienek.
Gwarancja jakości. Tel. 0602-648-497.

Układanie

Łowicz.

Przeprowadzki. Tel. 0605-303-836.

Układanie

Efektryk - montaż, naprawa.
Tel. 0697-725-830.

Piece c.o. „Kotłospaw",
ul. Naukowskiej 4.

Konstrukcje i wi<;i:by dachowe.
Tel. 046/861-13-25.

Firma prowadzi rozbiórki budynków,
wywóz gruzu i utylizację materiału.
Tel. 0603-591-544.

Usługi

Usługi

transportowe Lublin kontener 12 m'.
FVAT na ży=nie. Tel. 0601-297-794.

Docieplenia poddaszy, remonty
Tel. 0605-233:844.

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

Śluby limuzyną. Tel. 0604-344-609.

Instalacje elektryczne - montaż, naprawa,
modernizacja Tel. 0668-195-124.

Usługi blacharskie, dekarskie, podbitki,
orynnowanie, montaż wentylacji, konserwacje. Tel. 0665-727-508, 0600-6%-477.

Instalacje elektryczne w pełnym
zakresie. Tel. ~-08.

Gipsy, panele, glazura, terakota. itp.
Tel. 0508-313-799.
Cyklinowanie profesjonalne,
układanie, lakierowanie • „EFEKT".
Tel. 0600-984-398.
Drobne usługi elektryczne - szybko, tanio.
Tel. 0788-823-578.
Docieplanie budynków granulatem
styropianu (szczelin ściennych).
Tel. 0603-293-106.
Da~hy, pokrycia dachowe. konstrukcje,
obróbki. Tel. 0609-846-316.

Panele podłogowe, zapewniamy transport.
Tel. 0515-466-326.
Malowanie. Tel. 0515-466-326.
Ślusarstwo - usługi, stal czarna
i kwasoodporna, modernizacja
ubojni. Tel. 0510-189-548.

Roboty budowlane,
Tel. 0601-533-881.

układanie

kostki.

Krajowy przewóz osób, busy,
18 miejsc, 8 miejsc. Tel. 0602-681-541,

0461838-70-32.
Rolety, żaluzje, moskitiery • nowocze..
sne systemy do każdego typu okien,
także bez wiercenia. Łowicz,
ul. Ikara 10. Tel. 046/83744-25.
Odzież skórzaną, kożuchowa, futrzaną

- naprawimy, przerobimy na modne fasony,
czyszczenie renowacja itp. Łowicz, róg
ul. Bolimowskiej. Baczyńskiego.
Środy 11.00-17.00
Naprawa i modernizacja komputerów.
Tel. 0512-271-275, 046/837-82-56 po 18.00.

Projekty graficzne, przygotowanie do druku,
banery, szyldy. Tel. 046/837-09-37
od IO.OO do 18.00, 0694-646-915.
Tanio, szybko, dokładnie - meble na wymiar
(szafy przesuwne, kuchnie, komody, itp.).
Montaż gratis. Tel. 0889474-502.
Kucharka - przxjmie wesela, komunie,
studniówki. Tel. 0660-940-188.

Zespól muzyczny, wesela.
Tel. 046/838-39-23, 0601-854-670.

Do

wypoży=nia

dekoracja sali weselnej.
Tel. 0698-398-871.
Śluby - biały Volkswagen Classic.
Tel. 0506-064-122.

Panele, tera_kota. Tel. 0694-28-74-47.

Projekty ogrodów, systemy nawodnień,
oczka wodne, ogrody - szybko i solidnie.
Tel.0503-607-085, 0660-636-814.
Gładzie, płyty

/

Zespól muzyczny ,,Azis". Tel. 0503-953-444.
Prawnik: porady, pozwy,
odszkodowania • bez opłat
wstępnych. Tel. 0512-443~96.

046/837-70-96'.
MAX - dekoracje sal weselnych,
samochodów, kościołów oraz imp"'"'
okolicznościowych. Ceny konkurencyjne.
Tel. 0609-880-041, 0602-657.Q24.

k/g, malowanie. glazura,
terakota. panele. Tel. 0604-136-932,
046/832-73-78.

Szybki kredyt w domu klienta.
tel. 0512-280-183.

Cyklinowanie, montaż parkietu i schodów,
możliwość zakupu towaru, faktury VAT.
Tel. 046/830-22-54. 0502-321-194.

Tel. 0604-208-588.

Zespól. Tel. 0501-149-093.
Układanie, cyklinowanie
Tel. 046/835-22-56.

KOMPUTERO
·PISANIE
Komputeropisanie, rysunki, wykresy - tanio
i szybko. Łowicz. Tel. 046/837-78-71,
0602-277-013.

Zespól muzyc-my - bale, wesela, imprezy
okolicznościowe. Tel. 0605-695-882.
Poszukuję osoby grającej na gitarze
lub akordeonie na wieczorki mużyczne
w oberży w Nieborowie. Tel. 0698-342-81 l.

+ skanowanie, wydruk laserowy.

Łowicz,

Komputeropisanie. szybko, solidnie, tanio
Tel. 046/833-15-33, 0607-988-266.

NAUKA
Biologia - rozszcrL.OOy. Tel. 046/837.Q 1-22.
Chemia Tel. 0508-186-335.

Naprawa pralek automatycznych,
lodówek, urządzeń chłodniczych,
automatyka chłodnicza. Dojazd
gratis, gwarancja. Tel. 0512-348-137.
Saksofonista - wolny. Tel. 0692-IOl-989.

Język rosyjski. Tel. 046/837-31-83.
0693-398-514.

Tiumaczenia przysięgłe, zwykle - język
niemiecki, język bułgarski.
Tel. 046/837-78-15, 0507-194-820.
Mgr matematyki Korepetytje. Doświadcze
nie. Przystępna cena. Tel. 046/837-53-15.

Zespól muzyczny oferuje swoje usługi:
wesela i inne uroczystości okolicznościowe.
Tel. 0693-543-604, 046/837-10-09 po 18.00.

Wypracowania • polski.
Tel. 0600-626-712.

Przeprowadzki. Tel. 0605-303-836.

Język angielski - profesjonalnie.
Tel. 046/837-05-41, 0603-704-267.

Polski - prace maturalne, wypracowania.
Tel. 046/838-88-43, 0605-996-313.
Student matematyki udzieli korepetycji.
Tel. 046/837-54-33.
Chemia, biologia Tel. 0601.(,13-%3.
Angielski - studentka anglistyki
Tel. 0505-065-045.

Zakład

Zespól muzyczny „Klainer" bale,
Tel. 0503-580-514.

Niemiecki - tluma=nia, korepetycje.
Tel. 0503-524-981.
Niemiecki - solidnie. Tel. 0695-774-273,
046/837-34-87.

Profesjonalne pranie dywanów
i tapicerki Rawa Mazowiecka i okolice.
Tel. 0508-265-167.

przyjęcia

Tel. 0501-475-100.
Matematyka · korepetycje, nauczyciel
dyplomowany, egzaminator OKE.
Tel. 0506-178472.
Prace zaliczeniowe licencjackie, magisterskie.
Tel. 0507-602-368.
Korepetycje, matematyka Tel. 0662-005-971.

Kursy instruktorów nauki jazdy - możliwość
refundacji przez Urntd Pracy.
Tel. 022/671-49-80.
dojeżdżam.

Udzielam korepetycji z języka polskiego.
Tel. 0609-665-495.

Pracezalic-l.Clliowc, licencjackic, magisterskie
i inne. Tel. 046/837-31-81, 0693-398-715.

Angielski dla dzieci, młodzieży
- profesjonalnie. Możliwość dojazdu.
Tel. 0461837-53-15.

Naprawa mebli tapicerskich współczesnych
i antyków. Układanie i cyklinowanie
podlóg. Tel. 0603-200-532.

Język angielski, nauczyciel, prywatne lekcje.

Anglistka, os. Widok. Tel. 0509-06-88.Q9.

Szafy WOQkowe, ganleroby, meble na wymiar,
zabudowy - tanio. Tt!I. 0888-978-225.

Prywatnie, tipsy, Skierniewice, bardzo tanio.
.
Tel. 0506-071-867. boi

Matematyka · korepetycje, nauczyciel
• solidnie. Tel. 0502-982-594.

Angielski. nauczyciel, matura,
Tel. 046/835-11-55.

Matematyka, student V roku UŁ,
90 mirV25 zł. Tel. 0606-647-491.
Prace z języka polskiego i historii.
Tel. 0602-490-715, 046/837-31-83.

Zespól. Tel. ~318-472.

Prezentacje maturalne - tanio, solidnie.
Tel. 0509-766-108.

Niemiecki, korepetycje. Tel. 0505-869-488.

Matematyka. Tel. 046/837-&5-%.

Śluby - VW Passa~ nowy - 500 1J;
Chrysler 300C - 700 zł. Tel. 0669-555-301.

Korepetycje z języka angielskiego
- student - tanio. Tel. 0513-333-251.

Angielski, korepetycje. Tel. 0505-869-488.

Dezynsekcja, deratyzacja w HACCP.
Tel. 0504-171-191, 044/725-02-95.

Nawiążę kontakt z osobami jeżdżącymi
na Węf!JY. Wiochy. do bylcj Jugosławii
w celach turystyczno-handlowych.
Dysponuję busem, wolnym cza<;em.
Tel. 0691-111-343.

Matematyka ($Plgim.). Tel. 0697..fi04..537.
Angielski • studentka NKJO.
Tel. 0511-162-276.

polski - korepetycje w domu ucznia.
Nauczyciel - wszystkie poziomy.
Tel. 0509-766-108.

Komputeropisanie - tanio.
tel. 0600-539-459.

Posiadam bus 1,5t + 6 osób - nawiążę
wspólpra~ (mogą być wyjazdy zagraniczne
lub ciekawe zajęcia w kraju).
Tel. 0691-111-343.

Nauczyciel - kon.-petycjc z matematyki.
Tel. 0696-695-20 I.

Język

Zespól muzyczny. Tel. 0607-768-477.

Zespól - wesela. Tel. 046/838-66-46.

Chemia - profesjonalnie (gimnazjum, liceum,
matura). Tel. 0693-441.Q91.

UŁ.

ROLNICZE
Giełda kwot mlecznych.
www.kwotymkll:zne.com.
Tel. 086/27~26.

Dojarki przewodowe, hale udojo-,
wygrodzenia, zgarniacze obornika,
świetliki kalenicowe, drzwi
skrzydłowe przesuwne • sprzedam.
Tel. 046/838-17-19, 0609-788-373.
Widły do balotów, spychacze gumo- do obornika, śniegu • sprzedam.
Tel. 046/838-17-19, 0609-788-373.

Sprzedam roZIZutnik obornika dwuosiowy.
Tel. 046/838-40-82.
Wysłodki

buraczane, granulowane
·sprzedam. Tel. 046/837-37-53
(od pon.-pt. w godz. 8.00-16.00).

Finna Woźniak świadczy usługi
zbioru kukurydzy na ziarno nowym
kombajnem New Holand TC-56.
Tel. 0602-709-962.
Schładzalniki
pojemności

do mleka, wszystkie
• remonty, gwarancja.

Tel. 046/833-07-27, 0505-039-MS.
Sprzedam ładowacz Cyklop.
Tel. 0661-848-399.

Angielski - nauczyciel.
Tel. 046/837-53-86.

Sprzedam Zetor 3320, 19% rok.
Tel. 0663-505-438.

Matematyka - tanio. Tel. 0601-303-279.

- wysłodki buraczane brykietowane, młóto browarniane brykietowane,
susz lucerny brykietowany Ilości hurtowe.
63-760 z.duny k. Krotoszyna.
.
Tel. 0606-645-858.

Korepetycje - chemia - studentka
Tel. 0668-817-858.

Kwartet smyczkowy, wesela i inne
uroczystości. Tel. 0505-700-159.

Pomogę w przygotowaniu do matury
z języka polskiego - nauczyciel szkoły
średniej. Tel. 0606-277-942.

Wesele, zespół z wodzirtjem, najtaniej.
Tel. 0604-63-07-93.

Geografia - korepetycje, matura.
Tel. 0692-577-898.

Spl7.Cdaż

Deszczownie. Tel. 0506-140-584.
Opryskiwacze, kosiarki rotacyjne,
agregaty. Rol · lll\lfe5ł, Bielawy,

tel. 0506-140-584.

Odnawianie wanien. Tel. 0600-979-826.

Glazura, terakota, gipsowanie, malowanie,
panele. Tel. 0691-16-97-12.

Wykończenia wnętrz, terakota. glazura, gładź,
malowamc, docieplanie budynków.
Tel. 0886-370-335.

Prezenter radiowy. Profesjonalna
obsługa imprez muzycznych,
finnowych, koncerty, wesela, karaoke.
Tel. 0505-700-159, www.projec1fm.pl

Komputeropisanie. Tel. 046/837-46-85,
0668-430-447.

Wóz wiejski na wesela Tel. 0511-218-568.

remontowe, adaptacje wnętrz,
elewacje zewnętrzne • profesjonalnie.
-· -Tel. 0601-812-262, 0691-979-310,

Glazura. terakota. gipsowanie, panele itp.
Tel. 0508-3 13-799.

,,SCART' serwis RTV - naprawa sprzętu
radiowo-telewizyjnego - gwarancje.
Łowicz, ul. Łódzka 47. Tel. 0604-774-760,
046/837-06-02.

Wesela - muzyka I00"/o na żywo.
Tel. 0691-979-287.

Szycie chałupnicze-: Tel. 0601-817-%2.

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

Wóz wiejski na wesela. Tel. 0511-218-568.

stolarski „Projekt'', kuchnie,
meble biurowe, zabudowa wnęk.
Tel. 0508-752-007.

Budowa uowych, remonty starych budynków, i~stalaeje hydrauliczne, kompleksowe
wykończenia wnętrz, docieplenia, poddasza.
Tel. 0504-572-431.

„Fachman" · usługi hydrauliczne.
Tel. 0889419-137.

wesela. Tel. 0503-977-175.

muzyczny • wieloletnie
doświadczenie. Tel. 0606-908-346.

Zespół

wesela. Tel. 046/833-98-61.

Naprawa sp17..ętu AGD, Skierniewice.
Tel. 046/874-28-30.

www.schodyparkiety.pl

Kuchari<a · wesela, sylwester.
Tel. 088~05, 0880-910-032.

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

Usługi hydrauliczne - pełen zakres.
Tel. 0504-877-307, 0508-862-015.

Pranie dywanów, tapicerki meblowej,
samochodowej w zakładzie i u klienta.
Tel. 0501-431-978.
Organizuję

Zespół,

Re-generacja kartridży, naprawa drukarek
u klienta. Tel. 0509-620-300
w godz. 8.00 - 20.00.

DJ - profesjonalnie poprowadzi każdą
imprezę - wesela, bankiety, imprezy
okolicznościowe. Tel. 0604-281-361.

Finna dostarcza obiady
dla każdego klienta • niskie ceny.
Tel. 046/83()..93-81, 0508-127-207.

0609-ó06-585.

Lincolny. 9 metrów. kilka sztuk - śluby,
inne uroczystości. Tel. 0605-305-579,
0697-146-411.

Śluby - WV Passa~ 2004 rok, srcbmy - tanio.
Tel. 0604-838-050.

remontowe, wykończenia wnętrz,
glazura, terakota, docieplanie budynków.
klinkier. Tel. 0880-542-743.

Usługi

ZPOiW ul. Blich IO oferuje usługi rolni=,
transportowe ciągnikiem o mocy 130 kM:
orka pługiem 4-skibowym obmcalnym. szer.
2,2 m: transport (ładowność prqc-L.Cp 28 l).
Tel. 046/830-00-36.

Zespól muzyczny. Tel. 0607-777-30,
0509-766-163.

Usługi

Przyłącza,

2. 11.2006 r.

Tel. 0600-895-026.

Murowanie budynków mieszkalnych
i gospodarczych. Tel. 0661-251-301.

Glazura, terakota.

DROBNE

Tatra, przewóz piasku, żwiru itp.

Hydraulik. Tel. 0506-293-053.

Kominki. Budowa, montaż,
ogizewanie domów.
Tel. 046/837-44-35,0600-294-318.

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

OGŁOSZENIA

podłóg.

Usługo dźwigowe
koparko-ladowark~

Zadzwoń,

i podnośnik koszowy,
transpor1 wywrotki.

Śluby- czarne BMW 3 (2003 rok).
Tel. 0508-909-732.

Zespól z wokalistką. Tel. 024/285-41-08,
0693-754-349.

Ośrodek

Szkolenia Kierowców

10Ir({tpm1
www.rondo-lowicz.prawojazdy.com.pl
Krzysztof Bandos
ul. Słowackiego 44
Tel. 0-46 837-02-58, O 502 278 722
Łowicz,

ZAPRASZA
NA KURS

PATRONAT

1

PRAWA JAZDY ~
KAT. Ą, B, B+E
Rozpoczęcie

kursu:

10.11.2006 r. godz. 15.00
PROWADZIMY ZAPISY NA KURSY:
• kandydatów na instruktorów nauki jazdy
• instruktorów nauki jazdy
na certyfikat kompetencji

Primotr~

~me

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

OGŁOSZENIA

2.11.2006 r.

DROBNE •

UN8,WAIT
Silniki; C-330; C-360; MF; Leyland
- kompleksowy remont, 12 miesięcy
gwarancji. Tel. 0506-140-584.
Sprzedam jęczmień i pszenżyto.
Tel. 046/863-14-1 I , 0602-615-126.
Silnik elektryczny 20 kW, 5,5 kW, rozsiewacz
Kos, dwukółka ciągnikowa, dmuchawa
do siana, wialnia do Żboża.
Tel. 046/838-81-26, Strugienice 95.
Punkt skupu złomu. Łowicz,
Katarzynów 17, tel. 046/837~7.
Kupie;

słomę

w balotach. Tel. 0502-255-043.

SprLCdam sadzonki truskawki odmiana
Elkat Tel. 0506-709-127.
Sprzedam wszelkie maszyny
rolnicze importowane z zachodu.
Tel. 024/277-85-77, 0602-798-304,

Sprzedam· prasę zwijającą Wclger, szeroki
podbierak, siatka, sznurek i prasę Z-22411,
kostkującą. Tel. 0507-275-624.
Wspomaganie układu kierowniczego Zetor,
felgi do C-360-sprzedam. Tel. 0692-146-594.
Sprzedam siano prasowane i 5-letnią
Tel. 024/277-23-04.

kobyłkę.

Sprzedam kiszonkę kukurydzy, pszenżyto
ozime do siewu, pszenicę, sadzonki ·
porz=ek czarnych. Tel. 0602-673-181.
Sprzedam ph1g obrotowy 3, skibowy
Lemkcn, agregat uprawowy 3,5 m
hydrauliczny. Tel. 0880-855-911.
Sprzedam przyczepę buraków pastewnych.
Tel. 0461861-12-20.
Sprzedam siano i zamienię słomę na obornik.
Tel. 046/838-30-66.

'

~78.

Sprzedam kwotę mleczną, 15000 kg.
• Tel. 0461838-24-55.

Sprzedam obornik bydlęcy.
Tel. 0508-192--016.
Sprzedam .zbiornik na mleko 550 I, kwotę
mleczną 21500 kg. Tel. 0508-192--016.
SprzedaJ!l kwotę mleczną. Tel. 0888-042-749.
Sprzedam siewniki zbożpwe, orkan do zielonek, pług 3-skibowy obrotowy, śrutownik
bijakowy, przyczepę 6 t, widlak Rak,
1991 rok. Tel. 0509-293--050.
Sprzedam śrutownik bijakowy z mieszalnikiem 400 kg, żmijkę, agregat przedsiewny
5 m, 3 m, 2,20 m, siewki do nawozu, przyczepkę do pr,",,wozu koni. Tel. 0509-293--050.
Sprzedam kwotę mleczną 5668 kg.
Tel 046/838-48-0 I.
Sprzedam ciągnik Ursus C-330,
przet17.ąsaczo-zgrabiarkę. Tel. 0461838 _90-5 I,
Sprzedam kwot<; mleczną 6188 kg.
Tel. 0889-205-379 po 17.00.
Sprzedam prasy rolujące Claas i Welger.
Tel. 0607-168-196.
Sprzedam slomę z mieszanki.
Tel. 0607-168-196.

Sprzedam zbiornik na mleko 420 I.
Tel. 024/282-23-46, 0889-861-043.
Siano, słomę owsianą w kostkach - sprzedam.
Tel. 0505-928-735.
Sprzedam ziemniaki Vineta, Salina,
sadzeniaki również. Tel. 0501-613-045.
Sprzedam krowę na ocieleniu. Kompina 36,
tel. 046/838-63-16.
Sprzedam ciągnik C-360 lub C-330
oraz ładowacz Cyklop. Wygoda 8.
Sprzedam Ursus 16-34, 1998 rok, prasa
zwijająca SipmaZ-279/1. Tel. 0501-504-723.

także

oraz
Ursus 3512, 1994 rok lub C-330, 1975 rok;
rozrzutnik Forschnit T-088 IOt; ładowacz
Tur Prima T040 do Zetora 5340 lub podobne.
Tel. 0692-601-689.
Kupujemy kosiarki Osy, ceny atrakcyjne.
Tel. Ó46/838-72-80.
Prosiaki, warchlaki - w
Tel. 0600-421-548.

ciągłej sprzedaży.

T-25. Tel. 024/285-27-86.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu.
Tel. 046/838-16-90.

Rozrzutnik dwuosiowy, obornik
Tel. 0600-822--089.

bydlęcy:

Marchew na paszę oraz miał do pieca
- tani\' sprzedam. Tel. 0695-756-630.
Sprzedam kwotę mleczną, 5300 kg.
Tel. 0461838-45-85.
Sprzedam śrutownik bijakowy 7..5 kW
i dmuchawę do zboża Tel. 0503-639-1 OI.
Sprzedam siano belowane.
Tel. 046/838-83-54.

ciągnik

Kupię wał lub silnik do T-25.
Tel. Ó696-953-806.

Sprzedam siano ijęczmień. Tel. 046"838-50-86.
Plug obrotowy 4-skibowy Kwemeland;
plug zagonowy 3-skibowy, zabezpieczenia
olejowe. Tel. 0601-272-521.
Wycinak do kiszonek mieczowy; siewka
do nawozu dwutalerzowa Amazone.
Tel. 0601-272-521.
Walce posiewne Kambella.
karuzelowa
niemiecka. Tel. 024/356-20-88.

Świadczę usługi w zakresie wykopów

buraków cukrowych oglawia=m
6-rzędo\V)'lll + kombajn KC6,
Tel. 024/285c39-73, 0600-623-430.
Sprzedam przyczepę HL 8 t + 4 t; wywrotki,
stan bdb. Tel. 0604-890-164, 0604-427-055
. po 16.00.
Sprzedam krowy mleczne - likwidacja.
Tel. 046/838-82-56.
IO t pszenżyta, 5 t jęczmienia
- sprzedam. Zebrane przed deszczami.
Tel. 046/838-80-82 po 19.00.
Około

Drzewka owocowe, materiał kwalifikowany
Tel. 046/838-89-05, 0607-517-768.
T-25. Tel. 0241277-61-04.

Sprzedam burak pastewny.
Tel. 046/838-22--00.

Sprzedam siekacz elektryczny do buraku
i plug 3-skibowy grudziądzki.
Tel. 0512-452-513.
Likwidacja krów.

Sprzedam obornik. Tel. 046/838-06-71.

Sypień,

tel. 046/838-64-56.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu.
Tel. 0603-975-424, 046/838-63-28.

Sprzedam krowę na ocieleniu.
Tel. 0661-218-043.

29000 zł. prasa Z-22411. Tel. 0501-ł04-J23.

Sprzedam żyto. Tel. 0504-458-183.

Kupię cebulę. ziemniaki, buraczek.
Tel. 0695-027-515.

Sprzedam ciągnik Ursus C-360 3p, 1984 rok,
Zetor 52/11, 1985 rok, kombajn Z-056,
1987 rok z sieczkarnią. Tel. 501-504-723.

Sprzedam buraki pastewne.
Tel. 0504-458-183.

cebule obieraną na
Tel. 0602-709-962.

Sprzedam kwotę mleczną 36000 kg.
Tel. 0500-222-737, 046/838-90-06.

Sprzedam dwa siewniki zbożowe 2,5 i 3 m,
Hassia, ph1g obrotowy 3-skibowy Lemkcn,
agregat 3,5 m hydrauliczny.
Tel. 0880-855-911.

Kupię

0

biało.

SprzedamC-360, 1982183 rok, z turem lub bez.
stan bardzo dobry; prasę Z-22411 Sipma,
1994/1995 rok. Tel. 0608-128-670.

Kombajn do zbioru porzeczek, agrestu,
aronii, calorzędowy - sprzedam.
Tel. 0604-463-486.

Sprzedam rozrzutnik obornika 1- i 2-0Siowy.
Tel. 0697-346-682.

Sprzedam siewnik Poznaniak, rozrzutnik
obornika Orkan, rozsiewacz do nawozy Piast.
Tel. '0241277-48-09, 0693-555-430.

Sprzedamkwotęmleczną. Tel.046/861-62-(5

Sprzedam sadzonki truskawek Honeoye,
Elkat. Tel. 0667-115-451.

Sprzedam opony 11,2 R24.
Tel. 0693-824-736.

Sprzedam 2 krowy na ocieleniu, wycielenie
- 3, 14 listopada. Tel. 0516-574-772.

Sprzedam wyciąg linowy, kompletny.
Tel. 046/838-40-73.

Sprzedam schładzalnik do mleka
Wedholms 600 I. Tel. 0502-269-733.

Zatrudnię kierowcę na ciągnik siodłowy
z naczepą w transporcie międzynarodowym.
Tel. 0607-343-386.

:kwotę mleczną około

Sprzedam zbiornik na mleko 550 I,
I0000 kg, dojarkę,
rozrzutnik obomika i burak pastewny.
Tel. 046/838-72-03.

po 20.00.

Kupię pszenżyto, pszenicę,

zebrane

przed deszczami -. większą ilość.
gotówką. Tel. 0695-761-388.

Płatność

Siewnik 25 rurek - sprzedam.
Tel. 0689-334-437.

Sprzedam kwotę mleczną.
Tel. 046/838-46-28.
Sprzedaż

rozrzutników jednoosiowych,
Tandemów, kabin, żmijek, agregatów.
Tel. 046/837-53-86.
Sprzedam kosiarko-rozdrabniacz do gałęzi,
sadowniczy; przyczepki jednoosiowe,
rolnicze. Tel. 0668-296-582.
Sprzedam ziemniaki Lord, Irga; przyczepę
wywrotkę 3,5 t, lewa-prawa; kultywator 13;
brony 3. Tel. 046/838-13--02.
Sprzedani siano belowane.
Tel. 0609-810-818.

Kupię zboże.

Tel. 0691-% 1-165.

Tartak obwoźny do 9 m.
Tel. 046/838-14-75, 0503-794-355.
Sprzedam rozrzutnik obornika jednoosiowy,
fabryczny. Tel. 0501-043-137.
Sprzedam 2 jałówki na wycieleniu, termin:
I0.11.2(\06 i pierwsza polowa gmdnia.
Tel. 0608-714-441.
Sprzedam skrzynię + zwojnicę do Rekorda
58 i heblarko-pilarkę. Tel. 0501-581-484.
Widlak akumulatorowy. Tel. 046/838-91-28.

Sprzedam jałówki hodowlane
(obora pod oceną użytkowości mlecznej).
Tel. 0697-416-8J9.
Sp17..edam ziemniaki jadalne i do sadzenia:
Irga, Lord. Tel. 0602-314-866.

Sprzedam mieszankę zbożową.
Tel. 0602-68'9-205.
Sprzedam buraki pastewne.
Tel. 0604-154-630.
Wytłoki z jabłek Tel. 0604463-490.

Sprzedam kwotę mleczną.
Tel. 046/838-11-14.

przywiozę.

Sprzedam jalówk~ wysokociclną.
Tel. 046/839-61-38, 0605-395-688.

MF-255 z kabiną, 1988 rok lub C-360 JP
z kabiną, 1989 rok: prasa Z-214/1 Sipma.
1997 rok; przyczepa D-732 4 t wywrot,
niska; wózek widiowy Bułgar 1,7 t.
Tel. 0608-420-169.

Sprzedam sadzarkę do warzyw.
Kompina 12.

bele, kończynę z
Tel. 0661-748-287.

Sprzeda1ii burak pru,iewny.
Tel 024/282-327.

Okrągłe

lucemą,

siano.

REKLAMA-~

MASZYNY

MlmNl NOWI

• talerzówki 2600 zł • tury 4150 zł • mieszalniki 31 OO zł ·
łÓ,,,kO
•śrutowniki 3600 zł • pługi 900 zł
•opryskiwacze 1780 zł •kosi.arki 3000 zł GO ..,\
• rozsiewacze 71 Ozł • kabiny.1950 zł
•brony 780 zł •agregaty 2200 .zł • rozrzutniki 7400 zł• inne

rei•..,

Tel. (04")/56-i~~~, 0697-210,·260

Sprzedam ciągnik JohnDeere 3040, IOO kM,
74 kW, 1984 rok; ładowacz czołowy Stoli
Robust 30 HDP +łyżka, widły do obornika
i palet - stan idealny; kwotę mleczną
25000 kg. Tel. 0600-065-065.
Sprzedam buhajki 120-150 kg.
Tel. 046/838-28-07, 0889-910-653„
Sprzedam truskawki. Tel. 046/837-86-85
wieczorem.
Schładzalnik

do mleka Frigomilk 550 I,
1998 rok - sp17..edam. Tel. 0609-788-364.

Rozrzutnik dwuosiowy, nowy - sprzedam.
Tel. 0888-298-163.
~przedam

sadzonki truskawek.
Tel. 0508-518-543.
Sprzedam Grubera 9 łap z talerzami, pług
4 Kronc, siewniki zbożowe, dmuchawy,
żmijkę, mieszalnik ze śrutownikiem.
Tel. 0663-647-066.
Sprzedam przyczepę Autosan 3,5 t.
wywrot, stan dob1y, talerzówkę „ 16".
Tel. 0601-067-637.

kombajn Anna. Tel. 0885-254-500

Sprzedam ciągnik C360, składak, tył
od Ze!Gra, cena 7200 zł. Tel. 0602-660-126.
Kupię pszenicę.

Tel. 0693-841-304.

Sprzedam 5 ton żyta. Tel. 0507-938-465.
Sprzedam krowę 4 lata, na wycieleniu - 20.X I.
Mszadla 56, 96-127 Lipce Reymontowskie.

Elewator do liści, Kos do nawozu, siewkę
do wapna - sprz:,OOm. Tel. 0421719-56-14
wieczorem.

Sprzedam sadzonki porzeczki czarnej Alta,
Sofijewska. Tel. 046/831-62-17.

Sprzedam: C-330, przyczepa 6 t
wywrot, stan idealny, blacha trapezo-

Sprzedam 3 młode, mleczne krowy.
Tel. 046/83532-65, 0503-955-416.

wa na dach-nowa. Tel. 0605-09-70-71.
MTZ 82, przedni napęd, 1991 rok; motopompę strażacką; agregat prądotwórczy 16-20
kW; agregat do deszczowni z Perkinsem
900 I/min. - sprzedam. Tel. 0510-281-982.
siewnik zbożowy Amazonc, 25 rurek,
w bdb stanie i Grubera 5-6 korpusów.
Tel. 0510-281-98Ż.
Kupię

Sprzedam ziemniaki paszowe, sadzeniaki
Denar, Lord. Tel. 046/874-75-17 wieczore1u
Sprzedam Zetor, 1987 rok, stan bdb.
Tel. 0510-158-921.
Sprzedam Ursus 934, l995 rok, I właściciel,
siewnik Poznaniak 3-metrowy, 1998 rok,
plug obrotowy Kvemeland, 2002 rok,
zabezpi=enia resorowe - sprzedam.
Tel. 0510-333-823.
Sprzedam bezpośrednią kwotę
Tel. 0889-406-509.

mleczną.

Sprzedam pszenicę, jęczmień, pszenżyto
dostawą, min. 25 ton. Tel. 0693-841-304.

z

Sprzjrlun Trolla, 2002 rok. Tel. 0697-980-794.
Kupię kabinę

Sprzedam tanio kombajn zbożowy John Dere
i ziemniaczany An~a. Tel. 669--034-243.
Sprzedam kwotę mleczną. Tel. 0691-846-141.
Sprzedam odpady marchwi.
Tel. 0603-696-116.
Sprzedam drzewka wiśni Łutówki, Debrecen,
brzoskwiń - Kandor, Harbinger, BL-1,
'
Wacek. Tel. 046/83363-06.
Sprzedam sadzonki porzeczki
czarnej i czerwonej. Tel. 0665-517-443.
Borówka amerykańska, sadzonki
- sprzedam. Tel. 0602-42_:-7144.

Kwotę mleczną 9600, sprzedam.
Tel. 0421719-58--05 po l 9.00.

Tuje - sadzonki, amatorsko, tanio.
Tel. 0693-115-320.
Burak pastewny, sprzedam.
Tel. 0421719-55-42 po _20.00.
Sprzedam burak pastewny.
Tel. 0608-220-214 po 20.00.
Sprzedam rozdrabniacz do buraków.
Tel 0421719-58-61.

do C 360. Tel. 046/813-17-13

wieczorem_

ZWIERZĘTA
Buldożki

Francuskie. Tel. 0662-093-975.

Sprzedam s=enięta rasy Amstaf.
Tel. 0608-325-307.
Sprzedam suczkę Amstafa 3-miesięczną.
Tel. 0507-771-233.
SpIŻedam 2-letnią sukę - owczarek niemiecki.

Tel. 0602-238-206.

Budy dla psów. Tel. 0502-981-959.

Sprzedam źróbkę, 14 miesięcy.
Tel. ~838-82-47, 0600-575-945.

Sprzedam śrutownik Bąk 7 ,5 kW, Bąk S,5 kW.
Tel. 0880-353-819.

Sprzedam mieszankę zbożową.
Tel. 0691-613-453.

Sprzedam

Zbiornik na mleko 300 I - sprzedam.
Tel. 0421719-55-58, 0608-553-101.

7-miesięczną; źróbkę 8-miesięczną; jałówkę

Kqmbajn ziemniaczany Anna, ładowacz
Cyklop, rozrzutnik obornika Tandem.
Tel. 0508-364-849.

Sprzedam jamniki czarne miniaturki.
Tel. 0509-610-252.

Sprzedam rozdrabniacz do buraku Jemioł.
Tel. 0880-353-819.

oraz prasy Z-224. Tel.

Malowanie obór. odkażanie, odmuszanie.
Tel. 0504-171-191. 0441725-02-95.

Opryskiwacze polowe, sadownicze, części,
belki herbicydowe, lemiesze, agregaty, kosiarki rotacyjne, siewki, inne. Środki ochrony
roślin, raty. Chemfil; Dmosin 124.
Tel. 046/874-72-88.

Kupię

Sprzedam sadzonkę truskawki.
Tel. 0609-942-131.

C-360 3P, 1986 rok, stan bdb.
Tel. 046/838-49-33 wi=orem.

Sprzedam maszynę do cebuli, śmigłową,
silnik 10 kW. Tel. 0696-045-978.

Sprzedam Ursus C-360. Tel. 046/838-77-76,
0601-523-572.

Plug obrotowy 3-skibowy, rozsiewacz
nawozu Amazone 600 I - sprzedam.
Tel. 0606-622-973.

Sprzedam siano. Tel. 0507-626-260.

Sprzedam młode pawic; ozdobne kaczki;
bażanty. Tel. 0603-226-494.

Sprzedani

Tel. 046/838-45-49.

Sieczkarnia jednorzędowa z gniotownikiem,
wycinak do kiszonki Strautniann - idealne
- sprzedam. Tel. 0606-622-973.

Ciągnik

Sprzedam kombajn Bizon Super Z0-56.
1979 rok; ciągnik· Białoruś i przetrząse.rko
zgrabiarkę 7 do siana. Tel. 0602-677-216,
046/863-17-37.

Kupię śrutownik Bąk.

ych lłopłat!

Rawy,

Sprzedam przyczepę samozbierającą
do sianokiszonek z nożami tnącymi,
woj. łódzkie. Tel. 0660-170-746.

Sprzedam burak pastewny.
Tel. 046/837-23-88.

Sprzedam

we

Głos

przetrząsarko-zgrabiarka

Sprzedam siano. Tel. 0605-679-209.

27 ,

uku w .No\l\fYm
owa, ukaże się
Głos Skierniewic

Sprzedam T-25, 1977178 rok w oryginale,
mało używany; T-25, 1978 rok, w oryginale,
bez prawa rejestracji; tur do C-360.
Tel. 0608-128-670.

Sprzedam kwotę mleczną 5500 kg.
Tel. 0605-077-964.

.DROBNE

.Każd,e og
Łowiczan

MTZ 82TS, 2000 rok, beczka asenizacyjna
4,5 tys., 2000 rok,Zetor77-l 1, 1989 rok, cena

' Prasa zwijająca Arobale-Claas 46 - sprzedam.
Tel. 0601-297-783.

OGŁOSZENIA

Sprzedam kabinę do C-360 (ołmillta) - tanio.
Tel. 0600-919-417.
pszenżyto.

Tel. 0500-152-959.

Kupię każdy ciągnik, również

do remontu,

060ę-354-272.

Sprzedam C-360, prasę Z-224, 1998 rok,
przyczepę 6t wywrol Tel. 0608-354-272.
Sp17.edam kukurydzę lub zamienię na zboże.
Tel. 0606-756-861.
Sprzedam bronę 3, używaną.
Tel. 046/839-63-13.
Sprzedam siano paszowe, ziemniaki
paszowe. Tel. 046/838-04-73.
Sprzedam jałówki cielne.

Chruśle

43,

gm. Kiernozia.

Sprzedam 2jalówki cielne. Tel. 0693-752-498.
Sprzedam rozrzutnik dwuosiowy
bez osprzętu jako przyczqię. Tel. 0669-690-371.

S-320 z podnośnikiem sprzedam.
Tel. 0502-981-959.

Kombajn ziemniaczany Bolko, prasa Z-224.
Tel. 0503-491-575.
Kupię kopaczkę ci'l.b'Tlikową.

Tel. 0503-491-575.
Sprzedam kwotę mleczną 15900 kg, I zl/kg.
Tel. 0889-816-477.

pekińczyki.

Tel. 0241252-19-95.

Pilnie sprzedam klacz

4-letnią, zażrebioną

roczną.

Tel. 0514-545-614.

Sprzedam gołębie Winery i fotelik
samochodowy do 18 kg. Tel. 0667-115-465.
Oddam szczenięta, mieszańce.
Tel. 046/839-11-62.
Oddam w dobre ręce
Tel. 0516-197-270.

7-tygodnio"'ą suczkę.

Sprzedam 8-tygodniowe szczeniaki
Taniosp17.cdam Bizon 56+C-360-3P+Tur. . bernardyna Tel. 0504-010-956.
Tel. 0509-260-732.
Sprzedam tanio pawie królewskie, bażanty,
SprzedamC-360, 1982 rok. Tel. 0604-844-505. kaczki, kury ozdobne. Tel. 046/837-85-84.
Sprzedam kwotę mleczną. Tel. 0607-385-895.
Sprzedani pszenżyto i zgarniacz obornika
.
Tel. 0511-220-061.
Sprzedam rury 4 m, śr. IOO, pszenicę paszową,
pszenżyto 40. pctkus gigant. kamienie duże.
Tel. 0512-522-648.

Sprzedam ładowacz Tmll. Tel. 0509-699-433.
Sprzedam kmwęnaocielcniu. Tel. 0888-749-054. · _ _ _ __
Sprzedam C-40 I I, rozm1tnik obornika.
Sprzedam sadzonki agrestu Tel. 0604-782-360· kopaczkę. sortownik. Tel. 042/719-71-39.
Sprzedam silnik C-385. Tel. 024/277-49-51.
Sprzedam drobne ziemniaki.
Sprzedam Ursus C-360, przy=pę 4,5 t,
Tel. 042/719-95-98 wieczorem.
3-stronny wywroi. Tel. 0698-65 1-205.
Sprzedam obornik kurzy.
0660-476-143.
Tel. 046/814-22-24.
Spr.ledam kwotę mleczną 5000 kg.
Sprzedam ciągnik roiniczy Wladimirec
Tel. 0608-338-302.
T25A2. Tel. 0660-416-423.
Sprzedam kwotę mleczną. Tel. 0693-988-704.
Sprzedani sadzonki porzeczki czarnej
Sprzedam C-330, składak, tył od Zetora.
Bensarek. Tel. 0603-898--054.
Tel. 046/837-10-04 wieczorem.
Sprzedam bażanty łowne i kury Brahma
Sprzedampszenicępaswwą. Tel.046/838-21-49. . Olbrzym. Tel. 0608-613-694.

Oddam owczarka niemieckiego w dobre ręce.
Tel. 0885-303-544.
Cocker spaniel - szc'ZCnięta - sprzedam.
Tel. 046/839-69-44. 0660-704-940.
Sprzedam sznaucera miniaturkę - s=nięta.
Tel. 046/839-69-44, 0660-704-940.
Karma dla psów - niedrogo.
Tel. 0421719-56-78.
Collie Lcssi, szczcnic;ta tanio.
Tel. 0501-579-477.
Sprzedam bernardyny. Tel. 0601-159-781.
Sprzedam owczarki niemieckie ośmiotygo,
dniowc, porodowodowe, zas>µcpione
Tel. 0607-448-507.
Sprzedam szczeniaka pitbulla
2-micsięcznego, po szczepieniu,
"(el. 0509-076-171.

·~

pręgowany. '

Sprzedam klacz Karą i Kasztankę 6 i 3 lata.
Tel. 0694-073-773.

Sprzedam jałówkę na ocieleniu.
Tel. 046/838-81-34.

Sr.rzedam kombajn Klass merkator 3,85
robocze Tel. 0698--086-774

Sprzedam owczarki niemieckie, długowłose,
mocna budowa. Tel. 046/831-12-18.

Sprzedani ziemniaki jądalne około 3 L
Tel. 0696-951-591.

Sprzedam kwotę mleczną '7016 kg,
woj. łódzkie. Tel. (046) 814-53--05

Tel. 0606-160-609.

Sprzedani jęczmień z pszenicą 6 l
Tel. 0693-922-742.

Sprzedam plug 3-skibowy, brony 5, sadzarkę
łańcuchową, obsypiarkę 3. Tel. 046/838-77-75.

Sp~edam

obomik lub zamienię na siano
lub stomę. Tel. 046/831-75-49 wieczorem.

Owczarki niemieckie
Tel. 0608-650-739.

Sp17;>:Jam kwotę mleczną do 12500 kg.
Tel. 0516-315-360 wieczorem.

Sprzedam obomik bydlęcy lub zamienię
na słomę. Tel. '046/838-64-83 wieczorem.

Sp17..edam sadzonki agrestu.
Tel. 0606-303-245.

Sprzedam konie rasy śląskiej.
Tel. 060 J .34-88-99 po 20.00.

Sprzedam 3t jęczmienia. Szymanowice 36.

3512, powyźej 1997 roku /
Tel. 0692-851-319.

kupię.

Jamniki szorstkowłose miniaturowe.

"
długowłose.
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Z Kamilem Sobolem, który kajakiem opłynął Włochy w pielgrzymce do Rzymu,
rozmawia Wojciech Czubatka
• Jakie były te najtrudniejsze momenty czteromiesięcz

nej żeglugi?
Są zawsre wtedy, kiedy jest zała

manie pogody, silny przeciwny
wiatr, a prędkość na GPS-ie 1 - 1,5
km na godzinę. Wtedy człowiek naprawdę ma ochotę odłożyć wiosło

i powiedzieć: Co ja tu robię? Pojawiają się przecież takie pokusy- z.o-

to dwa lata, nie po to pl7.eeież
wyruszyłem. Zresztą, istotą tego
przedsięwzięcia nie był wyczyn sportowy, chodziło o ideę, bo idei nikt nie
mcrż.e powWizyć. Chciałem to zrobić
nie tylko dla Papieża, nie tylko d)a
siebie, ale żeby obudzić coś w młodej
społeczności, w ludziach, którzy do-.
piero wchod:zJl w dorosłe życie. Tak:że w tych, któizy są zagubieni, którzy nie mająjakiegoś sprecyz.owaoogo celu. Bo to jest istotne, aby nie dą
żyć w życiu ku sprawom materialnym, doużYwek, do:zabawy, bożycie
to jest dar od Boga, który musimy
wykorzystać. Jeśli to zaprzepaści
my, życie staje się bezwartościowe.
łem

- Miałemjeden takinajwiększy kry.zys - kiedy dopływałem do portu
w Gaecie, wtedy wszystkie te nie~ nałożyły się na siebie. Miałemjeszczepizedsobą20 kilometrów,
w połowie drogi miałem bardzo silny
wiatr z p6łnocy, prędkość diametralniespda, wiedziałem,że~mnie
noc na IIXI7ll. Zrobiło się zimno, to
był już październik. Zobaczyłem za-

chód słońca, założyłem kurtkę, wystaw wiosło, odpocznij sobie tropiłem sok, zjadłem batona i powiechę, zjedz ;jeszcze jednego batona,
działem sobie - trzeba wiosłować te
ale każ.de takie odłożenie wiosła po1Okilometrów.
woduje; że wiatr spycha cię na peł
Pokonałem 10 km, była już I.OO
ne morze. Wtedy wiem, że musz.ę
w nocy, już widziałem światla portu ,jechać". Jak tego nie zrobię, to gdzie
i wtedy pękła płetwa sterowa. Nie
wyląduję? Na pełnym morzu.
mogłem już płyną: z oonnalnąpręd
• Czy był jeden największy
•Co ci wtedy dodawało sił? kryzys, kiedy niemal powie- kością, tylko JllZY dużym. wietrze pły
nąłem jak pijany, zygzakiem. Ale doWiedziałanjahio: nie mogę wrócić dzialeś sobie „dość"? A może płynąłem. O 2 wyszedłem z kajaka
mocno osolony, rzuciłem namiot
pu.egrany. Nie po to p!Z)'gotowywa- było ich więcej?
------------------------REKLAMA -
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baumit.com

w powietrz.e, rozłożył

się.

Zapaizy-

łemherbatęijakległem, tak spałem do

rana jak dziecko.
• Co ci

pozwoliło pokonać

największe trudności, co moly·
wowak> do dalszego wysiłku?

oczekują spotkania

·

Determinacja, codzienna modlitwa i to, że ... może dla niektórych
wyda się to śmieszne, ale czułem
opiekę Jana Pawła II, bo na mojej
drodze nieprzypadkowo stawali
cały cz.as ludzie, którzy mi pomagali. W życiu nie ma przypadków.
Jeśli na przykład miałem awarię

GPS, na mojej drodze spotykałem
człowieka, który jest specjalistą od
naprawy GPS. Albo na przykład
miałem do remontu parę części w
kajaku, wpłynąłem do portu, w
którym poznałem człowieka, który ma zakład szkutniczy, :zna się na
r=zy i jeszcze mówi po angielsku,
c:zyli mogłem dokładnie sprecyzować, o co mi chodzi.
• Czy cały czas płynąłeś

Y
ZATRUDNIOSOB
Łowicza

Kamil z biskupem Alojzym Orszulikiem
z Ojcem ŚWiętym na Placu św. Piotra

wzdłuż wybrzeża, wpływając
też skracałeś

w zatoczki, r:z.y

sobie drogę wiosh.ljąc na peł
nym morzu?

Plac św. Piotra: Kamil ściska dłoń Ojca ŚWiętego Benedykta XVI

-w zależności od tego jak ukształ mając do pokonania :zatokę Neapcr
towane było wybrzeże. Na Adria- litańską, prz.ecinałemją całą, bo gdytyku jest mniej zatoczek, linia brze- bym opływał ją dookoła, zajęłoby
gowa jest prosta Ale na przykład mi to dwa albo trzy dni.
•

i okolic
z terenu miasta
do pracy w laboratorium budowlanym
••

• odpowiedzialność,
• dyspozycyjność (praca zmianowa),
• umiejętność pracy w zespole, ·
•umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji,
• minimum średnie wykształcenie o kierunku chemicznym lub budowlanym,
•uregulowany stosunek do służby wojskowej.

---~--alutelnlMtdzle:
• znajomość języka niemieckiego,
• praca na podobnym stanowisku.
Chętnych do podjęcia pracy prosimy o przesłanie kompletu dokumentów
(cv i list motywac}iny) do firmy Baumit na adres:
Baumit Sp. z o. o. 97-300 Piotrków Tryb., ul. Wronia 59, e-mail:piotrkow@baumit.pl
do dnia 17 llstopada 2006 r.
RRMA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODPOWIEDZI mKO NA WYBRANE OFERTY

==::=::::~~~~~~~~~~~

Rzeczoznawca
SAMOCHODOWY
Wpisany na listę rzeczoznawców samochodowych
Ministerstwa Infrastruktury Rs 001153
mgr inż. Stefan Wiernicki • certyfikat CCR PZM
OPINIE W ZAKRESIE

c,z

• techniki samochodowej • jakości napraw
• ruchu drogowego • rekonstrukcji wypadków
• wyceny wartości i kosztów napraw pojazdów ·

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

CENTRUM NAPRAW POWYPADKOWYCH

ZATRUDNI

blacharzy,
.lakierników samochodowych
Alrakcyjne warunki
Głowno,

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

~

~

PHuEKO.WIN

GABINET SPECJALISTYCZNY
~

p;·arska 3

Krzysztof Ciesielski

dr hab. n. med., SPECJALISTA ENDOKRYNOLOG
Katarzyna Włnczyk - co drutwtorek
w godz. 14-16 (zapisy tel. 046/ 7-30-56)
SPECJALISTA 'HORÓB PŁUC, ALERGOLOG, PEDIATRA
Bożena Kui:lńska- czwartki w godz. 11-15.30
PSYCHIATRA
Elżbieta Bolanowska- środy w godz. 13-16
SPECJALISTA NEUROLOG (umowa z NFZ)
Witold ~cłl - codziennie w godz. 8-10
(10.12 i 16-17.

29
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- 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 Kajdo& , co dru~ wtorek w ~odz. 16-18
(zapisy tel. 04 /837-36-5 ) 1
SPECJALISTA DERMATOLOG
Zbigniew Wroniecki- poniedziałki w ~odz. 15-16,
piątki w godz. 11-12, tel. 0602-2 6-728
NEUROLOG
Małgorzata W•chalowska - środy w godz. 17-19
dr n. med., SPECJALISTA.CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ
Adam Rogowski-Tylman - piątki w godz. 16-19
(wtorki w godz. 16-19 w gabinecie przy ul. Długiej 18a)

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

specjalista chirurg
Stryków, ul. Warszawska 94

CZYNNE: poniedziałek,
POZOSTAŁE

sprzedaż arwkułów

medycznych

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

„

CZVNNE: PON.-PT. 10-18 SOB. 10-13

Specjalista
ginekolog - położnik - cytolog

KUŚMIERCZlli
lilłZfSZTOF
PRYWATNY GABINET

GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

DIAGNOSTYKA w tym USG
oraz leczenie na miejscu

PEŁNA

Łowicz,

~
~

LECZENIE
KR GlUKASZ Ul!A

Dr nauk medycznych

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

2 w „Medyku", li piętro

Tel. (046) 837-60-10, tel. kom. 0601-254-571

STOMATOLOGA

specjalista laryngolog
badanie audiometryczne słuchu

Ułańska

w soboty po uzgodnieniu telefonicznym

• UMOWA Z NFZ NA_ PROTEZY .
• WYBIELANIE Z~BOW LAMPĄ

JOLANTA
PIETRZAK

ul.

_

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

ul. Armii Krajowej 2
tel. 0691-705-314, (046) 837-59-30 ·
R·1 294
www.leczenie-kre osłu a.net

Łowicz,

PRYWATNY GABINET LEKARSKI
BADANIA USG

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

JOANNA WALCZAK
ginekolog-położnik

ul. Armii Krajowej 38 w lowiczu.
PRZYJĘCIA: wtorek, czwartek 1a.00-20.00 .
lub po telefonicznym uzgodnieniu 0-604-466-537

środa, piątek

tel. (046) 838-20-22

ZAPRASZA
DO NOWEGO

- 16.00-18.00

DNI PO UZGODNIENIU TELEFONICZNYM

tel. (042) 719-88-49, kom. 0607-340-904
• ZABIEGI CHIRURGICZNE • WIZVTY DOMOWE
• ESPERAL • OBDUKCJE SĄDOWE
• ODTRUCIA POALKOHOLOWE • BADANIA SPORTOWCÓW

• EKOGROSZEK ~~~~~any
• NAWOZY :sg~~~cie
DR NAUK MEDYCZNYCH
EWA GUZOWSKA·BARTNIAK
CENY PROMOCYJNE
specjalista neurolog

GABINET NEUROLOGICZNY

Łowicz,

oszczędzamy

os. Kostka bi 1 (obok apteki)

Dl.MED

CZYNNY:
środa

16.00-17.00
sobota

11.00-12.00
R-11

StAWOMIR

KACZOR

specjalista reumat.ołog, internista
PRZYJMUJE:
pn. 15.00-17.00

Łowicz,

oraz po uzgodnieniu

tel. 046-837 -07 •70
0-506-01-00-05

śr.

16.00-18.00
pl 13.00-15.00

telefonicznym

Topalowa 30
~

WIESŁAW BIELECKI
lekan chorób wewnętnnych

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

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

ŁOWICZ,

PRZYJMUJE:
• ZDUNY 46((biurowiec GS-u)

Zbigniew Jabłonowski
SPECJALISTA UROLOG
choroby prostaty, impotencja
Łowia,

!
Przyjmuje w środy po ·16.00
ul. Tkoaew 9, tel. (046) 830·02· 18 ;

Przyjmuje w godz. 10 -12 , 16 -18
• Badanie profilaktyczne, okresowe i wstępne
pracowników, uczniów, studentów
•Badania kierowców

WYKONUJE:

Łowicz

00

00

00

„

ul. Turystyczna 4,

~

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

EKG

GŁOWNO, UL. KILIŃSKIEGO 25
(RÓG PIĄTKOWSKIEJ)

ALEKSANDER JANOWICZ
111, 99-400 Łowicz, tel. 046-838-99-70
{dojazd: autobus nr J) Przyjmuje: 8.00-10.00 i 18.00-19.00
LECZĘ DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH
MASAŻ LECZNICZY NA FOTELU MASUJĄCYM ·GRATIS
Małszyce

NA BÓLE KRĘGOSŁUPA, NóG, BÓLE GŁOWY

R

IWU

tel.(046) 832 44 81 , fax (046) 834 85 05, 96-100 Skierniewice, ul.Wagnera112

• ekspertyzy powypadkowe,
• wyceny wartości rynkowej pojazdów do celów ubezpieczenia,
leasingu, amortyzacji, skarbowych;
• kosztorysy napraw i \Yel)'fikacje kosztorysów (także dla potrzeb
ubezpieczeniowych);
• pomoc wlikwidacji szkód powypadkowych, doradztwo
w rozliczeniach z towarzystwami ubeznieczeniowvmi
- zadzwoń zanim zrobisz pierwszy krok, a przekonasz się,
POSIADAMY PRZEDSTAWICIELA W ŁOWICZU

~

WIZYTY DOMOWE

planowe· soboty w godz. 11.00-19.00

J> !?!'S!f

RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH

że było wartą.

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

0601 358 325

Posiadamy Certyfikaty Ministra Infrastruktury do wydawania ocen
~
dla potizeb Wydzjal/1N Komunikacji. Znajdujemy się na iście 12eczoznawców
prowadzonej przez Ministerstwo. Jesteśmy Biegłymi Sądowymi przy S O wlodzi ~

PILNIEJSZE PO UZGODNIENIU TELEFONICZNYM

Kamieniarstwo
.

lfe,

Tel. 0504-343-1 34 ~

specjalista chorób wewnętrznych

lekarz medycyny

Sprzedamy agregat do produktji rur betonowych

ZESPÓŁ

00

PIWNICE BETONOWE

PIOTR OLEJNIK

Gabinet Lekarski

I)() ,._l:f3()CJ~Lll

K~stYnaD1JiiDr~bnik

0

specjalista pediatra

R·1219

R-1437

• GRANITOWE l!t~'~„
• lASTRYKOWE : ;;~~!:

IWONA OLEJNIK

TEL. 042 7-107-400

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

NAGROBt~I

sobota 800 - 1230

• ŁOWICZ, Stary Rynek 8 (uzgadniać telefonicznie)
WIZYTY DOMOWE, RECEPTY NA LEKI - ULGOWE

USG

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

DOKTOR NAUK MEDYCZNYCH

Roman Wasilewski

LEK. ANDRZEJ WITECKI

Twój czas i pieniądze

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

GŁOWNO,

Gabinet Lekarski

OFERUJEMY:

c1ązy

pęcherza

LEKARZ INTERNISTA

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

SKŁADU

piersi •jamy brzusznej • .nerek
•• •• tarczycy •moczowego
• prostaty •
USG
• WĘGIEL • MIAŁ
• narządów rodnych • dziecięcego stawu biodrowego ~

· czynny codziennie godz. 15.00-20.00

Czynna od poniedziałku do piątku od 1f.OO do 18.00
Łowicz, ul. Zduńska 48 (w bramie 5 m)
tel. gab. (046) 830-31-23, tel. dom. (046) 837-69-66
tel. kom. 0-608-584-238

ZATRUDNIĘ

Piotrowice 53 (baza SKR)

TERAPIA:•=~~o;i:~~~u:;~ re~aksu
naturalna
• duchowe uzdrOWJame
oayszaanie organizmu
aparatem ZAPPER VA

PRlYJ~CIA: poniedziałek - piątek

10.00-16.00

ZAPISY: tel. 0887-044-104 wieaorem

R-1414

AlffPov!:.!I
oraz NAPRAWY..
MECHANICZNE POJAZDOW:

NAPRAWY • sprzęgieł • silników

• zawieszeń • hamulców • zbieżność kół itp.

poleca: AUTO NAPRAWA inż. mech. MAREK STREMBSKI ~
o:
99-400Łowicz, ul. Browarna 12
Tel. 0-46 830-30-55, 0-46 837-41-57 (dom), 0-509-555-369

Łowicz,

ul. Jana

Pawła

li 46

Tel. 0602-498-775

BIURA

R-1282

Zapraszamy
do otwartego

UBEZPIECZER

PZU S.A.

przy ul. Pijarskiej 1(dawna siedziba PZU S.A.)
Czynne codziennie 800-1700, soboty 9°0.1400

Tel. 046 837-36-57

R-1311

--
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DO
SPRZEDAŻY
.w
lub w
OBIEKT

''łll~lłl~S'l'';

P_a ski ~ci glukometrów 50 sztuk
BECLAZONE EB 0 ,1mg, 0,250 mg
CLEXANE wszystkie dawki (bez 20 mg)
CORTARE 1OO mg
CORTARE 250 mg
DANAZOL 0,2 g x100 tabl.
DUOMOX 1g 20 tabl
FLIXOTIDE wszystkie dawki
FLUMYCON 100 x28 tabl
FORADIL 60 kaps .
INS. GENSULIN wszystkie dawki
INS. HUMAJECT • wszystkte
INS. HUMULIN ·wszystkie
LAMITRIN 100 mg 60 tabl .
MEGACE 0 ,04 g/1 ml 240 ml
MEGA(IA 0,04 g/1ml 240 ml
MIFLONIDE wszystkie dawki
NE'UPOGEN wszystkie dawki
NEURONTIN wszystkie dawki
NOTIS 20 mg x28 tabl
OLZAPIN 1O x28 tabl.
OLZAPIN 5 x28 tabl
ORTANOL 20 x28 kaps.
OS TOLEK 70 x4 tabl.
OXIS TURBUHALER 4,5 i 9 119
OXOOIL 30 f 60 kaps.
PEMIOAL wszystkie dawki
PLEXO 0,1 30 tabl
PLEXO 0.05 30 tabl
PULMICORT wszystkie dawki
PRAZOL 20 x28 tabl.
RISPOLEPT tabl . wszystkie dawki
SABRIL wszystkie dawki
SANDINUM NEORAL wszystkie dawki
SEREVENT DYSK 0 .05 x60 O
SEREVENT INH. AER. 0.025 x120 O
TOPAMAX tabl . wszystkie dawki
ZAFIRON 0.012 x60 ka ~.
ZOLAOEX La 1O8 Mg

1

ACTIVELLE 28 tabl
CERAZETTE
CILEST 21 tabl
OIANE 35 63 tabl
EVRA 3 3 plastry
FE MODEN
HARMONET
JEANINE 21 tabl.
LOGEST 21 tabl.
MARVELON 21 tabl
MERCILON 21 tał;ll
MINULET 21 tabl,
MIRENA wkładka
NOVYNETTE 21 tabl.
'REGULON 21 tabl. _
VASMIN 21 tabl.

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

0,01

ACCUCHEK
ACCUTRENO GLUCOSE
ASCENSIA ENTRUST
GLUCOSENSE
KETO-DIASTIX
MEOISENSE SENSOR ELECTRODE

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Leki ROBIONE 1 rycz
I

t

„ .
Lipanthył

częściach

PO BYŁEJ WYTWÓRNI PASZ
wŁowiczu, ul. Gen. Klickiego 110/112
przygotowany wstępny projekt podziału
możliwość negocjacji

2,00

..

267 M x30 ~aps .

23,89

POLECAMY MAGAZYN 1800 M2
NA DZIAŁCE 6000 M2

Tel. 022-570-21-21, kom. 0667-676-676 .

0,01

~s~t CENTRUM§~~

ą,01

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

0,01
0,01

0,01
0,01

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

DRZWI
PRZESUWHYCH
Szafy
wnękowe z drzwiami
przesuwanymi i składan i

NOWOClE5NE Vl'Af)CM(WNĘTRZ

·NAJNIŻSZE qNY
Beta lor. ZOK 1OO m x 28 tabl
Betaloc ZOK 25 m x 28 tabl
Betaloc ZOK 50
x28 tabl

ł

27 50

14 50
18 50
12 27

B1oxetin 0 ,02 x30 tabl.
B1socard 5 m x30 tabl

7,85

B1s0Hexal 5 x30 tabl.
Bod max Plus x150 tabl
Cardin 20 rn x301abl.
Cardura XL 4 rn x30 tabl.
Cholesul 0 ,2 x50 tabl.
Oetralex x30 tabl.
·

5,50
75 OO

4,60
27,40
11,90
29,99

Neuroł

•

ł

I

... ł

0 ,25

x30 tabl
Neurol 1 mg x30 tabl.
N1logrin 1O mg x30 tabl.
Nilogrin 30 mg x30 tabl.
Nitrazepam 0,005 x20 tabl.

••

•

•

MEBLE KUCHENNE NA WYMIAR

li

Łowicz,

6,90
22,90
14,50
29,95
7,55

•

Omnic 0,4 mg x10 szt.
Ostemax 70 mg x4 tabl.

19.40
4,00

11,99
29,90

17,90
20,99
49100
28,99
28,75

31,99
29,40
23,60

25,99
28,40
629,00
23,99

18,85

. ,

, •1

33,90

,

• ,

, .•

•1

RMARCHE) czynna: pon.·sob. e21 n z 9-18 tel. (046) 837·77·23
Łowicz, ul. Kaliska 6czynna: pon.·pt. 8-18 tel. (046) 830..04-50

Łowicz, ul. Tuszewska 45 (INT

Realtriijiinx na podsł~ umowy z NftZ zleeenla na
~·

lot>

łrOdllł

. idń4 WYDAWANE BEZPŁATNI .)
":'""-~ ~ - ...... -- ·~....,_ _ .........,., ...

pomocnieu.

llD

--

iON!AJTKI (dla oMb z grup

BEZPIECZNE DORABIANIE KLUCZY
MASTERKEY
PDSZWIŃSKI

FIRMA

„BRACIA PAWLAK"
ZAPRASZA

•

• -

~ ""-c,....,,..,,~.....,,,,,...,-,,.....,.· ,...,,,~

• klucze z lmmoblllzerem
(kodowane komputerowo)
• klucze atestowane
• klucze z kartą kodową
• dorabianie kluczy wg zamka, stacyjki

• sprzedat zamk6w I akcesoriów

~~~~WJĄ ~~~~@~9 ~if~@W~~~
Łowicz, ul. 3 Maja 15 (naprzeciw PKS) r.::a
tel./fax (046) 837-49-72, 0608-338-723 li
e-mail: masterkey@op.pl ,

.~

t ·.

·...._ ·

pracujemy

9-17

• sob. 9-14

(l§§{/(!J[i(j)@
(i)r!Ji/J(!J(/iE!iJ@ --~~
osobisty konsultan
sprawdzone programy
ekskluzywne suplementy
dyskrecja i gwarancja 1

Nowy Rynek 16,

tel. (0-46) 837-89-01, 0-506-037-759

Łowicz, ul. 3Maja 6CAŁODOBOWA tel. (046) 837~31·11, tel.Jfax (046) 837-31·25

m:4--- „·-- . .

całości

~

Gimnazjaliści

su na

z

na widowni .w telewizyjnym studiu.
Blue Cafe.

Łowicza

nową wokalistkę

Zdjęcie

zrobione podczas konkur-

Gimnazjum nr 1

Szansa na sukces" od kuchni
Na te wyjazdy nie brakuje
Nawet jeśli ktoś był
już raz w studiu Telewizji Polskiej przy ul. Woronicza 17
w Warszawie, chce jechać
tam jeszcze raz.
chętnych.

czniowie łowickiego Gimnazjum nr 1już pi<Pokrotnie mieli
okazję obserwować z widowni nagranie programu telewizyjne.go
,,Szansa na sukces". Wyjazdy organizuje miejscowy przewoźnik
Krzysztof Przyżycki, zapisy chęt
nych przyjmuje pedagog szkolny
Teresa Sokalska-Lebioda.
Ostatni wyjazd odbył się w połowie października. Tym razem nie
było konkursu, bo nagrywano tzw.
wydanie specjalne. Piosenki niefy-

U

jących już

wykonawców śpiewały
osoby już znane w show-biznesie,
jak np. Ewelina Flinta, Kasia Stankiewicz r.;zy Piotr Cugowski.
Kolejny wyjazd odbędzie się
6 grudnia, kiedy planowane jest nagranie programu bożonarodzenio
wego. Jak mówi Teresa Sokalska-Lebioda, na widowni wstudiujestokoło
130osób. Nagranietrwaokoło3 godzin i wygląda zupehrie inaczej niż
progral!I, który jest później emitowany w telewizji. Zdarzają się powtórki, nawet trzykrotne, a zaskoczenie .uczestników po wylosowaniu piosenki nie jest prawdziwe.
- Uczestnicy konkursu przechodzą
eliminacje, na których wybieranejest
5-6 osób. Kai.da z nich dostaje do
przygotowania 6-7 piosenek dane-

go wykonawcy - zdradza nasza roz-

mówczyni. Czy cokolwiek może
ich zaskor.;zyć? Okazuje się, że tak pytania prowadzącego program
Wojciecha Manna. - Nie można
przewidzieć,

o co zapyta. Jest bły

skotliwy i zaskakujący. Producen-

ci programu są życzliwie nastawieni do uczestników konkursu
i widowni. Elżbieta Skrętkowska
- reżyser „Szansy na sukces" zawsze przed nagraniem przychodzi do publiczności. Zachęca do
spontanicznej i głośnej reakcji, którą
nieraz słychać w programie. - Udział
w nagraniu jest nieco

męczący,

zwłaszcza, jak są powtórzenia.

Jed-

nak to prawdziwa atrakcja dla
uczniów, dlatego chętnie z niej korzystamy- mówi pedagog. (mwk)

Szanowni Państwo!

· Przyszłość swoją i swojej rodziny wiążę z naszą Ojczyzną i regionem - Ziemią Łódzką. Tu chcę żyć,
wychowywać swojego syna, pracować, spędzać wolny czas. Jako radny Sejmiku Wojewódzkiego
będę dbał o właściwą strategię rozwoju naszego województwa, którego centralne położenie w Polsce
i Europie daje duże możliwości. Będąc reprezentantem w Radzie Sejmiku Powiatów zgierskiego,
łęczyckiego, kutnowskiego i łowickiego, zamierzam w szczególny sposób dbać o ich rozkwit i
znaczenie w regionie przez:
-zagwarantowanie jak największych środków finansowych w budżecie województwa dla naszego
regionu,
- promocja naszych powiatów, miast i gmin w zjednoczonej Europie i poza nią,
-wspieranie inicjatyw władz samorządów lokalnych naszego okręgu,
- rozwój i modernizacja infrastruktury lokalnej.
Wierzę, że Państwo chcecie żyć w nowoczesnym I bogatym regionie centralnej Europy.
Dlatego proszę o Wasz głos.
R-1494

OGl.OSZENIE ZLECONE I Of'lACONE PRZEZ KOMITET WYBORClY PRAWO I SPRAW!EOUWO

Katedrę znamy i ni'e znamy
Około 40 osób ze Wspólno- było namawiać. Zwiedzanie koty Maryjnej zwiedziło w niedzie- ścioła poprzedziła msza św. w inlę 15 pażdziemika łowicką ka- tencji Wspólnoty, która odbywa
tedrę wraz ze skarbcem.
się zawsze w trzecią niedzielę miesiąca. Po kościele oprowadzał gruomirno, że większość z nich pę ks. Sławomir Skowronek, kunależy do parafii katedralnej stosz archiwum diecezji łowickiej.
i bywa w niej często, nikogo Skarbiec Wspó.lnota zwiedzała
na zwiedzanie kościoła nie trzeba w grupach 20-osobowych, a prze-

P

,dEDNOŚĆ

wodnikiem był ks. Stanisław Majkut, kustosz skarbca. - Wszyscy

~OWICKA

niby znamy nasz kościół, ale dopiero dzięki objaśnieniem księży
i zwróceniu uwagi na szczegóły

BEZPIECZEŃSTWO

PRACA

ROZWÓJ

mogliśmydocenić,jakimskarbem

architektury, sztuki i historii jest
nasza świątynia - mówi jedna ze
zwiedzających.
(mwk)

Tadeusz Żaczek
Kandydat do Rady Miejskiej w Lowiczu
lat 52, żonaty, dwoje dzieci,
doktor nauk humanistycznych.
Chciałby, aby Lowicz rozwijał się bardziej
dynamicznie. Radny Rady Miejskiej ostatnich
trzech kadencji. Członek Stowarzyszenia
Miłośników Ziemi Lowickiej.

OKRĘG

WALDEMAR OSICA

nr3

LISTA

nr 26

POZYCJA

nr 1

R-1506

Przyszłość Łowicza Naszym Wspólnym

Dobrem

lat 53, iona Barbara,
dwóch synów: Michał, lekarz stomatolog
i Piotr, student Uniwersytetu Medycznego w lodzi

KOMITET WYBORClY WYBORCÓW KRZYSZTOFA JANA KALIŃSKIEGO

Wykształcenie wyższe ekonomiczne. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie,
obecnie Szkoła Główna Handlowa.
Pracę zawodową rozpoczął w Zakładzie Przemysłu Pończoszniczego „Syntex' w Łowiczu . 'W latach 19892002prezes zarządu Spółdzielni Pracy Zakładów Przemysłu Drzewnego w Łowiczu dawniej ,Sprzęt' .
• Wychowawca młodzieży i nauczyciel akademicki. Uczył w szkole przyzakładowej przy ,Syntexie", w szkołach
policealnych, a obecnie prowadzi zajęcia ze studentami w Mazowieckiej Wyższej Szkole HumanistycznoPedagogicznej wŁowiczu. Kontynuuje badania naukowe związane z doktoratem z ekonomii.
Przewodniczący Rady Miejskiej wŁowiczu li kadencji samorządu w latach 1994-1998.
Członek Rady Powiatu Łowickiego i członek zarządu Powiatu.
Członek Stowarzyszenia M~ośników Ziemi Łowickiej .
Pragnie kontynuować działania na rzecz rozwoju naszego regionu i dążyć do poprawy życia mieszkańców
Łowicza poprzez utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy i tworzenie nowych, zwiększenie bezpieczeństwa
oraz wykorzystanie potencjału powiatu i jego walorów kulturowo-oświatowych jako centrum rozwoju usług
turystycznych i edukacyjnych.

• lat 27, wykształcenie wyższe,
• współautor projektu z UE aktywizującego młodych bezrobotnych Łowiczan,
• członek Zarządu Głównego ogólnopolskiego Stow. Miodli Konserwatyści,
• współzałożyciel i sekretarz Stowarzyszenia Forum Młodych Łowiczan
JAKO RAllllY B~~:
• słuchać Państwa cennych uwag i propozycji, aby pracować na rzecz naszej dzielnicy
~ ~~
.,e .d.łl"'~-t'f
i godnie Państwa reprezentować w Radzie Miejskiej,
'i ' ...,.,
~f'
• popierał mic1atywy promujące miasto w kraJU 1 za granicą,
/{; ,;;;:;.. .2,,.~=~.:.
• pracować na mcz przygotowania kompleksowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta,
•c
• wspierał dZJalama w zakresie pozyskiwania inwestorów, aby tworzyć nowe miejsca pracy dla Łowiczan,
~
• aktywnie włączał się w dalsze pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej,
5....,~-;1„,..
• wspierał dZJalania w zakresie organizacJi imprez kulturalnych. sportowych dla młodzieży.
~ .---"")
• zabiegał o rozwój bazy turystycznej i poprawy infrastruktury sportowej w Łowiczu. •
'" / J2.,,. "5,i;~"'--

!andydat do Rady Powiatu lowickiego z listy nr 24 pozycja nr 2

DLATEGO PROSZĘ O PAŃSTWA GŁOS - MICHAŁ ZALEWSKI

LISTA nr 25aOKRĘGnr1

MICHAŁ

o

POZVCJA nr 2

ZALEWSKI

"'<J _

W niedzielę 12 listopada rozstrzygniemy w Jakich warunkach chcemy pracować I młeszlcać w Łowiczu.
Wszystkim zależy, aby w naszym mieście każdy miał równe szanse a uczciwa praca pozwolKa nam na godne tycie.

OD PAŃSTWA DECVZJI ZALEŻV PRZVSZŁOŚć NASZEJ „MAŁEJ OJCZVZNY"
OGl.OSZENIE ZLECONE IOl'tACONE PRZEZ KOMITET WYBORCZY WVBORC

KRZYSZTOFA JANA KAUNSKJEGO
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INFORMATOR
LOWICKI
Telefony:
Taxi osobowe 046-837-34--01
lnterTaxi 0603--06-18-18
Taxi bagaż.owe 046-837-35-28
Powiatowy Uri.ąd Pracy
046-837-04-20; 046-837-03-73
Biuro Rady Miejskiej 04<H!30-91-06, 046-830-91-11
Uri.ąd Miejski: Sekretariat 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 automatyc2na sekretarka
Uri.ąd Skarllowy: centrala 04<H!37-43-58,
046-837-32-38, 046-837-65-59;
sekretariat 046-837-80-28;
ZUS 046-837-69-09
Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie ,.Pasiaczek"
Łowicz, ul. Św. Floriana 7 (muszla na Błoniach),
tel 046-837-66-92, czymy codziennie (oprócz sobót) w gro,_ 16.00 - 20.00.
Punkt pomocy&. ofiar pm:mocy w rodzinie (siednba
łSA.,Pasioc:;rlć', Łowicz, ul Św. Fkriana 7 (nu<iZla
naBbliach).czymy:pn.,wt,czw. wgodl_ 16.00-19.00.
Sai110pOOIOCO'W3~ Abstynenc:ka,,Niema mocnych"
w Z1ba:h (siedziba GOKz.duny)-czw. gro,_ 18.00.
Gminna ~ Abstynencka w Bielawach - spodcania
w czwartki w godz. IO.OO-I I.OO. Po informacje
można dzwonić w czwartek do Unę<lu Gminy
w Bielawach w godz. 8.00-10.00.
Punkt koosultacyjny przy Grupie Wspan:ia ,.,Ptteminęlo z wiatrem" (probl<m pzrmocy) w IJornaoiewi-.
cach, czymy: pl 16.00-18.00, rei. 046-838-33-1 L

Informacje:
Informacja PKP 046-837-63-11
Infunnacja o krajowych llUIDfJ3Ch 118-913

INFORMATOR

GŁOWIEŃSKI
I STRYKOWSKI
Informacje w Głownie:
lnfunoacja: PKS 042-631-97-06
Naprawa 1clel0nów 96-96
Naprawa relefon6w publicznych 980

lnfonnatja o międzynarodowych num:rach 118-912
l.cgruynka 9226

Rozmowy międzymiastowe - zamawianie 9050
Naprawa telefonów 9224
Telegramy (nadawanie) 905
Bezpłatna ogólnopolska informacja o schroniskach
i jadłodajniach 9287
Bc2plalna informacja gospodarcza o handlu, usługach,
produkcji i wyższej użyteczności publicznej,
rei. 046-94-34, fax: 046-322-555

Pogotowia:

Telefony w Strykowie:
Filia Powiatowego

Unę<lu

Pracy 042-719-84-22
Uri.ąd Miasla - Gminy Slryl<ów 042-719-80-02
KRUS 042-719-95-15
Taxi osobowe 042-71~1-3?

Pogotowia w Głownie:
Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy
Policja 042-719-20-20; 997 alarmowy
Straż poi.arna 042-719-10-08; 998 alannowy

przychodni:

• Pogotowie ratunkowe - tel 999
e Dział Pomocy Dora2nej, ul. Ułańska 28,
tel. 046-837-56-24
- Ambulatońum Pomocy Doraź.nej czynne: w doi
robocze w godz. 16.00-8.00, soboty, niedziele
i święta od 8.00 (przez 24 h). Pacjenci objęci
Zakład

pogrzebowy 042-719-14-40, 042-719-30-24
Pogotowie energetyczne 042-719-10-60
Lecmica dla zwierląt
- ul. Sowińskiego 3, rei. 042-719-11-04;
- ul. Łowicka 62, rei. 042-719.14-40

Pogotowia\ w-Strykowie:
Policja 042-719-80-07; 997 alannowy
Straż pol3ma 0472-719-82-95; 998 alarmowy
Zakład

pogrzebowy 042-719-Só-16
energetyczny 042-719-80-10
Lecmica dla zwieaąt 042-719-80-24

Zakład

Dyżury

Ceny żywności: (dane z 31

Lowicz- aoteki calodobowe:
• ,,slooeczko" ul. Stanislawskiego,
tel. 046-830-22-02
e ,,Medest IV" ul. 3 Maja,
tel. 046-837-31-11, 046-837-31-25
Belcbów: pn.-pt 9.00-14.30
Bielawy: pn.-pt 8.00-15.00
Bolimów, Rynek Kościuszki
czynna: pn. wt pt. 9.00-16.<lO; czw. 10.00-17.00
Cląśoo: czynna: pn.-pl 9.00-14.00, 16.00-18.00,
sb. 8.00-12.00
Domaniewice, ul Glówaa:
czynna: pn.- pl 9.00-16.00, sb. 9.00-1200
Lysdwwice:czynna:pn.-pt.9.00-16.00,sb. IO.OO-J4.00
Kiernozia, Rynek Kopernika 12
czynna: pn.-pl 8.00-16.00, sb. 8.00-13.00
KienMJlia, Kościusdd 6
czynna: pn.-pt 8.00-17.00
Koóenew: pn.-pt 8.00-15.00
Sobota: pn.-pt 8.30-15.00
Nieborów: czynna: pn.-pt 7.30-15.30, sb. 9.00-1200
Zduny: pn.-pl 8.00-17.00, sb. 8.00-1200

Msze święte
w niedziele i święta:
Panfiaśw.Ducba:

7.00,830, JO.OO, 12.00, 18.00;

- 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
- pulmooolog: pn., śr., pl 8.00-15.00
- neurolog: pn, śr. 15.00-18.00
- ortopeda: pn., wt, czw., pl 11.00-13.00
- okulisla: pn, śr~ pl 8.00-13.00
- diabetolog: wi., czw_ 11.00-13.00
- stmmakllog; pn 8.00-1825, wt, śr. 8.00-1535;
czw~ pl 8.00-1535
- ortlXb1ta: pn. I L00-1825; wt, śr. 11.00-18.00

Dyżury

przychodni
w Strykowie:

Ul Kościll'l2ki 27, rei. 042-719-80-34
NZOZ Medico, ul. Targowa 16, Id. 042-719-92-30

Apteki:

• Muzeum ludowe nidlioy Bnozowskicb w Sromowie, czynne w dni powsi.ednie w godz. 9.0019.00, w niedziele i święta w godz. 12.00-19.00.
Zwiedzanie możliwe wyłącznic w obecności w111ściciela w grupach minimum 5 osób.
•
,,Adam Głuszek - n.cibiarz i kolekcjoner" tematy, na których skupia się artysta to wizerunki
ptaków, rzeźby sakralne, sceny związane z obrzę
dowością doroczną i rnidziej tematy świeckie, zamknięte w formę rzeźby lub płaskorzeźby. Obole
działalności twórczej poświęca się jes=.c jednej
pasji - kolek.tjonowaniu przedmiotów związanych
z kulturą ludową. Wystawa czynna do 26 listopada muzeum w Łowiczu.

KinoFenix
ul. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01
Piątek.

3

tel.042-719-10-28,
czynna: pn.-pl 8.00-19.00, sb.8.00-14.00;
.a. Zgierska 27, tel. 042-719-24-84,
czynna: pn.-sb. 8.00-21.00;
K011walia, ul Lowicka 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
czyma: pn.~ 8.00-21.00, sb. 9.00-14.00;

w Łowiczu

Histońa

niesfornego chłopca, który
mrówek.. Za kan;, w magiczni'sposób zostlje skurczmy
do mmtiaru owada i skalany na
ciężlcą pracę w ruinach. Przed powróceniem do pasłaCi ci.lowieb.
zaczyna doceniać bezinteresowną
przyrodę, uczy się tolerancji i empatii.
• godz. 19.00 - ~ Kompania"
- lilm wojenny.

mara-

schab bez kości
WOlowe bez kości
WOlowe z kością (antrykot)
łopatka

bez kości
szynka gotowana

11,79
12,99

1,85
1,05
1,45

1,85
1,05
1,45

17,90
18,80
15,70
11,50
17,80

17,90
18,80
15,70
11,50
17,80

2,00
1,20
1,50

17,00

1,69
0,95
1,08

1,85
1,20
1,60
2,20

Apteki w Strykowie:
ul Plater 2, tel. 042-719-80-41;
czyriąa: pn.-pt. 8.00-19.00, sb. 8.00-15.00;
ul Kolejowa 11, tel. 042-719-82-71
czynna: pn.-pt 9.00-17.00, 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.~ 8.00-18.00, sb. 8.00-15.00;
Apteka w Brat05ZleWicadl, PL Staszica,
tel. 042-719-89-68,
czynna: pn.-pl 8.00-13.00;
Apkka w Dollrej, tel. 042-710-98-00;
czynna: pn.-pl 8.00-15.00, sb. 9.00-14.00.

Dyżury

aptek w Głownie:

aw. 2.11.

Sikorskiego 45/47 tel. 042-719-10-28
pt.
3.11. Sikorskiego 45/47 tel. 042-719-16-28
4.11. Sikorskiego 45/47 tel. 042-719-16-28
•••· 5.11. Sikorskiego 45/47 tel. 042·719-16-28
pa. 6.11. Sikorskiego 45/47 tel. 042-719-10-28
wt.
7.11. Zgierska 27
tel. 042-719-24-84
śr.
I.I I. Zgierska 27
tel. 042-71)-24-84
Apteki pełnią dyżwy w dni powszednie w godz.:
19.00-8.00 dnia następnego; w soboty i niedziele:
w godz. 8.00-8.00 dnia następnego.

Dyżury

aptek w S!rykowie:

acb. 5.11. Stryków, ul. Targowa 14 tel. 042-719-86-89

Aptek.a

pełni dyżur

10,99
15,59

15,29

masło

extra

masło śmietankowe
masło roślinne

twa

1,49
2,19
1,99
1,69

9,99
11,99
1,29
1,99
1,99
1,39

12,50
13,00
1,50
3,00
3,00
1,80

10,90
13,15
1.48
2,70
2,35
1,59

10,90
13,15
1,48
2,70
2,35
1,59

11 ,00
10,50
1,60
3,30

8,99

10,00

9,60

9,60

13.16

1,90

1,50
2,85
1,83
1,59

1,60
2,95
3,00
1,75

11,00

9,47

9,90

6-ll list!lł""la:

• godz. 17.00 - ~o rozum do mrówek."
•godz. 19.00- ~Kompania"

Koncert
NjeW.ie!a. S Im~:
e godz. 17.00, Koncert ŁOWICKI.EJ ORK.IESTilY
KAMERALNEJ z okazji 5-lecia istnienia polączo
ny z otwarciem sali kina ,,Fenix", LOK, wstęp wolny.

Inne
Środa. 8 IM"ł!P"a:
e XVIII Siam Poetycki-turniej prezentacji poetyclcich,
Kawiarnia Tygielek., ul. Stal)' Rynek. Wstęp wolny.

IDONIKA
WYPADKÓW

2,00
1,10
1,20
1,00
18,00
18,20
13,00
14,00
18,90

2,90
1,80
1,90
1,10

3,15

1,89
1,30
0,95
1,20

12,99
1,65
2,99
1,79

11 ,30
12,20
1,30
3,10
2,85
1,75

10,80
10,90
1,50
2,80
1,90
1,70

10,49

9,00

9,00

8,90

urotfzily ~:
CÓRECZKI
państwu Kucińskim

z Łowicza
Borkowskim z Trzcińca
państwu Małasińslcim z Bielaw
państwu Grzegorek z Kolonii Bolimowskiej

-

państwu

SYNKOWIE
państwu Więcek

-

z

Łowicza

ROLNIK SPRZEDAJE
(ceny z dnia 31.10..2006 r.)

tns•
w
• Killmalia:3,402łlą>VAT
•
•
•
•
•

Doi1•......:3,502M<gt-VAT
Kanków:3,502M<gt-VAT
Wicie: 3,40,;lcg+VAT
Zlewanlce: 3,602M<gt-VAT
Róiyca:3,402M<gt-VAT
Skawroda Pld.:3,502M<gt-VAT
Maslki:3,50alcg+VAT

~

•Klemazla: krowy2,4<hl,80 2M<gt-VAT;
tr,4<i5,002M<gt-VAT;~4.002M<gt-VA1:

•RóZyce: krowy3,50 al<g+VAT;
tr,4<i5,002M<gt-VAT;~3.002M<g+VAT.

•Skawroda Pld.: krowy3,802M<g+VAT;
t1)4<i4,002M<g+VAT;~4,202M<g+VAT.

•Mastki: krowyJ,60-3,00 al<g+VAT;
3,30
2,10
1,60
1,00
1,80

19,70

12,00
12,50
1,60
3,00
2,50
1,70

~.

t1)4<i4,002M<gt-VAT;~4,002M<gt-VAT.

17,70
17,30
18,00

n
.

- Monika Siekierska z Sierżnik
i Rafał Ufa z Łowicza
- Wioleta Borkowska z Boczek.
i Mańusz Każmierski z Jasieńca
- Aleksandra Guzek z Bochenia
i Przemysław Markus z Seligów
- Ewelina Panek z Nieborowa
i Wiktor Kardjalik z Bednar
- Justyna Staniszewska z Reczyc
i Piotr Paweł Stachlewski z Albinowa
- Wioletta Wieczorek z Dmosina
i Krzysztof Czajkowski z Rogowa

llDomanlewk:e: krowy3,502M<g+VAT;

,__sa_lceso
_ _n_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1-.:__52.4~9-+--='-~-l-~62,50:..:_-1-___,9~,7~0~+-~9~,7~0-+-_6~,7~0-+--,---1--7~,50.,--+-5~,99--+-~7,00,,.,....-t-.-~7,_70_ _,___1_1~.2_0_...-_ __.
_ki_elb_a_sa_-zwy___,~cza~jn_a_ _ _ _ _ _ _ _-1-_6~,4_9_1--~7~,99~-1--·8,50 +-.:__8.~90-,--l-.:__8,~90-,--l--8~,oo.:__-1--'-6~,89.:__-1--7~.50.:__-1-----11--~7~,5~0___,f--8._70_-+-_8,~80_-+-----t
kiełbasa wiejska
9,99
10,90
9,80
9,80
9,90
10,00
10,30
12,00 .
parówki
4.99
4,89
5,80
5,60
5,60
7,50
5,89
9,30
5,89
6,50
6,00
9,50
kaszanka
4,99
5,99
4,80
5,90
5,90
4,10
4,29
5,00
4,80
4,50
6,50
słonina
2,99
0,99
2,20
1,90
1,90
2, 19
2,50
3,00
filet z morszczuka (kg)
makrela
ona
mleko tłuste w foli!

PnnięW,ia!ek - środa.

•
•

w godz.: 9.00-14.00.

wGłownie i Strykowie

1,89
1,55
0,99
0,69
17,19

ataki partyzantów afgańskich
dziesiątkują oddzial.
Niętbieh S !istopla:
• godz. 20.30 - ,f} Kompania"

śf:u6owiaU sobie:

li
2,20
1,30
1,00
1.00
16,90
18,00
10,50
11,80
19,80

mują zadanie utrzymania wzg<r
rza 3234, jednak wyniszczające

M~NYCH

~'S

1,79
0,89
1,29
1,65
18,49
18,09
10,79
11,99
10,99

sowieckiej armii prLeniesieni
zostają z obozu szkoleniowego
w samo centrum wojennej zawieruchy w Afganistanie. Tam otrzy-

maltretował

lł
1,99
1,29
1,29
1,19
19,99

e godz. 1830 i :fi.oo - „9 Kompania"
Rok 1980. Mlodzi żołnierze - - - - -

kolonię

ASORTYMENT
mąkaszymanowska

•godz. 15.00i 16.30- ,,Porozum do mrówek"

ImOJ!!lda:

~

chleb
ziemniaki

Sobota. 4 listogada

•godz. 17.OO- Jo roz.urn do mrówek" - film animowany prod. USA

s••-

Apteki w Glo...ie:
MEGA, ul. Sikorsldqe ~.

października)

Parafia Cbl)'Slusa Dobrego Pastel7JI:
7.00, 8.00, IO.OO, 11.15, 12.30, 17.00;
• Kośdólo.o.Pijarów:8.00,9.30, I I.00, 12.30, 16.00;
• Katedra: 7.00, 9.00. 1030, 12.00, 18.00; 20.00;
w soboty godz. 18.00 msza z liturgią niedzielną
e Kośdól Sióstr Bernardynek: 8.00, IO.OO;
• Kaplica seminaryjna: JO.OO
e Parafia pw. Matki Bożej Nieuslającej Pomocy:
8.00, IO.OO, 1230, 18.00
e Kośdól św. Leonarda: JO.OO, 11.30

Wystawy:

Apteki:

e

e

Uzależnień,

ul. Kaliska 6, tel. 04<H!37-37-07

przychodni

PrzychoOOia Rc;jooowa, uL Kopernika 19,
tel 042-719-10-92, 042-710-71-26
- poradnia ogólna: pn.-pl 8.00-18.00
- poradnia dla dzieci: pn.-aw. 8.00-18.00,
pl 8.00-15.30
- poradnia K: pn. 8.00-1200 i 14.00-16.00;.
wt 8.00-1200; śr. 8.00-12.00 i 13.00-15.00;
f2Y(_ 1200-16.00; pl 13.00-16.00
- poradnia rehabiłitacyjoa: pn.- pl 8.00-15.00
- poradnia Zlkowia psychic2Dego: pn. 14-20;
wt 7.45-14.45; śr. 10.00-18.00, czw. 8.00-15.00;
pl 13.15-20.00.
- poradnia chirurgiczna: pn.-pl I0.00-15.00
- poradnia aaczyń obwodowych: pn. 13.00-14.00
- dermatolog: wt 8.00-12.00; śr. 13.00-15.00;
f2Yi. 8.00-1200

zakładów.

e Poradnia L=.enia

w Głownie:

Telefony w Głownie':
Filia Powiatowego Urzędu Pracy 042-719-20-76
Uri.ąd Mitjski: - ul Mlynar.ika 042-719-11-51
- ul~ 042-719-11-29
Uri.ąd Gminy Głowno 042-719-12-91
Taxi osobowe 042-719-10-14

wania tych

Pogotowie ratunkowe 999
Straż poi.arna 998
Policja 997
Telefon informacyjno-problemowy
- Poradnia Leczenia Uzależnień 04<H!37-37-07
- Poradnia Urowia Psychicznego 04<H!37-36-5 I
Policyjny telefon zaufania 04<H!37-80-00
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, 04<H!37-66-08,
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;
Warnztat konserwatorski łSM 046-837-65-58
Zakład pogrzebowy: 046-837-53~5. 046-837-07-10,
046-837-20-22, 046-837-26-74
Lecznice dla zwierląt
tel. 046-837-52-48
ul Starościńska 5
tel. 046-837-35-24
ul. Chełmoń5kiego 31
tel. 046-830-22~
ul. Krakowska 28
tel. 046-838~7-19
Łyszkowice

Dyżury

opieką medyczną Niepublicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej - przyjmowani są w Ambulatońum Pogotowia po godzinach funkcjonowania ww. Zakladów.
- Pediatryczne Ambulatorium Pomocy D'oraźncj,
ul. Ulańska 2; przyjęcia 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.
Dz.ieci objęte opieką medyczną Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - przyjmowane są w Ambulatońum Pediatrycznym po godzinach funkcjono-

8,50
12,50
1,50
2,50
2,50
1,70
3,60
0,37
8,50

t1)4<i4,002M<g+VAT;~3.002M<g+VAT.

OFERTY PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu
(stan na 31.10.2006 r.)
• spizedawca, • kierownik sklepu, • z-ca kierownika sklepu, • mechanik samochodowy,
• robotnik budowlany, • kierowca kat. C.
• operator maszyn, • pomocnik stolarza
• hydraulik, • spawacz, • ślusarz, • pilarz.
• formowacz, • dziewiarz, • cieśla, • szwaczka, • monter szalunków, • pracownik pomocniczy do produkcji zniczy, • pracownik do pest·
kowania owoców. • kierowca kat. B, • monter
instalacji teleinformatycznej, • elektromonter,
• elektryk-pomocnik elektryka, • recepcjonistka . biegła znajomość języka angielskiego,
• fryzjer, • pakowacz, • kierownik saloniku
prasowego, • pracownik fizyczny, • piekarz

OFERTY STAŻU: • pracownik fizyczny. • ma-I
gazynier, • sprzedawca, • handlowiec, • pracownik biurowy, • sekretarka, • kelner, • mechanik samochodowy, • administrator sieci informatycznej, • mechanik maszyn i urządzeń
przemysłowych, • manikiurzystka, • sprzedawca na stację paliw, • monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, • pracownik
administracyjny, • pracownik pomocniczy P«i
produkcji • formowacz, • dziewiarz, • księgo
wa, • specjalista ds. marketingu
PUP nie udziela żadnych infonnacji telefoniczni&
Zainteresowani proszeni są o kontekt osobisty.

REKLAMA

2.11.2006 r.
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baumit.com

Łódź, ul. Pryncypalna 143/145, tel. 250-70-71, 684-95-90

czynne: pn .... pt. 8-17, sob. 9-14

.na następujące stanowiska:

j:~---- IJlll

Pra111kcyjnej •Operator Wózka Widłowego

Nr ref.: OWW/LOW

wszystkie urządzenia w cenie producenta,
realizujemy indywidualne zamówienia klientów,
atrakcyjne raty, leasing, zapewniamy transport

Wymagania:
• Wykształcenie zawodowe lub średnie - najlepiej techniczne
• Uregulowany stosunek do służby wojskowej
Doświadczenie w obsłudze 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

llp1rlłar U.U

Komplet płynów

Produkcyjnej • •chanik Nr ref.: Mech/low

myjących

i zmiękczacz
dowody
o wartości

Wymagania:
Wykształcenie

zawodowe lub średnie - najlepiej techniczne (mechanik, ślusarz)
Uregulowany stosunek do służby wojskowej
Minimum 2-letni staż pracy wjednym 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

SOOzł

Wymagania:
• Wykształcenie średnie techniczne
• Uregulowany stosunek do służby wojskowej
Minimum 2-letni staż pracy w jednym zakładzie pracy, związany z konserwacją
i eksploatacją urządzeń elektrycznycb
• 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

f.195 AF·
f.220 AF·
f.250 R·
F-275 E•

F-300 E-

Wymagania:
•
•
•
•
•

Wykształcenie

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 w osłonie gazów i gazowego
Mile widziane umiejętności dodatk?we z zakresu obsługi komputera oraz znajomość j, niemieckiego

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.

Łowicz

ul. Mostowa 20

tel. (046) 83o-37-41,
0509-877-268

OKNA
•~ PCV
DREWNIANE

395zl
netto
1465

I

.; drzwi zewnętrzne od 790 zł (netto)
aoA
./ parapety, żaluzje
·
flJl T~
R-

=

1

KOTLY NA EKOGROSZEK
KOTLY MIALOWO-W(GLOW&ąa~
GRZEJNIKI ALUMINIOW
wykOlllll}.ay
lnstalacJe c.o. z 7% VA1

* bezpłatne kosztorysy i porady techniczne

IB3 THERMO-STAN

LOWICZ, ul. Napoleońska 12, tel. (046) 837-83-93
TECHNIKA GRZEWCZA GLOWNO, ul. Bielawska 17, tel . (042) 719-15-26
~~~~~~~~~~~~~~~~-

Tacoma Polska Sp. z o.o.
Łowicz ,

ul. Pijarska 1, tel. 0693-804-432

ZATRUDNI osoby
do działu obsługi klienta
ZAPEWNIAMY SZKOLENIA

m

~

oraz GWARANTUJEMY MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE
Oferty prosimy przesyłać na adres: kutno@tacoma.pl ;;9

__ _

Sklep firmowy

UNIGLOB
Stryków, ul. Ozorkowska 8
pn.-pt. 8-16, tel. 042/616·12·01

.G1azpane

~ I [Jf]&!J!1!iJ®fJt!lfJ!J!JllJl

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
glazura,
terakota,

gres,

WYPOSAŻENIE

płytki

ŁAZIENEK:

płyty

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

kabiny, brodziki,
wanny, baterie,
kompakty,
meble

kartonowo
-gipsowe,
gładzie, gipsy,
tynki, farby

łazienkowe

34
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walizacia w gminach: Boli111"
Jar OSIOW

Ad am .L•InSk•I ·

Ma 37 lat. Jest magistrem in- ukończył
Akademię Rolniczą w Poznaniu
i SGGW w Warszawie. Ma żonę
i dwie córki. Pochodzi z Gostynina - w gminie Bolimów mieszka od 13 lat. Zgłoszony został
przez KWW ,,Nasz Powiat", nie
należy do żadnej partii politycznej.
Pracuje jako bolimowski leśni
czy w nadleśnictwie Radziwił
łów. Pomaga żonie prowadzić
ośrodek wczasowy w Joachimowie Mogiłach,' od 7 lat społecz
nie zasiada w komitecie rodzicielskim SP Bolimów, jest zało
żyeielem i opiekunem tamtejszej
drużyny harcerskiej. W latach
1998 - 2002 był radnym gminnym, w latach 2002 - 2006 - radnym rady powiatu skierniewickiego.
Liński uważa, że we wcześniej istniejących okolicznościach wójt Jagura potrafił dobrze wykorzystać możliwości
działania. Dziś chyba nie potrafi odnaleźć się w nowej rzeczywistości: powstał co prawda
zalew, ale nic z nim nie zrobiono, powstała hala sportowa, ale
właściwie to jej budowę rozpoczął powiat a gmina tylko dociążynierem leśnictwa

~.

#

gnęła do końca. - Kanalizacja w
Bolimowie wybudowana została
za własne pieniądze, podczas gdy
inne gminy potrafiły sięgnąć po
pieniądze z zewnątrz - dodaje.
Jego zdaniem gmina nie jest W
góle przygotowana do sięgnięcia
po środki zewnętrzne.

rozwiązywalny wydawałoby się

problem wałęsających się psów
- mówi kandydat. Podatek od
psów nie byłby tak jak dziś
fikcją, .ale w płaconych 30 zł
mieściłyby się szczepienia, ksią
żeczka zdrowia zwierzaka, obroża z numerlciem i adresem wła
ściciela. Zwierzaki byłyby ewidencjonowane. Urząd ogłaszał
by na przykład raz w miesiącu

99-400ŁOWICZ

UL BIELAWSKA 2
TEL (0-46) 830-31437
KOM. O604-522-908

GRATIS:
• Pomiar
• Transport

wyłapywanie

Jarosław Uński

bezpańskich

zwierząt,

Liński

jako wójt myśli o powołaniu punktu inicjatyw lokalnych, doradzającego wszystkim
chcącym rozpocząć własną działalność.
Liński

chce restrukturyzacji
spółki wodnef- wielu mieszkań
ców jest niezadowolonych z jej
działań. Myśli o pomocy dla rolników w tworzeniu grup prodncenckich pod patronatem Urzę
dn Gminy.

któi::e trafiałyby albo
do własnego schroniska lub do
schronisk w Żyrardowie czy
Skierniewicach.
Liński zapowiada też większą
dbałość Urzędu Gminy o utyli:zację odpadów. Jego zdaniem nie
może mieć miejsca sytuacja, że
martwe zwierzęta leżą obok drogi, czy przystanku autobusowego, aż same się rozłożą, lub że
nikt się nie interesuje spoczywającą w lesie stertą eternitu.

PARAPETY, ROLETY
OFERUJEMY:
Profesjonalny montaż
Fachowe doradztwo ~

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

·żeliwnego

ŁOWICZ

KRAJOWEJ 14
IMC) ARMII
o502 328 818 ' --

SKUD

RA UllCY SKl.:ADOWE;J
+MATERIAŁY

BUDOWLANE

drewno, cegły, stal, cement, wapno, piusek do tynków,
cement li od 295 zł
l.ódź
+ W~GIEL kostka, orzech, miały

+ EKO-GROSZEK workowany
+orozNAWOlY

NAJWYZSZA JAKOSC
•
NAJNIZSZA
CENA
Jastrzębia

s

lłl

Iii

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

Zapraszamy również do Dąbkowic Górnych
Znajdą lam Pońslwo SZEROKI ASORTYMENT NAWOZOWY

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

Zbignie.w Roter

gnięcia inwestorów. Nie ma jasnych
na emeiyturę, piastuj~ jednocze- kryteriów umarz.ania podatków, co
śnie etat cywilny w Minista'stwie powinno być skierowane na stwa-

Spraw Wewnęlmlych - był zastęp rzanie możliwości dla pu.edsiębior
ców. - Jeśli ktoś chce OO?~ miejscapracy, powinien mieć ulgipodatzesem OSP Sierz.chów i wicepre- kowe. Zastrzega jednocześnie, że

cądyrektora biuraadministracyjno
gospodarczego. Dziś jest wiceprezesemzarządugminnegoOSP,pra

miejsca pracy stwou.one będą z i.a-

ch>waniQn ekologic:zoogocbaraktecuje też jako rz.eczomawca.
Zdaniem Rotera wójt Jagura to rugminyizuwz.ględnieniem potrzeb
c:zlowiek mająq- się na swojej ro- - na terenie gminy nie ma na przybocie. z.ajego C'laSÓWpowslały sieci ldad piekarni.

• nawozy inne
r&ł
• węgiel
"P."'~o
• miał
9 ,;i
•koks
st>~1"t
•groszek EKO "~

"i"

R-1486

95

• WYMAGANIA: książeczka sanepidu
•praca pod Sochaczewem

=e-=m==a=il=:=a=g=ro='=-=h=n=®=w=p=.p==I====~;ł

•ZAPEWNIMY BEZPŁATNY TRANSPORT

DACHY

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
CREYFS ul. Żeromskiego 27, 96-500 Sochaczew
li piętro (naprzeciwko sklepu LUX)
lub sochaczew@creyfs.pl
tel. (046) 862-10-20, (046) 862-10-21

• blachodachówka • PROMOCJA
• ceramika • bitumika • płyty faliste „EUROFALA"
• płyty profilowe PCV • trapezowe i faliste
• podbitki • systemy rynnowe (metal, plastik)
• okna i wyłazy dachowe • schody strychowe
• inne akcesońa dachowe

Firma

Łowicz,

R '>

ul. Bolimowska 57

(dawna baza PKS)
tel. (046) 830:0H~i 0600.o75-693

Ad-DACH czynne

od ponieazianw do soboty

szkolenia,~wanieprogramów

dla ściągnięcia pieniędzy pomocowych na lata 2007 - 2013, qxaro.
wanie strategii rozwoju gminy
z uwzględnieniem prz)'S'Złtj aułl>
strady, oświetlenie wszystkich wsi,
poprawę jakości wody pitnej, :roodemizację lub pl7.Cbudowę oczyS'l·
czalni ścieków, rozbudowę kanalizacji na całą gminę, JXllXllW'< s1aou
dróg. Myśli o wyprostowaniu
spraw włamości zbiornika wodnego i jego zagospodarowaniu, doprowadzeniu do utylizacji środków
chemicznych z bunbów w Sieszchowie, systemacb.alannowychdla
jednos1dc: OSP i ważniejszych budynków użytecmości publicmej,
o monitoringu mitjsc newralgicznych, jak bolimowski rynek r:zy
zaplecz.e stramicy w Bolimowie.

,

1

,

KIERNOZIA ul. KOŚCIUSZKI S

pracownik produltcji • pakowacz
!ii ·

wkonkurencyjnych cenach
oraz MAHRIAlY BUDOWLANE, PASZE, OPAŁ

nicmym. Byłmecbanikiem,kierow
nikiem z.aopatrzenia i w końcu naczehrikiem. W roku 1999prz.eszedł

PILNIE
ZATRUDNI
osoby na stanowisko:

Gl©lil©C!:. Ci)
99-400 Łowicz,

prz.ez KW ma też planu zagospodarowania
Zbigniew Roter, nie należy do żad przes1rzennego - wanmku do śCiąnej partii politycznej.
Po ukończ.eniu technikum samochodowego, od 1972 rokµ Roter
pracował w warszawskitj Fabryce
Samochodów Osobowych, jednoCześnie końc7ąc studia na Politechnice Warsz.awskitj.
Po studiach praoowałw resorcie
spraw wewnęlmlych, a nastqmie
w Ministerstwie Spraw Wewnętn:
nych, zajmuj~ się zapleczem techłach. Zgłoszony został

Firma CREYFS

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

Firmo AGRO·BUD oferuje Państwu

prowadził też do powstania zalewu

na kierunku samochody w JoachimowieMogilach.-Ten czlo..
i maszyny robocze. Jest żonaty, ma wiekjuż sięjednak wypalił. Po tylu
dwie dorosłe córlci. Rodowity war- latach wpada się w rutynę. .sprawszawiak, z gminą Bolimówjak.o se- dziłsięwsamofZLłl}ziegminnym,jego
zonowy mieszkaniec związany jest doświada.enie przydaloby się w p<>od30 lat Odminionegorokumiesz- wiecie lub parlamencie- mówi.
ka na s1ałe w Jo.;ichimowie MogiZaniedbane sąjednostki OSP, nie

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

,

.IUI°01'WAR1T llOllfY

War-

szawską

MOCZNIK

• kolorowego
KONKURENCYJNE CENY

OLEJ .OPAŁOWY,
fole Izolacyjną pod budowtJłft'

Ma 54 lata, wykształcenie wy- kanalizacyjne i wodociągowe, doższe, ukończył Politechnikę

SALETRA SKŁAD PHU LIDER
SAL.ETRZAK

·stalowego

PCV, ALDMINIUM,
DREWNO

Zbigniew Roter

Róter chce powołać patrole ekologiczne złożone ze strażaka, węd
karza a może i policjanta, które dbałyby o czystość i pouądek na terenach rek.reaCyjnych, tak.ich jak bolimowski zalew.
Chce realizować· dożywianie
dzieci w szkołach. Planuje becikowe - 800-1000 zł.
Deklaruje stalą lub doraźną pomoc pielęgniarki i stomatologa
w szkołach, progi:am zajęć profilaktyczno..lec7.lliczych w bolimowskiej hali sportowej, doposażenie
i dofinasowanie orkiestry dętej jako
wizytówki gminy.
Deklaruje stworzenie możliwo
ści dla rozwoju nowocz.esnego rolnictwa - programy pomocowe,

NOWO
OTWARTY

SKUP ZŁOMU

OKNA

~· DRZWI
BIURO

Ważne jest przygotowanie
gminy do pozyskiwania pieniędzy pomocowych, czyh stworzenie planu zagospodarowania
przestrzennego. Tereny nieatrakcyjne gospodarczo służyć
będą rozwojowi turystyki. Nie
mniej ważne jest oświetlenie
uliczne, skomunalizowanie zalewu i poprawa infrastruktury na
terenie całej gminy, w tym renowacja bolimowskiego rynku.
- Chciałbym też rozwiązać nie-

• umowa 0 pracę, pełen ZUS i ubezpieczenie

(po byłym GS}) tel. (0-24) 277-900FERUJEMY
•MATERIAŁY
• WĘGIEL
BUDOWLANE
• PASZE
• WYROBY
• NAWOZY HYDRO HUTNICZE
• ogrodnicze
• PIECE ~.O.
•rolnicze
•SKUP ZYWCA

Zapraszamy od pn. do sob. od 7do 16

'

ZAKŁAD

SLUSARSKI
oferuje usługi w zakresie:

• toczenie • frezowanie
• Fil/et
• szlifowanie wałków i płaszczyz
łllJ' ~
• hartowanie • koła zębate i łańcuchowe
• koła zębate skośne • ślimaki i ślimacznice
• regeneracja przodów od ciągników i koparek
• bramy • płyty • balustrady • ozdobne·

Tel. (046) 838·59·45, 0602·249·683

MIAŁES

WYPADEK

•jako pieszy, pasażer, kierowca
PORADYPRAlll
• ktoś bliski ci zmarł wskutek wypadku
• 8EiPWrf
• nie otrzymałeś odszkodowania z OC sprawcy
DOJAł
jako zadośćuczynienia, odszkodowania z tytułu .DO KLBłl
utraconych zarobków i pógorszenia sytuacji rodzinnej,
renty wyrównawczej z tytułu zwiększonych potrzeb
• odszkodowanie było niewspółmierne do wyrządzonej szkod!

ZGlOS sicIr
Do NAS

Prowadzimy.sprawy,

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

now~
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Księżak Łowicz

Koszykówka -3. kolejka wojew_ódzkiej ligi kadetów U-16

M~CZYLI s1~ · Do

TRZECIEJ KWARTY

•UMKS KSIĘŻAKł..-Owicz -START
Najwięcej dla Startu: Adam Czerwiński 15.
II LOOź 68:50 (19:20, 12:8, 21:16, 16:6)
Łowicz, 29 października. Długo mę
Księżak: Maciej Pieklak 18 (lx3), Mate- czyła się ekipa kadetów Księżaka w pojeusz Aniszewski 13, Łukasz Styczyński 7 dynku z teoretycznie słabszymi rywalami
(lx3), Mateusz Żbikowski 6 i Konrad Paw- ze Startu z rocznika 1992. Podopieczni trelina 5 oraz Michał Skowroński 12 (2x3), Ma- nera Cezarego Włuczyńskiego nie mogli
ciej Kucharek 2, Adrian Guzek, Łukasz Ja- poradzić sobie z rywalami do 29. minuty.
gas, Paweł Florczak i Antoni Nowak.
Wtymmomenciegościestanęlina44.oczkach.

Wygrana ze Startem li

rozstrzygnęła się

dopiero w cz.wartej kwarcie.

i inicjatywę zdecydowanie pJZejęli łowicza
nie. W 36. minucie Księżak wygrywał już
64:44, zdobywając dwanaście punktów z~
du. z.at.em o zwyci~ezadecydowala ostatnie odsłooa, którą łowiczanie wygrali 16:6.
Dobre zawody rozegrał Michał Skowroński, który powraca do fonny i w tym
spotkaniu był najlepszym rezerwowym.
Zdobył dwanaście punktów, trafiając przy
tym dwie „trójki". Najskuteczniejszymi
zawodnikami był Maciej Pieklak, który
zdobył 18 punktów. Na razie mniej punktów zdobywa Mateusz Żbikowski, który w poprzednim sezonie był najskuteczniejszym strzelcem tego zespołu.
Z.aległy mecz 2. kolejki: UMKS Piotrcovia I PioUków Trybunalski - Junak Radomsko 126:41. Po:rostalemecz.e3. kolęjki: ósemka Skierniewice-ŁKS Łódź 74:71. Mecze:
Junak Radomsko-UMKS Piotrcovia II Piotrków Trybunalski 64:72, Start I Łódź- UMKS
Piotrcovia I PioUków Trybunalski 64: 104.
I. UMKS Piotrcovia I
3 6 322:137
2. UMKS Księżak Lowicz 3 5 21O:164
3. Start I Łódź
3 5 188:20
4. Ósemka Skierniewice
3 5 208:230
5. Start II Łódź
3 4 199: 193
6. Junak Radomsko
3 4 172:246
7. UMKS Piotrcovia U
3 4 144:226
8.LKSLódź
3 3 161:200

Koszykówka - 3. kolejka wojewódzkiej ligi miodzików U-14

Mecz do iednego kosza
• ÓSEMKA Skierniewice - UMKS

KSIĘŻAK I ł..-Owicz 15:206 (6:47, 4:56,

1:50,4:53)
Księi::lkl: Antoni Nowak 43, Piotr Pawłow
ski 36, Maciej Kucharek 35 (lx3), Mateusz
Wasiak 16 i Malrusl Anys'lka 14 001Z Tomasz
ZaOO;t 18, Michał Kostizewa 16, Maciej Koper 12, Bartłomiej Organiściak 8, Kajetan Mosiński 4, Michał Stanisz.ewski 4 i Filip Gćxski.
Najwięcej dla ÓSemki: Paweł Rekus 7.
Skierniewice, 28 października. Koszykarz.e Księżaka z rocznika 1993 rozgromili w meczu wojewódzkiej ligi młodzików
w wyjazdowym spotkaniu ósemkę Skierniewice. Rywale byli o rok młodsi zatem nie
dziwi taki wynik, choć przekroczyć barierę
dwustu punktów nie jest łatwo.
Podopieczni trenera Zbigniewa Łaziń
skiego layli oczywiście na całym boisku
i rywale mieli problem z wyjściem z własnej
połowy. W tej pogoni za punktami najskuteczniejszy był Antoni Nowak, który zdobył 43. punkty, grając przez dwadzieścia
minut W ostatniej kwarcie, w 35. minucie
spadł on za pięć pJZewinień.
Szkoda, rew grupie łowiczan nie ma mocniejszych rywali. Mecze do jednego kosza
niewiele dają drużynie, która musi się potem
sprawdzić z trudniejszym rywalem. Taka
i>kazja będzie w tę sobotę, bowiem łowicza
nie zagrają w Łodzi z ŁKS, który jest fuwo-

Koszykówka

nCenterki" z rocznika 1993

odniosły

trzecie

w wojewódzkiej lidze
·

Koszykówka - 3. kolejka wojewódzkiej ligi młodziczek

_Wszystkie. punktowały
• UMKS KSIĘŻAK Lowicz - BASKETIIAleksandrów 130:16 (24:7,43:2,
25:1,38:6)
Księżak: Milena Mitek 34, Magdalena
Jagura 12, Agata Janicka 11, Patrycja Haczykowska 10 i Ada Olejniczak 5 oraz Maja
Podrażka12, Monika Zimna 12, Paulina
Guzek 8, MaJZena Osowska 8, Kinga Doroba 6, Joanna Brandt 3, Katarzyna Kowalczyk 2, Nadia Rachubińska 2 i Anna Czarnecka 1.
Najwięcej dla Basketu II: Katarzyna Cicha 5.
Łowicz, 29 października. W swoim
tJZecim ligowym meczu wojewódzkiej ligi
koszykówki młodziczek zawodniczki
UMKS Księżak odniosły trzecie zwycię
stwo. Łowiczanki okazały się tym razem
zdecydowanie lepsze od rywalek z Basketu
II. Podopieczne trenera Pawia Dolińskie
go zmieniały się w tym meczu całymi piąt
kami, a na parl<lecie pojawiło się w łowickiej
drużynie aż czternaście zawodniczek. Od
pocz,qJ]at było wiadomo, i.e będzie to jednostronnypojedynek- powiedział łowicki szko-

leniowiec. Szczególnie zadowolony jestem
z tych fragmentów, w których graly napneciw siebie zawodniczki z młodszego rocznika - 1994. Nasza przewaga był wówczas
także banko widocrna.
W ekipie „Centerek:'' punktowały tym
razem wszystkie zawodniczki, wszystkie
takźe zasłużyły na pochwałę. Praktycznie
nie mieliśmy słabych punkt/Jw - podsumował trener Doliński.
W kolejnym me.cm w najbliższy piątek
łowiczanki zmierzą się zMag-RysemZgierr.,
a spotkanie to rozpocznie się w hali sportowej OSiR nr 1 w Łowiczu o godz. 16.30.
Pozostałe wyniki 3. kolejki - grypa B:
Mag-Rys Zgierz - Basket I Aleksandrów
60:123, UKS Jordan Łódź - MKS Kutno
112:23.
l. UKS Jordan Łódź
3 6 358:62
2. UMKS Księżak Lowicz
3 6 337:111
3. Basket r Aleksandrów
3 5 332: 143
4. Mag-Rys Zgierz
3 4 158:318
5. MKS Kutno
3 3 120:319
6. Basket II Aleksandrów
3 3 40:392
(d}

Koszykówka - 3. kolejka wojewódzkiej ligi kadetek U-16

Mogq być zadowolone

• MfKPabianice-UMKS KSIĘŻAK
70:47 (12:8,117:12, 18:8, 23:19)
K.siężalc Blanka Sokół 24, Daria Kuciń
ska 13, Agnieszka Wójcik 3, Julia Łebska 4
Młodzicy UMKS Księżak z rocznika 1993 urządzili sobie w Skierniewicach
i Sylwia z.abost 2 oraz Kinga Karska
strzelecki festiwal zdobywając ostatecznie aż 206 punktów.
Najwięctj dla M1K Angelika Wróbel 25
iEwaOsieja 16. rytem tegorocznych zmagań. W tamtym se- 1. LKS fLódź
3 6 477:56
Pabianice, 28 października. Co
zonie K.się7ak p17.egrywał z tym rywalem 2. UMKS Księżak I Lowicz 3 6 447:66
prawda w trzecim meczu wojewódzkiej ligi
trzy razy różnicą ponad trzydziestu punk- 3. MSZS Kutno
3 5 184:150 koszykówki kadetek łowiczanki doznały
tów. Trzymamy jednak mocno kciuki!
4. UMKS Księżak Il Lowicz 3 4 124:221 trzeciej porażki, ale w grae podopiecznych
Pozostałe wyniki grupy B: UMKS Księ 5. Start If Łódź
3 3 84:378 trenerki Karoliny Pierzchały widać wyżak II Łowicz-ŁKS !Łódź 14: 109, MSZS 6. Ósemka Skierniewice
3 3 58:503 raźna poprawę. Zawodniczki UMKS Księ
Kutno - Start II Łódź 69:37.
(z,p} żak wygrywały nawet z bardziej utytuło
wanymi rywalkami 2:0 i 4:2, ale później rywalki objęły prowadzenie, którego nie od-3. kolejka wojewódzkiej ligi juniorów U-18
dałyjuż do końca. [)(:i p!Zefwy pabianiczanki
prowadziły tylko 29:20,alewdrugiej części
ł..-Owicz

Zaczynamy
• PKK 99 Pabianice - UMKS KSIĘ
ŻAK ł..-Owicz 70:60 (18:15, 19:7, 16:21,
17:17)
Księżak: Adrian Dyszkiewicz 20, Maciej Siemieńczuk 18, PJZernysław Duranowski 14, Marcin Pełka . 5 i Paweł Wójcik
oraz Michał Rześny 3 i Mariusz Igielski.
Najwięcej dla PKK 99: Piotr Fronczak
16 i Robert Cieślak IS.
Pabianice, 28 października. Zespół
juniorów Księżaka do:znał trzeciej porażki
w sezonie, ale i tak pojedynek w Pabianicach z f'KK 99 był najlepszym w wykonaniu podopiecznych trenera Roberta Kucharka. Cieszy zaci~ie i wola walki zawodników mimo niekorzystnego ·wyniku
- powiedział coach z Łowicza. 'Zawodnicy

.nfycięstwo

młodziczek.

być zespołem

pokm.al.i charakter i to, że mają mużliwości
grać dobne, i co najważniejsze, ~
Z.aczynamy być „zespołem "...
Po słabszych meczach w końcu nieźle
zaprezentował się na parkiecie w Pabianicach Adrian Dyszkiewicz, któremu dotrzymywali kroku jednak jedynie koledzy z
rocznika 1989: Maciej Siemieńczuk
i Przemysław Duranowski. z.abrakło
troszkę wsparcia od pozostałych partnerów - stąd jeszcze nie było wygranej. Wszyscy jednak mamy nadzieję,~ wkrótce to się
jednak zmieni i gracze z rocznika 1990 będą
grali już nieco odważniej i zdecydowanie
bardziej skutecznie.
Zaległy mecz 2. kolejki: Wiking Tomaszów Mazowiecki - UMKS Piotrcovia

PioUków Trybunalski 97:84.
Pozostałe W)'Iliki 3. kolejki: Junak Radomsko - ŁKS Łódź 54:60, UMKS Piotrcovia Pioliiców Trybunalski - Start Łódź
85:96, MSZS Kutno - Wiking Tomaszów
Mazowiecki 81:73. Pauza: ósemka Skierniewice.
I. MSZS Kutno
3 6 267:189
2. Start Łódź
3 6 27 I :220
3. PKK 99 Pabianice
2 4 156:114
4. UMKS Piotrcovia
3 4 255:254
5. Wikmg Tomaszów Maz. 3 4 257:266
6. Junak Radomsko
3 4 213:238
2 3 137:138
7. ŁKS Łódź
8. UMKS Księżak Łowicz 3 3 184:242
9. Ósemka Skierniewice
2 2 107:186
(p)

grające „bez ławki" łowiczanki nieco opadły
z sił. Nie mniej kadetki Księżaka zasłużyły .
po meczu z MTK na słowa pochwały:
na pewno to spotkanie pokazało, re ich zgło
szenie do rozgrywek błędem nie było ...
Pozostałe wyniki 3. kolejki: Lider Tomaszów Mazowiecki - ŁKS r Makalu Łódź
40:82, MKS Kutno - ŁKS II Łódź 65:46,
UKS Jordan Łódź - Widzew Łódź 90:55.
I. MKS Kutno
3 6 261:118
2. ŁKS I Makalu Łódź
3 6 236:112
3. MTK Pabianice
3 6 201 :157
4.LiderTomaszówMaz.
3 4 187:193
5. UKS Jordan Łódź
3 4 172:192
6.ŁKSULódź
3 4 165:189
7. Widzew Łódź
3 3 145:248
8. UMKS KslężakLowicz 3 3 121:279
(p)
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Planowa porażka z ŁKS
• UMKS KSIĘŻAK Il ł..-Owicz - LKS

Lódź 14:109 (4:29, 3:32, 0:24, 7:24)

ście fizycznie dominowali Oil parkiecie.
W takim meczu cele są proste: zdobyć jak
Ko- najwięcej punktów i nie pJZejmować się wy-

Księżak: Łukasz Łaziński 4, Błażej
siorek 4 (lx3), Marcel Ołubek 2, Łukasz
Wójcik 2 i Michał Zieliński oraz Damian
Balik 2, Jakub Pełka, Przemysław Kołach,
Marcin Kowalci:yk i Norbert Major.
Łowicz, 28 października. Trudne zadanie w meczu 3. kolejki miała młodsza ekipa młodzików Księżaka. Podopieczni trenera Cezarego Włuczyńskiego podejmowali u siebie fuworyta rozgrywek - łódzki ŁKS. Rywale byli o rok starsi i oczywi-

soką porażką.
Już od pierwszych minut goście wyraź
nie prowadzili, a łowiczanie rzadko mogli
· cieszyć się ze zdobytych punktów. Po cztery oczka zdobyli Łukasz Łaziński i Bła

żej

Kosiorek.

W tę sobotę łowiczanie będą mieć szansę
na zwycięstwo, bowiem jadą do Łodzi
na mecz ze Startem Il, który na pewno jest
rywalem w ich zasięgu.
(z)
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Sport szkolny - Powiatowa Licealiada Szkolna w piłce ręcznej chłopców

now

2.11.2006 r.

ŁOWICZANIN

.

DO KONCA NIEWIADOMA
osiem - Piotr Kapusta 2, Adrian Dyszkiewicz 2,
w Powiatowej Lice- Mateusz Marszałek, Emil Gajda i Arkadiusz
aliadzie Szkolnej w piłce ręcznej chłopców, Sójkowsk:i.
•IILOŁowicz-.ZSLZduny5:3(2:1);
a turniej ten zakończył się sukcesem I LO
Łowicz. Do końca meczu finałowego z Pi- br.: Damian Sakosik 2, Adrian Feltynowski,
jarskim LOKP ważyły się losy tego zwy.- Damian Lelonkiewicz i Mariusz Igielski
cięstwa, ale ostatecznie minimalnie lepsi oka- - Paweł Dziedziela 2 i Grzegorz Górny.
•ZSP 1 Łowicz- PIJARSKIE LOKP
zali się uczniowie „Chelmońskiego". Turniej rejonowy odbędzie się w piątek 3 listo- Łowicz 3:9 (1:4); br.: Konrad Dobrzyński,
pada 2006 roku w hali sportowej OSiR II Przemysław Duranowsk:i i Maciej Siemień
czuk - Jakub Szostak 2, Piotr Wojtasiak 2,
w Skierniewicach.
Adam Waligórski 2, Jarosław Szkop 2 i ToMECZE ELIMINACYJNE:
• ZSP 3 Łowicz - ID LO Łowicz 10:6 masz Janeczek
MECZE PÓŁFINAŁOWE:
(4:2); br.: Bartosż Kamiński 4, Kamil ·Gala
• ZSP 3 Łowicz - I LO Łowicz 2:13
· 2, Mateusz Zabost 2, Damian Rokicki i Artur Pełka -Łukasz Szakiel 5 i Mariusz Grze- (1:10); br.: Damian Rokicki i Mateusz Z-alak. '
host- Maciej Zieliński 5, Adam Kowalik 4,
• I LO Łowicz - .ZSP 4 Łowicz 8:7 Michał Wójcik 3 i Lukasz Łebski.
•II LO Łowicz - PIJARSKIE LOKP
(3:2); br.: Lukasz Łebski 3, Michał Wójcik
3, Adam Kowalik i Bolesław Mostowski Łowicz 8:12 (4:4); br.: Damian Sakosik 2,

26

Łowicz,

października. Aż

zespołów wystąpiło

„

W finale ekipa I LO

okazała się

minimalnie lepsza od ekipy ,,Pijarskiej''.

Hubert Bolimowski 2, Paweł Wójcik 2, Adrian Feltynowski i Józef Szkup - Adam
Waligórski 4, Jarosław Szkop 2, Piotr Wojtasiak 2, Tomasz Janeczek 2, Jiikub Szostak
i Marcin Brodecki.
MECZ O 3. MIEJSCE:
• ZSP 3 Łowicz - II LO Łowicz 7:10
(3:3); br.: Bartosz Kamiński 3, Damian Rokicki 2, Mateusz Zabost i Kamil Gala - Damian Sakosik 5, Adrian Feltynowski 2, Damian Lelonk:iewicz 2 i Mariusz Igielski.
MECZ O 1. MJEJSCE:
• I LO Łowicz - PIJARSKIE LOKP
Łowicz 13:12 (6:5); br.: Maciej Zieliński 9,
Bolesław Mostowski 3 i Adam Kowalik
- Jakub Szostak 5, Tomasz Janeczek 5 i Jarosław Szkop 2.
3 6 34-21
I. I LO Łowicz
3 4 33-24
2. Pijarskie LOKP Łowicz
3 4 23-22
3. II LO Łowicz
3 2 19-29
4. ZSP 3 Łowicz
1 o 7-&
5. ZSP 4 Łowicz
I O 3-5
ZSL Zduny
I O 6-IO
Ul LO Łowicz
I O 3-9
ZSP 1 Łowicz
Triumfatorami mistrzostw powiatu
łowickiego wstali uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego
w Łowiczu, a w mistrzowskiej drużynie
zagrali: Maciej Kalata i Piotr Gładki- Maciej
Zieliński (14. goli w turnieju), Adam Kowalik (6), Michał Wójcik (6), Łukasz Łebski
(4), Bolesław Mostowski (4), Maciej Lebioda, Dawid Adach, Mateusz Wojtylak,
LukaszSęclal, MichałGraika, Tomasz Sudoł,
Piotr Kaczor i Piotr Cieślak - nauczyciel wfTomasz Piasecki.
(p)

Sport szkolny- Powiatowa Licealiada Szkolna w koszykówce chłopców

„Grabski" ostatecznie wygrał
Dosyć cllugo trwały protesty i ,,przepychanki" dotyczące Powiatowej Licealiady
Szkolnej w koszykówce chłopców. Ostatecznie zarząd Powiatowego SZS w Łowi
czu podjął decyzję o dyskwalifikacji ekipy
· ZSP 2 Łowicz (w zespole tym wystąpił
nieuprawniony do gry zawodnik) i nie powtarzaniu ani pojedynczej „drabinki", ani
całego turnieju. Mistrzami Ziemi Łowickiej
zostali zatem uczniowie Z,espołu Szkół Ponadgimnazjalnych m 4 im. Władysława
Grabskiego w Łowiczu, który reprezento. wali także powiat łowicki w zawodach rejonowych, które rozgrywane były w łowic
kiej hali sportowej OSiR m 1.
MECZE ĆWIERĆFINAŁOWE:
• ZSP 2 Łowicz - I LO Łowicz 0:20
(w.o.)
• ZSP 3 Łowicz - .ZSL Zduny 35:30
.(9:5, 11:5, 4:4: 11:6); pkt.: Bartosz Kamiń-

Sport szkolny
- mistrzostwa woj. łódzkiego
w sztafetowych biegach
przełajowych
'

Odwołali się
W odległym Kamionie koło Sieradza ro7..egrano mistrzostwa województwałódzkie
go w sztafetowych biegach przełajowych,
a w zawodach tych wystartowali młodzi
lekkoatleci z powiatu łowickiego.
W rywali.zatji uczniów szkół podstawowych w ramach Wojewódzkich Igrzysk
"Młodzieży Szkolnej wzięli udział uczniowie SP 3 Łowicz. Co prawda podopieczni
Sławomira Kannelity zajęli niezłe szJ:r
ste miejsce, ale organizatorzy zdyskwalifikowali jednak łowiczan. Nasza ekipa zło
żyła protest, ale odpowiedzi nadal nie ma.
Wbiegu ginmazjalisteknatomiastdziewczęta
z GP Bielawy (nauczycielka w-f Mirosła·
wa Popławska) zajęły 12. miejsce. (p)

Szczypiornistki z ZSP 4

Łowicz okazały się

zdecydowanie najlepsze.

Sport szkolny - Powiatowa Licealiada Szkolna w piłce
ręcznej dziewcząt

Zdecydowana obrona tytułu
Łowicz, 27 października. Bardzo
pewnie mistrzowski tytuł z ubiegłego roku
obroniły uczennice ZSP 4 Łowicz. Podopieczne Monika Pilichowska odniosły
bardzo zdecydowane zwycięstwo w turniejuPowiatowej Licealiady Szkolnej w pił
ce ręcznej dziewcząt awansując tym samym
do etapu rejonowego, który rozegrany zostanie w czwartek 2 listopada 2006 roku
w hali sportowej OSiR nr 1 w Łowiczu.
Przypomnijmy, iżw poprzedniej edycji łowi
czanki sięgnęły po brązowy medal mistrzostw województwa łódzkiego.
MECZ ELIMINACYJNY:
• I LO Łowicz - ZSP 3 Łowicz 2:1
(1:0); br.: Paulina Ogonowska i Katarzyna
Niebudek- Ewelina Kutennank:iewicz.
MECZE PÓŁFINAŁOWE:
• II LO Łowicz - m LO Łowicz 7:1

MECZ O 3. MJEJSCE:
• I LO Łowicz - m LO Łowicz 9:0
(6:0); br.: Katarzyna Niebudek 3, Marta
Kaźmierczak 2, Emilia Zabost 2, Katarzyna
Kostrzewa i Agnieszka Koza.
MECZ O 1. MJEJSCE:
• II LO Łowicz - ZSP 4 Łowicz 0:6
(0:1); br.: Iwona Foks 5 i Katarzyna Grzywacz.
2 4 16-2
1. ZSP 4 Łowicz
2 2 7-7
2. fl LO Łowicz
3 4 13-11
3. ILO Łowicz
2 O 1-16
4.IIILOŁowicz
1 O 1-2
5. ZSP 3 Łowicz
W mistIZowskiej ekipie Z,espołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 4 im Władysława
Grabskiego w Łowiczu zagrały: Emilia Lenarczyk- Iwona Foks ( 1O. bramek w turnieju), Małgorzata Matczak (3), Katarzyna
(2:l);br.:DominikaDałek3,IlonaSkoniecz Grzywacz (3), Martyna Czekalska, Izabela
na 3 i Katarzyna Czubak- Renata Budzałek. Kembrowska, Sylwia Gawęcka, Agnieszka
• I LO Łowicz - ZSP 4 Łowicz 2:10 Henny, Monika Godosz, Katarzyna Jędra
(2:6); br.: Paulina Ogonowska i Katarzyna cha, Beata Bryszewska, Małgorzata JanicKostrzewa - Iwona Foks 5, Małgorzata ka, Anna Grzyb i Angela Więcławska - nauczycielka w-fMonika Pilichowska. (p)
Matczak 3 i Katarzyna Grzywacz 2.

Mistrzami powiatu łowickiego w koszykówce w ramach Powiatowej Ucealiady
Szkolnej zostali uczniowie ZSP 4 Łowicz.
ski 17 (3x3),DamianRokicki 8,MaciejWię
cek 8 i Igor Florczak 2 - Łukasz Świątkow
ski 11 (lx3), Paweł Dziedziela 10, Maciej
Kołodziejczyk 6 i Michał Brandt 3 (lx3).
• ZSP 4 Łowicz - ZSP 1 Łowicz 48:46
(10:8, 6:9, 20:13, 12:16); pkt.: Adrian Dyszkiewicz 20, Kamil Bodek 16, Mateusz
Marszałek?, Damian Wyszogrodzki 3 i Emil
Gajda2- Maciej Siemieńczuk21 (2x3),Prze.
mysław Duranowski 17, Dawid Pisarek 6
i Cezary Markus 2.
Pauza: II LO Łowicz.
MECZE PÓŁFINAŁOWE:
• ZSP 2 Łowicz - ZSP 3 Łowicz 0:20
(w.o.)
•ZSP 4 Łowkz- II W ł..owkz 45:17
(9:6, 15:7, U:2, 9:2); pkt: Damian Wyszogrodzki J7 (lx3), AchianD)-szkiewic;z 16, Mareusz Marszałek 6 (lx3), Lukasz ~iewski 2,
Kann1BOO:k2 i Emil Gajda2-Damian Lelonkiewicz6,MarcinPełka5 (lx3),Mariuszlgielsk:i 2, Lukasz Gajda 2i Tomasz Frankowski 2.
MECZ O 3. MIEJSCE:
• ZSP 3Łowicz - II LO Łowicz 19:38
(2:18, "2:8, 9:4, 6:8); pkt.: Artur Pełka 5

(lx3), Maciej Więcek 5, Damian Rokicki 4,
Bartosz Kamiński 3 i Bartłomiej Wyszogrodzki 2- Mariusz Igielski 10, Tomasz Frankowski 10, Marcin Pełka 6, Damian Lelonkiewicz 6, Paweł Wójcik 4 i Paweł Nowak.
MECZ O I. MIEJSCE:
• ZSP 2 Łowicz - ZSP 4 Łowicz 0:20
(w.o.)
3 6 I 13:63
1. ZSP 4 Łowicz
2 3 55:64
2. II LO Łowicz
3 5 74.:68
3. ZSP 3 Łowicz
l 2 20:0
4. I LO Łowicz
1 I 46:48
5. ZSP 1 Łowicz
I I 30:35
· ZSL Zduny
3 O 0:60
7. ZSP 2 Łowicz
W zwycięskiej chużynie ZSP 4 Łowicz
grali: Adrian Dyszkiewicz (37. punktów
w~eju), Damian Wyszogrodzki (20), Kamil Bodek (18), Mateusz Marszałek (13),
Emil Gajda (4), Łukasz Gołębiewski (2),

Chłopcy z

SP 1 Łowicz awansowa/i na zawody wojewódzkie.

Sport szkolny- RIMS I RGS w sztafetach pływackich

„Jedynka'' do Ł_odzi.

Skierniewice, 27 października.
W Pływalni N~wa odbyły się zawody pły
wackie w sztafetach 8x25 m (w ramach IMS)
i IOx25 m (w ramach Girnnazjady), ajedyną
drużyną reprezentującąpowiat łowicki, której udał się awans na zawody wojewódzkie
był team chłopców z,,Jedynk:i". Podopieczni
Roberta Graczyka i Artura Rożniaty
wywalczyli drugie miejsce, a na trzecich
miejscach zakończyli tę rywalizację sztafety dziewcząt z Gimnazjum nr I w Łowiczu
(nauczyciefka w-flwona Rondoś)i chłop
ców z Gimnazjum nr2 w Łowiczu (nauczyDamianKiełan,MariuszGórczyńsk:i,Paweł ciel w-fRadosław Zyga).
• SZKOŁY PODSTAWOWE:
Kacprowski, Jan Więcek, Sebastian SkoDziewczeta:
neczny i Piotr Kapusta - nauczyciel w-f
2:36,00
I. SP 9 Skierniewice
Tomasz Czubak.
2:58,02
(p) 2. SP 5 Skierniewice

3. SP 9 Kutno
4. SP 1 Łowicz

3:03,72
3:22,11

Chłopcy:

1. SP 9 Skierniewice
2. SP l Łowicz
3. SP 9 Kutno
4. Pijarska SPKP Łowicz
• SZKOŁY GIMNAZJALNE:

2:24,14
2:57,07
3:01,74
3:04,28

Dziewczę.tl:

I. GP 2 Skierniewice
2. GP I Skierniewice
3. GP I Łowicz

2:43,06
2:47,29
3:26,42

Chłopcy:

l. GP 2 Skierniewice
2. GP l Skierniewice
3. GP 2 Łowicz
4. GP 1 Łowicz

2:21,70
2:21,82
2:35,22
2:45,87
(p)

,
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Sport szkolny- mistrzostwa powiatu łowickiego w sztafetacn pływackich

BLISKO TRZYSTU PtYWAKÓW
Łowicz, 24 października. Pływalnia
Miejska w Łowiczu gościła blisko trzystu
uczestników mistrzostw powiatu łowickie
go Szkolnego Związku Sportowego w sztafetach pływackich. Uczniowie szkół podstawowych rywaliz.owali w ramach Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej na dystansie 8x25 rn (po dwoje zawodników z
klas III i młodszych, IV, V i VI), gimnazjaliści mieli do pokonania I Ox25 rn (w ramach
Powiatowej Gimnazjady Szkolnej), a licealiści - 1Ox50 m (w ramach Powiatowej Licealiady Szkolnej).
Najlepsze dwie sżtafety w każdej kategońi wywalczyły prawo startu w zawodach rejonowych, które rozgrywane były w
Skierniewicach.
•SZKOŁY PODS'E4.WOWE:
Dziewcy.eta:
I. SP 2 Łowicz
3:12,83
2. SP I Łowicz
3:13,15 Zawody dzrewcząt z po;Jstawówek zakończyły się wygraną SP 2 Łowicz.

rrr I im Herrryka Sienkiewicza w Łowiczu:

Patrycja Golan, Dorota Pietrzak, Wiktońa
Micbalska, Dominika Strach, Marta Kosiorek, Weronika Wieczorek,KarolinaOwczarczyk, Aleksandra Kucharek, Dominika
Braszka, Justyna Kowalska i Marta Wróblewska - nauczycielka w-f Iwona Rondoś.
Chło_pcy:

Po raz kolejny najlepsze na Ziemi Łowickiej okazały się
3. Pijarska SPKP Łowicz
- 3:26,23
4. SP 4 Łowicz
3:37,45
- 5. SP 7 Łowicz
3:48,23
6. SP Bielawy
4:20,09
Najlepszy czas w mistrzostwach Ziemi Łowickiej osiągnęły uczennice Szkoły
Podstawowej m 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu, a w zwycięskiej ekipie
płynęły: Katarzyna Nych, Dagna Rondoś, Katarzyna Górecka, Maja Liberadzka, Malwina Żuchniewicz, Magdalena
Muras, Aleksandra Lendzin i Anna Wielemborek -nauczyciel w-fRyszard Gar-

dener.

dziewczęta

z GP 1.

SZKOŁY GIMNAZJALNE:
Dziewczęta:

•

I. GP I Łowicz
3:11,71
2. Pijarska SPiq> Łowicz
3:15,30
3. GP 2 Łowicz
3:21,45
4. GP Popów
4:10,89
Najlepszą ekipę w rywalizacji gimnazjalistek stanowiły dziewczęta z Gimnazjum

L GP 2 Łowicz
2:27,78
2. GP I Łowicz,,,
2:30,85
3. GP Popów
3:09,69
4. GP Domaniewice
3:21,50
5. GP Bielawy
3:49.15
Zwycięzcami mistrzostw powiatu łowic
kiego zostali uczniowie Gimnazjum rrr 2 im
Jana Wegnera w Łowiczu, którzy płynęli w
składzie: Dawid Pietrzak, Bartłomiej Perzyna, Michał Wójt, Piotr Antosik, Maciej
Muras, Mateusz Żbikowski, Seweryn Misiak,MichałSkowromki, Kamil Jagoda i Tomasz Janus oraz Kamil Misiak - nauczyciel
w-fRadosław Zyga.
•SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:
Dziewczeta:
l. I LO Łowicz
6:30,84
2. U LO Łowicz
9:38,60
Triumfatoikami mistrzostw Ziemi Łowic
kiej z.ostałyuczeanicelLiceum Ogólnokształ
cącego w Łowiczu: Łukasz Łebski, Bole-

Ekipa I LO Łowicz w Kutnie

odniosła jedno zwycięstwo

i porażkę.

Sport szkolny- RLS w koszykówce dziewcząt

Kutno zdecydowanie
Kutno, 5 października. Rąirezentant
ki I LO Łowicz wywalczyły drugie miejsce
w turnieju koszykówki dziewcząt wrganiwwanym w
Rejonowej Licealiady
Szkolnej.
•ZB 1 Kutno- IWLowicz97:9(30:0,
26:0, 21:4,20:5); pkt: Katarzyna Słoma 9,
Emilia Zabost, Aleksandra Rucińska, Joanna Kaba i Marta Kaźmierczak oraz Anna
Wojciechowska, Anna Szewczyk, Marta
Antosik i Paulina Antosik.
• ZS l Kutno - LO Skierniewice
111:15
• I LO Lowicz - LO Skierniewice
42:33 (9:10, 11:4, 12:8, 10:11); pkt: Alek-

ramach

sandra Rucińska 13 (2x3), Joanna Kaba 12,
Katarzyna Słoma 6, Marta Kaźmierczak 3 i
Emilia z.abost 2 oraz Anna Wojciechowska
2, Marta Antosik 2, Anna Szewczyk 2 i
Paulina Antosik.
I. ZS I Kutno
· 2 4 208:24
2.ILOŁowicz
2 3 51:130
3. LO Skierniewice
2 2 48:153
W ekipie I LO Łowicz grały: Katarzyna
Słoma (15), Aleksandra Rucińska (13), Joanna Kaba (12), Marta Kaźmierczak (3),
EmiliaZabost(2), Anna Wojciechowska (2),
Marta Antosik (2), Anna Szewczyk (2) i
Paulina Antosik- nauczyciel w-fJarosław
Woźnia_!(.
(p)

Sport szkolny- RLS w koszykówce chłopców

„Grabski" bez zwycięstwa
Łowicz, 16 października. Reprezentanci powiatu łowickiego - uczniowie Zespolu Szkół Ponadgimnazjalnych rrr 4 im
Władysława Reymonta w Łowiczu nie zdołali wygrać w zawodach organizowanych w
łowickiej hali sportowej OSiR rrr 1 w ramachRejonowej Licealiady Szkolnej w koszykówce chłopców.
• ZBP 4 Lowia - II W Kutno 47:72
(16:12, 4:24, 10:18, 15:18); pkt: Adrian
Dyszkiewicz 31 (lx3), Damian Wyszogrodzki 6, Mateusz Marszałek 6 i Kamil
Bodek4.
• LO Skierniewice - II LO Kutno
77:69 (18:18, 20:17, 17:12, 22:24)

• ZBP 4 Łowicz - LO Skierniewice
52:84 (18:24, 13:16, 11:19, 10:25); pkt:
Adrian Dyszkiewicz 29 (3x3), Kamil Bodek 10, Dominik Charążka 7 (lx3), Łukasz
Gołębiewski 4 i Mateusz Marszałek 2.
I. LO Skierniewice
2 4 ł 61: 121
2.IlLOKutno
2 3 141:116
3. ZSP 4 Łowicz
2 2
99:156
W reprezentacji ZSP 4 Łowicz grali: Adrian Dyszkiewicz (ro. punktów w turnieju),
Kamil Bodek (14), Mateusz Marszałek (8),
Dominik Charążka(7),Darnian Wyszogrodzki (6),ŁukaszGołębiewski (4),Seba.stian Skoneczny, Paweł Kacprowski i Damian Kielan
- nauczyciel w-fTomasz Czubak.
(p)

Chłopcy:

l. SP I Łowicz
2:51,28
2. Pijarska SPKP Łowicz
3:03,09
3. SP 2 Łowicz
3:04,09
4. SP 4 Łowicz
3:05,03
5. SP 7 Łowicz
3:18,47
Najlepsi wśród chłopców okazali się reprezentanci Szkoły Podstawowej rrr l im.
Tadeusza Kościuszki w Łowiczu: Piotr Tomala, Szymon Ftjałkowski, Jakub Piaskowski, Krzysztof Rondoś, Mateusz Gajda, ·
Patryk Woźniak, Piotr Buśko i Rafał Mitek
-nauczyciele w-fRobert Graczyk i Artur

Piłka nożna

- 12. kolejka skierniewickiej klasy A ·

Kopernik

odskoczył

12. koleika: Torpedo Celinów - Mancha- 9. ManchatanN. Kaw. (li) 12 12 21-31
tan Nowy Kawęczyn 2:5, Witonia Osiek - 10. Torpedo Celinów (9)
11 12 25-31
Jutnenka Mokra Prawa 5:2, Dar Płacencja· Jl. Sierakowianka (JO)
12 IO l~-39
Olimpia Chąśno O: I, Kopernik Kiernozia - 12. Dar Placencja (12)
12 8 16-26
Sierakowianka Sierakowice 5:0, Sobpol Ko- I3. Muskador Wola Pęk. (I 3) 12 7 20-36
nopnica-GLKS Wołucza4:2, LKS Grabice 14. GLK.S Wołucza (14)
12 6 20-40
- Muskador Wola Pękoszewska 2: l, JuveMecze 13. kolejki odbędą się w niedzielę
nia Wysokienice - Pogoń Godzianów l: l.
5 listopada: godz. 11.30: Pogoń Godzianów
Rożniata.
Uczniowie Gimnazjum nr 2 cieszyli się z mistrzostwa w powiecie łowickim.
J. Kopernik Kiernozia (ł) 12 28 41-12 - Torpedo Celinów, godz. 14.00: Jutrz.enka
sław Mostowski, Łukasz Kwiatkowski,
2. Juvema Wysokknice (2) 12 26 30-15 Mokra Prawa - Juvenia Wysokienice, MuMikołaj Pietnak, Michał Sobieszek, Krzysz3. Witonia Osiek (3)
12 26 33-20 skador Wola Pękoszewska- Witonia Osiek,
tofUrbanek, Kamil Gmosiński. Tadeusz Do- 4. Sobpol Konopnica (5}
12 24 30- ł 8 GLKS Wołucza - LKS Grabice, Olimpia
brzyński, Damian Więcławski i Michał Rze5. Pogoń Godzianów (4)
12 23 43-21 Chąśno - Sobpol Konopnica, Sierakowianśny - nauczyciel w-f Przemysław Po6. LKS Grabice (6)
ł 2 22 33-30
ka Sierakowice- Dar Placencja i Manchatan
pławski.
7. Olimpia Chąśno (7)
Jl 21 27-24 Nowy Kawęczyn -'Kopernik Kiernozia.
Chłop<;y:
8. Jutrzenka Mokra Pr. (8) 12 13 26-40
Paweł A. Doliński
I. I LO Łowicz
5.08,96
2. li LO Lowicz
5:48,53
Piłka nożna - skierniewicka klasa B
3. Pijarskie LOKP Łowicz
6:25,37
ZSP I Łowicz (p.k.)
5:41,06
ZSL Zduny (p.k.)
6: 19,45
Mistrzami powiatu łowickiego okazali się
uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w
Zalęgł)'. mecz 2. kolęjki: Fenix Boczki 7. Victoria Zabostów (7)
Łowiczu, którzy w zawodach tych wystą
9 8 15-20
. 8. Vagat Domaniewice (8)
pili w składzie: Lukasz Łebski, Bolesław RTS Gągolin 3:2.
9 7 10-21
9. Olympic Słupia (9)
Mostowski, Lukasz Kwiatkowski, Miko- I. Start Złaków Borowy (I) 9 19 23-9
9 7 17-26
2. Fenix Boczki (4)
9 18 20-10 IO. RTS Gągolin (IO)
łaj Pietrzak, Michał Sobieszek, Krzysztof
9 4 18-32
9 16 15-12
Pocz.ątek rundy rewanżowej w klasie B
Urbanek, Kamil Gmosiński, Tadeusz Do- 3. Vfotoria Bielawy (2)
4. Zryw Wygoda (3)
9 16 26-23 OZPN Skierniewice z.aplanowałna niedziebrzyński, Damian Więcławski i Michał RzeZarówno w rywalizacji dziewcząt, jak i chłopców mistrzami uczniowie I LO śny - nauczyciel w-f Przemysław Po- 5. Naprzód Jamno (5)
9 15 20-19 lę 15 kwietnia 2007 roku.
Łowicz.
6. Rawka Bolimów (6)
9 14 21-19
(p)
pławs~.
~
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ŁOWICZANIN

Koszykówka - 3. kolejka I/I ligi

Cross
rowerowy
WYGRANA PO DOGRYWCE to sport dla każdego

• START Łódź - UMKS KSIĘŻAK
Lowkz 66:74 (18:24, 12:23, 14:11, 18:14,
4:12)

Mańan

Dymek to amator sportów
·
który ostatnio poświęcH się nowej
dyscyplinie. Cross rowerowy
w trudnym terenie na popularnym
„góralu" to ciekawa dyscyplina.
W tym sezonie łowiczanin wziął
udział w cyklu wyścigów Mazovia
MTB Maraton i wszystkie ukończył.
Warlo dodać, że był najstarszym
uczestnikiem tej imprezy.

Księżak:

Robert Kucharek 16 (lx3), MiChojecki 14, Piotr Niewiadomski 12
(2x3), Michał Banasiak 11 i Bartosz Włu
czyński 1O(2x3) oraz Wojciech Tomaszkiewicz 6, Achian Dyszkiewicz 3, Maciej Siemieńczuk 2 i Przemysław Daranowski.
Start: Michał Januszkiewicz 10, Tomasz
Pietruszewski 10, Achian Bednarczyk 7, DamianMichalski 6 i Paweł Wojdeka 5 oraz Kamil Drelich 11, Przemysław Grabowski 5,
Marcin Michalski 4, Macitj Spuś4,PiotrSpuś
3, Rafuła S:rubski 1 i Michał Pietrakiewicz.
~owali: Arkadiusz Gajda (Pabianice)
i Piotr JaOOeyński (Łódź).
Łódź, 29 października. Drużyna seniorów łowickiego Księż.aka, która do tej
pory w lidze miała na koncie zwycięstwo
i porażkę walczyła o ligowe punkty w Łodzi
z tamtejszym Startem i trzeba powiedzieć,
że była fuworytem. Łodzianie to młody zespół, w którym nie ma tak doświadczonych
zawodników jak w Księżaku. A jednak okazało się, że o zwycięstwo było bardzo trudno. Można nawet śmiało stwierdzić, że była
to bardzo szczęśliwa wygrana.
Podopieczni trenera Cezarego Włu·
czyńskiego zaczęli ten mecz bardzo źle
i po trzech minutach przegrywali O: 12,
cojuż zapowiadało kłopoty. Pierwsze punkty dla łoWiczan zdobył Robert Kucha-

wytrzymałościowych,

chał

• Skąd
sport?

wziął się pomysł

na nowy

~ lubiłem sporty wytrzymałuściow
a szczególnie jazdę na rowerze. W 2005 roku
pojechałem raz na taki maraton na rowerach

przebudził się i po dziesięciu minutach wal-

wfymczasietrafiłPiotrNiewiadomski. To
był niski wynik, ale wynikał on z małtj sku-

przegrywał tylko 14:18.
•
Druga kwarta była już bardziej wyrównana i zdecydowanie lepsza w wykonaniu
Księżaka. Dobne rozdzielał piłki i obsługiwał wysokich graczy Bartosz Włuczyński, dzięki czemu na przeiwę łowiczanie
zeszli prowadząc 37:30. Dwie „trójki"

teczn<mimocntjgrywobrooie.Rywalepraktycznie p!z.e'Z cały czas kryli na całym boisku,
co nie ułatwiało gry. W trzecitj odsłonie gra
była wyrównana, ale parkiet z powodu kontuzji w 22. minucie musiał opuścić Włuczyń
ski i to było spore osłabienie.
W ostatnitj kwarcie było już bardzo go-

górskich i spodoOOło mi się, . I teraz systematycznie biorąu:tnałwtakichzawodach_ W tym
roku wzią!ein u:tnał w sześciu maratonach.
• Wcześniej zajmował się pan wię
cej bieganiem i triathlonem?
Tak, ale miałem trochę problemów zdrowotnych, zatem więctj jeździłem na rowerze. Po za tym w Łowiczu i okolicach mało
jest organizowanych imprez sportowych,
które przyciągnęłaby takie grono uczestników, Tarn byłem zachwycony ilością star-

rąco.Księż.akprzegrywałwkońcówce53:59

tuj~ch. Wmałychmitjscow~nastar

ŁoWiczanie sporo się namęczyli, aby wygrać spotkanie z łódzkim Startem.

rek z rzutów wolnych.

Późnej Księżak

ki

Z lewej Marian Dymek.
ku Błonie stawało 15 zawodników. A szkoda, bo wanmki są bardzo dobre. Można nawet zorganizować długi maraton, którego
trasa przebiegałaby w okolicach Guźni. Jak
wspomniałem, ro:zmawiałem o tym z Cezarym Zunaną, który obiecał, że przyjedzie
zobaczyć tereny pod Łowiczem i jcili mu
się spodoba to jest szansa na taką imprezę.
Pragnę dodać, że w sobotę 26 październi
ka na Zjeździe .zarią1u Głównego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, które
jest ogromną organizacją, zasłałem wybrany
do grona członków Zu:ządu, co ułatwi mi
s1arania o pozyskanie finansów na organizacje imprez rekreacyjno-sportowych.
• Pamiętam, że Łowiczu jeszcze
nie tak dawno organizowano imprezę ogólnopolską w duathlonie i był pan
jednym z organizatorów? Dlaczego
zaprzestano jej realizacji?
Tak, to pawda odbyło si.ę dziewictć takidl

i w tym momencie wydawało się, że jest po cie zawodów stawało po 1500 osób.
meczu. Dodatkowo boisko za pictć fuuli opuKoszykówka - 3. kolejka li/ ligi
Ili Kto jest organizatorem cyklów
ścił Michał Banasiak. Ale po dobrych ak- tak dużej imprezy ?
cjach i jednej „trójce" Kucbarlra udało się
Głównym organizatorem jest many kodogonić rywala. W meczu był remis 62:62 larz Cezary Zamana, którego miałem okai o końcowym wyniku zdecydowała do- zje poznać i nawet rozmawiałem z nim
grywka, w której lepsi byli łowiczanie. o możliwości organizacji takiej imprezy
Wobec pauzy Ósemki Skierniewice no- 2. Ósemka Skierniewice (I) 2 4 182:152 A zapowiadało się źle. Już na początku pią
~ aleobecnewladzeumały,:żeto 'Zlidi:ży
w Łowiczu. Wanmki do tego mamy, teraz
·wym liderem mligi ł.ZKosz został łowicki 3. ŁKS Łódź (4)
3 4 189:233 ty fuul zalapał Kucharek. a potem Niewiawydatdcdlaratmzai~zmagflilia
potrzeba
tylko
chęci.
Księżak. Na trz.ecie mitjsce awansował na- 4.StartŁódź(3)
2 3 147:130 domski. Jednak okazało się, że nasi rezerw Łowiczu w duathlmie. Szkoda, bo była lJ
• Wszystkie wyścigi pan ukończył, OObra ~dla miaga Przyjeżdi.alo wielu
tomiast łódzki ŁKS.
5. PKK 99 Pabianice (5)
2 2 146: 164 wowi te'ż potrafiągrać w koszykówkę. Bar3. kolęjka m ligi: Start Łódź - UMKS
W4. kolejce fil ligi wniedzielę5 listopada dzo dobne zagrał Michał Chojecki, który czy plan został zrealizowany?
zawodników, nawet z iagranicy. Razem z dyDokładnie tak. Startując w takiej impre- rddmmOSiR-Zbigi iel:Jelll Kuczyńskin
Ksi~ Lowkz 64:74, ŁKS Łódź - PKK zagrają: godz. 16.30: PKK 99 Pabianice wziął na siebie cięż,ar gry i był dobrze wspo99 Pabianice 72:71. Pauza: ósemka Skier- - StartŁódźi godz 17.00: ósemka Skiernie- magany właśnie przez młodych rezerwo- zie moim głównym celem jest jtj ukończe i prezesem TKKF Księżak - Wojciechem
niewice.
wice - ŁKS Łódź. Pauza: UMKS Księżak wych: Wojciecha Tomaszkiewicza, nie. Wynik nie jest dla mnie taki ważny, Więckowskim udawało nam się~
1. Księżak Lowicz (2)
3 s 232:217 Lowkz.
(p} Adńana Dyszkiewicza i Michała Sie- bo wiek już swój mam. Ale 'Zliwsze zależy dużo spoo;orów i WSl:'J'i'CY wyjeżd:hili z nami aby nie być tym ostatnim i udaje się to. Sl.eg{)miaslazd:Jwołeni. OllalniciJalbloo.odb)ł
mieńczuka. Ostatecznie dogrywkę wy• Cross rowerowy próbował pan się dwa lala ternu.
grali łowiczanie 12:4.
• Czy w przyszłym roku również
Teraz łowiczanie pauzują, a za dwa tygo- organizować już w Łowiczu, jakle były
zamierza stratować pan w imprez.ach
dnie - w niedzielę 12 listopada 2006 roku efekty?
Były to kameralne imprezy w ramach rowerowych?
ekipa Księżaka rozegra mecz w Pabianicach
akcji ,,Lato z OSiR", ale nie cieszyły się one
z PKK 99. Pocz.ątekmecz o godz. 16.30.
·Czwartek. 2 list@ada:
Niedziela. 5 listopada:
Jak najbardziej tak. Póki jest zdrowie
• 11.15 - stadion Pelikana Łowicz,
Zhigniew ł.ozińs/d. dUżym zainteresowaniem. Na starcie w par- i są siły to będę daltj bawił się w ten sport. I
•9.30-halasportowaOSiRml wł.owi· czu,uł.JanaPawłalI3;RtjonowaLicealiada ul Starzyńskiego 618; mecz 15. kolejki
Szkolna w piłce ręcznej dziewcząt;
ID ligi piłki nożnej: Pelikan Łowicz
Piątek. 3 listQpacła:
- Unia Skierniewice;
Prognoza pogody dla rejonu Łowicza w dniach od 2 do 8 listopada 2006 r.
• 9.30- sala gimnastyczna Szkoły Pod• 12.00 - hala sportowa OSiR nr 1
stawowtj w Bednarach; finały Powiatowej w Łowiczu, ul. Jana Pawła Il 3; 6. kolejka ID
Przysłowie ludowe o pogodzie:
Gimnazjady Szkolnej w tenisie stołowym ligi tenisa stołowego mężczyzn: UMKS
Czwartek • Niedziela
„DESZCZ Z POCZĄ TK/EM LISTOPADA,
dziewcząt i chłopców;
Księżak Łowicz - Legion Il Skierniewice;
2- 5.11.2006r.
MROZV
W
STYCZNIU
ZAPOWIADA".
• 16.30 - ·hala sportowa OSiR nr 1 · • 15.00 - hala sportowa OSiR nr 2
6/ 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła Il 3; mecz woje- w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecze Łowic •SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
Pogodę kształtować będą układy niżowe.
~
wódzkiej ligi koszykówki młodziczek: kiej Halowej Ligi Tenisa;
Płońsk
Z każdym dniem coraz chłodniej.
Płock~
UMKS Księżak Łowicz - Mag-Rys Zgierz;
Środa. tł listQpada:
•śRODA-CZWARTEK:
6/ 1
• 19.30 - hala sportowa OSiR nr 2 · •9.00-salagimnastycznaSP4Łowicz, Pochmurno z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu,
I
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; zaległy mecz ul. Stmisławskiego 3 la; Miejskie Igrzyska od czwartku możliwy deszcz ze śniegiem oraz chłodno i wietrzni !Gos~ln 1 '
6fi1
I ligi Amatorskich Mistrzostw Łowicza Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym Widzialność qobra, w czasie opadów słaba.
"·· _
· .
Wiatr zachodni i północno-zachodni, umiarkowany,
·· ~6/ 1 w piłce siatkowej: 'Skierniewicki Węgiel dziewcząt i chłopców;
r
okresami do silnego i porywistego.
- TKKF Expandor Głowno;
Czwartek. 9 listopada:
'
Sobota. 4 list.o.pada:
• 9.00- hala sportowa 0SiR.nr2 w Łowi- Temp. max w dzień: + 1°c do + 2°C w czwartek.
Temp. min w nocy: 0°c do - 2°c.
• 10.00 - hala sportowa OSiR nr 2 czu, ul. Topolowa 2; zawody miejskie •PIĄTEK-NIEDZIELA;
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecz woje- w ramach Powiatowtj Gimnazjady Szkol- Pochmurno z przejaśnieniami, przelotne opady
,.1I
wódzkiej ligi koszykówki młodzików: ntj w koszykówce chłopców;
fi)'
deszczu i deszczu ze śf]iegiem. Widzialność dobra
::i.
UMKS Księżak.Il Łowicz - Start Il Łódź;
• 15.30-halasportowaOSiRnrl w Łowi- do umiarkowanej, l9kalnie zamglenia. Wiatr pólnocno-zach
~I
• 12.00 - hala sportowa OSiR nr 2 czu,ul.JanaPawłalI3;meczwojewóctzkiejligi i zachodni, umiarkowany, okresami do silnego i porywistego.
Temp.
max
w
dzień:
+
1°C
do+
4
°C.
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecz woje- koszykówki młodzików: UMKS Księżak
Temp. min w nocy: '! 1°C do - 2°C.
wódzkiej ligi koszykówki kadetek: UMKS I Łowicz - UMKS Księż.ak Il Łowicz;
•PONIEDZJAŁEK -SRODA:
Księżak Łowicz - UKS Jordan Łódź;
Piafęk. 10 list.o.pada:
Pochmurno z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu.
• 13.00 - stadion Pelikana Łowicz,
•9.00-halasportowaOSiRnr2wŁowiWidzialność dobra do umiarkowanej, lokalnie zamglenia.
9gnoza biometeorologiczna:
uł. Starzyńskiego6/8; meczpiłkinoźnej wo- czu, ul. Topolowa 2; zawody miejskie
Wiatr zachodni, umiarkowany, okresami do silnego i porywistego.
Pogoda niekorzysfnie wpływać będzie
na nasze samopoczucie. Osłabiona
jewódzkiej ligi ,,Michałowicza": Pelikan w ramach Powiatowej Gimnazjady Szkol- Temp. max w dzień: + 5°C do+ 8°C.
sprawność psychofizyczna.
Łowicz - GKS Bełchatów;
nej w koszykówce dziewcząt
(p) Temp. min w nocy: + 4°C do+ 2°c.

Księiok został

Łowicki
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siatkowa - 2. kolejka I/ ligi Amatorskich Mistrzostw Łowicza

·ESSATO ·TEAM
SPRAWCĄ SENSACJI
Łowicz. ZT października. Po 2. kolej-

ce w Il lidze Amatorskich Mistrzostw Łowi
cza w piłce siatlcowej na prowadzeni.u znajdują się bez: porażki z takim samym bilansem setów dwie ekipy: są to UKS Korabka
i Iskra Łowicz. Podopieczni Pawła Tomczaka pokonali uczniów z II LO w Łowi
cru 3: 1. Ekipa Zofii Kucharskiej powalczyła ambitnie tylko w pierwszej partii, którą
wygrała25:20. Później już górą była Korabka. Studenci z Iskiy nie mieli natomiast :żad
nych problemów z pokonaniem młodzieży
z Gimnazjmn m 2 w Łowiczu.
Sporą niespodziankę sprawiła ekipa Krystiana Krawczyka, która po pięci~
wym boju pokonała faworyzowany ~
Kutno. To cenne zwycięstwo dla Essato
Team.
Sporego pecha mają zawodnicy z ZSP
nr 1Podr=ia. PoOOpieczni Piolra Slomy
drugi raz z rzędu prn:grali swój mecz po ti~ Ekipa Essato Team sprawiła sporą niespodziankę wwrywając z AZS Kutno.
b-eaku, tym razem z z.espolem Karola Kosmowskiego re z.dim. Pierwsze zwyci~
•KAROL I Sl'ÓLKA Zduny-ZSP 1 3. A'ZS Kutno(!)
2 4 5:3
stwo odnieśli młodzi siatkarze re StonclJ.
Łowicz 3:2 (21:25, 22:25, 25:16, 25:21,
4. Essato Team Łowicz (6)
2 3 5:5
Kolejne mecze Il ligi rozegrane wstaną 15:7)
5. Stomed Łowicz (10)
2 3 3:3
dopiero w piątek 17 listopada. Początek
• GRONKI i SPÓLKA Lowicz 6. UKS Ekonomik Łowicz (4) I 2 3:2
spotkań o godzinie 17.00.
- ISKRA Łowicz 0:3(12:25,15:25, 17:25) 7. Karol i Spółka Zduny (8)
2 2 4:5 '
2. kolejka II ligi AMŁ:
• Il LO Łowicz - UKS KORABKA 8. ZSP I Podrzeczna (6)
2 2 4:6
•AZSKutno-ESSATOTEAMl..owic'z Łowicz 1:3 (25:20, 21:25, 20:25, 23:25)
9. Zatorze Avena Łowicz (4) 2 2 3:5
2:3 (25:11, 24:26, 25:17, 17:25, 9:15)
Pauza: UKS EKONOMIK Łowicz.
10. n LO Łowicz (11)
I O I:3
•ZATORZE AVENA Łowicz- STO- I. UKS Korabka Łowicz (I) 2 6 6: I l 1. Gronki i Spółka Lo"Wicz (9) 2 O 0:6
MEDŁowicz 0:3 (26:28, 20:25, 19:25)
IskraŁowicz(3)
2 6 6:1
Zhig11iew Łaziński
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- 14. kolejka Ili ligi

Na koniec derby z Unią
W ostatnim meczu w rundzie jesiennej
w ŁowiC2ll w niedzielę 5 listopada o godz.
11.15 odbędzie się mecz derbowy Pelikana
i Unii Skierniewice. Relację,,nafywo" z tego
nie-zwykle interesującego meczu pneprowadzi Radio Victoria
I4. kolejka m Jigi:
• UNIA Skierniewice - WIGRY Suwałki 1:0 (O:O); br.: Rafał Dopierała (S2).
• NADNARWIANKA Pułtusk - KS
Paradyż 1:3 (1:1); br.: Artur Salamon
(36 kamy) - Rafał Kubiak (1), Fornalczyk
(47) i Michał Pietnak (54).
•CONCORDIA Piotrków Trybunalski - GOSSO-STAL Głowno 2:0 (2:0);
br.: Ireneusz·Komar 2 (38 i 43).
I. Znicz Pruszków (1)
2. Concordia Piotrków (2)
3. Peliba Łowicz (3)
4. Unia Skierniewice (4)

• OLIMPIA Elbląg - ZNICZ Pruszków 0:1 (0:1); br.: Michał Heiman (5).
•WARMIA Grajewo-MZKS Kalimitt4:0(0:0); bi:: JakubGolak2(56i ~), ~
mirLewicki(60) i Bartkmitj Wiazbidci(75).
• ŚWIT Nowy Dwór Mazowiecki MAWWSZE Grójec 1:0 (1:0); br.: Piotr
Bajera (25).
• RADOMIAK Radom - FRESKO.
VITA Wysokie Mal.Owieckie 1:1 (1:1); br.:
MarcinPacan(l 1)-z.dzisław Żuberek(45).
•DRWĘCA Nowe Miasto Lubawskie
- PELIKAN Łowicz 1:4 (l:Z); Ir.: Maciej
Wojtaś(27)-BogdanJóźwiak(8),Kamil~

ryszewski (40 kamy), Maciej Wyszogrodzki (72) iRadosław Kowalc-zyk.(77).
(p)

31 27-6
10:1-3 6 16 13-1
8 15 14-5
30 21-10
9-3-2 8 17 10-5
6 10 11-5
27 23-11
7-6-1 7 16 13-6
7 li 10-5
27 15-11
8-3-3 7 18 8-4
7 9 7-7 .
5.KSl'atadyz(7)
22 17-17
7•1-6 6 10 7-6
8 IZ łO-l ·
6. Freskovita Wysokie Maz. (ó) 14 22 26-16
6-4-4 6 13 13-3
8 9 7-8
7. Świt Nowy Dwór Maz. (8) 14 22" 15-8
5-7-2 8 13 U-5
6 9 4-3
8. Geste-Stał Głowllo (5)
14 21 14-16
6-3-5 ' 14 &.l
8 7 6-14!
9. Radomiak Radom (9)
14 20 17-16
5-5-4 8 6 6-10 6 14 11-6
10. Mazows:reGrójec (10)
14 18 18-18
5-3-6 6 7 6-9
8 11 12-9
11.0limpiaElbląg(łl)
14 16 19-18
4-4-6 8 14 13-6
6 2 6-12
12. Drwęca Nowe Miasto (12) 14 15 15-20
4-3-7 8 4 5-14 6 11 8-6
13. Nadnaiwiank:a Pułtusk (13) 14 14 łl-17
3-5-6 8 7 8-13 6 7 3-4
14. Wigry Suwałki (14)
14 li 11-23
3-2-9 6 1 5-9
8 4 6-14
15. Warmia Grajewo (16)
14 S 15·35
1-2-11 8 5 1-0-14 6 O 5-21,!
16. MZKS Kozienice (15)
14 4 7-23
1-4-9 6 5 5-IO 8 2 2-B
Po nazwie drużyny podano: wnawiasie miejsce po poprzedniej kolejce, ilość meczów, punkty. stosunek bramek, ilość zwycięstw. remisów i porażek oraz ilość meczów, punktów i stosunek bramek wmeczach u siebie i na wyjazdach. Mistrz awansuje do li ligi, wicemistn rozgrywa m'ecz barażowy. a Ili ligę opuści co najmniej jeden - ostatni zespół (w 11ypadku awansu
"dwóch zespołów do Il ligi). Zespół MZKS Kozienice r.ostał ukara1iy odjęciem 3. punktów.
14
14
14
14
14

siatkowa - 2. kolejka /ligi Amatorskich Mistrzostw Łowicza

Retki

rozpoczęły

Łowicz, 27 października. Amatorskie
Łowicza w piłce siatkowej
~ją się powoli. W miniony piątek

Mistrzostwa

rozegrano tylko dwa mecze. W pierwszym
znich w swoim ligowym debiucie wyraźnej
porażki doznała ekipa Gronków. Pu.egrali
oni z bardzo dobrą i do świadczona ekipą
TKKF BS Głowno, która zapewne będzie
się liczyła w walce o podiwn.
W drugim pojedynku bardzo dobrze
2llCZął rozgrywki obrońća mistrz.Owskiego
tytułu - LZS Reiki, który pokonał Dzi-koś
ć Cbą$no. Mecz ten był wyrównany m;ze..
gólnie w trreciej partii, która zakończyła się

o wygrane1•

przy stanie 26:24 ,,asem" z zagrywki, który

• GRONKI

Łowicz

trafił w samą linię.

Spółdzielczy Głowno

Nie odbył się mecz z udziałem ekip
re Skierniewic i Głowna, a zaległy nadal jest
pojedynek Dzi-koś-<:i Chąśno z Gronkami
Łowicz. Kolejne emocje siatkarskie dopiero
w piątek 17 listopada
Zaległy mecz I. kolejki !ligi AMŁ:
• DZI-KOŚ-Ć Chąśno - GRONKI
Łowicz 11ie odbył się
2. lwlejka I ligi AMŁ:

11:25)

•SKIERNIEWICKIWĘGlELSkier

niewice - TKKF EXPANDOR Głowno
przeloi.ono na 3 listopada godzina 19.30.

- TKKF Bank
0:3 (17:25, 17:25,

•LZS Retki - DZI-KOŚ-Ć Chąśno
3:0 (25:15, 25:21, 26:24)
· Pauza: TKKF KSIĘŻAK Łowicz.
1. TKKF BS Głowno (3)
2 4 5:3
2. TKKF Expandor Głowno (1) I 3 3:0
LZS Retki (5)
I 3 3 :O
4. Skierniewicki Węgiel (2) i I 2 3;2
5. Dzi-koś-ć Chąśno (5)
I O 0:3
Gronki Łowicz (5)
I O 0:3
TKKF Księżak Łowicz (4) I O 0:3
Zhigniew Łaziński

Tenis ziemny - 3. kolejka Łowickiej Halowej Amatorskiej Ligi Tenisowej

Na razie bez niespodzianek
Łowicz, 28 października. WV edycji
Łowickiej Halowej Amatorskiej Ligi Teniso-

wej, która rozgrywana jest na kortach hali
nr 2 łowickiego OSiR odbyła sięjuż trzecia
kolejka spotkań. W grupie A roregrano cztery mecre. Na prowadzeniu znajduje się teraz dwóch zawodników, którzy są najpoWc!Żniejszymi kandydatami do zwycięstwa
,Teraz mają na koncie po trzy wygrane po
2:0. Są to: Marcin Lesiak i Paweł Rojek_ Bardzo zacięty mecz rozegrali Grzegorz Gawroński i Daniel Grzywacz.
Tu zwycięzcę poznaliśmy dopiero w ~
1
ciej partii, w której więcej sił i dokładności
1llebował Grzywacz wygrywając 6:4.
W grupie B na prowadzeniu z kompielem trzech zwycię&w :znajduje się Jarosław Krzeszewski z Głowna. Tuż
·mnim dwójka łowiczan: Paweł Kuza,
który zwyciężył 2:0 w meczu ze Zbignie1

I

Vtem Rojkiem i

e

JarOSław Woźniak,

który zdecydowanie wygrał z Grzegollem Urbaniakiem 6: I i 6:2.

3. kolejka - grupa A: Grzegorz Gawroń
ski - Daniel Grzywacz 1:2 (7:6, 3:6, 4:6),
Zbigniew Gajewski - Marcin Lesiak 0:2 (3:6,

2:6),Paweł Kowalski- Paweł Rojek 0:2 (0:6,
IQ6), Mariusz Czułek - Jaeek0ko6ski 0:2
(3:6, 1:6).

l. Marcin Lesia!( (I)

4. Grzegorz Gawrońsld (I)
3 2 5:2
5. Piotr Sukiennik (5)
I I 2:0
3. KrzysztofGajda (I)
2 2 4:0
6. Daniel Grzywacz (6)
I I 2: I
7. Jacek Okoński (9)
3 1 2:4
8, Grzegorz Stefański (8)
I O 0:2
9. Mariusz Czułek (9)
3 O 0:6
Zbigniew Gajewski (9)
3 O 0:6
Paweł Kowalski (9)
3 O 0:6
12. Arkadiusz Janiak (6)
O O O: O
3. kolejka - grupa B: Jan Kuś - Jarosław
Krzeszewski 0:2 (2:6, I :6), Piotr Czerwiń
ski - Paweł Zybała 0:2 (2:6, 2:6), Grzegorz
Urbanik - Jarosław-Woźniak 0:2 (1:6, 2:6),
Paweł Kuza- Zbigniew Rojek 2:0 (6:3, 6:3),
Łukasz Walczak - Radosław Kuchaniki I :2
(6:4, 0:6, 2:6)
I. Jarosław Krzeszewski (I)
3 3 6:2
2. Paweł Kuza (3)
2 2 4:0
Jarosław Wożniak (3)
2 2 4:0
4. Paweł Zybała (7)
3 2 5:3
5. Radosław Kucharski (9)
3 2 4:4
6. Andrzej Bucki (7)
2 1 3:3
7. Grzegorz Urbanik (2)
2 1 2:2
3· l 3:4
8. Piotr Czerwiński (5)
9. Zbigniew Rojek (6)
2 1 2:3
Jarosław Woźniak jak dotąd nie prze- 10. Łukasz Walczak ( 10)
2 o 2:4
grał choćby seta, ale o podtrzymanie 1I. Krzysztof Kuciński ( 11)
2 o 1:4
tej passy będzie naprawdę bardzo 12. Jan Kuś (12)
3 o 0:6
trudno.
Zhigniew Łaziński
Paweł Rojek

(I)

3 3 6:0

3 3 6:0

W derbach ,,rezerwistów" padł wynik 1:1. W niedzielę mecz Pelikan - Unia!
Piłka nożna

- 12. kolejka Klasy

Okręgowej

Wpróbie generalnej l: l
•GKS Głuchów-ASTRA Zduny O:~ kowice 2:0 (2:0); br.:

(0:1); br.: Krzysztof Krakowiak (2), Wojciech Masłowski (65) i Dominik Wiśniew
ski (80).
Astra: Koza - Jakub Lis, Mariusz
Ochmański, Zrazek, Krakowiak- Węgierek
(80 Konrad Wolski), Wiśniewski, Masłow
ski, Kubiak (46 Guzek)- Bończak, Marcin
Lis.
Głuchów, 29 października. Bardzo
szybko strzelona bramka „ustawiła" mecz
graczom Astry. To gospodarze musieli gonić
wynik, a w drugiej połowie podopiecmi grającego trenera ze z.dun - Piotra Zrazka
zdobyli dwa kolejne gole. Nasze miejsce
w Ulbeli niejest dobre, dlatego cieszy ZJ.1.'.YCię
stwo w kolęjn:ym meczu o „sześć "punktów
- cieszył się po tym spotlcaniu młody szkoleniowiec Astry.
•PELIKANIILowicz-UNIA II Skierniewice 1:1 (1:1); br.: Artur Lemanowicz
(30 samobójcza)- Danie!Jędrzejewski (45).
• POGOŃ Bełchów - WIIX>K Skierniewice l :2 (0:0); br.: Kromski (50)- Dominik Creczko (79) i Adamiec (87).
• BIALKA Biała Rawska - CZARNI
Bednary 3:0 (1:0); br.: Robert Sławiński
(25), Mrocrek (71) i Cukiert (82).
•ORZELNteborów-LAKI'OZALys:1r

Przemysław

Pomia-

nowski 2 (8 i 18).
• JUTRZENKA Drzewce - MACO.
VIA Maków 1:1 (0:0); br.: KrzysztofSu-

pera (83) - Wiesław Kl!IWat (65).
• ORLĘTA Cielądz - SOKÓL Regnów 5:1 (3:0); br.: Cez.ary Sypka (8), Kamiński (12), Woźniak (18), Stefaniak (76)
i Ostalski (77) - Amer (80).
1. Pelikan U Łowicz (t)
12 32 45-3
2. Widok Skierniewice (3) 12 30 40-14
3. Unia II Skietiliewice (2) 12 29 38-10
4. Jutrzenka Drzewce (6)
11 22 34-23
5. Orzeł Nieborów (4)
12 21 23-14
6. Białka Biała Rawska (7) .12 19 22-21
7. Czarni' Bednary (5)
11 18 20-28
8. Astra Zduny (Il)
12 12 24-31
9. Pogoń Bełchów (8)
11 li 14-26
IO. Macovia Maków (10)
11 JO 16-25
11. GKS Głuchów (9)
12 1O 15-37
12. Sokół Regnów (12)
12 9 12-31
13. Orlęta Cielądz (14)
li 7 17-36
14. Laktoza Łyszk9wke (13) 11 6 9-30
· W 13. kolejce klasy okręgowej w weekend 4-5 listopada zagrają: sobota - godz.
14.00: Astra - Pelikan Il, Laktoza - Orlęta,
Widok - Jutrzenka, niedziela - godz. 11.00:
Unia II - Pogoń, Macovia - Białka, godz.
14.00: Sokół-GKS i Czami-Orzeł.
(p)
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OSIEDLE
DOMOW JEDNORODZINNYCH
/

POD BOREM
_W SKIERNIEWICACH
WIDOKI OSIEDLA

Nowoczesne osiedle domów jednorodzinnych
wszeregowej zabudowie, malowniczo położonych
wpobliżu lasu, sąsiedztwo Bolimowskiego
Parku Krajobrazowego. To tylko nieliczne zalety
dla których warto tu zamieszkać.
Zespół 66. domów powstanie na terenie około 2,5 ha:

-powierzchnia domów- od 116,8 do 206,8 m2
-p,owierzchnia działek- od 213,0 do 872,9 mz
Osiedle ogrodzone - słupki z bloczków betonowych
z ażurowymi przęsłami stalowymi, dwie bramy wjazdowe
na teren zespołu:
Chodniki i podjazdy z kostki betonowej.
Teren zielony służący do wypoczynku i rekreacji
zplacem 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 mprzystanek a14obusowy.
Wbliskiej odległości centrum hadlowo-usługowe,
szkoły, przedszkola.
Parkingi dla gości usytuowane wmiejscach
wyznaczonych w ciągach komunikacyjnych.

mirbud

