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ZIMA DAtA NAM WKOSC

a to już cięższa robota - powiedział nam.
Pan Brzózka był w sobotę rano jednym
z nieliC7llych, którzy pomyśleli o odśnicie
niu chodnika.
W wielu miejscach długo zalegał śnieg.
Na ulicy Zduńskiej spotkaliśmy koparkę
z Zakładu Usług Komunalnych, w Alejach
Sienkiewicza jeździł pług z piaskarką. Zmobilizowaliśmy ludzi o 5 rano, oprócz
ponad 2-godzinnęjprzerwy na obiadpracoak ktoś nie musiał, to nie wychodził wali nieprzerwanie do godziny 21.30- poz domu Jak musiał jechać do pracy, to wiedział nam wicedyrektor Zakładu Usług
maxwił się o to, <:zy samochód zapali lub <:zy Komunalnych Tadeusz Dutkiewicz.
autobm lub pociąg przyjedzie na czas. Obawy były uzasadnione. Setki samochodów nie
Slui•y w gotowości
ruszyły z parkingów, autobusy też miały poOd niedzieli 22 stycznia ZUK już tak
ważne problemy. S~e, ż.e fala mrozów
dotarla do nas w ferie, więc nie było koniecz- intensywnie nie posypuje dróg mieszkanką
ności odwoływania za# w szkołach. W pią soli i piachu, co daje się 7.aUWafyć na jez.dtek i sobotę pusto było na targu w ŁowiCZll niach. z.apytany o to Dutkiewicz odpowie- A kto przy takim śm"egu i mrozie będzie
ryzykowal wyjechanie na targowicę. Przecież nie ma kupujących, bo ludzie w domach
siedzą, niewiele się sprzeda, apoza tym drogi zasypane i moma gdzieś utknąć - usły
szeliśmy w minioną sobotę, 21 sty=ia, od
jednego z rolników sprzedających na łowic
kim targu Faktycznie, handlających około
godz. 9było nie więcej niż dwudziestu, głów
nie rolników w alejce z warzywami i owocami. Dojechali tylko ci, którzy mieszkają blislco ŁowiC7..a lub na obneżachmiasta. Reszta placu była pustka, choć przykryta grubą

Minus 30, a nawet -32
stopnie Celsjusza,
odczytali na swoich
zaokiennych
termometrach mieszkańcy
Łowicza i okolic
w poniedziałek rano.
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dział, ż.e nie ma to sensu, bo sól nie działa
w temperaturach bliskich -300C, a wysypany piach jest zdmuchiwany z ulicy. Samochody, na których jest zamantowany sprzęt
do walki z ziI)lll są w ciągłym pogotowiu
Pojazdy, które nie są garaż.owane, uruchamiano co dwie godziny, by nie zamarzły.
Dyżurują dwie bcygady drogowców oraz
dwie pogotowia wodno-kanalizacyjnego. Te
ostatnie, po zatrzymaniu się opadów, mają
za sprawą mrozów więcej pracy od drogowców. - '/Ylko w poniedziałek, w godzinach
pracy mieliśmy 14 zglarzeń o awariach m:>do<:i4gowych - powiedział nam wicedyrektor Zakładu Usług Konnmalnych Tadeusz Kontrakt, za realizację którego
Dutkiewicz - to bardzo dużo. - Większość łowicki szpital otrzymywać
tych awariispowodowana została zaniedba- będzie w tym roku pieniądz.e
niami ze strony właścicieli posesji <:zy do- z Narodowego Funduszu
wrców bloków.
Zdrowia, opiewa na kwotę
dok na str: 6 o kilkadziesiąt tysięcy wyższą

Egzotyczna Namibio
oayma łowiaanina

Za mało o 5 milionów
niż ubiegłoroczny.

amyka się kwotą 17.ędu 15 milionów
złotych. · Tym samym od 2004 roku
udało się utrzymać tendencję wzrostu wartości kontraktu. Zdaniem dyrekcji szpitala
kontrakt ten nie budzi zachwytu, bo oferta
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu była
większa o około 3 miliony zł a uwzględniała
nie tylko potrz.eby mieszkańców powiatu

Z

niemal wszystkie były otwarte.
- Mamy w mieszkaniu dzisiaj 9"C.
W sobotę rano przed Gimnazjum nr l
Lód jest na szybach.,. i tak już któspotkaliśmy pana Wiktora Brzózkę, praryś dzień. Już nie wiemy co robić
cownika administracyjnego szkoły, gdy odi gdzie intetweniować - zadzwoniła
garniał śnieg z chodnika.- Dzisiaj niepracudo nas w poniedziałek 23 stycznia
ję, mam wolne, ale jak zobaczyłem co się
Krystyna Grzelak z bloku 43N przy
dzieje za oknem, to pomyślałem sobie,
ul. Annii Krajowej.
że muszę przyjść doprowadzić clwdnik do
należytego stanu. Inaczej ludzieśniegudepczą Wiktor Brzózka, pracownik administracyjny Gimnazjum nr 1, jako jeden
obieta wcześniej próbowała interwei jak zamarznie, io będ{ musiał go skuwać z pierwszych przystąpił w sobotę do odśnieżania.
niować u administratora bloku - w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, jednak
nie otrzymała jednoznacznej odpowiedzi
kiedy wjej mieszkaniu będzie ciepłej. - Kręcą
się cojakiś cz.as robotnicy i coś próbują robić, ale efekt tego jest taki, że jak u mnie
Ponad 10 tys. m3 śniegu wywieźli obecną z.ostał podsumowany. Dutkiewicz
=nągrzać kaloryfery, to ciepło nie dochopracownicy Zakładu Usług Komunal- powiedział też z satysfakcją, że objętość
nych w Łowiczu w ramach akcji od- śniegu, jaką wywieziono z Łowicza, jest
uż w ubiegłym tygodniu można było dzi do kogoś innego w bloku - powiedziała
śnieżania centrum miasta oraz w porównaniu z Łodzią tylko o około poło
zauważyć przy wjeź.dzie do Łowicza
miejsc parkingowych. Śnieg był wy- wę mniejsza. - To pokazuje jak duże zaantablice informujące o jubileuszu 870wożony nad Bzurę, skąd w okresie gażowanie było po naszęj stronie - twierdzi. lecia Łowicza. W tym tygodniu na obiekroztopów spłynie do koryta rzeki.
Przekładając ilość wywiezionego śniegu tach samorządowych, w tym na ratuszu,
na ilość kursów samochodów ciężarowych zawisły okolicznościowe flagi.
owicki zespół Koderki zdobył pierwszą
icedyrektor Zakładu Usług Komu- okazuje się, ż.e było ich ponad tysiąc. By
W miniony czwartek, 19 stycznia, naranagrodę w kategorii muzyki ludowej na
nalnych Tadeusz Dutkiewicz poda- usprawnić akcję zakfad wynajmował dodat- tuszowej balustradzie wieżyczki rozwieszo22 styczjąc nam te dane zas1rzegł, że dotyczą one kowe koparki i samochody ciężarowe. no baner o długości 6 metrów i treści: 870 lat zakończonym w ostatnią niedzielę
i PaKolęd
Festiwalu
Ogólnopolskim
VI
nia
pieiwszego tygodnia akcji, bo ten na chwilę W ciągu dnia pracowało 9 pojazdów jedno- Łowicza ze znakiem graficznym, który tokolędowanie" cześnie, a robotnicy kończyli zazwyczaj warzyszy jubileuszowi. Podobnej treści storałek ,,Nasze wieczne
pracę przed godz. 24 i to naj~iej po in- znaki i napisy zawisły przy trzech wjaz- Niepokalanów 2006.
Koderki wystąpiły"w następującym skła
terwencjach mieszkańców, którzy skarżyli dach do Łowicza: od strony Łodzi, przy
śpiew - Aleksandra Banaszkiewicz,.
dzie:
się na hałas. Wywoż.enie śniegu po ostatnich obwodnicy obok ulicy ŚWiętojańskiej i przy
opadach rozpoczęło sięjuż na nowo, będzie wjeździe od strony Warszawy na postu- iulia Golis, Jarosław Golis, Anna Jarosiń
on usuwany z tych samych miejsc, ale już mencie z pelikanami - hemowymi symbola- ska, Justyna Rogala, Natalia Szakiel, Piotr
Okraska i Dawid Pawlata; kapela: Magdalez mniejszym zaangażowaniem, bo spadło mi miasta
(tb)
go jednak mniej.
W tym tygodniu Łowicki Ośrodek Kultury odebrał okolicznościowe flagi w kolorze sepii z logo i napisem „870 lat Łowicza''.
OSTOWANIE FELG
Pierwsze z nich wiszą na budynku LOK
przy ul. Podrzec2Dej i na ratuszu. Pozostałe
rzy zespoły hiphopowe z Łowicza
zawisną m.in. na masztach na Starym Rynoraz jeden skierniewicki zagrają
ku i innych budynkach samorządowych.
w na1bliż.szy piątek 27 styczW przygotowaniu są też okolicznościo
we plakaty i koszulki. To pierwsze z dzia- nia o godzinie 20.00 w klubokawiarni
łań tzw. „wizerunkowych" obchodów 870- Tipes Topes przy Łowickim Ośrodku Kultury. Oprócz koncertów będzie mO"Żlla polecia miasta, które mają trwać cały rok
(mak) słuchać też muzyki mechanicznej. Zagrają:
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niu z kontraktami, jakie zawarły z funduszem inne ościenne szpitale, choć jest o około 5 milionów mniejszy niż ży<:zyłby sobie
tego WZ, aby mieć możliwość kontynuacji restruktmyzacj] wbowiąi:ań, normalnego funkcjonowania i rozwoju
Dyrektor Jacek Chyliński mówi, ż.e problemem szpitalnych kontraktów jest to, ż.e
NFZ nie płaci za tzw. gotowość placówki,
ajedynie za wykonane usługi nazywane procedurami medycznymi. Zaletą tegorocznego kontraktu jest jego spójność, która daje
duż.e szanse I 00%-owej realiz.acji.
dok na str. 2

9°C w mieszkaniu ·

warstwąnieodgamiętegonawetśnieguRuch
był za to w pawilonach z mięsem, z których

ZUK

łowickiego, ale też możliwości szpitala Jednocześnie kontrakt jest niezły w porówna-

nam kobieta Ściany w bloku sąjuż mokre
od skraplającej się na nich wody. Grzyb
wchodzi w miejsca łączenia się ścian z sufitem i w pobliżu wszystkich okien.
Problem ze skutecznym ogrzewaniem
mieszkań w tym bloku występuje od dawna - praktycznie od momentu, kiedy blok
wstał wybudowany, czyli od czterech lat
Tej zimy, podczas wyjątkowo niskich temperatur, <:ZJef;ć mieszkańców jedoak odczuwa go wyjątkowo mocno. -Dopiero co")'szedłem ze szpitala, a w domu mam dziewięć
stopni. Jakja mam dojść do zdrowia- mówi
mąż pani Krystyny i pokazuje na potwierdzenie termometr stolikowy. Rzeczywiście
- wyświetla on temperaturę 9,l"C.
dok na str. 3

nagroda dla Koderek
na Płacheta - skrzypce, Daniel.Moskwa akordeon, Jarosław Michalski - kontrabas,
Eugeniuszs Strycharski - klarnet. Drugim
równorzędnym laureatem festiwalu został
zespół góralski z Czarnego Dunajca.
Dwa zaprezentowane w konkursie utwory: Pastorałka łowicko ,,Pierwsz.o gwiazdka
zaświecieła" (słowa ksiądz biskup Józef
Zawitkowski) oraz ,,zapłonęła gwiazda"
opracował i zaaranżował kierownik zespo(makj
łu Eugeniusz Strycharski.

HIP-HOP impreza

T

INWES1YCJA(Łowicz),SYMBOLPRM
(Skierniewice), SCP (Łowicz), PODŁY &
KAMYK (Łowicz). Inwestycja - zespół

złowickiegoosiedlaBratkowice,będziepromował swoją pierwszą, wydaną

we

wła

snymzakresiepłytę. Wstępnakoncertkosz(mak)
tuje 6 złotych.
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STAROSTA TtUMACZY
SI~ Z KREDYTU

ł.OWICZANIN

dok ze str. i

Za molo o 5 milionów

icedyrektor Andrz:ej Kaźmierczak
dodaje, że w ubiegłorocznym kontrakcie były tzw. procedury nielimitowane, do których zaliC7llllo np. porody. Skutkowało to tym, że pewna częf;ć kontraktu była kwotą, którą NFZ zapłaciłby
Nieprzyjemny przebieg dla ło kulturze z pizeznaczeniem na utrzymanie leżnych, nie szuka się w ogóle oszcz.ędno np. za 85 porodów miesięcznie, ale faktyczwickiego starosty Cezarego łowickiego muz.eum, gospodarce mieszka- ści. -A oszczędności w jednostkach powiatu meporodówtych było 60, wię_c pełnej kwoty
kontraktu szpital nie „wypracował".
Dzierżka mfało posiedzenie Komi- niowej i kulturze fizycznej. Kredyt wpły- są, tylko st,osuje się praktykę ich ~ania
W tym roku pacjenci łowickiego szpitala
sji Rewizyjnej. Jej członkowie dys- nął na konto powiatu w dwóch transzach, nasilę, tużprzedkońcemroku, takbynicnie
będąmiećs:zers:ząopiekądziękibadaniuEkg
kutowali w poniedziałek 16 stycz- zktórychpierwszazostałajużnadrugidzień oddać a cokolwiek kupić - powiedział na
i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej,
nia nad odwołaniem go z pełnio zagospodarowana w całości. Stan konta sta- ' komisji Michalak. Rak 7J!Pytał starostę, czy
nego w starostwie stanowiska, rostwa, który podano na komisji wyraźnie ' na koniec roku pracownicy lll7.ędu otrzyżądali od niego wyjaśnień w tema- wskazywał, że nie było na niill wystarcza- mali premie i ile to w sumie kosztowało.
cie m.in. niegospodarności w za- jących środków, które mogłyby zabezpie- Starosta odpowiedział, że 60 tys. zł. Na co
kresie finansowego prowadzenia czyć wszystkie konieczne wydatki. Najbar- przewodniczący poprosił o wyczerpujące
powiatu oraz arogancji i lekcewa- dziej widoczne było to w czasie przekazy- infonnacje dotyczące mechanizmów przy~
żenia ustaleń zawieranych z klu- wania drugiej 'transzy, gdy po otzzymaniu :znawania tych nagród, z personalnym wskabem radnych opozycyjnych.
1.560 tys. zł dotacji oświatowtj.-i pized jej zaniem kto je dostał i w jakiej wysokości.
47 osób wylegitymowanych, 30
rozdysponowaniem na koncie było o kilkaRadny PSL Marek Hyz.dra zaż.ądał na
sprawdzonych
pod kątem trzeźwo.
~a~ończyłasięgł~emnad dziesiąt tysięcy mniej, co stanowi już per komisji, by Rak odniósł się do zaizutów
wmoskiem. Został on zaop1D1owany ważny niedobór. Zdaniem ·starosty kredyt skierowanych we wniosku o odwołanie sta- ści kierowców, zatrzymane trzy ~
pozytywnie, stosunkiem głosów trzy musiał być wzięty, by zabezpieczyć plancr rosty do jego ignorancji i lekceważenia Rak wody rejestracyjne za 'Zły stan tech- .
niczny pojazdów, 5 wlepionych man„ do trzech, przy jednym głosie wsttzymują wane i ewentualne wydatki.
odnosi to pizede wszystkim do tego, że
datów
i 23 pouczone osoby-to efekt
cym się.
unktem wyjścia do dyskusji było wy- ustalenia zawarte na spotkaniach w klubie
kilkugodzinnej akcji wzmożonych
Wniosek do pizewodniczącego Rady
·kazanie na grudniowej sesji Rady Po- radnych niezależnych z.e starostą nigdy nie kontroli,którezosłalyprzeprowadzoPowiatu o wszczę_cie procedury odwoław wiatu, pizez radnego Janusza Michalaka, były realizowane i to zazwyczaj w sposób
tne w godzinach popołudniowych
czej starosty złożyło siedmiu radnych nie- osz.czędności w wysokości około miliona rażący.
,
w piątek20 stycznia na osiedlu w Bełzależnych (Artur Balik, Jolanta Kępka, Ber złotych, które można było wykoizystać
W kadencji obecnej rady jest to już drugi chowie i w Łyszkowicach.
lesław Kowalski, Janusz Michalak, Andtzej rezygnując z zaciągnię_cia kredytu. Istnienie przypadek, kiedy radni niezależni chcą odPłacheta, Kazimierz Rak i Waldemar Woj- takich oszczędności, choć w mniejszej wołać starostę. Sprawa pojawi się na najkeja ma być prz.eprowadzana również
ciechowski), stało się to na sesji Rady Per o połowę postaci, potwierdził na sesji sam bliższej sesji 1 lutego. Do odwołania per
w innych miejscowościachpowiatułer
wiatu 28 grudnia
starosta i skarbnik powiatu. Radny Kazi- tnebne jest 13 głosów.
wickiego. - Mieliśmy od mieszkańców .ryW czasie poniedziałkowej komisji pize- . mierz Rak kilkakrotnie mówił na komisj~ że
(tb) gnaly, że wieczorami w tych miejscowościach
wodniczący Kazimierz Rak za:żądał od sta- druga transz.a kredytu n:iogła zostać przekarosty wyjaśnień wsprawiezaciągnię_cia pizez zana w późniejszym terminie, podczas gdy z·
powiat w grudniu 2005 kredytu w wysoker była możliwość sięgnąć po oszcz.ędności.
ści 2.040.036 złotych, kredyt ten powięk Oprócz tego, zdaniem radnych niezależ
ięćdziesiąt minut strażacy z Powiatoszy zadłużenie powiatu z wcześniejszych nych, można było inaczej zaplanować rozwej Komendy Straży Pożarnej w LoNa 11 tysięcy złotych oceniono
4.280.852 złotych do 5.735.611 złotych na dysponowaną w kwietniu 2005 roku nadwiczugasili pożar,jaki wybuchłwpią straty powstałe w wyniku pożaru,
koniec roku 2006.
wyżkę budżetową, pizewidując braki w fitek 20 stycznia w garażu przy ulicy Kali- jaki wybuchł w poniedziałek 23
z.aciągnięty kredyt miał, jak wynika z.e nansach na kol,riec roku, tym bardziej, że
skiej w Łowiczu. Prawdopodobnąprzyczy stycznia w budynku centrum busłów starosty i skarbnika powiatu Ewy problem się co roku powtarza. Poza tym po
ną pożaru było wypadnię_cie żaru z pieca, dowlanego Magdanna przy ulicy
Kotarskiej, }>ozwolić na zrealizowanie do raz kolejny w strony Raka padły słowa kry- który ogizewał pomiesz.czenie. W wyniku Podgrodzie w Łowiczu.
końca roku opłat za inwestycje w ·droger tyki, że w Starostwie, mimo tak poważnych zapalenia się składowanych tam materiałów
wnictwie, wydatki w pomocy społecznej , problemów i apeli z.e strony radnych nieza- łatwopalnych spaliła się szafka na narzę
trai:acy z łowickiej Komendy Powiatodzia, gazety i męskie koszule, a także ok()(r
wej Straży Poi"amej zgłos:renie przyjęli
cił się samochód. Straty wyceniono na 7 ty- o godzinie 9.34, na miejsce udało się szcii;
Bo/imowski Park Krajobrazowy
·sięcy złotych.
(~ zastępów, czyli 21 osób, które gasiły pożar
ponad 70 minut
Najprawdopodobniaj pożar wybuchł za
sprawą rozszczelnienia pizewodu dymne-

W

wzbogacaniu oferty poprzez: uruchomienie
poradni neurologicznej a talcże popizez
wprowadzenia programu profilaktyki cher
rób układu krążenia.
W porównaniu z 2005 r. NFZ przeznaczył wię_cej pieniędzy na leczenia szpitalne,
rehabilitację, transport chorych, poradnię
gruźlicy i chorób płuc.
Czego się nie udało wynegocjować? Stawek za poszc7.ególne procedury medyczne, które to od 3 lat są taicie same.
(mwk)
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Konkurs plastyczny no dwudziestolecie

Poior goroiu w Błędowie

z

Jednym z dwu konkursów, jakie 70cm x 1o6cm, na sztywnym kartonie (bryaprószenie ognia PIZY pracach spaz okazji XX - lecia swojego istnien~a stoi), w_~ow~lnej ~hnice graficZ?ej lub
walniczych było pizypuszczalną
oraz tegorocznych obchodów Oma malarskiej, która będzie prezentowac waler
pizyczyną poż.aru, jaki wybuchł 22
Ziemi przygotowuje Bolimowski ry przyrodnicze i krajobrazowe Bolimow- stycznia w arażu w Błędowie w gminie
Park Krajobrazowy, jest ekologicz- ~ego P~Krajobrazowego. W konkursie Chąśno. w~ pożaru spaliła się spany konkurs plastyczny.
b1~rą ~dział tylko ~~ce wyko~e samer warka, ocieplenie instalacji wodnej, stare

spółorganizatoramisąMiejskiOśro-

W

dekKulturywSkierniewicachoraz
skierniewicka Szkoła Muzyczna.
Finansowąpomoc świadczą im Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska oraz skierniewickie i łowickie starostwo. Konkurs ad. resowany jest do dzieci z przedszkoli (sześciolatki) oraz uczniów z.e szkół podstawer
wych, uczestników domów kultury, świetlic, podopiecznych stowaizyszeń, fundacji itp. z klas 0-Ill z powiatów: skierniewickiego, łowickiego, rawskiego oraz z gmin
Wisk:itki i Pusz.cza Mariańska - z obszaru
Bolimowskiego Parku Krajobrazowego
i okolic.
Uczestnicy" przygotowują jedną pracę ·
plastyczną w formie plakatu o W)lrniarach

T

lat gromadzi codziennie pizez okres
ferii szkolnych łowickie przedszkole
„Wiosenka" w odpowiedzi na akcję dIZwi
otwarte. - Są to wszystko nasi goście, a pamiętać też trzeba, że niejesteśmy placówką
feryjną i cały czas mamy też czterdzieścioro
przedszkolaków - mówi dyrektorka Jolanta
Kępka. Wiele osób przyprowadzając swoje
pociechy mówiło : - Pani dyrektor, że też się
pani tak chce - „Wiosenka" to jedyne miejsce na Górkach, w którym odbywają się

tyszkó~ice
zdarzają się wybryki, stądpomysł na ll-Z11IOżone kontrole. Najpierwpięć patrolijeździło
przez godzinę po Bełchowie, potem ~ko
czyli na godzinę do Łyszkowic i wrócili do
Bełchmm .. -powiedziałnamnaczelnikScla:ji
Prewencji łowickiej Komendy Powiatowej
Policji Leszek Okoń. Pomimo W2m07.onych
kontroliniejestdokońcazadowolonyzefuk
tówpiątkowejakcji.-TrochęnamplZeSZko
dziłmrUz, na ulicach było spokojnie. Będzie
my powtarz,ać akcjęjak będzie cieplej - per
wiedział nam Okoń. Następnymi

miejscow których będzie pojawiać się
czasowo więcej patroli mają być Kiernozia
i z.duny i okolice. Kiedy kontrole będąpro
wadzone - policja nie zdradza
(mak)
wościami,

w Magdannie
go kominka w nieużywanej

~i

podda-

sza. Kominek używany był zaś do ogu.ewania~ handlowej obiektu. Konieczne
okazało się wybicie dwóch dziur w dachu,
pizez które lano wodę dla ugasz.enia rozszalałych płomieni.

W wyniku pożaru ~eniu i znis:zczeniu
uległa częf;ć stropu na powieizchni 20 m2,
którą łowiccy strażacy musieli rozebrać.
Woda zalała także stojak z tapetami i wykładziną podłogową. Jak ocenia straż, gdyby poż.ar wybuchł nocą, jego ~ byłyby
:znacznie większ.e.
(WlZ)

Zatrzymany za r_ozbói na Zduńskiei

środowe popołudnie, 11 stycznia Zduńskiej . Napastnikiem, który zabrał męż
policjanci z Wydziału Kryminalne- czyźnie w śrecinim wieku kurtkę, okazał się
go łowickiej Komendy Powiatowej 23-letni Krzysztof Ch. z Łowicza, karany
dzielnie, podczas zaJę_c szkoln.~c~., 1 o~ ubrania, instalacia elektryczna i nniemniki Policji zatrzymali i doprowadzili do Prokujuż za podobne pi:zestq>stwa Wobec nane „certyfikatem ~ty~SCI ' podp~- z twoizywa szfucznego. Ok~~ też zer ratluy Rejonowej w Łowiczu sprawcę rozpastnika zastosowano środek zapobiegawnym pizez nauczyCJela 1 opatrzonym pie- stały , .
garażu.
(m::z)
boju,
do
którego
doszło
27
grudnia
na
ulicy
czy w postaci dozoru policyjneg~. (mak)
czątką szkoły." Z danej placówki lub klasy,
sciany
w poszczególnych grupach wiekowych,
może być zgłoswna 1 praca.
• 21 stycznia policja otrzymała zgłosze na szkodę Pawła P. Szkoda została wycenier
Karty zgłoszeń i certyfikaty otIZymać
nie włamania do dwóch komórek stojących na na około 500 złotych.
można w skierniewickim domu kultury.
przy ulicy Warszawskiej w Łowiczu. Do wła
• 24 stycmia na drodze lokalnej w pobliZgłoszenia przyjmowane będą do 24 lutego,
mania mogło dojść w okresie od 23 grudnia żu Jackowie w gminie Zduny spaleniu uległ
natomiast po otrzymaniu kart należy je odeubiegłego roku do 21 stycznia tego roku. Nie- samochód osobowy marki Fiat Uno o ..yarznani sprawcy po oberwaniu clwóchkłódekna tości około 8 tys. zł, na szkodę Anny Z. ć
słać do 14 kwietnia
drzwiach do komórek ukradli z nich złom z gminy Zduny. Poi.ar powstał w wyniku
Finał będzie 12 maja na scenie kina Poler
metalowy oraz używany sprzęt AGD na szker zwarcia w instalacji elektrycznej samonez w Skierniewicach. Wystawa konkursochodu.
• 18 stycmia na os. Bratkowice w bi. 1 clę Renaty B. z Łowicz.a.
wa odbędzie się w holu górnym w tym sawł...owiczumeznanisprawcyukradlizniez.a• 21 stycznia w Janinowie gm. Bielawy
• 25 stycznia ó godz.S.40 na uli. 3 Maja
mym miejscu.
mkniętego mieszkania telewizor oraz ku.-/ nieznani sprawcy ukradli samochód osobowy w Łowiczu ujawnione zostało włanfllńe do
Nagrodami będą dyplomy oraz puzzle,
chenkę mikrofalową na szkodę samotnie marki Łada Samara o wartości około 2,5 ty- kiosku z gaz.etami wsąsiedztwie1iworol.PKS.
gry planszowe i książki.
Nieznanisprawcyposforsowaniudnwiukramieszkającego Jarosława S. z Łowicza
siąca złotych na szkodę Pawia W.
(wcz)
• 18 stycznia policja otrzymała zgłosz.e• 21 stycznia przy ul. Starzyńskiego dli różne czasopisma, papierosy różnych
nie kradzieży z bazy materiałowej PKP w w Łowiczu nieznani sprawcy włamali się do marek oraz grzejnik elektryczny na szkodę
Zielkowicach w gminie Łowicz 26 metaler kiosku z gazetami. Po oQet"Waniu kłódek przy Tomasza K. z Łowicz.a.
• W okresie od 18 do 24 stycznia policja
wycb cz.ęści służących do mocowania szyn. kratach w oknie ukradli z witryny 12 kart do
Do kradzieży mogło dojść w okresie od 15 telefonów komórkowych i 20 jednorazowych zatrzymała dwóch nietrzeźwych rowerzyzaję_cia dla dzieci, a przedszkole jest z osiedo 18 stycznia.
maszynek do golenia o łącznej wartości ok. stów oraz jednego nietrzeźwego kierowcę
samochodu osobowego. Rowerzystów zadlem ba"rdzo związane.
• 18 stycznia około godz. 12.30 w skle- 450 zł, na szkodę Dariusza C. z Łowicza.
trzymywano: 20 stycmia Piotra S. w BedW ofercie pizedszkola sązaję_cia plastycz- pie spożywczo-mleczarskim przy ulicy z.duń..
• _22 stycmianadworcuPKP ł:<>wic:z Głów narach (0,86 mgldm3 alkoholu w powietrzu
ne i komputerowe. Dzieci oglądają też filmy
skiej w Łowiczu nieznany sprawca wykorzy- nyrueznaru sprawcy, wykorzystując meuwagę wydychanym z płuc) oraz Janusza B.
stując nieuwagę ekspedientki ukradł z meta- Waldemara M. z ł...owicl.ll, ukradli mu portfel zDzierzgówka(0,70mgldm3 alkoholu). Niena DVD. Młodsi gustują w Reksiu, Bolku
!owej kasetki pieniądze w łącznej kwocie z legitymacją emeiyta, dopiero co kupionym trzeźwego kierowcę Fiata 126p - 24-letniei Lolku, oraz Rudolfie - czerwononosym reokoło 1.250 złotych na szkodę Okręgowej
biletem jednorazowym PKP, dokumentami go Łukasza K. zatrzymano 22 stycznia ok
niferze, starsi oglądają na przykład „Gdzie
SpółdzielniMleczarskiejwł...owiczu.
osobistymi i kartą bankomatową o łącznej godz. 17 w Wiskienicy Dolnej w gm. Zduny
jest Nemo". Szczególnym powodzeniem
• 19stycznianaStarymRynkuwł...owi- wartości około 100 złotych.
Wszystkie osoby, które mogłyby pomóc
cieszą się edukacyjne gry komputerowe, na
czu
nieznani sprawcy uszkodzili neon rekla• 22 stycznia policja otrzymała zgłosze w ww. sprawach prosimy o kontakt z KPP
przykład z matematyki. Frekwencja jest
mowy przed kantorem wymiany walut na nie kradzieży telefonu komórkowego, do któ- w Łowiczu. Kron~ opracował nadkom. Leduża,~ ją tyłlw l}a~1 tygodnia
szkoClę Alicji Qlł "
,„ 1> • ., „ , •• rej-doszło przy ulicy Św. Floriana w Łowiczu szek Okoń, Sekcja Prewencji KPP w Łowiczu
fula mrozów.
(wcz)

„Wiosenko" nie tylko dla przedszkolaków
rzydzieścioro dzieci w wieku 2,5-12

i
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UbeZpieczyciel zaprosił na bal
inni pracownicy zakładu mogli w nim brać

Osiemdziesiąt par bawiło

udział płacąc

w sobotę 20 stycznia
na karnawałowym balu
w restauracji "Szkiełka"
w łowickim parku Błonie.
się

50 zł od osoby.

Oprawę mu-

zyczną balu zapewnił zespół Fenix - w którym grająpracownicy łowickiej praetwómi,
jednocześnie klienci ubezpieczycieli.
- Chcielibyśmy, aby taki. bal odbywał się

co roku - mówi Teresa Kowalska.

(mwk)

ie byłoby w tym nic dziwnego, gdy
by nie fakt, że organizatorami balu
były dwie niemieckie firmy ubezpieczeniowe - Signal Iduna oraz Allianż.e, których klientami są pracownicy łowickiego
zakładu Agros Nova Na bal trwający od
godz. 18.00 do godz. 3.00 nie dotarlo około
dwudziestu osób - z powodu obfitych opadów śniegu i tęgiego mrozu.
Prn:wodnicząca międzyzakładowej komisji NSZZ ,,SOlidamość" w Agros Nova,
Teresa Kowalska mówi, że ubezpieczycieli
tych wyłoniono w drodze przetargu, który
na pro~bę związków zawodowych przeprowadziła firma brokerska. Po przetargu
około 100 osób zdecydowało się przystą
pić do ubezpieczenia grupowego w Signal
lduna, ponadto niektórzy wykupili dodatkoweubezpieczeDia w Allianze. Klienci tych Na karnawałowym balu bawili się prafirm zostali zaproszeni na bal bezpłatnie, cownicy Agros Nova.

N

W mieszkaniu Klyslyny Grzelak na parterze, na oknach

w dużym pokoju

widać b}ia kilkucentymetrową warstwę lodu.

GOKZduny

Noilepiei wwieiskiei szkole

dok zestr.1

·9°c wMIESZKANIU J
Z
malżeństwem Gtzelaków nmnawialiśmy w mieszkaniu na parterze. Po

chwili do mieszkania przyszła sąsiadka
z drugiego piętra: - Re stopni u ciebie Krysiu,
bo u mnie dzisiaj 14, ale dogrzewamy „farelk/_ ''. Buże, ile my za prąd teraz wpłaci
"!Y-·· -mówi.
Problem nie dotyczy więc tylko jednego
mieszkania Blok jest ogrzewany z lokalnej
kotłowni olejowej, która ogrzewa te'ż inne
bloki na,,Pekinie". Mieszkańcy uważają, że
ma oi;ia :zbyt małą moc grzewczą. Potwierdza to dyrektor .zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Anchzj Masztanowicz: - No tak,
występuje tam spore niedlJgrzanie i dotyczy
wielu mieszkań. Na taką zimę ta kotłownia
jest za ma/a. Po prostu bralaije ciepła i dlatego nie muże ono być skutecznie rozprowa-

dzone po cakj minisieci przy Annii Krajowej
- powiedział nam.
Jego z.daniem potl7.ebne jest uruchomienie na tym osiedlu kotłowni owiększej rilocy.
Byłoby to możliwe w przypadku budowania koltjnego bloku w ttj dzielnicy. - Ja to
widzę tak, że stawiamy razem z nowym blokiem nową kotłownie na paliwo stałe, a ta
byłaby dodatkowa, wspomagajqpa w razie
wyjątkowych mrozów - takich jak teraz mówi Masztanowicz. Dla lokatorów z bloku 43N nie majednak dobrych wiadomości.
Blok będzie dogrzany dopiero jcili ustąpią
największe mrozy. - Teraz możemy tylko próbować regulować przepływ ciepła, ale efekt
tego może być taki, że zrobi się zimniej
w innych mieszkaniach - mówi Masztanowicz.

Aparat i kurtka za odpowiedzi
ngelika ·Machała z Wiśniewa soki, konfitury, żurawina i sosy Łowicz,
w gminie Kiernozia otrzymała na- wzbogacone prezentem rzeczowym
grodę specjalną w konkursie .40 w postaci zegarów ściennych, zestanagród na 40-lecie zakładu Agros Nova wów szklanek, polarów i plecaczków.
wŁowiczu", który zakład przeprowadził wspólnie z re-

A

daktją NŁ. Nagrodą był apa-

rat cyfrrmy oraz zimowa kurtka z odpinanym polarem.
Angelika odpowiedziała
we wszystkich trzech edycjach konkursu, spełniając
warunek udzielenia odpowiedzi na przynajmniej 5
spośród 15 konkursowych
pytań. Je.i los był jednym z kilkudziesięciu, który spełniał
ten warunek. przez trzy tygodnie zakład rozlosował,
wśród uczestników konkursu 39 świątecznych zesta. wów produktów Agros Nova,
w których znalazły się mJn.

Papuzińska miło zaskoczyła

zebranych
na pytanie, które ze spotkań
autorskich było najciekawsze. Powiedziała,
że najlepiej czuje się na spotkaniach w małych wiejskich szkołach i ośrodkachkultury.
- Dzieci te są bardziejprzystępne, ciekawiej
się z nimi rozmawia. Dzieci w dużych miastach czękiej są „otumanione" telewizją
i komputerem zawsze się gdzieś śpieszą powiedziała pisarka. Pytań było bardzo
duż.o. Spotkanie trwało ponad 2 godziny,
po których pisarlca została otoczona przez
dzieci oraz dorosłych chcących otrzymać
autograf w kupionych wczciniej książkach.
odpowiedzią

Rozliczenia za podgrzanie wody
iedużych nadpłat mogą spodziewać
się lokatorzy bloków Łowickiej Spół
dzielni Mieszkaniowej po rozliczeniu zaliczkowych opiat za podgizanie ciepłej wody. Rozliczenia za ogrzewanie wody
w budynkach ŁSM, za drugie półrocze ubiegłego roku, mają być dostarcwne do łokato
r_ów bloków spółdzielczych na przełomie
stycznia i lutego. Zaliczkowo lokatorzy
wnosili opłaty w wysokości 16,55 zł/m3
podgnantj wody, zaś po rozliczeniu kosztów okazało się, że podgrnmie m 3 wody
kosztowało 15,92 zł. Różnica wynosi więc
(mak) Joanna
63 ru/m3 podgrnmej wody.

N

Papuzińska w

czasie rozdawanfa autografów w zduńskim GOK.

· Nie tylko ,,Kopciuszek'' na ludowo
Angelika Machała z Wiśniewa odbiera nagrodę od dyrektora zakładów Agros Nova w Łowi
czu Wojciecha Motyla.

Nauka i zabawa w szkołach pijarskich
koło siedemdziesięciorga

dzieci
i młcxizieży SNdza codziennie feriew łowickich szkolachpijarnach.
Są to uczniowie tych szkół, jednak także
osoby z zewnątrz. Na początku pierwszego tygodnia ferii szkołę odwiedziła te'ż mło
dzie-ż z domu dziecka w Żychlinie, z któl)'lll szkoły pijarskie utrzymują kontakt.
Młodzi ludzie razem spędzali w@łny szas,

O

- To ja się w takim razie pytam kto mi
odda za ściany, które będę musiał pomalować po zimie, za wypaczone ohia, które za
rok czy dwa same wylecą z ram, za prąd
zużyty do dogrzewania mieszkania, za zawilgocone ubrania i za lekorstwa..? - zadaje
retoryczne pytania inny mieszkaniec bloku
na ul. Armii Krajowtj 43N.
Wiceprezes Zakładu Energetyki Cieplnej
w Łowiczu, Jan Tiustwa kłopoty z ciepłem
z bloku przy Armii Krajowej tłumaczy
w taki sposób: - Urząfizellia, zgodnie z normami, są dobierane dla minimalnej temperatury minus 2()'C, a teraz mamy zimniej. Dlatego też nie wytrzymują instalacje
wewnątrz budynków, a kotłownia daje zbyt
mało ciepła - powiedział nam we wtorek
(mak)
24 stycznia

ak wygląda praca autora książek dla
dzieci, czym zajmuje się on oprócz pisania książek, czy piszący dla dzieci
utrzymują ze sobą kontakty, które spotkanie autorskie było najciekawsze? - takie
i inne pytania padały w sali Gminnego
Ośrodka Kultury w .zdunach w czasie spotkania z autorką książek dla dzieci Joanną
Papuzińską w poniedziałek 23 stycznia
Mimo siarczystego mrozu na spotkanie
dotarlo około 40 osób, przede wszystkim
dzieciorazbabcie,któretegodniaobchodziły swoje święto. One te'ż zadbały by na stołach pojawiły się ciasta

grali w gry zespołowe na szkolnej sali, oglądali filmy edukacyjne. Zajęcia odbywają się
na sali gimnastycznej, w szkolnej bibliotece,
w pracowni informatycznej. Organizowano wspólne muzykowanie, zajęcia w kółku
matematycznym, młodzie-ż uczestniczyła
w przygotowaniach do testów kompetencyjnych i konkursów przedmioto)\)'ch.
,,

'
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dzą na basen, do ,,Bajkolandu" na Bratkowi- m.in. jak zachować się na drodze, ale także
cach. Młcxizież: odwiedzili te'ż policjanci o tym, z kim wolno a z kim nie powinno się
opowiadając o bezpieczeństwie. Mówili nmnawiać i1p. Uczniów odwiedza te'ż pia- •
styczka Elżbieta Lewandowska.
Szkolne koło folklorystyczne wystawiło dla nich przedstawienie teatralne
,,Kopciuszek'', przearani:owane na ludowo. Po spektak.łu wszyscy chętni
mogli przymierzyć stroje, zatańczyć
obetka itd. W planach sąjeszcze zawody sportowe.
Niestety z powodu zbyt dużego
mrozu odwołany został kulig, jaki
planowano zorganizować w Nieborowie. Obok kierowniczki uczniami zajm1tjąsię: Anna Pietrach, Jolanta
Na zajęciach plastycznych dzieci przygotowy- Woźniak, Jolanta Zimna i Marta GęwaiY dekorację na wystawkę o zimie:
(Ma)
dek "'

Sześćdziesięcioro dzieci ze
szkół podstawowych nr 2, 4 i 7
korzysta z bezpłatnych półkolonii

organizowanych przez Wydział Spraw Społecznych
łowickiego ratusza w Szkole Podstawowej nr 4.
ak mówi nam kierownik półkolonii Marzenna Marszałek
- Walędziak, program jest tak
napięty, że dzieci się "nie nudzą,
a wręcz brakaje czasu. Od początku
ferii dwie grupy uczniów: młodsza klasy I-ID i starsza: klasy IV-VI,przebywają w szkole codziennie (oprócz
weekendów) od godziny 9 do 14.
, Otrzymają śniadania i obia(fy1 cho,
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ZEC nie bierze kotłowni
Obaj wspólnicy Zakładu
Energetyki Cieplnej w Łowiczu
w osobach prezesa zarządu
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Jarosława Bergera
oraz bunnistna Łowicza
Ryszarda Budzalka
zaakceptowali wykaz majątku
niezbędnego do funkcjonowania
spółki, który ma być wniesiony
do niej w postaci apońu przez
miasto. Pod koniec ubiegłego
roku dokonano aktualizacji
wyceny tegoż majątku.
Rzeczoznawcy wycenili go
na 3.365.524 zł.
rezesowi bkładliEnergetyki Cieplnej
w Łowiczu Wiesławowi Garstce,
przedstawioielOWi większościowego udziałowca wZOC, tj. wspomnianego Wojewódzkiego Funduszu, :zależy na jak najszybszym
przej~ na w1asność ucąlzeń i sieci ciepłownicrej po byłym miejskim zakładzie
budżetowym. Zyskałby dzięki temu więk
szą sw<,>bodę w dysponowaniu majątkiem.
ZOC nie chce inwestować w niebędący jego
wjasnością majątek, a na takim w głównej
mierz.e gospodaruje.
Obecnie spółka ZOC dzieciawi od miasta cały majątek po byłym zakładzie blldże
towym, lącznie re wszystkimi nieczynnymi już kotłowniami. C~i tego majątku
ZOC nie potizebuje, gdyż w międzyC7.aSie
ZOC przejął kotłownię synteksowską oraz

P

wicach. ZOC pu.ejmie tylko lączniki, gnmty pod nimi, sieć c.o. i c.w. Aport stanowiła
będzie również stacja wyrniermików wraz .
z budynkiem, gnmtem na którym stoi, budynkiem magazynowym, dwa kontenery
a także sieć ciepłownicza do osiedli Broniewskiego, Noakowskiego, Starzyńskiego
i dwóch bloków komunalnych.
tym tygodniu prowadzone są rozmowy pomiędzy burmistrzem Budzałkiemaprez.esemBageremna tematfurmy rozliczenia między wspólnikami. Nie
wiadomo jednak, c;zy porozumienie :zostanie osiągnięte. Obaj wspólnicynie<b;z.liPzC'ZJ! do kompromisu w kwestii równoważe
nia finansowego aportu, jego ~ lą:lź
rezygnacji z równoważenia na = . :zmia..
nyw proporcji udziałów. PQCZątkowo miasto lic;zyło na to, że Fundusz dokapitaliruje
spólkę a miasto wniesie do niej powstały
majątek, obecnie trwają negocjacje co do
zmiany struktury udziałów. WFOŚiGW
jednak ani nie chce dokapitalizować ZOC,
ani nie jest zainteresowany mniejszościo
wym udziałem w spółce. Może uda się osią
gnąć kompromis np. polegający na~<>
wym dokapitalizowaniu ZOC przez Flllldusz i ~owej zmianie struktury udziałów. Proporcje udziałów nie uległyby zmianie i wynosiły nadal: 60% udziałów WFOŚiGW oriiz 40% udziałów miasta gdyby
Fundusz dokapitalizował spó1kę kwotą ponad 5 mln. zl. Gdyby wpłacił równowartość aportu, który ma wnieść do spółki miasto, proporcje te uległyby zmianie i wynosiłyby: 45% udziałów miałoby miasto a 55%
(eh)
- WFOŚiGW

W

ZEC przejmie ostatnią z osiedlowych
kotłowni węglowych działającą na
osiedlu Marii Konopnickiej.
fragmenty sieci ciepłow
niczej. Spółka posiadajednąwłasną kotłow
nię węglową, 1zw. synteksowską i siedem
olejowych. Kotłownia na osiedlu M Ke>nop11ickiej i obiekty, w których :znajdują się
wciłY grupowe na osiedlu Dąbrowskiego
oraz na Bratkowicach (w miejscu byłych
kotłowni, obniżają temperaturę wody pły
nącą z kotłowni synteksowskiej do kilkunastu bloków) są własnością miasta
W formie aportu miasto wniosłoby do
zEc budynek kotłowni na osiedlu Konopnickiej, gnmt pod nią, wyposaż.enie, stale>wy komin oraz sieć cieplną, a także kotłow
nię na osiedlu Reymonta wraz z gnmtem
i kominem, ale bez wyposaż.enia Trzy budynki kotłowni na osiedlu Dąbrowskiego
zostaną własnością miasta. Spółka pizejmie
dwa lączniki, w których są węzły ·grupowe,
gnmty pod nimi, siec c.o. i c.w. Podobnie
będzie z pięcioma kotłowniami na Bratke>pobudował nowe

Komisjo oświatowo
noibordziei sumienna
prawozdaniez~komisjista

S

Rady Gminy Kocierzew sldadał

przewodniczący każdej z nich na sesji
18 stycznia Okazuje się, że ciekawie przed-

radnych, która była
bardz.o zróżnicowana. Tylko radni z komisji

stawiała się frekwencja

oświaty(Andrz.ej SiekierazKociazewaPół

Uśmechy

na twarzach

babć św;adczą

o radosnej atmosferze spotkania.

SP Popów

.Dzieci dla seniorów
Zgodnie z tradycją Szkoly Podsta- przygotowaną pod opieką Mirosławy Kawowej w Popowie, 14 stycznia uro- sprzyk. Po nich na scenie pojawiły się dzieci z klasy li, które wystawiły ,,Misterium
czyście uczczono Dzień Seniora.
bożonarod'ZJ!niowe", przygotowane pod
rzed godziną 11 7.aCZł(ły pojawiać się kierunkiem Alicji Walczak. Nad przebiegiem
na sali gimnastycznej pierwsre babcie, całej uroczystości czuwała Agnieszka Se>w ślad za nim - dziadkowie z Popowa, Le>- bolewska Po wyst.ępach małych aktorów

P

wicza, Zabostowa i Str7.elcewa
nadsz.edł C7.3Sna słodki~ o któDzieci przygotowały dla seniorów dwa ry zadbali rodzice. Seniorzy spędzili C7.aS na
przedstawienia Pierwsi wystąpili ucznie>- ożywionej rozmowie i tańcacb ptzy muzy(eb)
wie klasy N z inscenizacją,,Kot w butach", ce biesiadnej.

finału

Bilardowe finały z mistrzem wZdunach
J

uż jutro, w piątek 27 stycznia, w Gmin- cięzcą turnieju. Jest to jedna z nagród, jakie
nym Ośrodku Kultury w Zdunach ge>- czekają zdobywcę pierwszego miejsca. Fiściem spetjalnym finału Gminnego Tmnie- nał rozpocmie się o godz. 16.
Kudlik po pojedynku poprow.idzi dla :zaju Bilardowego będŻie Piotr Kudlik - Indywidualny MistJz Polski UKS-ów w bilard, interesowanych godzinne warsztaty, w czanajlepszy junior Polski w kategorii wieke>- sie których będzie opowiadał o gm: w bilard
wej do lat 15 i z.dobywca pucharu ,,Juniora a także pokaże lalka najpopularniejszych tri(th)
Roku2005". Rozegra on pojedynek re zwy- ków w niej wykorzystywanyc

Kierował

Mariusz, nie lukasz

Prokurator Rejonowy w Łowiczu Lee B. byli po spożyciu alkoholu. Prokurapostanowieniem z 8 grudnia urno- tor Marek Kryszkiewicz zwraca uwagę na
rzył postępowanie karne wobec długotrwałość śledztwa prowadzonego
Łukasza M. z Łowicza, któremu , w tej sprawie, która była podyktowana pozarzucał spowodowania wypadku tizebą zweryfikowania wyjaśnień oraz remań złożonych pr'Zi!Z Łukasza M., a naw stanie nietrzeźwym.
stępnie Mańusza K.. Ten ostatni prz.eslurzypomnijmy, że 24-letniemu wów- chiwany był początkowo w charakterze
C7.aS Łukaszowi M zarzucano to, że świadka. Przyznał się wówczas, że to on
29 lipca 2005 roku, będąc w stanie niettzeż- prowadził samochód w czasie zaistniałego
wości (0,65 mgldm3 alkoholu w wydycha- wypadku. Wyjaśniania obu mężczyzn zweaym powietrzu), prowadził Opla Astrę ryfikowano ostatecznie między innymi po
i doprowadził do uderz.enia pojazdu w beto- wykonaniu ekspertyzy badania biologiczny słup trakcji elektrycznej. Do wypadku nego śladów krwi, wykonantj pnez biegłe
doszlo na skrzyżowaniu ulic Łód7kiej i Jana go lekarza medycyny są!łowej . DysponuPawła Il w Łowiczu. W wyniku wypadku . jąc tą ekspertyzą oraz znając charakter obratnech pasażerów Opla miało odnieść Obra- żeń doznanych przez poszczególnych
ża:ria naruszające czynności nami_dów ciała uczestników, biegły ustalił mechanizm popowyżej dni siedmiu - w takim bowiem wstania obrażeń u Łukasza M i Mariusza
przypadku zdarzenia kwalifikowane jest K.., a także wskazał, że bez wątpienia samo- j
chodem kierował Mariusz K.
jako wypadek drogowy a nie kolizja
Tym samym postępowanie karne przeTuż po wypadku, re wstępnych ustaleń
policji wynikało, że za kierownicą Opla sie- ciw Łukaszowi M, wobec nie popełnienia
prn:stępstwa, zostało prawomocnie UIDC>dział właściciel poja7.du, c;zyli Łukasz M
Jak wówcras pisaliśmy - zarówno on, jak rzone. Po czterech miesiącach sprąwę udało
(mwk)
też pozostali uczestnicy - 25-letni Mariusz się wyjaśnić i zakońc;zyć.
K.., 27-letni Kamil B. oraz 31-letni Anglik

p

Gmina Kocierzew

łych

W piątek 20 stycznia w zduńskim GOK odbyły się eliminacje do
Gminnego Turnieju Bilarda, zwycięzca zagra jutro z mistrzem.

nocnego, Robert Basiński z Jeziorlra, Stanisław Haczykowski z Gągolina Południowe
go, Stanisław Wróbel z Ostrowca) wykazali
się 100'/o frekwencją na każdym z 9 posiedzeń. Komisja gospodarlci i finansów zwe>ływana była również 9 razy, ale tylko Henryk Gruzie! z ł..aguS'ZJ!wa i Tadeusz Trakul
z Wejsc byli na każdym posiedz.eniu, jedną
nieobecność mieli Zdzisław Kowalczyk
z Osieka i Anchzej Mucha, a dwa razy nieobecny był JórefBrzozowski z Wicia
Również komisja rewizyjna odbyła
9 posiedreń. Jej przewodniczący - Stanisław Miazek z Kocierzewa Południowego
był na niej zawS'ZJ! obecny, podobnie Tadeusz Kowalik z GągolinaPółnocnego. Jeden
raz nieobecny był Mirosław Nowak z Be>C'ZJ!k, Waldemar Woliński z Płaskocina nie
był na obradach 4 razy a Wojciech Lesiewicz
z Lipnic - 8 razy.
(mwk)

Wainieisze dane nii komputer
Łowicka Placówka Terenowa
Przedsiębiorstwa Komunikacji

Samochodowej w Skierniewicach
nawołuje do zwrotu skradzionego
w nocy z 30 na 31 grudnia komputera.
iedmioletni sprzęt nie przedstawiał dużej wartości, jego kradzież spowodowałanatomiastwieleniedogodności w kasie
biletowej PKS. U1Iacona została cała baza
danych związanych re sprz.edaią biletów

S

miesięcznych, jej odtwom:nie zajmie dużo
czasu. Ajuż pod koniec miesllµpodoknem
kasy biletowej ustawiać ~siękolejki. Baza
danych pozwala na skrócenie czasu wypisywania biletumiesięcmego, gdyż takie dane '
jak numer kursu, trasa objęta biletem a także
dane osoby, która się nim posługuje, :znajde>wały się w komputem: i nie tneba było ich
„wklepywać". Zwrot komput.era bądź nośnika z bazą danych, bardzo ułatwiłby pracę w kasie biletowej PKS.
(eh)

POŚREDNICTWO

W SPRZEDAŻY - KUPNA UŻYWANYCH

• CHU KLINKIEROWA
(111Jwiększy wyhir - 111j11iim ee11y eegły, płytek i kutałtekJ
• CEOtA CERAMICZNA• PUSTAK CERAMICZNY
(Pleeewlee, J!pekJ
• BETON KOMORKOWY • CEMENT • WAPN:=:O_ ............- .
• STYROPIAN • WEŁNA MINERALNA
• STROPY TERIWA • FERT
• POKRYCIA DACHOWE
• SYSTEMY DOCIEPLEŃ • TYNKI
• Ptm KARTONOWO-OIPSOWE + PROFILE
• DREWNO • STAL • RYNNY I INNE

Dowóz i rozładunek HDS

koparek, kapaitia • ladawantk, ciągników i akc:esoriliw
da ciągników, kamllaJn6w, samotezdnych wozów paszowycb,
maszyn do obsługi inwentarza żywego, ciężarówek,
samochodów dostawczych I Innych maszyn.
Zapewniona profesjonalność, umowa pośrednictw!',
szybka realizacja na terenie Polski i krajów Unii.

Arma AGRO·BUD oferuje Państwu
+MATERIAŁY BUDOWLANE

PHU Domttech, tel.lfax (046) 837-61-09 lub 0501-074-060

drewno, cegły, stal, cement, wapno, piasek do tynków,
cement li od 295 zł
+ ~GIEL kostka, orzech, miały

+ EKO-GROSZEK workowany
+ oraz NAWOlY

oo

a wszystko to w bardzo ~ !łJ
„
atrakcyinych cenach !!!
Dowóz orazrozładunek HDS

:
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MYŚLIWI WALCZĄ
OUTRZYMANIE ZWIERZYNY
'

Od dawna utrzymująca się gruba i zamarznięta pokrywa śnieżna
oraz niska temperatura zmobilizowały myśliwych do bardziej intensywnego dokarmiania zwierząt na
łowiskach. Pasza jest co drugi
dzień rozwożona do podsypów na
polach. Rozpoczęła się walka
o utrzymanie zwierzyny, przede
wszystkim ptaków: kuropatw
i bażantów. Samy czy zające dadzą
sobie, zdaniem myśliwych, radę.
podsypów - małych domków stawianych jooenią na łowisku - korzystają kuropatwy i bażanty, a zwlasz.cra te
drugie ptaki, które w zimie muszą dostać
pa.szę,,na stół''. Same niechętnie szukająpo-

Gmina Bolimów
Myśliwi

z kiemozkiego

koła „Orzeł" rozsypują paszę

w jednym z

ulubionych miejsc kuropatw w Osinach, pierwszy od lewej prezes koła Zbigniew Popławski.

Myśliwi

z kola „łowiczanin" pod mer
w Łowiczu roz-

sypują paszę dla ponad 200 kaczek
krzyżówek. Od lewej sekretarz koła

Tadeusz Wcjda i Jacek Boczek.
żywienia pod śniegiem Kuropatwy lubią,
jak zadba się o nie w inny sposób- odśnieży
fragmentmni, by odkryć zieloneC7.l(Śeiro
ślin i piach, który wybxzystują w JBUCCSie
trawienia. - Gdy jest barcb.o zimno kuropa~ zbijają się_ w ciasne grupy i cały
chodzą robiąc kola, wymieniająsię_]JrZy tym
swoimi miejscami, byżaden z ptaków nie był
zbyt długopo~ stroniestada,gdzie
jest najzimniej-opowiada nam myśliwy Tadeusz Wąjda, sekretuz koła ,,ŁowiC7.31lin",
któregospodantjenaterenie gm!n.Kocierz.ew,

=

~iz.duńy.
Myśliwi

na terenie naszego powiatu nie
sbzelają do ·kuropatw, są one rezerwowane
dla myśliwych dewizowych i nigdy w dużych ilościach.. OixUcz tego koła starają się
ciągle zwiększyć ich lic7.ebność. Co roku
c:n:ji; kół wypuS7.Cm na wolność kilkadziesiąt sztuk tych ptaków. -Na naszym terenie,

Nie z konieczności przystąpienia etapie podstawowym i 8 na etapie rozszedo egzaminów poprawkowych, ale rnmym. W tej ostatniej grupie byh jedna
z dobrowolnej chęci podwyższenia uczennica, która podczas matury pisała już
wyniku matury na lepszy, młodzi lu- biologi« na poziomierozszetzonym, ale zdedzie decydowali się na przystąpienia cydowała się pisać jąjesz.cze raz, aby zdodo tzw. sesji zimowej nowej matury. być wil(C:ej punktów. •
Do czego są im te punkty potraebne?
esja ta odbywała się po raz pierwszy Oczywiście może się to okazać pomocne
i po raz ostatni, a przystępowali do w rekrutacji na studia, choć większość osób
niej wraz z młodzieżą z powiatu ło podwyższających wynik: matury to studenwickiego, mieszkańcy powiatów rawskiego ci. Nie W'i>ZyScy z nich dostali się na wymai skierniewickiego. Od tego roku podwyż 17.0lle studia, wi«C chcą sobie stworzyć taką
szenie matury odbywać się będzie tylko S'lallSę, np. w sytuacji, gdy studiltją furma- .
w maju, bo jest to miooąc wystarczająco cję, a maI7ą o wydziale lekarskim. Nielru>rzy przystąpili do egz.aminu dla włamiej saodległy od lipcowej ~i na studia
W Łowiczu odbyły się dWa spośród tych tysfakcji, bojużzaakceplDwali kierunek stuegzaminów. W poniedziałek: 16 styczniaj~ diów, na który si« dostali, choć początkowo
zyk polski można było „podciągnąć" nie byli z niego :zadowoleni.
w ffiWptzyul Annii.Krajowej,awczwarWyniki sesji zimowej uczestnicy .jej
tek 19 stycmia w I W- biologię. Do egza- otrzymają do końca lutego - w postaci 31lekminu z biologii przystąpiło 28 osób. W gro- sów do świadectwa maturalnego.
nie tym było 20 osób piszących egzamin na
(mwk)
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stem na rzece Bzurze

Styczniowa maturo

Zakupili

pług

do

odśnieionio

Nowy pneumatyczny plug do od-

Czy to wystarcza? Obecnie tak, jednak
nowy nabytek sprawdzi. się w odśnie
żaniu, na drugi rok najprawdopodobniej zakupiony zostanie jesz.cze jeden ta1ci pług,
aby nie trzeba już było podpisywać umcr

śnieżania pracuje od początku
wzmożonych opadów śniegu na

jeśli

Z

wy na odśnieżanie z przedsiębiorcą.
Od początku zimy z drofłuni gminnymi
na terenie gminy Bolimów nie było więk
szych problemów. Podczas opadów pod
koniec grudniaianiedbanaza;talanatooliast
droga powiatowa prowadzą:a od Bolimowa do Nieborowa Nie odśnieżoną wc::a:r
śniej śliską i pokrytą śnieżnymi wyrwami
drog((pokryła gruba warstwa śniegu, tak że '
jaz.da po niej byh naprawdę ryzykowna.
Dqliero monity l.ll"Ędu gminy w tej sprawie przyniosły rezultat
(wcz)

niepolowaliśmy na kuropatwę od 7 lat i te- kombajn. Wszystko po to, by posiłek jaki drogach gminy Bolimów.
raz jej populacja ~ Teraz boimy się_ wysypąją ptakom był dla nich jak najbarjednak, że nasra praca pójdzie na marne, dziej urozmaicony. - Oczywiście z tego co
akupiony został za 14 tysięcy zło
stądnaszewysilkiprzydokannianiu-mówi WJIS.YPlefemykorzystająnietylkobażantyczy
tych i zamontowano go na samochoprezes koła ,,Echo Łowicz" Marian Słoma · ~ ale także kasy, kwiczoły i wiele
dzie Star należącym do Ochotnic:z.ej
z Łowic7.3. Zagro7.eniem dlakurqJatw i ha- innych p~ które nie są łowne. Wobec- Straży Pożarnej w Bolimowie. Mimo iż
żantów jest nie tylko śnieg, który tmiemoż- nej sytuacji to jedyna „stołówka ·: z kt/Jrej piawsre śnieżyce z początku
zaskoczyły
liwia dotarcie do pokarmu, ale również dra- mogą skorzystać. Choć widać, że ptactwo gminne służby odpowiedzialne za utrzymapieżnik:i: lisy, zdziczałe psy, a także jastrzę- koncentruje się blisko gospodarstw- mówi nie
Jrltj<2.dności dróg, dzię_ki. fimkrjonowabie r myszołowy, dla których głodny, wy- nam Tadeusz Wojda Popławski dodaje, że niu dodalkowego pługa, stan tydl dróg był
czerpanyplak,niemogącysięukryćnaśnie- widzi,jakwiełurolników, wysypąjeodstro
:zadowalający. Obok nowego ~ całą
gu,jest łatwym celem do ataku.
ny pól ziarno, czy rozrzuca zielonkę, po- zimęJE!Caje też pług własnej kOINnlkcji zaZ.ające i samy, nawet w tak głębokim jak magając myśliwym w ratowaniu zwierzymontowany na naleią:ym do~ Gmiobecnie śniegu, bardw dobne sobie radzą. ny. Widać, że ptaki są głodne i potrz.ebują ny ciągniku, oprócz tego gmina co roku podSą w stanie IO'Zkopać śnieg, by dostać się po naszej pomocy, trzymają się_ blisko ~ pisąje \DllOwę z pcywatnym
usługodawcą.
pożywienie. Myśliwi wywo7.ą dla nich pa- pów nawetjakprzyjei.dżamywysypoćpaszę
sze, zielonkę, wieszają solne lizawki.
i zarazjak odejdziemy biegną by się_ najeść
Bełchów
dodaje Popławski.
-Wnaszymkolejest60podsypów-mówi
Myśliwym kończą sił
Marian Słoma - Koi.dy z myśliwych ma ich
zi•owe zapasy
przypisanych dwa - trzy i musi o nie dbać.
olicyjny Punkt Przyjęć Interesantów
Wczoraj rozwieźliśmy do kil/auJziesię_c Jeśli ktoś się_ nie wywiqzujejest mu zwracazostanie uruchomiony od początku
podsypów ponad 700 ld/ogramów paszy - na uimga. jeśli otTzyma Id/ko uwag mnże
lutego w Bełchowie w;y ulicy ~
liczyć
się_
z
karą,
nawet
w
postaci
zakazu
powiedział nam w sobotę 21 styC2llia prezes koła myśliwskiego „Orreł'' w Kiernozi polowania. Dokarmianie nadzontjełowczy, mysłowej 3 (wpomieszczeniu po fumie:rajmłiązj sięmoolażemokien). W okresieJI(JbZbigniew P~ Łowiska koła są bar- który objeżd7a teren i sprawdza podsypy.
/
dzo rozległe i obejmują tereny Skowrody, Kary takie za zaniedbania obowiązują we
wszystkich
kołach.
,,Echo
Łowicz''
gospoOsieka, Złakowa i Luszyna. Myśliwi gdzie
Gmina Bolimów
mogą dojeżdżają samochodami, potem ła darujące na łowisku obejmującym min. tedują paszę na sanki i pie.sw w głębokim reny wsi BoC'zJci, Wejsce, Kocierzew, Osieśniegu, maszentją k:ilkaset metrów do pod- ki, Gągolin, Lenartów i Jeziorlm, zakupiło
sypów. Odkopująje spod śniegu i wysypu- na okres zimy l~ tony żyta i I tonę kukuymiany lamp z żarowych i rtęcio
ją 1am ziarno. KOIZ)'stają również z zakI7.a. rydzy. w tej chwili zapasy te, które 'Z1JZwywych na energ0087.C7.ędne lampy
r::zm, tuż przy drogach, pod którymi na roz- czaj wystan:zały na całą zimę prawie się
sodowe dokonali w ostatnim~
garniętym śnie.gu rozsypują pasl.ę. Kuku- skOOczyły. C7lookowie koła ,,Łowiczanin"
pracownicy· sekcji obsługi Urzędu Gminy
rydzę i zboże mies7.ają z tzw. pośladem, wysypali 3 tony samej kukurydzy. Ta ilość
w Boliroowie.Łączniewymimiooo 190 laa1J
czyli ziarnami roślin zielnych, które przy także w latach ubiegłych starciała na całą w miejsoowościach: Ziąbki, Kurabka, Wola
koszeniu zboża także zostały zebrane pl7.e'Z zimę.
(tb) Szydłowiecka, Nowe Kęszyce, Sierzchów

Policio wkażdą środę

P

nym, który nia potrwać do wią;ny, punkt
bę_(lzie czynny tylko raz w tygodniu: w każ
dą środę w godzinach od 15.00 do 18.00.
Bc(clzie tam dyżurował policjant oddelegowany z posterunku w Nieborowie. (mak)

W.ymienioią oświetleJ:iie uliczne

·w

Ps1c1oly·pr1eiyiq
Łowicki

pszczelarz Jerzy Gar- wiosną, w paeciwnym wypadku wioseir
czarczyk mówi, że jest spokojny nyrozwąj młodychpszczółnie będziep17..e
o tO, jak w }ego ulach przezimują biegałpmwidłowo.
Oprócz tego pszczoły potrzebają odpc>pszczoły. - Minusowe tempentury
esą dla nich korzystne. Przecież wiedniej ilościpożywienia-około W kg sypszt:Zoly żyją J w fiordach nonw- ropu, w którym jest zwykle około 5 kg na..
skich i na Syberii, więc do niskich turnlncgo miodu i od 12 do 15 kg cukm
temperatur są przystosow_ane.
w syropie.. Pożywienie jest ważne nie tylko
w sensie dosłownym ale te'l dlatego, ~
rzypomina też, że pszczoła to prz.e- mogły w uJu zapewnić odpowiednią tem'
cież nie jest zwierzę udomowione, jak peraturę. Zimą wynosi ona około 8-10 stoppies czy koń; bo mimo życiawwarunk:ach, nic. przy matce około 15. W momencie
- jakie daje jej człowiek, nadal jest dzika. - rozpocz.ę<;ia czerwienia, czyli w połowie
Gorszy był dla ni.eh grudzień, gdy tempera- lutego, tempo...>J:atura musi być izędu 36 st.,
tura często się zmieniała, roz była dodatnia aby rue zaziębić jajeczek.
Jedyne. obawa, jaką ma nasz rozmów
'akujemna.
Okres jesienny nie był dla pszczół ko- ca, dotyczy jednostłd chorobowej varoa
IZ)'$ly, bo była dotkliwa susza, co skulku- jacobwni (kleszcz), na którą leki stoso.
j{; małą ilością pyłku, któty jest pia pszczół wane w ubiegłym roku mogły być mało

Pusto jok na basenie
pan by~ swoje dziecko na toki
mr&z? - słyszymy retoryC7Ile pyta-

A

nie, gdy dzwonimy do łowickiej pły
walni z pytaniem o frekwencję od początku
tygodnia. Jak się okazuje, oprócz studentów, któny mają właśnie zaliczenia z wt:
we wtorek na basenie nie pojawił się nikt
W poniedziałek przyszła tylko jedna osoba
Wmą nie jest temperatura, jaka panuje na
pływalni, bo woda ma27 - 28 stopni Celsjusza, a w hali basenu panuje temperatura
28 stopni - ale temperatura za oknem. Rodzice mają obawy czy wysyłać dzieci na
basen ze względu na dużą róż.nicę temperatur na zewnątrz i wewnątrz.
Na ferie łowicka pływalnia z.aplanowala
szereg atrakcji, mnóstwo konkursów, podczas których dzieci W)ISZaleć mogą się wodzie. W pierwszym tygądniu codziennie
w zajl(Ciach uczestniczyło 15-20 osób, przyWdłem białka. Ał>y dobrze przezimować skuteczne. Jeśli to się potwierdzi. zaskr chodziły też dzieci spędzające półkolonie
(Jo wiosny, jedna rodzina potr.rebaje około sujc zabieg odymiania przectw tej choro- w Szkołach Podstawowych nr I i 4. Odkąd
,5-2 kg pyłku. Gdyby jednak pszczołom bie wiosną.
nawiedziła nas fula mrozów, basen świeci
go, zabr,akło. nal · im dostarczyć pyłek
(mwk~ pustkami.
(wcz)
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i ł..a<!iec2niki Ka;zt jednego zeslawu, w którym znajdaje się 130 <VclWwyna>i 5!T79 zł.
Aby na lerenie gminy fimkcjonowałyjuż
tylko eoergoo&7.CZędn lampy sodowe, nalehlłoby wymienić jes7.CZe 280 lamp. Bę
dzie to czynione sukcesywnie, a ramach
doslqnych pienic<dzy.
(m::z)
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dok ze str. I

kazuje się, że z powodu mrozu szwankują także samocho- 1
dy odbierające od rolników mleko.
Jak opowiada hodowca bydła z terenu gminy Kiernozia, w poniedziałek grupa rolników czekała przy
głównej drodze z mlekiem na samochód z mleczarni w Sannikach od
wczesnego rana do godziny 14.00.
w końcu, z.desperowani, zdecydowali się sami zawieźćzamarznil{łejuż
mleko na miejsce. Samochód mleczami dotarł do ich miejscowości
dopiero, gdy już wrócili z Sannik.
Nie lepsza sytuacja była także od
początku tygodnia w samej Kiernozi. - W tym momencie mamy dwie
poważne awarie wodociągu - mówił nam we wtorek wójt Zenon.Kaź
mierczak. - Jedną tuż przy remizie,
drugą w sklepie ABC, gdzie uilało
piwnicę. Staramy się panować nad
sytuacją - ekipa jestjuż na miejscu
i wypompowuje wodę - zapewniał.
Rury zaczęły pękać już w piątek.
Tak było w jednym ze sklepów spożywczych w Kiernozi. - Woda zamarzła i rurę rozsadziło. Woda zalała cale wplecze, wmokło ~t
ko - nawet dokumenty - skarży się
jednazwłaścicielek. Wieleosóbobawia się kolejnych ful mrozów. - Nie
wiemjaktobęózie. {}gr7.ewamysklep
Usług Komunalnych.
piecykiem gazm.1pm i przy tych mrozach butlastarr:zyła le.dwie na 3 dni
tylko dziesią!ka ulecydowała się od- Z.Ostawiona na noc woda w czajniku
wiedzić przedszkole.
rano jest zupełnie zamarznięta. Nie
zamawiam nawet mięsa, bo ~t
lw leży. Przy tak wielkim mrozie po
Jak do pracy
prastu nie ma klientów - dodaje.
-Wponiedzialekautabusposiódmej w ogóle nie przyjechał - mówi Sól nie roztopi lodu
młoda mieszkanka Łowicza, dojeżdżająca do pracy do Nieborowa
Dużych problemów z utrzyma-Mróz był chyba ze 32 stapnie poni- niem przejezdności dróg powiatożej zera, a ja czekałam na przystan- wych nie miał od początku tygoku jakieś pól godziny. Kiedy dotar- dnia Powiatowy Zarząd Dróg
łam do domu, ta myślałam, że umrę w Łowiczu. Jak informuje dyrektor
Andrzej Stajuda, w poniedziałek
-opowiada.

ZIMA ·DAtA NAM WKOSC

iedomknil{łe lub nieuszcz.elnione okienka piwniczne, nie zaizolowane rury przyłącza wodocią
gowego to powody zamarzania
wody w rurach, a czasem nawet ich
rozsadzania. By skutecznie z tym
walczyć ZUK zakupił dla swoich
pracowników dodatkowe palniki
z wężami i butlami gazowymi. Jedynym sposobem na pozbycie się
tej awarii jest bowiem poclgrz:anie rur
i rwpuszcz.enie w ten sposób zatoru. Dlatego liC?ĄC się z IIKYi:liwością
kolejnej fali mrozów, lepiej sprawdzić w domach pomieszczenia,
w których są rury wodociągowe, zatkać wszelkie otwory, a rury zaizolować. Jeśli nie ma się specjalnych
pianek, to za pomocą zwykłych
szmat.

N

to najlepiej nie opuszczać domu mówi Sylwester Tworek, kierownik
NZOZ Wigor w Łowiczu. Tak postąpiło wielu pacjentów tej przychcidni, którzy - pomimo, że wcześniej z.apisali się na wizytę u lekarza
- w poniedziałek, 23 stycznia, z powodu mrozu sięgającego -3<rc, nie
przyszli na nią.
Więcej pacjentów w poniedziałek i wtorek dzwoniło niż odwiedziło osobiście NZOZ Kaliska.
Pacjenci tej przychodni często
prosili o wizyty domowe, zwłasz
cza do osób, które nie były w stanie dojść - starszych i z dużą gorączką. Z wizyty w przychodniach nie rezygnowali tylko ci pacjenci, którZy z powodu infekcji
lub dolegliwości korzonkowych
Dutkiewiczspodziewasięjednak, przyjechać do lekarza musieli, pod
że pojawią się inne problemy, bo gdy warunkiem jednak, że udało się
mróz „odpuści" ujawnią się pęknię odpalić samochód. Pojazdów na
cia rur biegnących wzierni. Pracow- łowickich ulicach ubyło - i to
nicy zakładu od poniedziałku do śro znacznie, już w piątek, 20 styczdy usunęli ponad 20 różnych awarii nia Tego dnia na parkingu na Sta- W sobotę rano na Zduńskiej odśnieżała ulicę koparka z Zakładu
wodociągowych. Z kanalizatją natomiast było mniej problemów, DutIn-U farell •
kiewicz naliczył tylko kilka interwencji, w których chodziło o prze- W żadnym sklepie w całym~
tkanie sieci. Udrożniono je wykowiczu nie można dostać ,,farelki" rzystując płukanie sieci pod ciśniemówiła nam na początku tygodnia
niem
.
dyrektor Powiatowej Biblioteki
- Mamy w autabusach problem
w Łowiczu Renata Frączek. Przez ukiadami pneumatycznymi - poczuwającnadciągaj~ filię mrozów,
wiedział nam dyrektor Miejskiego
już w czwartek chciała kupić elekZakładu Komunikacji w Łowiczu
trycmą ,,farelkę'', na wypadek zimBogdan Suchanek - Niskie temperana w bibliotece. - Niestety, wszędzie
tury spowodowały, że nie działa
słyszałam tylko: proszę przyjść za
sprawnie wspomaganie ukiadów
kilka dni, bo teraz już nie mamy hamulcowych i otwierajqpychdrzwi.
opowiada W końcu poz.ostało jej
Mimo mrozu wszystkie autobusy
tylko przyniesienie własnej ,,farelzarówno w sobotę, jak i w kolejne
ki" z domlL Czy w pomiesz.czeniu
dni wyjeżdi.aly w kursy nomialnie. Doga do Kocierzewa w minioną niedzielę. Wiatr przewiał luźny jest zimno? - Mogłoby być cieplej.
śnieg ze środkowej części, na poboczach zalegała jednak jego
Zdarzyły się jednak pojedyncze
Przy tal<immruzie i wietTze dużo ciezbita warstwa.
·
pizypadki, że psuły się w drodze.
pła tracimypopnez nieszczelneolma
W ~o z zakładu wyjeżdżał rym Rynku przed ratuszem przed
- mówi dyrektorka.
.._rołHesłopy
re:u::rwowy pojaz.d, który przejmo- godziną 8.00 stało zaledwie 9 poTylko najwytrwalsi bywalcy
wał pasażerów. Uszkodzony po- jazdów. Ruch na ulicach i drogach
W szpitalu skutki zimy też są Pu.eds:zkola Wiosenka na Gótkach
jazd trafiał do bazy i był naprawia- przelotowych przebiegających widoczne. Dwoje bezdomnych przyszli w poniedziałek 23 styczny.
przez Łowicz i okolice, również z Łowicza z odmrożeniami palców nia do tej placówki. Od początku
Mimo kłopotów MZK udaje się w weekend, poniedziałek i wto- stóp trafiło w ubiegłym tygodniu do ferii w placówce przebywało -zwyutrzymać ciągłość kursów. Dyrek- rek był niewielki. - Wielu samo- łowickiego szpitala. Jeden z nich sam kle około 40 przedszkolaków, natotor podkreślił w I02Ill0wie z nami, chodów nie udało się uruchomić, wezwał karetkę pogotowia, pomoc miast w poniedziałek była ich ledżejesttomożliwem in. dzięki temu, nie było żadnych wypadków, tylko dla drugiego z.ostała wezwana przez wie jedenastka. Codziennie przyże zakład posiada nowe autobusy, niegroźne kolizje - powiedział nam osoby ttzecie. Z powodu tych od- chodziło też jakieś trzydzieścioro
które lepiej znoszą trudne
we wtorek 24 stycznia rzecznik mrożeń koniecme okazało się usu- dzieci, gdyż przedszkole przez fenajwięcej problemówjak dotąd, było łowickiej policji Leszek Okoń.
rie prowadzi akcję drzwi otwartych.
nięcie palców u nóg.
ze starszymi autobusami, które są
Pod łowickim szpitalem zwrabardziej awaryjne. Naczelnik Wy- cał uwagę fakt, że do każdej ze
działu Spraw Komunalnych, Paweł stojących karetek pogotowia proGawroński powiedział nam, że je- wadzi przewód. Okazuje się, że
żeli mrozy spadną jeszcze poniżej aby utrzymać je w stałej gotowoobecnych temperatur i awarie będą ści Wojewódzka Stacja Ratownicczęstsze, możliwe jest wstrzyma- twa Medycznego ogrzewa je wenie kursów. -Ale tylko w ostateczno.. wnątrz „farelkami". Również po
ści - podkreśla
to, żeby płyny infuzyjne były we
właściwej temperaturze. W razie
potrzeby doładowuje się akumulatory, silniki uruchamiane są co
wrclaoddł
pewien czas, jeśli wystąpiłyby
- Ubierać silrtrzeba ciepło, na problemy z uruchomieniem die,,cebulkę", cerę natłuszczać odpo- . selowskiego silnika, wspomaga się
wii.dnimi kremami. Jak nie trzeba, je urządzeniem rozruchowym.
Wywożenie śmieci w minioną sobotę należało do nie lada wyzwań. Samochód firmy Ekoserwis nie wszędzie mógł dojechać.
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Dotkliwe zimno na zewnątrz
i konieczność utrzymanie odpowiedniej temperatury w szpitalu
ma swój wymiar w znacznym
wzroście ilości zużytego oleju opałowego. W najbardziej mroźne dni,
gdy temperatura sięgnęła -300C
w ciągu doby zużyto po około
1.300 litrów oleju (dzięki czemu
na oddziale neonatologicznym
było 26°C, na porodówce i dziecięcym 24). Odnotowano to 21
i 23 stycznia. Dla porównania
warto dodać, że przy temperatu· Kaczki krzyżówki przy moście na Bzurze stały się ostatnio nie rze bliskiej zeru wystarczyłaby
lada atrakcją. Wielu łowiczan przychodzi je dokarmiać.
połowa tej ilości, czyli ok. 650 I.

Podczas fuli mrozów liczba ta spadła do 10. - W przedszkolu jest cieplutko, jesteśmy dobrze zaopatrzeni
w opal- mówi dyrektor Jolanta Kęp
ka. - Trochę martwimy się tylko
o zamki do drzwi, boprzy taki"1 mrozie bywa różnie.
W porównaniu z innymi przedszkolami Wiosenka i tak miała dużo
dziec~ jednak w największe mrozy
przyjechały tylko te, które nie miały z kim zostać. - Rodzice przywozili
dzieci samochodami, po drodze do
pracy. Nie widziałyśmy by ktoś przyszedł pieszo. Także z naszych feryjnych gości, dzieciwwieku2,5-12 lat
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w sobotę świecił pustką.

Działać nie chciały nie tylko rozteż
wyświetlacze, telefony komótkowe

ruszniki w samochodach, ale

i inne urządzenia elektroniczne. Nie
wszystkich mróz jednak martwił.
Starsza kobiet!! idąca w poniedziałek ul. Pijarską z uśmiechem mówiła: - Wreszciemamypr~ą~

- śnieg i mróz.
Inny z naszych rozmówców
zdecydował się zawiesić na balkonie kawałek słoniny dla sikorek.
- W weekendsiedziałem w domu i co
chwilę widziałem jakza oknem przelatują ptaki. Chyba im zimno, więc
się ruszają, myślę sobie, ale przecież
wszystko zasypane i jedzenia też
muszą szukać. - Nie musiał długo
czekać, do zawieswnej słoniny przyleciało od razu mnóstwo sikorek.
Skutki mrozu odczuwają chyba
wszyscy. Jak słyszymy od rolników, w wielu gospodarstwach woda
pozamarzała w rurach wodociągo
wych. Niektórzy rolnicy stale podgrz.ewa je, aby zapobiec ich pęka
niu.
- Pękła nam rura doprowacb.ają
ca wodę do obory- mówinamrolnik
z Lasocina w gminie Kiernozia Mamy czternaście sztuk bydła,
a zwierzęciu pić dać trzeba. Rarw
i na południe nosimy po 30 wiader
~z domu - opowiada_

pługi wyruszyły na drogi powiatowe by usunąć lekki, nagromadzony
p!7.e'Z weekend śnieg. Prawdziwym
problemem jest natomiast śliskość
dróg. - Nie sypiemy sol4, gdyż przy
tak niskiej temperaturze jest ta nieskute.c:zne - mówi dyrektor. Sól odnosi skutek w temperaturz.e do-7°C.
- Skuteczny byłby może gruby żwir,
ale takowego nie mamy. Takich mrozów niepamiętam - dodaje dyrektor
radząc, aby kierowcy uzbroili sit(
w cierpliwość.
W cierpliwość uzbroić się też
muszą pracownicy zarządu dróg
odpowiedzialni za spizęt. Z powodu mrozów nie można było na początku tygodnia uruchomić równiarki, prz.estała też działać pneumatyka w ciągniku. Akumulatory cały
czas są ładowane, przy zapalaniu
wielokrotnie jeden samochód ciągnie
drugi itd
Jak wynika z prognozy pogody
dla naszego rejonu na DaJbliższy tydzień, którą publikajemy na str. 32,
najzimniej lx<dzie w czwartek i pią
tek, ale temperatury nie powinny
spaść poniżej -WC. Będzie więc
znacznie cieplej niż na początku tygodnia WweekendmożeIXrlićśnieg.
Mirosława Wolska-Kobierecka,
Tomasz Bartos,
- _Wojciech Czubatka

7

26.01.2006 r.

AJEDNAK OSZCZ~DZANO
-A po co on nam tuta/? Przecież tu
jest ciepło. Do szpitala pójdziemy zgodnie z taką sugestią radnego powiatowego Mariana Boczka, wypowiedzianą na

poprzednim posiedze-

niu powiatowej komisji rewizyjnej,
radni udali się w czwartek 19 stycz-

nia z wizytą do łowickiego szpitala.
decydowali się spotkać z, dyrektorem
WZ Jackiem Chylińskim na miejscu,
niż prosić go do starostwa,. gdzie zwykle
odbywają się posiedz.enia komisji.

Z

Wysłuchali infomiacji o realizacji progra- Moi.e być tak, że efekt temperatury odbieramu restruktuiy71lcnego S'q)itala, ale tylko ny jest indywidualnie - mówił dyrektor. zabaczyliosprawęmedognaniaplaców~ Moi.e też kaloryfer być gorący, ale w p<r
o czym pisaliśmy jakiś czas temu na lamach mieszczeniu będzie chkxino przy wietrznej
pogodzie, w uwagi na nieszczelną sto~
NŁ.
Dyrektor Jacek Chyliński przyznał, ż.e okienną - mówił dodając, ż.e w sytuacji kiepod komec roku oleju było mało, więc nale- dy centralne ogrzewanie me dawałoby sobie
żało go OS7.CZ.ędz.ać. Od poc:nttlru sewnu rady, personel ma do dyspozycji piecyki
grzewczego trzy razy dziennie - rano, elektryC7lle.
wpOludnie i wiecwrem., wprowadzono moyrektor przedstawił dane od 20 grudnitoring temperatmy. Pracowmcy admininia do 22 stycmia, z których wynika,
stracji dokomtjąpomiarów, co nastqlnieper- ż.e średnia temperatura w S'q)itału wynosiła
sonel medyC7lly po.świadcz.a podpisem. - w tym czasie 20 - 22 stopnie C. Dla przykładu w tym okresie w sali porodowej było
od 18 do 23 stopni, w oddziale dla noworodków 19 - 23 stopnie. - Ta sprawa niejest
odsuwana, ale je.śli tylko pojawiają się .sygnały żejest zbyt zi1ruw, reakcjajest natychmiastowa - zapewnił dyrektor. '
Wizytujący szpital radni me stwierdzili,
aby w pomiesz.czeniach, w których przebywali, czyli w gabinecie dyrektora i na parterze S'q)itala, było zbyt zimno.
(wcz)
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Harcerze czekają no pamiątki
arcerzezłowickiegohufcaZHPzbie
rająpamiątki związane zjego działal
nością na terenie Łowicza w okresie
od powstania pierwszej drużyny w 1916 Zabytkowy wiąz przy ulicy Sikorskiego jest zaatakowany m.in. przez grzyby.
roku do chwili obecnej. Mają one posłużyć Drzewo jest wyższe od bloków na os. Noakowskiego, gdyby się przewróciło,
do wystawy organizow~ z okazji 90-le- narobiłoby wiele szkód.
cia istnieniahufcawmuzeum. Harcerze liczą
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 ze smakiem zajadają ciepły obiad, prz.ede wszystkim na zcljęcia, dolannenty zwłaszcza, gdy za oknem temperatura spada poniżej zera.
np. księgi pamiątkowe drużyn, pisma, elementy ubioru i wyposażenia Pamiątki zoRatusz rozpoczął starania, by go. Dt7.ewa z.ostały poddane specjalistyczstaną skatalogowane i po :mkończeniu wyotrzymać pozwolenie na wycięcie nym ekspertyzom, w tym tzw. badaniom
slawyZWIÓoonewlaścicielom,jeśli ci wyrażą
dwóch pomnikowych drzew. Na- statycznym, które potwierdziły, ż.e przy
taką chęć. Oprócz wyśtawy z.aplanowano
Łowickie szkoły podstawowe
Drugim powodem nie osiągnięcia planu
czelnik
Wydziału Spraw Komunal- dużym obciążeniu śniegiem i silnych wiaodsłonięcie obelisku upamięlniająceg'o pracę
wydały w minionym roku dużo mniej dochodów z tytułu wydawania obiadów
nych Paweł Gawroński powiedział. trach mogą stanowić zagrożenie. Są też zapokoleń harcerzy dla rozwoju miasta i wyobiadów dla dzieci niż planowały. szkolnych było zmmejszeme 7.ap0trzebochowywania młodego pokolenia. Uroczy- nam, że drzewa te są w złej kondy- atakowane przez gi;zyby. Gawroński me
Wpływy szkół z tytułu dożywiania wania na obiady opłacane przez rodziców.
stości zostały przesunięte z marca na maj cji i stanowią zagrożenie dla ludzi. wyklucza, ż.e z.anim dostanie pozwoleme
dzieci zaplanowano na kwotę łącz Liczba wykupywanych przez rodziców
i połączone ze świętem Szarych Szeregów. Tym bardziej że są to wysokie i roz- na wycięcie, zostaną im przycięte korony.
nie ponad 25 tys. zł, tymczasem obiadów cz.ęsto się zmienia, więc dyrektoMa to zminimalizować mebezpieczeństwo
Osoby chcące udostępmć swoje zbiory łożyste drzewa.
okazało się, że w Szkole Podsta- rom trudno jest dokładnie z.aplanować pieprzewrócenia się dt7.ew.
na wystawę, proszone Są o kontakt z kowowej nr 4 zaplanowano o 7 tys. zł niądz.e, jakie z tego tytułu 7.llSilą budżet plaNaterenieŁowiczaznajdujesięwtej chwili
mendą
hufca
osobisty
w
biurze
na piętne ( hodzi o lipę rosnącą w południowo
za dużo, w Szkole Podstawowej cówki. Liczba wydawanych posiłków odw budynku przy ul Mostowej 3, w każ.dy
wschodnim narożniku terenu starostwa 18 drzew, które umane są za pomIDki przynr 3 • 6.973 zł, w „Siódemce" płatnych spada w szkołach w styczmu,
piątek w godzinach od 16 do 20 lub telefo- przy ulicy Stanisławskiego oraz wiąz, któ- rody. Drzew tych ubywa, dlatego ż.e są one
6,5 tys. zł, a w „Jedynce" - 5.392 zł. kwietniu, maju oraz czerwcu. - Nie wiem
mC7lly pod m tel. (046) SJ0.33.84.
. ryrośnieprzyulicySikorskiego,obokchod- stare i schorowane. C'Zl(f,ć zmch padła ofiarą
dokładnie czym to jest spowodowane. Ro(tb)
nika prowadzącego na osiedle Noak:owskie- silnych wiatrów, jak np. wiąz, który został
óżnice te wynikają. z tego, ż.e na po- dzicie wielu dzieci nie wykupują w tym =ie
przewrócony trzy lata temu w ·ogrodzie
'
czątku roku S7kolnego dyrektorzy za- obiadów - mówi Maria Więckowska, naSaskim, inne jak olbrzymia topola przy uliłożyli, ż.e większa liczba dzieci bę-jzi.e ko- czelnik Wydziału Spraw Społecznych
cy Tkaczew, obok budynku dawnej łaźni
rzystała z refimdowania w całości obiadów w UJZędzie Miejskim w Łowiczu. W styczmiejskiej, została wycięta właśnie ze wzglę
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecz mu w łowickich szkołach obiady wykupiło
du na bardw złą kondycję.
nej, a następnie okazało się, ż.e dzieci te me 176 dzieci. Prawdopodobme zimąjest wię
W każdym przypadku wycięcie drzespełmały kryteriów wymaganych przez cej absencji z powodu choroby, latem spada
wa będącego poffi!!ikiem przyrody wiąże
przepisy o pomocy społe-;znej, naj~ej zapo1rz.ebowaniena gorące dania, stądmmej
się z uzyskaniem ekspertyz potwierdzakryterium dochodowego wynoszącego dzieci korzysta ze S7kolnych obiadów.
jących jego zły stan, a potem pozwoleń
316 zł na osobę w rodzime. Bywało też~
Nacz.elnik:WięckowskazapowiadadokM
ż.e rodzice nie skorzystali z tej formy pomo- ne zbadanie problemu pod kątem tego, czy
me tylko od wojewódzkiego konserwacy. Wszystkie dzieci, które kwalifikują się w ciągu roku S7kolnegomezmieniła się sytutora przyrody, ale także z ministerstwa
do tej formy pomocy otrzymująją, W 2005 acja majątkowa rodzin i czy większa liczba
ochrony środowiska. Procedura ta jest
roku było ich 302, zaś rok WC7.eŚili.ej meco dzieci me bc<dzie kwalifikowała się do obiaczasochłonna.
mmej-292-.
dów refundowanych przez MOPS.
(eb)
(tb)

H

Pomniki przyrody póidq pod pilt

Mniei dzieci ie obiady w szkołach

R

ŁKK

no 870-lecie miasto

Polis~ Open University
•••
Czego pragną młodzi ludzie? • •
WY'lSl.A SZKOlA ZARZĄDZANIA

praktycznych
pracodawców.
Okazuje się, że nie. Badania wskazują, że młodzi ludzie
przede wszystkim skończyć studia, znależć dobrą
pracę i wieść szczęśliwe życie.
chcą

Jak to zrobić?

Na szczęście wykształcenie jest jedną z niewielu rzeczy,
na które mamy w życiu wpływ. Stare przysłowie Jak sobie
pościelisz, tak się wyśpisz' jest tu jak najbardziej na miejscu.
Zdobycie dobrej i satysfakcjonującej pracy jest możliwe, ale
najpierw trzeba skończyć studia i to dobre studia!
Wiadomo przecież, że wysoką jakość kształcenia
zapewniają jedynie prestiżowe uczelnie, z dostępem do
najnowszych światowych rozwiązań w 1lziedzinie edukacji,
najczęściej zlokalizowane w dużych ośrodkach
akademickich.
Co zatem powinien zrobić absolwent llceum
w Łowiczu, aby zdobyć dobni pracę I zrealizować swoje marzenia?
Wybrać uczelnię na europejskim poziomie,

wystawi

prestiżowy

która nie tylko
dyplom, ale również nauczy

umiejętności,

oczekiwanych przez

t.atwo powledDećł Kogo~to stać?

Aby studiować w Warszawie, trzeba wynająć w stolicy
mieszkanie albo dojeżdżać codziennie tam i z powrotem.
Trzeba mieć dodatkowe pieniądze na utrzymanie, bo
w -Warszawie generalnie jest drożej... Można wymienić
jeszcze wiele innych przeszkód.

'
Czyto na pewno takle trudne I kosztowne?

• Większość zajęć rńa fonnę warsztatów, a nie wykła
dów. Dzięki temu studenci zdobywają nie tylko wiedzę
teoretyczną, ale również praktyczną.
• Warunkiem zaliczenia przedmiotu w Wyższej Szkole
Zarządzania I Polish Open University jest napisanie
sprawdzianu oraz zdanie egzaminu. W POU obowiązuje
przejrzysty system oceniania, dzięki czemu studenci mogą
mieć pewnośc, że ich praca jest obiektywnie oceniana.

A mole e-learnlng?
Wyższa Szkoła Zarządzania I Polish Open University
studiowanie na odległość z wykorzystaniem
Internetu. Studiujący w systemie e-leaming uczestniczą

umożliwia

NIE! Warto się przyjrzeć, jak zorganizowana jest nauka
w Wyższej Szkole Zarządzania I Polish Open University:
• Zajęcia warsztatowe z danego przedmiotu obejmują
5 lub 6 spotkań w ciągu jednej sesji warsztatowej. Odby·
wają się średnio raz w tygodniu i trwają 4 godziny lekcyjne.
W ramach każdego przedmiotu studenci mają prawo do
nieograniczonej liczby godzin konsultacji u wszystkich
pracowników dydaktyczno - naukowych Szkoły oraz do
udziału w repetytoriach organizowanych przed każdą sesją

w multimedialnych zajęciach, przekazywaAych przez
Internet w czasie rzeczywistym, tj. w określonym dniu
i godzinie. Studenci słuchają wykładu, śledząc jednocześnie
.na monitorze komputera jego treść, ilustrowaną schematami,
animacjami, filmami - wszystko to ułatwia zrozumienie
i zapamiętywanie. Zajęcia są interaktywne, co oznacza,
że ich uczestnicy na bieżąco komunikują się z wykładowcą
oraz innymi studentami za pomocą czatu oraz rozwiązują
zad~nia, które są na bieżąco sprawdzane przez wykłado·

egzaminacyjną.

wcę.

Świetnie, „e co z dyplomem?

Studenci Wyższej Szkoły Zarządzania I Polish Open
University mogą uzyskać dwa prestiżowe, szanowane przez
pracodawców na całym świecie dyplomy: otrzymują polski
tytuł licencjata, nadawany przez Wyższą Szkolę
Zarządzania I Polish Open University oraz tirytyjski BA,
nadawal)y przez Oxford Brookes University.
Czy na pewno znaldłl pracę?
98% absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania I Polish
Open University pracuje. To chyba o czymś świadczy?
Co więcej, ponad 80% studentów ostatniego roku już
pracuje i studiuje równocześnie. Kończąc studia, nie muszą
szukać pracy. Już ją mają.
Wielu mieszkańców Łowicza i okolic ukończyło studia
w POU, z powodzeniem robiąc kariery nie tylko
w Polsce, ale i na świecie. Dla absolwentów POU nie ma
barier.
Więcej Informacji o studiach
na www.pou.DI
lub pod numerem telefonu (22) 843 76 92;

. Zapisy na sesję letnią trwają do 13 lutego 2006 r.
R-198
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ODKRYWALI

Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Łowiczu

SWOJĄ MAtĄ OJCZYZN~ Wystawy plastyczne

i wieczorki poetyckie

Inscenizacją

wesela
łowickiego, w niedzielę
22 stycznia na sali
gimnastycznej uczniowie
kocierzewskiego
gimnazjum zakończyli
realizację programu
„Hej Łowickie,
jakie cudne... ".
prócz nauki tańca, pieśni regionu ło
wickiegouczniowieucz.estniczylimin
w warsztatach rzeźbiarskich, wikliniarskich, hafciarstwa, bibułkarstwa, które odbywały się w szkole pod okiem lokalnych twórców.
- Po raz pierwszy mieliśmy okazjępoznać
tak doldadnie twórczość ludową naszego
regionu. ilijęcia, w których uczestniczyliśmy
były lx1n:ko ciekawe, nauczyliśmy się wielu
necy, o których nie mieliśmy pojęcia, jak
chociażby wikliniarstwo - powiedział nam
uczeń Łukasz Stańczyk. Jego koleżanka
Marta Kosmala powiedziała nam, że spodobały się one tak bardzo, że większość
uczniów chciałaby, aby trwały w takiej formie dłużej. Dla tej dwójki zdecydowanie
najciekawsze były .w~~~ ZVl'.iązane ·
z nauką ludowego tańca 1p1esI11, które prowadzili w szkole Stanisław Wróbel i Daniel
Boczek, zwią7.lllli z z.espołem Boczki Chełmońskie. Warsztaty: wikliniarski prowadzony przez: Anetę Jezierską, hafciarskie prowadzone. przez: Bożenę Skomiał, u.eźbiarskie prowadzone przez: Małgorzatę Kosińską, czy bibułkarski prowadzony przez
Annę Bur.:yńską były dla nich nie tylko
poznawaniem twórczości regionalnej, ale
także doskonalą zabawą, To, co dzieci stworzyły w ~ie zajęć można. b~ło ~ć
na wy~wie towarzyszącej medzielnemu
spotkaniu.
.
.
Warsztaty odbywały się dwukrotme, po
cztery godziny w kaźdej z dziedzin Wicedyrektor z.espołu Szkół w Kocierzewie Teresa Gajek powiedziała nam, że organizacyjnie było to duże wyzwanie dla szkoły,
poniewaź zajęcia odbywały się po skończonych lekcjach, od godziny 14 i kończyły
się około 18. Dzieci musiały mieć zapewniony min autobus, który dowiózłby je do
domów i posiłek. W ostatnim tygodniu
przed zakończeniem progmmu uczniowie
codziennie przyjeżdżali do szkoły, by ćwi
czyć progmm wesela łowickiego, który pokazano w niedzielę. Oprócz zajęć warsztatowych dzieci wzięły udział w zajęciach
muzealnych o~ ludowej i obyczajach
księstwa łowickiego w łowickim muzeum,

a luty zaplanowana z.ostała w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowi
.
czu wystawa prac malarki amatorki
Moniki Rosiak znanej głównie z twórczości
manga. W marcu po raz pierwszy natomiast
będziemy mogli oglądaĆprace innego łowic
kiego malarza amatora Mirosława Parysa,
znanego mi~ innymi z bardzo udanych
kopii obrazów mię_dzy innymi Chełmońskie
go i Kossaka.
- Myślimy takie o zapoczqfkowaniu serii
wieczorków poetyckich, gdyż zgłasza się do
nas coraz więcej poetów amatorów - móWi
dyrektor powiatowej biblioteki Renata Frą
czek. Inauguracją tych wieczorków miało
by być jednak spotkanie z autorką bardziej
znaną-AlicjąPatej-Grabowską, warszawianką znaną z twórcz.ości dla dzieci. Wydała
ona także szereg antologii, mię_dzy innymi
Antologię wierszy katyńskich, czy Antologię kobiet piszących. Tennin spotkania nie
został jeszcze ustalony.
(wcz)

N

O

Wymienią
Wesele łowickie. W rolę panny młodej wcieliła się Magda Miazek, a pana młodego Piotrek Kobierecki.
powiedziały nam, że

po zajęciach bardziej
doceniają dorobek, jaki pozostawili ich
dziadkowie. Realizacja programu zdaniem
dyrektorki Krystyny Pastwy doskonale
uzupełniła to, cowszkoleoddawnasiędzieje
w zakresie poznania regionu. Ts1nieje w niej
dobrze wyposaźona w zbiory rękodzieła
ludowego izba regionalna, odbywają się
w niej 2'.ajęciadotycząceregionu łowickiego,
i$ńeje również klasa folklorystyczna.
rogmm ,,Hej Łowickie, jakie cudne..."
napisały nauczycielki kocierzewskiego ginmazjumAgnieszkaM.aliszewska, Ur-

p

szulaGajekiAgnieszkaMichalak.Byłreali-

zowany wyłącznie w klasach pierwszych
i objął w sumie ponad 60uczniów: Byłmoż!iwy do zrealizowania dzięki grantowi, który szkoła wygrała w konkursie ogłoszonym
przez: Polską Fundację Dzieci i Młodzieży
oraz Polsko - Amerykańską Fundację Wolności. Jego realizację wsparł finansowo także wójt gminy Kocierzew.
(th)
Przedstawienie wesela zakończyło się tańcem, do którego uczniowie zaprosili widzów. Na zdjęciu tańczy Krystyna Pastwa.

Sanniki

Dotacjo dla pałacu jest,
samochód tei

Raid po okolicznych lasach
K

Gmina

Chąśno

W linii prostej jest to około 6 kilometrów
wjedną stronę, ale po śniegu oraz koleinach,
mogło to być zbyt męczące.
otacja z Ministerstwa Kultury na
Ograniczono się zatem do wędrówki po
pałac w Sannikach wynosząca
okolicznych lasach, do podglądania życia
232.101 zł wpłynęła w grudniu na
zwierząt z aparatem i loro.elką. Wyprawa konto gminy Sanniki. Jak wcześniej planozakończyła się wspólnym ogniskiem i pie- wano, została ona p17.emac:wna na pokryczeniem kiełbasek.
(wcz) · cie kosztów związanych z przygotowaniem
dokumentacji na remont pałacu i rewaloryzację parku.
Gmina za swój udział własny zakupiła

D

Dos ta li pie niq dze na św. ie tli Cf
mina Chąśno dostała 800/o dofinansowania z Unii Europejskiej na budowę
świetlicy ludowej w Niespuszy. Wójt Roman Łaziński podpisał 1Ostycznia umowę
w Urzędzie Wojewódzkim, która zapewnia
gminie skorzys1anie z pienię_dzy unijnych.
Gmina otrzyma z Unii 313 tys. złotych, co
stanowi 80% kosztorysu inwestycyjnego
opiewającego na kwotę 380 tys. zł, resztę
dołoży ze środków własnych. Świetlica stanie na narożnej działce, którą gmina kupiła

G

racownicy Zakładu Usług Komunalnych nie z.dążyli przed nadejściem fuli

P

mrozówwymienić barierokalających

od południa, na wysokości wjazdu w ulicę
Nową, zieleniec w Al. Sienkiewicza.. Nacr.elnik Wydziału Spraw Komunalnych Paweł
Gawroński powiedział

nam, że wcześniej

zamontowane tam bariery z rur zostały
wykopane ijuż w cz.ęści zamontowane przy
ulicy Sikorskiego. Pozostałe czekająna wkopanie min. przy przejściach dla pieszych
na ulicy Starzyńskiego.
W Alejach Sienkiewicza w miejsce wykopanych barier zostaną zamontowane inne
bariery, stylizowane, odpowiadające wwrem tym, które zamontowano w pasie zieleni dzielącym Aleje na odcinku od ronda do
skrzyźowania z ulicą Pijarską.
Gdy będzie dodatnia temperatura, ZUK
ro7.p0Cznie wymianę barier od północnej
strony zieleńca w sąsiedztwie ulicy Bnr
wamej.
(tb)

ju podkreślano jego kocierzewskąodrębność
wzglę_dem poz.ostałej cz.ęści Ziemi Łowic
kiej. To wszystko miało na celu obudzenie
w uczniach poczucia małej kocierzewskiej
ojczyzny. Dzieci, z którymi rozmawialiśmy

wycieczkach po najbliższej okolicy. Dyrektor szkoły Krystyna Pastwa, podkreśliła,
że w prowadz.enie zajęć, w cz.ęści zaangaźo
wani byli twórcy ludowi z terenu gminy
Kocierzew. W czasieiajęć dotyw.ących stro-

-SP-Dzierzgówek

il.kunastu uczniów Szkoły Podstawowej w Dzierzgówku w środę 18 stycznia wybrało się z dyrektorem Bolesławem
Kowalskim na rajd po okolicznych lasach.
Panująca wtedy riirożna aura uniemożliwiła
im przebycie całej zaplanowanej trasy
z Dzierzgówka do Pusz.czy Bolimowskiej,
w którtj chcieli spotkać się z leśniczym.

barierki
no stylizowane

I

w dlłlll

w Restauracji „U Pana Tadeusza" w Domaniewicach
w nowej sali w GOK w Łyszkowicach
v' przystawki -ł' ciasta .!' owoce .!' napoje
GRA ZESPÓl DELAY

oowoz.uAurOKAREM ztoWtcZA
!R-Jel. (0-46) 838-36-46, 0-607-930-234

..-e•b I

~

w ostatnich dniach minionego roku samochód W ogłoszonym w tym celu przetru"gu
wygrała firma Resma z Olszyna, która zaproponowała &-Osobowego Fiata Mulitplę
za 59.400 zł. Samochód został 30 grudnia
przyprowadzony do Sannik, z.ostałjużubez
pieczony. Planowane jest umieszczenie na
nim herbu gminny Sanniki i logo pałacu, gdy
zostanie ono opracowane. Samochód słu
żyć ma W)'.jazdom słuźbowym związanym

blisko 2 lata temu. Będzie to budynek parterowy, o łącznej powierzchni około 120 m2•
Zgodnie z projektem znajdzie się tu: sala
zebrań, dwa mniejsze _zaplecza, sanitariat.
Działka będzie ogrodzona, powstaną chodniki. Wykonawca wyłoniony w przetargu
będzie miał także obowiązek zakupienia
i wyposaźenie świetlicy w konieczny
sprzę~ taki jak: stoły, krzesła, regały. Prze- zdziałalnościąpalacuiinnychinstytucjigmin
targ zostanie rozstrzygnięty 7 marca. Świe- nych.
(mwk)
tfica pows1anie do końca 2006 roku. (tb)

I

Ina sali:

tOllCZ 11. K11i1k1 40, tel. 046 U7-49-12 ł••ar MłZH PKP Prz„1łeicltJ
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NIZEJ, ALE NIEZLE
„Chełmoński"

i Blich

w rankingu „Perspektyw"

w Łowiczu. Członkiem tej
organizacji może zostać
osoba wykonująca

Ogólnokształcące

im. Józefa Chełmońskiego
w Łowiczu w·tegorocznym
rankingu szkół średnich
przygotowywanym p~ez
dziennik „Rzeczpospolita"
i tygodnik „Perspektywy".

działalność gospodarczą.

Olimpijczycy z "Chełmońskiego", których upamiętniliśmy w kwietniu ubiegłego roku. To oni zapracowali na 25 miejsce w rankingu.

Na 267. mirjscu, czyli w trzeciej setce
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych m 2 im.
Tadeusza Kościuszki, która nie była obecna
w rankingu od 2001 roku, kiedy to zajęła
170miejsce, w2000-była 117. Wzięto pod
uwagę_ dwoje uczniów tej szkoły, którzy
.zdobyli tytuł laureata w Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej.
yrektor I LO Hemyk Zasę_pa jak zawsze podkreśla pracę, jaką wkładają
nauczyciele i uczniowie, aby utrzymać się_
w rankingu. Z tegorocznego wyniku jest zadowolony, bo najważniejsze, że szkoła
utrzymuje się_ w gronie pięćdzesię_ciunajlepznaleźliśmy szkołę_ na Blichu w Łowiczu

D

Oddać krew można

Przedszkole nr 1O

Boi z bobciq i dziadkiem
onieważ Dzień Babci wypadł w tym
roku podczas zimowych ferii, a w cz.asie tym frekwencja w Przedszkolu
Integracyjnym nr 10 przy ul. Księżackiej
nie jest duża, babcie i dziadkowie zostaną
zaproszeni do placówki na 14 lutego w Walentynki. Nawiązując do Dnia Babci i Dnia Dziadka zorganizowany będzie
walentynkowy bal dla nich. Impreza rozpocznie się_ już o godz. 1O spotkaniami
w poszczególnych grupach. Podczas nich
dzieci będą śpiewać i recytować, nie zabraknie też małego przyjęcia. Dalsza
część imprezy - bal, odbędzie się_ na sali
gimnastycznej przedszkola.
(mwk)

P

szych szkół w Polsce od lat, zaś konkretna
pozycja nie jestnajwainiejsza. Nadal łowic
kie 1LO jestw rankingu w czołówce najlepszych szkół. Jednocześnie jestjedyną szkołą z tak małego miasta, poz.ostałe są z dużych miast, wJctótych działają ośrodki akademickie. Nadal mall pozycję_ w województwie łódzkim za I LO im. Mikołaja Kopernika z Łodzi, które jest w ogólnopolskim rankingu na 3 pozycji (15 olimpiad, 16 laureatów, 25 finalistów). Po raz drugi pierwsze
miejsce zajęło XIlILOze Szczecina (20 olimpiad, 21 laureatów, 29 finalistów), drugie fil LO z Gdyni (19 olimpiad, 18 faureatów
(mwk)
i 38 finalistów).

Białe szaleństwo

Cech w ramach swojej statutowej działal
ności organizuje szkolenia W tym roku prze-

widuje zorganizowanie s*oleń przygotowujących do egzaminów czeladniczych
i mistrzowiskich, przyuczających do innych
zawodów, doskonalących w zawodzie lub
zawodowych dla bezrobotnych np. w zawodzie glazurnika, montera nowoczesnych
instalacji grzewczych czy specjalistów wykonujących wykończeniowe prace remontowo-budowlane.
Można również zapisywać się_ na Kursy
z zakresu bhp dla pracowników i pracodawców, kursy pedagogiczne, jak również
na pomoc i doradztwo dla rozpoczynają
cych działalność gospodarczą. Kursy i szkolenia będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych a członkowie Cechu mają ulgi
w opłatach. Wyłącznie dla człorików Cechu
prowadzone będzie nadal doradztwo w zakresie bhp i kodeksu pracy a inspektor bhp
pomoże w zorganizowaniu zgodnego z przepisami stanowiska pracy.
W dalszej perspektywie Zarząd Cechu
myśli o stworzeniu ośrodka szkoleniowego
w zakresie nadzoru pedagogicznego podległego Kuratorium Oświaty w Łodzi. Zadaniem ośrodka byłoby prowadzenie działal
ności szkoleniowej dla rzemieślników
i przedsiębiorców zrzeszonych i niezrze..
szonych w organWicji cechowej, dla bezrobotnych skierowanych przez u!7.ę_dy pracy
oraz innych osób pragnących podnieść kwa(eb)
lifikacje lub zdobyć nowe.

no stoku

tudenci drugiego roku specjalności pedagogika z wychowaniem fizycznym
i zdrowotnym Kolegium Nauczycielskiego już zaczynają przygotowania
do programowego obozu treningowego,
któty odbędzie się_ w lutym w Zwardoniu koło Żywca. Zgodnie z programem

S

nauczania słuchacze kolegium uczestniczą zarówno w obozach letnich, jak i zimowych. DoZwardoniamajechać36słu
chaczy wraz z trzema wykładowcami. Od
4 do 11 lutego uczyli będą się_ narciarstwa.
(eb)

.Droga do jedności

tylko no Kaliskiei

Z

arunk:iem przyjęcia w poczet człon
ków jest złożenie deklaracji w pisemnej formie oraz dokwnentów
potwierdzających wykonywanie rzemiosła
lub innej działalności gospodarczej. -Korzystający z usług firm zrzeszonych w Cechu
mają gwarancję, że wykonane zostaną one
rzetelnie, solidnie i tanio - zapewnia Rutkowski.
Obecnie Cech zrzesza firmy działające
w branżach: motoryzacyjnej (blacharstwo,
lakiernictwo, elektromechanika i mechanika
pojazdowa), spożywczej (piekarstwo, cukiernictwo, rzcinictwo i wędliniarstwo, mły
narstwo), budowlantj (dekarstwo, blacharstwo budowlane, instalatorstwo systemów
grzewczych), komunalnej (fiyzjerstwo, fotografowanie, kominiars~o, chemiczne
czyszczenie odzieży, poligrafia), drzewnej
(stolarstwo), metalowej (optyka, kowalstwo, ślusarstwo) a także w skórzanej i odzieżowej. Są to zarówno zakłady produkcyjne,jak i usługowe.

W
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e względu na mróz, do końca marca
tego roku pobór kiwi w Łowiczu bę
dzie odbywać się_ w przychodni na
ulicy Kaliskitj a nie w ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Łodzi, któty zazwyczaj parkuje
przy ul. Starościńskiej. Mimo, informującego o tych zmianach ogłoszenia wiszą
cego w oknie biura Polskiego Czerwonego Krzyża na ul. Starościńskiej i anonsów w prasie, nadal wielu krwiodawców
chcących oddać krew przychodzi na Starościńską. Część wyrusza dalej na Kaliską, ale część rezygnuje z oddania krwi.
Stanowi to przyczynę_ spadku ilości osób
oddających krew.
Bez zmian za to krew można oddać
na Kaliskiej w każdy poniedziałek w godzinach od 9 do 12. Osoby, które zdecydują się_ na to proszone są o zabranie ze
sobą dowodu, któty potwierdzi ich tożsam ość.
(tb)

- Przystąp do nas - nawołuje
Ryszard Rutkowski Starszy
Cechu Rzemiosł i Małej
Przedsiębiorczości

Na 24 miejscu uplasowało
się/ Liceum

est to spadek o 18 pozycji w stosunku
do roku popr.zednjego, kiedy „Chełmoń
ski" znajdował się_ na 6 pozycji w kraju, ale
był to wyjątkowy sukces szkoły. Jak piszą
sailli twórcy rankingu, „Chełmoński" z Ło
wicz.a wypadł z pierwszej dziesiątki, ale
warto do tego dodać, że był w niej tylko
raz. Z kolei 24 miejsce w gronie 387 szkół,
jakie trafiły do rankingu, to i tak całkiem
niezły wynik. Przypomnijmy, że w 2003
roku I LO zajęło 48 miejsce, w 2002 -45,
2001 - 118, 2000 - 45.
Na miejsce szkoły wpłynęły sukcesy
w 7 olimpiadach przedmiotowych (Filozo..
ficzna, Wiedzy o Polsce i Świecie Współ
czesnym, Wiedzy oUnii Europejskiej, Losy
Polaków na Wschodzie po 17wneśnia1939
roku, Histotyczna, Polonistyczna i Języka
Rosyjskiego) w roku szkolnym 2004/2005,
w któtych szkoła dochowała się_ 5 laureatów
i 13 finalistów. Miejsce szkoły w tym rankingu określa tzw. wskaźnik sukcesu, któty
obliczany jest przez dodanie do liczby fina.listów podwojonej ilości laureatów. Następ
nie mnoży się_ uzyskaną liczbę przez ilość
olimpiad, w któtych ucmiowie zdobyli tytuł finalisty i laureata, całość dzieli się_ przez
ogólną liczbę_ ucmiów w szkole.

Cech Rzemiosł czeka no nowych członków
i uczestników szkoleń

Garstka chrześcijan różnych wyznań zebrała się 19 stycznia w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu na modlitwie
.o jedność chrześcijan.

sem poprze-z codzienny ekumenizm. R~z
swoje oparł o teksty biblijne wybrane przez grupę Irlandczyków w kontekście trawiącego ten kraj konfliktu, któty tylko z powru okazuje się_ być konfliktem religijnym pomiędzy katolikami a protestantami. Tak naprawdę_ ludzie wierzący doprowadzili do złagodzenia konfliktu kulturowego, społecznego, politycznego i historycznego.
Przywołał postać Karola Barta, ewangelickiego teologa, któty mówił, że Bóg posłał
swojego syna na śmierć, aby człowiek mógł
zyskać życie wieczne i zbawienie. Ks. Lech
Tranda podkreślił, że ten starotestarnentowy tekst trzeba czytać przez pryzmat Nowego Testamentu. - Co do tego wszyscy się
· zgadzamy, tylko jedni mówią o tym częściej,
inni nie - mówił podczas homilii. Przytoważania

prócz katolików w nabożeństwie
uczestniczyli członkowie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego,
m.in. Monika i Robert Cieślar opiekujący
się_ w Łowiczu kaplicą ewangelicką. Nie
uczestniczył w nim, ale z.apewnił o duchowej łączności w modlitwie, ks. Robert żaglewski, proboszcz parafii mariawickiej
w Łowiczu.
Współorganizatorem modlitw w ramach
TygodniaPowszechnej Modlitwy o Jedność
Chrześcijan w Łowiczu był ks. prof. Andrzej Luter. Obchodzony jest on zwykle
każdego roku w dniach od l 8 do 25 stycznia Za ojca Tygodnia Modlitw uważa się_
Paula Couturiera (1881-1953), francuskiego
księdza katolickiego, któty w latach trzy-·
dziestych wprowadził wspólne modlitwy
w Lyonie. C-Outurier twierdził, że domaganie się_ przez katolików tego, aby inni chrześcijanie wstąpili do ich Kościoła, praktycznie wyklucza ze wspólnrj modlitwy inaczej
wierzących w Chrystusa. Innymi słowy, nie
należy modlić się_ za innych chrześcijan, lecz
z nimi. Couturier przypominał często, że
ani modlitwa katolików, ani modlitwa prawosławnych, anglikanów lub protestantów
nie wystarczają. Potrzebna jest wspólna
modlitwa wszystkich.
Nabożeństwo obok stołu pańskiego, bo
księża różnych wyznań nie mogą stanąć razem przy nim, poprowadził bp. łowicki
Andrzej Franciszek Dziuba Homilię_ wygłosił ks. Lech Trandazkościoła Ewangelicko-Reformowanego (kalwińskiego), proboszcz parafii w Zgierzu. Apelował on Obok ołtarza modlili
w homilii o budowanie jedności z Chrystu- w Łowiczu.
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czył też słowa apostoła Pawła: „Wszyscy
w jednym duchu zostaliśmy ochrzczeni",
które stanowiąparafrazę_ słów o jednym ciele Chtystusa, które składa się_ z różnych
członków - w dOmyśle kościołów chrześci
jańskich.

Zastanawiał się nad dalszą drogą do jedności chrześcijan. Czy ma ona jeszcze sen? -

Nie

możemy

razem przystępować do

stołu

pańskiego - zaznacz.ał spoglądając na ołtarz,
wokół którego odprawiano nabożeństwo

w kaplicy. Jedynym wyjściem jest zaakceptowanie woli Bożej w tym zakresie, nie
kierowanie się_ wolą ludzką. Potwierdzeniem
Ks. Lech Tranda ż kościoła ka/wiń
mają być słowa, które Jezus Chrystus skieskiego mówH podczas komi/ii o drorował do św. Piotra: „Tego co ja robię_ ty nie
rozumiesz, zrozumiesz później". Człowiek dze do jedności chrześcijan.
często nie rozumie woli Bożej. - Dopiero
jak ją zrozumiemy, Bóg powie nam kiedy bęfiziemy jedno - mówi ks. Tranda - Dziś
zebraliśmy się tu taj nie na wezwanie ks.
Andrzqja Lutra, lecz na wezwanie Jezusa
Chrystusa.
ie omieszkał przytoczyć przykła
dów wspólnych inicjatyw podtjmowanych przez przedstawicieli
.,..lll'fl!l!'l różnych wyznań. Caritas, Diakonia i Eneas
- chrześcijańskie, kościelne organizacje charytatywne od kilku lat prowadząjuż wspól- '
ną, powszechniemanąakcję_„Wigilijne dzieło pomocy dzieciom". Takich inicjatyw może
być więcej. Jest to przykład ekumenizmu
praktycznego na oo dzień.
Na zakończenie wspólnych modlitw biskup łowicki Andrzej Dziuba wyraził przekonanie, że w kaplicy seminaryjne objawiła
się_ czysta, pełna prawdąjednego kościoła,
którego fundamentem, twórcą i jedyną nadzitjąjest Jezus Chtystus. - Czujemy niedoskonałości wiary indywidualnej człowieka
oraz naszych wspólnot. To zakłopotaniepowinno być nadzieją, która udoskonali naszą
różnych wyznań w kaplicy seminaryjnej wiarę iJXJZIYOli dojść do pełnejjedności, mi-

N

się księta

łąś<;i ipr~,-f!IÓwił.

(eh)
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Punkt Pomocy Mieszkaniowej

Tylko trzy wolne lói·ka
Dwa wolne miejsca dla
oraz jedno dla
kobiety są w Punkcie Pomocy Mieszkaniowej przy ulicy Niciarnianej w Łowiczu,
gdzie mogą znaleźć schro, nienie osoby bezdomne lub
z problemami mieszkanio·
wymi.
mężczyzn

Z

wykle w okresie zimy
w punkcie zamieszkuje
tymczasowo kilka osób. - JJYgospodarawa/iśmy te trzy miefsca do-

datkowo. Od ubiegłego tygodnia
w PPM śpi aż 19 osób, w tym trzy
kobiety. Sytuacja 'zmienia się i jest

ludzi. Niedawno cie. Według obsługi jest to bardziej
u nas też znalezione na ulicy wychowawcze i mobilizujące do
osoby zamroczone alkoholem, działania niż przebywanie w poktóre trzeba by/o przenocować, mieszczeniach z centralnym
ciągły przepływ
były

żeby niezamarzły- powiedział nam

łowickiego

Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej, któ.r:y administruje PPM Marek Dziedziela. Jednocześnie zapewnia, że
nikomu nie zostanie odmówiona
pomoc w nagłej sytuacji. Punkt jest
zaopatrzony w węgiel i drewno.
do ogrzewania (pochodzące mię
dzy innymi z wycinki i pielęgna
cji drzewna terenie miasta), w pokojach stoją kuchnie, w których
palą osoby przebYwające w punkdyrektor

ogrzewaniem.
Informacje o doraźnej pomocy
mieszkaniowej można uzyskać
pod dwoma numerami telefonów:
046-837-41-55 lub komórka:
0502-751-145 oraz pod alarmowym numerem policji. - Na pew-

no nie zostawimy nikogo na mrozie, jeśli tylko będzie oczekiwał od
nas pomocy. Ważna jest natomiast
informacja, do kogo mamy dotrzeć
- powiedział nam Dziedziela.

(mak)

Szkolenie o europeiskiei edukacii
„Dom, Europa, ŚWiat- Edu- Nauczycieli Polonistów, jest ono klubów europejskich. Uczestnicy
kacja Europejska w gimna- jednak otwarte także na niezzzesz.o- zajęć otrzymają zaświadczenia ich
zjum .i szkole ponadgimna- nych nauczycieli z terenu Łowicza ukończenia. Spotkaniu towarzyzjalnej" • pod takim tytułem i powiatu, również dla. nauczycieli szyć będzie kiermasz wydawnicw najbliższą środę, 2 lutego szkół podstawowych, którzy zaj- twa Stentor.
(tb)
o godz. 14 w I Liceum Ogól- mują się prowadzeniem szkolnych
nokształcącym w Łowiczu
odbędzie się szkolenie dla
nauczycieli
w szkołach tzw. „ścieżkę eu-,

realizujących

ropejską".

rwające dwie godziny lekcyjne
zajęcia poprowadzi doradca
metodyczny, autorka wielu publikacji z zakresu dydaktyki Teresa

T

Koster-Cieślak.

Organizatorem szkolenia jest
Stowarzyszenia

łowicki oddział

. . . OZ .
I
Neuro og przy1mu1e w Z

p

oradnia neurologiczna cizia-·
łająca w ramach kontraktu
z Narodowym Funduszem
Zdrowia uruchomiona została od
stycznia w Zespo,Ie Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. Poradnia znajduje się na I piętrze budynku administracyjnego ZDZ przy ul. Ułańskiej 28 w Łowiczu. Czynna jest od

poniedziałku do piaj:ku w godz. 8.00
-15.35, a pracuje w niej dr Małgorzata Warchałowska. Zapisywać
można się osobiście lub telefonicznie dzwoniąc pod m tel. 046-83756-11wew.131. Do lekarza neurologa potrzebne jest skierowanie od
lekarza pierwszego kontaktu.

(mwk)

--------------~----------REKLAMA

ZATRUDNIMY

ZAWIADOMIENIE
Polskiego Związku
Wędkarskiego w Łowiczu
na podstawie § 55 Statutu Pl.W zwołuje
Zarząd Koła

DORADC~ KLIENTA

ZWVCZAJNE
SPRAWOZDAWCZE
WALNE ZGROMADZENIE
CZŁONKÓW KOŁA PZW
15 lutego 2006 roku w sali Ochotniczej
Straży Pożarnej w Łowiczu, ul. Św. Floriana

W BRANŻV ROLNICZEJ
I ROLNICZO-TECZNICZNEJ

Wymagania:
• wykształcenie. min. średnie • znajomość branży
• komunikatywność i samodzielność

• Mile widziane doświadczenie zawodowe
Gwarantujemy:
• umowę o pracę • niezbędne szkolenia
• dobre zarobki

CV na adres: „AGROFARM" sp.j.
99-400 Łowicz, ul. Małszyce 9
tel. 046-837-37-53, 046-837-94-54
e-mai/: agrofarm@op.pl

o godz. 16.30 w I terminie, 17.OO w li terminie
PORZĄDEK

-

OBRAD:

./ ZaQ..ajenie
./ Wybór przewodniczącego, sekretarza, komisji
·
./ Przyjęcie porządku obrad
./ Przyjęcie protokółu z ostatniego walnego
zgromadzenia
./ Sprawozdanie Zarządu z działalności Koła
./ Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
./ Sprawozdanie Sądu Organizacyjnego
./ Dyskusja nad sprawozdaniami
./ Uchwalenie programu działania oraz projektu
preliminarza budżetowego na rok 2006
./ Wolne wnioski

·1.

DLA KOSZTORYSANTA

chętnie

,
student
. lub absolwent kierunków technicznych

2.

branża

Zarząd Koła

PZ.W uprzejmie prosi
wszystkich Kolegów o jak najliczniejszy udział
w obradach Walnego Zgromadzenia
Zarząd Koła PZW

.

DLA MĘZCZVZNY
DO NADZORU PRAC
sanitarna, ciepłownicza

a. DLA PRACOWNIKA
DZIAŁU HANDLOWEGO
~

tel./fax (046) 837-52-83
(046) 837-57-50
t!iW ECOlHERM C-p , , .
R.

140

...,.

'

biuro@ecotlierm.com.~

•!•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
-

.

Zapraszamy wgodz. 7.00·18.00, soboty7.00·16.00.
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻVNIERYJNO-DROGOWYCH w Łowiczu ul. Warszawska 36
ogłasza

li przetarg nieograniczony pisemny-ofertowy
na niżej wymienione

ŚRODKI TRWAŁE I PRZEDMIOTY
1. KOCIOŁ DO ASFALTU LANEGO typ KAP - 2500 litrów, nr fabryczny 363,
. rok produkcji 1990 - cena wywoławcza 4.000,00 zł.
2. NACZEPA SAMOCHODOWA DO CEMENTU typ CN 181 E ·nr zbiornika 4855,
nr rejestracyjny SKA 333 E, rok produkcji 1984 - cena wywoławcza 4.000,00 zł.
3. SAMOCHÓD DOSTAWCZV Żuk typ A 13 - nr podwozia 369869, rok produkcji 1982,
nr rejestracyjny SNM 9341 - cena wywoławcza 800,00 zł.
• Przetarg ofertowy (otwarcie kopert) nastąpi w dniu 10.02.2006 r. godz. 11.00
w siedzibie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno-Drogowych w lowiczu, ul. Warszawska 36.
• W/w środki można oglądać w dniach 8-9.02.2006 r. w godz. 9.00-12.00 pod adresem: lowicz, ul. Warszawska 36.
• Oferty w zamkniętych kopertach z napisem ,Przetarg - nr pozycji' należy składać
w sekretariacie przedsiębiorstwa pod adresem jw. najpóźniej do godz. 10.00 w dniu przetargu.
• Oferta powinna zawierać: adres i siedzibę oferenta, oferowaną kwotę i sposób zapłaty.
• Przystępujący do przetargu powinien wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej,
najpóźniej w dniu przetargu do godz. 19.00 w kasie przedsiębiorstwa oddzielnie na każdą pozycję.
• Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent nie zaoferuje ceny zakupu co najmniej równej
cenie wywoławczej lub jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy kupna.
~ Sprzedający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty i odwołania bądż unieważnienia
przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn oraz zastrzega sobie prawo prowadzenia
licytacji ustnej w drugim etapie spośród złożonych ofert.
• Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte i nie uzupełnia braków w oferowanych środkach.
• lnfonnacji udziela się pod numerem tel. (0-46) 837-łi1·94.

pożyczki i lokaty
w SKOK Stefczyka -

SALETRA
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SALETRZAK
MOCZNIK

rei
• nawozy inne
"~"'~o
• węgiel
"'
"~"
• miał
st\\1-~'fl
• koks
• groszek EKO ~

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

SPRZEDA%
t

OTRĄB

JAMNO 16, Ml:. YN ~OBOCKA WIEŚ ~
tel. 046 838-90.12 0603-061-839

";-

łowia, "'· laUleitfo 'J6 ~
{przy _sl<lepie spożywczym) tet (lt-46) 1130-31-44,;;

WYSOKO OPROCENTOWANE
LOKATY
KONTA OSOBISTE
PRZELEWY

QSKOK STEFCZYKA

R-120

Gminy Kocierzew Południowy

PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA
W UŻVTKOWANIE WIECZYSTE
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu.
Wykaz został wywieszony na okre!i.2ł. dni,

."

ŁOWICZ , ul. Długa 2, tel. 046 830 20 89.
046 830 21 53
www .skokstefczykapl
infolinia: O80 I 600 I OO lub 058 782 93 OO

został wywieszony wykaz nieruchomości
stanowiących własność

·<> /.~:::l:;::·> ~

ATRAKCYJNE POZYCZKI .
.
I KREDYTY!

WÓJT GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY
informuje, że na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Kocierzew Płd. nr 83

• noKIAN • Barum • Dębica • Kleber • Continental
NOWE I UŻVWANE MONTAż, WYMIANA

s

aAUTICHNIK

,

tj. od 26 stycznia 2006 r. do dnia 15 lutego 2006 roku .~

FIRMA „KRIS LINE"

PRZYJMIE DO PRACY

SZWACZKI
z doświadczeniem
przy szyciu bielizny.

Kontakt: Głowno, u.I. Łowicka 89A,
tel. 042 719-43-15, 719-43-19, 710-85-04.
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Gmina Bielawy

wnioskiem.
ORZEt JEST NAJWAZNIEJSZY o dofinansowzanie
I

Spieszą się

Symbole samorządowe nie mogą ani przesłaniać, ani zastępować godła państwowego

miejskiego: Urząd Stanu
Cywilnego. Są to, zgodnie z instrukcjami NIK, instytucje, które powinny być oznaczone godłem państwowym. Kolejna
z zasad, którą należałoby tu zastosować mówi, że jeżeli w Óudoskonałości. Przekonał
.dynku jest kilka urzędów, na busię o tym reporter Nowego
dynku należy umieścić jedną taŁowiczanina, który wybrał
blicę z godłem, a poniżej tablice
się na dłuższy spacer po
z nazwami poszczególnych instyŁowiczu z wydanym przez
tucji. Wzorowe rozmieszczenie
Najwyższą Izbę Kontroli
godła państwowego i znaków miejzbiorem zasad używania
skich można natomiast obejrzeć na
symboli państwowych
budynku łowickiego ratusza na
przez organy administracji Starym Rynku.
publicznej.
Godło należy umieszczać w sposób z.apewniający mu należną CTJ':ŚĆ
gólnazasadajest taka, żejeżeli i szacunek. Poza wizerunkiem godła
na siedzibie organu samorzą
zgodnym z ustawą możliwe jest "'!llłlll•••••••!!llllllll!!ll!łłl!ll!llllllllPlllll!ll!llll~·!l!!lllll
dowego eksponowany jest herb eksponowanie wizerunku orła arty- · Jl!
miasta czy gminy, to powinien być styC2Jlieprzetworwnego,jednaknie

Sposób umieszczania
godła państwowego na
budynkach łowickich
urzędów i posługiwanie się
barwami narodowymi jest
w Łowiczu daleki od

urzędu

O

Radni gminy Bielawy zaakceptowali autopoprawkę do
projektu budżetu na rok
2006 złożoną na przez wójta
Sylwestra Kubińskiego na
nadzwyczajnej sesji Rady
Gminy 18 stycznia.

otyczyła ona sfinansowania

D

wniosku w sprawie modernizacji boiska przy :zespole
szkół w Bielawach, o czym informowaliśmy już na naszych łamach.
Kosztorys inwestycyjny opiewa na
l OO tys. zł. W projekcie budżetu
zapisano kredyt pomostowy
w kwocie 80 tys. zł oraz 20 tys. zł
ze środków własnych gminy.
Projekt modemiz.acji boiska przy
Zespole Szkół w Bielawach oraz
wniosek o jego dofinansowanie wstały przygotowane w ekspresowym tempie - około 2 tygodni łącz
nie z uzyskaniem w tym czasie pozwolenia na budowę. Gmina Bielawy wystąpiła 20 stycznia o dofinansowanie tej inwestycji z funduszu społecznego Unii Europejskiej

Rodzice

•
Godło na budynku
jonowego w Łowiczu.

Re-

umieszczony poniżej godła pań
stwowego łub po chugitj (lewej)~
nie wtjścia Znaki państwowe mają
więc pierwszeństwo przed każdym
innym znakiem, np. znakami samorz.ądowymi, organizacji, instytucji
itp. Miejscem pierwszym (uprzywilejowanym) jest zawsze prawa
strona osoby stojącej tyłem do budynku lub na prawo od godła, patnąc od strony godła (tj. kierunek,
w którym patrzy orzeł). W heraldyce ptzY.imuje się odwrotny kierunek patrzenia; tj. nie z punktu widzenia obserwatora, ale z punktu
widzenia godła lub flagi.
Tymczasem godła państwowego
niema np. prz.ed wtjściem do Miejskiej Biblioteki Publicznej na Bratkowicach, nie ma również przed
wejściem do budynku przy Podrzecznej 20, gdzie mieści się nie
tylko Łowicki Ośrodek Kulnuy, ale
też jeden z ważnych wydziałów

żeli wystarczyłoby pieniędzy,

nad

trybunami powstałoby zadaszenie.
Planowana jest odbudowa zniszczonej płyty boiska oraz bieżni. Powstaną także stanowiska do uprawiania lekkoatletyki, tj. mitjsce do
rzutu kulą oraz skoku w dal. Gmina
planuje także wządzić obok boisko
treningowe. Prowadzone były już
wstępne rozmowy związane z od-kupieniem działki na ten cel od prywatnego właściciela
(eb)

,remontuią szkołę

erie to nie tylko czas wypo- mieszczeń klasowych. Złożyli się
iestosowanie się do instrukcji
W związku z brakiem ustawoczynku. Rodzice uC2Jliów ze na furby i mają zamiar pomalować
NIK niczym nie skutkuje, ale
wych regulacji określających zasaSzkoły Podstawowej w Bo- sześć klas lekcyjnych. Chcą, żeby
dyposługiwania się symbolami pań warto dbać o tradycję i być w zgo- chepiu w gminie Łowicz postano- ich pociechy ro:zpoczęły naukę po
stwowymi, Najwyższa Izba Kon- dzie z obowiązującymi 7:11sadami
wili wykorzystać dwa tygodnie zimowym odpoczynku w czystych
(mak) przerwy w lekcjach na remont po- i kolorowych klasach.
troli z pomocą specjalistów z dzie(eb)
Sanepid przy ul. Podrzecznej dziny heraldyki oraz weksykologii
(nauka 6 flagach, sztandarach, ban- - - - - - - - - - ---:-- - -- - - - - - - - -- -- - REKLAMA w Łowiczu.
derach, proporcach, chorągwiach
www.apgarage.peugeo .
może on zastępować wizerunku oraz barwach i znakach) opracowaustawowego. Nie naltzj> używać ła wzorce tzw. dobrej praktyki uży
godła z okresu PRL z dorobioną ko- wania symboli państwowych p17.eZ

F

N

Sądu

w ramach rewitalizacji wsi i odbudowy dziedzictwa kulturalnego. Termin składania wniosków upłynął 23
styC2Jlia - Musieliśmy zdążyć; bo
wtedy mamy szans.e na środki z zewnątrz - mówi wójt Kubiński.
Projekt przewiduje rozbudowę
budynku socjalnego, w którym ma
powstać dodatkowo szatnia, natryski oraz magazyn. Od podstaw
z metalowych prętów wybudowane zostanie nowe ogrodzenie boiska
Prz.ebudowane zostaną trybuny na
około 250 osób, przy czym liczba
mitjsc nie zostanie zwiękswna Je-

DO~RZE

administrację publiczną. Stanowią

roną.

ymczasem prz.ed wejściem do
Stacji Sanitarno-Epidemiologic:znej godło jest, ale, delikatnie mówiąc, ,,nieregulaminowe". Jakie być
powinno? Godłem RP jest wizerunek oda białego ze złotą koroną na
głowie zwróconego w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem
i szponami złotymi, umie=wny w
czerwonym polu tarczy. Precyzuje
to artykuł 2 ustawy o godle.
W obecnym stanie prawnym nie istnieje obowiii_zek, aby godło i flagi
spmxlawane na wolnym rynku po-

T

siadałyjakiekolwiekretyfikaty~
ności zwymogami ustawowymi. Nie

zwalnia to jednak nabywcy z obowiązku każdorazowego sprawdzenia, czy kupowane symbole odpowiadają ustawowym W7.0rOm

one zbiór wskazówek na temat wła
ściwych sposobów używania i postępowania z godłem i barwami pań
stwowymi, zapewniających tym
symbolomnależoąc:zcić i szacunek,.
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wielowiekową tra-

Cl

SI~

WYDAJE

dycją.

Zasady te zostały opracowane dla
administracji publicmej, czyli również samorządowej oraz jednostek
samorni.cfu terytorialnego jakimi są
np. samorządowe szkoły, ośrodki
pomocy, kulnuy, sportu itp.
Dobrym przykładem umiesz.cze..
nia godła i znaków samorządowych
może być Urząd Gminy w Zdunach, gdzie na budynku jest zarówno goło państwowe, jak i herb
gminy.

MODELE PEUGEOT Z 2005 ROKU
oszczęDZASZ

NAWEr

ZŁ

Peugeot 206 Happy 30 1,4 (75 KM)
2 poduszki powietrzne, wspomaganie kierownicy, lmmoblllser.

Peugeot 307 XS 1,6 (110 KM)

~

6 poduszek powietrznych, komputer pokładowy wpomaganle kierownicy,
ABS, centralny zamek Rałoodtwarzacz CD, elektrycznie sterowane szyby
I lusterka, Immobiliser.

·l Peugeot 407 ST Komfort 1,8 (116 KM)

7 poduszek powletrz. ABS, ESP, kllmatyzacja automatyczna dwustrefowa,
centralny zamek, elektrycznie ster. szyby przod I tył, elektr. lusterka, radło CD
czujnik zmierzchu I-deszczu

1
IS

j

Jacek i Placek w GOK
onad setka mieszkańców gminy
Domaniewice obejrzała
przedstawienie zatytułowane nJacek
i Placek" w Gminnym Ośrodku Kultury. Na
widowni zasiadły głównie~dzieci i młodzież,

P

I

I

I

V

f

ale nie brakowało też dorosłych~ Aktorzy
Teatru Mer z Łodzi wystawili przedstawienie
17 stycznia. Co roku feryjne spektakle
cieszą się niezmiennie dużym
i
zainteresowaniem.
~ ł
'J• o
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G.ARAGE

®

Łódź ul. Strykowska 131
Salon (42) 617 07 20 Serwis (42) 617 07 17
(42) 617 07 21
Części (42) 617 07 18 Fax

Od 1981 roku robimy swoje.
~.apgarage.peug~ot.pl „
Profesjonalnie.
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na tych łamach
mroźne i śnieżne zimy z mojego dzieciństwa, a obecna - jak
się okazało - też nie chciała być gorsza. Zmroziło nam Polskę na parę dni,
choć - jeśli wierzyć prognozom - gdy
ten felieton będzie w druku, zima ma
już odpuścić. Przynajmniej na razie
i przynajmniej w ekstremalnym wydaniu. W takim jednak żyjemy klimacie, że
od czasu do czasu trafiają nam się
mrożne zimy albo gorące i suche lata
i to jest zapewne jakaś prawidłowość.
Każde pokolenie musi doświadczyć
wszystkiego po trochu. Przewidywacze pogody z tytułami naukowymi
dzielą się zaś na tych, którzy przewidują globalne ocieplenie i na tych, którzy straszą nas oziębieniem całej pianety. Jedno i drugie grozi niestety światowymi kataklizmami. Ale to chyba nie
jest zmartwieniem nie tylko naszego pokolenia, ale też jeszcze paru,
a może parunastu, następnych. Na
razie takie przewidywania bywają
głównie pretekstem do powstawania

P

rzypominałem

KaZYSZ10f~
MIKlAS I ~
SPOZA ~-

,KADRU

z .cieplutkimi papachami na głowach,
a poprzez głowę właśnie ludzki organizm najszybciej się wychładza.
ima to też karnawał, w tym roku
długi, bo trwający aż do końca
lutego, a ponieważ młodzież teraz szybciej niż kiedyś dojrzewa, więc
głównymi karnawałowymi balami stały
się studniówki. Na szczęście w Łowi
czu zdaje się nikt jeszcze nie oszalał
i wszystko (prawie) odbywa się zgodnie ze zdrowym rozsądki!'lm. Kiedy bowiem dowiaduję się z warszawskich
gazet, że takie czy inne liceum organizuje studniówki w najbardziej eleganckich stołecznych hotelach, Sheratonach
czy Hyatach, to prawdę powiedziawszy lekka trwoga mnie ogarnia. Czytam
wprawdzie, że dla łowickich maturzystów czy maturzystek, .a dokładniej dla
ich rodziców, taka studniówka może·
wiązać się z wydatkiem nawet wyższym niż tysiąc złotych, ale jak ktoś
się uprze i go na to stać, to może popisać się przed bliźnimi znacznie więk
szymi wydatkami. Kto bogatemu zabro-

z

filmów grozy.
ni? - jak mówi sarkastyczne porzekaie mają takich zmartwień na dło, ale na miejscu wszystkich biedniejprzykład na Syberii albo w pół- szych wcale bym się tym nie przejmonocnej Skandynawii czy Ka- wał. Inne powiedzenie twierdzi bowiem,
nadzie, bo tam każda zima .szczypie że nie szata zdobi człowieka ... A do
w nosy, szczypie w uszy, mroźnym matury już tylko sto dni i to jest dla każśniegiem w oczy prószy", zaś główną dego młodego człowieka znacznie
zagadką pozostaje, czy najbliższej ważniejsze wydarzenie niż bal na sto
zimy będzie minus pięćdziesiąt czy tylko dni przed...
minus trzydzieści. Nai·zimniei·szą ze
a pociech ę stu d ni·ó w k owyc h
światowych metropolii jest zaś zazwywydatków pozostaje zaś zaczaj Moskwa, czego nie uwzględniali
pewne i to, że garnitur czy ele. cie w swych podbo,iowych
pia- ganck"1e pan t of1 e przyd a d zą się
· c hoc·
nalezy
,
. . a .1 pó'zmei
. . za'nach na,ip1
, ·erw Napoleon, a potem H1·- by na mat urze wIasme,
tler, i co musiało się na nich zemścić. pewne też. Ale zawsze najważniejsze
W każdym rosyjskim domu są bowiem będzie nie to, kto i jak fryzurę na głowie
walonki, które w ostatnich dniach są utrefił, ale co w szarych komórkach
obowiązkowym obuwiem na ulicach tejże głowy się znajduje. Co dedykuję
Moskwy. Zaś przybysze , ze szcze- wszystkim tegorocznym łowickim magólnym uwzględnieniem francuskich turzystom wspominając swoj4f°<'!itudelegantów, zwykle o tym zapominali niówkę i maturę w .Chełmońsk°"">nno
d
· ·
b·
P d b ·
Domini 1965.
„
._o_m_r_
az_a_1ą_c_
so_1e_s_to_p_y_
. _ o_o_ n_•e_ _ _ _ __ _ _ _ __ __ _,
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55 OSOBNA WST~PNEJ LISCIE
kania otrzymałoby tylko 7 osób? - Nie zapewnia naczelnik Wydziału Spraw Lokalowych i Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego, Alina Guszłewicz.
- W pierws7.ej k"JJ/ejności, jeszcze przed osobami któreznajdąsięna liście, musimyprzydzielić lokale osobom, które mąją orzecwne
ej ostat.eczny kształt nie jest jeszcze za- eksmisje oraz tym, które czekają na lokale
twierdzony. Projekt zostanie.wywie- zamienne z uwagi na p17.l!Zl10CUllie do rozszony na tablicy Urzędu Miejskiego z koń biórki budynków, w których dotychczas
cem stycmia. Mieszkańcy Łowicza będą mieszkali. Jest to 38 osób, 30 z nich ma
mieliwów1Z1Sjeszczemiesą:C23mlnazło orzecwne eksmisje, zaś 8 czeka na lokal
żenie odwołania. Ostateczna lista zostanie zamienny.
zatem opracowana dopiero pod koniec marby dostać się na listę osób oczekują
cych na mieszkanie komunalne, 117.eba
ca.
W tym roku na liście zoala:złosi1< 55 osób, spełnić bpnie trzy wanmki: być mieszkań
a nie tylko 34 jak w roku ubiegłym, gdyż cem.Łowicza przynajmniej od5 lat, nieprzeoddany zostanie do użytku nowy blok ko- kraczaćokreślonego kryterium dochodowemunalny na Czajkach. 7.amies2"ka tam 48 go wynoszącego obecnie 843 zł brutto na
rodzin. Czy w sytuacj~ gdyby w tym roku jednego członka rodziny, przy czym meblok komunalny nie był budowany, miesz- traż przyp3dający na jednego członka ro-

O dwadzieścia osób więcej
'
niż w roku ubiegłym
znalazło się na wstępnej
liście osób oczekujących
na mieszkanie komunalne.

dziny nie może przekraczać 6 m 2• - Inne
aspekty, jak clwroba lub konflikty rodzinne
schodzą na plan dalszy - dodaje naczelnik
Guszlewicz.

K

omisja Mieszkaniowa na posiedzeniu
17 stycznia w więkswści zaakceptowała propozycje rodzin mniem:zonych na

J

liście p!7.e'Z burmistrnl Ryszanla Budzałka.

wkilku przypadkach miała jednak wątpli

wości. Podejrzewano, że kilku wnioskodawców mogło zaniżyć powierzchnię mieszka.. ,.
nia przypadającą na jednego domownika.
W na1bliż.szych dniach komisja dokona w<>xyfikacji wniosków, które budziły wą1pli
wości. Komisja Mieszkaniowa wnioskowała, aby burmistrz Budzałek poza listą przyznał lokal komunalny niedowidzącemu
mieszkańcowi ul. Podm:cznej, który zaj- ,
muje lokal na piętrze i musi codziennie pokonywać bardzo zdewastowane już

A

schody.

(eh)

Łąka wZiel~owicach
na sprzedaż

Biblioteka w Bielawach

Bez atrakcii, bo

było

Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu
wystawia na sprzedaż dwie

- Nadal nie jestem usatysfakcjonowany funkcjonowaniem naszej
biblioteki - mówił radny gminy Bielawy Krzysztof Chlebny na ostatniej w minionym roku sesji.

ciasnotę

położone koło siebie działki
rolne W Zielkowicach.

połowie rokuzwnicał on uwagę kie-

W

Ł

rownik Gminnej Biblioteki Publicz~emająpowieu.cbnięniewieleponej
w
Bielawach
Barbarze Zapisek, że nie
nad 1,5 ha ziemi. Pt7.etarg odbędzie
się 18 stycznia. - Nie są to dla nas do- urozmaicaonazajęćdładziecispędzających
bregnmty.Niemużemyichintensywnieeks- czas w bibliotece. Oczekuje on, że w roku
ploatować. Przy ~u i uprawianiu czę- 2006 w bibliotece zorganizowane zostanie
sto psuje nam się sprzęt - wyjawia kierow- przynajmniej jedno spotkanie z ciekawym
nile administracyjny Krzysztof Galusa.
Działki rozdzielone są rowem melioracyjnym. Na jednej rosną krzaki oraz dnewa,

głównieolchy.

=-

Nieh<(dzietowacznyubytekwareale,któ-

dysponSpółka~~~:.~
....--··

ntjwpowieciełowickimmin.okolo7haprzy
ul. Bolimowskitj, Jasttzą:>ia, przy stawach na
Myslakowie,wPilaslirowieiJanmie.

(eh)

człowiekiem, dla przykładu wskazuje on na

Kazimierza Perzynę z Soboty, autora książ
ki ,,Między Piątkiem a Sobotą". Barbara z.apisek nie widzi. problemu, bardzo chę.tnie
podejmie się organizacji tego typu spotkania - Obecnie, kiedypomieszczenia biblioteki opuści/ojużGCIorazprzedstawiciel ODR,
jak nąjbardziej można organi:ząwać różne
go typu zajęcia dla dzieci i młodzieży. Wcześniej nie było takich możliwości z uwagi na

za ciasno

w pomieszczeniu - tłumaczy. GCI

oraz pnedstawiciel ODR mają od miesiąca
nowe pomieszczenia na piętrze budynku,
gdzie gminie udało się pozyskać dwa lokale
zajmowane dotychczas przez TP S.A.,
o czym pisaliśmy już w NL.
Barbara Zapisek przygotowała już czę
ściowo plan zajęć na rok 2006. Pierwsze
z nich odbędą si« w dnigim tygodniu feru.
Skierowane zostały do starszych grup przedszkolaków. W bibliotece zorganizowany
zostanie wykład na temat dogoterapii, który poprowadzi Małgorzata Nowowiejska,
zamieszkujące ze sforą alaskanów malamutów w pałacu w Psarach. W ciągu roku odbędą się ponadto turnieje szachowe, warcabowe i w tenisa ziemnego (kort znajduje się
naprzeciwko biblioteki) oraz kilka konkursów plastycznych. Barbara Zapisek z chę- •
cią dopisze do grafiku spotkanie z Kazimie- (
rz.em Perzyną, jeśli tylko wyrazi on na nie
zgodę.

(eh)

~---------------------------------------------------------~ REKLAMA~ !

W związku z przygotowywanymi w roku bie~cym obchodami

100-lecia OKRĘGOWEJ SPOŁDZIELNI
MLECZARSKIEJ W ŁOWICZU ·

•

celem upamiętnienia wszystkich ważnych etapów i wydarzeń,
zwracamy się z prośbą do wszystkich członków i byłych członków Spółdzielni,
jak również czytelników • sympatyków naszej Spółdzielni,
posiadających w swoich domach lub zbiorach dokumenty, wycinki z gazet, fotografie
na temat Spółdzielczości Mleczarskiej na Ziemi Łowickiej w latach 1906-2006

itp.

o udostępnienie ich dla potrzeb przygotowywanej monografii i wystawy.
Prosimy o kontakt z Działem Skupu nr tel. (046) 830-36-41
lub Działem Samorządu - Monika Zabost nr tel. (046) 830-36-06

DO

R-175

MAGAZYN
900 m2 w Sochaczewie

w dobrym punkcie miasta, korzrstne warunki

nowy

to ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu ul. Blich 10 (szkoła na Blichu) zaprasza wszystkich chętnych
do zdawania egzaminów eksternistycznych, których zdanie daje świadectwo ukończenia
1. Tecllalkunt RelRICQm - (kwallftkacJe rolnlcze) W NASTĘPUJĄCYCH TYPACH SZKÓŁ
2. T.cllnllulln ZawodowJlft ·technik: mechanilacji rolnictwa, agroblznesu, informatyk, handlowiec ,
ekonomista~ usług gastronomicznych. żywienia i gospodarstWa domowego, technologij fyWności.

al._ -

a.1.1c.„„~,..

4. Szlrołaclt polln
technik: rolnik, informatyk, agrobiznesu, mecMnizacji rolnictwa.
L Szkolac:lł uta ....cącla wzawodach: sprZedawca, kucharz malej gastronomii, rolnlk,
mechanik. operalDr maszyn i pojazdówtolniceyth, operator m8$Z}'O i urządzeń przemysłu spożywczego.
SESJA EGZAMINACYJNA ODBĘDZIE

WYNAJĘCIA

Tel. 503-95·88·50

J~ELI CHCESZ UKOŃCZVĆ SZKOŁĘ, _
ZDOBYC DODATKOWE KWALIFIKACJE LUB ZAWOD

R-12s

SIĘ

W MARCU 2006 r.

Informacji udziela sekretariat szkoły tel. (046) 837-37-05 w godz. od 8.00-15.30
lub znaildzlesz Je na stronie www.zsp21owlcz.pl .....a11:blich@zsp2lowlcz.pl

OLEJ .OPAŁOWY, ,
NAJWYZSZA JAKOSC
NAJNIŻSZA CENA

KREDYT DREWNO . [)©[il©~ Ci)

GOTO WKO WY OPAŁOWE
• Hipc;>teczny ,
• Także dla osob

~ zadłużonych

(bankowy)

Tel. 0505-418-742

99-400 Łowicz, .Jastrzębia 95

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

Głowno,

ul. Sosnowa 4, tel. (042) 710-73-03
• posiłki gorące • stół przaśny • zakąski zimne~

13
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ŁOWICZ,

ul. KURKOWA 3

tel. (046) 830-21-57
pn.-pt. 8-19, sobota 8-14
ŁOWICZ,

PRtfUlllTt1/lf
Przvkładv cen

leków u NAS:
cena

Nazwa leku

zwykła

Acanl60szt
Amol 100 ml
Apap X 12 szt.
Aspargin
Capivit A+E forte
Cholinex
Coffepiryna
Etopiryna 1Oszt
Fastum
Ibuprom Max 12 szt
Modafen 24 szt '
Nurofen forte 12 szt
Raphacholin
Sytimarol 350mg i 70mg
Polopiryna S
Pyralgina x6 tabl.
Ranigast Max

6,80
16,20
4,87
6,40
7,50
6,70
1,30
2,50
19,90
5,69
17,70
5,85
6,20
7,60
5,30
4,90
5,70

u NAS
5,50
13,80
3,85
4,90
5,85
5,50
0,90
1,80
13,70
4,90
9,50
3,95
4,95
5,85
3,50
3,19
3,50

cena

Nazwa leku

zwykła

u NAS

Ceny leków wydawanych na podstawie

recepty lekarskiej:
26,64
27,54
23,97
7,56
15,28
9,64
18,70
28,78
38,94
7,32
18,07
12,66
12,66
14,24
3,20
22,50

Accupro 10
Accupro 20
Accupro5
Accu-Chec paski
Agapurin600
Amaryl 1
Amaryl 2
Amaryl3
Amaryl4
Amlopin5
Amlozek 10
Amlozek5
Ap6-doxan2
Apo-Ooxan4
Atossa wszystkie
Betaloc zok 50

19,94
21,47
18,60
0,01
13,00
5,98
11,70
19,00
27,00
5,75
12,41
9,62
9,90
11,70
0,01
19,95

Nazwa leku
BetalocZOK 100
Betaserc 8 mg 100 szt
Bisocard 5
Bisopromerk 5
Cardin 10
Cardin20
CarduraXL4
Cavinton forte
Cavinton
Concor5
Controloc 20-28 szt
Controloc 40 28 szt
Diaprel MR
Diaprel m 89 mg
Duspatalin retard
Effox Long 50
Elfox Long 75
Essentiale forte

GABINET SPECJALISTYCZNY
Pi· arska 3
!'LMQam Qrz.YJmu1a:
dr hab. n. med., SPEC.IAUSTA ENDOKRYNOLOG
Kaita..,.. WIDczrk - co drugi wtorek
w godz. 14-16 (zapisy tel. 837-36-56)
SPECJAUSTA CHOfłÓB Pt.UC, Al.ERGOLOG, PEDIATRA
llolw Ku ' - ' • - czwartki w godz. 11-15.30
SPECJALISTA LARYNGOLOG
AOl•szka....,....., _środy w godz. 16-17
PSYCHIATRA
Elillleta Bal n•... - środy w godz. 13-16
SPECJALISTA NEUROLOG (umowa z NFZ)
Wlłlohl WvDvcla - codziennie w godz. 8-10
(10-12 i 16-17.M: ul. Krakowska 4), teł. 0603-099-810

SPECJALISTA ORTOPEDA - TRAUMATOLOG ·
,,__....._._czwartkiwgodz.16-18
SPECJALISTA UROLOG
Andrr.ej Meadui- poniedziałki w godz. 16-18

dr n. med., IWllllOUIG, SPECJAUSTA ałORÓ8 WEWNĘTRZNYCH
' - a Klljllos - co drugi wtorek w godz. 16-18

(zapisy tel. 837-36-56)
SPECJALISTA DERMATOLOG
....IMIWW Wro„acld - poniedziałki w godz. 15-16,
1.i:,
piątki w godz. 11-12, 0602-27&728
dr a. -., SPECJAUSa caitlł6ll OG6uEJ I OllUIU>6ICZIEJ
Mmm .........Tylmam- piątki w godz. 16-19
(wtorki w godz. 16-19 w gabinecie prrt ul Dlugiej 18a

„...

cena

u NAS

34,50
76,00
9,78
9,10
14,17
20,23

29,50
56,00
7,20
6,60
8,16
11,00
19,96
17,50
17,50
17,50
10,82
18,84
15,70
9,10
24,00
3,20
3,96
26,70

zwykła

32,53
23,30
23,70
21,00
37,89
60,54
23,45
15,17
29,70
5,52
7,86
36,30

tel. (046) 837-51-32
pn.-pt. 8-19, sobota 8-14 .

cena

Nazwa leku

zwykła

Flixotide dysk - wszystkie
3,20·
31,55
Foradil 60 szt.
3,20
Gensulin M,N,R
22,78
Gopten2
24,32
lnhibace 2,5
20,46
Kaldyum 100 szt
19,46
Lacipi4 X 28 szt
LanzulS
13,78
lanzul 30 mg X 14 szt
13,78
Lamibin wszystkie
36,50
Logest 21 szt
3,20
Madopar wszystkie
Megace 240 ml
6,40
Memotropl 1200 X 60 szt 33,50
27,00
Meą:ilorl X 21 szt
28,12
Metazydyna
4,41
Metocanl 50 mg
3,20
Miflonide wszystkie

GABINET NEUROLOGICZNY
DR NAUK MEDYCZNYCH

Krzysztof Ciesielski
specjalista chirurg
Stryków, ul. Warszawska 94

specjalista neurolog

ClYNNE: poniedziałelr, ŚIOda, piątek- 16.00-18.00
POZOSTAl.E DNI PO UZGODN/Elll/IJ TELEFONICZNYll

tel. (042) 719-88-49, kom. 0607-340-904
• ZABIEGI CHIRURGICZNE •WIZYTY DOMOWE
• ESPERAL • OBDUKCJE SĄDOWE
• DRUKI L4 • BADANIA SPORTOWCÓW
sulków • jamy brzusznej • nerek
•• tarczycy •moczowego
USG
• prostaty •
stawu biodrowego
rodnych •
•
ciąży

I • pęcherza

dziecięcego

narządów

EWA GllOWSIHlllllM

~

PRZYCHODNIA
STOMATOLOGICZNA
„DENTA-MED"

Dodatkowe informacje pod nr tel. 837-36-56

UMOWA Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA

GABINET LEKARSKI
lek. med.
Leszek Sobczyński

ul. Zduńska 48 (w bramie 5 m)
tel. gab. 830-31-23, tel. dom. 837-69-66
tel. kom. 0-608-584-238

Czynna od poniedziałku do piątku O<f11.00 do 18.00
Łowicz,

Łowicz,

u NAS
0,01
0,01
0,01
16,59
17,59
14,97
17,00
7,74
7,71
0,01
26,50
0,01
0,01
29,50
23,20
19,95
3,00
0,01

cena

u NAS

Mooo-Mack depo! X 28
Novynette 21 szt.
Ortanol 20 28 szt
Oxis4,5

12,06
26,42
16,17

Oxis9

31,54
25,78
51,37
23,30
8,59
21,00
9,91
3,20
3,20

5,51
23,20
14,76
0,01
0,01
18,75
39,50
18,35
6,46
0,01
7,24
0,01
0,01
0,01
0,01

Nazwa leku

zwykła

Prestarium 4
Preductal MR
Quinax
Ranigast 150 60 szt
Serevent dysk
Tertensif SR
Topamax wszystkie
Zafiron
Zalasta 5 mg i 10 mg
Zolafren wszystkie

23,68

3,20

Przy zMl.fllle powyższych leków ~jest
recepCa z CJ$owiednf<i OC.-tnoś<:l4.

DROGI ICUENCIE U HAS ZAWSZE NISKIE CENYll~

PRYll1IY łlllm IElmł
BADANIA USG

JOANNA WALCZAK
ginekolog-położnik

os. Kostka bi 1 (obok apteluJ

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

os. KOSTKA 1

ul. Annii Kraiowe; 38 w Łowiczu

CZ-YNNY:
środa

16.00-17.00
sobota
11.00-12.00
R-182

Specjalista
ginekolog - położnik: - cytolog
#

lilJSMIDłCZDi

HRZISlfOF

PRZYJĘCIA: wtorek, czwartek 18.00-20.00
lub po telefoniCZllym uzgodnieniu 0~-466-537

SPECJALISTA
CHORÓB SKÓRY

PIOTR czyz•

przyjmuje w środy 15.30-18.00,
os. Kostka bi. 1 (obok apteki) .
tel. Q.601-20-60-40 w godz. 12.00-15.00

Łowicz,

Gabinet Lekarski

PRYWATNY GABINET
GINEKOLOGICZllO-POt.otN/CZY

PEtNA DIAGNOSTYKA w tym USG

WIESłAWBIELECKI

aynny codziennie godz. 15.00-20.00

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

oraz leczenM na miejscu
towlcz, ul. Ułańska 2 w.lledyku", Hpift1o
w soixMy po ....,.,.,.. '8lefonlcmym

3

Tel. (tul) 837.00-10. W. łom. 0601·254-511

IWONA OLE.JNIK
specjalista pediatra

lekan chorób wewnętnnych

PRZYJMUJE:
• ZDUNY 46A (biurowiec Gs.u)
środa i sobota a00 • 1300
• ŁOWICZ, Stary Rynek 8 (uzgadniać telefonicznie)
WIZYTY DOMOWE, RECEPTY NA LEKI· ULGOWE ;

PIOTR OLEJNIK

specjalista chorób wewnętrznych

lOWłCZ, OS. GÓRKI, ul. Zagórska 4

11 llED. S. IACZll
tel. 0-506-01-00-05
Gabinet Lekarski
lekarz medycyny

ALEKSANDER JANOWICZ
Małszyce

16, 99-400 Łowicz, tel. 838-99-70

(dojazd: autobus nr 3) Przyjmuje: 8.00-10.00i18.00-19.00
LECZĘ DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROSŁ.YCH

MASAż LECZNICZV, RELAKSUJĄCY

NA BÓLE KRĘGOSŁUPA, NóG, BÓLE GŁOWY

KAŻOY CZWARTEK wGODZ. 16.00-18.00
ZAPISY od 16.00 tel. (046) 837-15-96

EKG

USG
GŁOWNO,

UL. l<Ld'lsKIEGO 25

(RÓG PIĄTKOWSKIEJ)

lEL 042 7-107~

1Mll

Dr nauk medycznych

JOLANTA
PIETRZAK
specjalista laryngolog
badanie audiometryczne słuchu

Przyjmuje w soboty: 11.00-12.00 Łowicz, ul. 3 Maja 6
15.00 -17.00 Łowicz, os. Tkaczew bi. 7/12
Tel. 837-62-82, 837-84-68.1Hl01-84-84-20 I<"~

LEKARZ INTERNISTA
Roman Wasilewski

GŁOWNO,

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

WIZYTY DOMOWE

TESTY(O<Sf~o.r/9.(

~ODCZULANIE „„~„7

DANUTA GRYCZYNSKA
czwartek 13.00 - 14.30
Łowicz,

ul.

Długa

le)~g_~~IA
===

14

Tel. 0-601-260-660, (046) 837-45-41 ~

KrfSfynaOi~Drobnik
00

00
00
11
Przyjmuje w godz. 10 -12 , 16 -18
• Badanie ~laktyczne, okresowe i wstępne
pracown1k6w, uczni6w, studentów

• Badania kierowców, EKG

planowe - soboty w godz. 11.00-19.00

towicz ul. Turystyczna 4,

il!

PILNIEJSZE PO UZGODNIENIU TELEFONICZNYM

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

ci:

~

~
i;:::c:::::rJ
~

IJ_____:::u

~

l..L___:::l.J

DJ

OFERUJEPAŃ$TWU
•studnie kanalizacyjne:
- szczelne łączone na us:.czełkę
- łączone na zaprawę
• stropy terłva
•kręgi, przepusty

•

kostkę brukową

• bloczkł 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-mall: Słll@wlnkhaus.com.pl;
Internet http://www.wlnkhaus.com.pUsib
Zapraszamy w godz. 7.00-17.00

0

~
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,

BRAK PYTAM

•

,

BRAK WĄTPLIWOS·CI

żadnego stanowiska nie
wypracowała

na temat zatrudnienia czworga młod
szych referentów w Starostwie powiatowym w Łowi
czu powiatowa komisja rewizyj na. Radni zajęli się
sprawą w czwartek 19 stycznia, ale sprowadzało się to
wszystko do wysłuchania informacji, którą przygotował
sekretarz Józef Mucha.

P

rz.ewcx:lnicz,ący komisji Kazimierz Rak mówi: - Jest to novum w starostwie i jak kaida nowa
sprawa może budzić wątpliwości.
Bezsza.ególowej kontroli nie zajmie-

my stanowiska, możemy tylko <.{yskulować. Ale takiej kontroli pnewcx:lnicz,ący nie pu.ewiduje.
Novum, o którym mówił Rak, są
nowe przepisy, w myśl których starostwo nie może już zatrudniać bezrobotnych na~ i roboty publiczne. Na stanowiska młodszych re~erentów prz~pro~adzony ,m~iał
zatem zo&aC nabór. Jak mowił sek:retarz Józef Mucha, w odpowiedzi na zamieszczone w BIP oraz na
tablicach ogłoszeń starostwa ogł<>:szenia, wpłynęły 52 oferty, z których 27 spełniało wymagania formalne. Analizując złożone oferty
między innymi pod kątem wykształcenia i stażu pracy, komisja

wytypowała 13 osób, z którymi
przeprowadzono rozmowy.
Do wydziału finansowego wpłynęło 7 ofert, wśród których tylko
dwie spełniały wymogi, do organizacyjnego 13, z których 6 spełniało
· wymogi, do wydziału edukacji 20,
wymogi spełniało 11, do wydziału
promocji 12 ofert, z których 7 speł
nialo wymogi.

W

komisji zasiadali: starosta, wicestarosta, sekretarz, skarl>nik (dla wyłonienia osoby zatrudnionej w wydziale finansowym),
a także członek zauądu Waldemar
Osica (dla wyłonienia pracownika
do wydziału promocji) oraz wszy-

Kordecki zastępcą
komendanta ZHP
Michał Kordecki

'

został

wybrany
w ostatnich

dniach 2005 r.
drugim zastępcą
komendanta
łowickiego

Hufca ZHP.

akatna tym miejscu pojawił
siępo tymjak 18 listopada
2005 roku z fimkcji t.ej m>zygnowała harcmistrz Wanda Szalewicz, która wcześniej przez wiele
latbylakomendantemhufca.Kordeo..
ki powiedział nam, będzie odpowiedzialnym.in. zakreowaniewi7.elUDkułowickiego ZHP.Pracęw kierownictwie hufca będzie dzielił ze swoją
7.ooąKatuzynąKordecką, którajest
komendantką hufca.
Komenda łowickiego hufca ZHP,
jest bard7.o młoda, oprócz Micbala
Korcb;kiego,jej człookowienie}IZI>
kraczają wiekiem 30. roku życia.
Przypomnijmy, że w jej skład wchodzą oprócz wymienionych Katarzyny i Michała Kordeckich, także
pierwszy zastępca komendanta,
pehriący funkcję skarbnika, phm.
Wojciech Marzec oraz członkowie
komendy pwd Marcin Bieguszewski oraz pwd Marta Bryk.
(tb)

W
Tak wyglądały przed ostatnimi opadami śniegu zniszczone
pobocza przy ul. Warszawskiej. Poprawione zostaną prawdopodobnie wiosną.

Naprawić

pobocza Warszawskiei

iedługo miesOOuicy Zat.olza
cieszyli wzrok estetycznym
widokiem nasypów wzdłuż
ulicy Warszawskiej, pomiędzy ulicą Konopnickiej a Mostem Warszawskim. Jesienią ubiegłego roku
pisaliśmy o ułożonej w szachownicętrawie. Łąki przylegające do Warszawskiej zostały wyrównane po

N

wcześniejszyzaoraniuciężkimimaszynami używanymi do budowy
mostu. Pod koniec ubiegłego roku,
kiedy firma ,,IT' Zakład Budowy

Gawciągów z Warszawy ciągnęła
wzdłuż ulicy Warszawskiej nitkę
gaz.ociągu, ponownie i.apanował tu
rozgardiasz. Narusz.one zostały pe>:-

boczaulicyooizgłębokozoranaląka
- Nie wyobrai.am sobie, żeby to tak
wstalo,zewzg/,ęduchoćbynaestety
kę miasta - mówi wiceburmistrz

Łowicza Paweł Bejda. Z.apowiada
interwencję w firmie ,,IT'. Wyke>:-

nawca gazu może naprawić istnieją
cy stan rzeczy, gdy tylko mróz zelżeje.
(eb)

scy dyrektorzy wydziałów, do których pracowników poszukiwano.
ztery osoby które wybrano,
pracowały już wcześniej na re>:botachinterwencyjnych w łowickim
starostwie, co jak pisaliśmy budzi
wiele kontroweaji i.każe wątpić, czy
inni składający dokumenty mieli jakiekolwiek szanse. Osoby te :zatrudnione zostały w starostwie na 3 miesiące. Jeśli któraś z nich by się nie
sprawdziła, po tym okresie na jej
miejsce wybrana zostanie osoba ke>:lejna z listy, gdyż zgcx:lnie z przepisami, komisja oceniając kandydatów
nadała im konkretne miejsca na liście. Tylko radna Jolanta Kępka
chciała wiedzieć, czy wśród tych
trzynastu finałowych kandydatów
były jakieś osoby obce, nie pracują
ce wcz.eśniej w starostwie. Sekretarz poinformował, że były, jednak
ich liczby nie pamiętał. Radna pe>:prosiła zatem o taką informację na
następne posiedzenie.
Dyskusji w tym temacie radni
z komisji rewizyjnej nie podjęli.
(m::z)
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W sobotę zawitają tu ponownie artyści cyrkowi, tym razem
jednak n~ balu. Na zdjęciu uczestnicy warsztatów cyrkowych,
które odbyły się w środę 18 stycznia.

GOK Zduny pożegna ferie balem
arnawałowy bal cyrkowy pod taką wiele obiecującą
nazwą odbędzie się w gminnym Ośrodku Kultury w z.dunach
z.abawa dla dzieci kończąca ferie zimowe. Bal odbędzie się już w najbliższą sobotl(, 28 stycznia, o godz.
11, na sali widowiskowej GOK.
W programie wiele atrakcj~ między
innymi: wąż boa, prezentacja sztuk
iluzjonistycznych, ekwilibrystyka
i żonglerlca. Wszystko to za sprawą
zaproszonych artystów cyrlcowych

K

Dla biblioteki i dla boisko wKocierzewie
adni gminy Kocierz.ew Połu ściowego oraz rozwój obszarów
dniowy przyjęli na ostatniej wiejskich na łata 2004-2006. Mósesji 18styczniadwieuchwa- wią; dokładniej gmina zamie17.a się
ły umożliwiające złożenie w Unę smrać o dofinansowanie w wysoke>:dzie Marszałkowskim w Lodzi ści 73.193 złnaremontbudynkuBi
wniosku w ramach sektorowego blioteki Publicznej w Kocierz.ewie
programuoperncyjnego restruktury- wraz z ogrodzeniem i chodnikiem
zacji i modemiz.acji sektora żywno- oraz 184.639 zł na Wdowę obiektu
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Roku

Forum czeka na zgłoszenia kandydatów
do tytułu „Młody Łowiczanin 2005 roku"
Forom

Młodych Łowiczan

rozpoczęło

przyjmowanie
wniosków o nadanie tytułu
„Młody Łowiczanin Roku

2005".

Tytuł będzie

przyznany po raz drogi,
a w czyje ręce trafi,
dowiemy się 17 lutego.

.
F

po niej powinno się to zmienić, na
co liczy stowarzyszenie. Wnioski
można składać do końca stycznia.
Są one przyjmowane codziennie
w godz. od 1o.oo do 16.30 w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Stanisławskiego 21 (I piętro).
Kandydat do tytułu,,Mody Łowi
cz.anin Roku 2005" powinien wyróżniać się S?.Czególnymi osiągnię
ciami w dziedzinie: edukacji; kultury i sztuki; sportu i upowszechniania turystyki; działalności społecz
nej i samorządowej, przedsiębior
czości i biznesu. Oprócz tego musi
być młodym mieszkańcem Ziemi
Łowickiej (15 do 30 lat).
- Szuka.my osoby, która mimo

orum rozesłało na począt
ku stycznia pisma informujące o tytule, regulamin
jego przyznawania oraz wniosek.
Druki trafiły do szkół, organizacji
społecznych, uczelni wyższych,
czyli do instytucji, które mają prawo do zgłaszania kandydatur.
Michał Zalewski, sekretarz FMŁ, mlodegowieku, dokonolo. czegoś~
powiedział . nam, że jeszcze nie jątkowego, dzięki czemu będzie mowplynaj: żaden wniosek, ale uspra- gla Qyć przykładem dla innych ml<>wiedliwia to przeiwą feryjną. Zaraz dych osób, :mchęcającje tym samym

do angażowania się w dziedziny.
w kWrych czują się dobrze - powiedział nam Zalewski.
ytuł przyznany będzie
przez ośmioosobową Ka
pitułę Tytułu, którą pow<>:ła Forum po zakończeniu przyjm<>:wania wniosków. Spośród nadesła
nych wniosków Kapituła nominuje
po jednej osobie do każdej dziedziny, a następnie w głosowaniu tajnym dokona wyboru jednej osoby,
której przyzna tytuł ,,Młodego
Łowiczanina 2005 Roku''
Pierwszy tytuł ,,Młodego Łowi
czanina Roku 2004" otrzymała
za całokształt działalności społecz
nej na rzecz miasta i regionu Łowi
czanka Joanna Borecka, która przez
wiele lat zajmowała się organizacją
w ŁowiClll Wielkiej Orlciestry Świą
tecznej.Pomocy. ,
(tb)

sportowego - boiska w Kocierz.ewie
Południowym.

Aby wniosek spełniał wszystkie
wymogi, Rada Gminy przyjęła plan
rozwoju wsi Kocierzew Południ<>:
wy i wprowadzila zmiany w przyjętym wc-zawcuubieglegorokuplanierozw$ lialnego gminy. (nm*j

PRUSZCZ
ODDZIAl RótvCE ŻURAWIENIEC - .-- -.•.--..

atrakcyjne

kredyty

dla każdego

.i\1- GOTÓWKOWE

.0- HIPOTECZNE
KONSOLIDACYJNE

Młody Łowiczanin

i estradowych z Warszawy. Ukoronowaniem balu będzie losowanie
nagród w konkursie skierowanym
do dzieci, które brały udział minimum pięć razy w feryjnych spotkaniachorganizowanychwGOKijako
dowód będą miały specjalne kupe>:ny wydawane przez organizatorów.
Nagrody, jak powiedziała nam dyrektorka ośrodka, Halina Anyszka
mają być bardzo atrakcyjne, więc
warto wziąć udział w ballL Wstęp
kosztuje 2 zł.
(tb)
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KREDYTY OLA FIRM
Z MłKRÓ FUNDUSZU

Łowicz Al. Sienkiewicza 34

~Tel. 0-46 837-39-88

oferuje:
.......... firmy JOSERA
• śrutę sotowll

. . . . rzepakow11

•Zllkwm
• prepwal:J llllekozastępcz
• pasze Ila kur

„.

• preperaty ......
• irodkl do dezynfekcji
• sprzęt zootecllnlczny
• profesłonalne doradztwo

Przyjmujemy zamówienia ..:i..,.

telefonicznie

04&83M0-31, 0607-774-570 ~~

DOW6ZGRATIS

T

rff>@~
~fP]/iJiJ~

ZAPEWNIAMY:rff>@/iJf),{h~
./ wspaniałą wykwalifikowaną obsługę,
./ posiłki .palce lizać" ./ wiejski stół
./dwie sale (sala taneczna i sala jadalna)
./ piękne udekorowanie sali
./ niepowtarzalną i miłą atmosferę
Tel. (046) 837-5M9t~77-175, 0505-877·275

oferuje autoryzowany dystrybutor
oleju opałowego PKN ORLEN S.A.
Firma „KOPER" . Spółka Jawna
PILASZKÓW 18 k. ŁOWICZA
tel./fax (046) 837· 13-58,
bezpłatna

informacja 0800 50 50 39
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ZOSTANĄ

W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH

JANINA PAWLIŃSKA u923.2oosJ
anina Pawlińska urodziła się 21 sierpnia 1923 roku w Radziejowie, małej wiosce koło Mszczonowa pod Warszawą,
w rodzinie Stanisława i Heleny Kowalczyków. Poza nią w rodzinie była starsza o rok
siostra Jadwiga i młodszy brat Kazimierz.
Ojciec był żołnierzem w wojnie p:>lsko-ra.dzieckiej. W swojej wiosce sprawowałuuąd
sołtysa Rodzice posiadali kilkuhektarowe
gospodarstwo rolne, z którego utIZymywali całąrodzinę.
Tuż pmxl początkiem II Wojny Świato
wej pani Janina rozpoc7.ęła naukę w licewn
w Mszczooowie, naukę w tej szkole prz.erwała jednak wojna. W czasie wojny zachorował jej ojciec, wobec czego dzieci wraz
z matką musiały zajmować się prowadzeniem gospodarstwa - Matko. opowiadała,
jak z młodszym od niej bratem woziła zboi,e
oo młyna wozem. Oboje musieli nosić cięż
kie worki na plecach, co spowodowało, że
matka wpóźniejszych latach odczuwało bóle
wknyżu-opowiadacóikaDanuta. W 1944
roku miad ojciec, co było dla całej rodziny

J

dużym przeżycie.

W 1951 roku pani Janina p:>znała Józefa Pawlińskiego z Żyrardowa, który
pracował jako elektryk przy zakładaniu
sieci energetycznych w pobliskich wioskach. W następnym roku młodzi pobrali
się. Początkowo mieszkali w Żyrardo
wie u rodziców męi.a, szybko jednak znaleźli własne małe mieszkanie. W 1954
roku urodziło sit< ich pierwsze dziecko -

córka Danuta. Trzy lata później na świat
przyszedł syn Jarosław.
Przez całe swoje życie
Janina poświęcała się prowadzeniu gospodarstwa domowego. Obowiązek u1Izymania rodziny
spoczywałnamę-żu, którypoc7ątkowopracowałw .zaicładzie Energetycznym w żyrardowie. - Mama była troskliwą osobą, nigdy '
żadnego z nas nie wypuściła rano bez/jedzenia obowiqzkowego śniadania - wspomina córka. Matka prowadzała dzieci do
pmxlszkola, w późniejszym czasie chodziła na wywiadówki do szkoły.
p:>łowie lat ~tych mąż pani Janiny
otrzymał nowe, kierownicze stanowisko pracy, wiązało się to jednak z prz.eprowadzeniem do Łodzi. W Łodzi rodzinie
oferowano :zbyt małe mieszkanie, był jednak wybór, że Pawlińscy roogą otrzymać
większe, ale w oddalonym od Łodzi Głownie. Rodzina IX> obejrzeniu mieszkań wybrała mieszkanie w Głownie, na os. Sikorskiego. Do tego miastarodzina sprowadziła
się w lutym 1966 roku. W Głownie państwo Pawlińscy nie mieli żadnych :majomych, nie mieszkał tu nikt z rodziny. Dosyć
szybko zaprzyjaźnili się ze swoimi sąsiadami, w czym pomocna była otwartość i życzliwość pani Janiny. -Matko.dobrzeznałasię
na ludziach, potrafiła z każdym porozmawiać, ®radzić, pomóc w potrzebie. Pogodrry nastrój potrafiła przekazać rozmówcom
- opowiada córka. Była typem domatorlci,
podobnie jak jej mąż. PO'Za wykonywaniem

Paru

W

wszystkich czynności doroowych lubiła robić na chutach, czytać, ale najbardziej oglą-

samochodów.

M

amy naprawdę ciężką zimę. Wcze-

śniej nie_ mogłem wyjechać z parkingu, bo śnieg był zbyt głęboki i musiałem odgarniać go spod kół. Teraz jest mrÓ'z i nie
mogę wuchomić silnika - powiedział nam

Zygmunt Pawlina, który w poniedziałek
swojego Poloneza do warsztatu.
Jak się okazało koniecma była wymiana filtru paliwa
Zenon Orliński ze sklepu ,,Moto Zbyt"
z placu Przyrynek p:>wiedział nam, że niskie temperatury skłoniły kierowców do
większego niż w latach minionych zakupu
różnego rodz.aju środków przeciwdziałają
cych zamarzaniu. Kierowcy w końcu ubiegłego tygodnia zaczęli kupować ko~tra
ty używane do chłodnic, które obniżajątern-

odstawił

ś.P. ·EDWARDA

NIEWIADOMSKIEGO

Autobusy

ż 192 minuty opóźnienia miał expres

„Gałczyński", który przyjechał z War-

w ostatnim czasie samochody sprowadz.one
z zachodu. Jest to ich pierwsze auto i nie

czy koncentratów do spryskiwaczy szyb,
do których dolewa się środków obniżają
cych granicę zamarzania z- 22"C do - 8<J>C.
- Sam oo/alem koncentratów i przekonałem
się, że z.dają one eguunin. W sklepie nasze
zapasy tych środków już się kończą Najgorszejest to, że przy dużym zapotrzebowaniu nie ~ ich sprowadzić więcej, bo
w hwtowniachjuż nie ma - p:>wiedział nam
Orliński. W sklepie dało się także odczuć
zwiększone z.apotrzebowanie na akumulatory. z akumulatorami jest ten problem, że
jeżeli spadnie g~ roztworu p:>niżej znamionowej to nie odpali on nawetprzy-1 <J>C.
Andrzej Pięta z warsztatu ,,A.utop"
przy ul. Baczyńskiego w sobotę 21 stycznia p:>wiedział nam, że najczęstsze problemy z jakimi miał do czynienia, to zamarznięta ropa w filtrach i problemy z akumulatorami. Jednak nie zauważył, by były one
większe niż w latach ubiegłych.
Za to Jerzy Migda z warsztatu „Tmbo
-Car" p:>wiedział, że problem wśród kierowców zaczyna właśnie narastać, gdyż niskie temperatury cały czas się utrzymują.
-Kłopoty z samochodami mają przede
wszystkim ci kierowcy, którzy zakupili

mają doświadrzeniajakprzygotawaćjeprze.d
zimą. Gdybywil:J<szaść tych kierowców przygotowała samochody, nie miałaby żadnych
problemów - dostI7.ega Migda Wśród najczęstszych kłopotów w pojazdach napę

dzanych ropą wymienia awarie systemu
paliwowego. Pizede wszystkim zatkanie
i zamarzanie pomp paliwowych i filtrów
zabrudz.onych wcześniej. Powinny one być
wymienione pmxl zimą. Migda radzi, by
zimąjeź.dzić z pełnym zbiornikiem paliwa
Wtedy na jego ścianach pod wpływem niskiej temperatury nie będzie wytrącać się
parafina, którrj drobinki zatykają filtry. To
najprostszy sposób. Można także stosować różne środki chemiczne, które IX> dolaniu do paliwa hmmtją ten proces. W samochodach z silnikami benzynowymi najczę
ściej posłuszeństwa ochnawiają układy zapłonowe, zarówoo przewody, jak i świece.
Problemy sątakże i inne drobniejsze, na przykład zamananie zamków, czy przymarzanie usz.czelekw drzwiach. Uniknąć ich moż
na pl"Z.e'Z użycie przed zimą odpowiednich
środków wprowadzanych do zamka lub
posmarowanie US7.CZelek specjalnym smarem.
(tb)

szawy na stację Łowicz Ołówny w ostatnią
sobot.ę 21 stycznia Pociąg przyjechał z tak
olbrzymim opóźnieniem już na dworzec
w Warszawie. W związku z tym kilku studentów Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu
spóźniło się na kolokwium z psychologii.
- Do tej pory był to pociąg, na który mogliśmy liczyć. Powinien wyjechać z Wa~ą
o godzinie i 0.25„. Nie przyjechał. „ - dowiedzieliśmy się od studentów. W przejściach
pomiędzy wagonami był śnieg, szyby były
oblodzone, a w niektórych wagonach szwan-

opóźnienia

kowało ogrz.ewanie. Podobnie było w wie11.1
innych pociągach.
W p:>dobnej sytuacji znalazł się również
reporter Nowego Łowiczanina wracający
z Zakopanego. Pociąg do Łodzi co prawda
nie miał wielkiego opóźnienia, ale za ro pociąg osobowy z Łodzi do Łowicza przyjechał z Sieradzazp:>nad 40 minutowym opóź
nieniem.
Nie wszystkie pociągi miały opóźnienia,
ale warunki podróWwania w nich czasami
nie są łatwe. -Jechałyśmy w sobotę do Warszawypociągi.em o 9. i 5 z Łowicza. WBe.dnarach przyszedł konduktor i poprosił
wszystkich.pas~ o przejśc:,ie do.prze·

mogą

nie

doiechoć

H

PKP

A

(11- 23.01.2006 r.)

p

peraturęz.amarzania nonnalnie stosowanych
środków z -35"C do -7<J>C. To samo doty-

Nawet kilka godzin

ODESZLI OD NAS

dać teleturnieje w telewizji lub słuchać konkursów w radio. Swoją wiedzą wielokrotnie
zadziwiała doroo~ów, nigdy j~ nie
~-w~ z k~~, pomnno, ze często Ją do tego namawiali.
RODZINIE, PRZYJACIOŁOM, SĄSIADOM I ZNAJOMYM
odczas pobytu w wojsku syn Jarek
za uczestnictwo w ceremonii pogrzebowej
uległ wypadkowi. Kiedy tylko wiadonaszego kochanego BRATA
mość o tym doszła do domu, pani Janina
wraz z mężem wybrali się w podróż do
Gorlic, gdzie syn stacjooował w jednostce
wojskowej. Miało to miejsce w srogą zimę
1979!1?80. - Rodzice. bez_ problemów_ dojechał1, jednak wracali blJSko trzy dm, przy
czym całą noc spędzili na dworcu w Kral«>SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
wie czekajqp na op&źniorrypociąg do Łodzi.
składają: siostra i brat
Matko.,jaksiępóźniej okazało, lepiej zniosła
R-2011
trudy podróży, niż ojciec, który po powrocie
do domu rozcliorowal się-wspomina córka.
Po przejściu męża na emeryturę w końcu lat
80-tych Pawlińscy najwięcej cz.asu poświę PKS
caliswoimwnukcm.Razemmielitrojewmx::zków - Mateusza, Krystiana, Marcina i jedną
wnuczkę - Alicję. Uwielbiali z nimi przebywał, zabierali na swoją działkę naHut.ę Józeydrau/iko. nam zamarza. Niektóre z bazy przy ulicy Armii Krajowej, niestety
row, wychodzili z nimi na spacery. Cztery
kursy mwieliśmyodwołać, ponieważ zdar.zały się awarie w trasie i stąd odwoły
lam temu, p:>długiej i ci«żkjej chorobie, zmad
autobusy stawały w trasie i nie mużna wane kursy. Oprócz tego mogą z.darz.ać się
mąż Józef Był to duży cios dla całej rodziny. było kontynuować jazdy. Dlatego też nie je- nawetkilkunastominutoweopĆYŹilienia, ajest
Prz.ez ostatnie lata swojego życia pani Janina steśmy w stanie przewidzieć z wyprzedze- to spowodowane złym stanem niektórych
praktycznie nie wychodziła ze swojego niem, które kursy będą odwołane - p:>wie- lokalnych dróg. Są one przejezdne, ale są też
mieszkania,jeżelijużtodona3bliższ.egoskle działnamszefłowickiejplacówkiPKSWie- śliskie, co zmusza do wolniejszej jazdy.
pu i na krótki spacer. Zmarła nagle w Cli:SW- sław Łyś. Dzieje się tak nawet IX> za.stoso- - Do minus dziesięciu stopnijesteśmy przycu tego roku.
(eb) waniu specyfików do zimowej obsługi sa- gotowani doskonale i nie mamy z taką temmochodów i dolewaniu óenaturatu. - Me- peraturąproblemów. Niestety niższe tempechanicy mają dyżury przez całą dobę ratwy bardzo źle wpływają na hydr~
i w nocy uruchamiaj4' autobusy, żeby cal- wpojaWach-mówiŁyś.Jednocześniepu.e- ·
Idem nie zmarzły- mówi kierownik Łyś. Do prasza pasażerów za odwoływane kursy
tej pory wszystkie autobusy wyjechały i ewentualne opóżnienia
(mak)

Kierowcy w opalach
- Zabieram akumulator, bo chcę
rano pojechać do Skiemiewic - powiedział nam Roman Kotecki, którego spotkaliśmy wieczorem w sobotę
22 stycznia, gdy na parkingu przy osiedlu Starzyńskiego otwierał pokiywę
bagażnika Fiata 126p. W niedzielę,
gdy temperatura spadła do około
..JOOC, widać było jak wielu kierowców ma problemy z uruchomieniem

t

11 stycznia: Janina Dłużniewska, l. 79, Łowicz; Kazimierz Marciniak,
l. 80, Łowicz; Hemyk Jabłoński, l. 51, Stryków; 12 stycznia: Albina Zwoliń
ska, l. 71, Bolimów; 13 stycznia: Tadeusz Szymański, l. 48, Guz,ów; Helena Pięta,
l. 76; 15 stycznia: .ZOfia Kabat, l. 96, Dąbrówka; Marianna Rożniata, l. 91, Popów;
16 stycznia: Stanisław Kostu.ewa, I. 66, Reczyce; 17 stycznia: Marian Wołyński,
l. 89, Osiny; Krystyna Kapusta, l. 77, Łódź; 18 stycznia: Jan Przybylski, l. 73,
Brz.oww; Jerzy Michalak, l. 60; Janina Markowicz, l. 91, Głowno; 19 stycznia:
Franciszek Jurkiewicz, 1. 64, Głowno; 21 stycznia: Helena Znyk, l. 84; 22 stycznia:
Zygrm.mtKopiński, l. 86, Domaniewice; 23 stycznia: Władysław Sz.cz.eśniewski, l. 90.

działów z przodupociągu, ponieważ tam jest
cieplej i nie ma problemów z ogrzewaniem.
Nikt nie protestował„. - p:>wiedziała nam
Karolina Kosiewic~ - nastolatka wracają
ca od rodziny spod Łowicza do Warszawy. Wybierając się w podróż pociągiem
warto nie tylko posługiwać się rozkładem
jazdy, ale również pytać w kasach lub na
informacji kolejowej o przewidywane
opóźnienia pociągów. Nie wszystko jednak kolejarze są w stanie przewidzieć.
- Zamarzają nam zwrotnice i musimy je
nieustannie kontrolować„. - dowiedzieliśmy się na dworcu w Łowiczu.
(mak)

...

Awaria na węźle przyczyną przerwy wogrzewaniu
Przez okolo trzy godziny mieszkań to np. ttzy zamarznięte kaloryfery na klatcy kilku bloków w rejonie budynku kach schodowych w budynkach na osiedlu
numer 44 na osiedlu Bratkowice byli Stmzyńskiego. Kaloryfery były umiesz.czo.
we wtorek 24 stycznia pozbawieni ne przy chzwiach na parterze i były :zakrę
centralnego ogrzewania.
cone -dlategO i.amarzły. Ustecki z.ostały usunięte przez pracowników z brygady remonyło to spowodowane awarią na węźle towej spółdzielni .
ciepłowniczym, który znajduje się
- Jak oo tej pory nie była więcej poważ
w byłej kotłowni. - Usterko. została nych awarii w ostatnim czasie i mamy naw ciągu trzech godzin usunięcia, nie było to dzieję, że tak będzie do końca zimy- p:>wienic groźnego, fJ/e przy takim mrozie miesz- dział nam prezes Ruta. Pomimo tego prakania szybko wychladzają się - p:>wiedział cownicy brygady remontowej z.obowiązani
nam prezes Łowickiej Spółdziehµ Miesz- są do dyżurowania p:>d telefonami, żeby
kaniowej Arrnand Ruta. Inne, związ.ane w razie awarii szybko reagować.
z mrozami usterlci w budynkach spółdzielni
(mak)

B

Kolorowe tynki na siedmiu blokach

t

owicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
przetarg na docieplenie
w tym roku siedmiu budynków. Zostanie on rozstrzygnięty 13 lutego. Zgodnie
z planem terrnomodemizaci opracowanym
na lata 2005-2008, w tym roku kolorowe
tynki p:>łorone wstaną na osiedlu Tkaczew
na blokach nr 4, 7 oraz 8. Tym samym na
tym osiedlu prace termomodernizacyjne wstaną zakońcwne. Docieplone wstaną także bloki nr 20 i 21 na Dąbrowskiego oraz 5
ogłosiła już

i 7 na Bratkowicach. Prace zaczną się już
w kwietniu a zakończą w paździemilru..
W budżecie spółdzielni zagwarantowano na ten cel 1,3 mln zł. Prezes AnnandRuta
chce wykorzystać preferencyjny kredyt
bankowy, w którym można uzyskać 25%
premiętermpmodemizacyjną, czyli obniżyć
o 1/4 spłatę kredytu. Przetarg na obsługę
kredytu preferencyjnego wygrał łowicki
oddział PKO BP.
(eb)

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

REKLAMA -

H. SKRZJDLEWSKA
CERTYFIKAT .JAKOŚCI ISO 900"1

GŁOWNO,

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

• ZAŁATWIAMY FORMALNOŚCI WZuS
• WYPŁACAMY ZASIŁEK ZUS
•KREMACJE
• przewóz osób zmarłych do chłodni
• przewozy międzynarodowe
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·NAMIBIA· ZWIZJI NA·CZARNYM
godzin spędzonych przy wodopoju widziaantylopy, zebry, nosorożce, słonie
a nawet lwa. Największe wrażenie zrobiły
na mnie jednak żyrafy.
- Po kolacji wracam nad wodę, aby znów
oglądać zwierzaki, tym razem przy sztucznym świetle reflektorów. Na początku nie
rna~eniczegointfresuj~o... nomaż.e
poza stadkiem antylop. Te jednak zdążyły
mi już dawno spowszednieć - w całym parku jest ich tak wiele, żejuż dawno prz:estałem
liczyć. Nie tracimy nadziei i czekamy cieipliwie. W pewnym momencie w oddali dostI7.egarn majestatyczniekroc7.ącego słonia Z czasem pojawia się także nosorożec. Robi się
coraz ciekawiej. Nagle w oddali dostrzegam
całe stado żyraf Zbliżająsiępowoli. Na przcr
dzie niepewnie kroczy przewodnik stada.
Wysłany na zwiady ma sprawdzić, czy przy
wodopoju nie cz.ai sięjakieś niebezpieczeń-

Już samo lądowanie

łem

w Windhoek (stolicy kraju)
preludium do tego,
co czekało mnie w Namibii.
Dzięki miejscu przy oknie
miałem idealny widok
na okolicę.
A było co oglądać.
stanowiło

aszMD-11 leniwieobniżałlotZkaż.clą
chwilą ziemia stawała się coraz bardziej widoczna. Nie wszystko było jednak
tak, jak być powinno. Notmalnie już z barclz.o wysoka widać :znajdujące się na ziemi
domy, ulice czy drzewa Stopniowo te elementy stają się coraz bardziej widoczne
i dzięki temu wiemy, jak wysoko :znajduje
się nasz samolot To niesamowite, ale tym
razem tych naturalnych punktów odniesienia nie było. Z Samolotu nie widziałem ani
domów, ani ulic, ani drzew. Nie widziałem
nawet lotniska! Jedyne, co było widać, to
kamienista pustynia Mimo, że porastały ją
rośliny tO w żadnym razie nie byłem w stanie stwierdzić, czy są to zwykłe trawy, czy
krzaki, czy może jeszcze coś innego.
J ,.. •
Gdyby nie charakterystyczne uderzenie
kół o pas startowy, pewnie w ogóle nie wrientowałbym się, że wylądowaliśmy, bo
lądowiska też oczywiście widać nie było. Kanion rzeki Fish widziany z góry. Nawet zimą
O tym, że rz.eczywiście jestem na lotnisku jego dno. Sebastian szedł tamtędy pięć dni.

N

żar

leje

się

tu wprost na

głowy śmiałków opuszcz<Jjących się

dzajów gadów i niezliczona ilość insektów.
Bez większego trudu można tu zobaczyć
zebry, żyrafy, słonie i nosorożce. Jeśli ma
się szcz.ęście można natknąć się nawet na
stado lwów czy grupę dzikich bawołów.
Zwierzęta wparlruroożna w zasadzie oglą
dać całą dobę. Na każdym z trz:ech campingów :znajdują się wodopoje. W porz:e suchej
są one gromadnie odwiedzane przez spragnione wody zwieizęta. Dla turystów stan<>-

na

wi to idealną okazję do bliższego kontaktu
z mieszkającymi w parlru zwierz.ętami.
Największąatrakcjąjestjednakmożliwość
podgląjaniananubijskiej faunytakżepo~

ku. Dzięki specjalnym reflektorom oświetla
wodopój turyści mogą - niczym w
antycznym amfiteatrze - podziwiać dzikie
Pustynia wędruje, wdzierając się
zwierz.ęla praktycznie przez całą dobę.
To właśnie noc spędzoną w parlru Ete>- czasem na tereny, na których wczesha wspominam najczę.ściej. W czasie kilku śniej było życie.

jącym

Pasja podróżowania
Gdy już wiadomo, dokąd sięjedzle, tne- musiał skorzystać z powo<htjących futalne
ba zaplanować trasę. Jedni planowania nie skutkiuboczne(bóleżolądka,biegunki,zwi
znosz.ą, puszczając wszystko na żywioł, dy) tabletek antymalarycznych.
nadclxxlzi czas na przygote>jadącnarniejscutarn,dokądsięakuratnadako poza Europę.
wanie środka transportu na rniejrzy okazja i pozostaj~ tak długo, jak mają
scu. Bywa, że korzysta się z komużyłką podróżniczą można się uro- ochotę. Inni przeciwnie-planująkażdydzieó
dzić, ale można ją też wykształcić. niemalże z rozpisaniem na godziny. Seba- nikacji publicznej, jeśli jest ona rozwinięta
Czy SebiNian, 25-Jetni obemiełowi- stian wybiera drogę pośrednią: ma plan co i dobrz.e działa-ale w Nannbii pięcioosobo
czanin, słuchacz Akademii Dyplomatycz- i kiedy chce zobaczyć, alejeśli gdzieś mu się wa grupka Sebastiana zdecydowała się wynej przy Ministerstwie Spraw Zagranicz- szczególnie spodoba, potrafi pląn zmienić naj~ terenowy samochód Inne możliwości
pnemiesz.czaniasię w praktyce nie istniały.
nych, absolwent i doktorant SGH (przyg~ i zostać tam cDużej .
Trz:eci etap przygotowań to znalezienie Rezerwowali samochód takżejeszcz.e w Poltowuje doktorat z przepływów finansowych
w krajach Azji Południowe>-Wschodniej) taniego biletu lotniczego w interesujący nas sce - przez internet Dobrz:e spisująca się
miałją wrodzoną, nie wiadomo. Pewne jest, region świata Można przy tym skorzystać w półpustynnych warunkach Toyota Conże jego rodzice, oboje handlowcy z Łowie z pośrednictwa biura podróży, aledoświad- <lor kosztowała 50 dolarów za dzień bez
cza, co roku starając się gdzieś z nim wyje- czony podróżnik poradzi sobie sam, śle- limitu kilometrów, a benzyna była w cenie,
chać, przyczynili się do wykształcenia dząc w internecie możliwe promocje. z.a_ w przeliczeniu, ok. 2,5 złotego za litr.
By w ogóle podróżowanie było możli
w nim nawyków wędrowca. Miał też to sadąjest, że im wcześniej staramy się o bilet
~cie, że poszedł na studia w czasie, -tym lepiej. Odległości sprawiająjednak, że we, trzeba wędrować jak najtaniej. Nocowagdy już świat stał otworem przed tymi, któ- i tak przelot nie jest tani. Np. bilet w obie li więcpod namiotami_ mimo, że w Namibii
cym starczało inwencj~ wyobraźni i same>- str?ny z Wars~wy P~~~ F~ do była w lipcu zima. To pora roku najdogodWindh~k, ~licy Narrubn, a Więc JUZ na -niejsza do wojaży, bo w dzień temperatura
zaparcia, by jechać tam, dokąd chClt
Bo Sebastian nie jest klientem biur podró- południo~ półkulę, kosztow~ g? 3.200 zł. wynosi około 25 stopni Celsjusza-ale oznaży. z.awsze wyjeż&a smnodzielnie - co nie Trzeba w ~iągu roku akademickieg~ sporo cza to, że w nocy spada do zera. Nie zawsze
:znaczy w pojedynkę - bez względu na to, pracować 1 oszczędi.l\ć, by w ~e ~~ przy tym stawiali namiot na campingach,
czy chodzi o Mongolię czy o Chiny, Indie, ponow~ taką kwotą - ~ ~e~, .ze Jesli bo było ich niewiele, większość nocy spę
czy Malezję, Meksyk, Iran czy południową nawet Jest to wydatek Dajpowaznte.Jszy, to dzali w buszu, z dala od siedzib ludzkich. Po
Afiykę. OpierwszejjegowyprawiedoMon- ~YI_Jajmniej ~ej~~· Inne koszty podró- pierwsze dlatego, że~ ogóle Namibia jest
golii, naktórą zabrał się w roku 2000 z kilk<>- zyt ~na 1?11eJscupochłonąna pew- niemal bezludna, po drugie dlatego, że im
dalej od łudzi, tym bezpieczniej. Jedyne niema innymi studentami, pisaliśmy w NŁ. P~ no więcej ruz drugie tyle.
zapłacić trzeba na przykład już w na- bezpieczeństwo takiego noclegu to możlitem co roku organizował jaką,5 wyprawę.
stępnym etapie przygotowań - za wość spotkania z dzikimi zwieizętami, więc
l.aczyna zawsze od wybrania kierunku.
wizę. Namibijska kosztowała gdy wiedzieli, że wdanej okolicy są np. słcr
Może nie kręci globusem i nie z.atizymąje go
palcem na chybił trafił jak Bolek i Lolek, gdy 40 euro i trzebają było załatwiać w Berlinie, nie - to za wszelką cenę szukali strzeżonego
wyruszali w świ<1t, ale i tak każOOrazowa OO- bo w Wars7..awie prz:edstawicielstwo dypl<>- .campingu.
WQCłę pili tylko butelkowaną, kupowaną
cyzja jest w części dziełem przypadku. Do matyczne tego kraju nie istnieje. Pomogła ją
Namibii, byłej niemieckiej kolooiiwpołudni~ zdobyć koleżanka z kiru.]', studiująca obec- w sklepach.. a jedzenie przygotowywali sowcrzachodniej Afiyce, przez łata pom.1ają- nie w Berlinie. Trzeba też się ZBSZ1,-zepić. biesami. Potrzebną do tego kuchenkę także
cej pod władzą RPA, poleciał w tym roku Tego lata, mając w planach wizytę nie tylko wynajęli wraz z samochodem, co też dało
dlatego, że obejrzał ciekawe slajdy z tego w suchej jak pieprz, a więc stosunkowo bez- się uzgodnić przed wylotem. W ten sposób
kraju. Właśnie o Namibii traktaje fiagmellt piecznej epidemiologicznie Namibii, ale waga 7abicranego bagażu dala się utrzymać
·e
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Sebastian Domżalski umie i lubi
się uczyć, ale tym, co go prawdziwie pociąga, są podróże - i to dale-

z

Jedna z absolutnie współczesnych, turystycznych atrakcji namibijskiej
pustyni: jazda na nartach po piasku gigantycznych wydm. Problem jest
tylko ten, że nie ma wyciągów i na górę trzeba wejść. Na zdjęciu Sebastian
Domżalski.

w Windhoek a nie na jakimś totalnym pustkowiu, prz:ekonałem się dopiero po wyjściu
z sarnol~tu. Dh,igo nie mogłemjednak ochł<>
nąć z emocji.
Prawdziwa Namibia okazała się niewiele
różnić od tej widzianej z okien samolotu.
Kraj ten to ogromne i niedośtępne, w więk
szości pustynne, rzadko zamieszkane przestrzenie. Najbardziej zaskakujące jest jednak to, że ten niedostępny kraj ma do zaoferowania turystom ogromną ilość atrakcji.
W czasie 30-dniowej podróży po Namibii w ogóle się nie nudziłem, przeżyłem
mnóstwo przygód, spotkałem wielu niesamowitych ludzi. Całej po<iróży nie sposób
jednak opisać w krótkim artykule. Chciał
bym jednak prz:edstawić czytelnikom Ner

wego Łowiczanina trzy momenty wyprawy, które wywarłynamnie największe wrażenie. Poniżej zamieszczam fragmenty
dziennika, który prowadziłem podczas wyjazdu. Każdy z nich poprz:edziłem krótkim
wprowadzeniem.

5

•

rk Etoslla

ilości zwierząt

jak w Etoshy nie
nawet w najlepszym zoo.
Park narodowy Etosha jest jednym z najlepszych na Czarnym Lądzie miejsc do podglądania afrykańskiej fauny. Na 20 tys. km,
czyli na obszarze równym powierzchni
województwa łódzkiego, fyje 116 gatunków ssaków, 340 gatunków ptaków, 16 roTakiej

można zobaczyć

potem
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stwo. Stopniowo zaczynająpojawiać się takż.e kolejne żyrafy - widocznie pu.ewodnik
stwierdził, ż.e jest bezpiecznie.
To jednak nie koniec atrakcji na dziś. Jak
powszechnie wiadomo, żyrafa to zwierzę
Wysokie, nawet bardzo wysokie. Dzięki
temu może z.ajadać liście z wysoko z.awieszonych gałęzi. Tu ponadprzeciętny wzrost
i długa szyja stanowią nieocenioną zaletę.
Problem pojawia sięjednak wtedy, gdy ży
rafa chce się napić wody. Bo jej wydawało
by się długa szyja okazuje się być z.a krótka!
Żyrafa nie moż.e, zwycz.ajnie, tak jak inne
zwierzęta, nachylić głowy i z.aczerpnąć
wody. Aby Wykonać to arcytrudne z.adanie, żyrafa musi 2T0bić coś w rodzaju szpagatu przednich nóg. To z kolei wystawia ją
na ogromne ryzyko. Jest to w zasadzie jedyny moment kiedy te przedziwne zwierzęta mogą zostać z.aatakowane. Dlatego
żyrafa przy wodopoju musi być nad wyraz
czujna i ostrożna Nie moż.e pozwolić sobie
na chwilę dekoncentracji. Podchodzi więc
powoli, jakby się skradała W końcu dociera
na skraj wody. Tu z.aczyna sprawdzać, czy
abyna pewno jest bezpiecznie. Powoli pnekręca głowę w prawo, potem w lewo. Patrzy w dal i słucha, czy z którejś strony nie
nadchodzi głodna lwica? Potem zerka
w lewo i mów prawo.. .I tak do mudzenia
Wkońcuzbierasięnaodwagęijuż manachylić się nad wodopojem, już ma rozłożyć nogi
w jakż.e śmiesznym ·szpagacie. Ale jednak
nie. Zrywa się i błyskawicznie podnosi gło
wę. Coś musiało ją zaniepokoić. Od nowa
z.aczyna OOl!l::rwować i nasluchiwać. Patrzy
w prawo, patrzy w lewo... Wszystko powoliizrozwagą,Pochwilipodejmujekolejną

Polska ekipa, Toyota i namibijskie bezdroża.
się i z.aczynagalopować. Biegniejak oszalała
Ucieka A za nią inne żyrafy, bo pr7.eWodnik
coś wyczuł, coś go pm:straszyło. I tak stado
stopniowo oddala się od wodopoju. Znika
w ciemnościach. Tym razem żyrafy się nie
napiły, ale pewnie za parę godzin podejmą
kolejnąpróbę. A potem kolejną. Aż w końcu
pragnienie ~e tak silne, ż.e z.epchnie poczucie bezpiecz.eństwa na dalszy plan...

gdy już ma dotknąć
pyskiem błękitnej tafli i zaspokoić pragnienie, coś ponownie alarmuje jej zmysły. Moż.e 21 lipca · Plemi9 Him•ai
to jakiś cichy trzask, moż.e niewielki ruch
Na dalekiej północy, w trudno dostęp
a może przeczucie, moż.e instynkt. Nieważ
ne. Waine jest to, ż.e żyrafa nagle podrywa nym rejonie kraju, żyją ludzie Himba Plemię to do dziś skutecznie opiera się globalizacji. Himba od wieków mieszkają w chatach 'Zf; słomy, w których podłogę stanowi
zwykłe klepisko, śpią na ow=j skóf'Zf;, żyją
z hodowli owiec, kóz i bydła. Właśnie wizyta w takiej afrykańskiej wiosce była jednym z moich największych marzeń.
Europejskimmisjonarwm nigdy nie udałosię przekonać kobiet Himba, aby nie chodziły topless. W rezultacie po dziś dzień
oprócz skórzanych spódnic'Zf;k i wykona·nej zmllS'Zf;lek biżuterii nie nosząnic innego.
To nie strój Himba 7.adziwia mnie jednak
najbardziej. Najwięks'Zf; wrilżenie 1"9bi kolor
ich skóry. Jest cz.erwono-brunatna. Wszystko pr.zez to, ż.e członkowie plemienia Him-

próbę i nachyla głowę. I

ba smarują całe ciało miesz.anką tłuszczu,
popiołu

Sebastian

Domżalski

i ochry. Ta mieszanka ma ochronić

skóręprzedz.dradliwym działaniem promieni słonecznych i zapewnić jej młodzieńczy
wygląd- i chyba działa doskonale, bo nawet

mieć 'Zf; sobą plecaka cięższego niż

18 kilogramów, ciuchów bierze jak najmniej. Wyjątkiem są

wyprawy wysokogórskie, jak

w 2003 roku na Kaukaz czy dwa lata póź

niej w góry Iranu - wtedy trudno się w tej
Wadze zmieścić.

ostatni, ale jeden z najważniejszych elementów przygotowań: dobór grupy. Na
południe Afiyki wybrali się wpięć osób,
z których cztery znały się już z roku poprzedniego, gdy polecieli do Ameryki środ
kowej. Jedną z nich była Marysia, dziewczyna~ pcrznana podcza.sstudiów.
W tak małej grupie przeżyli raz.em półtora
miesiąca, z tego 3 tygodnie w Nanubii. reszk w Zambii i RPA Gdyby się dobrze nie
dobrali wcz.eśniej, byłoby trudno. - Przez
kik długi czas wszelkie lwnjlikty na pewno
się ujawnią- mówi Sebastian-A ranojest si{
znowu na siebie skazanym, nie ma się gdzie
rozejfć.

Ale pasja podróżowania pcha do przo(łu_ Jeśli z kimś uda się dobrze zgrać, pomy-

kolejnych wspólnych wyjazdów rodzą
zanim się wróci do domu. A w głowie
pozostają W!ipomnienia wspomagane tym;
eo uchwyciła klisza aparatu. Niektórymi
ztychwsponmieó Sebastian dzieli się z czyły

·ę,

tnikami NŁ. ~o Namibii.

najstars7.epanieHimbamajądoskonale gład
ką skórę. Tę samąmiesz.ankę używa się takż.e do pokrycia _ głowy i włosów.
Najwięks'Zf; zainteresowanie moja wizyta
wzbudza oczywiście wśród dzieci. Są niesamowicie otwarte i przyjacielskie, w ogóle się
mnie nie boją. Chętnie też pozują do zdjęć.

Na pierwszy 1ZU1 oka widać, ż.e nie jestem
pierwszym białym, którego widzą. Szkoda
tylko, ż.e nie mogę się z nimi porozumieć.
Mali Himba nie znają angielskiego. Mówią
tylko w swoim plemiennymjęzyku W przeciwieństwie do innych mieszkańców Namibii w ogóle nie chodzą do szkoły.
Wioska robi na mnie niesamowite wraże
nie. Niewiele jest rzeczy, które mogą się
z tym doświa~niem równać. Z drugiej
jednak strony czuję się trochę dziwnie. Zdaję sobie sprawę z tego, ż.e moja obecność ubranego w najnowsze ciuchy białego z aparatem - ma także niszczący wpływ na tę

większości przybywających

w to miejsce
turystów, nie chciałem tylko kanionu obejm:/;, chciałem się z nim zmierzyć. TakąS7.al1sędaje 80-kilometrowa trasa biegnąca dnem
kanionu. Podobno jest to najtrudniejszy oficjalnie dostl(pny trekking w całej Namibii.
Postanowiłem podjąć wyzwanie i sprawdzić, czy marsz w kanionie jest rzeczywiście tak trudny, jak się o tym mówi.
Z każdym krokiem jest coraz trudniej.
Plecak ciąży niemiłosiernie, nogi odmawiają
posłusz.eństwa a z nieba leje się prawdziwy
afrykański żar. W sumie nic dziwnego, jestem przecież w środku pustyni i to w dosłownym 'ZilaC'Zf;oiu tego słowa Już trzeci
dzień wędruję 700 metrów „pod ziemią'' dnem kanionu. Widoki są rzeczywiście niesamowite. Szkoda tylko, ż.e nie bardzo mam
·
siłę i ochotęje podziwiać.
Początek trekkingu teżwcalenie był najła
twiejszy. Z,ejście na dno kanionu jest bardzo
niebezpieczne. To właśnie na pierwszym
odcinku zginął kilka lat temu nieostrożny niemiecki 1iuysta. Mnie się na ~e udało,
ale ciWlQ plecak dał się mocno we :maki nit>przyzwycz.ajonym do wysiłku kolanom
Po trzech dniach wędrówki rozumiem
doskonale, cz.emu do środka kanionu wejść
można tylko zimą. Dla turystów otwarty
jest on wyłącznie pomiędzy majem i paź
dziernikiem (czyli wtedy, kiedy w położonej
na południowej półkuli Namibii jest najzimni~). Latem temperatura musi być tam naprawdę zabójcza Nawet zimą z nieba leje się
niemiłosierny żar. Wędrówka w samo połu
dniejestwłaściwieniemoż:liwa Wtedy lepiej Kobieta z plemienia Himba. Tak włosy; jak i skórę ma pokrytą mieszanką
działa
unikać słońca, ja wykorzystuję ten cz.as na tłuszczu, popiołu i ochry; co skutecznie chroni przed zabójczym
niem promieni słonecznych.
odpoczynek) orzeźwiającą kąpiel w rzece.
Zresztą f'Zf;ka Fish jest dla mnie prawdzi-·
Dzięki niej nie tylko
mam się w czym wykąpać, ale przede
wszystkim co pić. Gdyby nie f'Zf;ka, pf'Zf;jście kanionu nie byłoby w ogóle możliwe.
Przy tak intensywnym marszu i wysokiej
temperaturze potrzebuję dziennie aż 5 litrów wody. Szkoda tylko, ż.e nie wziąłem
tabletek do jej odkażania ..
Krok z.a krokiem, mozolna rutyna trwa.
Marsz dłuży się niemiłosiernie. Ciekawe e
jeszc'Zf;kilometrówdo końca? 15,20 amoż.e
25? Nieważne, nie ma co się 7.astanawiać.
Trzeba brnąć do przodu.

wym wybawieniem.

***

Moja afiykańska podróż minęła tak szybko, jak żadna inna Moż.e dlatego, ż.e była tak
niesamowitą kulturę.
ekscytująca i pełna wrażeń. Teraz pozostały mi już tylko zdjęcia, no i pamiętnik. Za
1 sierpnia • Fisia Rhrer
kilka lat przyjemnie będzie do niego z.ajrzeć i powspominać wizytę w parku Etosha, pobyt u plemienia Himba, trekking
Fish River Canyon był jednym z ostat- Jeden z najbardziej osobliwych widoków w Afryce: plaża w rejonie Kapsz- w kanionie Fish i wiele innych namibijnich miejsc, które odwiedziłem w czasie tadu (RPA) a na niej pingwiny. Ich obecność przypomina, że dalej na połu skich przygód
Sebastian Domżals/d
pobytu w Namibii. W przeciwieństwie do dnie jest już tylko kilka tysięcy kilometrow oceanu - i Antarktyda.
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SAMOCHODOWE
Polonez Truck 1.6 gaz, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 0601-303-279.
VW Polo 1.4, 1998 rok, 82 tys. km, 3 drzwi,
C7.Cl'Wony - sprzedam. Tel. 046/837-73-61
po 17.00.
~: Astra 1.4,3di 1.6,5d;CC700-sp=dam. Tel. 0604-569-679.

Kupię każdy

samochód do kasacji (wydam
lub w komis do sprzedania
Tel. 0605-695-882. .
iaświadczenie)

Kupię każdy samochód do kasacji (wydam

DROBNE •

Tico, 1998 rok, I05 tys. km, ciemnozielony sprzedam. Tel. 0693-157-108.
Opel Kadett 1.7 D, 1989 rok, bak, po remoncie silnika, lekkÓ uszkodzony, I. 700 zł - sprzedam Tel. 0609-524-829.
Kupię absolutnie każdy samochód
cały, uszkodzony lub skorodowany.

Tel.0668-421-165.
Seat Ibiza 1400, 2001 rok, salonowy sprzedam. Tel. 0503-168-408.
Opel Astra 1400, 2000 rok, I właściciel
- sprzedam. Tel. 0668421-165.

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

iaświadczenie)

lub inne powypadkowe.
Tel. 0504-199-580.
Części - Ducato, Ford, Hyunday, Renault Il
D, Polonez, 125p, 126p, Lada 2107, Ford
Mondeo (blacharskie) - sprzedam.
Tel. 0504-199-580.

126p, 1996 rok, 400 zł; Skoda Favori~
1991 rok + gaz, 800 zł - sprz.edam.
Tel. 05~28-521.
Honda Civic, 1995 rok, gaz, bogate wyposa-

Seat Cordoba 1.4, 1997 rok, benzyna + gaz;
Opel Astra 1.8, 1992/93 rok, benzyna + gaz,
bogate wyposaż.enie - sprzedam.
Tel. 046/830-30-37.
Ford Mondeo 1.8 TCDI, 1999/2000 rok, alufelgi 16", poduszka powietrma x 4, el. szyby,
el. lusterka, el. st fotelakierowcy,ABS,klimaty7.acja, wspomaganie, c.zamek, radio CD,
podgrzewana paednia szyba i lusterka, hak,
sprowad7.ony z Holandii, I 6.900 zł - sprredam. Tel. 046/862-32-60, 0880-301-094.
Opel Astra 1.6 comb~ 1997 rok, sekwencyjna instalacja gaz.owa, klimaty7.acja, el. szyby,
el. i podgrzewane lusterka, poduszka kierowcy, wspomaganie, c.zamek, alufelgi 15", sprowad7.0ny z Holandii, 11.500 zł - sprzedam.
Tel. 046/862-32-60, 0880-301-094'.
Opel Astra 1.8 combi, 1994 rok, instalacja
garowa, wspomaganie, c. zamek, sprowadz.<>.
ny z Holandi~ 6.800 zł - sprzedam.
Tel.. 046/862-32-60, 0880-301-094.

DROBNE

VW Transporter T4 2.4 D, 1995 rok,
15.000 zł brutto - sprzedam.
Tel. 0692-601-689.

26.01.2006 r.

biały,

Absolutnie kuplę auta po 1990 roku,
wszystkie marki, 100"/a satysfakcji
1 dojazd natychmiastowy.
Tel. 0511-371.000.

Sprz.edarnprzyczepkęsamocbodową300kg.
Telc 046/838-76-87 _
Opel Astra, po wypadku; przycz.ą>ka do cią
gnika; garaż przy ul. Nowej w Łowiczu sprzedam. Tel. 0601-743-322 po 14.00.
Skoda Favorit - w całości lub na C7,<(ŚCi tanio
sprzedam. Tel. 0660-548-374.
Tico SX, 1997 rok - tanio sprzedam.
Tel. 046/837-75-49.
VW Golf Il 1. 6 TO, 3-dnwiowy, I.OOO zł,
sprawny- sprz.edam. Tel. 0502-534-518.
w.utburg 1.3, 1990 rok - sprz.edam.

Całe i uszkodzone kuplę, Głowno.
Tel. 0606-238-179.

Mercedes 124, 1991 rok,3.0+gaz,automat sprzedam. Tel. 046/831-85-71.

Suzulci Super Carry 970 cm' , 1994 rok -~prze
dam Tel. 042C719-27-88.

Opel Astra 1,7 turl>o diesel 1994 rok, interculer (ISUZU), cz, pp, wk, s:zd, af, nn, welury,
inne, I właściciel w kraju - sprzedam.
Tel. 0601-394-542.

Fiat 126p, 1991 rok - sprzedam.
Tel. 0693-566-219.
Skoda Felicia 13 Combi, 2000/01 rok, cena
11.500 zł - sprzedam. Tel. 0501-591-261.
Kia Sportage 2.0 TOI 4x4, 1999/2000 rok,
cena 30000 zł - sprzedam. Tel 0501-591-261.
Renault Megane li 1A 16V 98 kM, X
2003 rok, srebrny metalik, 6x airbag,
ABS, el. szyby, wspomaganie, centralny zamek, alann, 3-drzwiowy, salonowy, I właśclclel, bezwypadkowy,
stan Idealny - sprzedam.
Tel. 0502~766.
BMW E39, XII 1996 rok, benzyna, bogate
wyposażenie, grafitowy, stan bardzo dobry.
Tel. 0509--061-804.

żenie,9.000zł-sprzedam. Tel.0605-680-709.

VW Passat 1.8, 1996 rok, granatowy, kraj sprzedam. Tel. 0889-344-873.

Fiat I25p, 1990 rok, stan dobry.
Tel. 024/277-95-95 wiecwrem.

Po!OJJC'Z, gaz, 1996 rok - sphedam.
Tel. 0889-125-892.

Lanos, 2000 rok, gaz - sprzedam.
Tel. 0508-953-694.

Żuk, 1988 rok - sprzedam.

Opel Astra 1.4 16V'combi, 2001 rok,
19.200 zł- sprzedam. Tel. 0506-173-283.

Kupię combi, 2000-2002 rok, Diesel.
Tel. 0508-953-694.

Fiat Uno 1.4, 1995 rok, 5-drzwiowy, 4.800 zł
- sprzedam. Tel. 0601-804-616.

Citroen Berlingo 1.9 D, VI 1998 rok, bezwypadkowy - sprzedam. Tel. 046/837-83-52,
0607-383-180.

Fiat Brava 1.6 l6Y, !996 rok, benzyna, gaz,
stan idealny- sprzedam. Tel. 0660-680.306.

Audi 80 1.8 gaz, 1990194 rok - sprzedam.
Tel. 0511-315-179.

Polonez Caro Plus 1.6, stan dobry; agregat
uprawowy - sprzedam. Tel. 046/838-77-76.

Ford Ęscort combi 1.6, 1999 rok, benzyna stan
idealny, 8.700 zł-sprzedam.
Tel. 0606-378-327.

Punto I.I SX, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 042/719-20-77, 0604-392-876.

Ford Transit Max 2.5 D, 1992 rok-sprzedam.
Tel. 0606428-162.

Tel. 046/838-16-66.
Absolutnie kuplę każdy osobowy caty,
uszkodzony lub zniszczony.
Tel. 0505-945-772.

Seat Ibiza 1.6 + gaz, 2000 rok, kupiony
w salonie, sel"\l(isowany, bogate wyposaże
nie - sprzedam. Tel. 0698--085--068.

Renault 19 l.4+gaz, 1993rok,5.800zł-sp=
dam Tel. 0601-804-616.
Opel Astra 1.4 +gaz, 1997 rok, Sedan,
10.800 zł - sprzedam. Tel. 0601-804-616.

Opel Vectra, gaz, 1991 rok, batchback - sprzedam. Tel. 0606-463-540.

Opel Corsa 1.2, 1996 rok, 8.800 zł_ sprzedam.
Tel. 0601-804-616.
·

Mazda 626 GF 2.0 +gaz, 1998 rok, srebrny
metalik, pełna opcja, 4 poduszki powietrzne,
hak - sprndam. Tel. 0600-298-202.

Daewoo Tico, 2000 rok, 5.800 zł -sprzedam.
Tel. 0601-804-616.

Stannan - chłodnia 1998 rok, motocykl Honda 650 - sprzedam Tel. 0504-475-567.

=:~~~
Mercedes 608 D, 1980 rok - sprzedam.
Tel. 0692-101-989.
Ford Escort 1.4, 1991 rok, szyberdach, centralny zamek, alufelgi - sprzedam.
Tel. 0660-294-203.
Nissan Micra, 1984 rok, nowy gąz - sprzedam. Tel. 0505--065-046.
Toyota Yaris l.0,Xl2001,68tys.km,cenado
uzgodnienia - sprzedam. Tel. 0509-891-135,
046/838-26-40.
Citroen BX.1990rok; 126el 1996rok-spu.edam. Tel. 0602-615-126.
Seicento 900, 2000 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-65-14.
Maluch, XI 1999 rok - sprzedam.
Tel. 0604-526-273.
Cinquecento, 1997198 rok - sprzedam.
Tel. 0503--067-846.
-

Mondeo, 1994 rok (drzwi, ma<lki, reflektory)
-sprzedam. Tel. 0504-199-580.

OGŁOSZENIA

Żuk, I 982 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-14-27.

Nubira li Sedan 1.6 16V + gaz, 2000 rok,
bordowy, 11500 zł _ sprzedam.
Tel. 0601-204--034.
Fiat Uno 1.4, 1997 rok, 5 drzwi, 4.500
sprzedam. Tel. 0504-129-814.

Ford Escort combi 1.8 TO, 1997 rok, giana~
klimatyzacja, ABS, wspomaganie, centralny
7.3lllCk, el. szyby, 2x poduszka, 10800zł -sprzedam Tel. 0607-273-734.
Polonez Caro, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 0512-199-706.
Seicento, 200 I rok, błękitny metalik - spu.edam. Tel. 0607-504-067.
l26p, 1997 rok_ sprzedam.
Tel. 0607-504--067.

Ford Escort combi 1.8 D, 1992 rok - pilnie
sprzedam. Tel. 0886-3 I 5-636.

Seat Toledo, I 993 rok, gaz - sprzedam.
Tel. 0500-167-670.
Opel Corsa, 2002 rok - sprzedam.
Tel. 0608-539-560.
Ford Mondeo, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 0501--040-690.
BMW 520i, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 0509-791-220.

Opel Astra 1.4, 1992 rok, bordowy - sprzedam. Tel. 046/838-84-30, 0504-416-742.
BMW 3 I8J, 1993 rok, gaz, stan dobry, alufelgi 16", nowe opony - sprzedam.
Tel. 0502-730-030.
Fiat Siena I . I6V gaz, 1998 rok, srebrny metatik, stan bdb-sprzedam. Tel.0606-490-95 1.
Daewoo Lanos 1.5 16V gaz, 1999 rok, zielony metalik, stan bdb _ sprzedam.
Tel. 0606490-951.
Skoda Felicia 1.3 gaz, 1999/2000 rok, I wła
ściciel, czerwona, garażowana, zadbana, stan
bdb, 10.SOOzł-sprzedam. Tel. 0600-226-519.
Skoda Felicia 1.3, 1998 rok, Il właściciel zielony metalik, stan bdb, 8800 zł - sprzedam.
Tel. 0600-226-519.
Fiat Punto Il, 2000 rok, I właściciel, granatowy metalik, 3-dnwiowy, wspomaganie, centralny ~ 68 tys. km., stan bdb, 12.500 zł
-sprzedam. Tel. Ó600-226-519.

Fiat Uno I.O, 1992 rok, 5-drzwiowy,
bez śladów korozji, stan bdb - sprzedam.
Tel. 0608-409-744.

NissanNX I00, 1993 rok, zdejmowany dach
- sprzedam. Tel. 0602-123-360.

Peugeot 405 1.9, 1991 rok, gaz, elekllycme
szyby, centralny zamek - pilnie sprzedam.
Tel. 0507-267-179.

Cinquecento 700, 1995 rok, czerwony,
bez śladów korozji, stan bdb - sprzedam.
Tel. 0500--026-841.

BMW 524 TO, 1990 rok, cz.amy, alufelgi,
komplet opon zimowych, stan dobry,
7200 zł - sprzedam. Tel 0660-513-236,
0660-513-439.

Sprzedam koła zimowe 145n0/ 13 i letnie
165/65/14. Tel. 0608-409-744.

Opel Astra 1.4 benzyna, gaz, 1994 rok, elek-

CC po wypadku-sprzedam. Tel.088-609-80').

trycme szyby, radio, 175 tys. km-sprzedam.
Tel. 0600-818-296.

Citroen BX 1.4, 1985 rok-sprzedam.
Tel. 046/837-15-26.

Volvo 340 GL 1.7 benzyna, gaz, 1988193 rok
- sprzedam. Tel. 0660-934-416.

Opel Vectra, 1998 rok, wersja angielska, pełoewyposaż.enieopróczskóry, 7.500 zł-sprze
dam Tel. 0602-288--075.
Mercedes 200 D, 1994 rok, kremowy kolorsprzedam. Tel. 046/838-89-11._

VW - sprzedam na cz.ęści. Tel. 0668-167-315.

Fiat Siena 1.4, 1998 rok, po wypadku - sprw-

Kupię osobowe - całe, rozbite, skorodowane. Tel. 0601-391-405.

dam. Tel. 0660-663-327.
Opel Kadett 1.8, 1991 rok - sprzedam.

Sprzedam alufelgi 195x65. Tel.0887-477-155.

Tel. 0668-427-041.

Ford Escort Bolero 2 combi 1.6 l 6Y, 1999
rok, granatowy, I właściciel, serwisowany,
garażowany, oryginalny pizebieg 55 tys. km,
cena 17.200 zł. Tel. 0506-995-253.

Opel Astra 1.6 + gaz, 1994 rok, biały,
3-<lriwiowy - sprzedam. Tel. 0600-741-147.

Nissan Patrol GR 30Tdi 2001 rok, pełne
wyposażenie bez nawigacj~ BMW 520 1999
rok, pełne wyposażenie bez nawigacji, Honda Civic, 1996 rok, salon, I właściciel.
'fel. 0602-673-181.

Seicento I.I gaz, 2000 rok, I właściciel,
alufelgi - sprzedam. Tel. 0606-395-256.

Seicento 900, 1999 rok, metalik, I wlaściciel,
idealny - sprzedam. Tel. 0606-395-256.

Uno I.O, 1996 rok, metalik, 5-0rzwiowy,
bezwypadkowy, idealny - sprzedam.
Tel. 0606-395-256.
Lanos Sedan 1.5 16Y. gaz, 1999 rok, metalik,
wspomaganie, idealny, I właściciel - sprzedam. Tel. 0606-395-256.
Opel Col'Sll I.O l 2V, 1998 rok, 67 tys. km,
metalik, salon, 3-drzwiowy, idealny - sprz.edam. Tel. 0606-395-256.

Ford Escort 1.6, 1992 rok - pilnie sprzedam.
Tel. 0501-270-197.
CC 900, 1993 rok, do remontu - sprzedam.
Tel. 0691-090-215.
Pajio Weekend HL J.616V +gaz, 1998 roksprzedam. Tel. 0501-133-067.
Fiesta 1.3, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0608-457-113.
BMW 2.5 TO, 1991 rok- sprzedam.
Tel. 0608-457-113.
BMW 318, 1995 rok-sprzedam.
Tel. 0608-457-113.
VWGolfl.9TO, 19954rok-sprzedam.
0608457 113
Tel.
- ·

MatizJoy, 1999 rok-sprzedam lub zamienię
na tańszy. Tel. 042/719-20-77, 0604-392-876.
Passat 2.0i combi, 1991 rok - sprzedam lub
zamienię na mniejszy. Tel. 042/719-20-77,
0604-392-876.
Fiat 125p - sprzedam. Tel. 0509-435-262.
Łada2107, 1500, t991 rok,żuk, lllB, 1991
rok,plandeka-sprzedam.Tel.0887-491-188.

Seat Ibiza, 1.3, 1995 rok, gaz - sprzedam.
Tel. 046/838-62-43, 0605--067-414.
l)aewoo Espero 1.8 ~ 1999 rok, centralny
zamek, immobili=, autoalann, wspomaganie
kierownicy, elektrycme seyby i lusterka, instalacja garowa, I właściciel srebrny metalik,
8.300 zł - sprzedam. Tel. 046/863-34-24,
0694-633-656.
Żuk, 1985 rok, siazybia stan dobry - spu.e-

dam. Tel. 0691-499-866.

Fiat Cinquecento 700, 1997 rok, I właściciel
-sprzedam. Tel. 0509-156-794.

Opel Vectra, 1993 rok, na części lub wcałości
- sprzedam. Tel. 0506-119-917.

VW Vento 1.9 TOI, 1994 rok- sprzedam.
Tel. 0509-791-220.

Opony używane • Importer.
Tel. 0602-133-182, 046/837--01-00.

Renault 19 1.7 gaz, stan dobry - sprzedam.
Tel. 0693-322-719.

Fiat Punto, 1995 rok, wiśniowy metalik,
5-dnwiowy, immobiliz.er, radio, stan bdb sprzedam. Tel. 0692-639-555.

Ford Escort l.3i, XII 1991 rok-sprzedam.
Tel. 0696-417-148 po 17.00.

Opel Cahbra 1992 rok, gaz - tanio sprzedam.
Tel. 0503-i41-414.

Sprzedam kola zimowe - Ford.
Tel. 0600-164-138.

Fiat Seicento 900, 1999 rok gaz-sprzedam.
Tel. 046/838--06-24.

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

Ford Orion 1.8 D, 1991-1995 rok, czarny,
alufelgi, el szyby-sprzedam.
Tel. 0604-792-718.

Seat Toledo 2.0, 1992 rok, granatowy, stan
dobry - sprzedam. Tel. 0607-613-259.

Fiat 126EL, 1996rok,standobry-sprzedam.
Tel. 0501-818-524.

Nufelgi 0215"zoponami 195/50-sprzedam.
Tel. 0609-135-463.

Xsara combi 1.6, silnik elektrycmy 5 kW, Xi
1998199 rok - sprzedam. Tel. 046/837-10-49.

Polonez Caro, gaz, 1995 rok, 2.300 zł - sprze..
dam. Tel. 0603-741-485.

Tel. 0697-677-530.

Cinquecento 900, 1996 rok, 4.800 zł; Opel
Astra combi 1.4, 2000 rok, szary metalik
11.900 zł - sprzedam. Tel. 046/863-06-10,
0694-547-204.

Renault Megane, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 0500-167-670.

Honda Civic, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 0602-647-607.

Toyota Corolla, 1999 rok, biała + gaz - sprzedam. Tel. 046/838-67-75, 0504-169-288.

Sprzedam cz.ęści do Poloneza, Peugeota 405,
Fiata Tipo 1.6 D i 1.6 benzyna; alufelgi.
Tel. 0605-617-841.

Polonez na wtrysku, gaz, stan dobry,
1995198 - kupię. Tel 0692-252-931.

Mercedes 123 200 D, 1978 rok, „weteran
s:zbs", stan dobry - sprzedam.
Tel. 0604-970-429.

VW Golf 1.6 TO, 1987 rok, biały, 3-drzwiowy, 5.000 zł - sprzedam. Tel. 0608-516-735,
046/838-90-26 po 16.00.

Kuplę każdy samochód.
Tel. 0605-948-751.

Fiat Uno 1.4, 1997 rok - tanio sprzedam.
Tel. 0602-107-529.

zł - Kupię każde auto do I.OOO zł.

Peugeot 306 1.9 D Sedan, 1995 rok - sprzedam. Tel. 0501-230-900.

Opel Astra n 2.0 TOL comb~ 1999 rok,
bogate wyposaż.enie - ~Tel. 0660-934-416.

VW Golfill 1.6 benzyna, 1994 rok, cz.amy,
wspomaganie, c.zamek, elektryka szyb, ogrzewanie tylnej szyby, 9400 zł - sprzedam.
Tel. 0502-259-435.

Tel. 046/838-6!-34 po 18.00.

Tico, 1998/99, I właściciel zielony metalik sprzedam. Tel. 0502-507-768.
CC 700, 1997 rok, I właściciel-sprzedam.
Tel. 0509-156-794.

Ford Transi~ 2.5 D, 1995 rok, kiótki podwyższany - sprzedam. Tel, 0503-528-645.
Skoda Felicia, 1.3, 2000/2001 rok, I właści
ciel, przebieg 33 tys. km, srebrny metalik,
bezwypadkowy - sprz.edam.
Tel. 0600-394-592.
Cinquecento kuplę. Tel. 0500-420-702.

TICO kuplę. Tel. 0500-420-702.

Golfl ,w dieslu, stan dobry - sprzedam.
Tel. 051 0-038-050_
Ford Mondeo 1.8 + gaz, 1994 rok, 7.900 zł,
Escort 1.6, 16 V, 1998 rok, 9.ooo zł - sprredam. Tel. 046/831--07-89, 0604-233-371.
Ford Scorpio comb~ 1995 rok, 2.0 , benzyna,
bogate wyposażenie, 7.000 zł - sprzedam.
Tel. 0694-745-543, 0600-911-609.
VW Golf Il 1.6 TO, 1992 rok, 4.500 zł-sprw
dam. Tel. 0694-745-543, 0600-911-609.
Ford Fiesta 1.8 D, granatowy, 4.500zł-sprre
dam. Tel. 0694-745-543, 0600-911-609.
BMW 318~ 1995 rok, alufulgi, c. ZłllJek, alarm,
elektryka, 13.500 zł - sprzedam.
Tel. 0694-745-543, 0600-911-609.
Volkswagen Passat 1.9 TOI, 1997 rok, felgi
l 6c - sprzedam. Tel. 0880-812-127.
Fiat Bravo 1.9 TO, 199611997 rok - sprzedam. Tel. 0888-445-679.
Renault 19, 1~3/1994 rok- sprzedam.
Tel. 0888-445-679.
Ford Escort 1.3, 1993 rok, radio, sz. dach, regulacja świateł, kierownicy, odcięcie zapło
nu - sprzedam. Tel. 0665-365-847.
Opel Astra combi l.7D, 1992 rok, bordo metalik, szyberdach -sprzedam. 96-330 Puszcza
Mariańska, ul. Sobieskiego 29.
Opel Vectra 2.0, XII, 1999 rok-sprndam
lub zamienię na tańszy i mniejszy.
Tel. 0501-715-609.
Fiat Punto, 1996 rok, 5-drzwiowy, zadbany
sprzedam 111 0509732-602
· e.
·
Skoda Felicia 1.3 MP!, 2001 rok, 11.700 zł,
bezwypadkowa - sprzedam.
Tel. 0603-588-228.
Seicento I.I, 2002 rok, I
dam. Tel. 0600-944-728.

właściciel

- sp=kupię.

Opel Astra Sedan, bezwypadkowy Tel. 0694-216-417.
Daewoo Nexia z gazem - kupię.
Tel. 0692-829-882.

Cinquecento 900, 1995-1998 rok - kupię. Tel.
0695-502-628.
Punto 5-drzwiowe Tel. 0606472-251.

kupię chętnie.

Opel Corsa, bezwypadkowy Tel 046/834-81-14.
Daewoo Lanos do 8.000 zł Tel. 0606436-231.
Seicento, 1998-2000 rok Tel. 0695-509-226.

kupię.

kupię.

kupię.

Seat Cordoba, 1998-2001 rok Tel. 046/834-81-13.

kupię.

Volkswagen Polo, bezwypadkowy Tel. 0608-108-139.

kupię.

Opel Vectra Sedan 1.6, I6V, 2000 rok + gaz,

Daewoo Lanos 1.5 + gaz, 2000 rok - spu.edam lub zamienię na tańszy.

srebrny metalik - sprzedam.
Tel. 0697-725-858.

Tel. 0509-369-540.

Kia Sportage Jeep 2.0, TOI, 1998 rok,
5-0rzwiowy, sprowadzony.
Tel. 0663-432-767.

Seatlbiza, 1.90, 1994rok,RemultScenic 1.6
+ gaz, 1998/1999 rok - sprzedam.
Tel. 0608-634-384.

Patio Weekend II 1.2 !6V,54.000km, niebieski - sprzedam. Tel. 0888-657-724.

Mercedes308D, 1994rok, wywrotka-sprzedam. Tel. 0608-634-384.

Golfll, 1.8 benzyna l986 rok, l.3 benzyna
+gaz 1985 rok, czarny-sprzedam.

Suzuki Witare, 1995 rok- sprzedam.
Tel. 0502--061-163.

Lakiery samochodowe, materiały lakiernicze
- auta osobowe, dostawcze, cięi.arowe.
Tel. 0512-391--051.

Tel. 0696-450.906.
Opel Vectra 1.7 D, 1992 rok, cena4.500 złsprzedam. Tel. 0502-997-862.

Golf 3, 1993 rok, diesel - sprzedam.
Tel. 0502--061-163.

Sk<?<la Favori~ gaz, 1995 rok, idealna, czerwona,4.800zł-sprzedam. Tel.0603-512-417.

Golf 19 TDi, 1996197 rok, srebrny metalik,
wyposażenie-sprzedam. Tel.044/710-63-97,
0665-498-719.

ABC kuplę osobowy, caty, uszkodzony. Tel. 046/831-85-71, 0501-681-006.
Citroen Jumper 2.8 HOI max, bogate
wyposażenie, ład. 1.350 kg - sprzedam.
Tel. 0602-779-790,
po 19.00. 024/282-21-85.

Toyota Tercel 1988 rok, gaz-sprzedam.
Tel. 0606-710-189.
VW Passat TOI 115 kM, 2000 rok, sz.eść biegów, bogate wyposażenie, sprowadzony sprzedam. Tel. 0691-582-662.

Opel Astra headback, benzyna + gaz,
1992 rok -sprzedam. Tel. 0695-184-580.
Astra combi l.7TD, 1995 rok, =kodzony
zderzak - sprzedam. Tel. 0512-614-314.

Opel Astra 1.4+ gaz, 1995 rok, fiolet metalik,
c. zamek w kierownicy, airbag, 5-<:frzwiowy,
6.900 zł- sprz.edam. Tel. 0509-837-633.
FordFiesti'l. l, 1990rok, czerwony, 3-<irzwiowy, 1.850 zł+ opiaty. Tel 0509-837-633.
Skoda Felicia 120 l stan bardz.o dobry, 600 zł
- sprzedam. Tel. 0607-160-958,
046/835-33-55.

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „łłt.":. KWIACIARNIA ,,IKEBAtłA" NA NAROŻNIKU NOWEGO RYNKU I UL.KOZIEJ;
• KWIACIARNIA .EGZOTYCZNA" NA UL. STANISlAWSKllGO 6; • KIOSK OS. DĄBROWSKIEGO 24 - RAMPA; • J<IOSK LOTTO NA OS. BRATKOWICE; • FIRMA
.BODEX" NA UL. MOSTOWEJ 5; • SKLEP P.. KRYNICKIEGO NA UL. ŁĘCZVCKIEJ; • SKLEP P. JANKOWSKIEJ W JACKOWICACff; • SKLEP P. PIECHOWSKIEJ
W CHRUŚLINIE; •SKLEP P. PAPIERNIK W KOMPINJE, BEONARACH l N~BOROWIE; •$KLEP P. PACLER W BOBROWNIKACH; •SKLEP P. MOTYLSKIEJ W JAMNIE;
•KIOSK P. ŁAZIKOWSKIEJ NA RYNKU KOPERNIKA W KIERNOZI; •SKLEP P. BEJOY W OSTROWIE; •SKLEP P. GOJ W PARMIE; •SKLEP P. MARCZAKA W KRĘPIE
I W DOMANIEWICACH; •SKLEP P.KOWALClYKA PRZY UL. GŁOWACKIEGO W ŁYSZKOWICACK; •SKLEP P. WODZYŃSKIEGO W ROGÓŹNIE; • SKLEP GS
W ZŁAKOWIE KOŚCIELNYM; •SKLEP P. FIGATA W,NlEBOROWIE; •SKLEP P. SZALENIEC W ZABOSTOWIE; • SKLEP P. SOKALSKIEJ W ZAWADACH;
• SKLEP P. TOMCZAK W 8RODNYM JÓZEFÓW; • SKLeP P. SZYMAŃSKIEJ W WEJSCACH; •SKLEP P. FOKS W GRUDZACH STARYCH NR 60; a SKLEP P. GASIK
W RYBNIE NA UL. DŁUGIEJ 2; • SJ<LEP P. WIERZBICKIEJ W STACHLEWIE; • SKLEP P. TOPOLSKIEJ W KURABCE; • SKLEP P. GREFKOWICZ W HUMINIE;
•SKLEP P. RYBUSfEWicZĄ W ZDUNACtł; • SKLEP SPotvwczv W SANNIKACH, UL WARSZAWSKA 165; • SKLEP P. DRAGAtilsKIEJ W KOCIERZEWIE PŁN. l RÓtYCACH
PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „WIEŚCI":. KWlACIARNIA

l>OBEJA
GŁO\'VNIE, UL. WOJSKA POŁSKIEGO 24;
•SKLEP SPOŻYWCZO-MIĘSNY W GŁOWNIE, UL SIKORSKIEG0-4; •SKLEP WIELOBRANżOWYWGt.OWNIE, UL. HUTA JÓZEFÓW BL. 3; Jl KIOSK PRZeMYSŁOWY
W SfRYKOWIE PLAC tUl<ASł~Sł<IEGO 2; • SKLEP Z ARt. SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWYMI W Si'RVKOWIE, STARY RYNEK.
•

w

OGŁOSZENIA

26.01.2006 r.

Passat B5, 1.8+ gaz, 1997 rok, bogate wypo- sprzedam. Tel. 0502-313-450.

saż.eo.ie

Seicento 900, błękitny metalik, 1998 rok, gaz
4-micsięczny - sprzedarii. Tel. 0502-156-468.

Escort 1.6, 1998 rok, 9.300 zł.
Tel. 046/839-04-89. 0604-233-371.
Fiat 126p, 1990 rok. Tel. 0667-961--003.

Okazja! Mieszkanie M-2 35 mkw., c.o„

IV piętro, os. Kostka, 35.000 zł.
Tel. 0512-255-421, 022/838-78-51.
budowlana w Łowiczu, 3.000 mkw„
infrastruktura, bliskość handlu, usług, dworoow (kolejowego, autobusowego). Zainteresowanemu inwestorowi wyślę ofertę z dokumentacją. Tel. 022/633-69-46.

Działka

l,30haziemi III klasy, toożliwośćzabudowy,
dostęp do neki, Domaniewice.
Tel. 0508-174-717.

Passat 1.9 IDI, X, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 0602-657-581.
Cinquecento, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0691-295-051, 046/833-07-98.
Tarpan Diesel 239, stan bardz.o dobry - sprzedam. Tel. 0505-693-252.
cały,

uszkodzony, osobowy Absolutnie
kupię. Tel. 046/831-85-71, 0501-581-906.

Fon! Transit 2.5 diese~ 1996 rok - sprzedam.
Tel. 0604-158-528.
Skupuję

samochody powypadkowe.
Tel. 0605-100-574.
Naprawa automatycznych skrzyń biegów,
wszystkie mruki. Puszcza Mariańska,
ul. Akacjowa 86. Tel. 046/831-84-39,
0501-461-936.
Kupię każde

Gospodarstwo rolne 7,75 ha, budynek mieszkalny i gospodarczy, Klotyldów, gm. Bedlno, przy trasie Pozna6-Warszawa.
Tel. 022/631-81-55, 042/633-23-01.
3 ha ziemi w Janinowie k. Bielaw.
Tel. 0605-889-175.
Sprzedam lub wydziedawię magazyny i biuro, pow. 300 mkw. przy trasie Warszawa Poznań. Tel. 0502-323-404.

Sprzedam M-5, 75,5 mkw. Tel. 0668-157-179.
Działki

budowlano-inwestycyjne w Bielawach. Tel. 046/838-25-93, 06Ó4-235-514.

auto uszkodzone powy7.ej 1990
roku. Tel.0602-685-613. Sprzedam przycz.epkę 125 x 230. Tel. 0692-309453.

Mieszkanie 72 mkw., IV piętro, środkowe,
os. Bratkowice. Tel. 046/837-55-42.

Absolutnie cały, uszkodzony, osobowy kupię. Tel. 046/831-85-71, 0501-581-906.

Sprzedam 2,5 ha ziemi. Jadziei\ 11, gm. Kiernozia Tel. 0660-967-161.
Sprzedam działkę budowlaną w centrum Łowicza, przy ul. Bielawskitj.
Tel. 046/861-26-62.

MOTOROWE
Sprzedam motocykl WSK, 1967 rok.,
używany. Tel. 046/838-47-11.

mało

Sprz.edam M-;l. os. Konopnickitj, 4 pit<tro.
Tel. 046/837-83-66.

SERDECZNE PODZIĘKOWAN

Mieszkanie dwupokojowe 51 mkw. przy ul.
Kwiatowej. Tel. 046/837-81-14 po 17.00.

Działka

budowlana 2.1 OO m, Winna Góra sprzedam Tel. 046/831-54-90.

Sprzedam działkę budowlaną przy trasie na
Bielawy. Pilaszków 2.

Sprzedam mieszkanie 65 mkw. osiedle Przydworcowe przy ul. Sobieskiego - cegła,
I piętro. Tel. 0887-787-692.

dla wszystkich sponsorów
choinki szkolnej
w Złakowie Borowym

Działkę budowlaną o pow. 5.800mkw. w miej-

R·201

Mieszkanie 3-pokojowe, pow. 60,33 mkw.,
lII piętro, os. Bratkowice.
Tel. 046/837_76-94 .
Mieszkanie 83,35 mkw„ cegła, ul. Bolimowska+ garaż. Tel. 046/837-49-29 po 18.00.
Z.amienię M-3 spółdzielcze, parter, os. Koper-

scowości

Marchaty. Cena 2,50 mkw.
Tel. 0660-416-423.
Sprzedam 4 ha ogrodu w miejscowości Narty
cena 150 tys. zł. Tel. 0660-416-423.

nika, Głowno, na małe komunalne (niekoniecznie w blokach). Tel. 042/655-56-60 po
18.00.

Dom Skierniewice 240 mkw„ działka 1.030

Sprzedam dom, budynek gospodarczy + ga200 mkw., wszystkie media, centrum
Głowna Tel. 0606-790-472.

Sprzedam dom w Skierniewicach.
Tel. 046/833-03-60, 0602-639-865.

raż,

Sprzedam

działki

budowlane przy trasie
Tel. 050'J-171-283.

mkw„ 6 pokoi, 2 kuchnie, garaż. wszystkie
media Tel. 046/833-53-23, 0501-581-930.

Dom usługowo-mieszkalny + dom stan suro-

wy, w centrum Białej Rawskiej - sprzedam,
cena 280.000 zł. Tel. 0504-907-382.

Sprzedam dwie przylegle działki budowlane
w Głownie. Tel. 421719-35-79.
budowlane w Głownie
przy ul. Jabłońskiego i Cebertowicza.
Tel. 0421719-10-55 po 18.00.
Uzbrojone

działki

NIERUCHOMOŚCI
-KUPNO
Kawalerka. Tel. 0692-101-989.
M-3 w Łowiczu lub w Skierniewicach - kupię. Tel. 0668-105-890.

Popów, Strzełcew,t.agu
lub okolice.
Tel. 0601-257--098.
Kuplę ziemię:

SZJJW, Goleńsko

Nowy dom w Rawie Mazowieckiej - sprzedam. Tel. 0608-456-588.

Kupię lub wynajmę M-2 lub M-3 w Głownie.
Tel. 050'J-700-328.

Mini gospodaratwo L, JO ha w tym 30 arów

Sprz.edamdomwsegmencieRawaMazowiecka, os. Tatar. Tel. 0505-639-611.

Kupię działkę budowlaną

Sprzedam dom, 2 garażes1ansurowy, częścio
wo wykoócz.ony, Rawa Mazowiecka.
Tel. 0603-201-621.

Kupię lub wynajmę domek w Skierniewicach

GARAŻE
Do wynajęcia garaż. murowany, ul. Wygoda
przy hali OSiR. Tel. 046/837-51-02.
Garaż

przy ul. Bolimowksiej - sprzedam,
wynajmę. Tel. 0668-314-253.
Sprzedam garaż murowany na os. Tkaczew.
Tel. 0606-671-069.

86 mkw„ os. M. KOOOJXIickitj.
Tel. 046/837-46-11 po 15.00.
Sprzedam działkę l,20ha(szer.50m), media
Jasttzębia Tel. 046/837-07-47.
Sprzedam dom parterowy, stm surowy, działka 920 mkw., Bełchów. Tel. 0880-280-797.
Sprzedam

działkę budowlaną

I OOO mkw.,

Sprzedam garaż murowany na os. S:rarych
Szeregów. Tel. 0608-391-498,
0665-437-008.

niany, 7 km od Łowicza. Tel. 0501-068-291,
0461837-67-50.

Wolny garaż, os. Broniewskiego.
Tel. 0692-101-989.

Sprzedam mieszlcanie 25 mkw., !l piętro,
os. Broniewskiego I/Il. Tel. 0507-071-041,

światło, woda, ogrodzona, mały domek drew-

Sprzedam tanio dom 4-ldni, wykońcwny
+ 2 garaże bliźniaki w Rawie Mazowieckitj,
os. Tatar. Tel. 0601-366-072.
Sprz.cdam~budowlanąopow.500mkw.

Rawa Mazowiecka, os. Tatar.
Tel. 0601-366-072.

Kupię

mieszkanie w Łowiczu, 1-!l piętro,
45 mkw. Tel. 0605-578-488.

powyżej

Działkę budowlaną,

925 mkw., wszystkie

media. Skierniewice, ul. Widok 13.

na ul.

Wynajmę

kiosk, ul.
Tel. 0600-854-329.

na biuro lub gabi-

Dom, segment, du7.e mieszkanie w Skiemiewicach. Tel. 046/833-78-55.

NIERUCHOMOŚCI
-WYNAJEM
na stancję. Tel. 0663-721-390.

Pokój wolny. Tel. 0692-101-989.
Do wynajęcia lokai na magazyn lub działał15 x 5 x 3, we, siła. Tel 046/837-68-90.

DOŚĆ

Do wynajęcia lokal w centrum Łowi
cza - na gabinety lekarskie.
Tel. 0602~4-$1.

kawalerki w Łowiczu
(I-VIII 2006). Tel. 046/837-31-52.
Poszukuję

piętro

budynku, osobne

wejście

Wynajmę kwatery pracownicze
Tel. 0602-630-316.

Do

(Głowno).

wynajęcia pół

Głowna.

domu na wsi, 5 km od
Tel. 0421710-82-26.

Do wynajęcia lokal 70 mkw.
Tel. 0421719-44-22.

Do wynajęcia dom (Głowno) na
mieszkanie. Tel. 0600-164-138.

zakład

lub

Tel. ()6()')-457-800.

Tel. 060'J-837-144.

wynajęcia o po.w. 44 mkw.
w centrum Łowicza. Tel. 046/837-l2-14,
-06
0663 5_733 _

Mężczyzna,

Dom ll5mkw.,działka2200mkw.wMysla-

kowie

Mieszkanie 32 mkw. Tel. 0241235-10-48.
Działka budowlana 0,82 ha,
Tel. 0605-562-651.

Łowicz.

(wieś)

- tanio. Tel 0509-838-356.

1,96 ha ziemi z lasem, z możliwością zabudowy, gm. Bielawy. Tel. 0504-181-667.

Sprzedam dom w stanie surowym, nie nalayty dach, Skierniewice, Skłodowska
Tel. 0604-135-138.

72 mkw„ IV piętro, środkowe, os. Bratkowice. Tel. 046/837-72-11.

Sprzedam segment powierzchnia użytkowa,
240 mkw. Skierniewice. Tel. 0603-808-300.

2 ha ziemi przy trasie Warszawa-Pomiń (poodrolniona). Tel. 0508-953-694.

Mieszkanie w centrum Skierniewic,
45,60 mkw., poddasze. Tel. 0504-520-152.

Sprzedam, wynajmę działkę, pow. 640 mkw.,

Działkę z fimdamentami, okolice WidoktL
·
Tel. 046/833-74-27.

Lokal na sklep spożywczy, os. Dąbrowskie
go. Tel. 0693-126-258.

łowa

Sprz.edam M-4 i garaż na os. Bratkowice.
Tel. 0698-618-921 po 17.00.

Łowicz, os. Górki Tel. 0661~30-735.

FABRYKA OKIEN PCV

.....,.._......_.__.RUKOSIN 4

lOWICZ: NOWY RYNEK 29, TEL. (046) 837-63-53

KUTNO: UL. REJTANA 6, TEL. (024) 254-60-02
3-komorowy SOFTLINE; 5-komorowy PERFEKTLINE
•Szyby k 1,0
• Kolorowe 5-komorowe okna
w cenie 3-komorowych
• Transport, pomiar - gratis
•Szybkie wykonanie - 7 dni

11-171

~ 1435

·

41 O' •
1465

netto

Wynajmę

lokal 45 mkw., ul. Długa

Tel. 0660-699-025.

Łowicz,

Tel. 046/837-78-26.

Silnik z reduktorem na wciągarlcę, wyciąg.
Tel. 0504-350-641.
Sprzedam odzież używaną, 5 zł/kg; metkowwieszaki plastikowe, manekiny. Tel 0504-861-133.

Drewno, bielarka ciągnikowa, wełniaki.
Tel. 0692-101-989.

czeniadla firm. Tel. 0600-365-799.

NIERUCHOMOŚCI
-SPRZEDAŻ

Sprzedam wieżę Samsung.

Sprzedam krajzegę jednÓosi6wkę do ciągnika; małą elektrownię wiatrową; oś do przyczepy. Tel. 0603-184-796.

Wynajmę lokal w Łowiczu, min. 50 nikw„
centrum lub okolice, z możliwością dojaz.du
dużym samochodem dostawczym.
Lokal do

Mikroskop 2-okularowy, nowy.
Tel. 046/837-61-28.

Do wynajęcia mieszkanie 30 mkw. w Skier:niewicach, pokój z kuchnią.
Tel. 0888-649-716.

M-3, 48 mkw„ obok dworca, 9 piętro, Skierniewice, ul. Mickiewicza, 68.000 zł.
Tel. 0504-138-342, 046/832-65-30.

Sprzedam rnieszłcanieM-5, 72 mkw. V piętro,
Widok. Tel. 046/832-85-39.

Betoniarka 2501. Tel. 0601-303-279.

nicę igiełkową;

Odzarazwynajrnępornieszczenianabiuralub

Mieszkanie 60 mkw., os. Bratkowice.
Tel. 0603-099.826.

demontażu.

Lokal do wynajęcia 25 mkw., wszystkie media w Rawie Mazowieckiej ul. Jerozolimska
27. Tel. 046/815-11-64.

Lokal pod działalność, 40 mkw.
Tel. 046/837-10-69.

Sprzedam garaż, os. Bratkowice.
Tel. 046/837-89-71.

do

Nowa, stacjonarna nagrywarlcę DVD z twardym_dyskiem 40 GB. Tel. 0501-230-890.

(Głowno).

Komfortowy dom, du7.e zabudowania gospo-

Mieszkanie 60 mkw„ IV piętro, Widok, wraz
z garażmi. Tel. 046/832-70-48.

Kupię konstrukcję szł<lami

- dla

firm lub osób prywatnych, trasa Łódź - Łowicz (Krępa) lub sprz.edam.

darcze, działka 3,6 ha, ogrodzona, Skierniewice. Tel. 0889-950-912.

M-3 w Łowiczu. Tel. 0604-175-920.

Skup złomu: metale kolorowe, makulatura, folia biała i kolorowa, butelki
po napojach (PET). stryków, ul. Ozorkowska 10. Możliwość własnego transportu. demontaż konstrukcji stalowych. Tel. 0606-238-181.

Tunele foliowe. Tel. 0501-601-271.

Spr=lam dom w Mysiakowie, 120 mkw.
z poddaszem, działka 29 arów, budynek
gospodarczy. Tel. 0604-087-618.

Sprzedam garaż na os. Bratkowice przy cmen-

(wszystko).

lokalu w Skierniewicach, Rawie
Mazowieckiej. Tel. 0508-90'J-732.

Mieszkanie 43 mkw. Tel. 0660-469-758.

tarzu. Tel. '046/837-70-18, 0694-783-932.

Kupię drewno iglaste tartacŻne.
Tel. 0605-142-474.

Poszukuję

Sprzedam garaż, os. Szarych Sz.eregów.

Mieszkanie 32 mkw., os. Starzyńskiego 6171.
Tel. 083/355-46-61.

Kupię zbiornik na olej opałowy do I OOO l.
Tel. 046/837-12-14, 0663-065-733.

Tel. 0606-377-034.

Sprzedam lub wynajmę sklep na os. Bratkowice. Tel. 046/837-68-90.

Sprzedam garaż na os. Bratkowice.
Tel. 0606-447-777.

monety srebrne I 0-, 20-złotowe oraz
monety 2-złotowe okolicznościowe z lat
1995-2002. Tel. 0695-727-589.

Kupię

Kuplę złom

0221785-31-55.

Tel. 0606-764-495.

Lada chłodnicza dl. l m. Tel. 0508-324-558.

Tel.0504-3~1.

Sprzedam garaż przy ul. Kwiarowtj.
Tel. 046/837-47-94.

Tel. 0889-950-912.

KUPNO • RÓŻNE

Skupujemy używany sprzęt rehabilitacyjnotreningowy. Tel. 046/862-18-12,
0509-867-229.

5127.

Wynajmę pomieszczenie gospodarcze, budynek inwentruski 250 mkw., budynek składo
wy 300 mkw. + teren przy budynkach. Rogóźno 30, tel. 046/838-31-35.

Górne

lub okolicy może być do remontu.
Tel. 0691-846-129.

Długa

Lokal do wynajęcia, ul. Krakowska.
Tel. 0692-722-045.

Waiyńskie-

go. Tel. 0501-042-860.

Przyjmę

Dom, osiedle Póh:tocna - sprzedam.
Tel. 0691-911-914, 0606-990-597.

Wynajmę pomieszczenie

net w Lowiczy, ul. Stary Rynek 24/30c (obok

Kawalerka - do wynajęcia
Tel. 046/837-31-98.

50 mkw., c.o., Il piętro, os. Kostka
Tel. 0607-328-007.

Tel. 042171-92-771.

dla studentów lub mło
dym osobom pracującym. Tel. 0500-231-554.
Wynajmę mieszkanie

budowlane, ładnie położone, Strobów, koło Skierniewic. Tel 0504-125-855.

MZTS 250, nowy wał, łożyska, simeringi,
cylinder po szlifie, cena 500 zł - sprzedam.
Tel. 0888-285-186.

Bliźniak, Głowno.

Poszukuję · mieszkania - 2 pokoje lub
domku w Łowiczu. Tel. 0665-195-306.

ratusza). Do wynajęcia dla firm są również
miesz.kania w bloku w Łowiczu
Tel. 0600-365-799.

Działki

519 mkw., Głowno,
ul. Kas:z!anowa, wszystkie media
Tel. 022/681-36-25 po 18.00, 0607-945-243.

Lokal do wynajęcia w centrum Łowicza.
Tel. 0887-602-881.

2,6 ha, media, 5 km od Rawy
Mazowieckiej. Tel. 0661-248-259.

Dom - zabudowa bliźniacza (Głowno),
76 mkw. (3 pokoje) z działką 550 mkw.
i domem wolnosto~ 50 mkw, media, garaż.,
budynek gospodarczy. Tel. 0421719-11-41
po 17:00.
Działkę budowlaną pow.

Firma Handlowa poszukuje do wynajęcia
lokalu w centrum Rawy Mazowieckiej.
Tel. 0604-272-140.

Przyjmę młodą dziewczynę na mieszkanie
w Warszawie. Tel. 046/837-57-13.

Działka o pow.

Sprzedam działkę 3000 mkw., obręb Wyskoki. Tel. 0885-126-665.

Sprzedam pół bliźniaka,
Tel. 0608-359-373.

rolno-budowlanych, bez zabudowy.
Klewków, tel. 0604-970-429.

DROBNE

Sprzedam M4, 60 mkw. w Skierniewicach.
Tel. 046/833-78-55.

Sprzedam skuter marki Quest, 2004 rok.
Tel. 0507-693-211.

Łowicz.

OGŁOSZENIA

26 mkw„ saks terier - sprzedam.
Tel. 0880-037-474, 046/837-59-12.

Dmosin-Kołacin.

Doro piętrowy z działką, ul. Warszawska.
Tel. 046/837-09-12.

DROBNE •

gabinety-StaryRynek,ŁowiczorazpornieszWynajmę lokal na dpalalność- Skierniewice
trasa na Łódź, 85 mkw.+ parking 100 mkw.

poszukuje niedrogiego mieszkania, pokoju na Widoku. Tel 0694-205-336.
Lokal na działalność 35 mkw. Rawa Mazowiecka -wynajmcc. Tel. 046/814-22-93,
0502-955-459.

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

IQ.

Cyfrowy restaw satelitarny; piecyk szamotowy Płomień. Tel. 0887-060-154.
Piec Żubr miałowy, 29 kW, na gwarancji.
Tel. 046/838-78-30.
Drukarka Lexmark Z.25.
Tel. 0603-506-931.

ul. Zduńska 45, tel. (046) 837-35-84

OFERUJE:
• pełny asortyment leków
leki recepturowe
• insuliny
• szczepionki
parafarmaceutyki

• leki dermatologiczne i przeciwalergiczne „
leki homeopatyczne
• zioła i preparaty ziołowe
humany i odżywki dla dzieci
• środki higieniczne i opatrunkowe
• kosmetyki firm VICHY, ZIAJA

Apteka uczestniczy w wogramach, np. „Zyskaj Zdrowie", „Apteka Dobrych Cen",
„Centrum Diabetyka" skierowanych do osób o zwiększonym
zapotrzebowaniu na preparaty ochrony zdrowia wybranych grup.
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Sprzedam narty zjazdowe Salomon z wilp:aniami Rooigool. Tel. 060')..524-676.
Sprzedam telefon komódcowy w Plusie - Sagem. Tel 0661-709-045.
Sprzedam piec c.o. 1,2 olsztyński i zantraillr~ 200 I. Tel 0503-515-552.
Sprzedam kanapę aarożną i komplet wypoczynkowy, stolik rozkładany.
Tel. 046'83745-64.
Sprzedam kompletne wyposa7.enie zakładu
fiy.qe.skicgo w bardzo dolxym stanie.
Tel. 0509-258-866, 0461832-61-51.
Sprz.edam witrynę chłodnicią.
Tel. 0603-897-110: 046/839-29-60.

OGŁOSZENIA

DROBNE •

OGŁOSZENIA

Drewno kominkowe. Tel. 046'838-68-24.

Zldrudnię sprzedawcę - ~-

Tel 0691-991-000.

Sprzedam drewno kominkowe.
Tel 0886-427-375.

'"'""""się)dopra7--·-'-'ę""'-·--(rue·
-.......
~"~'""
cy w pi=:rii. wiek do 24 lat

LJIUlAIUJ

Altfmator IOO zł, slazynię 200 zł,

2'rlcr7aki

80 zł, do Fiata 126p. Tel. 046'814-53-05.

1V 36 cali Phi~ 2002 rok, cena 1.400 zł,
1V Sony 25 cali 400 zł, Tuner Cyfry Plus 250
zł, Rawa Mazowiecka. Tel. 0601-366-072.
i

Siłownię tanio!!! 150 kg. obciążenia: sztanga prostą, łamana, sztangielki, ławeczka ła
mana Rawa Mamwiccka. Tel 0601-366-072.

+ 8 kneseł 800 :rl, (nowy)
Rawa Mazowiecka. Tel 0601-366-072.

Stół rozkładany

Sprzedam m=yny do produkcji skarpet
i fonny. Tel. 046'838-28-07, 0889-910-653.

piżma.ka

z- niedrogo.

Docieplenia budynków, blacharz dekarz, fachowcy, całe brygady zatrudnimy. Stala praca na terenie miasta Łodzi 1 woj. Zakwaterowanie.
Tel 042J205.44..29.

Zldrudnięmlodegokelneradopracywrestwkucharza do restauracji i grill baru
w Juracie na okres od kwietnia-w=śnia lub
tylko na czas wakatji Tel 0501-794-279,

Zatrudnię

Sprzedam szafę, sian bdb. Tel 046'837-J0..26.

0581675-27-92.

Sprz.edam sotę Beatę; futro karakułowe, sian
bdb. Tel. 046'837-52-27.

Sprzedam fOOcpian aqtyk, sprawny, w dolxym
stanie. Tel 046/833-01-63, 0697-999-307.

Aplleka pilnie zalrudni maglslra i łllchnika fannacji. Tel. 0502-705-828 po

Sprzedam monitor kolor 17".
Tel. 046/837-57-13.

Sprzedam przycząicę 125x230.
Tel 0692-309-453.

SprzedamwitiyoęchloOOiczą.7.311Rl.arkęoraz

Sprzedam płytę garową do zabudowy Aristoo PH6 40MSV (nowa).

Tel. 046'837-68-90.

do restauracji i grill baru
w Juracie na okres od kwi.mia-~ (wymagimy jc;z. angielsla) i kelnerki na CZ1S wa-

Tel. 0504-520-152.

Nagrzewnice powietrza, wózki pale-

Sprzedam tanio piec elektiyc:my 220V.
Tel 046/833-84-69.

Plzyjmę na slaŻ. Z.ajazd Szymanowice.
Tel. 0601-439-657.

Sprzedam piec C.O., węglowo-miałowy.
Tel 0698-663-279.

Zatrudnię ttthnika fiumacji

Tel. 046/838-06-54, 0501-179-357.
Bie:żnię nową

Tel_ 046/83747-85.

Tel0604-158-528.

Sprz.edam bale~ Tel. 0500-385-907.
Drewno kominkowe. Tel 0503-068-193.

Zatrudnię

KroJputer Pentiwn O z moniton:m- tanio.
Tel 0500-204-559.

Antena CB President, nowa.
Tel. 0888-718-102.
Piec akumulacyjny, materac
(nowy). Tel 0502-768-100.

odleżynowy

Kroiputer, poc.esor 1,2 GHz, 256RAM, <tyg<

Zwrot~ z pracy- NK'lllC)', Europa ZacboOOia. Tel 071-385-20-18.
Zatrudnię ...,__,,.....,ę z on ... ;_,_„.....__
.....,.,......._ .,...,.... ~"~""""b
z tkaninami,...,,, ul. Browarnej IO
w
w;:::,._ CV~,do sklepu.

..,i-.;.

Hydraulik wykwalifikowany z
żcm-podejmiepracęodzaraz.
Tel. 0691.(,()0-553.

długim sta-

Kierowca kat A, B, C,D, CE-podejmiepracę.
Tel IJ604.216-292.

:lalndiimy handlowca - Żnajomość języków
obcydimile widziana. Praca w'1Jichkmi przy
Pałacu w Nieborowie 6 dni w tygodniu,
wolne poniedzialki CV, tiix 0411640-78-51,
o-maił:

Tel 0697490-006.
Akordeon l:locblu Verdi 3.
Tel. 0665-243-247.

Scanili Serwis Łowicz- poszukuje~
chanlków, staż "*'- 3 lała, prawo jazdy &te, wojsko. or.ty pisemne na
mes: t.owicz, u1. Armii Krajowaj 100
lub .....licznie 046/837-38-14.

,Sprz.edam silnik W7 2.4 D.
Tel <MJ09-171-736.

Poszukuję elektryka-autoo Kiernozia,
tel. 0606410-951.
Młody, wyksz1alcenie śre<kiie - matura, lllt>gulowana służba ~skowa. stolarz meblo-

wy z paktyką, inwo jazdy kal B - podtjmie
pracę. Tel 0501-707~.

Mloda, dyspozycyjna, wyksztalcei Ile
(Int. rolnictwa), komputer,
prawo jazdy kal B - podajnie pracę.
Tel 0897-85J.800.

wyższe

Tel 0691-621-0'J!l.

7.alrudnię ~

do gabinetu 1er.lpii dolt>MFDYK, ul.
Ułańska 2, gab. 7. Przyjmujemy: Śl". 16-19,
sob. 8-14. Informacja i ~: 046/862-1812, 0509-867-229. Kurny zawodowe; za-

gliwości bólowych~

świadczenia

MEN, www.sdenta.pl

Przyjmę cbałupoictwo stdlnówlca, ovi:dock,
dwuiglówlca, mereszka. Tel 0511-971-llO'J.

Dziewiarza, mechanika - skarpety
Ma1ac DE - poszukuję
Tel 0602-869-719.

SZWllC7.ki (możliwość wysokich
ube-lpiec:zmia). Bielawy,
tel. 0600-312-701.

Przyjmę szycie na stdlnówkę, ova:łor:k, lańcumc.ow'l dwuiglówkę drabinkową
Tel 0604-417-26o.

Sklep Głowno, ul. Wojska Polskiego 50 ofo·
ruje używane: komputery, monitory, telewirory, AGD, autoradia. Tel. 0880-032-933.
Sprzedam regały magazynowe, silniki eleke, motoreduktor, szlifierkę srolową
Tel. 042'719-59-36.
Sprz.edam wanoę akrylową nową 170 an.
Tel 0887-630-595.

Sprzeda! jabłek. Głowno.
Tel. 042/71~79.
Sprz.edam fotelik samochodowy w bardzo
dolxym stanie do 18 kg, cena 100 :rl.
Tel <1661-709-045.
Sprzedam trawę nasierul'l RaigJllS.
Tel. 0241277-62-04.

w Skiemiewicacb.

Zatrudnię szwaczkę - bielizna niemowlęca,
opiekunki młodej d:yspoz;ycyjnej siała inca, Stryków. Tel 0512-3J0..849.
do 15-miesięcmego dziedra w Wan=wie.
- Zatrudnię dekarzy i pomocoików.
Tel. 0501-002-041.
Tel 0609-846-316.
Zldrudnię SZW3C7ki. Tel. 0608-637-060.
Zldrudnię piekarza do pieca.
Zldrudnię do pracy w gospodrustwie rolnym. Tel. 0509-877-081.
Tel. 0602-673-181.
Zatrudnię szwaczki - I, I D11iana.
Tel 0600-052-848.
Młody rmcis1a podejmie każdą_ pracę, prawo
jazdy kat. B. Tel 0661-677-932.
Zalrudnimy tynkaay gipsowych - agregat.
Zldrudnię opoatora koparl<o-ladowarlci, m11- Tel 0500-037-006.
l3IZ}' i pomocników budowlanych.
Serwis zatrudni na kOfZYSłnych waTel 0667-728-283.

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

Wtdeofilmowanie Kasia - wesela, cluzty, k<>mtmie. Tel. 046'837-87-68, 0602-633-407.

Studio ,,Kroton" - nagrania cyfrowe. DVD,
montaż - tanio, solidnie. Tel 046'8374748,
0606-870-767.

Usługi

hydrauliczne -

pełny

zakres.

Sprzedaż kotłów węglowych,

mialo-

wych i na eka-groszek Zakup pieca
z moutaże.n 7"/o VAT}. Zduny 9,
tel. 046/838-75-63, 0601-379-355.

Zatrudnię ekspedientkę, również do przyuczenia zawodu. (aktualnie nieucząca się).
Hennes Kamioo. Tel 060l-076-657.

terowy. Tel. 0887-674-630.

Tel. 0693-332-588, 046/837-22-94

Szukam do wspólpracy kosmety~ wizaSkiemiewicach,
przy zakładzie liyzjerskim.
Tel. 0505-552-531.
żystkę lub manikiurzystkę w

Wtdeofilrnowanie - profesjonalnie, tanio.
Tel 0600447-843.

Wtdeofilmowaniecyfiowe-DVD-tanio.
Tel 042'719-29-28, 0603-451-221.

Nte ryzykuj utraty be:z=mych

wspomnień!

P=gTaj pamią!kowe k=ty wideo na
DVD. Tel. 0509-620-300

płytę

Pos:ruiruj<my do pracy w charakt=e bostes-

Wideofihnowanie, tanio. Tel 0608-244400.

sy. zarobki do 500 71 dziennie z zakwatero.
waniem. Tel. 0665-W-71 I.

Wideofilmowanie, cyfia, tanio.

pracownika w gospodaIStwie sa-

fumJkaje

pracy. Tel. 0600-550443.

Z.aklad cukiemiezy zatrudni cukiernika
w Skiemiewicach, ul. Ogrodowa 11.
Tel 046/8324 I-Oli
Glówna księgowa, du2e doświadcmńe, produkcja, handel, usługi - szuka pracy.
Tel 0510-249-670.

z

doświadczeniem.

Tel 0607-295-440,

046/835-38-35.

Firma budowlana zalrudni inżyniera o specjalności roboty drogowe lub ogólnobudawlane do pracy na budowie na 1frcnie całeg(l laajlL Tel O46'833-98-28 wew. 18.
Firma zalruOOi kierownika robót <kogowych.
Tel O 461833-98-28 wew. Il.
Firma zalrudni wykwalifikowany cieśli
i zbrąjarzy. Tel O 461833-98-28 wew. 11.
Zatrudnię opcnlOIÓW maszyn
(biparkc>-ładowarka,

budowlanych
równiaib, walec).

Tel. 0603-755-726.

Tel 0608-244-400.
Cyfrowe studio Foto - Wideo: nagrywanie
analogowe i cyfrowe: uroczystości ślubne,
studniówki, zdjęcia i fotorą>ortaże (plener,
wirtualne da). cylinwa obróbka obrazu; staDVD,
cjonarna nagrywadra DVD, zapis
CD, SVHS, VHS, montaż na zlecenie.
Biała Rawska, ul. Mickiewicza 12h.
Tellfux. 046/815-83-98, 0604-588-132,
e-mail: eduk@wp.pl

m

wenl. jazdy kal

B, C, D, E. Tel. kootaktowy-

Tel 046'832-1 ().()6, 0509-105-004.

USŁUGI

INSTAL.-BUD.-REM.

CyfrcMe wldaofilmowanle, foeografowanie, palna obróbka komputarowa,
DVD. Tel. 046/837-84-85, 0608-484-079.

tynki, malowanie -

Balustrady ze stali '*'1lzewnej.
Tel. Q!i04.-065.376.
~remonty pomleszczeti
i elewacji Zlll'Mlfłlal)'Ch - kosztorysy,
pro;etd:y, referencje. Tel 0601-812-262.

stolarski - schody, poręcze. drzwi,
inne (wyrób i montaż).
Tel 046/837-59-11, 0606-617-497,
046/83a-08-64.
z.akład

podłogi,

Kompleksowe wykańczanie wnętrz, docieplenia budyoków. Tel. 046/837-08-07,
0607-168-196.
Wykonuję wykończenia wnęb7.,

docieplenia

budynkowe. Tel. 0603-992432.
lnstlłacje

technicznej ochrony mienia: alarmowe, pizociwpcrż.aro telefooic:me, dnm<>funy, bramofony, 1clewizja dororowa. Montaż, naprawy, koosawacja. Profesjooałiml
w przystępnej cenie. Tel. 060 l-W7-689.

Tel 0695-699-385.

Usługi

hydraulicme, naprawy (lrobne.
Tel 046/837-22-04, 0604-245-722.
Glazura, terakota, kliokifr, ogro<b.mia,
rarstwo. Tel. 0691-715-543.

~

Gama proponuje ushlgl hydrauHcz-

Ukladanle kostki brukowej.

ne wraz z materialem, nowoczesne

Tel. Q508.286.519.

piece na eko groszek I uniwersalne..
Tel 046l830-05-48, 0602-687-341.

Rfmooty kocqileksowe mies:dcań.

Tel 0668-262-745.
Cylclinowanie, układanie parlcietu.
Tel. 06()4.334-891.

Beloo - cięcia. wybum.nia, rozbiódci.
Tel 0606-192-951.

remootowo-budow docieplanie
budynków, wybńczaiie wt,,.tiz od A do Z.
Wyrem gratis. Faknay VAT.
Tel 046'83()..~ po 20.00, 0510-158-877.

Usługi

Dach-l.ux, Gnlegorz ~ olenije spniedaź blachodachów8k, dachówek ceramicznych, blach trapezowych, rynian ""~ &m,
podbltllę

I Inne akcesoria

~

Dobra jakość, konkurencyjne ceny.
ŚWladczymy uslugl blachanllo-dalaslde, kryde dachów. t.owlcz, ul. Jana
Pawia I 23. Tel.lru: CM61837-61~,
~72M19.

Wanny - odnawianie; gwarancja.
Tel. 0603-753-973, 04Ml30-37-61.
Żaluzje, rolety, verticale. Tel 046'830-37-61,

0603-753-973.

Glazura, terakota, gładź. panele. Ceny do
uzgodnienia. Tel. 046/837-9543.
Remonty-~

Tel IJ600.225.2i6.
Montaż płyt

gik, gipsowanie, sufity podwieszane, malowanie, panele - 1aoio i solilklie.
Tel. 0507-267:179.

Usługi eleklryczne, 3IDliatyb, sleroMllie,
napawa spaętu AGD. Tel 0509-428-521.

Glazura, terakota, gładź, płyta gik, maJowa..
nie, boa:reria, panele, podłogi, siding. tynki.
Tel 0502-095-@I.
Gładzie gipsowe, gla:zln, llUtJMmic lronio-

ków. Tel 046'838-69-25, 0607-244-358.

Tanio - malowanie, tapetowanie, gładź, płyty
gik, panele podłogowe. Łowicz i okolice.
Tel. 0608-685-867, 046/83().()().14.

USŁUGł WIDEO

gładzie.

Wykańczanie wnętiz.

Video fihnowanie, DVD, foto.

Klycie dachów. Tel. 046'837-51-31.
Zatrudnię mechanika samochodowego z JD-

Docieplenia,

Układanie glazury, lffakoty, panele, gładź
i inne wykoócz.enia. Tel. 046/838-20-56,
0600-626-760.

Hydrauliczne usługi.
Tel. Q506.064..122, 046.'ll37-1~.

Cyklinowanie, poletowaile - nowocmsny sprzęt. Tel O&!M 866-437.
Glazura, ternkota, panele ścieme i podkigowe. Malowanie, gipsowanie, sufity podwieszane i ścianki dzialowe z KIG. Teł. 0508313-799.
Usługi ranontowe - malowanie. glad>ie, płyt

ki - tanio, solidnie, lilchowo.
Teł. 0500-738-600.

P06Zllkuję

P.O.M. Eko-Serwis Sp. z o.o. zatrudni

runkach mechaników i eleldromechanika samochodowego.

osoby na stanowisko kierowca-omia-

Tel 042/719-29-37.

tacz (wymagania: prawo jazdy kat. C)
Sprzedam pierze gęsie.
Tel. 042/719-56-JS.

Zatrudnię koometyczkę

Wideofilmowanie. Tel. 046/837-22-04 po
18.00, 06()4.245-722.

wolne tenniny na 2006 rok.

pracy.

0609-837-100.

Tel. 0604-405489.

hydraulicznie, solidnie, w nowych
technologiach. Tel. 0505-775-266.

Wideofilmowanie cyfiowo, montaż ~

~poszukuje

Fmna 23lrudni aboolweotów szkól wyż<;zych
o kierunku ogólnobudowlanym i lkogowynl.
Tel O 461833-98-28 w. 11, 0601-298-842.

2'11'<lł*i>w,

Zatrudnię

Usługi

Widoofihnowanie. Tel 0607-916-001.

Tel. 0600-550443.

Zatrudnię~ na "1allcJwNaJ kucharz-

kelnec Tel 0602-192-572.

glanny, terakoty, wymiana
instalacji elektrycznych, hydraulicznych, kanalizacyjnych, sufity podwieszane -fachowo. Tel.0602-648-497.

Instalacje elektryeine, przyłącz.a, naprawy.
Tel. 046/837-30-52, 0600-764-11 O.

Avoo - bez wpisowego. Tel O46'832-74-42,
0502-6 I 6-468.

Tel 0696-022.a.7.

Układanie

Wideofilmowanie, obróbka komputerowa,
nowe animacje, DVD_ profesjonalnie i tanio.
Tel 046/837-79-81, 0606-302466.

Studmt zaocmy, prawo jazdy kat. B, obsługa

dmnskcHnQsldego

ZalrudniQ fipjera

Nowe i używane komputery, mooitory, laplopy, notebooki - po konkurencyjnych oenach.

100 m prn:wodu 4-żylowego gwnowego;
dwa silniki do molorówki 19 i 25 MK.
Tel. 0601-297-775.

Tel. 0668-289-505.

Dodatkowy zarobeJc, spr=laż perfum,
wysoka prowizja. Tel. 046/838-60-00,
0663-766-602.

S2llkasz dodatkowej pracy? Lubis-L kosmetyki? Orillame jest szansą dla Ciebie.
Tel. 0501-153-323. 046/839-62-11.

Tel 0502418-790.

Agencja tow.uzyska w KaJowicach zatrudni
przystojnych mężczyzn do 26 lal Bardzo
wysokie zarobki, zakwaterowanie.

Studio Expert L'oreal Profesional, zalrudni
profesjooalnydi liy7jezów oraz kosmetyc2Jci,
23
maniJciurzystki Tel 046'83 - i-02.
Firma budowlana poszukuje podwykonawców do robót brulcarslcich - ukladanie kostki
i kraW«inika. Tel 0601-699-379

z.aópielruję się dziedócm. Tel 066().318-692.

Tanio sprzedam suknię ślubną, nmn. 38.

w Skierniewicach. Tel. 0887-961..()81.

Zatrudnię mechanika samochodowego

Sprzedam komplet wypoczynkowy 3+2+1.
Tel. 0602-641-789.

Na indywidualne zamówienia. Duże dc>świad=nie. Gwaraoeja firmowa i serwis,
FVAT. Tel 0601-946-286.

Z.atrudnię ~do robienia pizzy, praca

Zostiń koosultandcą Avoo a otrzymasz 7 pro..........w oraz ,_;.;......._ __.. ,...._
~.., ..._...., ~.,.,.
.........,
Tel 046/838-60-00, 0663-766-602.

trudnię.

Salcsofrnista. Tel 0692-101-989.

Sprz.edam term1< IOO I i dwa garnki kamicme
..l"' 40 I, 50 l. Tel. 046'838-65-13.

pracowników, wyksztalceoie rolnic:re lub ogJOdnicze, prawo jazd). kal B, praca - tam Łowic:za.
Tel IJ604.23(}.734 po 17.00.

OpmdlJra kqiarlri, kopadro-ladowaO - za-

biuro@hepi.pl

80 Gb,~ CO-RW i DVD.

Sprz.edam lodówkę Amica - tanio.
Tel. 0692-376-224.

pracę.

Studmt prawo jazdy B, obsługa k~

Młody, wykształcenie średnie, prawo jazdy
kal B, C, uregulowana służba wojskowa podtjmie pracę. Tel. 0607-648-6:8'.2_

Sprzedam drewno ~e.
Tel 046'838-06-54, 0501-179-357.

PRACA

rewolwerówkę. Tel 0698-36'7-366.

czasu

downiczym na stale z zamieslkaniem
Tel. 0606-833-036.

Spawad<a 220/380 170 A, wiertarka srolowa

Sprzedam do remontu agregat 4 kW, tokadcę

pracy kierowców podejmie
Tel. 0604-780-752.

z ZUS

Zldrudnię

220 V, komplet do spawania gazowego.
Tel. 0602-366-564.
skląx>

rozliczeń

us, znajomością rozliczenia

Tel. 0602-255-161.

Zldrudnię nęż.ezymę do samodzielnego prowadzenia składnicy ':"=Y" rolniczych.

Drewno opałowe - SjIZCdam.

Lada chłodnicza, regały, waga, lada
wa. Tel. 0602-171-903.

w zakresie

Zatrudnię kelned<ę

Wciągarkę budowlaną. Tel. 046/838-91-28.

www.famapl.com. Tel 046/833--03-10.

Fotografowanie - śluby, plenery.
Tel 0888486-451.

Osoba z doświadczeniem

Zldrudnię kobietę do prac pol7ą!kowych na
siale w Skierniewicach. Tel 051-0-139-731.

-

16.00.

kacji - lipiec, sierpień. Tel. 0501-794-279,
058-675-27-92.

towe, sprężmtd, skrzynki owocowe.

Tel 0602-551-060.

i

Nokia 66 IOi, drukadra HP 3845 na gwarancji - SjIZCdam. Tel. 0691-732-86'.I.

wagę.

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

Zldrudnię pracownika do zakładu blacharslcc>-

lakiemiczego. Tel. 0506-152437.

26.01 .2006 r.

Do szycia bielimy zatrudnię szwaczki, zapewniam ciągłość pracy, Głowno.

prawa pracy, plac,

Tel. 046/837-56-07.

racji Tel. 0604-137-628.
Wyprawione skórki z
Tel. 0503-566-102.

DROBNE

oraz na stanowisko omiatacz (wymagania: prawo jazdy kat. B). Mile widziane: aktualne świadectwo kwalifikacji, prawo jazdy kal E. CV na OO.:

res:

Łowicz,

ul.

Nadbzurzańska

1/3.

Tel. 046f830.35..25.

Tel. 0660-733-348.

Avon - bezpłatne zapisy, super prezenty. SMS/Tel. 0501-032-348,
042/719-44-47.
Avon - konsultantki, super promocja.

Zatrudnię kierowcę, prawo jazdy C+E, tam
kraj. Tel 0607403-256.
:zatrudnię pi=nnana do

szwaczki, Głowno.
Tel 0668-183-608.
Przyjmę

pracy w pi=rii.

SMS~

Poszukuję

do pracy samodzielnego medianika samochodowego, Głowno.
Tel 0507-053-230.

KODAN sp z o.o.
is looking for stock in Boczki Chełmońskie

Stock Supervi~or
Responsibilities:
• perform periodical physical inventory counting
• organizing deliveries to customer
• caring for correct preparing goods to shipping

PROMOCJA :
NAWOZY
Zapewniamy transport HDS

• ceramika budowlana • cement • wapno
• materiały hydrauliczne • piece c.o.
• farby • gipsy • kleje • węgiel • nawozy
BIURO I MAGAZYN: Stryków, ul. Rolnicza 6A
tel. (042) 719-93-83, fax (042) 719-93-84
NOWO 01WARTY llAGAZYN: Głowno, ul. Kolejowa 5
tel. (042) 719-49-60, (042) 719-49-89
~
www.wunax.com.pl biuro@wimax.com.pl

For this Job it will be necessary to have:
• knowledge in English
• good knowledge MS Office package
• well organized in the job
lf you are interested in applying for this position,
please send your ~pplication
via e-mail to ols@btx.dk
For more information's take contact to:
Olga Siewiera, tel. 046/838 40 55
R-1

OGŁOSZENIA

26.01.2006 r.

Zespół

Tyoki, remonty, malowanie, glazura, terakota.
Tel. 046/837-11-49, 0696-601-132.
Kominki - projekty, budowa, dystrybucja ciepłego powietrza.
Tel 046/837~ 0602-282-415.

Kompleksowe wykoóczeoia wnętIZ.
Tel 046/837-84-92, 0602-282-415.
Ocieplanie i adaptacja poddaszy, gips, sufity
podwieszane, panele podłogowe. U nas za
materiał wraz z mootamn :z.ap1acisz tylko 7"/o
WJ. ,,Elbo" s.c. Tel 0502-228-972,
0604-645-981, 046/863-31-74 po 18.00.
Układanie

kostki brukowej, granitowej. Tel. 0692-~ 0461837.Q-S9.
Projektowanie budynków mieszkalnych,
gospodarczycb, ro2hudowy, nactzi.Y, wyc=y,
kosztorysy. Tel 0502-086-592,
046/837-78-38.
Przyłącza,

elektminslaiatj pomiary, wide<>domofooy, RTV-Sat, bramonapędy, systemy
alarmowe (IJ!Ollitoring). Remonty, hydraulika, glazura, terakoła, gipsy, panele, stolarka,
poddasza, VAT. Tel 046/837-50-84,
0601-303-858.

FJektryk - mootaż, naprawa

Tel. 0607-725-830.
Panele podłogowe i ścienne., elektryka _ profesjonalnie, łanio. Tel. 0696-381-880.
Dachy, pokrycia dachowe, konstrukcje,
obróbki Tei. 0609-846-316.
Usługi - tynki gipsowe - agregat.
Tel 0500-037-006.
Wykońa.cnia wnętrz -

wszystko, elel<1ryka
i poddasza, Tel. 0508-213-801.
Nowe systemy fl'b::WC:ZJ!, wodookanalizacyj
ne, kotly ekogroszek, miał. Głowno.
Tel 0602-882-617.
Instalacje wodn<>-kanalizacyjne i CO, faktura Vat Tel. 046/835-31-26, 0604-173-360.

Uslugi remontowe - gladź., płytki, malowanie prace wykończeniowe, tanio i solidnie.
Tel. 0500-738-600.
Remonty mieszkań, gładzie gipsowe, mal<>wanie, prace wykończeniowe, tanio i solidnie. Tel. 0880-686-602.
Panele podłogowe, scienne, glazura, terek<>ta - tanio, solidnie, montaż, malowanie.
Tel. 0694-287-447.
Murowanie, tynki, ocieplanie.
Tel. 046/815-75-85.
Gipsy, malowanie, zabudowy, KG, sufity,
docieplenia Tel. 0607-748-723.

USŁUGI

INNE

Meble pod wymiar-lruchemie, biLUOwe,S'lafy z drzwiami Jll2"SUWDymi. Solidnie.
Tel. 0501-707-657.

DROBNE •

Komputcropisanie. Tel 046/837-46-85.

- wesela Tel 046/838-66-46.

Projekty graficzne, przygotowanie do druku,
banery, szyldy. Tel. 046/837..()1)..37 od IO.OO

NAUKA

do 18.00, 0694-646-915.
Zespół

Oiemia. Łowi<z tel. 0508-186-335.

Zespół mu:tyc;my, wieloletnie doświa<k:2mie.

Tel 06()6.908-346.

Aogielski - powtórka przed maturą, egzaminy. Doświadczony nauczyciel.
Tel. 06()6.295-590 po 15,00.

ry WJ. Tel 0607-406-024.

Makljaźe. Tel 0504-729-661.

Wypracowania. Tel 0600-62&-712.

Naprawa komputerów i inne usługi
k~. Tanio I solidnie.
Tel. Q505.006.331.

Śluby oryginalną Wruszawą.

Język niemiecki, bulgaislci-. tlumac=ia przy-

Tel. 0505-238-115.

Spawanie aluminium, żeliwa, mosiąJru

Tel. 0604-838-050.

i kwasówki. Tel. 0698-467-889.

Zespół

N:iprawa komputerów - tanio. Dojazd
do klienta gratis. Tel 0889-148-039.
Usługi

tramportowe - Renault Masła", fuktu..

Cięcie

drzew niebezpiecznych. Ro-

muzyczny, wesela
Tel. 046/838-39-23, 0601-854-670.

si®e, profesjonalne i zwykłe.

Śluby VW Passat, 2004 rok, srebrny - tanio.

muzyc:zny - wesela, bale,
tanio. Tel 0505-819-002.

przyjęciai

dDna Szychowsc:y. Tel 060U91-492.

Kredyty. Tel. 0503-817-&2.

Kucharka przyjmie wesela, komunie oraz im-

Zespół wesela. Tel. 0241285-41-08.

ixez.y okoliczoościowe.

mieszkaniowe, realiztja

Agencja reklamowa Tel 0609418-933.

Tel. 0603-692-230, 0601-255-153.

Śluby-czarny Mercedes. Tel Otm-741-147.

Regeneracja kartridży,napawa drukarek
u klienta. Tel. 0509-620-300 w godz. 8-20.00

Profesjonalna ot6lug;i muzyc:zna illlp'CZ prowadzona pr2tZ DJ -wesela, bankiety, imprezy
okolicmościowe Tel. 0604-281-361.
Fiana Music Show profesjonalnie przygotuje, zadba o oprawę muzyczną twojtj imprezy.
Tel. 08ro-233-IOO.
Potm:bujesz profesjonalnego DJ czy :resp<>łu, chcesz zapewnić gnściom doskooalą zabawę. Inwcó, zajmiemy się wszystk1m.
Tel 0604-281-361.
Podciśnieniowe pranie dywanów, wykła
dzin, tapicalci meblowtj. Tel 046'837-73-07,
0694-876-103.

Kredyt w 15 minut, gocówka do ręki.
Tel. 046/833-00-85.

Naprawa komputerów i inne usługi ~
terowe. Dojaixl griws, wystawiamy fuktwy
VAT. Tel. 0692-388-492.
Hurtownia odzieży używanej z Anglii.
Tel. 0694-345-300.

'M:sela, zespól z wodzirejan - najtaniej.
Tel. 0604-630-793.

Naprawa sprzętu AGD - części.

Naprawa maszyn do szycia Skierniewice,
ul. Kilińskiego 26. Tel 046/832-29-33,
0602-648-193 godz. 9.00.17.00.

Tel. 0510-158-880.
żele,-

tanio.

l.espół

muzyc:zny: wese'la, przyj<;cia.
Tel. 0607-777-304.
Slim> rachunkowe. Tel. 0697-771-238.
l.espół - żywa, dynamic:zna muzyka, akooleon, saksofon, gilara, wodzirej. Bajec:zneoświe
tlenie. bańki mydlane. Tel. 0608-433-199

wieczorem.
Zespół

- wesela, bale. Tel. 0502-473--091.

Naprawa silników i pras polskich u klienta
Tel. 0601-965-191.
l.aginęla legitymacja studencka

na nazwisko

Micbał Flasza

Tel. 0606-647-491.
Język niemiecJci - matura, korepetycje, !huna-

;-:z;;. ·

- '

. -··.._._ Tel 046'837 34-87
;:;
1

Student PW udzieli korepetycje z matematyki. fizyki, chemii. Tel 046'837-74-21,
0500.104-432.

gowa Stacja Kontroli Pojazdów w Rawie Mazowieckitj. Tel. 0606-626-412,
046/814-48-78 wew. 21.
Projektowanie, aran2acja wnętrz.
Tel. 0607-074-605.
Lincoln Czamy, nowy model, śluby i inne
okazje. Tel. 0604-869-878, 042/637-61-30.
Profesjonalna obsluga imprez muzycznych,
firmowych, koocerty, wesela, karaoke.
Tel. 0505-700.159.
~I: www.mariuszkozlowski.com

Scbladzalniki do mielca, IÓ'Żlle pojemności,
serwis, gwarantja Tel. 046/833-07-27,

Beczki asenizacyjne, ocynkowane, Orkan,
glebogiyzarl<a 2,5 m, gnJber 2,5 m, kombajn .
buraczany Neptun, przyc2ąl)' do sian<rkiszo.
nek, wycinaki do kisl.alek, rozsiewacze naWOZll, siec2icąplle do kukurydzy jednorzę
dowe Pottinger, PZ, Meogele.
Tel. 0241356-24-64, 0512-444-949.

0505-039-888.
Sprzedam bukownik mało używany, kopaczTel 046/838-47-11.

kę kooną.

Sprnldam Bizon Record, 1989 rok, Anna
siewnik Poznaniak; skrzynię
załadunkową do ŻUlca; śrutownik na lcami<.>nie; linkę nową do wyciągu 13 nml.
Tel. 046/838-49-92.

dww7.ędowy;

Sprzedam kombajn zicmniac2llno..y

Siewnik zbożowy Arna:rooe 07 4 m, siewnik
Poznaniak, siewniki do kukwydzy pnemnatyczne, mechaniczne, plug 4-skibowy zag<>nowy, zabezpieczenia spn;żyoowe.
Tel. 0241356-24-64, 0512-444-949.

Bolko Z-643/\, mało używany; plug 3-skibowy gnidziąd7Jci. Tel. 0696-059-903.

Sprzedam 1,8haląkinadBzurą,sianowkostkach. Bedoary 78, tel. 0691-715-496.

Tel 0665-957-735.

Agregat 38 kVA, Stannan-chłodnia 1998 rok,
C-360, silniki i części ciągnikowe różne,
jęczmień siewny i paszowy - sprzedam.
Tel. 0504-475-567.
Sprzedam Ur.rus D28, sian dobry.

Sprzedam IOt pszenicy paswwej.
Tel. 046/838-27-97.
Sprzedam siano, owies, żyto. Popów 146,
tel. Ó461837-61-61 wiecwmn,

Spr=lam jałówkę na ocieleniu.
Tel. 046/838-76-90.

$pr.zcdaln Ur.rus IO14 4x4, sian bdb; Ursus

Sprzedam młodą krowę na ocieleniu.
Tel. 0604-273-324.

Angielski - tylko w weekendy.
Tel. 0607-385-953.
Mfl' matcmalyki - korepetycje.
Tel. 046/837-53-15.

C-3(,(} 3P. Tel. 0501-504-723.
Sprzedam prasę Z-22412, 2001 rok;
Ur.rus C-330 lub C-3(,(). Tel 046/838-90-06.

Sprzedam prasę Z-22411. Tel. 0501-504-723.
Kupię cebulę obieraną, kapustę

i marct.w. Tel. 0602-709-962.

Korepetycje z języka angielskiego, nauczyciel. Tel. 046/837-05-41, 0603-704-267.

Spr=laJn pszenżyto, mieszankę zboż.ową.
Tel. 069.l-824-664, 046'838-49-05 po 18.00.

Sprzedam plug 2-skibowy
Tel. 0660-294-210.

Język !OSY.iski - korepetycje, wypracowania,
nauczyciel. Tel. 046/837-31-83,
0693-398-514.

Sprzedam pszenżyto,
Tel 0604-961-560.

Matura ustna,

wypracowania, korepetycje

żyto, pszenicę.

Sprzedam opryskiwacz 400 I zawieszany.
Tel. 046/838-81-05.

Spr=1aJn krowę wysokocielną.

kie, inne. Tel. 0693-738-382.

Sprzedam siano pra;owane 3 :d/s:zi.

Przyjmujemy zapisy na kurczi;ta odchowane,
ogólnoużytkowe. Tel. CJ:ł61838-28-07,
0889-910-653.

Prace z polskiego, historii. Tel 0602-490-il 5.

Tel. 046/838-30-66.

Sprzedam słomę belowaną, Zielkowice II 104.

Naprawa ciągników rolniccych.
Tel. 046/838-39-68.

Zrobisz to sam najtańszym kosztem.
Kiosk przed kinem Polonez.
Tel. 0509-ó20-300, 0508-132-608.

Wypracowania, prezentacje maturalne, sOlidnie. Dowóz do Łowicza gratis.

Sprzedam jałówkę hodowlaną wysokocielną. Tel. 046/838-78-39.

MLUOwanie budynków mieszkalnych i g<>spodarczych. Tel. 0661-251-301.

Usługi tran.sportowe Lublin kontener 12 m'.
FVAT na życunie. Tel. 0601-297-794.

Kominki - projektowanie. Montaż, dysbybticja cieplego powietrza. Tel. 0503-718-798.

Tel. 0241277-94-09 po 17.00.

Kupię slomę. Jackowice, tel. 0609468-158.

Spr=lrun jalówkę na wycieleniu. Ła:iniki 33,

wszelkiego rodzaju pokryć dacOO.
wych np. okna dachowe, rynny, podbitka, itd.
Szybko, tanio i solidnie. Tel 0607-610.786.

Naprawa komputerów, instalowanie sieci,
montaż nowych podzespołów komputere>wych, modemizacja sprzętu.
Tel. 0698-803-050.

Angielski- profesjonalnie.
Tel. 0604-782-165.
Język rosyjski - tanio, solidnie - matura, wy-

Wydzieriawię łub kupię kwotę m1ec:zną.

pracowania Tel. 046/813-85-04,
0693-491-422.

Tel 0241285-39-88.

Komputeropisanie, rysunki, wykresy,
skanowanie - tanio i szybko.
Łowicz, tel. 046/837-78-71, 0602-277-013.

Korepetycje niemiecki. Tel. 046/833-17-83.

ROLNICZE
Sprzedam sadzarł<ę do warzyw.
Tel. 0603-722-880.

ZATRUDNI
ZATRUDNI
TECHNOLOGA ŻVWNOŚCI INFORMATYKA
WYMAGANE: ./ wyższe wykształcenie
-/znajomość tworzenia receptur wyrobów

z wyższym wykształceniem
ii!

~

./ doświadczenie na stanowisku technologa handlowca

Sprzedaż miodu
zwłasnej Pasieki
Łowicz,

JERZY GARCZARCZVK
1012, tel. (046) 837-50-58
.Moo
.ul. Kaliąl(a 73, tel. (046) 837-1}9;;{)9..

os.

Dąbrowskiego

programu symfonia
(handel, FK, kadry i płace)

Skup żyta. Sprzedaż pieczywa mielonego, olrąb pszennych i ź:ytnich, wafli
mielonych, śruty z mieszanki.
Młyn w Retkach. Tel 046/838-73-45,
046/838-73-28.
Sprzedam ziemniaki Velox, Vmeta, Salina.
Tel. 046/838-72-94, 0501-613-045.

Spr=laJn burak pastewny.
Tel. 0607-889-522.

Sprz.edam jałówkę na wycieleniu.
Tel. 0603-033-709, Belchów 8.

z bardzo dobrą znaiomością

Sprzedam chnuchawę do siana, maszynę
do cebuli, śrutownik Sztorm bez silnika

Tel. 0887-741-817.

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

ze znajomością zagadnień
przetwórstwa mięsnego
(produkcja kanny dla zwierząt)

tel 046/838-72-74.

KOMPUTERO
-PISANIE

m. Koziołki 40, teł.

Sprzedam kombajn buracz.any Neptun ZA 13,
bronowy 2,8 m.
Tel. 024/285-39-73.

Mile widziana znajomość języka angielskiego

Wydzieri.awię lub kupię kwotę
Tel. 0668-162-199.

mleczną.

Spr=laJn siano belowane i luzem.
Mysiaków 183.
Kupię, wydzierżawię burtową kwotę

mlecz6.500 I, woj. łódzkie. Tel. 0602-512-587
po 20.00.

ąą

Kupię kombajn do czamtj poraeczki, hydraulic:zny. Tel. 0500-385-907.

Sprzedam siano belowane. Arlcadia 49.
I

Sprzedam krowę wysokocielną. Stachlew 42,
tel 046/839-60-18.
Sprzedam slomę żytnią 80 grJbelka.

kupię agregat

Domaniewice, tel. 0607-090-232.

Kupię pszenicę paszową

Spu.edarn prasę Z-224, stan bdb; opryskiwacz. Tel. 0512-274-583.

i odbiorę wlasnym

transportem. Tel 0600-623-430.

Sprzedam siewnik Poznaniak, przctrzą.Wk<>
zgrabiarkę 7-gwia7.dkową.

Sprzedam krowę na wycieleniu.
Tel. 046/838-30-05.

Tel. 0602-216-854.

Sprzedam kiszonkę z kukurydzy, siano
i owies. Tel. 046/838-45-80.

do 5.000 l Tel. Otm-287-313.

Sprzedam jałówkę, wycielenie: 21.012006.

Tel. 046/838-83-80.

Sprzedam tura do Ursusa C.3(,().
Tel. 0691-753-392.

Sprzedam kwotę mJcczną 2800 kg.
.
Tel. 046/835-23-54.

Spmxlam siano, burak i zboże.
Tel. 0605-679-209.

Serwo mechanizmu

układu

Zetor. Tel. 0692-146-595.

~

Sprzedam kwotę mleczną 4.200 kg.
Tel. 0698-189-704.

Tel 046/838-84-73 po 15.00.

Gipsowanie, płyty GK, malowanie.
Tel. 0501-489-239.

m. Koziołki 40;tel. 0603-443-140

Sprzedam kwotę mleczną 3.000 kg.
Tel. 0510.281-359.

Prace zaliczeniowe, magister.;kie, liccocjac-

Magisterskie, zaliczeniowe, wypracowania
Tel. 0693-803-050.

874-71·70 wew. 114

grudziądiki.

gratis. Tel 0693-738-382.

lub lase-

G PIORKO!!!~!

Sprzedam slomę prasowaną.

Matematyka. Tel 046'837-85-96.

wyposażyć drukarkę atramentową

046/838-70-32.

Sprzedam beczkę=niz.acyjną 6.000 I, ocynkowana, stan banlzo dobry.
Tel. 0606-641-506.

Tel. 0697-693-616,
046/838-14-35 wiecrorem.

Tanio. Tel 046/837-70-86, 0512~

Krajowy przewóz osób, busy,
18 miejsc, 8 miejsc. Tel. 0602~1-541,

046'838-13-62.

Siewnik 25 rolek - sprzedam.
Tel. 0660-294-203.

Usługi

Instalacje c.o~ montaż i wymiana piecy, glazura, montaż płyt GK, gładź, malowanie, uldadanie paneli. Tel. 0504-572-431,
0506-799-445.

Sprzedam fOZl7lllnik obornika jednoosiowy,
siewnik konny, kabinę ciągnil::ową.
.
Tel. 046/838-45-73.

Jęz. polski - szkoła pod.stawowa, gimnazjum.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu.
.
Tel. 046/837-14-44.

Montaż

Tel. 0602-673-181.

Przywóz rnlóła browarnego.
Tel ~ss.814.

Aby tanio
rową.

Sprzedam kiszonkę kukwydzianą, sadzonki
wierzby energetyc:mej, kukurydzę paszową;
cebula, buraki ćwikłowe - duże ilości.

5pnledam słomę. Tel Q606..324.970.
Sprzedam wyslo<l<i gr.mulowane, mela<;owa520 zVt, otręby pszenne 280 :dit
Tramport. Tel. 0602-174-220.

ho-

Do wydzitriawienia kwota mleczpa
IO.OOO I. Tel. 0511-658-665.

Sprzedam jałówkę wysokocielną.
Tel. 0506-142-964.

Prawnik - porady, pozwy, wnioski.

hydraulic:zne. Tel. 0603-917-448.

zwierząt

Kupięowies, mieszankę. Tel.

Naprawa sprzętu AGD. Łowicz,
ul. Armil Krajowej 44.
Tel. 0461837.S1-98, 0691-861-244.

wydrukować pracę dyplomową

kolczyków cla

0602-587-434.

Docieplenie budynków i elewacji, możli
wcili:. tynków akrylowych, realizacja zamó.
wień 2006 rok, konkwmcyjne ceny.
Tel. 0880-201-924.

Regmeracja kartridży, naprawa drukarek
u klienta. Tel 0509-620.300 w godz. 8-20.

Sprzedaż

dowlanych. Najniższe ceny.
Tel 046/838-62-19, ~131-109.

Niemiecki - korepetycje, tłumaczenia
Tel. 0693-833-062.

Statystyka, matematyka - student
Tel. 0691-961-143.

Wypożyczalnia przyczep towarowych i lawet, nowo OIWar1a ulica Katowicka 2. Olm;-

046/838-60-06.

ne

Tel. 0600-852-174.

Projekt ogrodów w zimowej promocji
I zllmkw. Tel. 0505-266-276.

Sprzedam ciągnik C-3(,(). Tel. 046/838-17-19.

Tel 046/861-25-29.

Malt2natyka - student UL, 25 zł/ 90 min.

Wezmę w <!zitriawę kwotę mlecmą,
Tel. 0241277-90-55.

Sprzedam siano, pszenżyto jare, mieszankę.
Bedoary 141. Tel. 046/837-86-14,

Sprzedam krowę cielną, Tel. 0698-932-303.

Polski - korepetycje, prace pisemne, egz.aminy, matura. Tel 0504-086-942.

21

0609-788-373.

Kupię krowę cielną.

Tel 0508-186-351.

Kucharlca - wesela, komunie i illlle imprezy
okolicmościowe, tównici: pieczenie ciast
Tel. 046/831-61-51.

ŚWietlikl kaleni~. drzwi skrzydło

Szkola malowania - profesjonalne przygoło

20.00.

DROBNE

we, paesuwne do budynków inwentarskich. Tel ~17-19,

wanie do ASP. Nauczyciel akademicki, absolwent ASP. Tel 0886-423-737 od 18.00.

Korepetycje z języka niemied<iego.

Auto alarmy _ tanio. Tel 0604-200-002.

Spawanie aluminium.
Jaslrzl<bia 45, tel. 0504-065-376.

Przedlu2anie pamokci,
Tel. 0511-494-701.

Korepetytje - język niemiedci - tanio.
Tel 0888-971-634.

Aogielski dla dzieci i młodzieży, profesjonalnie - korepetycje, wypracowania
Tel. 046/837-53-15.

Tel 046/837-8446.
Książeczki

Tel. 046/837-78-15, 0507-194-820.

OGŁOSZENIA

kierowniczego

Wycina=: kiszonek; agregat uprawowy
i podorywkowy; śrutownik bijakowy; pług , Schladzalnik do mleka Alfa Lava! 550 I.
3-skibowy obrotowy; siewka do nawozu; Tel. 0692-146-594, 046'838-33-31
siewnik, przyczepka do pm:wozu koni, dmuKupię buraC7.ek: i brukselkę.
chawa do zOOża. Tel 0509-293-050.
Tel. 0695-052-735.
Spr=laJn piec z dmuchawą do suszami, imijSprzedam jałówkę i krowę na wycieieniu.
kę do zboża, orlean do zielooek, sieczlcamię
Tel. 0241277-91-96.
jednorzędową do kukurydzy.
Tel. 0509-293-050.
Spr=laJn ciągnik C-330, ro=utnik obornika, siewnik PO'lJlaniak, ładowacz Troi.
Dojarki przewodowe, hale udojowe
Tel. 0241277-48-09, 0693-555-430.
Polanes, wygrodzenia do obór, zgarniacze obornika. Tel. 046/838-17-19, Kupię Zetor 5340, 6340 lub 7745.
Tel. 046/838-27-19.
0609-788-373.

Wezmę w dzitriawę kwotę mleczną

5-letnią krowi( na wycieleniu, termm: 13 luty. Tel. 046/838-36-87.

Sprzedam

Sprzedam maszt widlaka do ciągllika.
Tel. 046'838-91-28.
Kupię szuflę do

widlaka. Tel. 046/838-78-54.

Sprzedam prasę rolującąArobalc 120 x 120,
sian bdb. Tel. 0661-218-880.
SprL.edam kiszonkę z kukwydzy 350 t; prasę
Sipma zwijającą; rozwijacz bel; agregat uprawowy 2,8 m; rozsiewacz n..'>Wczu lejowy;
siewnik do kukurydzy; talerzówki& " iia łąki
w Pacynie; IOO t jęc71nimia: 50 t mie.<wik:i
zboWwej. Tel. 0241277-61 43,
0692-950.352.

REKLAMA

26.01.2006 r.

To nie romoc ·a!
w z~s1KlE LEK\

Wiek klienta d
Rata kredytu • d~ 1 ~OO lat
~ Bez portczycieli i O~% .dochodu
-~ I pralV US ZU1Sa~w1adczen'
I KRUS .
,
.. .,,
' ', ·„.
.-:i"~ .• "·' .
. :. ··......
.

°

!

'

~

'

T

.

-Nieul.męcz się, nie porównuj, nie sprawdzaj!

U nas znajdziesz wszystkie leki w hurtowej cenie

- ~- '
~_.

'.:,.

'-

~

'
'

'-

OGLOSZENIA DROBNE
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UNAS. WARTO DAĆ OGtOSZENIE
.

Sprzedam jałówkę spod kontroli użytkowo
ści mlec-LJ1CJ, tcnnin wycielenia około 20 lutego. Tel. 0461838-75-30 po 20.00.
Sprzedam słomę. Tel. 0887-341-317.
Spnedam słomę żytnią,
Jamno 14, tel. 0607-736-511.
Sprzedam jałówkę na ocieleniu.
Tel. 046/861-26-79, Nowy Kozłów II 9.
Sprzedam słomę z mieszanki, pszenżyta, żyto,
pszenżyto, mieszankę. Tel. 0600-415-'353.
Sprzedam kwotę ml=ią 28.000 kg.
Tel. 0461838-48-61.
Sprzedam kwotę ml=ią 5.000 kg, zbiornik
600 I. Tel. 046/838-48-44.
Sprzedam kwotę mlecmą.
Tel. 046/838-83-53.

Sprzedam pszenżyto, mieszankę.
Tel. 06%-011-813.

Sprzedam =tnik obornika jednoosiowy.
Tel. 0241277-35-47.

Kupię

tunele foliowe skręcane
7 x 30 m. Tel. 046/837-23-23.

Spnedam krowę wysokocielną,
Tel. 0608-671-708.

Sprzedam glebogryzarkę spalinową;
rozsiewacz wapna RCW3.
Tel. 046/837-23-23.

Sprzedam kwotę mleczną 3.000 l
Tel. 046/838-49-85.

Zetor 3320, 1998 rok, 1800 MTG lub 5245,
1990 rok, 4x4; prasa Z-22411 Sipma, 1998
rok; siewnik zbożowy Pamaniak - sprzedam.
Tel. 0608-420-169.
Wydzieriawię kwotę mleczną

Niedrogo sprzedam parnik elektryczny,
nowy; siekacz do buraku Jemioł.
Tel. 0500-839-393, 0500-351-318.
Kwotę mleczną

Kupię drewno Iglaste tartaczne.
Tel. 0605-142-474.

Sprmdam warchlaki duńskie,
waga 25-30 kg. Gasik - Niedźwiada.
Tel. 0504-27CMl90.
Sprzedam ciągnik rolniczy :zetor 7011.
Tel. 0504-270-890.
Sprzedam prasę Z-224, stan idealny.
Tel. 046/838-14-40.
Sprzedam kwotę mJocmą, woj. mazowieckie,
6.000 kg. Tel. 046/861-13-68, 0663-474-301.
Sppm krowę na ocieleniu - likwidacja
hodowli. Tel. 046/838-14-79.
Sprzedam :zetor 52 Il, 1989 rok, stan bdb.
Tel. 0887-147-9Ó3.
-Kupię

opony 11,2128 do T-25.
Tel. 0696-953-806.

15.000 l - sprnxlam.
Tel. 0608-I08-206.

Sprzedam widlak pizystosowany do ciągni
ka, udźwig 700 kg, wysokość podnoszenie
3,20 rn, agregat uprawowy sztywny 2, IO m.
Tel. 046/838-11-74.

Sprzedam zboże. Tel. 046/83S.76-87.
Sprzedam ciągnik i przyczepę wywrotkę.
Tel. 0663-252-589.
Sprzedam przyczepę do przewcrz:u styropianu i prasę Z-224. Tel. 0608-354-272.

Przyjmę do pracy w gospodarstwie przy ~
wach. Tel. 0600-822-089.

Głos

Rawy Mazowieckiej. Bez żadnych

Sprzedam owies. Tel. 0421710-72-97.
Sprzedam pszenżyto, jęczmień.
Tel. 046/874-61-62.

nil<. Tel. 0502-633-591.
Sprzedam jęczmień i mieszankę.

Klatki porodowe dla macior IO szt. - spize-

Sprzedam kwotę rnl=ią 4.000 kg.
Tel. 046/814-23-88.
-

Suche wysłodki melasowane -sprzedam. Tel. 046/839-28-71,11887-133-395.

Tel. 046/874-72-14.

Beczkę kwasoodporną od mleka 5.000l-spize-

Sprzedam zboże pasz.owe.
Siernriki 35, tel. 0605-128-019.
Sprzedam wycinaki do kiszonek różnego
typu, duży wybór. Tel. 0241356-27-60.

Sprzedam kombajn dó zbioru fasoli FMC,
wózek wicUowy GPW, siewnik pneumatyczny do warzyw i buraków, skrzynki uniwersalki, skrzyniopalety, dmuchawę do siana,
kosiarkę pokosówkę. Teł. 0602-779-79-0, po
19.00. 0241282-21-85.
Sprzedam 2 jałówki wysokocielne i siano
belowane - likwidatja gospodarstwa
Tel 042!719-55-78, 0606-343-033.
Kupię ciągnik Ursus 1134 lub 1234 w bardzo dobrym stanie w oryginale.
Tel. 0603~21-157.

Sprzedam owies. Lubowidza 9.
Tel. 0510-281-173.
Opiyskiwacz Termit sadowniczy - spczedam.
Tel. 0506-109-900.
Sprzedam: schładzalnik mleka 1.600
i 1.200 l. Tel. 0421719-82~5, 0601-253-921.
Sprzedam nowe i używane dojarki przewodowe, schładzalniki mleka, zgarnia= obornika, stanowiska dla krów.
Tel. 0421719,82-65, 0601-253-921.
Słomę w balotach ze sterty - sp=dam.
Tel. 046/874-74-28.

Sprzedam wały doprawiające Kroskil 4,5 m
hydraulicmie składane, Gruber ściernisko
wy 3,2 m Konkskilde, 2000 rok, opryskiwacz
Hardy 550 I z atestem, deszcwwnię.
Tel. 0511-315-179.

Sprzedamprzycz.epęsamozbierającąJugosło-

Tel. 0508-364-849.

Sprzedam jałówkę na ocieleniu, wycielenie: koniec stycznia. Reczyce 33.

Sprzedam pług 5-skibowy Grudziądz i 2-skibowy, dwukółkę do prz.ewcrz:u zwierząt.
Tel. 024/285-38-79.

wiankę Il. Tel. 0697-7 !4-837·

Kwotę mleczną 14.000 kg- sprzedam.
Tel. 0603-576-724, 0607-613-385,
wiecwrem.

Kupię kwotę mleczną
średniego.

dla dostawcy bezpoTel 0604-114-248.

Sprzedam silnik do C-360 3P.
Tel. 0697~77-530.
Kupię kwotę mleczną

Wydzieriawio; kwotę mleczną.
Tel. 046/838-63-96.

Obornik bydlęcy - sprzedam.
Tel. 0505-807-397.

Sprzedam śrutownik i dmuchawę do zboia.
Tel. 0503~39- IOI.

Sprzedam rozrzutnik dwuosiowy i
wysokiego zgniotu Z-224.
Tel. 042!719-59-46.

1500-2000 kg. Tel.

0660-813-000.
Sprzedam krowę na wycieleniu. Strzelcew 33.
Tel. 046/838-46-83.

Sprzedam opielacz 5-skibowy do warzyw.
Tel. 0503~39- IOI.
Kupię łyżkę

do Tura-4. Tel. 046/838-88-57.

Wydzienawię kwotę mleczną ole. 7.000 l.
Tel. 046/838-13-90.

Sprzedam kwotę mleczną 6.500 kg.
Tel. 0607-517-967.

Sprzedam jałówkę wysokocielną (ocena użytkowości mlecznej). Tel. 046/838-74-45.

Sprzedam mlocamię i prasę, stan bdb - tanio.
Tel. o500-818-863 ·
Sprzedam jałówkę na wycieleniu.
Tel. 046/839~3-42.

Sprzedam IUlfZUtnik jednoosiowy; przyczepę samozbierającą; stertownik do słomy; pług
3-skibowy, obrotowy Lenken.
Tel 0241282-21-29.

Sprzedam kombajn Anna i 50 t pszenicy.
Tel. 024/285,82-25, 0693-824-736.

- stalowego
- żeliwnego
- kolorowego
KONKURENCYJNE CENY
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WYPADEK

• jako pieszy, pasażer, kierowca
PORADY PRAWNE
• ktoś bliski ci zmart ivśkutek wypadku
• BEZPł.ATNE
• nie otrzymałeś odszkodowania z OC sprawcy
DOJAZD
jako zadośćuczynienia, odszkodowania z tytułu DO KLIENTA
utraconych zarobków i pogorszenia sytuacji rodzinnej,
renty wyrównawczej z tytułu zwiększonych potrzeb
• odszkodowanie było niewspółmierne do wyrządzonej szkody
Prowadzimy sprawy,
•
'r które wydanyły się do 10 lat ws~z.
1•
(d4') 857-7°"94, kom. 06o4-4i9J-tn -~
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Sprzedam rozrzutnik dwuosiowy, stan bdb.
Tel. 0605-061-209.

0887-313-278.

Sprzedam blll"ak pastewny i siano.
Tel. 0600-568-177.
Sprzedam siano prasowane.
Tel. 0693-307-763.
Korekcja racic. Tel. 046/839-28-33,
0510-238-788.
Sprzedam ciągnik T-25A, brony 5.
Tel. 0241277-95-37.
Sprzedam siano w belkach, rozsiewacz
do nawoz.ów Lcy, przyczepę 4,5 tony.
Tel. 0512-186-255.
Sprzedam Ursus 28/12, 1997 rok, 1.800 mig,
przyczepa 3-stronna wywrot
Tel. 0694-75940 1.

Sprzedam słomę belowaną ZI! stodoły.
Tel. 1)421719-63-49.

Sprzedam beczkę asenizacyjną 9.000 l,
8.000 zł, siewnik sześciorzędowy do kukurydzy. Tel. 0503-528-645.

kg-sprnxlam.
Tel. 046/815-65-46, kom. 0512-335-276.

Śrutownik Bąk 7,5 kW, Bąk 5,5 kW, stan bardzo dobry. Tel. 0880-353-819.

Sprzedam kwotęml=ią 7.000 kg, woj. łódzkie. Tel.046/814-02~2, 0502-326-824.

Paliwo wysokojakościowe na gospodarkę dowożę. Tel. 0502-282-768.

Jałówka cielna, termin 12 lutego- sprzedam.
Tel. 0608-479-988.

Beczka do Ślęzy sadowniczej - sprzedam.
Tel. 05.06-188-515.

Sprzedam kwotę mleczną 2.600 kg.
Tel. 046/835-23-54.

Naprawa pomp, rozdzielaczy, przygotowanie
opryskiwaczy do atestacji, części.
Tel. 0506-188-515.

Kukwydzę

w bardzo dobrym stanie siewnik Poznaniak lub podobny, głębosz 3-koqmsowy,
brony 3 ciężkie, pług 4-slolxlwy zachodni,
średniociężki. Tel. 0510-281-982.

USŁUGI:

przewozy osobowe
krajowe i zagraniczne
przewozy okolicznościowe i zorganizowane
naprawy autobusów i pojazdów ciężarowych
sprzedaż części zamiennych
sprzedaż oleju napędowego i silnikowego
SZCZEGót.OWYCH INFORMACJI UDZIELAMY

Beczka asenizacyjna 3.500 L
Tel. 0601-185-'766.
Kupię olchę.
Ciągnik

Tel 0603-403-533.

T25. Tel. 046/831-13-95.

Sprzedam dwie jałówki wysokocielne.
Tel. 046/835-30-53.
Kupię lub wydzierżawię kwotę mleczną.
Tel. 046/831-55-12 po 19.00.

Kupię - wydzitriawię kwotę mleczną.
Tul 0697-693-678.

Yorki - pieski, 6-tygodniowe.
Tel. 046/838-58~5.

Sprzedam owczarl<l niemieckie po rodzicach
z rodowodem. Tel. 046/838-47-78.

Łowicz,

Glebogryzarka grudziądzka z nowymi nożami, rozsiewacz Kos, pi.;g 2 - sprzedam.
Tel. 0880-353-819.

Kupię

Tel. 0605-381-326.

Sprzedam basen na mleko 750 I i kiszonkę
z kukwydzy. Tel. 0241277-95-'12.

Sprzedam przyczepę wywrotkę 4,5 t
Tel. 0607-578-436.

do 5.000 kg.

Kupię kwotę mleczną.

Sprzedam yodca. Tel. 046/837-57-21.

Sprzedam kwotę ml=ią 3.600 kg.
Tel. 0421719~8-15.

Kupię kwotę mleczną

Worki siatkowe 80 x 60 cm - tanio.
Tel. 0600-632-267.

Sprzedam siano w małych belkach.
Tel. 0608-726-253.

Sprzedam agregat prądotwórczy 40 kW
lub 16 kW diesel, stan bardzo dobry.
Tel. 0510-281-982.
•
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Sprzedam 360-3P, 1987 rok, przyczepę zbio-

rającą, droucbawę, Tel. 046/838-39-12,

Sprzedam kwotę mleczną 2.800 kg.
Tel. 042171().00.38.

PLACÓWKA TERENOWA W ł.OWICZU
Łowicz, ul. Annii Krajowej 49
tel. (046) 837-38-13

0

Sprzedam owies, żyto, pszenżyto, słomę
w kostkach ze stodoły. Tel. 046/838-82-56.

Sprzedam owies i pszenżyto.
Tel. 05012-335-957.

KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ

o

C360. Tel. 0605-350-355.

Tel. 0503-798-304.

PRZEDSIĘBIORSTWO

POLECA

Sprzedam ziemniaki. Tel. 046/838-78-46.

Zetor 7211 - sprzedam. Tel. 0421719-95-82,
0605-410-185.

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

SKUP ZŁOMU

Kupię kopaczkę ciągnikową.

Sprzedamkwotęmleczną. Tel.0601-449-017.

prasę

Kupię kwotę mleczną lub wydzierżawię.
Tel. 046/838-73-00, 0697-953-808.

Sprzedam siewnik 2 m, agregat przedsiewny
2,80 rn, suS1.3lkę zOOżową.
Tel. 046/838-46-19.

Sprzedam agregat uprawowy 2,20 rn, 2-letni
i pług 2-skibowy. Tel. 024/285-37-97.

John Oeere, stan bardzo
dobry- sprnxlam. Tel. 0601-918-205.

Sprzedam ciągnik C355, stan bdb.
Tel. 0603-104-803.

Kupię kabinę do

050~7-560.

Sprzedam krowę, 7-letnią, cielną
Tel. 0504-419-499.

Sprzedam pług 4-skibowy obrotowy Kwerneland, :zabelpiea.enia resorowe Vario, 2002
rok, pług 4-skibowy zagonowy Kwemeland,
zabezpieczenia resorowe, zestaw uprawowosiewny bierny z hydropakiern 4-metrowy,
rozrzutnik obornika jednoosiowy, pług
5-'slolxlwy zagonowy. Tel. 051l-315-179.

Sprzedam siano w kostkach.
Tel. 046/838-50-86.

Prasę kostkującą

wal do ciągnika C360.
Tel. 0693-025-952.

Sprzedam mieszmkę zbożową około IO t
Tel. 0600-421-548.

Błotniki i oo prz.ednią do C-330 - kupię.
Tel. 0660-934-416.

Sprzedam pszenżyto Videlio.
Tel. 046/838~5-70 po 16.00.

Kupię

Sprzedam bób. Tel. 0502-370-026.

Agregat ścierniskowy 3.000 zł, pług obrotowy 3-skibowy Lenken 6.000 zł, brona cięi.ka
1.200 zł. Tel. 0421719-70-29, 0691-538-579.

Sprzedam limit buraczany 70 t
Tel. 0693-025-952.

dam. Tel. 0887-560-896 po 19.00.

Sprzedam prasę zwija.ilPl New Holland.
Teł. 0608-737-311, wioczonm.

Kupię kwotę mleczną.

Sprzedam basen Alfa Lava! 430 I.
Tel. 042!719-58-17.

dam. Tel. 0887-560-896.

Pług 4-skibowy zrywny AKPIL, siewnik
Poznaniak, sadzarka czeska, opryskiwacz
400 l, kojec porodowy dla loch.
Tel. 0600-047-954.

Sprzedam krowę (wycielenie: 6 lutego);
kg.
Nieborów 82, tel. 046/838-57-13.

Tel 0693-153-508,

Kupię kabinę C-360 " wieczorem
Tel. 046/831-45'63.

lub wydzierżawię kwotę ml=ną do
15 tys. z woj. łódzkiego. Tel 046/838-47-13.

Sieczkarnia Fortschnitt 1988, Białoruś rolnicza, śrutownik Bąk. Tel. 0606-622-973.

wiecwrem.

ładowność

Kupię

Sprzedam silnik do C-3(,Q i C-80
(3,5 tys. zł/szt). Tel. 0608-329-841.

kwotę mleczną 4.000

Sprzedam przyczepę HL 8011,
8.300. Tel. 0605-896-130.

ciągnikową.

Sprzedam pomiot kurzy. Tel.

Prz.etrząsacze karuzelowe, rozsiewacze Amazone - rożne typy. Tel. 0606-622-973.

Sprzedam mieszankę. Tel. 046/837-31-72.

Sprzedam dwukółkę
Tel. 0607-599-864.

Sprzedam prasę ronującą 460 glas.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu.
Tel. 0661~11-384, 046/837-74-78.

Sprzedam ciągnik C-360 3P. Wygoda 8.

Spnedam jęcimień i owies.
Tel. 0609-134-639.

dopłat!

Tel. 046/838-20-14.

Sprzedam wszelkie maszyny rolnicze importowane z Niemiec. Tel. 0602-798-304,
0241277-85-77, 0602-232-406.

Sprzedam jałówkę wysokocielną.
Tel. 046/838-13-14.

oraz

Sprzedam~townikssą<::o-tl0C1.ący+mieszal-

Bec7lci asenizacyjne, ocynkowane, róinego
typu, od 4000-8000 I. Tel. 024/356-27-60,
0509-282-300.

Sprzedam 20.0001 kwoty mlecinej.
Tel. 0241285-41-09.

Każde ogłoszenie drobne zamieszczone do druku w Nowym
Łowiczaninie oraz Wieściach z Głowna i Strykowa, ukaże się
także we współpracujących z nami gazetach Głos Skierniewic

Sprzedam kwotę mleczną.
Tel. 0421719-59-85.

Sprzedam suche wysłodki granulowane. Tel. 046/837-12-02 po 18.00.

Tel. 0661-587-752.
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Siano belowane, żyto; pszenżyto, owies sprzedam. Tel. 0697-403-533.
Kwotę mleczną 5.500 titrów - sprnxlam.
Tel. 046/814-02-34.
Kwotę mleczną 7.100

dobrze W)'SUSWllą - sprnxlam.
Tel. 046/833-23-21.

Sprzedam żyto. Bobrowniki 94.

Sprzedam kwotę mlecmą 4.500 kg.
Tel. 046/831~2~2.

Sprzedam krowę na wycieleniu. Domaniewice 97, tel. 0693-422-759.

Sprzedam krowę mlcicmą.
Tel. 046/815-80-09.

Sprzedam dmuchawę do siana poziomą i siano belowane. Tel. 0887-491-188.

Sprzedam siano, sianokiszonkę,
.gie bele. Tel 0691-846-117.

Sprzedam bokserló.
tel. 046/837-11-53, 0608-010-034.

Kupię kozę dojną. Teł.

046/838-17-21.

Pawie, ozdobne lcac:zki, ba7;mty.
Tel. 0603-226-494.
Oddam lcrólika miniaturkę razem z klatką.
Tel. 0607-522-343.
Oddam dwie kotki 2-letnie w dobre ręce.
Tel. 0501-068-291, 046/837~7-50.

Sprzedam 5-tygodniowego bokserki.
Tel. 0501-431-992.
Sprzedam owczarki niemieckie porodowodowe. Tel. 0668-156-494.
Sprzedam ogiera 16-miesięcmegozdokurnen-

tacją rasy huculskiej. Tel. 046/839-14-42.
Sprzedam =iaki owczarka nowoazjatyckiego i półrocznego charta.
Tel. 0665-094-217.
Sprzedam ryby - paletki. Tel. 0600-229-986.
Sprzedam owczarki niemieckie sz.czenięta.
Tel. 046/838-60-21.
Spnedam bemardyny i sznaucery =iaki. Tel. 046/839-03-42.
Sprzedam owczarka niemieckiego, mocnej
budowy - tanio. Tel. 0663-252-501.
Skupię

lcróliki. Tel. 0500-296-173.

Sprzedam lcróliki olbrzym belgijski oraz kurki kochine Wite miniatury.
0512 98 292
Tel.
-6 - ·
Żrebak9miesięcySPsrokacz-gniady-sprzedarn. Tel. 0507-075-185.
Sprzedam =zeniaki rottweilery.
Tel. 0691-284-448.
Sprzedam =ni«ta owczarka niemieckiego,
długowłose. Tel. 0509-056-207,
0502-045-051.
Sprzedam owczarki niemiecki<>- suczki 3-miei psa 11-rniesięcmego z długim wło
sem. Tel. 0605-'731-796.
sięcme

słomę okrą

Yorki, pieski 6-tygodniowe.
Tel.046/838-58-65.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - REKLAMA -
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dyspozytor całodobowo tel. (046) 837-38-13 fax (046) 837-38-57

LICEUM

Ogólnokształcące
dla młodzieży i dorosłych
./ wieczorowe ./ zaoczne

ffi©[i}CD[b~

NAWOZY
azotowe, potasowe, fosforowe,
wieloskładnikowe, specjalne

Najlepsze ceny
Stanisława Dzięgiel

m. Łowicz, os. Ko!itłca 2fCł3.

Tel. (0-46) 838-87-18
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Możliwość dowozu
99-400 Łowicz, Jastrzębia 95
Jl!-'!6l 8}l-l5-82, {0-4§) 837-14-10
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Kącik

Muzvcznv

~iedy oglądałem najnowszy film twórcy „Władcy pierścieni" to miast
rozkoszować się fantastyczną robotą speców

W czasie wysępu w łowickim muzeum 9 stycznia Koderki zadebiutowały
w nowych strojach rrxiem z Beskidu Śląskiego (dwie pary od prawej strony).

Koderki zatańczą i zośpiewoią
no góralską nutę
Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tań ficzne, które tworzyć będą I O-minutową
ca Koderki rozpoczął od poniedział suitę. Zespół będzie ją szlifował już
ku 16 stycznia pracę nad nowym w normalnym systemie spotkań w roku
programem artystycznym. Są szkolnym. W programie można spodziewać
w nim przedstawione zabawy ludo- się także niespodzianek w postaci popisów
we górali Beskidu Śląskiego.
·
taneczno-sprawnościowych, które są nieodzownym elementem góralskich wystę
ierownikzespołuEugeniusz Stiycbar- pów. - Pierwszy występ z IWłlY"l prograski powiedział nam, ż.e jest to jedno mem szykujemy na czerwcmry jarmark.
z poważniejszych wyzwań, przed Myś"f{, ze zaskoczymy publiczność - zapojakim stanął w ostatnim czasie z.espół. Jego wiadakierownik. Ciekawostką będzie także
członkowie muszą pracować nad żywioło to, ż.emuzykagóralska będzie grananafywo
wością i spontanicznością, którą widać pt"Ze'Z kapelę złożoną z czterech młodych
u górali, aby ich występ był odbierany au- muzyków (wychowanków Strycharskiego),
tentycznie.
także ubranych w góralskie stroje.
Strycharski już dawno myślał o stworzePrzypomnijmy, ż.e jest to już szósty proniu programu góralskiego, stało się to możli gram w repertuarze Koderek Oprócz trzech
we dopiero teraz dlatego; ż.e LOK zakupił 8 suit łowickich, z.espół wykonuje także supar kompletnych strojów ludowych górali ity: śląską oraz krakowską. Możliwe, ż.e
Beskidu Śląskiego, kosztowało to około 1O w przyszłości powstanie program złożony
tys. zł.
z tańców i pieśni regionu rzeszowskiego.
Młodzież z z,espohi w minionym tygo- - I na tym byłbj; knniec. Myślę, :ie byłoby to
dniu odbywała codzienne zajęcia warszta- maksimum, które maże prezentować respół
towe na sali tanecznej Łowickiego Ośrodka - mówi kierownik - Młodzież ma bowiem
Kultwy. Ćwiczyła kroki i pieśni. Na bieżą je.S?CZe naukę w szkole i obowU@d w domu.
co opracowywane były układy choreogra(tb)

K

Łowicki

Klub Katolicki

Zagoiewski o generale Fildorfie

od efektów i przeżywać smutny los
megamałpy, zastanawiałem się - do kogo ten film jest adresowany ? Dla młodszej
młodzieży w wieku pokomunijnym czy gimnazjalistów szykujących się na podbój szkół średnich? A może dl.a już zupełnie dużych, pracowników hut i zakła
dów mięsnych, którzy pragną rozerwać się przez (uwaga!) ponad 3 godz_iny... ?
Skąd tak moja rozterka? Ano stąd, że jest to film dla nikogo ...
o bo dzieci na ten film z pewnością
nie powinny się wybierać. Wprawdzie jest trochę łagodnych dinozaurów, ale inne ,,zwierzęta" to krwawi mordercy, z lubością ro7S7.ilrpujący rodzaj ludzki.
Z kolei dorośli „King Konga" zignorują,
bo tp w końcu tylko efektowna bajka. Więc
jeśli Peter Jackson planował przebój
i pierwsze mitjsce w box-0fficach, to chyba
nieco się pomylił. No, ale on przecież teraz moż.e wszystko. Po ogromnym sukcesie trylogii opartf:j
na prozie Tolkiena, nowozelandczyk
wszedł do klubu złotych reżyserów Hollywoodu. Co by mu się nie zamarzyło - dostanie nieograniczony budżet Ale jeśli zgarnia
sięjedenaście statuetek Oscara i, co ważniej
sze, zarabia dla bossów 2,9 (!) miliardów
dolarów, to nie trzeba martwić się o szmal na
koltjne projekty.
A o ,,King Kongu" Jackson myślał od
dawna. Ba, już nawet raz rozpoczął pracę
nadhistoriązakochanego goryla. Tyle tylko,
ż.e to było przed 6 laty, kiedy twórca nie był

N

SP Popów

Śladami starożytnych
Greków
uż po raz trzeci 14 stycznia odbył się
Powiatowy Konkms Mitologiczny za-

J

jeszcze „władcą pierścieni" a mało znanym
autorem mało popularnych „Przerażaczy'', więcproduktjęodłQżono. W 00,datku
konkurencyjne studia właśnie w tym nmitj
więcej czasie, planowały wprowadzenie na
ekrany m.in. „Godzilli" więc film o podoi>nej tematyce mógłby odnieść klapę. Zresztą
King Kongiem Peter był zafascynowany
jeszcze jako mały chłopiec, a ż.e jak wiadomo mężczyźni nigdy nie dorośleją, teraz
wresz.cie mógł spehńć swoje marzenia.
0 i ruszyła ogromna pr,odukcyjna
maszyna. Setki osób wzięło się ostro
za robotę. Zbudowano wirtualnie
Nowy Jork (trwało to niemal rok!), stworzono 53 makiety Wyspy Czaszek, przestudiowano prehistoryczną botanikę, ż.eby
dinozawy i inne stworzenia wyglądały na
autentyczne. Nad animatją pracowało pół
tysiąca magików, a „dźwiękowcy" Prze'Z
kilkanaście tygodni generowali 50 tys. efektów. I choć film mnie roZCZllfOwałjako film,
to ·pod względem rozmachu musi imponować.
A przecież wszystko już było! ,,King
Kong" Jacksona to już bodaj 3 ekranIBacja
przygód aktorki Ann Darrow. Gwiazdka
wodewilowych scen Nowego Jorku po tym
jak traci pracę, godzi się na ryzykowną propozytję szalonego reżysera- płynie w daleki rejs, ż.eby zagrać w jego produkcji. Jednak
tak naprawdę Carl Denham szuka tajemniczej wyspy, gdzie żyją potwory. To byłby
dopiero hit! Taki film to sława i pieniądze.
Kiedy wiC(C statek osiadł nieopodal niezha- ·
danego lądu, ekipa ochoczo zabiera się do
pracy. Tyle tylko, ż.e tubylcy nie należą do

N

na śmierć gdyby nie jest zdolności taneczne,
bo zamiast śniadania potwóruczyni ze swej
branki zabawkę, azczasemsympatię. Więc
kiedy grozi pożarcie przez głodne tyranozawy obroni blond piękność. Ludzie sąjed
nakgorsi od małp- odwdzięczą się okrutnie,
zakują Konga w łańcuchy i przewiozą do
cywilizacji robiąc z niego atrakcję. Ale Ann
nie chce tego oglądać. Woli wrócić do marntj
sztuki niż brać udział w żałosnym przedstawieniu.
,,KingKonga''niemożnaoglądaćpoobfi-

tym posiłku. Sceny z monstrualnymJ robalarni są tak obrzydliwie realne,.ż.e żołądek
moż.e nie zdzietżyć. Kiedy załogę statku
dopadająmegapająkiwiększośćwidzówod
wraca głowę od ekranu. Pewnie twórcy takiereakcjepoczytająsobiejakosukceschwa
ląc się realnością efektów spetjalnych, ale

przyznam, ż.e w filmie gdzie głównym wąt
kiem ma być nieuchwytna więź małpy
i kobiety, troch~ mi to nie pasuje. Trzeba
było na coś się zdecydować.
kurza mnie też Naomi Watts,
bardzo zdolna skądinąd osoba.
Tymrazemjedynierzucanalewo
i prawo smutne, pociągłe spojrzenia przepłatając je wrzaskami. A przecież występy
u Lynche'a czy w znakomitych ,,21 gramach" do czegoś zobowiązują. No, ale tak
już jest w Fabryce Snów. Kiedy przychodzi prawdziwa popularność niewielu potrafi jej się oprzeć. Dotyczy to również
Adńena Brody, aktora znanego przede
wszystkim dzięki Romanowi Polań
skiemu i „Pianiście". z.amarzyła się kańera? Pewnie tak. Więc w końcu komu ten

w

tytułowany „Śladami starożytnych
zisiaj, tj. w czwartek 26 stycznia cym im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu.
Greków".
Organizatorami imprezy są
ogodz.17.30wsiedzJbieŁKKprzy Spotkanie zatytułowane jest „ Generał AuStarym Rynku odbędzie się spotka- gust Emil Fiekioif„Nil" - Polak zwybont, Szkoła Podstawowa w Popowie, Starostwo w Łowiczu oraz Wojewódzki Ośro
nie ze Zbigniewem Zagajewskim, nauczy- bohater z przekonania". Wstęp wolny.
cielem historii w I Liceum Ogólnokształcą(mwk) dek Doskonalenia Nauczycieli w Skier- spetjalnieuprzejmychiporywająAnn,ch~ film należy polecić? Moż.e zmarźluchom,
niewicach i Mazowiecka Wyższa Szkołą ją złożyć w ofierze monstrualnej małpie. bo w takie mrozy w kniei zawsze ciepltj.
Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowi I pewnie nasząbohaterkęczekałabyniechybBogusław Bończak
czu. Udział w konkursie wzięło 16 szkół
GOKBolimów
podstawowych z powiatu łowickiego.
Konkurs rozpoczął si~ o godzinie IO
w siedzibie MWSH-P. Uczniowie mieli
od koniec stycznia spodziewać się wiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu. do napisania test o czasach, w których
można w Gminnym Ośrodku Kultu- Znana z malowania koni artystka zaznacza, żyli starożytni Grecy. Wyniki konkursu
•
ry w Bolimowie wystawy prac malarki że przygotowywane na wystawę obrazy ogłoszone zostaną 15 marca w Szkole
amatąrki z Łowicz.a Agnieszki Kopczyń nie będą typowymi aktami i nastawić się Podstawowej w Popowie. Wówczas też
skiej. Będzie to wystawa aktu, którą następ moż.emy na twórczą, w pełni indywidualną laureatom wręczone zostaną nagrody.
koniecznym jest to, aby były to zdjęcie ak(wa)
nie obejrzeć będziemy mogli także w Po- interpretatjętemlitu.
(eb) Wójt gminy Kiernozia
tualne, to znaczy wykonane w 2006 roku.
Zenon Ka~mierczak
Prace składać można do 28 lutego włącz
Muzeum w Łowiczu
ogłosił regulamin
nie, do pani Moniki Krysztofiak - Urząd

D

Wystawa

Kopc1yńs~iei

ies1c1e w styc1ńiu

Uwiecznić Kiernozię

P

•
• szacie
•
w z1mowe1

Zachęta do zatrudniania twórców i artystów
Konferencja pod hasłem „Miejsca pracy w sektorze kultury" odbędzie się 31 stycznia w Muzeum
w Łowiczu. Współorganizatorem
spotkania, jako realizator projektu
„Miejsca pracy w sektorze kultury" jest Stowarz}tszenie Powiatów
i Gmin Dorzecza Bzury.
o udziału w konferencji; która rozpocznie się o gOOzinie 9, zaproszeni
są animatorzy kultwy, artyści i twórcy, przedstawiciele instytucji kultwy oraz
twórcy kultwy w organizacjach samorzą
dowych. Omówione zostaną podczas nitj

D

warunki i możliwości uruchomienia przez
artystów i twórców własnej działalności gospodarczej wykorzystującej ich zdolności,
a także możliwości zatrudnienia w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych i
samorządowych czy w organizacjach pozarządowych. Uczestnicy zostaną również
poinformowani o możliwościach uzyskania
wsparcia w ramach Projektu. Ponadto konferentje mają zachęcić firmy, jednostki samorządowe i organizacje pozarządowe do
zatrudniania lub nawiązywania stałej współ
pracy z twórcami.
- Stowarzyszenie liczy, że zgłoszą się
. do programu m.in. absolwenci szkół;

uczelni i kierunków kształcących artystów i animatorów kultury, inne młode
osoby poszukµjące możliwości działania
zawodowego w dziedzinie kultury i sztuki, artyści i twórcy-kultury, przedstawiciele różnego rodzaju instytucji takich jak:
ośrodki kultury, organizacje pracodawców, administracja publiczna, organizacje
pozarządowe.

Stowarzyszenie przyjmuje zgłoszenia od
artystów i twórców ludowych popt"Ze'Z formularz zgłoszeniowy na stronie www.pracawkulturze.info lub telefonicznie pod numerem telefonu 046- S37-53-20.
(eb)

li Gminnego Konkursu
Fotograficznego
,,Kiernozia piękna
także zimą".
ogą wziąć w nich udział fotografowie-amatorzy_ uczniowie szkół po•
nadgimnazjalnych mieszkający na terenie
gminy oraz jtj dorośli mieszkańcy. Wykonane pt"Ze'Z nich fotografie oceniane będą
właśnie w takich.dwóch kategoriach wiekowych. Każdy uczestnik konkursu może
zgł~ić maksimum 5 kolorowych prac formatu l5x21 cm. Mogą one przedstawiać
walory przyrodnicze, krajobraz i architekturę gminy Kiernozia. Mile widziane będą
fotografie w formie pejzaży. Wymogiem

GminywKiemozi,pokójm7gdzieteżmoż

na zapoznać się z regulaminem konkursu.
Romrzygnięcie konkursu i ogłoszenie
wyników planowane jest na 10 marca
w Gminnym Ośrodku Kultwy w Kiernozi.
Zwycięzcy wyłonieni zostaną przez komisję, którą powoła wójt Zdjęcia zgłosz.one
do konkursu wykorzystane będą w promocji gminy. Niewykluczone, ż.e wydane zostaną w formie pocztówek lub innego typu
· wydawnictw.
Przypomnijmy, że po pierwszym konkmsie tego typu wydrukowano 9 wzorów
pocztówek, w których wykorzystano zdję
cia autorstwa Kingi Łukasik. Pocztówki te
sądonabyciawBiblioteceGminnejwXier
nozi w cenie 50 groszy za sztukę.
(mwk)

25 ,

26.01.2006 r.

Podatnicy mogąjuż ponądkować
faktury- od stycznia 2006 urzędy _
skarbowe zaczęły im zwracać część
podatku VAT za materiały budowlane
kupione od 1 maja 2004.
Do końca 2007 roku fiskus będzie
wypłacał różnicę między obecną
stawką

22% a stawką 7%, .

która obowiązywała właśnie
do maja 2004 roku.
VAT został eodniesiony,
bo wymagała tego Unia Europejska.
W niniejszym materiale informujemy
co zrobić, by taki zwrot uzyskać.
d 1 stycznia można skła
dać wnioski o zwrot części
VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych. Podanie moż
na napisać samemu na podstawie ustawy o zwrocie osobom
fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Ministerstwo Finansów opracowało
wzór wniosku, który zamieści
ło na swojej stronie internetowej
(www.mf.gov.pl w dziale informatory) - wniosek VZM-1 oraz
załączniki, w których należy
opisać faktury dokumentujące
zakupy materiałów budowlanych (VZM-1/A oraz VZM-1/
B). Skorzystanie z formularza
zmniejsza ryzyko popełnienia
błędu, a co za tym idzie, ryzyko, że wniosek trzeba będzie
uzupełniać. Formularze są też
dostępne w Urzędach Skarbowych w Łowiczu i Głownie.

O

Zwrot VAT
lest limitowany
Ustawa ·określa limit zwrotu
podatku, który uzależniony jest
od ceny metra kwadratowego
powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej
na potrzeby obliczenia premii
gwarancyjnej od wkładów
oszczędnościowych na ksią
żeczkach mieszkaniowych, ogła
szanej przez GUS za kwartał
poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek. Wysyła
jąc wniosek już dziś, nie będzie
my wiedzieli, jaka była cena
metra powierzchni w poprzednim kwartale, ponieważ GUS
jej jeszcze nie opublikował, zrobi to najprawdopodobniej w lutym.
W takim przypadku nie
mamy obowiązku obliczania
przysługujących nam limitów.
Zrobi to za nas urząd skarbowy.
Jeżeli kwota, którą chcemy
odzyskać, przekracza określone
w ustawie ograniczenie, urząd
w decyzji określi mniejszą sumę
do zwrotu, tj. do wysokości
limitu. Gdyby wniosek został
złożony w IV kwartale 2005
roku, należałoby się posłużyć
wskaźnikiem za III kwartał

od wkładów oszczędnościo
wych na książeczkach nl"ieszkaniowych, ogłoszonej za kwartał
poprzedzający kwartał, w którym inwestor złożył wniosek o
wydanie decyzji o zwro~ie w
przypadku robót budowlanych
związanych z wydatkami, o których wyżej, niewymagających
pozwolenia na budowę.

- w przypadku osób, które korzystały z ulg mieszkaniowych 55,23% kwoty
podatku VAT wynikającej
z faktur, nie więcej jednak
niż 9,959% kwoty stanowią
cej odpowiedni iloczyn:

mieszkalnego, jego nadbudojak również remontem domu czy
mieszkania.
Do wykazania prawa do zwrotu niezbędne jest posiadanie oryginałów faktur VAT, a także
dokumentów potwierdzają
cych prawo do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane, tytuł prawny do budynku
lub mieszkania jak również
pozwolenie na budowę - w przypadkach, w których ten dokument • jest wymagany. Prawo
do zwrotu przysługuje pod warunkiem, że osoba fizyczna
lub jej małżonek nie dokonywali
czynności jako podatnicy
podatku od towarów i usług
(czyli pod warunkiem, że nie
dokonywali zakupu jako podatnicy VAT).

• 70 m powierzchni użytko
wej i ceny 1 m 2 powierzchni
użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby
tego roku, a cena 1 m 2 wyniosła obliczenia premii gwarancyjnej
2.528 zł.
od wkładów oszczędnościowych
na książeczkach mieszkanioWysokoić
wych, ogłoszonej za kwartał poprzedzający kwartał, w którym
Wykonując remont do końca
inwestor złożył wniosek o wyroku 2005 lub zakupując same
Wniosek o zwrot VAT może
danie decyzji o zwrocie w przymateriały budowlane można
padku robót budowlanych zwią być złożony po zakończeniu inwięc skorzystać z dwóch ulg: rezanych z ww. wydatkami, wy- westycji, nie później niż przed
montowej i zwrotu VAT. UJgi
magających pozwolenia na bu- upływem 6 miesięcy od dnia
te są ze sobą ściśle powiązane,
zakończenia inwestycji albo raz
dowę;
gdyż jeżeli faktury na zakup maw roku (za dany rok), z tym
2
•
30
m
powierzchni
użytko
teriałów budowlanych przedstaże ostatni wniosek może być
2
wione będą do odliczeń w ramach wej i ceny 1 m powierzchni złożony nie później niż do dnia
ulgi remontowej, to w ramach użytkowej budynku mieszkalne- 30 czerwca 2008 r. Naczelnik
zwrotu VAT będzie można uzy- go, przyjmowanej na potrzeby urzędu skarbowego wydaje deobliczenia premii gwarancyjnej
skać tylko 9,959 %wartości fakod wkładów oszczędnościowych cyzję o zwrocie i określa kwotę
tury. Osoby, które nie korzystazwrotu w terminie 6 miesięcy
na książeczkach mieszkanioły z ulgi remontowej - 12,295%.
od
dnia złożenia wniosku. Kwowych,· ogłoszonej za kwartał poPonadto skorzystanie z ulg jest
ta zwrotu podlega wypłaceniu
przedzający kwartał, w którym
możliwe po spełnie.niu podobw terminie 25 dni od dnia
inwestor złożył wniosek o wynych warunków. Obydwie są
doręczenia decyzji.
danie decyzji o zwrocie w przylimitowane, a składając kolejny
Za wprowadzenie w błąd urzę
padku robót budowlanych zwią
wniosek, przy wyliczaniu
zanych z wydatkami, o których du skarbowego poprzez naraże
kwoty przysługującego limitu
wyżej, niewymagających po- nie na nienależny zwrot wydatnależy uwzględnić zwrot VAT
ków grozi kara grzywny do 720
zwolenia na budowę.
uprzednio otrzymany na pod· stawek dziennych albo kara po~
stawie decyzji urzędu skarbowezbawieni~ wolności, albo obie te
zrobić
go. Należy także pamiętać,
kary łącznie, przy czym stawka
że nie przysługuje prawo do
dzienna nie może być niższa
W praktyce trzeba:
zwrotu VAT, jeżeli przedmiotem
1/30 części minimalnego wyna1. Wypełnić wniosek VZM-1. grodzenia ani też przekraczać jej
faktury jest „usługa".
Jest to proste, bo w większości 400-krotności. A jeżeli kwota
W myśl ustawy zwrotowi
chodzi o różne nasze dane oraz narażona na nienależny zwrot
podlega:
należy wskazać zakres przepro- w przypadku osób nie wadzonego remontu (np. poło nie przekracza 5-krotnej wysokości wynagrodzenia, wówczas
korzystających z ulg miesz- żono glazurę i terakotę w łazien
kara grzywny wynosi od 1/1 O
kaniowych 68, 18% kwoty ce, wykonano podłogi w pokopodatku VAT wynikającej jach, w części lokalu położono do 20-krotności minimalnego
wynagrodzenia.
z faktur, nie więcej jednak gładź gipsową).
Poniżej przedstawiamy wyniż 12,295% kwoty stano2. W punkcie D. 1 tego wnio- kaz materiałów budowlawiącej iloczyn:
sku, w rubryce oznaczonej licz- nych, których zakup uprawnia
• 70 m 2 powierzchni użytko bą 46, wpisujemy kwotę zwrodo otrzymania zwrotu. Podany
wej i ceny 1 m 2 powierzchni tu o jaką występujemy. Jest to
jest w nim ich symbol - takiego
użytkowej budynku mieszkalne- 68, 18% sumy ·kwot z kolumn
więc należy szukać na fakturach,
go, przyjmowanej na potrzeby 5 i 6 załącznik VZMI/A (nie
którymi dysponujemy. Je.śli
obliczenia premii gwarancyjnej dają prawa do ulgi mieszkaniotaki symbol na fakturze znajod wkładów oszczędnościowych wej) + 55,23% sumy kwot
dziemy, to dla nas łatwiej.
na książeczkach mieszkanio- z kolumn 5 i 6 załącznika
Sprzedawca nie ma jednak obowych, ogłoszonej za kwartał VZM-1/B (dają możliwość skowiązku wpisywania symbolu,
poprzedzający kwartał, w któ- rzystania z ulgi mieszkaniowej).
więc jeśli na fakturze go
rym inwestor złożył wniosek
3. W punkcie G wniosku wpi- nie ma, musimy sami, żmudnie,
o wydanie decyzji o zwrocie sujemy ilość załączników - ko- odnajdywać na naszych faktuw przypadku robót budowla- pie faktur są konieczne!
rach to, co naszym zdaniem
nych związanych z ww. wydatpowinno być zaliczone jako makami, wymagających pozwoleteriał budowlany - a w poniż
nia na budow1<;
szym spisie sprawdzać, czy jako taki jest traktowany - co w
• 30 m 2 powierzchni użytko
ogromnej
't"iększości przypadwej i ceny 1 m 2 powierzchni
Osoby fizyczne mogą się ubieużytkowej budynku mieszkalne- gać o zwrot VAT, jeżeli kupo- ków jest oczywiste.
go, przyjmowanej na potrzeby wały materiały budowlane
Wysiłek włożony w tę pracę
obliczenia premii gwarancyjnej w związku z budową budynku może sięjednak opłacić.
2

Wniosek
I kary

zwrotu

Jak to

si

I -

WYKAZ MATERIAtÓW BUDOWLANYCH,

wą bądź rozbudową,

ld6re de ula 30 kwlenła 2004 r. ltyły opodatkowaa•
stawkę potlatka ad towarów ł •siat w wysokości 7",
a od dal• 1 •ala 2004 r. sq opotlatko-• podatki•• v111•

Poz.
1

1

Symbo~PKWlU'

ex 14.21

Nazwa towaru (grupy towarow )
3

Żwir i piasek - wyłącznie kruszywo budowlane, bez kruszywa

z żużla wielkopiecowego
'

2

20.10.10-73.00

Klepki, listwy i fryzy do parkietów, niełączone
(z drewna tropikalnego)

3

20:10.10-77.20

Listwy dębowe do parkietów

4

20.10.10-77.30

Deszczułki

posadzkowe lite dębowe

Deszczułki

posadzkowe lite z drewna liściastego pozostałe

5

ex 20.10.10-78.1

6

ex 20.10.10-78.20 Listwy przyścienne z drewna liściastego pozostałe

7

20.10.10-78.90

8

20.10.21-10.1

Tarcica podłogowa strugana iglasta

9

20.10.21-10.20

Listwy przyścienne z drewna iglastego

Klepki, listwy i fryzy na parkiet wykonane z drewna liściastego,
pozostałe

10

ex 20.10.21-10.30 Kostka brukowa z drewna iglastego - z wyłączeniem nasyconej

11

ex 20.10.21-10.90 Drewno iglaste kształtowane w sposób ciągły
(łącznie z klepkami i listwami na parkiet niepołączonymi),
pozostałe - z wyłączeniem nasyconego

12

ex 20.10.21-53.20 Kostka brukowa z drewna liściastego - z wyłączeniem
nasyconej

13

ex 20.10.21-53.90 Drewno liściaste kształtowane w sposób ciągły (bez klepek,
listew na parkiet). pozostałe - z wyłączeniem nasyconego

14

20.10.21-55.00

Klepki, listwy i fryzy na parkiet wykonane z drewna liściastego
(obrobione)

15

20.30.11

Okna i drzwi, ościeżnice i progi drewniane

16

20.30.12-15.00

Płyty parkietowe z drewna,

17

20.30.12-19

Płyty parkietowe z drewna, pozostałe

18

20.30.20-02.10

Budynki prefabrykowane mieszkalne i letnie z drewna
i materiałów drewnopochodnych

19

ex21.24.11

Tapety papierowe i inne okładziny ścienne;
papier transparentowy do okien - z wyłączeniem papieru
transparentowy do okien

do podłóg mozaikowych

20

24.30.22-53.10

Kity szklarskie

21

24.30.22-53.20

Kity budowlane uszczelniające

22

24.30.22~0.00

Nieogniotrwałe

23

ex24.62.10-70

Produkty odpowiednie do stosowania jako kleje lub spoiwa,
przeznaczone do sprzedaży detalicznej, w opakowaniach
o masie mniejszej lub równej 1 kg -wyłącznie kleje winylowe:
na bazie polioctanu winylu, z pochodnych winylowych
i z kopolimerów butadienu

24

ex 24.62.10-80

Spoiwa na bazie kauczuku lub tworzyw sztucznych (łącznie
ze sztucznymi żywicami} w opakowaniach przeznaczonych
do sprzedaży detalicznej -wyłącznie kleje winylowe: na bazie
polioctanu winylu, z pochodnych winylowych i z kopolimerów
butadienu

25

ex 24.62.10-90

Gotowe kleje i inne gotowe spoiwa w opakowaniach o masie
powyżej 1 kg przeznaczone do sprzedaży detalicznej, gdzie
indziej niewymienione - wyłącznie kleje winylowe: na bazie
polioctanu winylu, z pochodnych winylowych i z kopolimerów
butadienu

preparaty powierzchniowe

-

26

ex 25.21.2

27

ex 25.21.41-20.00 Komórkowe płyty, taśmy, folie z polimerów styrenu - wyłąeznie
płyty z polistyrenu spienionego (styropianu)

Rury, przewody i węże oraz ich osprzęt z tworzyw sztucznych z wyłączeniem węży i sztucznych jelit do kiełbas

28

25.21.41-50.20

Płyty

komórkowe z poliuretanów

29

25.21.42-30.10

Płyty

faliste z poliestrów

30

ex 25.23

Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa _
z wyłączeniem budynków prefabrykowanych z tworrjw
sztucznych (PKWiU 25.23.2), zbiorników, kadzi, cystern
i podobnych pojemników o pojemności powyżej 300 I,
z tworzyw sztucznych do innych zastosowań
(PKWiU ex 25.23.13), stolarki okrętowej
(PKWiU 25.23.14-50.2, 25.23.14-50.50)

31

25.24.28-40.00

PerfQrowane kubły i podobne artykuły do filtrowania wody
przy wejściu do ścieków

32

ex 26.11

Szkło płaskie -wyłącznie szkło

33

ex 26.12

Szkło płaskie profilowane i poddane dalszej
wyłącznie szkło budowlane

34

ex 26.14.12

35

ex 26.15.12

Płyty

36

26.22

Wyroby sanitarne ceramiczne

37

26.30.1

Płytki

38

ex 26.40

Cegły,

39

26.5

Cement, wapno i gips

budowlane
obróbce -

. Arkusze cienkie, maty, materace, tektura i inne artykuły
z włókien szklanych, poza tkaninami - z wyłączeniem mat
szklanych bezalkalicznych (PKWiU 26.14.12-10.20)
chodnikowe, cegły, płytki do wykładania podłóg, ścian,
dachów i inne artykuły ze szkła sprasowanego lub
ukształtowanego w formach; szyby ze szkła ołowiowego itp.;
szkło wielokomórkowe i piankowe w blokach, płytach
i podobnych formach - z wyłączeniem witraży

ceramiczne (ścienne.
chodnikowe

podłogowe,

kafle itp.) i płyty

dachówki i pozostałe ceramiczne materiały budowlane
- z wyłączeniem przewodów kwasoodpornych kamionkowych
(PKWiU 26.40.1 3-00. 7) oraz przewodów digestoryjnych
kamionkowych (PKWiU 26.40.13-00.8)

.

26

26.01.2006 r.

l

ł

40

ex 26.6

Wyroby z betonu i gipsu, z wyłączeniem:
1) płyt kamiennych surowych,
2) wyrobów ze sztucznego kamienia ,Lastrico', w tym
'
pomników i nagrobków - z wyjątkiem: płyt parapetowych,
płyt okładzinowych stopni schodowych i ścian
oraz wykładzin posadzkowych.

82

28.30.13

Części

83

28.63.12-30.00

Zamki w rodzaju używanych do dlZwi, bębenkowe

. 84

ex 28.63.12-50

Zamki w rodzaju używanych do dlZwi, pozostałe,
z wyłączeniem zamków elektronicznych i szyfrowych
(PKWiU 28.63.12-50.40, -50.50)

ex28.63.13

Okucia zamykające i ościeżnice z okuciami zamykającymi,
zawierające zamki; ich części; klucze sprzedawane od~elnie
- ~ie okucia budowlane

85

2

Mieszanki mineraln~itumiczne

wytwornic pary

42

26.82.13-00.1

43

26.82.13-00.6

44

26.82.16-10

Wełna

45

ex 26.82.16-20

Wermikulit porowaty, ily porowate, żużel spieniony i podobne
porowate materiały mineralne łącznie z ich mieszaninami
- z wyłączeniem żużla spienionego (PKWiU 26.82.16-20.30)

46

26.82.16-30

Mieszaniny i wyroby z materialów izolujących cieplnie
lub akustycznie, gdzie indziej niesklasyfikowane

89

Wyroby walcowane płaskie ze stali -wyłącznie wyroby płaskie
walcowane na zimno i powlekane

ex 28.73.12-70.30 PIZewody gołe z rdzeniem stalowym, z aluminium -wyłącznie
pizewody napowietrzne

90

ex 28.73.13-20

47

-

mineralna luzem i wyroby izolacji termicznej
i akustycznej z wełny min"eralnej

ex27-10.40

-

86

ex28.63.14

Zawiasy, zamocowarńa; obsady i podobne wyroby do pojazdów
mechanicznych, dizwi, okien, mebli itp., wykonane z metali
nieszlachetnych - ~ie okucia budowlane

87

28.73..l1-31.50

Sploty i linki do konstrukcji sprężonych ze stali nierdzewnej,
nieizolowanMlektrycznie

118

28.73.17-70.13

Pizewody gole napowietrzne z aluminium

Szta6y i pręty, walcowane na gorąco, wnieregularnie zwijanych

27.10.50

48

Masy i romrory asfaltowe hydroizolacyjne

-

kręgach

49

Sztaby i pręty pozostałe, z wyłączeniem prętów
i profili grubych

ex27.10.60

50

Kątowniki, kształtowniki i profile ze stali niestopowej poddane
obróbce polegającej jedynie na walcowaniu na gorąco,

ex27.10.70

prętów

i profili grubych

27.21.10

R'ury, pizewody rurowe, profile i tuleje z żeliw_a

52

27.21.20

Złącza

53

ex27.22.10

Rury, pizewody rurowe, profile drążone i tuleje stalowe,
z wyłączeniem pólwyrobów z rurowni niezaliczanych
do wyrobów gotowych ·

51

54

-

Wyroby walcowane na zimno płaskie

27.32

56

odlewane, z żeliwa

Sztaby, pręty i profile ciągnione lub obrobione na zimno
- z wyłączeniem profili obrobionych na zimno ze stali
niestopowej (PKWiU 27.31.20-10)

ex'27.31

55

/

27.33

Wyroby formowane na zimno
~

57

27.34

Drut

58

27.42.2A

Blachy grube, blachy cienkie i taśma z aluminium
o grubości większej niż 0,2 mm

59

Miedziane: rury, pizewody rurowe oraz złącza do rur
lub pizewodów rurowych, z miedzi, z wyłączeniem rur
i pizewodów rurowych ze stopów miedzi
(PKWiU 27.44.26- 30.2) oraz armatury pizemysłowej
...z miedzi i stopów miedzi

ex27.44.26
.:

Budynki prefabrykowane z metalu - z wyłączeniem konstrukcji
stalowych budynków jednokondygnacyjnych, halowych
i pawilonowych, szkieletów budynków i budowli dwui wielokondygnacyjnych, konstrukcji nośnych budowlanych
aluminiowych

ex 28.11.10

60
,.

61

28.11.23-40

-

Kraty, siatki i ogrodzenia o wielkości oczek 100 cm2 i więcej,
z drutu stalowego o pizekroju 3 mm i więcej, spawane
na pizecięciach, z wyłączeniem ogrodzeń i siatek z drutu

91

ex 28. 73.13-30

Kraty, siatki i ogrodzenia, spawane na pizecięciach, z drutu
stalowego, pozostałe, z wyłączeniem ogrodze.ń i siatek z drutu

92

ex 28.73.13-43

Kraty, siatki i ogrodzenia, niespawane na pizecięciach,
z drutu stalowego, niepowlekane twoizywem sztucznym,
z wyłączeniem ogrodzeń i siatek z drutu

93

ex 28.73.13-44

Kraty, siatki i ogrodzenia, niespawane na pizecięciach, z drutu
stalowego, niepowlekane twoizywem sztucznym, pozostałe, z wyłączeniem ogrodzeń i siatek z drutu

94

ex 28. 73.13-45

Kraty, ~iatki i ogrodzenia, niespawane na pizecięciach,
z drutu stalowego, pokrywane twoizywem sztucznym,
pozostale, z wyłączeniem ogrodzeń i siatek z drutu

ciągnieniu na gorąco lub wyciskaniu ·na gorąco, z wyłączeniem

-

95

ex28.74.1t

Elementy złączne ze stali gwintowane, gdzie indziej
niesklasyfikowane - wyłącznie okucia budowlane łączące

96

28.75.11-10

Zlewy i umywalki ze stali nierdzewnej

97

28.75.11-21.00

Wanny żeliwne "{lównież emaliowane)

98

28.75.11-25

Wanny stalowe (z wyjątkiem żeliwnych)

99

28.75.11-31.1

Wyroby sanitarne żeliwne, emaliowane, pozostałe

100

28.75.11-31.2

Wyroby .sanitarne żeliwne, nieemaliowane

101

28.75.11-31.4

Wyroby sanitarne pizemyslowe z blachy, emaliowane

102

28.75.11-31.50

Wyroby sanitarne pizemysłowe, ze stali nierdzewnej, pozostałe

103

28.75.11-31.86

Syfony umywalkowe i pisuarowe, ze stali

104

28.75.11-35.10

Syfony umywalkowe i pisuarowe, z miedzi

105

28.75.11-37 .20

Syfony umywalkowe i pisuarowe, z alurliinium

106

ex 28.75.27-13.00 Wyroby i odlewy z żeliwa ni~liwego, gdzie indziej
niewymienione, z wyłączeniem odlewów żeliwnych
(półfabrykatów do dalszej obróbki)

107

28.75.27-31.10

Drabiny (elementy budowlane komunikacji), ze stali

Pozostałe konstrukcje złożone głównie z arkuszy: panele
złożone z dwóch ścian z profilowanego (żeberkowanego)

108

28.75.27-31.90

Szczeble ze stali, pozostałe

arkusza z rdzeniem izolującym

109

28.75.27-37.1

Osłony instalacji budowlanych, ze stali

62

28.11.23-50.3

Elementy budowlane z blachy profilowanej stalowe

110

28.75.27-37.2

Elementy instalacji budowlanych odwadniających, ze stali

63

28.11.23-50.4

Elementy budowlane z blachy płaskiej stalowe

111

28.75.27-37.3

64

28.11.23-62.72

Elementy konstrukcyjne zbrojeń żelbetów

Elementy budowlane wyposażeniowe, do czyszczenia obuwia,
ze stali

65

ex 28.11.23-62.79 Elementy konstrukcyjne stalowe (bez ślusarki budowlanej)
pozostałe, osobno niewymienione, dotyczące wyłącznie
elementów konstrukcyjnych z blach stalowych, ocynkowanych
i powlekanych

112

28.75.27-37.4

Elementy budowlane wyposażeniowe, ze stali pozostałe

113

28.75.27-53.10

Gizejniki z aluminium>

114

28.75.27-55.1

Osłony instalacji

115

28.75.27-55.2

Okładziny elewacyjne

116

28.75.27-55.3

Elementy instalacji budowlanych odwadniających, aluminiowe

117

28.75.27-59.30

Ospizęt

118

28.75.27-87.1

Znaki informacyjne i elementy informacyjne, budowlane,
z aluminium

119

28.75.27-87.2

Znaki informacyjne i elementy informacyjne, budowlane, ze stali

66

28.11.23-02.8

Elementy konstrukcji nośnych kotłów, schodów, pomostów,
opanceizenia, izolacji i obmurolYań

67

28.11.23-03

Elementy budowlane stalowe, pozostałe

68

28.11.23-64

Elementy ramowe budowlane stalowe

69

28.11.23-76

Elementy budowlane

70

28.11.23-79

Płyty i elementy warstwowe budowlane oraz'segmenty ścienne
wypełnione płytą warstwową

71

Elementy metalowe stolarki budowlanej - z wyłąezeniem dlZwi,
okien i iluminatorów okrętowych, świeUików i iluminatorów
jachtowych

ex28.12.10

'
72

73

ex 28.21.11-21.00 Konstrukcje zbiornikowo-cyllndryczne stalowe na ciecze
o pojemności większej lub równej 300 I wykładane od środka
lub izolowane cieplnie - wyłącznie wymienniki ciepła i naczynia
wyrównawcze c.o. i c.w„ zasobniki ciepłej wody, zbiorniki
w oczyszczalniach ścieków
ex 28.21.11-22.00 Konstrukcje zbiornikowe-cylindryczne zbiorników
teleskopowych do cieczy o pojemności większej lub równej
300 I wykładane od ~odka lub izolowane cieplnie -wyłącznie
wymienniki ciepła i naczynia wyrównawcze c.o. i c.w.,
zasobniki ciepłej wody, zbiorniki w oczyszczalniach ścieków

.

74- ex 28.21.11-23

Konstrukcje zbiornikowe kształtowe do cieczy o pojemności
większej lub równej 300 I wykładane lub izolowane cieplnie wyłącznie wymienniki ciepła i naczynia wyrównawcze c.o.
i c.w„ zasobniki ciepłej wody, zbiorniki w oczyszczalniach

76

ex 28.21.11-33

ex 28.21.11-51

Konstrukcje zbiornikowe stalowe do cieczy o pojemności
większej lub równej 300 I - wyłącznie wymienniki ciepła
i naczynia wyrównawcze c.o. i c.w„ zasobniki ciepłej wody,
zbiorniki w oczyszczalniach ścieków
Konstrukcje zbiornikowe stalowe o pojemności większej
lub równej 300 I -wyłącznie wymienniki ciepła i naczynia
wyrównawcze c.o~ i c.w„ zasobniki ciepłej wody, zbiorniki
w oczyszczalniach ścieków

77

28.22.11-30

Gizejniki nieelektryczne i ich części z żeliwa

78

28.22.11-50

Gizejniki nieelektryczne i ich części ze stali

79

ex 28.22.12

Kotły

80

28.22.13-00.00

Części kotłów

81

28.30.12

Instalacje pomocnicze do stosowania wraz z kotłami;
kondensatory do zespolów energetycznych na parę wodną
lub inne rodzaje pary

1
Uiządzenia

138

ex 31.20.31-70.2

Uiządzenia

139

31.20.32-03.20

Rozdzielnice prefabrykowane napowietrzne

140

31.20.32-05.20

Rozdzielnice prefabrykowane napowietrzne

141

ex 31.20.40-30.9

Tablice, panełe, konsole, pulpity, szafy i inne układy wsporcze
dla wyrobów objętych pozycjami od 31.20.31-30.00 do 31.20.32
-05.90, pozostałe - ~ie dla rozdzielni prefabrykowanych
napowietrznych (PKWiU 31.20.32-03.20, - 05.20)

142

ex 31.20.40-90.30

Części i wyposażenie

143

ex 31.30.13-71.1

Pizewody elektryczne wyposażone w złączki, na napięcie
większe ni 80 V, a mniejsze lub równe 1OOO V - pizewody
elektroenergetyczne do układania na stale - z wyłąezeniem
pizewodów gizejnych i innych niż instafacyjne, uibrojone
ikabelkowe

144

31.30.13-71.39

Pizewody elektryczne wyposażone w złączki na napięcie
większe niż 80 V, a mniejsze lub równe 1000 V - kable
elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi - pozostałe

145

ex 31.30.13-73.1

Pizewody elektryczne niewyposażone w złączki, na napięcie
równe 1OOO V, o średnicy pojedynczego przewodu większej niż
0,51 mm - pizewody elektroenergetyczne do układania na stałe
- z wyłączeniem pizewodów gizejnych i innych niż instalacyjne,
uzbrojone i kabelkowe

146

31 .30.13-73.39

Pizewody elektryczne niewyposażone w złączki, na napięcie
równe 1000 V, o średnicy pojedynczego pizewodu większej niż
0,51 mm - kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi-

147

31.30.13-73.40

Pizewody elektryczne, niewyposażone w złączki, na napięcie
równe 1OOO V, o średnicy pojedynczego pizewodu większej niż
0,51 mm - kable elektroenergetyczne z żyłami aluminiowymi

29.21.11

122

29.21.14-30.00

Części

123

29.24.12-30.3

Uiządzenia i aparatura do pizygolowywania wody kotłowej

124

29.24.12-70.33

Filtry pizykotłowe oleju

125

29.71.25-30.00

126

sterownicze, na napięcie mniejsze lub równe
1OOO V - wyłącznie uiządzenia sterownicze niskiego napięcia

148

ex 31.30.13-75.1

Pizewody elektryczne niewyposażone w złączki, na napięcie
większe niż 80 V, a mniejsze ni 1OOO V, o średnicy pojedynczego pizewodu większej niż 0,51 mm - pizewody elektroenergetyczne do układania na stałe - z wyłączeniem pizewodów
gizejnych i innych niż instalacyjne, uzbrojone i kabelkowe

149

31.30.13-75.39

Pizewody elektryczne niewyposażone w złączki na napięcie
większe niż 80 V, a mniejsze niż 1OOO V, o średnicy
pojedynczego pizewodu większej ni 0,51 mm - kable
elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi - pozostałe

150

ex 31.30.14

Pizewody elektryczne, do napięć powyżej 1OOO V - z wyłączaniem kabli elektroenergetycznych do odbiorników ruchomych
i pizenośnych,-górńiczych (PKWiU 31.30.14- 00.50),
pizewodów i kabli elektrycznych na napięcie pizekraczające
1 kV pozostałych (PKWiU 31.30.14-00.9)

151

31.50.24-00.1

Tablice i gabloty informacyjne budowlane podświeUane

152

ex 31.50.25-11

Oprawy oświeUeniowe (z wyjątkiem reflektorów) mieszkaniowe
do żarówek - z wyłączeniem zabezpieczonych pized wnikaniem
wody

153

ex 31.50.25-12

Oprawy oświetleniowe (z wyjątkiem reflektorów) mieszkaniowe,
do żarówek halogenowych - z wyłączeniem zabezpieczonych
pized wnikaniem wody

154

ex 31.50.25-31

Oprawy oświeUeniowe przemysłowe (:?: IP20) do żaróWl!k ~ie oprawy oświetleniowe pizemyslowe do żarówek

rozdzielcze i tablice licznikowe, na napięcie 2:1000V
- wyłącznie urządzenia rozdzielcze niskiego napięcia

aparatury rozdzielczej, łączeniowej
i zabezpieczającej niskiego napięcia - wyłącznie części
do urządzeń rozdzielczych i sterowniczych niskiego napięcia

pozostałe

~

stałych

155

ex 31.50.25-32

Oprawy oświeUeniowe pizemyslowe (<: IP20), do świeUówek wyłącznie oprawy oswieUeniowe przemysłowe do świetlówek

156

ex 31.50.25-39

Oprawy oświeUeniowe przemysłowe (2: IP20), pozostałe wyłącznie oprawy oświetleniowe pizemystowe do rtęciówek

157

ex 31.62.14-50.1

Elementy izolacyjne do aparatury rozdzielczej, łączeniowej
i zabezpieczającej (z wyjątkiem wykonanych z twoizyw sztucznych i ceramicznych) -wyłącznie części do urządzeń rozdzielczych wysokiego napięcia prefabrykowanych oraz części
do uiządzeń rozdzielczych i sterowniczych niskiego napięcia

158

ex 33.20.52-83.00

Pizyiządy dq pomiaru lub kontroli parametrów cieczy lub gazów
ełektroniczne, pozostałe -wyłącznie ciepłomieize i przyiządy

159

ex 33.20.52-89.00

Przyrządy do

stałych

centralnego ogizewania z miedzi i stopów miedzi

121

'

3

ex 31.20.31-70.1

--

budowlane, aluminiowe

29.12.24-80.41

'"

137

budowlanych, aluminiowe

120

do pomiaru ilości ciepła pozostałe (podzielniki kosztów)

Hydrofory

pomiaru lub kontroli parametrów cieczy lub gazów
osobno niewymienione - wył. ciepłomieize i pizyrządy do pomiaru ilości ciepła pozostałe (podzielniki kosztów)

pozostałe,

· Palniki ~ecowe; mechaniczne ruszty i kraty, mechaniczne
uiządzenia do usuwania popiołu ttd.
palników piecowych na paliwo ciekłe, stałe lub gaz;
części rusztów mechanicznych

160

33.20.63-30

Gazomieize

161

33.20.63-50.1

Wodomieize
Liczniki elektryczne prądu zmiennego

162

33.20.63-70.2

163

33.20.70-15.00

Termostaty elektroniczne (z wyjątkiem lotniczych)

164

33.20.70-19.00

Termostaty pozostałe (z wyjątkiem lotniczych)

Ogizewacze wody elektryczne o działaniu natychmiastowym
(ogizewacze pizepływowe)

165

33.20.70-50.42

Reduktory membranowe

29. 71.25-50

Ogizewacze wody elektryWie inne niż natychmiastowe

166

ex 36.63.40-00.2

Wykładziny podłogowe

127

ex 29.71.28-10

Kuchnie i kuchenki domowe, ~ wyłączeniem kuchenek
elektrycznych

167

bez względu na
symbol PKWiU

128

ex29.72.11-13

Uiządzenia do gotowania, podgizewacze płytowe na gaz,
z żeliwa lub stali, z wyłączeniem piekarników gazowych i kuchni

Armatura metalowa pizemysłowa - ~ie:
- armatura z żeliwa szarego, - zasuwy, - zawory, - przepustnice.
Armatura metalowa sieci domowej

168

bez względu na
symbol PKWiU

Uiządzenia do automatycznej regulacji i sterowania wyłącznie uiządzenia i zestawy urządzeń do automatycznej
regulacji dostaw ciepła oraz zdalnego sterowaria praca

169

bez względu na
symbol PKWiU

Panele podłoQowe i listwy przypodłogowe laminowane,
wykonane na bazie płyty pilśniowej HDF, MDF lub na bazie
płyty wiórowej

170

bez względu na
symbol PKWiU

Membrany (pizepony) paropizepuszczalne pod pokrycia dachowe, z polietylenu, posiadające zbrojenie, specjalna perforacje lub nacięcia względnie wykonane z włókien syntetycznych

-

podłogowych

restauracyjnych gazowych

ścieków

75

.,

"1

3

1

Wyroby z asfaltu i podobnych materiałów

26.82.12

41

.

ł.

129

29.72.11-50.11

Kuchnie węglowe stałe

130

29.72.12-33.10

Piece gizewcze gazowe

131

29.72.12-33.20

Piece uniwersalne

132

9.72.12-70.10

Piece stałopalne, gdzie indziej niewymienione

133

29.72.12-70.20

Piece żeliwne pizenośne, gdzie indziej niewymienione

134

ex 29.72.14

Podgizewacze wody o działaniu natychmiastowym
lub akumulacyjne, nieelektryczne - wyłącznie piece gizewcze
i podgizewacze

systemów ciepłowniczych, a także części do tych

Części

pieców, kuchenek, podgizewaczy płytowych
i podobnego, nieelektrycznego spizętu domowego,
z wyłączeniem zespołów i części spizętu do gotowania
i ogizewania nieelektrycznego (PKWiU 29.72.20-00.99)

135

ex29.72.20

136

ex 31.20.21-50:30 Bezpieczniki wielkiej mocy do napięć mniejszych
lub równych 1OOO V, dla prądów o natężeniu większym
niż 1OA, a mniejszym lub równym 63 A- wyłącznie podstawy
i wkładki bezpiecznikowe niskiego napięcia

centralnego ogizewania

uiządzeń

OBJAŚNIENIA:

Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustav.y z dnia 29 sie1pnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych
v.ydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468) pod pojeciem
podatku VAT należy rozumieć podatek od towarów i usług ostawce 22% wrozumieniu ustav.y z dnia
11 marca 2004 r. opodatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 orazz 2005 r. Nr 14, poz. 113,
Nr90,poz. 756, Nr143,poz. 1199, Nr179,poz. 1484).
2
Zastosowana symbolika PKWiU odpowiada Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, októrej mowa
w§ 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. wsprawie Polskiej,Klasyfikaqi 1-Wrobów i Usług (Dz. U. Nr 89, poz. 844 i z 2005 r. Nr 90, poz. 760).
ex - dotyczy tylko i wylacznie danego wyrobu zdanego grupowania.
1

centralnego ogizewania, z wyłączeniem kottów parowych,
pozostałych (PKWiU 28.22.12-00.60)

z podłożem - z wyłączeniem wykładzin
gumowych

nowy

ŁOWICZANIN

26.01.2006 r.

Akcia Zimowa ,,towiclia Ferialla 2006''

•••

Koszykówka - li Feryjny Turniej Dziewcząt

Triumf Czarnej Rozpaczy
Łowicz, 17
wystąpiły

stycznia. Trzy

zespoły

w zorganiz.owanym w ramach
Zimowej Akcji ,,Łowicka Feriada 2006" II
Feryjnym Turnieju Minikoszykówki
Dziewczątzrocmika 1993-94 o Pllchar Dyrektora Szkoła Podstawowej nr 4 w Łowi
czu - Marzeny Kołaczyńskiej. W zawodach rozgrywanych w sali gimnastycznej
„Czwórki" wystartowały zespoły Księża
ka prowadzone p17.eZ trenerów Annę Kucharek i Pawła Dolińskiego. Ostatecznie najlepsza okazała się drużyna Czarnej
Rozpaczy.·
• CENTER-4 CLUB - MALE CENTERKI 73:4 (28:0, 12:0, 14:2, 19:2); pkt.:
Anna Czarnecka 22, Panytja Haczykowska 20, Kinga Doroba 14, Hanna Wojda 9 i
NadiaRachubińska 8-Aleksandra Wojda2 i
Marietta Retek 2.

Siatkówka w

Łowiczu

coraz bardziej pop/ulama... Do turnieju gimnazjalistów zgłosiło

Minisiatkówka

chłopców -

WKR~CALI
Łowicz,

trójek

rocznik 1990 i młodsi

NAJSKUTECZNIEJ

Aż trzynaście

Ludwicki i Kamil Domińc:mk) 10:15,ZIOM-

ekip wystąpiło w ~ym w ramach
,,Łowickiej Feriady 2006'' turnieju siatkarskich trójek, a najlepszym okazał się zespół
Wkret-Metu.
Grupa A: GĄBKI (Gu.egorz Płacbeta,
Kamil Gaw~ki i Paweł Nowogórski)- TUSZXN-BOYS (Tomasz Michalczyk, Dominik Skoneczny i Sebastian Grzegory)
11:15, CIUCHAJ BOYS (Daniel Jabłoń
ski, Jakub Klimkiewicz i Sebastian Sumiń
ski) - VENOMS (Michał Janocha, MateWtlczyńc;ki i Paweł Jagoda) 15:11, GĄB
KI - CIUCHAJ BOYS 15:6, TUSZVNBOYS - VENOMS 11:15, GĄBKI -VENOMS 15:10, TUSZXN-BOYS - CIUCHAJ BOYS 15:10. Grupa B: ZIOMKI

KIBYDRAULIKA-WKRĘT-MEf (Ma-

18 stycznia.

się aż trzynaście

•CZARNA ROZPACZ-MALE CENTERKI 97:0 (30:0, 26:0, 20:0, 21:0); pkt.:
Magdalena Jagura 31, Monika Zimna 28,
AgataJanicka 14, Natalia Woźniak 14iKatarzyna Kowalczyk IO.
•CENfER-4CLUB-CZARNAROZPACZ 12:48 (4:12, 2:8, 2:20, 4:8); pkt.:
Anna Czarnecka 6, Patrytja Haczykowska
4iKingaDoroba2-MagdalenaJagura14,
Monika Zimna 14, Agata Janicka ·10, Katarzyna Kowalczyk 6 i Natalia Woźniak 4.
1. Czarna Rozpacz
2 4 14 5: 12
2. Center-4 Club
2 3 85:16
3. Małe Centerki
2 2
4:170
W zwycięskiej drużynie Czarnej Rozpaczy wystąpiły: MagdalenaJagura (45. punktów w turnieju), Monika Zimna (42), Agata
Janicka (24), Natalia Woźniak (18) i KatarzynaKowalczyk(16).
(p)

WKRĘT-MET

0:2 (3:15, 8:15), WKOMOTIV TARANY - ZARA 0:2 (4:15,

riusz Misiura, Maciej Marsz.ałek, Plzmly- 15:17). Mecz o 3. miejsce: TUSZYNslaw Burzyński i Jakub Nowak) 10:15, AZS BOYS - WKOMOTIV TARANY 2:1
BRATKOWICE - WKRĘT-MET 7:15. (15:10, 12:15, 15:9). Mecz o 1. miejsce:
~WKOMOflVTARANY (Mi- WKRĘT-MEf -'.lARA.2:0(15:11, 15:10).
chał Man::inowski, Jarosław Rusek i Tomasz
1. Wkręt-Met
4 4 6-0
Gajda) - KOJ01Y (Sebastian Jóźwicki, 2. Zara
4 3 4-2
Lukasz Kwiatkowski i Sebastian Piellzyk) 3. Tuszyn Boys
5 3 4-4
W turnieju rywalizowały młodziczki i żaczki Księżaka.
11:15, LOKOMOTIV TARANY - 4. Lokomotiv Tarany
4 1 2-5
OSTORNADoS (Mateusz Żbikowski, 5. Gąbki
3 2 2-1
Mateusz Jarosz i Arkadiusz Kromski) 15:7,
Raczki
2 1
1-1
KOJOTY - OSTORN~ 8:15. Yrn:_
Ostornados
2 I
1-1
Triobasket chłopców- rocznik 1990 i młodsi
AZS Bratkowice
~KSIĘŻAKI(ŁukaszSawicki,Maciej
2 1
1-1
Pieklak i Bartłomiej Zaręba)- ZARA (Piotr 9. Venoms
3 I
1-2
Dziedziela, Maciej Malarski i Maciej WawKojoty
2 I
1-1
rzyniecki) U:15, KSIĘŻAKI - RACZKI
Ziomki Hydraulika
2 O 0-2
BYDRAULIKA(MichałKarmelita,Kamil (Dominik Ziemecki, Paweł Raczek i MaKsiężaki
2 o 0-2
Łowicz, 19 stycznia W kolejnym fe- Grzegory i Dominik Skoneczny) 15:2,
Kardjalik i Michał Ostapowicz) - AZS ńuszlgielsla)8:15,ZARA-RACZKI 15:U. 13. Ciuchaj Boys
3 I
1-2
ryjnym
turnieju koszykówki - tym razem KŚIĘŻAKI- PĘDZĄCE OGÓRY (MaBRATKOWICE (Emil Strugacz, Łukasz Mecze półfinałowe: TUSZVN-BOYS (p)
trzyosobowej - wystartowało ~ ekip, a ciej Pochwala, Artm Persak i Bartłomiej Za- •
tym razem obyło się_ bez niespodzianek. Fa- rę_ba) 15:8, TUSZVN-BOYS-PĘDZĄCE
woryzowana drużyna ,,Ekipa Bodka" bez OGÓRY 3:9. Mecze półfinałowe: EKIPA
Duobasket dziewcząt problemów zwycięfyła w turnieju trioba- BODKA - PĘDZĄCE OGÓRY 15:11,
sketu dla gimnazjalistów, wygrywając w fi- KŚIĘŻAKI - DEFIBRYLATORS 11:3.
rocznik 1993 i młodsi
nale z Księ_żakami.
Meczo5.miejsce:-ZIOMKIHYDRAUGrupa A: DEFIBRYLATORS (Łukasz LIKA - TUSZXN-BOYS 8:8, dogiywka
Sawicki, Marcin Chondzyński i Paweł Flor- 8:9. Meczo3. rnięjsce: DEFIBRYLATORS
czak)- EKIPABODKA(DominikŚwiercz, -PĘDZĄCEOGÓRY7:8. Mecz o I. mięj
Tomasz Frankowski i Kamil Bodek) 6:15, sce: EKIPABODKA-KSIĘŻAKI13:9.
DEFIBRYLATORS - ZIOMKI HY- I. Ekipa Bodka
4 4 54:3 3
DRAULIKA(MicllałKannelita,KamilKar 2. Księżaki
4 3 50:26
djaliki Piotr Antosik) 6:4, EKIPA BODKA 3. Pędzące Ogóry
4 2 36:40
Łowicz, 20 stycznia. Tylko osiem
-ZIOMKIBYDRAULIKA11:7.~ 4. Defibrylators
4
I 22:38
dziewcząt zgłosiło się_ do udziału w turnieju
KŚIĘŻAKI (Maciej Pieklak, Mateusz Żbi 5. Tuszyn-Boys
3 l 14:32
triobasketu dla uczennic szkół podstawokowski i Łukasz Styczyński) - TUSZXN- 6. Ziomki Hydraulika
3 O 19:26
wych i stąd decyzja organizatorów o turnieBOYS (Tomasz Michalczyk, Sebastian
(p)
ju nie trójek, a zespołów dwuosobowych.
Ostatecznie najlepszym w iywalizacji w

=

•
Niespodzianki nie
było

Herbatniki
sq słodkie .••

duobaskecieokazałsię_zespól:SłodkichHer

batników, który w meczu decydującym o
pierwszym miejscu okazał się_ minimalnie
lepszym od Wesołych Dolinek
~ WESOŁE DOLINKI (Kinga
Doroba i Patrytja Haczykowska) - CENTSHOW (Anna Czarnecka i Hanna Wojda)
10:2, CZARNAROZPACZ(Natalia Woź
niak i Ewa Czapnik) - SŁODKIE HERBATNIKI(AgataJanickaiMagdalenaJagiira) 0:10, WESOLE DOLINKI - CZARNA ROZPACZ 10:0, SŁODKIE HERBATNIKI - CENT-SHOW 10:2, CENTSHOW -CZARNAROZPACZ6:3, WESOLEDOLJNKI-SŁODKIEHERBAT

NIKI3:4.
1. Słodkie Herbatniki
2. Wesołe Dolinki
3. Cent-Show
4. Czarna Rozpacz

W finale Slodkie Herbatn[ki

okazały się troszkę

lepsze od

Wesołych

Dolinek. ·

3
3
3
3

3
2
I

o

24:5
23:6
10:23
3:26
(p)
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Zakład

Telefony:
Taxi osobowe 837-34-0 I
lnterTaxi 0603-06-18-18
Taxi ~we 837-35-28
Powialowy Uu.ąd Pracy 837-04-20; 837-03-73
Biuro Rady Miejskiej 830.91-06, 83().91-11
Uu.ąd Miejski: Sekretariat 83().91-51
Awarie oświetlenia ulicznego 830.91-45 do 47;
0605-629-841 czynny całą dobę;
(046) 862-16-03 od 7.00 do 15.00,
(()16) 862-16-6.3 po 15.00 aulomatyc:lna sdcretad<a
Unąd Skarbowy: centrala 837-43-58, 837-32-38,
837-65-59; sdcretariat 837-80-28; infonnacja podatku dochodowego 837-65-05
ZUS 837-69-00
Rodzinny Klub Abstynenta ,,Pasiaczek" Low i cz,
ul. Sw. Floriana 7 (muszla na Błoniach),
ld.837.(,6.92,czymy:axłl.iiDiew!Jldl.16.00-20.00.

Pmlrt ionocy <la ofiar JXZl2IKICY w rodmMe (siedz.iba
RKA ,.l"asiac;aX", Lowic1. ul Sw. F1cl'iana 7 (IIUllJa
mBbiiach). czymy: pi.,czw,p. w!Jldl. 16.00-19.00.
Samopomocowa an.., Abslynendca ,,Nie ma mocnydi' w 74Jnach (si<driba GOK. Miny) - spotkania w czwartki o godz. 18.00.
Gmima Gn.., Abslynendca w Bielawach- spotkania w czwartki w godz. 10.00-11.00. Po infunnatje

morna <łzwonić w

czwartek do

Ua.ędu

Gminy

w Bielawach w godz. 8.00-10.00.
l'llokt ~ i-zy Grupie Wsparcia ,,Ptzemio;_bz wialnm" (pobłem pzr:mocy) w Dooianiewicach, czymy: piątd< 16.00-18.00, tel 838-33-11.

Informacje:
lnfonmcja PKP 837-63-11
lnfmnacja o "1ajowydl oomernch 118-913
ln100natja o rnątzynaroOOwyc IUDel3Cb 118-912
Z.cgarynka mu.
RO'lllIJW}' ~ - zamawianie 9050
Naprawa ldefunów 9224
TelegJamy (nadawanie) 905
&lplatna ogólnopolska infocmacja o scbrooislrach
i jadk>dajniarh 9287
~"""'.._m_ ohandhi, usNgach,
Bezpiallla infonmcjagwpodiii
produkcji i wy7.szej użyteczności publicznej,
Id. (046) 94-J4, fux: (046) 322-555

Pogotowia:

19.00. Zwied7.anie mażliwe wyląc7nic w obecoo5ci właściciela w grupach minimum 5 osób.
• I wojna światowa w Łowiczu - wystawa reprodukcji łowickich kart pocztowych z okresu
I wojny światowej, powszechnie stosowanych
do korespondencji żołnierskiej w ramach poczty
polowej. Wystawę można oglądać w Miejskiej
Bibliotece Publicznej.
• ,,Krajobrazy i portrety malarki Meli Muter"
-wystaW<c można oglądać w Muzeum w Lowiczll
do końca lutego.

Wars:zlat konserwator.;lci LSM 83Ui5-58
pogizebowy: 837-53-85, 837-07-10,
837-20-22, 837-26-74
~ dla zwiei2ąt:
ul Starościńska Y, tel. 837-52-48
ul Oielmoffikiego 31, tel. 837-35-24

INFORMATOR
LOWICKI

Dyżury

przychodni:

• Pogotowie ratunkowe - tel. 999
• Dział l'oolocy Doraźnej, ul lJlaliska 28,
tel 837-56-24
- Ambulalorimn Pomocy Doraźnej czynne: w dni
robocze w godz. 16.00-8.00, soboty, niedziele
i święta od 8.00 (przez 24 h). Pacjenci objt<ci
opieką medyczną Niepublicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej - J>l'ZY.imowani są w Ambulatorium Pogotowia po godzinach funkcj~
nowania ww. Zakładów.
'
- Pediatryczne Ambulatorium Pomocy Doraźnej,
ul. Ułańska 2; J>l'ZY.it<cia dzieci do 3 r.ż. - w dni
powszednie w godz. 16-8; dzieci do 16 r.ż.
- w soboty, niedńele i świc;tl p.-42 24 godziny.
I>z.ieci ~opieką medyczną N"~ z..
kładów Opidci ZAkowolne:j - pzyjmowaoe są w Ambulatorium Pediallycznym po godz.inach funkcjooowaoia fycb 23łdadów.
• Poodiia l=zmia l.h3leinifń,
ul Kaliska 6, tel '63]-37-07

Kino LOK

„ . . . . ""'

837-72-72)07-~37,

837-47-77, 837-44-44, 837-M-40

CÓRECZKI

- tbrilkr
Yan jest policjanlmi. który fO'lłX300Wll.ic struktury
triady w Hongkongu, zakamdlowany w jej ~
Ming z kolei paruje dla mafii, chociaż m co dz.ieó jest
Sl3DOW3llYDl i pnącym się po s=d>lacli kańc2y ofioo.
mn policji, od lat dostarcza infunnatje o i-acy wydziału szefowi ~ triady. Pewnego razu, pod=s
Mynowtj akcji, obydwie silmy OOemują się, że mają
u siebie tajniaków.
btd<;HbaU. 27-21 ctymńa·
• f/lllk. 17M - .;w' - dramal byminalny
• llllłr- DM-,,Dlrk w.... -F....." - hoour
~-'k'':f"icdzi+lc 29-31 .,....,..
lcino niecmoe

- państwu Stolarczykom z Wygody
- państwu Palosom z Różyc
- państwu Dutkowskim z Popowa
- państwu Sterpimkim z Oszkowic

Koncerty
•godz. a.-BIP-łlOPIMPREZA-Zagnlją: ·INWFSIYCJA (Łowicz) · SYMBOL PRM (SkienOOwice) · SCP (Łowicz)· PODŁY & KAMYK~
wK::z). pazałconceltmi l1llayłca medianiclJla-tluOOkawiamia Tip:s Topes, wstęp 6 zł.
Nirdzirla 29 styąnjp• . . . 18.IO - koncert Mil:liala Bajora pt. ,,34łl30
- ajwi(łtae pndloje" - artysta wykona 30 oajpopulamiejszycb pio6mek, ktiJre powsl3ły na pm:bmie ll2lrli Mad jego i-acy artystycmej - sala wilbwiskowa Lowiclciego Ośrodka Kul1my.

ROLNIK SPRZEDAJE
(ceny z dnia 2•'-01..2006 r-)

Msze święte
w niedziele i święta:

Żywiec wiepfzowy:
• Kiernozia: 3,20 zł/kg + VAT
• Skowroda Pld.: 3,25 zł/kg + VAT
• Różyce: 3,20 zł/kg +VAT
• Domaniewice: 3, 10 zł/kg + VAT
• Ziewanice: 3, 10 zl/kg + VAT

7.00, 8.00, IO.OO, 11.15, 12.30., 17.00;
K*il!il Si6llr Bawdywit: 8.00. IO.OO;
• K86ci6łe.a. ~ 8.00,9.30, 11.00, 1230, 16.00;
• Kalalra: 7.00, 8.00, 9.00, I0.30, 12.00, 18.00;
w soboty g<Jdz. 18.00 IMł2 z liUgją niedzidną
e Kapica . Jim: IO.OO
• Panlia pw. MMlli Be:iej "'Nita4ajM'-"'""'"'--'8.00, IO.OO, 12.30, 18.00
•r.m6łśw.I-m: 10.00, ll.30

ź;ywtec:

wolowv:
zł/kg

+ VAT;

krowy 3,50 złlkg + VAT;

Wystawy:
• M.u•• l•dowe rodziay Brzozowskicli
,.. s.-ie, czynne w dni pows:zOOnie w godz.
9.00-19.00, w niedziele i świąa w godz. 12.00-

Parafia katedralna
Cz.wartek. 26 styc;znia od godz. 16.
ul Podrzeczna blok nr 35, 39, 43.
• Piątek, 27 stycznia od godz_ 16_
ul. Sochaczewska
„ Sobota. 28 ~ta od godl. 10.
~ ul. Stary Rynek, 3 Maja
„ Poniedziałek. 30 stycznia od godz.
16 - uł 1 Maja, Zduńsłl8. 8foWaml;I.
• wtorek, 31 stycznia od godz- 16.
ul. Koński Targ, Sienkiewicza, Pijarska.
. .
IChoDil'"18. Aptelunka,
„ Śiod&, 1 ll:lłegę. Dd. god;:. 1 - ul.
~iegO. T~ Pałacowa, Par-

~

t.faga-

SYNKOWIE
-

państwu

Talasikom z Patok

- państwu Salajczykom z

Gągolina

- państwu Florczakom z Czatolina
- państwu Jędrachowicrom z Kazimirka
- państwu Bębenistom z Kieroo-zi
- państwu Golisom ze Złakowa Borowego
- państwu Wójcikom z ł..owiC7.ll

• SKARB ROLNIKA

e

NOTOWANIA Z TARGOWISKA
W ŁOWICZU z dnia 20.01.2006 r.
jaja fennowe
jaja wiejskie

buraczek czerwony
cebula

czosnek

15 szt.
15 szt.

4,00
5,00
1,00
1,00

główka

0,80
1,80
2,20
2,00
5,50
3,00
0,70
3,00
2,00

kg
kg

marchew

kg
kg
kg

pieczarki
pietruszka
por

szt.

jabłka

kapusta kiszona

kg

kg
kg

seler
wloszczyzna

pęczek

OFERTY PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu
(stan na 2A.01.2006 r.)
• kucharz - kelner • główna księgowa z do• kierowca kal D - ze świadec

świadczeniem

• Kiernozia: byki 4,80

"-'=

WWI~

llEDA&OWAllY PRZY WSPÓtl'RACY Z WOJEWÓ8ZDI
ODR BRATOSZEWICE • REJOll l.OWICZ

'W'* n am-u.·

e

- Poodiia l.ckowia PsydliC2nego 837-36-51
Policyjny telefon zaufania 8374!0-00
Pogotowie energetyki cieplnej 837-59-16
Pogotowie wodn<Htanali7.a 837-35-32
Pogotowie mergetyczne 837-36-05
Gaz !Ulowy 837-16-16, 837.(,6-08,
837-41-02, 837-30-30.,

Czwartek. 2'stycznia:

31 Ayą.ótl lwfe&o:
. . . . 11• - .;w' - dramat byminalny
• flll*.1'•-,,DlrkW.... -F....... -hmor

e hndia św. )>-Ila: 7.00, 8.30, IO.OO, 11.30, 18.00;

Telefm~
- Poralba Ltx:zmia Uzale'inień 837-37-07

urodżili.J s~:

Wł!!Rk-4reda,

• ,,8łeMate" ul. Stanisławskiego, tel. 830-22--02
•,,MtdestlV" ul. 3 Maja, tel. 837-31-11,837-31-25
Bddl6w: pn.-pt. 9.00-14.30
llidawy: pn.-pt. 8.00-15.00
Balmów, Ryllf!k ~
czyma: pn. wt p. 9.00-16.00; czw. 10.00-17.00
~ czyma:- pn.-p. 9.00-14.00, 16.00-18.00,
sb. 8.00-12.00
DomMinricr, al. <»wa:
czyma: pn.- p. 9.00-16.00, sb. 9.00-12.00
ł.ysdrowice: czyma: pn.- p. 9.00-16.00,
sb. I0.00-14.00
1'im-m, Ryllf!k K..,_;a 12
czyma: pn.-pt. 8.00-16.00, sb. 8.00-13.00
xa.ma, ~ 6 czyma: pn.-pt. 8.00-17.00
Koc:ieraw: pn.-pt. 8.00-15.00
Sebaa: pn.-pt. 8.30-15.00
l'&her6w: czyma: pn.-pt. 7.30-15.30, sb. 9.00-12.00
7.dmr-ln-P. 8.00-17.00, sb. 8.00-12.00

• r.n&aa.r,... noon,,. ~

PogoCowie ratunkowe 999
Slraż pa;ana 9'J8
Policja 997

ul. Podrzeczoa 20, tel. 837-40-01

e godz_ 111.S'J - DKF ~ Nazwy" - ,,Piddelna vfi" - państwu S:zkupom z Lowicza

Apteki:

ł.mria-"11"'9.

KQONIKA
,
WYPADKOW
MILa)NYCH

nowy

jałówki 3,80 zł/kg +VAT
• Skowroda Poludniowa:
byki 4,80 złlkg + VAT; krowy 3,40 zł/kg
+VAT; jalówki 3,90 zl/kg +VAT
• DomallieMc:e: byki 4,75 zł/kg+ VAT;
krowy 2,80 zl/kg + VAT;
jalówki 3,60 złlkg +VAT
• Różyce: krowy 3,30 zł/kg + VAT; byki
4,80 złlkg + VAT; jalówki 3,80 zł/kg +VAT

twem kwalifikacji • fryzjer damsko-męski •
główna księgowa - ze znajomością księgow!>
ści budżetowej • osoba do prac biurowych

magazynu ze

znajomością jęz.'jka
piśmie • kierowca kat
B, C - ze świadedwern kwalifikatji i akii.laną
ksiąteczką zd'owia •operab" ró.rińi, • przed-slawil:iel hardowy • kelrer IW kelnei1<a ~ pra-

z

obsklgą

angielskiego w rrowie i

oownik księgl1MJści • kucharz IW kucharka;
PUP nie udziela iadnych infonnacji tslefonicznie.
~prosmasą olwnlaktosobi:sty.

GOTÓWKA EKSPRESOWO
FIAT Idea 1,4 16 V Dynamie

5

2005

sialowy metalik .

700
FIAT Panda 1,1 Adlve
FIATPanda 1,1 Actual

3

1997

cżerwony

5
5

2005
2005

żńłt'}

FIATC

2003
3
FIAT Seicento 1,1
UWAGl: .......... ~2lltllll<2dahll--.,Y.~-~irnndiizs

wiśnia

metalik
granat metalik

1700

KREDYTY:~-

50800

113000

4600

7800
3000

27000
26000

67000

15400

FIAT Seicento 900 UWAGI: inlnobiz!r

3

1999

granat metalik

103000

9900

FIAT Siena 1,4 EL
UWAGI: ""'*'*'Y ...... wspomaganie kierolllicy

4

1997

zielony metalik

108000

9700

~~~!!~ UBEZPIECZENIA :!s~ikacyjne

IHIERPROGllES Plac Przyrynek 10, fil (MG) 837-87-81, czynne: pon.-pt. wgodz. 9"-1711

37000

POLONEZ Atu 1,6

4

1996

TOYOTA Corolla 1,3

3

1993

zielony metalik
błękit

metalik

96 OOO

3900

267 OOO

4500

7500
237 OOO
wiśnia metalik
1990
UWAGI: instalaqa~ laholowniczy, ~alemil:me. ~-~........ -~ lolelepoi9zewane
6000
230000
biały
2000
3
FIATSeicento1,1VAN
czerwony , 150 OOO 10 900 z VAT
2000
2+1
FSO POLONEZ Truck 1,6
· 1.000 kg ladowności, ~ smyn;a tamnwwa
5

VW PassatVariant 1,8 GT

Informacje: tel. O 601 283 421, 046 837 95 16, 046 837 37 1 O
ZAPRASZAMY. pn .-pt w godz. 8-17 : sb w godz. 8 - 13

POLMOBLICH,

PRODUCENT

fit).„

Łowicz,

ul. Blich 34

~

OKIEN I DRZWI
Z PCV I ĄLUMINIUM

montaż

WÓJT GMINY KIERNOZIA

informuje, że stosownie do art. 35 ust 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
wywieszono na tablicy ogłoszeń wUrzędzie Gminy
wKiernozi na okres 21 dni (19.01.2006 r. do 09.02.2006 r.)

~
· transport · serwis
dopłat! ~

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY KIERNOZIA

Okna o nietypowych wymiarach bez

Ma u rzyce 48

te1. (0-46) s39.11-34, 0-601 .251 .211
~"
tel. kom. 0-502-670-409

Zapisy przyjmuje Biuro Cechu (Łowicz, ul. Plac Przyrynek 2)
codziennie w godz. 9.00-14.00, tel. (0-46) 837-36-47.
R.176
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

poloiDllych • Kiemazi

PRZmACZOllYCH DO WYDZIERŻAWIENIA
na okres 5 lat.

R-1'"

nowy

ŁOWICZANIN

26.01.2006 r.
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•
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Alicia Zimowa .towiclia Feriaila 2006"
Piłka nożna

SPORT

- Zimowy Mundial - rocznik 1993-94

POGROMCY ZNOWU NAJLEPSI
Łowicz, 18 stycznia. w turnieju ,,halówki"'' pod nazwą ,,Zimowy Mundial" dla

łr.: Bartłomiej

rocznikal993-94przystąpiłodziewięćekip,

l. Ogódi z SP Czwórki

•ORUKI-2'J:OMKIZJEDYNKI1:0;
Skonec:m .

które najpierw rywaliz.owały w tmich gru- i.Oltiki
pach eliminacyjnycb, ap&źniej najlepsi:zmi{}- 3.
Z~J.!!M...._.;....,
GRUPAB:
nyli się w finałach. Turniej :zakończył się
•FCNYNO-VAGACIĄTKADoma
zwy~em zespołu Pogromców, którzy
okaz.all się lepsi od graczy Ogótków z SP niewice 0:0
Czwódci oraz Vagaciątek Domaniewice.
•FCNYNO-FCPIJARSKAl:l; br.:
Piotr Antosik - Mariu<;z Papiernik.
GRUPA A:
•FCPIJARSKA-VAGACIĄTKADo
•OGÓRKIZSPCZWÓRKI-ORLIKIO:O
maniewice 0:1; br.: Daniel Gałaj.
4
•OGÓRKIZSPCZWÓRKI-ZIOM- . Vapciątb Doauulierie
2 2
KI ZJEDYNKI2:0; br.: Piotr Pawłowski i 2. FC Nyno
2 I
3. FC Pr
Konrad Grenda.

GRUPAC:
•POGROMCY - OLIMP N'tedźwia
da 3:1; br.: Mateusz Krysiak, Paweł Janus i
Michał Fabijań<>ki - Piotr Lis.
•POGROMCY-FCTRAMPKARZE
4:0; br.: Pallyk Nieradka 2, Paweł Janus i
Mateusz Krysiak.
• FCTRAMPKARZE-OLIMPN'1edźwiada 0:1; br.: Kamil Pelka.

~~

. .FeT~

MECZE FINAŁOWE:
• OGÓRKl·Z SP CZWÓRKI - VAGACIĄTKA I>omaniewk21:0; br.: J~
sław Różycki..

W turnieju uczniów szkól średnich

• OGÓRKI Z SP CZWÓRKI - POGROMCY 1:2; łr.: Komad ~ - Patryk Nieradka i Konrad Plichta.

Pingpongiści

•POGROMCY-VAGACIĄTKADo

Konrad Plichta..
_ ___"____

. Ogórki z SP Czwórki
" Vagaciątka Domaniewice
. Orliki
Olimp Niedźwiada

4
4
2
2

7 4-2
4 1-5
4 1-0
J 2-3

Krzysztof Michalak

(tyłem).

Tenis stołowy-Zimowe GP Łowicza

maniewice 4:0; br.: Mateusz Krysiak 2,

Janus i
Paweł
Pcgromcy

triumfował

Łowicz,

pograli

20 stycznia. Dwudziestu

ośmiu zawodników wystartowało w rorga-

nirowanym w ramacli ,,Łowickiej Feriady
2006''pie:cwl>l)'ID twniejuZimowegoGrand
Prix Łowicza w tenisie stołowym Dokoń
2 1-1 czenie tegorocmej rywalizacji odbędzie się
2
FC Nyno
I 1-2 w kolejnypiąt.ek-27 stycwia o godz.10.00
2
'I. FC Pijarska
0-3 w bali sportowej OSiR nr 1 Łowiczu.
O
2
Jedynki
Ziomki z
• SZKOŁY PODSI'AWOWE I GIMNA2 O 0-5
FC trargpkarze
ZJAI.NE:
graW zwy~ zespole Pogromców
1. Mariusz Jędrachowicz (GP Nowe
li: Jacek Milczarek - Mateusz Krysiak (4),
Patryk Nieradka (3), Paweł Janus (3), Kon- z.duny),2.HubertMamzalek(SP4Łowicz),
rad Plichta (2), Michał Fabijaffiki (I) i To- 3. Dawid Kiciak (GP Nowe Zduny), 4.
Maciej Makowski (SP Bąków), 5-6. Matemasz Arcab.
(p) usz Pod<;ędek (SP 3 Łowicz) i Radosław
Lenart (GP Nowe Zduny), 7-8. Wiktoria
Guzek (Pijarska SPKP Łowicz) i Ksenia
Włuczyńska (SP 4 Łowicz), 9-12. Paweł

w

Do turnieju szóstoklasistów zglosilo

się dziewięć

Piłka nożna

ekip.

- Zimowy Mundial - rocznik 1995-96

MUNDIAL DLA .KORABKI
Łowicz,

17 stycznia Pierwszym z cy-

klu furyjnych tumiejów ,,halówki"wramach
,,Zimowego Mundialu" był turniej dla rocznika 1995-96, w którym zagrały cztay 'Zbspoły. .zdecydowane zwyci~o w zawodach odniosła ostatecznie drużyna Korabki
(nauczyciel w-fDawid Ługowski"), która
wygrała zdecydowanie ze wszystkimi rywalami
•ZŁOTA CZWÓRKA- KRÓLEWSCY 7:1; br.: Mateusz Placek 3, Mariusz
Dudziński 3 i Michał Świdrowski - Krystian Burzykowski.

• FC KORABKA - OGÓRKI Z SP
CZWÓRKI 7:2; br.: Krystian Mycka 4
i Damian Kołodziejczyk 3.
• KRÓLEWSCY - OGÓRKI Z SP
CZWÓRKI 1:1; br.: Marcin Klimc:zak Michał Fabijafuiki.
•ZLOTACZWÓRKA-FCKORABKA 1:6; be: MidlałŚwidrowski-JacekKcrza
3, Dominik Kozieł 2 i Krystian Mycka.
• FC KORABKA - KRÓLEWSCY
11:0; be: Jacek Koza 3, Krystian Mycka 3,
Dominik Kozieł 2, Lukasz Bogusz 2 i Damian Kołodziejczyk.

Janus(SP2Łowicz),MaciejMars:załek(GP
2Łowicz), Maciej Radomski (SP 3 Łowicz)
i Daniel Sałuda (GP Popów), 13-16. Kiunil
Wojda, Tomasz Janus (GP 2 Łowicz), Mi-

chał Radomski i Tomasz Guzek oraz 17.
• ZLOTA CZWÓRKA-OGÓRKIZ Piotr Lis (SP Niedźwiada).
SP CZWÓRKI 8:0; br.: Michał Świdrow I. ariusz Jędracliowicz (GP Zduny)
ski 4, Mati:mz Placek 2 i Marcel~ 2.
2. Hubert Marszałek (SP 4 Łowicz)
4-3
3 9
1. FC Orabb
3. Dawid Kiciak (GP Nowe Zduny)

Jak zwykle wysoko w klasyfikacji -

Maciej Makowski.

5. Mateusz Podsędek (SP 3 Łowicz) 102
Radosław Lenart (GP Nowe Zduny)ł02
95
1. Wiktoria Guzek (Pijarska SPKP)
Ksenia Włuczyńska (SP 4 Łowicz) 95
3 6 16-7
2. Złota Czwórka
ów_,_.___......._. 9. Paweł Janus (SP 2 Łowicz)
4. Maciej Makowski (SP ~......
78
3 1 3-16
3~ Ogórki z SP Czwórki
78
Maciej Marszałek (GP 2 Łowicz)
3 J 2-19
4. Króiewsc)'.
78
Maciej Radomski (SP 3 Łowicz)
- W zwy~ zespole FC Korabka gra78
Daniel Sałuda (GP Popów)
li: Krystian Mycka (8), Jacek Koza (6),
61
H. Kamil Wojda
DominikKozieł(4), Damian Kołodziejczyk
61
Tomasz Janus (GP 2 Łowicz)
(4) i Lukasz Bogusz (2) - nauczyciel w-f
61
Michał Radomski
Dawid Ługowski.
6t
Tomasz Guzek
44
d7. Piotr Lis (SP Niedźwiada)
• SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:
l. KnysztofMichalak (Il LO Łowicz),
2. Mariusz Tataj (ZSP 4 Łowicz), 3. Emil
Rosa, 4. I>.miel Kret, 5~. Paweł Kolac7.ek i
ArturOwsik, 7-8. ŁukaszKisielewski i Paweł
Miodek, 9-11. Dawid Siekierski, Norbert
Sznicer i Tomasz Szufliński.
l. ł'rzysztofMicbalak (Il W Łowicz) 110
99
. Mariusi Tałaj (ZSP 4 Lowicz}
88
. Emil Rosa
77
. Daniel Kret
66
. Paweł Kołaczek
66
Artur Owsik
55
"· Lukasz Kisielewski
55
Paweł Miodek
44
. Dawid Siekierski
44
Norbert Sznicer
44
Najlepsza wśród dziewcząt - Ksenia
o.masz _szulliński
Wluczyńska.

(p)

Minisiatkówka

dziewcząt

- rocznik 1990 i młodsze

MAK, czyli Morfo, Asia i Kasia
•MAKGÓRKl(JoannaP~Ka
i Marta Lukawska) ,,ŁowickąFeriadę2006'' dziew~otur SEN KORABKA (Sylwia Dudzińska,
nieju siatkarskich trójek. Do zawcxlówp1Zy- Ewelina BoC7~ Nina ~ka i Martą Pię
stąpiły na poc7ątek gimnazjalistki, a w j{}- ta) 2:0 (26:24, 25:19)
1 2 2-0
dynym meczu lepszym okaz.al się z.espół I. MAK-Górki
1
I 0-2
MAK (Mana, Asia i Kasia) z osiedla Górki, 2. SEN·Korabka
który w dwóch~ pokonał SEN.
Łowicz,

16 stycznia. Tylko dwa re-

społy przystąpiły

do

inaugurującego

tarzyna Górczyńska

nowy

26.01.2006 r.

Koszykówka - zaległy mecz 7. kolejka Ili ligi

Tenis

CZWARTE ZWYCl~STWO ·z ÓSEMKĄ
• MKS ÓSEMKA Skierniewce UMKS KSIĘŻAK Lowicz 72:77 (22:19,
15:17, 11:17, 24:24)
Księżak: Adrian El-Ward 27, Andrzej
Tłwnak 17 (lx3) Jacek Zieliński 11, Bartosz Włuczyński 10 (2x3) i Jarosław Świę
ty oraz Marek Słoma 6 i Wojciech Tomaszkiewicz 2.
ósemka: Marcin Żelisławski 19 (4x3),
Krzysztof Rudnicki 19, Marcin Gajda 19
(lx3), Piotr Sikorki 6 i Bartosz Nowak 4
oraz Artur Lewandowski 5 (lx3), Maciej
Pokrop, Jakub wiercicki i Mikołaj Zbudniewek.
Sędziowali: Wacław Woźniewski i Jacek
Mikołajczyk (obaj Łódż)
Skierniewice, 22 stycznia. W tym sezonie w IIl lidze w województwie łódzkim
już wszystko było wyjaśnione przed tym
pojedynkiem Praktycznie ten pojedynek nie
miał żadnego znaczenia. Łowiczanie już
wcześniej zapewnili sobie chugie miejsce
w tabeli, które premiowane jest udziałem
w twnieju barażowym strefy VII o II ligę,
w walczą w nim ekipy z regionu łódzkiego
i ktrjawsko-pomorskiego. Trudno się gra mecze, gdzie brakuje czynnika motywującego.
Łowiczanie zagrali słabo, ale wygrali 77:72.
KapitanKsi!(ŻllkaAdrian 8-Ward powiedział po meczu: to był banko słaby mecz
w naszym wykonaniu. ZajJraklo motywacji.
Praktycznie prześlizgnęliśmy się obok tego
spotkania. Nie można było wykrzesać z siebie wszystkich sił, ale jednak udało się 11'Ygrać. Do Skierniewic nie pojechał chory
Zbigniew Sowiński, a jego miejsce
w „pieiwszej piątce" zastąpił Jarosław
święty.
Przypomnijmy, że to był czwarty derbowy pojedynek tych dwóch drużyn.
Dot.ej pory łowiczanie wygrywali trzy razy:
88:70, 85:75 i 105:85. W Skierniewicach

11. koleiki: UKS Bednary - Elta l.OOź
• UMKS KSIĘŻAK Lowicz - UKS
Bednary 10:2; pkt: Krzysztof Placek 2,5, 0:10 (w.o.), PKTS Pabianice - Włókniarz II
Jakub Placek 2,5, Cez.ary Znyk 1,5, Piotr Pabianice 3: I O, Energetyk II Łódż - Opoka
Podsędek 1,5,DawidPapugal i Paweł Wój- .zduńska Woła 1O:1, Omega Klesz.czów cik I - Piotr Uczciwek 1 i Karol Wieteska 1. MKSJedynkaIJIŁódź 10:4. Pauza: UMKS
Łowicz, 21 stycznia W tabeli IIl ligi Księżak Lowicz.
11 22 ll0-33
tenisa stołowego mężczym łowicki Księ l. Elta Łódź
11 20 I 05-46
2. Energetyk II Łódź
żak aż o pięć pozycji wyprzedza UMK
3. UMKS Księżak Łowicz I O 15 80-65
Bednary i ta przewaga była także widoczna
li 14 I02-64
przy pingpongowych stołach ustawionych 4. Omega Kleszczów
w hali OSiR nr 1 w Łowiczu. Podopieczni 5.MKSJedynkaIIIŁódź 10 8 61-81
9 8 67-66
trenera Krzysztofa Placka wygrali bar- 6. MKS Jedynka II Łódź
. dzo wyraźnie z prowadzonymi przez tre- 7. Opoka Zduńska Wola Il 7 72-101
Il 6 46-96
nera Piotra Uczciwka graczami z Bednar. 8. UKS Bednary
Z udziału w rundzie rewanż.owej zrezy- 9. Włókniarz II Pabianice 11 5 69-1 OO
Il I 49-I09
gnowała ekipa MKS Jedynka II Łódźi stąd IO. PKTS Pabianice
W 12. kolejce w sobotę 11 lutego zagrają:
pauzy poszczególnych zespołów.
10. kolejki: UMKS Księżak Lowicz - godz. IO.OO: MKS Jedynka IIl Łódź- EnerUKS Bednary 10:2, PKTS Pabianice - Elta getyk II Łódź, godz. 12.00: Włókniarz II
Łódź2:10,EnergetykIIŁódź-WłókniarzII Pabianice - Opoka Zduńska Wola, godz.
Andrzej Tłumak w meczu ~ Skierniewicach zdobył 17 punktów.
Pabianice I 0:5, Omega Klesz.czów - Opoka 16.00 UKS Bednary - PKTS Pabianice i
Księżak również sobie poradził i wygrał po miejscowi mieli do odrobienia 5 oczek. Klu- .zduńska Wola 10:5. Pauza: MKS Jedynka Omega Kleszczów - UMKS Księżak
(p)
Lowicz. Pauza: Elta Łódź.
raz czwarty i z bilansem 4:0 zakończył te- czowym momentem okazał się początek IJIŁódź.
czwartej cz.ęści. W niej łowiczanie odskogoroczną rywalizacje z ósemką.
Podopieczni trenera Cezarego Włu· czyli na 10 punktów i w 35. minucie prowaczyńskiego wyszli na parkiet w roli fa- dzili 63:53. Później gospodarze jeszcze amLekka atletyka - UKS Błyskawica Domaniewice ,
worytów, ale miejscowi już po kilku minu- bitnie walczyli, ale nie zdołali dogonić Księ
tach pokazali, że nie „oddadzą tanio skóry''. żaka. Tym zwycięstwem Księżak przypieW2.minucieprowadzili5:2, w3. 7:4.Łowi czętował chugie miejsce w IIl lidze. Teraz
czanie wyszli na krótko na prowadzenie po praxi koszykarzami jeszcze tylko pojedyWarszawa, 7 i 15 stycznia Młody pierw w biegu na 60 m uzyskał czas 7;11 s,
rzucie El-Warda Za chwilę znów prowa- nek ostatniej 12. kolejki w Łowiczu z łódz
UKS Błyskawica Domaniewice a tydzień później na dystansie 200 m 24,o9
lekkoatleta
dzili gospodarze. Księżak w 9. minucie, po kim Startem, ale nie ma on już znaczenia na
- Mariusz Woźniak w ramach przygoto- s. Pomagający mu w treningach inny leldro„trójce" Bartosza Włuczyńskiego pro- kształt tabeli.
Po spotkaniu szkoleniowiec łowiczan wań do Halowych Mist:rzostW Polski Ją- atleta Błyskawicy - Tomasz Gać tak podwadził 17:15. I tak wyglądał prawie cały
mecz. Obydwa zespoły cały czas były bli- Cez.ary Włuczyński stwierdził: to był bar- niorów Młodszych, które odbędą się w sumował jego ostatnie występy: Hyniki te
sko siebie, a walka była kosz za kosz. Do dz,o słaby mecz w naszym wykonaniu. Nie dniach 28-29 stycznia w Spale, dwukrotnie świat./CZ4_ o bardz.o dobrej i dąile zwyżkują
mogliśmy poradzić sobie ze słabszym prze- wystartował w Warszawie. W mityngach cejfonnie młodego sprintera, co bardzo doprzerwy łowiczanie przegrywali 36:37.
W trzeciej odsłonie również trudno było ciwnikiem. Zahraklo skuteczności i prze.de rozgrywanych w hali im. Janusza Kusociń- brze prognozuje przed halowymi mistrzo(p)
wskazać jednoznacznie, kto wygra te za- wszystkim motywaqi do gry. Przed tym~ skiego w stołecznej AWF. Łowiczanin naj- stwami Polski.
wody. W 15. minucie po celnym rzucie zza jedynkiem już wszystko było jasne i chyba
linii 6,25 m Andrzeja Th.Imaka Księżak mwodnicypotraktowali te?.aWO<iyjako mecz
(zł) dlJ/qe str. 32
wygrywał 47:43. Prz.erl decydującą kwarta treningowy.

Obiecuiąco

W ferie lei graiq
Łowicz,

15 i 22 stycznia Mimo, że 6:1). 10. kÓ!ejka - grypa A: KrzysztofKu-

swoje rozgrywki. Wprawdzie C'ZJii; spotkańnieodbyłasię,alerozegranemeczeprzy
bliżają zawodników do finału rozgrywek.

W grupie A odbyły się dwa bardzo ciekawe i zacięte pojedynki. Nadal na prowadzeniu jest Arkadiusz Janiak, ale tylko
dlatego, że ma rozegrane mecze awansem.
W pojedynku 1O. kolejki Janiak musiał uznać
wyżsZIJść Daniela Grzywacza, który tym
zwycięstwem przybliżył się do mistrzostwa
grupy A Grzywacz zwyciężył 2: 1 i jako
jedyny zawodnik mnie ma na koncie poraż
ki.
W chugim zaciętym boju bliski pokonania Krzysztofa Kucińskiego, był Mar·
cin Lesiak, który w chugiej partii miał dwie
piłki meczowe, jednak popełnił prost.e błę
dy i dalej gramusięnieukładała. Ostatecznie
pt7.eglał cały mecz z 1:2. Na 5. miejscu w
tabeli um<><;nił się Radosław Kucharski,~
ry powiększył swoje konto o dwa zwycię
stwa.
W grupie B w czubie tabeli dwóch łowi
czan. Pierwszy z nich Paweł Kuza miał
bardzo trudny mecz z wiceliderem. Kuza
pt7.eglał pierwsza partię i w drugiej prz.egrywał już 2:4. Jednak wziął się do ostrej
pracy, wstąpiły w niego nowe siły i doprowadził do wyrównania, wygrał partię i potem zwyciężył w 3. secie. Dzięki temu na
drugie miejsce awansował Grzegorz Gaw·
roński, który w ostatnich dwóch kolejkach
dwukrotnie wygrywał.
Zaległe mecze w gnwie A: Jan Kuś Zbigniew Motyliński 0:2 (2:6, 3:6), Radosław Kucharski ~ Mariusz Czułek 2:0 (6:3,

10. i 11. kolejka Ili ligi mężczyzn

Księżak · zdecydowanie

- Piotr Czerwiński 2:1 (6:2, 5:7, 6:4),
Zbigniew Motyliński - Jakub Rajpold 2:0
(6:0, 6:0), Gtzegorz Nowicki - Krzysztof
Gajda 0:2 (1 :6, 1:6), Andrzej Bucki - Radosław Kucharski 0:2 (0:6, 1:6), Arkadiusz
Janiak-Daniel Grzywacz 1:2 (6:3, 4:6, 5:7).
11. kolejka - grypa A: Piotr Czerwiński Jakub Rajpold 2:0 (6:0, 6:0), Marcin Lesiak
-Arkadiusz Janiak 1:2 (7:5, 6:7, 2:6).
li IO 21:2
1.ArkadiuszJaniak(I)
2. Krzysztof Kuciński (2) 12 IO 18:4
8 8 16: 1
3. Daniel Grzywacz (4)
11 8 17:7
4. Marcin Lesiak (3)
5. Radosław Kucharski (5) 11 7 14:8
6. Zbigniew Motyliński (9) 8 5 9:6
IO 5 I O: li
7. Piotr Czerwiński (7)
li 5 8:14
8.JanKuś(6)
8 4 10:8
9. KrzysztofGajda (8)
IO 3 6:15
10. Andrzej Bucki (IO)
9 2 4:15
11.JakubRajpold(II)
6 I 2:10
12. TomaszJustyna(l2)
IO O 2:20
13. Mariusz Czułek (13)
14. Grzegorz Nowicki (14) 9 O 0:18
Zaległy mecz gnwy B: Grz.egorz Gawroński - Igor Kucharski 2:0 (6:1, 6:3) lb.
koltalca - grypa B: Paweł Zybała- z.dzisław
Chmielewski 1:2(3:6, 7:5,2:6),JacekOkoń
ski-Sławomir Karmelita2:0(6: 1, 6:4),Zbigniew Rojek-Paweł Kuza 1:2 (6:3, 6:7, 4:6),
- Zbigniew Gajewski - Gtzegorz Gawroń
ski 0:2 (2:6, 0:6). 13 kolejka - grupa B: Zbigniew Rojek- Paweł Sekuła 2:0 (6:1, 6:0),
Łukasz Walczak - Jacek Okoński 0:2 (0:6,
0:6), Sławomir Karmelita - Zbigniew Gajewski 2:0 (6:2, 7:5).
11 10 21 :6
I. Paweł Kuza (i)
2. Grzegorz Gawroński (3 12 9 18:5
11 8 19:7
3. Jacek Okoński (6)
ciński

11 8 18:8
4. Zbigniew Rojek (2)
5. Jarosław Krzeszewski (4) 8 7 14:6
IO 6 16:9
6. Paweł Zybała (5)
7. Zdzisław Chmielewski (7) li 6 15: Il
10 4 I O: 13
8. Paweł Kowalski (8)
9 4 9: 12
9. Sławomir Kannełita (9)
11 3 8:20
IO. Igor Kucharski (IO)
11. Zbigniew Gajewski (11) 12 3 6:20
11 2 7:17
12. Łukasz. Walczak (12)
I 2: 18
13. Grzegorz Stefański (13) 10
IO O 0:20
14. Paweł Sekuła (14)
'Zhigniew Łaziński

przed mistrzostwami

Pelikan w Beskidach

Tenis ziemny - Łowicka Halowa Amatorska Liga Tenisowa

trwają ferie zimowe iza oknem duże mrozy,
to tenisiści nie odpuszczają i kontynuują

stołowy-

Zadowoleni z wanmków, z zajęć są ci
którzy z seniorami są pierwszy raz na obozie - Kuba Kaźmierczak, Maciek Wyszogrodzki, Maciek Jędrachowicz,
Kuba Papuga, Marcel Kosiorek. Swoją szansę stara się wykorzystac Grzesiek
Cipiński Ciężko pracuje Krystian Bolimowski, licząc na udaną wiosnę. Bramkarze Robert Romanowski i Rafał Gospoś też nie są OSZC7.ędzani. Chłopakom
brakuje wprawdzie trochę gierek, ale na razie z piłką spotykają się tylko po południu,
podczas zajęć na bali. Na razie wszyscy
trenujązpełnym obciążeniem Jedynie Kuba
Papuga narzeka na mięsień dwugłowy,~
ry dokucza mu od jakiegoś czasu, i stąd w
poniedziałek tylko truchtał.

Halowa piłka nożna - zaproszenie na 3.

W sobotę_wieczorem,,Ptaki" miały chwilę
oddechu i rozrywki. Zorganizowali sobie
kulig, który zakończył się pieczeniem kieł
basek i o 22.00 wszyscy byli w pokojach.
A w niedzielę ponownie trening. Mimo tym
razem już siarczystego mrozu od rana łowi
czanie biegali po Brennej. Pot.em miała sie
odbyć wewnętrzna gierka, na którą z niecierpliwością wszyscy czekali. Piotrek
Gawlik i Kamil Goryszewski zapowiadali, że z okazji „dma dziadka" dadzą wygrać chużynowej starszyźnie„.

Pelikan zostaje w górach do soboty. Potem będzie trenować w Łowiczu a od
5 lutego będziemy wresz.cie mogli oglądać
naszych graczy w meczach sparingowych.
Bogusław Bończak

kolejkę finałów I
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I.

ligi ŁLPNP

Żarty · się skończyły!
3. kolejka - o miejsca 1-6:
• ZATORZE-MIKOLAŁowicz·DA·
GRAM AT, niedziela, godz. 18.00. z.atorze
nie grało w poprzedni weekend, Dagram
stracił 3 punkty. Jeśli Grześkowi Durce zdarzy sięjeszcze jedna wpadka może
pożegnać się z podium Ale tym razem
jego ekipę wzmocnią i Tomek Styszko
i Kuba Kaźmierczak a być może także Zbigniew Czerbniak. Zatorze podbudowane zwycięstwem z Imadłami nieoczekiwanie wyrosło na jednego z głów
nych kandydatów do korony. Czy młodzi

•BLOCKERSMNTERMARCHEŁ.o

wicz ·'ZPW BUDOWA Łowicz, niedziela, godz. 17.30. Jeśli ,,blokowi" zwyciężą
po raz 3 z .rzędu to medal mają w zasięgu
ręki. A może polamą się o coś więcej„.
Typ NŁ: I.
•PĘDZĄCE IMADŁA Łowicz- KIA·
MOTORS Łowicz. niedziela,godz.18.30
Żarty się skończyły! Teraz już tylko
zwycięstwa - inaczej Imadłom tytuł mistnowski przejdzie koło nosa. Typ NŁ: 1.
2. kolejka - o miejsca 7-12: .
• BROOKLYNKutno-VAGATBSZŁ
piłkarze wykorzystają szansę? Zwycięstwo Domaniewice, niedziela, gÓdz. 16.00. Jez Dagramem z pewnością bardzo by ich śli kutnowianie zwyciężą, to mimo wpadki
zbliżyło do ogromnego sukcesu. Należy z Olimpią, nie powinni mieć kłopotu z utrzyspodziewać się sporych emocji i dobrego maniem. Myślę, że tak się stanie bo Brooklyn to przyzwoity zespół z przyzwowidowiska.
itymi piłkarnuni. Ale z pewnością beniamiTypNŁ:X

nek z Domaniewic nie odda łatwo pola Nikła porażka z Abexem powinna nieco podbudować zespół, który przecież grać w pił
kę potrafi. Zwłaszcza, że strata 3 pi.mktów
może OZDaC7aĆ krótką przygodę z halową
ekstraklasą. Dlatego kto w niedzielne popołudnie znajdzie trochę wolnego czasu powinien zajtzeć do OSiRu- może być ciekawie.
Typ NŁ: 1.
• KS STEFAN Łowicz· ABEX Ło
wicz, niedziela, godz. 1630. St.efunnajpewniej żegna się ekstraklasą. Abex raczej im
·tego nie uprzyjemni Typ NŁ:2.
• OLDBOY Łowicz-OLIMPIA Chą
śno, niedziela godz. 17.00. „Olimpijczycy" nie mogą liczyć na sukces i o ile Starsi
Panowie skompletują choć w połowie optymalny skład, powinni wygrać.
&B
TypNŁ:l.
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Halowe mistrzostwa Łowicza - 7. kolejka li ligi ŁLPNP

A FANTAZJA WYGRYWA

Łowicz, 21 stycznia. Szóste już 'ZWYci~o w 7. kolejce II ligi ŁLPNP odniosła

Piotr Słoma poprowadził Reeboka
· do kolejnego zwycięstwa.

Halowa piłka

SPORT
nożria

3. BarsaKutno(2)
6 13 29-14
4. WmiorsBielawy(4)
7 12 16-14
5.ReebokLowicz(5)
7 12 21-20
6. Pelikan-88 Łowicz (9)
6 10 13-12
7. Alcatraz Kiernozia (6)
6 9 17-19
8. Meblomax-Milrola {7)
5 8 19-12
9.Witonia0siek(8)
7 7 17-14
IO. Turbo-Car Guteriów (IO) 6 6 13-15
11. Czami Bednary (Il)
6 5 10-16
12. Zające Łowicz (12)
6 3 I0-23
13. Pasiaczek Łowicz (IJ)
6 O 6-36
28 stycznia oclbędzi~ się 8. kolejka spotkańll ligi ŁLPNP, aspotkająsię: godz. 15.00:
•REEBOKLowicz-ZAJĄCELowicz Zaj;p:Łowicz-CzamiBednary,godz 15.30:
2:1 (0:0); br.: Daniel Płuszka (15) i Piotr Pasiaczek Łowicz - Pelikan-88 Łowicz,
Słoma (19) - Mirosław Gielniewski (18).
godz. 16.00: Fantazja Domaniewice - Barsa
• MEBI..OMAX-MIKOLA Łowicz - Kutno, godz. 16.30: Alcatraz Kiernozia ALCATRAZ Kiernozia mecz przełożono TUibo-Car Gutenów Łowicz, godz. 17.00:
na 11 lutego, godz. 18.00.
Witonia Osiek- Meblomax-Mikola Łowicz
P81.12ll: PASIACZEKl.owicz.
i godz. 17.30: Reebok Łowicz - Warriors
1. Fantazja Domaniewice (I) 7 18 27-15 Bielawy. Pauza: RTS Gągolin.
2. RTS Gągolin {3)
7 16 29-15
Paweł A. Doliński

SPORT
finałów

31

I ligi ŁLPNP

.Tylko dwa mecze
2. kolejka - o miejsca 1-6:
•DAGRAM-ATŁowicz-BLOCKER

2. Dagram·ATŁowicz(l)
2
~. Zatorze-Mikola Łowicz (3) 1

SI-INTERMARCHEŁowicz3:5(2:2); br.:

4.PędżąceimadłaŁowicz(4)

Jarosław

~- ZPW Budowa Łowicz (5)

Czerbn~~JakubKaźmierczakiT~

punkt

•

- 2. kolejka

Plichta (5), Grzegorz Durka (7),
Marcin Majer (17)- Przemysław Urbanek
(3, 16, 20, 22), Piotr Szk.up (6).
Dagram: Surlit - G. Durka, Majer, Bury,
Plichta oraz Pietrzak.
Blockersi: Karmelita - Utbanek, Szk.up,
J. Jędrachowicz, Burzykowski.
Ten mecz się odbył, choć w obu druzynach osłabienia spowodowane obozem
przygotowawczyn Pelikana. W ekipie
Grześka Durki nie zagrał Zbyszek

chużyna

domaniewickiej Fantazji. Liderzy
rozgrywek pokonali tym raz.em grających
jeszcze rok temu w I lidze cywali z TurboCaru Gutenów 3:1.
WnajciekawszymmeczudniaBarsaprz.egrała po raz pieiwszy w tym sezonie, a pogromcami chugiej dotąd w tabeli drużyny
z Kutna był RTS Gągolin. Obie ekipy zamieniły się zresztą miejscami na podium...
Coraz wyizj w ligowej tabeli także Warriors Bielawy i Reebok Łowicz, choć obie
ekipy wygrały tylko o 2: I. W górę pnie się
także Pelikan-88 Łowicz.
7. kolejka II UPNP:
• PELIKAN-88 Łowicz - CZARNI
Bednary 5:1 (2:0); br.: Paweł I>ziedziela 2
(5 i 24), Mateusz Zimecki 2 (8 i 20) i Patryk Zająpe do końca walczyły cł10G o jeden
Demidowicz (14)- Tomasz Laska (16).
• WARRIORS Bielawy - WITONIA
Osiek 2:1 (0:0); br.: Marcin Grocholewicz
(13) i Humka (24) - Mariusz Trakul (24).
• TlJRBO.CARGUTENÓWLowicz
- FANTAZJA Domaniewice 1:3 (0:1);
br.: Robert Mucha (17)- Robert Panak 2 (7
i 14) i Prz.emysław Imiołek (21 ).
• BARSA Kutno - RTS Gągolin 3:7
(2:4); br.: Mariusz Jakubowski 2 (1 i 9)
iAndueiCzamecki(16)-TomaszKacprowski-2~5 i 11), Arkadiusz Przyżycki (6),
Kr.eysztof Ambroziak 2 (10 i 14) i Józef
Gładki 2 (19 i21).

•

mek Styszko, a wśród „blokowych" zabrakło Jakuba Papugi i Maćka Jędra
chowicza. Okazało się, że lukę po niegrającym ostatnio na hali „Cz.erbym" i młody
Kaźmierczaku było trudni.ej załatać. Wprawdzie do przerwy mieliśmy remis, wyrównane spotkanie, to jednak w drugiej połowie
do głosu doszli gracze Blockersów. Klasądla
siebie był Przemysław Urbanek, który
zdobywając 4 gołe zasłużył na nńano ojca
'ZW"jCięstwa Czy to Oznac7.3, że Dagram
pogrzebał szansę na tytuł, a ich pogromca
jest najpoważniejszym kandydatem do korony? Oczywiście, że nie. Przed nimi jeszcze 3 mecze, w tym z Imadłami i to pewnie
one 1lldecydują kto stanie na jakim st.opniu
podium. Jedno jest pewne - drugie 'ZW"jcię
stwo w rundzie fu}ałowej to na pewno olbrzymia szansanakońcowysukees dla Pi~
tra Szkupa i kolegów. Ale byśmy mieli
sensację!
•PĘDZĄCEIMADLAŁowicz-UW

3 f:.6
3 3-2
1- o 2•3
l o 1-4
l • o -0·3

6. Kia-Motors Łowicz (6)
2. kolejka - o miejsca 7-12:
• OLIMPIA Chąśno - KS STEFAN
Łowicz 5:0 (2:0); br.: Daniel Okraska (6,
13, 17), Grzegorz Czerbniak (10, 18).
Olimpia: Gać - Okraska, G. Czerbniak,
Sochala, Reczulski.
Stefan: Zagawa - Krawczyk, A, Durka,
Czarnota, Kolos.
.
Iw ten sposób, dzięki temu że dwaj ,,mocarze" tej grupy przełożyli swoje spotkania, „olimpijczycy" prowadząw tabeli! Pewnie niebawem się to zmieni. ale i tak sadzę,
że Irek Soltys~k może być zadowołąny
ze swoich chłopców. Zwycię'Żyli chugi raz
i już są praktycznie pewni utrzymania Wygranaze Stefunem wtakim efektownymrozmiarze z.decydowanie pokazuje kto jest najsłabszy na bali. Sądzę, że poznaliśmy już
jednego spadkowiczaa i chugiegonietrudno
wytypować. Choć w łowickiej piłce halowej zdarzały się nie takie cuda i nawet rozstrzygninięcia oczywiste stawały się ni~
alne, wi<(C na nie ma sensu wyrokować. Pozytywem tego meczu jest fakt, że„. się odbył i że o tym, kto jest słabszy nie z.decydował walkower tylko parkiet.
• VAGAT-BSZL Domaniewice OLDBOY Łowicz, przełożono na sobotę
11.lutego, godz. 16.00.
• ABEX Łowicz - BROOKLYN Kut·
no, przełożono na 11 lutego, godz. 17.30.
,1. Olimpia Chąśno (3)
2 6 6-0

BUDOWA Łowicz, przełożono na sobotę 2. Oldboy Łowicz (I)
11 hrtego, godz. 16.30.
Abex Łowicz (2)
• KIA MOTORS Łowicz - ZATO- Ił. Brooklyn Kutno {4}
RZE-MIKOLA Łowicz, przełożono na ~- Vagat-BSZL Domaniewice (5}
sobotę 11 lutego, godz. 17.00.
6. KS Stefan Lo~ ~) ·
I. Bloekersi-lntermarche (2) 2

2·

I 3 5-0
I 3 2-0
1 O 0-1

1 O 0-2
2 O 0-1 O
BoB

Halowe mistrzostwa Łowicza - 6. kolejka I/I ligi ŁLPNP

Wciqi trzy punkty s,traty
Łowicz,

21 stycznia. Kolejne - szóste
którzy tym
razem wygrali z OSP Łowicz 4:2.· Ekipa
z Dmosina wciąż ma trzy pilnkty prr.ewagi
nad drużynąLexikos, która z kolei pokonała
Ja-Ro5:3.
Pewne 'ZW"jCi~o nad ,,złymi Chłop
cami" z os. Dąbrowskiego odnieśli gracze
Victorii Zabostów. Zespół trenerki Zofii
Kucharskiej utrzymał trzecie miejsce
w ligowej tabeli.
Ważne 'ZW"jCi~o odniosło także Forum Młodych Łowicz.an. Drużyna Cezarego Kwiatkowskiego, wygrywając
z Opakometem 3:2, utrzymała miejsce w
czołówce tabeli.
Strzelecki rekord „popełnili" tym razem
piłkarze z Zatona Il, którzy pokonali Canarinhos aż 14:0.
6. kolejka fil UPNP:
•BAD BOYs Łowicz - VICTORIA
Zabostów 1:6 (1:1); br.: Krzysztof Jaros
(5) - Jarosław Domińczak 2 (7 i 19), Jarosław Nowak (18) i Rafuł Kozłowski 3 (20,
22 i23).
• OLIMPIA Il Chąśno - NAPRZÓD
Jamno5:2 (3:1); br.:Piotr Klimkiewicz(4),
Mariusz Gać (7), Łukasz Wiśniewski 2
(l Oi 23) i Mariusz Gać (19) - Robert Chojecki (6) i Maciej Sujkowski (17).
•JA-RO Łowicz- LEXIKOS Łowicz
3:5 (2:4); br.: Arlcadiusz Kolos (7), Dawid
Jackowski (121i Piotr Bednarski (18)- Maciej Zieliński 3 (2, l Oi 28), Daniel Gajewski
(6) i Wiktor Sunna (10).
•ZATORZE II Łowicz -CANARINHOS 14:0 (7:0); br.: Piotr Skoneczny 2 (3 i
5), Michał Szymajda 3 (7, 9 i 11), Hubert
Fijałkowski 2 (8 i 14), Cezary Śmiałek (9),
Damian Wróbel 2 (13 i 17) i Jakub Lis 4 (16,
20, 21i22).
• FMŁKOWMIRŁowicz-OPAKO
MET Lowicz 3:2 (2:2); k: Mariusz
już zwycięstwo Błękitnych,

Halowe mistrzostwa Łowicza - 6. kolejka I'( ligi ŁLPNP

Wbratobóiczym
Łowicz,

W pojedynku Błękitnych i "Strażaków" z OSP nóg ni~ oszczędzano.

21 stycznia. W pierwszym
meczu 6. kolejki IV ligi ŁLPNP doszło
do niespodzianki bowiem grająca przez: cały
mecz w czteroosobowym składzie ekipa
Manhattanu pokonała Perpetuum Mobile.
Co prawda rywale sytuacji mieli co nie miara, ale do siatki trafili tylko raz ...
- W bratobójczym pojedynku ,,Pelikanią
tek" łeps7.ą okazała się drużyna z rocznika
1990, która utrzymała dzięki tej wygranej
pierwsze miejsce w ligowej tabeli.To już
szóste 'ZW"jciestwo Pelikana-90! Najwyż
sze 'ZW"jcięstwo wywalczyli tym razem
gracze RTS II Gągołin, którzy pokonali UKS
Bednary aż 9: 1. Grad bramek padł już na
początku meczu Wega Kocierzew - WBC.
W 7 minucie było już 4:2 dla zespołu z Kocierzewa, a później drużyna z Bratkowic
z.dobyła już tylko jedną bramkę.
6. kolejka IV ŁLPNP:

Kwiatkowski 2 (1 i 9) i Jacek Wiśniewski 9. OSP Łowicz (9)
6 5 17-17
(23) - Łukasz Papuga (3) i Łukasz Pastwa 10. Ja-Ro Łowicz (IO)
6 4 7-14
(11).
li. Naprzód Jamno (11)
6 3 12-23
• OSP Łowicz - BŁĘKITNI Dmosin 12. Canarinhos (12)
6 O 3-38
2:4 (1:1); br.: Łukasz Bryszewski 2 (6 i 22)
29 stycznia rozegrane zostaną mecze 7.
- Tomasz Stecko 2 (10 i 20) i MarcinStecko kolejki III ligi ŁLPNP, a spotkają się: godz.
2 (21 i24).
13.00: Opakomet Ło~cz - Bad Boy's ŁoI. Błękitni Dmosin (I)
6 18 20-9
wicz, godz. 13.30: Canarinhos- FMŁ-Kow•MANHATIANŁowicz-PERPETU
2. Lexikos Łowicz (2)
6 · 15 25-14 mir Łowicz, godz. 14.00: Lexikos Łowicz - UMMOBILEŁowicz2:1 (2:1); br.:Xamil
3. Victoria Zabostów (3)
6 12 25-12 OSP Łowicz, godz. 14.30: Naprzód Jamno Mycka (3) i Rafał Zwierz (5) - Michał Ste4. FML Kowmir Łowicz (4) 6 12 12-8
-Ja-RoŁowicz,godz. 15.00:VictoriaZabo- gliński (8).
5. Zatorze li Ł.owicz (5)
6 11 23-7
stów - Olimpia II Chąśno i w najciekaw• L01;NIKI Łowicz-ZETKA Łowicz
6. Olimpia H Chąśno (8)
6 9 14-10 szym meczu tej kolejki o godz. 15.30: Błę- 0:5(w.o.)
7. Bad Boy's Łowicz (6)
6 8 9-14 • kitni Dmosin - Zatorze II łp'.ficz.
•PELIKAN-90Łowicz-PELIKAN-89
8. Opakomet Łowicz (7)
6 7 13-15Paweł A. Doliński. I.owici 3:S (l:J); br.: Pnemyslaw Jankow-

młodsi

ski 2 (7 i 22) i Jakub Milczarek(21)-Marcin
Sz.czypiński (1), Radosław Dotnińc7llk (9)
i Przemysław Bończak 3 (11, 18 i 24).
· • RTS II Gągolin - UKS &dnary 9:1
(7:0); br.: Marek Białek 2 (1 i 4), Łukasz
Sekuła 2 (2 i 12), Piotr Sekuła 3 (7, 9 i 21),
Rafuł Wróbel (11) i Mariusz Woźniak (21) Adrian Urbanek (20).
• WEGA Kocienew - WBC Łowicz
4:3 (4:2); br.: Łukasz ScęCelek 3 (5, 6 i 7)
i Lech Wojda (7) - Marek Flis (3), Jakub
Płóciennik (4) i Grzegorz Czerbniak (19).
• AVENA Łowicz - WLAOCY STEFANA Lowicz przełożono na niedzielę
29 styćznia na godz. 12.30.
l. Pelikan-90 Łowicz (1)
6 18 27-9
2. WBC Łowicz (2)
6 15 27-14
3. Zetka Łowicz (4)
6 13 20-7
4. Władcy Stefana (3)
5 11 13-7
5. RTS II Gągolin (6)
6 9 21-17
6. Wega Kocierzew (7)
6 8 l 7-l6
7. Manhattan Łowicz (8)
6 7 15-15
8. Avena Łowicz (5)
5 7 11-11
9. Perpetuum Mobile (9)
6 4 13-24
10. Lotniki Łowicz (IO)
6 3 9-20
11. UKS Bednary (11)
6 3 11-30
12. Peli~an-89 Łowjcz; (\2) 6 3 ll-Z4
- (p<j)

nowy
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Piłka nożna

ł.OWICZANIN

- obóz sportowy KS Pelikan - Ili liga

Pelikan w Beskidach
Od środy, 18 stycznia na obozie przygotowawczym w Brennej przebywa zespół
trzecioligowego Pelikana. Trener Jacek
Cyzio bardzo dobrze zna te tereny. Po
pierwsze urodził się w Chrzanowie a to jest
dość blisko, po drugie jako piłkarz i trener
cz.ęsto bywał w Beskidach ,,ładując akumulatory". Dlatego nie bez kozery wybrał na
bazę cx.idaloną 30 kilometrów ex.i Bielska Białej miejscowość.

Olimpijska· reprezentacja Polski. Marcin

Płacheta

wsiada do boba ostatni...

Bobsleje - Puchar Świata

łowiczanin wekipie na Turyn!
Pierwszym łowiczaninem, który wystą
pi na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich,
będzie Marcin Płacheta. Sportowiec ten
w pizeszłości uprawiał piłkę nożną (w Pelikanie) i lekką atletykę (zdobył nawet tytuł
młodzieżowego mistml Europy w sztafecie 4xl OO m), a ex.i kilku latpizesiadł się do
boba i wraz z kolegami wywalczył w tym
sezonie prawo startu w XX Zimowych
Igrzyskach Olimpijskich, które rozgrywane
będą w dniach 10-26 lutego we włoskim
Turynie.
Czwórka polskich bobsleistów: Marcin
Płacheta oraz Dawid Kupczyk, Michał
Zblewski i Mariusz Latkowski oraz ich

Marcin Placheta.

trenerzy: Andrzej Żyła i Andrzej Kupczyk (ojciec Dawida, notabene był znakomity polski lekkoatleta) na kilka tygodni
przed wyjazdem wypełnili zakładane minimum, czyli zajęcie dwukrotrrie w tegorocznej edycji Pucharu Świata miejsca w czoło
wej szesnastce. Polacy już po pierwszych
startach udowcx.inili, że ich tegoroczna forma gwarantuje im wyjazd do Turynu. Ostatecznie w dotychczasowych startach nasza
reprezentacjazajmowałakolejnomiejsca 13.
(w kanadyjskim Calgary), 18. (w amerykań
skim Lake Placid), 16. (w austriackim Igle),
14. (we włoskim Coretina d'Ampezzo) i
13. (w niemieckim Koenigssee).
Zwycięzcy dotychczasowych :zawodów
'PŚ bobslejowych czwórkach w sezonie
2005/2006 i lokaty Polaków:
• 12 listopada 2005 - Calgary (Kanada):
1. Niemcy I (Andre Lange, Rene Hoppe,
Kevin Kuske, Martin Putze) 1:48,22
13. Polska I (Dawid Kupczyk, Michał
Zblewski, Mariusz Latkowski, Marcin
Płacheta) - 1:9, 47.
27. Polska II (Marco Vignola, Wojciech
Kosendiak, Ireneusz Żurawicz, Mariusz
Motyl) - poza finałem.
• 20 listopada,- Lake Placid (USA):
1. Rosja I (Aleksander Zubkow, Siergiej
Gołubiew, Aleksiej Seliwestrow, Aleksiej
Wojewoda)- 1:50,56.

Prognoza pogody dla rejonu

Łowicza

18. Polska I (Kupczyk, Zblewski, Latkowski, Placbeta) - 1:52,57.
26, Polska II (Vignola, Piotr Drozd, Kosendiak, Motyl) - poza finałem.
• 11 grudnia - Igls (Austria):
1. Szwajcaria I (Martin Annen, Thomas
Lampartner, Beat Hefti, Cedric Grai:id) 1:43,09.
16. Polska I (Kupczyk, Zblewski, Latkowski, Płacheta) - 1:44,64.
32. Polska II (Vignola, Drozd, Żurawicz,
Motyl) poza finałem.
• I 8 grudnia- Caretina d'Ampezzo (Wło
clry):
1. USA I (Todd Hays, Pavle Jovanovic,
Bill Schuffenhauer, Steve Mesler)-1 :44,85.
1~. Polska I (Kupczyk, Zblewski, Latkowski, Płacheta) - 1:44,86.
30. Polska II (Vignola, Kosendiak, Drozd,
Motyl) poza finałem.
• 15 stycznia - Koenigssee (Niemcy):
1. Kanada I (Pierre Lueders, Ken Kotyk,
Morgan Alexander, Lascelles Brown) 1:37,26.
13. Polska (Kupczyk, Zblewski, Latkowski, Placheta) - 1:38,28.
KLASYFIKACJA PŚ (po 5 z 7zawodów):
395
I. Martin Annen (Szwajcaria)
350
2. Hays (USA I)
335
3. Aleksander Zubkow (Rosja)
140
16. Kupczyk (Polska I)
(p)

w dn. 26 stycznia • 1 lutego 2006 r.

PRZYSŁOWIE LUDOWE O POGODZIE:
„Czasem styczeń zimnem do kości przenika,

26. 29.01.2006 r..

,..

więc

fakt,

swój pobyt kończyli piłkarze trzecioligowego Hetmana Zamość, a wśród nich niedawny obrońca ,,Ptaków'' - Marcin Połeć. Oprócz Pelikana w ,,Beskidzie" rnieszkająmłodzieżowe drużyny Wisły Płock oraz
Agrykoli Warszawa.
Jak wygląda dzień łowickiego obozowicza? Pobudka, śniadanie o 8.30, potem najczęściej bieganie. Dzięki odpowiedniemu
sprzętowi (pulsometr), Każdy z graczy ma
kontrolę tempa, może sprawdzić puls. Nie
ex.i dzisiaj wiadomo, że organizmy różnie
reagują na obciążenia i że należy indywidualnie dobierać na~e treningowe. Do południa jest więc dość ciężko. W czwartek
łowiczanie mieli marszobieg w góry,
a że wyżej śniegu jest sporo, wrócili mocno
zmaxznięci. Ale nikt nie narzeka, wręcz.prze
ciwnie. Wszyscy podkreślają, że atmosfera
w ekipie jest bardzo dobra, i że taki ob&z to
ogromna szansa na optymalne przygotowanie się od rundy wiosennej, na jeszcze
większe zgranie i zżycie zespołu. Przykład
młodszym kolegom dają liderzy. Roberta
Wilka nigdy nie trzeba było namawiać do
pracy, nie ustqlują mu Bogdan Jóźwiak,
Zbyszek Czerbniak, Tomek Styszko,
Artur Serocki, Radosław Kowalczyk.
dak nastr.30

Koszykówka - zaległy mecz 7. kolejki li/ ligi

Przypieczętowali

drugie

mieis~e

w zaległym meczu m ligi koszykówki

l. AZS WSGK Kutno (1) 11 20 957:785
11 19 928:777
2. Księżak Łowicz (2)
ki ekipa UMKS Księżak pokonała w Skier- 3. Ósemka Skierniewice (3) ll 14 837:931
Il 13 759:988
niewicach ósemkę pieczętując tym samym 4. Start Łódź (4)
w 12. kolejce mligi w niedzielę 5 lutego
drugie miejsce w tym sezonie.
Zaległy mecz 7. kolejki m ligi: ósemka zmierz.ąsię: UMKS Księ:iakLowicz-Start
Skierniewice - UMKS Księżak Łowicz Lódź(godz.17.00)iósemkaSkierniewice
(p)
AZS WSGK Kutno (godz. 17.00).
72:77
mę_ż.czyzn Łódzkiego Związku Koszyków-

informator sportowy

• 18.00 - hala sportowa OSiR nr 1
•I 0.00-14.00 - hala sportowa OSiR nr 2 w Łowiczu, ul Jana Pawlall3; awansem
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; Akcja ,,Łowic mecz 4. kolejki finałów I ligi ŁLPNP:
ka Feriada 2006": turniej minisiatkówki Brooklyn Kutno - KS Stefan Łowicz;
NWĄęlt,

29 .......:
• 12.30 - hala sportowa OSiR nr I; zaległy mecz 6. kolejki N ligi U.PNP: Avena
• 10.00-13.00 - hala sportowa OSiRnr 1 Łowicz - Władcy Stef.ma Łowicz;
• 13.00-16.00 - hala sportowa OSiR
wŁowiczu,ul.JanaPawlaII3;Akcja,,Łowic
ka.Feriada2006": II turniej Zimowego Grand nr l; 7. kolejka ID ligi ŁLPNP;
• 16.00-19.00 - bała sportowa OSiR
Prix Łowicza w tenisie stołowym;
•I 0.00-14.00 - hala sportowa OSiR nr 2 nr 1 w Łowiczu, ul Jana Pawła II 3;
(p)
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; Akcja ,,Łowic 3. kolejka finałów I ligi ŁLPNP.
ka Feriada 2006": turniej triobasketu chłop
ców ze szkół gimnazjalnych (rocznik
1990-92);
ISSN1231-479X
Soliota:J8 styąme·
04>
• 12.00-15.00-halasportowaOSiRnr I
w Łowiczu, ul. JanaPawłaII3; 7. kolejka N
chłopców

ze

szkół

pod.stawowych (rocz-

nik 1<)<)3 i młodsi);
NI* 27 Sb'mde'

-- ·
<

Nie dziwi

CzmgBk. 26 RiT'ni'i

Temperatury max w dzień.

• SYTUACJA SYNOPTYCZNA: Pogodę regionu kształtuje
skraj układu wyżowego w cieplejszym powietrzu.
Ploc'Q
•CZWARTEK - PIĄTEK: Pogodnie, zachmurzenie umiarkowane
. -41 ·1 =
', -41.1
Gostynin
dp dużego, bez opadów oraz mniejszy mróz.
Q
Widzialność umiarkowana, zamglenia, rano lokalnie mgły.
\'
Wiatr z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany.
-4/.1
Sochaczew
Temp. max w dzień: - 4°C do - 2°c.
o -41 ·1J. •
Temp. min w nocy: -1o•c do - 14°C.
• SOBOTA - NIEDZIELA: Pochmurno z przejaśnie
o
niami, okresami rozpogodzenia, lokalnie może
o -41 ·1
poprószyć śnieg, ale bez dużych mrozów
n+ Głowno , ,..
- łagodna zima. Widzialność umiarkowana,
zamglenia, rano lokalnie mgły. Wiatr z kierunków
Zgierz Q -41 ,
1
zachodnich, słaby i umiarkowany. Temp. max w dzień:
- 3•c do - 1°c. Temp. min w nocy: - s·c do - a•c.
• PONIEDZIAŁEK - ŚRODA: Zachmurzenie duże
noza biometeorologiczna:
z rozpogodzeniami, miejscami opady śniegu. Widzialność
Pogoda niekorzystnie wpływać będzie
umiarkowana, zamglenia. Wiatr z kierunków północnych,
na nasze samopoczucie. Osłabiona
słaby i umiarkowany. Temp. max w dzień: - 4°C do - 2°C.
sprawność psychofizyczna,
Temp. min w nocy: - s•c do - g•c.

piłkarskie.

Piłkarze Pelikana pojechali do Brennej ,)adować akumulatory" przed rundą
rewanżową. Turystów i narciarzy nie dziwi widok trenujących sportowców,
bo w Beskidy co roku pfZ}jeżdza sporo drużyn.

Łowicki

Czwartek - Niedziela

czasem w biocie utyka".

Brenna tQ niewielka, wysunięta najbardziej na północ miejscowość Śląska Cieszyń
skiego. Na co dzień mieszka w niej około
9 tys. mieszkańców, a wieś rozciąga się
wzdłuż 11-kilometrowej doliny rzeki Brennicy. Nie jest tak popularna wśród turystów
jak niecx.iległa Wisła czy Szczyik. ale dzięki
temu jest tu bardziej kameralnie, spokojniej,
a więc wymarzone miejsce dla sportowców.
Są oczywiście ośrodki wypoczynkowe, stoki dla narciarzy, karczmy itd.,jednak nie ma
tłumów. I dobrze.
Ośrodek ,,Beskid" należy do Ludowego
Klubu Sportowego i dysponuje 66 miejscami noclegowymi. I zimą raczej nie narzeka
na brak wolnych miejsc. Na miejscu jest stołówka, sala konferencyjna, gabinet odnowy
biologicznej no i przede wszystkim hala
sportowa z odpowiednim zapleczem. Jej
wymiary (27m/46m) pozwalają na treningi
kilku grupom jednocześnie. 50 metrów ex.i
ośrodka znajduje się pełno wymiarowe bo-

isko

że w Brennej można spotkać wiele klubów.
Kiedy w Beskidy przyjechali łowiczanie,

,

'o;

·~

a.
<I>

.~

ł]!

:!11

e

~

ligiŁLPNP;

• 15.00-18.00-halasportowaOSiRnr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 8. kolejka

II ligi ŁLPNP;

771231 479057

