~
IJID IJifioil!1ilI!fY

AWANTURA

OBASiq

ZAREKWIRUJĄ

Cl SAMOCHOD
~
s. 8

Uwago, sucho wlesie
d kilku dni w lasach utrzymuje się
katastrofalne zagrożenie pożarem.
Piękna letnia pogoda, sprzyjająca
wypoczynkowi nad wodą, staje się niestety groźna dla lasu. Przez wiele już dni
wilgotność ściółki w lasach utrzymuje sie
na poziomie 1O i mniej procent - to tak,
jak kartka papieru w zeszycie. Na terenie
niektórych nadleśnictw województwa
łódzkiego został już wprowadzony zakaz wstępu do lasu.
W ubiegłym tygodniu ściółka leśna pło
nęła w kilku miejscach na terenie powiatu
łowickiego. 29 czerwca spłonęło 400 m1
poszycia leśnego w Dzierzgówku, I lipca w Domaniewicach spłonęło również
400 m1 oraz 1OO m2 w Czatolinie. 3 lipca
pożary poszycia leśnego odnotowano w
Czatolinie (800 m1 ) oraz w Domaniewicach (I.OOO m 2). Leśny pożar potrafi rozwijać się z ogromnymi prędkościami i czło
wiek zaskoczony przez ogień w lesie znajduje się nie tylko w zagrożeniu z.drowia, ale
i życia. Zarówno leśnicy, jak i strażacy apelują o szczególną ostrożność do osób odwiedzających lasy podczas upałów.
(eb)
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Finał mistrzostw wmuszli

M

ecz finałowy mistrzostw świata,
który~sięwniedńelę9 lipca
będzie można obejneć na dużym
ekranie w muszli koncertowej na łowickich
Błoniach-takąnie lada gratkę przygotował
dla miłośników piłki nożnej Łowicki Ośro
dek Kultury. Początek meczu o godz. 21.
Przy bramie pobierana będzie opłata „porządkowa".w yvysokości złotówki. Organizatorzy zachęcają do zabrania ze sobą
wszelkich gadżetów kibica, tak by atmosfera na widowni przypominała atmosferę
stadionu.
Wcześniej, już w piątek 7 lipca, filmem
„ Wesele" ruszy ,,KinoletnienaBłoniach" też w muszli. Dzień później obejneć będzie
można jedną z komedii duetu Flip i Flap.
Początek seansów - godz. 21.30. Wstęp zarówno~ mecz jak i na seanse - I zł.
(tb)
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JAK TESCIOWA RADNEGO
ZAROBltA 40 TYSl~CY
Szantażem

prowokacją poliradny miejski Dariusz Mroczek wystąpienie dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu Andrzeja Masztanowicza, który 29 czerwca podczas dyskusji nad uchwałą w sprawie udzielenia bonifikaty najemcom lokali komunalnych przy ie~
wykupie, przedstawił opis wykupu
mieszkania komunalnego przez teściów Mroczka. Mimo ujawnienia
faktów, Rada Miejska zdecydowała się ponownie stworzyć mieszkańcom możliwość tańszego wykupu mieszkań.

i

tyczną nazwał

- 16 marca 1998 roku ówczesny burmistrz Grzegorz Michalak przydzielił
mieszkanie przy ul. Mostowej 22 m. 9
teściowej radnego, mieszkającej do tamtej pory wraz z rodziną zięcia na os. Starzyńskiego. Do przydzielonego lokalu
uprawniony był wraz z niąjej małżonek.
Na decyzji w sprawie przyznania lokalu
nie było wzmianki, że był on zameldowany na ul. Podrzecznej 4 m. 3. I kwietnia 1998 roku teściowie radnego zajęli lokal przy ul. Mostowej oraz podpisali
umowę najmu z ZGM. 8 kwietnia tego
samego roku burmistrz Gn:egorz Michalak wyraził ;zgodę na wzajemną zamianę
mieszkań z warunkiem uregulowania zaległości w czynszu pomiędzy teściową
radnego a zadłużonym lokatorem w bloku nr 7 na osiedlu Kostka. Uprawniony
do niego jest również jej małżonek.
23 kwietnia 1998 roku dyrektor ZGM
rozwiązał umowę najmu lokalu przy ul.
Mostowej z końcem miesiąca. 7 paździer
nika 1998 roku podpisany został akt notarialny wykupu mieszkania na Kostce

Radny Dariusz Mroczek zapowiedział, że sprawę - w jego ocenie - oszczeistw formułowanych przez dyrektora
ZGM Andrzeja Masztanowicza, skieruje do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

przez teściów radnego z bonifikatą 60% bili na tej transakcji, nawet przy nie- ul. Podrzecznej. Mieszkanie na osiedlu
za kwotę 9 .164 zł. 6 maja 2005 roku, po uwzględnieniu inflacji, około 40 tys. zł. Kostka wynajęli lokatorom. - Nie było to
upływie 5 lat od uprzywilejowanego
Co więcej, jak powiedział dyrektor więc zaspokajenie potrzeb mieszkaniokupna, podpisano kolejny akt notarialny Masztanowicz: - Teściowie radnego nie wych, ale z pewnością było to zaspokaje-tymrazemsprzedażymieszkanianaKo

Boisko przy „C1wórcę"
dla mlod1ieiy 1 Pelikana

ewtorek 4 lipcaKomendaPowiatowaPolicji w Łowiczu przyjęłazgło
sunie dotyczące kradzieży kwoty
900 zł, jakiej dopuścił się nieznany sprawca
Miasto wyraziło zgodę, aby powomiędzy 1 a 4 lipca na Starym Rynku w Ło łany niedawno do życia Uczniowski
wiczu. Poszkodowanym jest 36-letni łowi Klub Sportowy przy KS „Pelikan"
czanin Adam S. Rzeczona kwota została korzystał z parterowego budynku
pozostawiona przy jednym z bankomatów, stojący obok głównego budynku
skąd - jak łatwo sobie wyobrazić - szybko Szkoły Podstawowej nr 4 w Łowi
zniknęła
(mwk) czu oraz przylegającego doń trawiastego boiska.
'

lub wniosek w tej sprawie składał
jużwubiegłymroku. Wbudynkutym
działa już stowarzyszenie ,,Strzelec". - UKS
może korzystać z tego terenu już od dziś -
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Lewicz ul. Annii Krajowej 100
tel. 694-669-147

zamieszkali w obu przydzielonych przez

nie potrzeby posiadania - komentował

stce przez teściów na wolnym rynku za burmistrza Grzegorza Michalaka miesz- dyrektor.
kwotę 55 tys. zł. Teściowie radnego zaro- kaniach, gdyż cały czas zamieszkiwali na

mówi wiceburmistrz Maciej Mońka. Ze
wstępnych rozmów wynika, że to sportowcy będą dbali o utrzymanie boiska
w należytym stanie, który w chwili obecnej
pozostawia wiele do życzenia Burmistrz
zapewnia, że jeżeli uda się wygospodarować pieniądze z budżetu miasta, to
jeszcze w tym roku powierzchnia boiska
zostanie wyrównana, jeżeli nie - to władze
miasta zadbają o to w roku następnym.
Wyrównanie kosztowało będzie około 20 30 tys. zł. Bieżące utrzymanie należało bę
dzie później do klubu sportowego.
(eb)
Mońka

OPONY
· FELGI
PROSTOWANIE FELG

dok.

na str.
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Surow.a kara za.kradzież wody
Kara pozbawienia wolności na
1 rok, warunkowo zawieszona na
3 lata, grzywna w wysokości 2.000
zł, obowiązek naprawienia szkody
wynoszącej 9.047 zł a także zwrot
kosztów procesu w wysokości 590
zł - taką karę wymierzył 29 czerwca Sąd Grodzki w Łowiczu w sprawie o kradzież wody z wodociągu
należącego do gminy Kiernozia,
w której oskarżoną była Danuta T.

grudnia 2005 roku, dokonała nielegalnego
poboru wody w ilości 6.285 m3, o wartości
9.047 zł na szkodę gminy Kiernozia Prokurator żądał kary pozbawienia wolności na
pół roku z zawieszeniem na 2 lata Zwracał
uwagę na duż.ą społeczną szkodliwość czynu ze względu na długi czas jego trwania
i znaczną wartość skradzionej wody.
Uzilsadniając ustnie wyrok - surowszy
niż żądał prokurator - przewodniczący mówił, że zebrany materiał dowodowy wskazuje na to, że w gospodarstwie oskarżonej
yrok nie jest prawomocny i przy- był kran podłączony poza licznikami, z któsługuje od niego odwołanie do Sądu rego czeipano wodę dla potrzeb gospodarOkręgowego w Łodzi. Z reakcji stwa. 'fym samym sąd stwierdził, że nie jest
Danuty T. na wyrok można przypuszczać, prawdą to, co mówiła oskarżona, że woda
że będzie się od niego odwoływała Oskar- była do niego ooprowadzona z innej studni.
żona była o to, że od lipca 1998 roku do
dok. na str. 4
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ŁOWICKIE

TAKSOWKI

(IMJ181;34·91
~~
(046) 837-35-28 TAXI BAGAżOWE

_,ilzuje; .,, wesela do 100 li.,, poprawiny do 30 li
.,, komunie do 70 li .,, bankiety do 70 li
.,, impmzy okolicznościowe do 70 li

we własnym lokalu lub catering
LOKAL KLIMATYZOWANY
DOMANIEWICE ul. Główna 5
Teł.

(M6) 838-36-46, 0-607-$30-234
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OTWARCIE TAKIE OPIENIĄDZACH
•

Proboszcz mówi o problemach parafii św. Ducha

ego u nas nigdy nie było: ksil/!lz powiedział nam o problemachparąfii,jakie są
zobowią;ania,jakiepienil/!lzezniknęły wraz
z poprzednim proboszczem - cieszy się pani
Maria
z parafii Świętego Ducha w Łowiczu,
'
która uczes1niczyła w jednaj ~ roszy świę
tych w tej parafii w minioną nie.dzielę 2 lipca. Uważa ona, że nowy proboszcz, ks.
Władysław Moczarski, który kilkanaście chri
temu objął parafię po zniknięciu ks. Franciszka Augustyńskiego, jest w stanie taką
otwartością odbudować wspólnotę i zmienić nadwątlone ostatnimi wydarzeniami obli~ parafii.
- Tak, mówiłem o tym co zastałem na
parąfii i do czego przez kilka dni doszedłem
sprawdząjąc dokumenty. Uważam bowiem,
że parafianiepowinni o iym wszystkim wiedzieć c potwierdził ks. Moczarski. Przyznał, że przychodził do Świętego Ducha
w Łowie~ z dużą obawą, bał się tego·co
zastanie i problemów jakie mogą z tego
wyniknąć. Tym bardziej, że jego poprzednik zniknął i wszystko wskazywało, że pozostawił po sobie bardzo dużo kłc>-

zmie- nika, że będzie to kosztować ok 80 tys. zł.
Proboszcz mówi, że to najpoważniejsze
rzyć.
c~kające go wyzwanie.
Parafianie usłyszeli w niedzielę z jego ust
Istotnie,
także i inne wyjaśnienia. Proboszcz powiepieniądze zg~nęly
dział otwarcie, że prawdąjest że proboszcz
Jak się okazuje, ołtarz św. Rocha i ambo- Augustyński zniknął i że wraz z jego znikna wstały zdemontowane z nawy głównej nięciem zniknęły z parafii pieniądze, zniki oddane do konserwacji w jednej z łódzkich nęłynp. ofiary wpłacane do kasy parafialnej
pracowni konserwatorskich bez wymaga- z tytułu intencji mszalnych. Zapewnił przy
nego zezwolenia Konserwatora Zabytków. tym, że wszystkie są odnotowane i na pewO nie starano się już po fakcie. Mimo, że no wszystkie msze św., tak jak wstały ustazdjęto je ponad rok temu, nie wstały one lone, zostaną odprawione, bez proszenia
dotąd poddane konserwacji z powodu nie o kolejne opłaty. Powie.dział także, że opła
uiszcma opłat przez po~ego pro- ty za wywożenie śmieci z cmentarza para- ·
boszcza - Ołtarz i ambona jest, jak ustali- fialnego nie były uiszczane od ponad pół
łem, skia.dowanyw magazynie tej pracowni. roku, że podobne zaległości są za sprzedaż
Nie wiemjakijest ich stan, nie widziałem ich. prasy katolickiaj.
- Tyle wynika z dokumentów jakieprzeją
Myślę, że konieczne będzie powołanie komisji, która pajedzie na miejsce, by to spraw- łem - powie.działnam dodając, że będzie to
dzić - mówi proboszcz. - Parafia nie ma · aktualnie regulowane.
Pytany przez nas o kilkusettysięczne
obecnie pieniędzy, by przeprowadzić konserwację. Mam nadziejęjedrJak, że powoli kredyty ciążące rzekomo na parafii, ks. Mouda mi się_ zgromadzić lo/frulganą kwotę. ~ czarski powiedział, że j~ nie posiada
Zkosztorysu, w którego jest posiadaniu wy- takiaj wiedzy, bo dopiero wchodzi w dokupotów, z którymi

będzie musiał się

Ubyło

·Dyrektor będzie spoza gminy

mentację, ałe

wszystko jest obecnie spraw,dzane. Zajmuje się tym także IQ.rria diecezjalna, która wobec trudnaj sytuacji w parafii dokłada starań, by sprawy finansowe zostały ·
jak najszybciej rozwiązane. Przyznał jednak,
że prowadził już rozmowy z wierzycielami
parafii i dziękuje za ich zrozumienie sytuacji,
w jakiej jako proboszcz się znalazł.
Ks. Moczarski powie.dział nam, że pomoc kurii jest jak najbardziej wskazana, bo
dla niego jako kapłana najważniejsza jest
praca duszpasterska z ludżmi. Słowa te pokrywają się z podjętymi już~ działa
niami, bo małym nakładem środków dokonuje aktualnie remontów sal, w których odbywają się spotkania wspólnot działają
cych przy świątyni. Deklaruje, że będzie
dążył"do zawiązania Rady Parafialnej, choć
przyznaje, że nie nastąpi to od razu, bo jesznie zna parafian. Deklaruje też, że pieniądze wpływające do parafii z tytułu róż
nych ofiar, będą podawane w rocznym zestawieniu dochodów i wydatków. - Tak robiłem wpoprzedniejparafii i uważam, że tak
Powinno to wyglądać- stwierdził.
(tb)

=

zadluio·nych lokatorów

dotychczasowa dyrektor szkoły w Po- Absolutorium dla zarządu ŁSM
powie, Mirosława Kasprzyk, przeszła
ednogłośnie i bez żadnej dyskusji udzie- żenia w 2005 roku wezwano 764 osoby.
do pracy w skierniewickiej delegaturze
lono absolutorium zarządowi Łowickiej Jeśli chodzi o działalność remontową i moKuratorium Oświaty i Wychowania
w Łodzi na stanowisko wizytatora. Spółdzielni Mieszkaniowej podczas zebra- dernizacyjną w 2005 roku docieplono mię
onkurs odbędzie się jutro, 7 lipca Tymczasowo do końca roku szkolnego, nia ~wicieli członków spółdzielni, dzy innymi stropodachy w budynkach nr 2
w Urzędzie Gminy w Łowiczu. Ofer- obowiązki dyrektora szkoły pełni eme- które odbyło się w piątek 30 ~ca o go- i 3 na osiedlu Starzyńskiego, budynku nr 24
na Dąbrowskiego i nr IOna Bratkewicach.
ta pochodzi od osoby nie związanej rytowana dyrektorka szkoły w Nie- dzinie 17.00.
Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Docieplono budynki 5, 6, 9 na Tha~e,
obecnie z oświatą w gminie Łowicz. dźwiadzie Teresa Drożdżewska.
Konkurs został ogłoszony po tym, jak
(eb) poprzedziło sprawozdanie z działalności btidynek nr 24 na osiedlu Dąbrowskiego, nr
zarządu za2005 rok, obtjmujące działalność 4 i 6 na Bratkowicach
Delegaci wypowiadali się podczas spoekonomiczno-finansową, gospodarkę zasobami mieszkaniowymi, informację o stanie tkania w superlatywach o pracy zarządu.
zadłużenia czynswwego, wykaz czynno- Zwracano uwagę na dolączoną do materiaści windykacyjnych, sprawy członkowsko łówniezależną~inię bieglegorewidentl,któW wyniku działań prowadzonych zakładu farmaceutycznego zobaczył ka- rnieszkaniowe, działalność remontową i in- ry paeprowadził szczegółowe badanie spraprzez funkcjonariuszy Komendy bel miedziany wystający z ziemi. W szedł formacje o zatruchrieniu.
wozdania finansowego sponądwnego przez
Powiatowej Policji w Łowiczu wy- więc na teren i wyciągnął kawałek długo
W swoim sprawozdaniu prezes spół zarząd Rewident wyrazić miał opinię o u.ekryty został sprawca kradzieży mie- ści około 10-15 metrów, obciął izolację, dzielni ArmandRuta na dłużej zatizymałsię telności, prawidłowości i jasności sprawozdzianych kabli energetycznych następnie przeniósł go na swoje podwór- przy informacji o stanie zadłużenia czyn- dania oraz prawidłowości dowodów ksi~
z terenu zakładu Altana Pharma ko. Czynność miała powtarzać kilkakrot- szowego członków spółdzielni, które gowych i ksiąg rachunkowych i nie miał
w Łyszkowicach.
nie. Następnego dnia znajomy dwa razy w porównaniu do roku 2004 zmniejszyło żadnych uwag. Jak-zauważono podczas
zawiQzł go do punktu skupu złomu, .znaj- się o 122 mieszkania - ~rokiem wyka- spotkania, o pracy spółdzielni wypowiakazał się nim być 47-letni Zbigniew dującego się na terenie gminy Łowicz. Za zywało je (bez opłat za wodę) 1.698 miesz- dał się nawet, iż może ona stanowić modeP. z gminy Łyszkowice. Nie wiado-. sprzedaż kilkunastu metrów miedzi miał kań na 4.633 zasiedlone w domach należą lowy przykład. - Zfaktami się nie dyskutumo jednak, czy był to jedyny spraw- otrzymać za pierwszym razem 21 Ozł, za cych do ŁSM, w roku 2005 1.576. Na roz- je - podsumowano sprawozdanie udzielając
ca kradzieży, która ujawniona została drugim - 130 zł.
mowy w celu ustalenia zasady spłat zadłu- zarząijowi absolutoriumjednogłośnie. (wcz)
14 ~ca, a 21 ~ca wstała zgłoszona
Wyjaśnil'!nia składane przez Zbigniena policję. Zgło~e dotyczyło kradzieży wa P. są mało wiarygodne, bo nie tłuma- Kiernozia
80 metrów bieżących kabla, którego war- cząjak doszło do uszkodzenia przepustu
tość wynosiła prawie 10.000 zł, a także przez rzekę, poza tym niemożliwe było- (
t
•
znis~a rury, w której kabel znajdował by wyciągnięcie takich odcinków kabla
się pod ziemią i zniszcma przepustu p= spod ziemi. Sprawca kradzieży musiałby
achri gminy Kiernozia wstali poinfo- centrum gminy od strony zachochriej, ale
rzekę - naprawienie tej szkody oszacowano odkopać najpierw kabel przebiegający
pod ziemią, a to zajęłoby dużo czasu lub
rmowani na sesji 28 c~ca o skar- czterej właściciele gruntów, przez które rniana ponad 2.000 zł.
gach, jakie wpłynęły do Wojewódzkiego łaliy ~biegać nie chcą wyrazić na to zgoZatrzymany przez policję Zbigniew P. musiałoby to robić więcej osób.
(mwk) Sądu Administracyjnego w Łodzi na odrzu- dy. Przewochriczący Rady Gminy Stanisław
mówił, że przechodz,ąc nocą w są<;iedztwie
cenie przez Radę Gminy zarzutu i prote- Stańczak jeszcze raz pytał radnych, czy
stów w stosunku do planowanego przebie- podtrzymują swoje stanowisko w tej spragu obwochricy drogi wojewódzkiaj. Ucl,1wa- wie. Niktzobecnych nasesjizdanianiezmieły takie przyjmowane były na sesji w kwiet- nił, więc gmina będzie wnioskowała w są
(mwk)
niu tego roku. Obwochrica miałaby omijać dzie o oddalenie tych skarg.
Zajmujący się sprawami ochrony zdroZ dniem 31 lipca kończy się kontrakt dyrektora łowickiego szpitala wia w starostwie wicestarosta Eugeniusz
Bobrowski powstrzymywał się na począt
Jacka Chylińskiego.
e
rowego i szlifierki kątowej w Brzozowie
ku tego tygodnia odjakichkolwiek komenta'
w gminie Bielawy. Straty wyniosły 2.000 zł,
arządPoWt.atuŁowickiego obradować rzy. - Wzarządzie jest nas trzech, więc cóż
~
poszkodewanym jest firma Green Stihl.
miał w taj sprawie w czwartek 6 lipca. mogępowiedzieć. Będziemy nad tym dysku•
•
··'
,1
~
•
29 czerwca o godz. 12.30 na os. Sta(wcz)
Rozważane sąmożliwo8ci przedłuże tować - mówił.
rzyńskiego w Łowiczu nieznany sprawca
nia kontraktu na kolejny rok bądź zakoń
z torby reklamowej dokonał kradzieży dowodu osobistego· i kwot)' 100 zł na szkodę
czenia współpracy z obecnym dyrektoGrzegorza W. z Głowna.
rem, co owocowałoby kolejnym konkur• 28 czerwca nieznani sprawcy wybili
• 30 czerwca policja przyjęła zgłoszenie
sem na to stanowisko. O podjętej przez
szyby w dwóch óknach Gimnazjum nr 2 przy wycięcia otworu w drzwiach wejściowych do
zarząd decyzji poinformujemy czytelniwa radioodtwarzacre samochodowe
UJ. Mickiewicza w Łowiczu. Straty oszaco- sklepu z prasą na ul. Zduńskiej w Łowiczu.
ków w następnym numerze Nowego Łowi
padły łupem złodziei we wtorek
wano na 800 zł.
Zdammie miało miejsce w nocy, nie ustalono
4 lipca po południu w rejonie zbiorniczanina
• 29 czerwca o godz. 0.40 na ul. 11 Li- jego sprawców. Straty wyrii.osły 450 zł, poJacek Chyliński powołany wstał na dy- ka wodnego we wsi Gużnia w gminie Ło
stopada w Łowiczu nieznani sprawcy wy- szkodowanym jest Jan B. z Łowicza.
rektora łowickiego Zespołu Opieki Zdro- wicz. Z samochodu marki Audi między
bili szybę wystawową w sklepie motory• I lipca na ul. Czajki w Łowiczu 26-letn,i
zacyjnym, w wyniku czego zarysowaniu Grzegorz G . kopi~ nogą samochód marki
wotnej uchwałą zarządu z chria 29 gruchria godz. 16 a 17 skradziono radioodtwarzacz
uległ
motocykl
marki
Magnus.
Straty
2003 roku i pełnił tę fimkcję od l stycznia NC wartości 579 zł na szkodę Grzegorza
Ford Orion doprowadził do uszkodzenia karooszacowano na I.OOO zł, poszkodowanym serii i wybicia szyby. Straty oszacowano na
.2004 roku do 30 ~ca 2005 roku. Po tej K. z Łowicza, z Opla Kadeta około godz. 15
jest Stefan W.
50 zł, a poszkodowanym jest brat sprawcy,
dacie zarząd zdecydował o przedłużeniu -18 zginął radioodtwarzacz Clarion o warto• 29 czerwca policja przyjęła zgłoszenie Mariusz G Sprawca czynu miał 1,61 mg/drn3
kontraktu do 31 lipca 2006. Jaka może być ści 600 zł na szkodę Tomasza P.
dotyczące kradzieży wiertarki, młota uda- alkoholu w wydychanym powietrzu.
(mwk)
obecna decyzja zarządu?
Tylko jedna oferta wpłynęła
na konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Popowie.
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po raz osiemnasty
środę_ 5 lipca w łowickiej bazylice
katedralnej rozpoczął się XVIII

W

Międzynarodowy Festiwal <Ą-gą
nowy J. S. -aacha, którego głównym organizatorem jest WatS?.aWskie Towarzystwo MuzyC2lle im. S. Moniuszki, a w
Łowiczu współorganizatorami Łowicki
OśrodekK:ulturyipamfiakatedxalna. Tradycyjniejuż inauguracyjny koncertz.agrał
kierownik artystycmy festiwalu, a także
jego _pomysłodawca i organizator Wiktor
Łyjaknaorganąch. towarzyszylamuśpie. waczka Anna Błaszkiewicz - sopran.
wykonywanym plUZ nieb- _progtarni.e
nie zabrakło utworów J. Bacha i wywodiltcego się z Łowicza kompozytom Mi-

w

s.

kolajaZieleń.'!kiego.

Tegorocznyprogramfestiwalowypraewidąje 9koncertóworganowycb, wSzystkie ~O(fnie z ttadytją odbywąć l:>ędą się
w bazylice katedralnej,
śtody

zawsze w

o godz.

19.30, czyli potnszy wieczomej.

Cena.bileturueuległamńanie,kosztąieon

8 z.Iotych i jem oo kupienia.pud koncertem.
Na.1bliższyzapłanqWlltlyjest na 12 lip-.
ca, przed publicznością~ WJadysław Kłosiewicz - klawesyn, Tomasz
Mońko - organy, 7Ą(lrez.ell.tują oni prograrl.l zło7.ony z utworów J. Bacha i Fr.
Couperin.
(th)

s.

Wakacie z łowickim
Ośrodkiem Kultury
ak zwykle latem Łowicki Ośrodek ·
Kultury wy.chodzi do dzieci, mło
dzieży a także dorosłych z prop<>zycją spędz.erDa letniego czasu w oparciu
9 ŁOK--0wską baz.ę lokalową. Zajęcia jakie będ7.ie organi7.owat cśodek będą od-

J

bywać się pod ~scęnymu.W

na Błooiach,,a w razie niepogody w po~~łam budynków.
Wtorek 11 lipca o godz. 10.00 na
muszlikoncertowejrozpocznie&ęJiro
grarl.l złoi.ony-z gier i 7.abaw dla dzieci. W
środę 12 lipcao godz.

1O.OO praewidziane

są zajęcia pia.styczne.

Czwartek 13 lipca o godz. 11.00rozpoc:znie siępn'>ba pud koncertem dzieci
i młodzieży :re studia piosenki dziara,ią!:e
go w ŁOK, o godz. 12.00 - zabawa
w podchoqy na Błoniach.
Dalsza crief;ć programu - w NŁ za ty"
dzień.
(tb)

Potrącił kolarza i uciekł
26-letni Andrzej Z. z Łodzi, jadąc na rowerze kolarskim, wstał potrącony p=
samochód nieustalonej marki 3 lipca około
godz. 21 w Trzciance w gminie Łyszkowi
ce. Mężczyzna trafił do szpitala w Głownie
z licznymi obrażeniami w postaci ogólnych
potłuczeń, złamania kości śródręcza, urazami głowy, podejizeniem wstrząśnienia mózgu. W chwili zaistnienia wypadku był
trzeź'wy.

(mwk)

• 3 lipca policja przyjęła zgłoszenie doi kradzieży do kiosku
przy ul. Świętojańskiej w Łowiczu. Między
1 a 3 lipca nieznani sprawcy, po odcięciu
kłódki, dostali się do wnętr7.a kiosku, skąd
ukradli papierosy, gazety i prezerwatywy.
Straty wyniosły 10.000 zł, a pqszkodowanyrn jest Ruch SA. w Warszawie.
tyczące włamania

• 4 lipca o godz. 10.10 we Wrzeczku
w gminie Domaniewice 30-letni Tomasz D.
z powiatu łowickiego, jadąc samochodem Ford
Escort, z nieustalonych przyczyn, na prostym odcinku drogi, stracił panowanie nad
kierownicą i wpadł do rowu. Kierowca z ogólnymi potłuczeniami trafił do szpitala W momencie zaistnienia "wypadku był trzeźwy. ·
Wszystkie osoby, które mogłyby pomóc
w ww. sprawach prosimy o dsobisty lub telefoniczny kontakt z Komendą Powiatową
Policji w Łowiczu.
Kronikę opracował nadkom. Leszek Okoń,
Sekcja Prewencji KPP w Łowi~

nowy
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Goście

z miast siostrzanych
no naszym iubile~szu

lisk:o 100 gości z sioslrnmy~h miast
Łowicza: Colditz w Niemczech z burmistrzem Manfredem Heimem, Solecmik na Litwie z dyrektorem administratjiBoleslawem.Dasz.kiewiczem i Montoiresur-le-Loir we Francji z doskonale rozpo:mawalnym już pl7.e'Z łowiczan merem Michelem Cureau wzię,ło udział w miniony
weekend w J~Łowickimiobchodach
jubileuszu 870.lecia pierwszej wzmianki
o Łowiczu, Goście zwiedzali Łowicz i ok<>lice, wzięli udział także w tmnieju integracyjnym, który odbył się na sali gimnastycznej Gimnazjwn m 1.
Największą grupę stanowili Francuzi,
w ich delegacji było 41 osób, dodatkowo
pi:zyjechało jesz.cz.e kilkunastu sportowców,
z Niemiec było 26 osób, a z Litwy 20.
W sobotę l lipca wseyscy spotkali się na
„Tumitjumiastsiootrz.anych",doktóregostanęla także reprezeQtlcja Łowicza. Rywalizatja prowadzona był w czterech konkurentjach: koszykówce, ringo, przeciąganiu liny
oraz wieloskoku. Zwyciężyła chużyna z Solecznik, pozostałe biorip: udział w tumitju
miasta potraktoWallo, po partnersku, jako
z.dobywców ró~ drugiego miejsca. Jako nagrody delegacje otrzymały puchary~wpracowni gamcarskiej Ko~eh oraz kosze ze słodyczami.

B

Przeprosiny
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Prymas Polski
Józef Glemp,
honorowy obywatel
miasta Łowicza,
był głównym gościem
uroczystości
Delegacja z Solecznik ogląda puchar z pracowni Kon~pczyńskich.
Delegacje w sobotę wzięły udział w spotkaniu integracyjnym na terenie muzeum
w Sromowie, gdzie zaserwowano im ognisko, ludowe jadło a wszystko JJ1ZY łowickiej
kapeli Dodatkowo grupy zwiedzały miasto
i okolicę, FillIICUZi wybrali się na wycieczkę
doż:elazowej Woli. W nied:zielęde\egltjebyły
widoczne w łowickiej katedu.ewc:lllsiemszy
świętej celebrowanej pm:z; ~ Polski
Józefu Glempa, wintentji mia51aijegojubileusztL Ważnym akcentem było odczytanie

jubileuszowych 870-lecia
naszeg~ miasta.

czasie rmzy świętej, którą odprawił
niedzielę 2 lipca o godz. 12 w ł<>
wickiej katedrz.e podkreślił, że Łowicz dzi~
ki obecności w nim prymasów, był pl7.e'Z
stulecia ośrodkiem kulturalnym i politycznym, w którym prymasi i królowie mogli
wspokoju,zdalaodwielkodworskiegoharmidru omawiać wame dla Polski sprawy.
Prymas prz.eśledził historię Łowicza, wyła
wiając z niej najciekawsze momenty i podsłówewangeliiponiemieckuifim.mru,I17-CZ kreślając ich niezwykłość w kontekście hiczłonków delegacji.
(tb) stońi Polski. Po rmzy, w czasie spotkania
na dziedzińcu ratusza zaznaczy~ że Ziemia
Łowicka jak i miasto czerpało korzyści
z wielu przywilejów ~ych p= prymasów.
Ms2a prowadz.ona była w asyście człon
tofu Kalińskiego - mimo iż to Rada Miejska
z.adecydowala o przeprowadzeniu inwesty- ków zespołów folklorystycznych wystę
cj~ pnekaz.ując w budżecie pieniądz.e na tm pttjących na fustiwalu, pocztów sztmdaro...
cel Prawdąjest, że miejskie fundusa: stano- wych organizacji kombatanckich i instytu-wiły tylko 15% kosztów modemiz.atji, ale tji,~wicielimiastsiostizanychŁowi
bez nich - i bez woli rady- prace w ogóle by cza: Coldotz, Montoire i Solecznik, władz
się nie zaczęły.
Łowicza, powiatu, województwa łódzkie
Burmistiz powiedział teraz., że nie chciał ~swoim zachowaniem nikogo obrazić- i~
W czasie rmzy Prymas wręczył pi~ orprosił.
derów upamiętniających 25-lecie jego pry(eb) masostwa i 50.leeie kapłaństwa. Jest to

przyszły

unnistrz Rysz.ani Budzałek na ostatniej ~ji Rady Miejskiej 29 czeiwca
prr.eprosił za publiczne lekceważenie
radnych, choć początkowo swego zach<>wania w tej sytuacji do niezręcznych i błę_d
nych nie zaliczał. Chodzi o opisywane
w NŁ zdarz.enie z 3 l maja, kiedy to podczas
uroczystOOci oddania do użytku wyremontowanej muszli koncertowej na Błoniach,
burmistrz nie z.aprosił do pnecięcia wśtęgi
przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysz-

PRYMAS WGRODZIE
PRYMASOWSKIM
Ww

z czasem

O jubileuszu Łowicza w czasie spotkania na dziedzińcu ratusza mówił
m.in. przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Kaliński (za nim stoją Prymas Józ~f Glemp, burmistrz Ryszard Budzałek i bp. Józef Zawitkowski).
wyróżnienie, które spotkać może tylko OS<>-

by, które wyróżnia głęboka wiara, umiłowa
nie Kościoła i Qjczymy.
rebmy order otrzymała siostra Magdalena Irena Śmiałowska ze ,Zgromadzenia Sióstr Ursz.ulanek Serca Jezusa Konają
cego w Łęczycy, która w zakonie spędziła
71 lat W okresie okupacji niemieckiej wywieziona do obozu pracy, uczestniceyła
w organizowaniu powrotu polskich. dzieci
pneznacwnych do zniemczenia do polskich
rodzin. Także srebrny medal otrzymała J<>annaLeokiewicz;-wicedyrektorGinmazjum
i Klasyc:znego Liceum Ogólnokształcącego
im.ks. Stanisława Konarskiego w Skiemiewicach. Brąz.owe medale otizymali: siostra
Jadwiga Kicińska ze Zgromadzenia Sióstr
Służek Najświętszej Maryi Panny Niepo-

S

kalanej z Sannik, Czesław Cieślak z Sochaczewa - dyrygent chórów: Towarzystwa
Śpiewaczego Ziemi Sochaczewskiej i przy
parafii Św. Wawrzyńca w Sochaczewie
i wreszcie Stanisław Kamiński z parafii
Dmosin, któiy od 1973 roku jest zakrystianinem, najpierw w parafii Wola Kalkowa
a obecnie w Dmosinie. Okolicznościowe medale zostały wręc:zpne także proboszez<>wie parafii katedralhej w Łowiczu, ks. Wiesławowi Skoniecznemu oraz opiekunowi
skarlx:akatedralnego ks. Stanisławowi Majkutowi.
o mszy św.uroceystości przeniosły
się na dziedziniec ratusza, gdzie na ręce
władz mias1a złożone zostały listy gratulacyjne z okazji jubile= Zakończyło się to
pooilkiemzłowickiej kuchni regionalnej. (th)

P

Starania o pieniqdze uniine
·Szanse są,

choć

konkurencja ogromna

ciągu naJbliżseych tygodni, w lipcu dzie do podziału. Są to pieniądze p0chodzą

W

lub w sierpniu, zamtd Województwa Łódzkiego ponownie rozpatrywać bę

ce z różnicy kursówrnię_dey złotówką i euro
i z różnic mię_dey szacowaną ceną innych
dzie wybrane wioski na dofinansowanie inwestycj~ a ceną uzyskaną na przetargach
budowy ulic z fundus'Z.'j unijnych. Jeden t.a inwestycje zakwalifikowane już wczez wniosków złożonych p= Urząd Miej- śniej do realizacji.
(mwk)
ski Łowiczu, wcześniej ochzucony, ma
szansę zostać zakwalifikowany - na bud<>wę i modemizację ulic o znaczeniu regionalnym, do któiych zaliczone zostały Kiemozka, Kaliska, Blich, Mostowa i Powstańców.
łamaniem kości udowej u 50.lelniej
Wykonanie prac na tych drogach kosztoHanny R skończyło się potrącenie jej
wać miałoby ponad 6 milionów złotych.
pl7.e'ZroWerzystę. Wypadekmiałmiej
CVj łowicki wniosek ma szansę? Jak się
dowiedzieliśmy w Departamencie Polityki sce w sobotę l lipca o godz. 17.25 na N<>Regionalnej Urzę_du Marszałkowskiego, wym Rynku w Łowiczu. Helena H. szła
konkurencja jest ogromna, ale wniosek der chodnikiem i została potrącona pm\'z rowerzystę o nieustalonych personaliach. R<>Rajdowe Cinquecento \V czasie pierwszej próby w jedną stronę pojechało o własnych siłach, w drugą odmówHo tyczący łowickich ulic wchodzi w obręb werzysta wyjeżdż.ał z bramy, po czym od7.ainteresowania ~ Na razie nie wiaposłuszeństwa i było pchane do mety przez załogę.
(mwk)
domo, ile pienię_dey tzw. „wtórnych" bę- daliłsię z miejsca zdau.enia.

w

Rowerzysto potrącił pieszą

Z

Rajd w
23 załogi wzięły udział w trzeciej
już edycji samochodowego Rajdu
Łyszkowickiego, który odbył się
w. minioną niedzielę 2 lipca.

S

tartujący przyjechali z województw

łódzkiego i mazowieckiego, ~
chody rajdowe, oklejone nalepkami
l'Ó'Żnych fum, mieszały się z autami~
wicie cywilnymi, które spośród pozostałych wyróżniał tylko mnner porzą:lkowy,
przyklejony na tylnej szybie. Pojazdy sta-

Łyszkowicach

nowiły pnekrój tego, co IOOŻJla spotkać na
ulicach, choć oczywiście w większości były
na potrzeby rajdu wmiocnione dla bezpieczeństwa i tuningowane dla lepszych efektów. Uczestnicy startowali w 8 próbach,
z których trzy to mini odcinki specjalne,
pu.ekraczające swoją długością 3 km - te
sprawiły najwilµj radości. Dwie tra.ęy wytyczono le&lymi dróżkami, a jeden wiódł
po piachach kopalni w Czatolinie. Tu problemy mieli właściciel pojazdów o niskim
zawieszeniu, bo teren był nierówny.

A oto wyniki klasyfikacji generalnej

mRajdu Łyszkowice. Zwyciężył Przemy-

sław .żabka (kierowca) z Krzysztofem

Szymańskim (pilot) z Warszawy jadą
cy Subaru, drugie miejsce zajął team'
„Bartosiki", gdzie kierowcąjest Paweł
Bartosiewicz z Łyszkowic jadący Mazdą 323.
Tu.ecie miejsce zajął natomiam zespół
DanielNowak(kierowca) i Adrian Wichłon
(pilot) z Lodzi jadący' Audi 90.
(tb)

Blisko kory zo

użytkowanie

muszli

Wszczęte zostało postępowanie Więcław czekała z wytoczeniem postępo
w sprawie nielegalnego użytkowa wania o ukaranie do chwili zdobycia dow<>nia przez miasto muszli koncerto- dów, którymi są dla niej artykuły. prasowe
opisujące imprezy jakie miały miejsce na
wej na Błoniac.h.
muszli pu.ed 22 czerwca.
sprawiepisaliśmyszczegółowowpo
Dnia 29 czerwca inspektor wytoczyła •
pIZednim numerze Nowego Łowi w końcu postępowanie, którego konseczanina. Ratusz uzyskał pozwolenie kwencją może być ukaranie ratusza gp:ywna użytkowanie remontowanej muszli der ną w kwocie 50 tys. zł. Od tej daty miasto
piero 22 czerwca, tymczasem 1,2 i 10 c:zJ!CW- ma siedem dni na zapoznanie się z dowodaca odbyły się tam już imprezy. Powiatowy mi, złożenie wyjaśnień i ustosunkowanie się
Inspektor Nadzoru Budowlanego Zofia do postawionych :zamrtów.
(WlZ)

O
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Surowo koro za

kradzież

dyb:>'.~ b~ło, to w ś~etle doświad

G

czerua zycmwego moma przypuszczać, że mąż oskarżonej nie usunąłby
go, pozostawiając możliwość udowodnienia swoich ratji. Usuwając go, USlmął dowody. Ponadto sąd stwierdził, że zużycie wody
do celów prowadzonego gospodarstwa było,
według odczytu wodomierza w oborze tak
małe, że jestto niemożliwe. -Sąd nie wWzy.
iepo koi.de potrzebne wiadro w~ chodziło się do studn~ XIX-wiecznym sposobem mówił sędzia W dalszej ~i uzasadnie-

Przedłużono

wody

nia mówił, że woda jest towarem w obrocie,
za któcy się płaci. Czerpanie wody bez opłat
to kradzież, a sam fakt, że właścicielka gospodarstwa nie zakładała kranu sama, nie
zwalnia jej z odpowiedzialności.
W ocenie sądu zużycie wody obliczone
według ministerialnych norm jest z pewnością bliskie faktycznemu zużyciu, a szkoda
musi zostać naprawiona, aby T. nie byli
w sytuacji uprzywilejowanej w stosunku
do odbiorców, którzy za wodę płacą.
(mwk)

kadencjo dyrektorki ekonomiko

olejny raz przedłużono kadencję dyrektor llspołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu Zofii Szalkiewicz. Taką decyzję podjął Zarząd Powiatu
Łowickiego - w poniedziałek komplet dokumentów wysłany został do akceptacji do
łódzkiego kuratorium oświaty. Zarząd podjął tę decyzję w oparciu o wyróżniającą oce-

K

nę pracy wystawioną dyrektorce przez kuratorium oświaty, jak też pozytywne opinie rady pedagogicznej i rady rodziców. Kadencja przedłużona została na kolejne pięć
lat Zofia Szalkiewicz była dyrektorem ZSP
nr 4 przez IIZy ostatnie kadencje. Poprzednia kadencja też została przedłużona
(wcz)

Dwa dyrektorskie konkursy
W miniony piątek kolejka do

wydziału

komunikacji

łowickiego

starostwa mómentami nie

mieściła się

w budynku.

I

TtUMY PETENTOW PO PRAWO JAZDY

Ostatniego dnia ważności starych praw jazdy, w piątek 30 czerwca, tłumy petentów przyszły do
Wydziału Komunikacji łowickiego
starostwa.

ZJ<ŚĆ osób odbierała gotowe już prawa
jaz.dy, które niekiedy dość dawno były
gotowe, ale większość z nich dopiero skła
daladokumentypotIY.ebne do wymiany tego
dokumentu. - Od rana są kolejki, momen-

C

tami

sięgające

na

zewnątrz

budynku -

dyrektor wydziału
Krystyna Wojciechowska. Jej zdaniem
tak dużo osób zdecydowało się natychmówiła n~ tego dnia

miast przyjść do urzędu, bo w mediach
pojawiła się błędna informacja, że osoby,
które do końca czerwca nie złożą wnio-

szały się bowiem osoby, które chciały
uzyskać zaświadczenie o zaginięciu prawa jazdy mając nadzieję, że mając taki

sku o wymianę prawa jazdy, automatycznie stracą uprawnienia.
Uprawnień nie tracą, ale muszą pamię
tać, że na wydanie prawa jazdy czekać
trzeba miesiąc, a kontrola policji może się
skończyć nałożeniem mandatu w wysokości 50 zł. Naczelnik: sekcji ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji
w Łowiczu Leszek Okoń przypomina,
że jedynym dokumentem upoważniają
cym do prowadzenia pojazdu mechanicznego jest prawo jazdy. Na policję zgła-

dokument będą mogły siadać za kierowdo czasu wydania im prawa jazdy.
Co ciekawe, niektórzy z nich nawet twierdzili, że są zawodowymi kierowcami.
Takie zaświadczenia nie są wydawane
z wyjątkiem sytuacji, gdy prawo jazdy
utracono w wyniku przestępstwa (kradzieży). Zaświadczenie to nie zastępuje
jednak prawa jazdy, więc nie można się
nim posługiwać. Jest ono wydawane tylko dla potrzeb wydziału komunikacji.
nicą

(mwk)

Sukcesy naszych hodowców
Blisko 130 hodowców bydła, trzody chlewnej, koni, owiec i drobnego inwentarza prezentowało swo. je najpiękniejsze zwierzęta na Wojewódzkiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych zorganizowanej 1-2. lipca w Bratoszewicach.

cza i region\L Tytuł championa i wicechampiona w grupie knury przyznano knurom
stadnym z Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu
(o jego osiągnięciach pisaliśmy obszernie
w poprzednim munerze NŁ). Natomiast tytuł championa w grupie loszki przyznano
mieszańcom z hodowli Łukasza Świdrow
sobotę, I lipca, członkowiekomisji skiego z Wyborowa w gminie Chąśno. Pmxina trzech ringach i w czterech pawi- stawicielepowiatułowickiego mogąpochwa
lonach wystawienniczych oceniali lić się również sukcesami w hodowli koni.
zwierzęta z całego regionu łódzkiego. Naj- Superchampionem został ogier Gazda nalelepsze z najlepszych uhonorowane zostały żący do Stanisława Gajewskiego z Pleckiej
tytułami - superchampion, champion i wi- Dąbrowy w powiecie kutnowskim, ale dzierżawionym przez Witolda Mrowickiego ze
cechampion.
W niedzielę, 2 lipca, przyszedł czas na Skaratek w gminie Domaniewice. Wicechamrpzdanienagród i wyróżnień dla hodowców. pionką okrzyknięto natomiast klacz Azalia
Wśród szerokiego grona docenionych zna- będącą własnością Klemensa Gajdy ze Zła
(ljs)
lazło się również kilku hodowców z Łowi- kowa Borowego w gminie Zduny.

W

17 sierpnia w Urzędzie Miejskim
O wyborze dyrektora decyduje komisja
w Łowiczu odbędą się konkursy na powołana przez bunpistna miasta, w skład
stanowiska dyrektorów Szkoły której wchodzą przedstawiciele organu zaPodstawowej nr 4 oraz Przedszko· łożycielskiego, Rady Rodziców, Rady Pela nr1.
dagogicznej, Kuratorium Oświaty i związ
(mwk)
ków zawodowych.
pierwsrej placówce rezygnację zło
żyła dotychczasowa dyrektorka
Marzena Kołaczyńska. Ponieważ
przebywa ona obecnie na zwolnieniu lekarskim,_ Uu.ąd Miejski powołał do czasu jej szkoły
powrotu ze zwolnienia lub do czasu rozanna Ambroziak, nauczycielka matestrzygnięcia konkursu inną nauczycielkę
matyki i wychowania :fizycznego
z tej szkoły, Wiesławę Skrzypińską. Z kolei
w Szkole Podstawowej w Brzezi
z Przedszkola nr 1 dyrektorka Maria Ste~ka przechodzi na emeryturę. Kandydaci w gminie Sanniki, wybrana została na dyzainteresowani wzięciem udziału w konkur- rektora tej szkoły. W konkurne, który odbył
sach muszą :złożyć dokumenty w ratuszu do się we wtorek 4 lipca, nauczycielka była j<>4 sierpnia do godz. 15. Jako pierwszy plano- dyną kandydatką. Konkurs przeprowadzowany jest konkurs na dyrektora Przedszkola no z powodu przejścia na emeryturę dotychnr 1 - o godz. IO.OO, konkurs który wyłoni czasowej dyrektor Jolanty Mikołajczyk
(mwk)
dyrektora SP 4 rozpocznie się o godz. 12.00.

W

drewno, cegły, stoi, cement, wapno, piasek do tynków,
Łódź
cement li od 295 zł
+ W~GIEL kostko, orzech, miały
+ EKO-GROSZEK workowany

':~.

+oraz NAWOZV

a wszystko to w bardzo
atrakcyjnych cenach !!! Tel. 046 830·22-SS

Zapraszamy również do Dąbkowic Górnych
Znoidą tam Państwo SZEROKI ASORTYMENT

NAWOZOWY

wkonkurencyjnych cenach
oraz MATERIAŁY BUDOWlANE, PASZE, OPAŁ

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

H

Kończy się nabór do

szkól średnich

Na początku tego tygodnia je- listy przyjętych wywieswne miały zostać w Zdunach było 8 miejsc w LO o profilu
dynie I i li łowickie licea ogólno- we wtorek 4 lipca. Dopiero wtedy rozpo- matematyczoo-biołogiczno-infonnatycz
kształcące nie miały już wolnych c7.ęły się wędrówki po różnych szkołach nym, oraz 12 miejsc w LO o profilu .kulmiejsc dla uczniów na nowy rok tych, którzy nie dostali się do wybranej tura europejska. W ZSP m 1 było jeszcze 16 miejsc w teclmikum mechatroniczszkolny 2006/2007. W „Cllelmoń· w pierwsuj kolejności placówki
W poniedziałek niemal wykonały już nym, 14 miejsc w technikum informaskim" od września uczyć się bę
dzie 180 osót:>, w Medyku 110. nabór łowickie pijai:skie liceum, gdzie po tycznym, 2 w technikum mechanicznym,
Reszta szkół wykazywała jeszcze południu były jeszcz.e cztery wolne miejsca 2 w technikum energoelektronicznym
w poniedziałek wolne miejsca, w nowo utworzonej w tym roku klasie bio- i 4 w zasadniczej szkole zawodowej.
chociaż sytuacja zmieniała się logiczno-chemicznej i Zespół Szkół Ponad- W ZSP w Zduńskiej Dąbrowie było l 5
gimnazjalnych nr 3, gdzie były jeszcze dwa wolnych miejsc w technikwn ekonoz godziny na godzinę.
wolne miejsca w zasadniczej szkole zawo- micmym i 5 w tecbni.kum rolniczym oraz
godnie z tegorocznym z.arządz.e dowej ks7.lałcą:ej w zawodzie kuchaa ma- lOwtecbni.kum weterynaryjnym. WZSP
4, popularnie zwanym ekonomikiem.
niemŁódzkiego Kuratora Oświaty łej ga.Wonomii.
W fil LO w poniedziałek było 7 wol- w poniedziałek było 11 wolnych miejsc
z dnia 6 marca 2006 roku, temlin
złożenia Ol)'ginaluświadectwa w wybranej nych miejsc w LO o profilu przyrodni- wtecbnikwnekonomicznymi 13 wtećh
szkole trwał od29 czerwca- godzina 12.00 czym ·i 5 miejsc w LO o profilu lingwi- nilrum handlowym.
(wcz)
do 3 lipca do godziny 12.00. Ostatecme stycznym. W Zespole Szkół LicealnY.c_h_ _ __

'Z

Ośrodek Szkolenia

Firma AGRO-BUD oferuje Państwu
+MATERIAŁY BUDOWLANE

Wybrano ·dyrektora
w Brzezi

RADAR

SALETRA

Anna Kierus

SALETRZAK
MOCZNIK
re«
• nawozy inne

Łowicz,

3 Maja 216, tel. 837-83-40
0-604-423-453; 0-502-594-695

PROWADZI ZAPISY

tlł\•~o
• węgiel
""~"
• miał
sefl1.~:'fł
• koks
•groszek EKO "\\v-

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

Kierowców

NA KURS

PRAWAJAmY
·W KAT. A, B, C, C+E, B+E

R-918

Rozpoczęcie

kursu
10.07.2006 r. o godz. 16.00
Zapraszamy
'
R-947

•

ŁOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
w Łowiczu, ul. Starzyńskiego 1

zawiadamia,

że

posiada ·

DO WYNAJĘCIA
.

LOKALE UZYTKOWE
1. lokal użytkowy o powierzchni 104,70 m2
położony w Łowiczu, ul. Sikorskiego 1
2. lokal użytkowy o powierzchni 124,40 m2
położony w Łowiczu, os. Bratkowice bud. 2

Warurrki wynajmu do uzgodnienia z Zarżądem ŁSM.
R.914
Telefon kontaktowy (046) 837-38-76.

~eiarnhz

I~'1J!2L

DH .Panorama" - tóg Nowego Rynku i Koziej
tel. 0606-968-537

~

~ najnowocześniejsze wzory wiązanek ślubnych•~~~
~

dekoracje pojazdów, sali weselnej i stolów

nowy

ł.OWICZANJN

5

6.07.2006 r.

dok ze str. 1

JAK TEŚCIOWA RADN'.EGO
ZAROBltA 40 TYSl~CYNie kaidego
iedną miarą

orzej, że Masztanowicz poszedł
w swej ocenie ciut za daleko. - P~
.IZJI przyklad powinien podwai.ać zaufanie,
jakim obdarzyli autorów projektu uchwały
o wykupie mieszkań knmwuilnych przez lokatorówpozostoli radni, podpisujący siępod
tym projektem - powiedział. Te słowa podziałały jak czerwona płachta na byka. Inicjatywa uchwałodawcza należała w tym
wypadku nie tylko do radnego Mroczka,
ale również do jedenastu innych. Nie pomogły ~a Maspanowicza, że chciał
swoim wystąpieniem podważyć zaufanie
tylko do jednego z nich - initjatora uchwały.
- Podpisując projekt uchwały opowiadałam
się za równością szans lokatorów. Mieszkańcy z tego samego bloku powinni mieć
możliwość wykupu mieszkania z tą samą
zniżką (co przed laty, pod rządami innej
uchwały- przyp. red). Wprowadzenie wąt
ku radnego Mroczka było ogromnym nietaktem. Nie może mieć to vp/ywlJ na nasze
głosy- mówiła radna Anna Bieguszewska.

G

Nie było napisu,
ie to teściowa
Grzegorz Michalak, obecnie wiceprzewodniczący Rady Miejskiej a w 1998 roku
burmistrz, powiedział Nowemu Łowicza
ninowi, że nie wiedział nic o tym, że podpisał
decyzję dotyczącą teściowej radnego Mroczka - Me pcurzi{tam nawet teraz nazwiska ~
pani, ani nie wiedziałem, iejest ona teściową
radnego. Organem sprawdzcfiącym potrze-by mieszkaniowe ubiegających się o ich zaspo/rojenie jest komisja mieszkaniowa. Nie
było obok nazwiska napisu: Teściowa radnego Mroczka- komentuje Michalak. -Z.dałem się na opinię knlegialnego organu. -

Dyrektor Masztanowicz nie odpowiedział natoffiiast na sesji na dwukrotnie.zada-

ne pytanie, najpierw przez przewodniczą
cego RM Krzysztofa Kalińskiego a następ
niepr=radnego Eugeniusza Furmana, dlaczego dopiero teraz informacje te ujawnił?
W rozmowie z NL wyznał, że wcześniej nie
mógł ich ujawnić, bo informacjami nie dysponował. - Dotarła do mnieplotka, ale musiałem ją sprawdzić. Okazało się, ie znalazła potwierdzenie w dokumentach - mówi
Masztanowicz.

Radny

się tłumaczy

Radny Mroczek uważa, że sprawa zo-

staławyciągniętapr=otoczenieburrnistrza

po to, by utrącić projekt uchwały w sprawie bonifikat przy sprzedaży mieszkań. _
Jużdużowcześniejosobyzotoczeniaburmistrz.a Budzalka dawały do zrozumienia, ie
dobrz.e byłoby wycofać się ze sprawy boni.fikat, bosą„niejasności"wsprawiePaństwa
G. - mówi. Nie miałem zamiaru dać się zastra.eyć, bojedynym pechem w tamtym czasie państwa G. było to ie ich zięć był radnym. Spełniali natom~wszystkie inne przesłanki - twierdzi - i należy tylko żałować, ie
to ja byłem przeciwny temu, by przyznać im
w tamtym czasie jakikolwiek """Y lokal. Dariusz Mroczek był w tym czasie członkiem społecznej komisji mieszkaniowej.
Były wtedy oddawane nowe bloki komunalne, ale nie załatwił teściom w nich mieszkania, lecz dostali lokal na Mostowej, tak
podły, że nikt go wcześniej nie chciał.
Ale jednak dostali. Mroczek nie uznał za
stosowne poinformowanie radnych z komisji o nowym adresie zamieszkania teścia
- Nie było żadnego zatajenia z mojej stronytwierdzi - bo sprawa umieszczenia na liście,
a następnie przyznania lokalu była publicznie znana, a jak wspominałem wynajęcie
prywatnego mieszkania nastąpiło po

Zmiany w parafiach
Oprócz zmiany proboszcza w pa- Muszyński, którego zastąpi ks. Zbigniew
rafii św. Ducha w Łowiczu, o której Przerwa, pracujący dotąd w parafii Matki
już pisaliśmy na naszych łamach, Bożej Nieustającej Pomocy w Sochaczewie.
Do łowickiej parafii Chrystusa Dobreplanowane są w najbliższych
dniach następujące zmiany wśród go Pasterza przeprowadzi się z Kutna
księży pracujących w parafiach na ks. Robert-Wolniewski, a z Sochaczewa ks.
Paweł Pietrzak. Posługę w Dobrym P~
naszym terenie.
rzu kończy ks. Zbigniew Pilichowski, który
o parafii św. Bartłomieja w Domanie- przechodzi do parafii św. Jakuba w Skierniewicach skierowany został neoprezbi- wicach. Wikariuszem w Zdunach zostanie
ter ks. Paweł Józwiak, posługę w parafii św. ks. Krzysztof .ŻOChowski, pracujący dotąd
Macieja w Bełchowie rozpocznie nopre- w Makowie, ze Zdun do kościoła Najświęt
zbiter ks. Piotr Jóźwiak. Z Domaniewic do szego Serca Pana Jezusa w Skierniewicach
parafii św. Stanisława w Kutnie przeprowa- odchodzi ks. Dariusz Gasiński. Do parafii
dzi się wikariusz ks. Marcin Dyśko, z Beł katedralnej w Łowiczu przechodzi z pachowa do parafii św. Ducha w Łowiczu rafii Najświętszego Serca w Skierniewicach
przechodzi ks. Radosław Czarniak. Z para- ks. Krzysztof Antczak. Ks. Stanisław
fii św. Ducha w Łowiczu do kościoła św. Mocarski, rezydent z kościoła św. Andrzeja
Jakuba w Skierniewicach przechodzi ks. Sła w 4czycy, przeniesiony został do parafii
womir Tulin, do św. Ducha przychodzi ks. Chrystusa Dobrego Pasterza w Łowi
Dariusz Szeląg pracujący dotąd jako wika- czu. Z parafii katedralnej w Łowiczu
riusz w Białej Rawskiej. Z parafii w Bed- odchodzi do św. Wawrzyńca w Sochaczenarach odchodzi do parafii św. Wawrzyń wie ks. Grzegorz. Korczak, a wikariusz ze
ca w Kutnie wikariusz ks. Tomasz Cietpli- św. Ducha w Łowiczu ks. Artur Szczepakowski, na jego miejsce przychodzi ks. Ra- nik zostanie kapelanem sióstr Misjonarek
fał Banasiak. Z parafii św. Trójcy w•Boli- Kiwi Clnystusa w Chrustach.
(mwk)
mowie odchodzi do Brochowa ks. Tomasz

D

Więcei

obiadów dla potrzebuiqcych

godnie z ustawą o pomocy państwa rzystała Rada Miejska w Łpwiczu na sesji
w zakresie dożywiania, pomoc w for- 29 czerwca postanawiając, iż kryterium wymie posiłku może być przyznawana nieod- nosiło będzie 200%. Uchwała ta pozwoli
płatnie osobom i rodzinom, których dochód objąćszerszągrupę dzieci dożywianiem Już
nie przekracza 1500/o kryterium dochodo- teraz część rodzin w wyjątkowych sytuwego określonego w ustawie o pomocy spo- acjach wspomagana była obiadami.
Osoby i rodziny o dochodzie przekrałecznej, a wyńoszącego obecnie 316 zł netto. Ustawa ta daje Radzie Gminy możli czającym ustalone kryterium dochodowe
wość podwyższenia kryterium dochodowe- mogą korzystać ze szkolnych obiadów od(eb)
go w formie uchwały. Z możliwości tej sko- płatnie.

Mieszkanko na wynaiem

Fakty sąjednak takie, że pan G. był za• meldowany na ul. Podrz.ecznej do 2 ~
ca 2005 roku. Nigdy nie mieszkał na ul. Mostowej, ani w lokalu na Kostce. Pani G. natomiast do 6 października 1998 roku była
zameldowana na Starzyńskiego, następnie
do 23 maja 2005 roku była zameldowana na
Kostce. Była zameldowana, co nie znaczy,
że cały czas mieszkała Zapytany przez NŁ,
czy prawdą są zarzuty dyrektora Masztamoż
na
"WZględu
ze
i
liście
na
umieszczeniu
nowicza, iż mieszkanie na Kostce było pr=
liwość zaopieknwania się teściowąpana G„
G. wynajmowane, Mroczek twierdzi, że
a ponadto ze "WZględu na chorobę pana G. w pierwszym okresie było remontowane
wyjaśnia. Teść radnego został -wpisany na
G„ bo było w fatalnym stanie. Reprzez
listę podstawową osób, które otrzymają lomontowane było za pieniądze G„ ZGM nic
kal komunalny w 1997 roku, wówczas jeszdo tego nie dołożył. Wynajmowane zacz.ęło
cze był zameldowany do 30 września
być dopiero w rok po wykupie. Po osta1997 roku na Starzyńskiego. Komisja tecznej sprzedaży w roku 2005, G. kupili
Mieszkaniowa około pół roku później, sobie mieszkanie w LSM.
na posiedzeniu 4 marca 1998 roku postaLokal na Kostce nie służył więc temu,
nowiła skierować z listy podstawowej
czemu służyć mają mieszkania komunalne:
pana G. do lokalu o niskim standardzie przy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych
ul. Mostowej. Pan G. był w tym czasie już uboższej części mieszkańców. Innymi sło
zameldowany w Jll)'Watnej kamienicy przy wy: ·postępowanie państwa G. z przydziePodrzecznej.
lonym im lokalem - przydzielonym pr=
irosław Kret, dyrektor Zespołu komisję, w której był ich zięć- nie było fair.
Szkół Ponadgimnazjalnych nr2 był Radny Mroczek to przyznaje. - Miałem do
w tamtym okre~ie członkiem komisji nich i:aJ i pretensje, ie tak postępują. Były z
mieszkaniowej. Dziś, po około 10 latach tego powodu knnjliktyw rodzinie - mówi.
trudno mu przypomnieć sobie okoliczMimo szantaiu1
ności powyższego przypadku. - 'Zapewne nie skojarzyłer:z nawet, że radnego
uchwala podięta
Mro~~ łączy c~s z pa:zem G. ~o. to 7u~
-pełnie mn~ nazwiska, .n~~. b!1o zbieznoscz'.
przygotowanie uchwały w sprawie
Przewodniczący knm1sj1 me zgłaszał w te;
przeznaczenia do sprzedaży mieszs~:awie żadny~h. braków w doku'!'enta- kań komunalnych ich lokatorom z bonifikac;1, np. braku ~ze;sca zameldowania pana tą, wystąpiła na początku tego roku, po jed. . nomyślnym przegłosowaniu wniosku, Ko.
G. - ko~entuJe Kret.
· G. WI~ dach nad głową rmał, tyle ze me misja Mieszkaniowa i Socjalna. Burmistrz
było to Jego stałe lokum Radny Mroczek Ryszard Budzałek początkowo uznał natowyjaśniato~jąco:-Wmomencieubie miast, że przygotowanie takiej uchwały jest
gania się o lokal z zasobów komunalnych bezprzedmiotowe. Powoływał się przy tym
państwo G. spełniali wszystkie przesłanki na wniosek dyrektora Masztanowicza
zgodnie z wytycznymi przyznawania miesz- z 2004 roku, który wystąpił do miasta
kań knrminalnych Na Starzyńskiego łącz- o wstrzymanie sprzedaży mieszkań komunie mieszkgły 3 rodziny. W chwili znalezienia nalnych ich najemcom. Tyle że - o czym
się na liście osób oczekujących naprzydział, pisaliśmyw NŁ-samMasztanowicz. obecpan G. wynajął mieszkanie w prywatnym nie przeciwnik sprzedaży mieszkań ich lobudynku na ul Podrzecznej, gdzie był zamel- katorom. swoje mieszkanie komunalne jeddowany czasowo, w mieszkaniu tym zamel- nak wykupił już w 1999 roku - od razu po
dawana została teśdowaPana G. - osoba przejęciu bfoku, w którym mieszka, do zaspoza Łowicza. Z racji jej ciężkiej choroby, sobów komunalnych. Gdy więc teraz Masztanowicz zastosował wobec Mroczka to,
chciał się on nią opieknwać.

M

O

co ten ostatni określa jako szantaż, siła takiego szanta:żn była ograniczona. Radni mieli
jak na dłoni przykladtego,jakbonifikalymogą
być źle wykorzystywane - ale byli też przekonani, że jednak ułatwienia w wykupie są
konieczne. Zdaniem radnych, którzy podpisali się pod projektem, jest wiele osób, które chcą poprzez wykupienie mieszkania
z bonifikatą ustabilizować i usanktjónować
prawo posiadania ,,swojego" mieszkania
W projekcie bonifikata ustalona była na
skromne 25%. Radny DariuszMroczekzło
żył wniosek o zwiększenie jej do 500/o, jak
obowiązywało to kilka lat temu. W rozmowie z NŁ już po sesji przyznał jednak, że
gdyby nie sprawa teściów, walczyłby o jeszcze wyższą bonifikatę- w tym sensie~
pienie dyr. Maszlanowicza odniosło skutek
Podobnie jak w uchwrue w sprawie przeznaczenia mieszkań i ustalenia bonifikat
(50% przy jednorazowej wpłacie), która
obowiązywała w 2002 i 2003 roku, tak
i teraz wprowadzono zapis mówiący o tym,
że burmistrz może żądać zwrotu kwoty
równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, jeżeli nabywca lokalu sprzeda lub
wykorzysta na inne cele ten lokal w 9kresie
pięciu lat od dnia jego nabycia. Nie dotyczy
to jednak zbycia na rzecz osoby bliskiej.
Poparcie dla uchwały o przyznaniu bonifikaty przy wykupie mieszkań komunalnych wyraził również w swym wystąpie
niu podczas sesji Wojciech Gędek. - Woliresie knmunizmu starsi ludzie niczego niemogli sobie kupić. Dajcie im satysfakcję, ieby
dziś mieli coś swojego - mówił.
Wniosek o zmianę w projekcie i wprowadzenie 50% bonifikaty poparło 9 radnych, 3 było przeciw, a 7 wstrzymało się od
głosowania, 2 nie brało udziału w głosowa
niu. Uchwałę w sprawie wykupu mieszkań
komunalnych z 500/o bonifikatą przy jednorazowej wpłacie, poparło ostatecznie 10 radnych, 8 wstrzymało się od głos0wania, a 3
było przeciwko. Uchwała została przyjęta.

Rezygnacia ze startu
w wyborach
A radny Mroczek w rozmowie z

NŁ

w planowanych na jesień
wyborach samorządowych nie zamierza
ubiegać się o mandat radnego Rady Miejskiej. -A do rady powiatu lub sejmiku wojewódzkiego? - pytaliśmy. Tu już odpowiedź
nie była jasna - Rozważam - powiedział.
Eliza Błaszczyk, Wojciech Waligórski
oświadczył, że

Kiernozko zol ot ono, Wpadli na gorqcym u~zynku
kiedy Powst oń ców?
W ńocy z piątku na sobotę poli- notowany już

mężczyzna, więc zapytali,
na gorącym uczynku co o tej porze robi. Twierdził, że zepsuł mu
2 mężczyzn, którzy z terenu za- się samochód i czeka na kolegę, któiy pociągu ostatnich dwóch tygodni~ kładu Agros Nova przy ul. Sikor- szedł po klueze potrzebne do naprawy.
lepione zostały masą na gorąco naj- skiego w Łowiczu ukradli metaloPolicjanci po wysłuchaniu tego tłumacze..
większe, najniebezpiecmiejszedziukrótkim
nia pojechali w inne miejsce i
we części maszyn warte 800 zł.
ry na ulicach Kiemozkiej, Armii Krajowej
czasie zauważyli, jak pr= ogrodzenia zai Klickiego w Łowiczu. Łatane były dziuoło póll)ocy patrolujący okolice targo- kładu przechodzi drugi mężczyzna. Obaj zary o przeciętnej średnicy 0,5-1 metra. Zawicy policjanci zauważyli samochód trzymani- 23-letni Piotr S. oraz 36-letni Malepianie masą na gorąco mniejszych wyrw
zapakowany na drodze między ~em riusz S. toosobynotowanezapodobneprzeprzy obecnych temperaturach mija się
a sklepami z artykułami metalowymi. Do- stępstwa.
z celem, gdyż masa po prostu z nich wy(mwk)
strzegli, że W samochodzie siedzi ZQany im,
pływa. To, czy prace przeniosą się na
ulicę· Powstańców uzależnione jest od
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - REKLAMA faktu czy miasto dostanie pieniądze na
modernizatję dróg z wniosków unijnych,
FABRYKA
co rozstrzygnąć się ma na przełomie lipca i sierpnia.
Łowicz, ul. Kaliska 103,
Na ulicy Powstańców nie ma tak dutel. (046) 837 32 79
żych, niebezpiecznych wyrw jak na przyfax 837 47 98 '----~-r
kład na Kiernozkiej, asfalt za to jest barsib@winkhaus.com.pl; http://www.sib.wink
dzo zniszczony powierzchownymi spę
kaniami. Nie ma więc na razie sensu łatać
niewielkich pęknięć, kiedy być może cała
ulica z.ostanie wkrótce zmodernizowana. Jeśli
nie, także ten asfalt zostanie doraźnie poła(WlZ)
tany.
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złapała
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- - - - - - - - REKLAMA -
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'miesiąc abonamentu GRATIS!!!
przy montażu stojak GRATIS!!!

a0t;4er.-

LOW1cz, Browarna 12c, tel. (046) 837-45-07
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BYC PRYMUSEM Z „GLORIĄ"
Najlepsi uczniowie I LO lubią się uczyć
Magdalena Dębska i Michał
Stobnicki, tegoroczni maturzyści
z I Liceum Ogólnokształcącego im.
Józefa Chełmońskiego w Łowiczu
mogą się poszczycić medalem
„Gloria diligentiae et labori". Medal ten Koło Wychowanków przyznaje już od 1Olat prymusom, którzy na świadectwie maturalnym
uzyskali najwyższe oceny. To drugi przypadek, że „Glorię" otrzymują dwie osoby.
egoroczni prymusi mieli średnią ocen
różniącą się o jedną setną: Magda 5,40,
Michał- 5,41.
Niektórzy dyrektorzy gimnazjów narze..
kają, że dużej grupie młodych ludzi nie zal(}ży na nauce. Z dostaniem się do wielu szkół
średnich nie ma problemów, a gdyby nawet
żadnej nie skończyli, to - jak deklarują ni(}którzy młodzi ludzie - i tak zawsze mogą
wyjechać za granicę i tam dobm: zarabiać.
Magda Dębska wie, żew gimnazjum nie ma
mody na naukę, ale twierdzi, że w liceum
jest inaczej.
Do klasy biologic:mo-chemicznej liceum
im. Chełmońskiego przyszłajako absolwentka Gimnazjum nr 2 w ŁowiC'ZU, wcz.eśniej
kończyła Szkołę Podstawową nr 2. - Mama
trochę pilnowala nauki, ale raczej w młodS'!-}'Ch klasach, potemjuż nie musiała- mówi
Magda, a warto dodać, że jej mama uczy
języka polskiego w I LO. Jeszcze w szkole
podstawowej Magdazapowfudala się na humanistkę, ale już w gimnazjum zaczęły ją
interesowae pizedmioty przyrodnicze i zaczęla myśleć o medycynie. Czy w liceum
dużo się uczyła? Przyznaje, że. wytężona
nauka była przed udziałem w konkursach
i pn.erl maturą, w innych momentach był
czas ~ ·na książkę, i na~.
Z ~o z ~ow _maturalnych me
była zwo~~ na po~o~e rozsz.erzonym_
~wałab1?logię,~ę1~ę.-Na~~

scie to mo1e ulubwne przedmwty, z którymi
nie mia/am większych problemów - mówi
Magda. Zabrakło jej kilku punktów, aby
. z etapu obęgowego przejść dalej, a brała
udziałw OlimpiacmeBiologicznej, Oiemicznej orazw konkmsach chemic:mych. Dzięki temu ma zapewniony indeks na wydział
chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

R

natorskiej w Bolimowie. Kolejny
odcinek ulicy zostal wykorytowany, trwają prace przy ukladaniu podbudowy, wylewaniu chudego betonu. Na
tym etapie prace w tym roku się zakończą. Kostka na powierzchni 3.700
metrów polożona zostanie w przyszłym
roku.

pożarowa

okumentacjazłożonazostała w skier-

D

niewickim starostwie i na dniach
gmina otrzymać ma pozwolenie na
budowę. W tym roku 130-metrowy odci-

S

jeździeckie młodzieży
Xll Ogólnopolska Olimpiada Mło
dzieży, organizowana w tym roku
w Łodzi i okolicach, będzie miała
też swój akcent walewicki.

Pabianicka firmo ociepli
Urząd Gminy wKiernozi
mina Kiemcma wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro
dowiska w Łodzi o pożyczkę w wysokości 86.000 zł na docieplenie budynku
urzędu. Pożyczka będzie spłacona w 2007
roku z dochodów z podatku rolnego. Qci(}plenie ścian i stropu tegoż budynku ma kosztować 117 .400 zł, pracewykooa firma ,,BudHad'' z Pabianic, która wygrała przetarg, któI)' odbył się 8 czerwca. Jtj oferta byJa tańsza
o 30 tys. zł od drugiego oferenta Prace mają
być zakończone do 31 sierpnia.
(mwk)

G

Magdalena Dębska i Michał Stobnicki na kilka dni przed odbiorem wyników matury.

w Toruniu, ale raczej z niego nie skorzysta. kilka indeksów na różnych polskich uczelMyśli o medycynie w Wars7.11wie lub Ło- niach na różnych kierunkach, min. na archedzi. Czy spełnią sięjej marzenia- dowie się ologię, bibliotekoznawstwo, politologię, hi30 lipca, gdy będąjuż znane wyniki naboru srońę. Z możliwości tych też raczej nie skona medycynę.
rzysta, bo planuje studiować prawo na Uniwersytecie Warszawskim.
Michał lesł humanisłq
Czy tacy prymusi jak Magda i Michał
Michał Stobnicki, podobnie jak Magda, mają obawy przed rekrutatją na studia?
skończył Gimnazjum nr 2. W liceum był Okazuje się, że tak. Problemy z rekrutacją
uczniem klasy humanistyc:mej. Problemy mogąbyćzewzględunakonkurencjęzeslroz nauką? _Były. ow.mm, z matematyki, ale ny ubiegłoroc2nych maturzystów. Mieli oni
poprawiłem~ nap~- mówi. Przyznaje dwukrotną możliwość poprawienia swoich
przy tym, że nauka przychodziła mu wy- ocen z nowej matury, w sesji zimowej
jątkowo łatwo, że poświęcał na nią mniej i w letniej. Tegoroczni maturzyści będą moczasu niż musieli • ·ęcać inni.
gli wynik poprawiać tylko raz.
Jako laureat O~ Historycznej nie
Oprócz „Glorii" Koło Wychowanków
musiał pisać matury z historii, uzyskując przyznaje też nagrody: imienia. prof. Hel(}z tego egzaminu 100°/o możliwych do zdo- ·ny Jastrzębskiej dla najlepszego polonisty bycia punktów. Na matmze zdawał tylko w tym roku otrzymała ją Joanna Kaługa,
język polski, język angielski i wiedzę ospo- imienia dr. Jana Wegnera zanajlepszewyniłeczeństwie. M!chał ma też zapewnionych ki z historii i wiedzy o społeczeństwie, lau-

reattegorocznyto Michałstobnicki, imi(}nia dyr. JanaZbudniewka otrzymują najlepsi maturzyści z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, a byli nimi w tym roku
Agata Staniszewska i Magdalena
Dębska, imienia prof. Eugeniusza WaMastki
chowskiego dla najlepszego sportowca
szfoły otrzymali: Marcin Kotlarski,
Edyta 'Antosik, Dorota Matuszak,
. nagrodę imienia bł. Bolesławy Lament 40 tys. złotych kosztować będzie zakup,
dla najlepszego teologa, otrzymali Da- dostawa i montaż sprzętu sportowego
mian Olszewski i Rafał Strzelczyk, w nowo wybudowanej sali gimnastyc:mej
nagrodęimieniaprof.IrenyBluhm-Kwiat przy Szkole Podstawowej w Mastkach.
kowskiej dla najlepszego lingwisty, otrzy- Pu.etarg jaki na jego dostarczenie ogłosiła
mały żaneta Charusta i Malwina Za- gmina Chąśno wygrała firma Pesmenpol
gawa, nagrodę dla najlepszego przyrodni- z Traemyślni. Firma zamontuje na ścianach
ka otrzymał Krzysztof Serocki, a nagro- sali drabinki, kosze do grania w koszykówdę imieniaJózefu Chehnońskiego, dlamatu- kę, słupki do siatkówki, dostarczy sprzęt
rzysty najlepszego z przedmiotów arty- w postaci wyskoc:mi, kozła, ławek. wi=astyc:mych - Anna Niemira.
ków, piłek lekafskich itp. Sala ma być odda(mwk) na do użytku 1września.
(tb)

Sprzęt

do soli gimnastycznej

Ile mieli, ile maiq

Prace na tej ulicy - jednej z najważniej
szych ulic Bolimowa, gdyż prowadzi ona
~o doulicyCmentarnej,jestwięc

bardzo często używana., rozpoczęły się
Oświadezenia majątkowe radnych powiatu łowickiego
w roku ubiegłym, kiedy to położono podbudowę na około 1OO metrach ulicy. Prace
iesław Adach ze Skaratek w lowiczu. W walucie polskiej na koniec o pow. 1.1 OO m2, na której stoi domek letwykonują pracownicy gminnej brygady re- ·
w gminie Domaniewice jest ęme- 2005 roku posiadał 1.592 zł oraz papie- niskowy,działki 105m2zgarażemolą.:znej
montowo-budowlanej, koszt - 300 tys. zł.
rytem. W walucie polskiej posiada zgro- ry wartościowe Pioneer o wartości wartości 45.000 zł.
(wcr) madz.one następujące środki: w Funduszu 1.466,73 zł. Z nieruchomości radny wyz tytu1u zatrudnienia w starostwie trzyInwestycyjnym Pioneer - 1O.OOO zł, na in- mienia mieszkanie o powierzchni 43 m2 mał82.011,70zł, w Łowickiej Spółdzielni
dywidualnym koncie emerytalnym wartości 60.000 zł, będące własnością ro- Mieszkaniowej zarobił 1.931,65 zł. Nie od-4.800 zł, w Funduszulnwestycyjno-Ubez- dziców oraz działkę rekreacją w Pracow- bierał diety jako radny Rady Powiatu
pieczeniowym - 5.poo zł, w Banku Spół niczym Ogrodzie Działkowym ,,Dąbrów- Łowickiego.
nek zostanie okrawl(Żnilcowany, wykory- dzielczym w Skierniewicach filia Łowicz - ka" o powierzchni 275 m 2 wartości
towany, położona zostanie podbudowa, na- · 20.000 zł, w Mazowieckim Banku Regio- 35.000 zl.
Posiada Renault Laguna z 1998 roku,
nie posiada wbowiązań pieniężnych potomiast koslka układana bc(dziejuż w roku nalnym oddział Łowicz - 1O.OOO zł.
z tytułu zatrudnienia w SP 4 radny nad 10.000 zł.
przyszłym. E>prócz samej drogi, w tym roku
Radny posiada dwa mieszkania spół osiągnął dochód 30.120,83 zł, w Gimnapołożona zostanie też podbudowa pod plac
Mańan Boczek z Niespuszy Wsi
własnościowe, o powierzchni zjum nr 1 _ 10.820,90 zł, w -Mazowiecmanewrowy o powierzchni 20x20 metrów. dzielcze
2
73
m
i
wartości 80.000 zł oraz o po- kiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Pe- w gminie Chąśno jest rencistą. Nie poW roku przyszłym przy hali powstać też
dagogicmej - 1.142,40 zł, w Klubie Spor- siada zgromadzonych środków pienięż
wierzchni 47 m2 wartości 90.000 zł.
ma wykostkowany parking.
towym ,,Pelikan"_ 9.600 zł, jako radny nych. Jest właścicielem domu o poW 2005 roku osiągnął z tytułu emery2
(wcr)
powiatowy _ 11.206,80 zł.
wierzchni 117 m i wartości 50.000 zł.
tury dochód 67.248,24 zł, w Zespole
W 2005 roku przekazał synowi gospoSzkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łowi
Radny jest właścicielem osobowego darstwo rolne 0 powierzchni 11 ,43 ha.
czu zarobił 2.914,50 zł, odebrał diety Volkswagena Polo l,4 z 2003 roku. Nie Wymienia dwa źródła dochodów - rentę
radnego na łączną kwotę 11 .206,80 zł. posiada zobowiązań finansowych powy- - 6.136 zł oraz dietę radnego - 11.206,80 zł.
Jest właścicielem samochodu osobowenam wkrótce zacząć sprawiać problemy Radny jest właścicielem samochodu oso- żej 1O.OOO zł.
_i być awaryjna;jeszcze przedpołożeniem bowego Mercedes A Plus z 2002 roku
Eugeniusz Bobrowski z Łowicza, go Hyundai Accent z l 997roku, ciągni
nawierzchni, żeby potem jej niepotrzebnie orąz Forda Ka z 1998 roku. Nie ma zo- wicestarosta powiatu łowickiego. Posiada ka UrsusC-330z 1989rok. W ubiegłym
bowiążań finansowych o wartości po- w walucie polskiej 22.400 zł oraz 2.0QO do- roku zakup ił ciągnik
nierozkopywać-powiedziałnamkierow
Ursus C-360
nik brygady wodociągowej ZUK Zbi- nad 1O.OOO zł.
larów amerykańskich. Jest właścicielem z 1983 roku. Nie posiada zobowiązań
gniew Bochenek.
Artur ·Balik z Łowicza jest nauczy- spółdzielczego mieszkania o pow. 72 m2, finansowych powyżej 10.000 zł.
(mak) cielem w Szkole Podstawowej nr 4 wartości 90.000 zł, działki rekreacyjnej ·
dok. na str. 27

Poprawili przyłącza na Turystycznei

tare przyłącza wodociągowe do posesji przy ulicy Turystycznej, jeszcze
przed ułożeniem nawierzchni na tej
ulicy, wymienił Oddział Wodociągów
i Kanalizatji łowickiego Zakładu Usług
Komunalnych. - Poprawiliśmy stan sieci,
która już wyglądała na taką, która może

Ogólnopolskie zmagania

się, w dniach 13 - ~ 9 ~~c_hodzą
ce w skład zmagan olimp11skicb, zawody w skokach przez przeszkody,
ujeżdżaniu i wszechstronnym konkursie
konia wierzchowego. Otwarcie zawodów
nastąpi 13 lipca o godz. 17. Wówczas bę
dzie można obejrzeć trasę crosSu. 14 lipca
przed południem odbędą się próby ujeżdża
nia kuców i dużych koni. O godz. 15 rozpocznie się pierwszy półffuał ujeżdżania,
najpierw kucy, później dużych koni. 15 lipca odbędą się próby terenowe oraz drugi
półfinał ujeżdżania 16 lipca przewidywany jest finał ujeżdżania, po nim próba skoków. Na godzinę 15 zaplanowano uroczyste zakończenie. Wiecwrami odbywały się
.będą ogniska i dyskoteki dla uczestników
olimpiady.
(eb)

do hali sportowei

Na dniach rozpocząć ma się
utwardzanie drogi pożarowej, prowadzącej do oddanej niedawno do
użytku hali sportowej w Bolimowie.

Walewice

O

Prace na Senatorskiei w Bolimowie
uszyły ponownie prace na ulicy Se-

ł.OWICZANIN

tóż właśnie w Walewicach odbędą

·T

Droga

nowy
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CENNA WIEDZA, POZYTECZNE
Indeks na uczelnię, staż we Francji, zwolnienie
części matury zawodowej, cyfrowy aparat
fotograficzny- z takimi zdobyczami powrócił 10 czerwca
z Olsztyna Dańusz Stefański ze Zgody gminie Bielawy,
uczeń trzecie/klasy Technikum Rolniczego
w Bratoszewicach. Jak to osiągnął? Po prostu - zajął
pierwsze miejsce w XXX Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Podobny sukces
(drugie miejsce) odniosła Monika Kluska z Łazina,
też w gminie Bielawy, ucząca się na Blichu w Łowiczu.

z

Z której z tych nagród cieszy
- Oczywiście najbardziej liczy się indeks, bo chciał
bym studiować na SGGW, chociaż
się najbardziej?

po olimpiadzie spodobał mi się
również Uniwersytet Warmińsko
Mazurski. Cieszę się też ze zwolnieniaz części zawodowej matury,
bo przygotowanie do niej zajmuje
maturzystom mnóstwo czasu
i później brakuje go, aby porzą4nie przygotować się do normalnej
arek jako jedyny z bratosze- i musiał rozpoznać, które z nich
matury- mówi Darek. - No, a poza
wickiej szkoły wystąpił w fi- nadają się do siewu bezpośred
tym, taki wyjazd do Francji to nie
nalekrajowym, 8-10 cz.erwcana Uni- niego w okresie od 20 marca do
wersytecie Warmińsko-Mazurskim 20 kwietnia oraz podać warunki wycieczka krajoznawcza, ale
możliwość poznania tamtejszego
w Olsztynie. Ogólnie w tegorocz- ich siewu. Musiał również wynej olimpiadzie swoich sił próbo- kazać się znajomością środków rolnictwa od kuchni - dodaje. Ale
takich nagród nie dostaje się za Laureaci z Blichu, od lewej stoją: Karolina Koszela z Julianowało, od najniższego, szkolnego chemicznych stosowanych obecwa i Grzegorz Pietrzak z Kocierzewa Południowego.
szczebla, 24 tys. uczniów szkół nie w rolnictwie. Spośród poda- danr\o.

D

rolniczych z całego kraju.

nych oprysków poproszono go
o wybranie trzech herbicydów,
trzech insektycydów i trzech fungicydów oraz o scharakteryzowanie ich działania Najtrudniejsze dla
niego było jednak zadanie, w którym musiał rozpoznać gatunki roślin występujących na pastwisku,
ocenić wartość pastwiska i opisać
jakich zabiegów pielęgnacyjnych
aktualnie wymaga oraz zaprezentować swoją ogólną wiedzę na temat użytków zielonych.

Darek i opiekujący się nim nauczyciele - Bogdan Jarota, AlekUlepszyć _
sandra Twardowska i Hanna Jarogospodarstwo
ta wiedzą dobrze ile wysiłku trzeba włożyć w porządne przygotorodziców
wanie się do olimpiady. Pamiątką,
która przypomina teraz laureatoJednymi z pierwszych osób, któwi o roku ciężkiego wysiłku inte- re dowiedziały się o sukcesie Darlca
lektualnego ji:st okazała półka byli jego rodzice, którzy łącznie
w jego pokoju, na której ułożył z gruntami dzierżawionymi pro-

Sukces

Z czego cieszy sit
nalbardziei

A jednak, oK:azał się najlepszy
w tym bloku tematycznym.
W nagrodę otrzymał indeks na
dowolną

uczelnię

rolniczą

w kraju, na której kSztałci się studentów w kierunku produkcji roślinnej lub w kierunkach pokrewńych. W czasie tegorocznych wakacji wspólnie z szesnastoma innymi laureatami i finalistami
olimpiady wyjdzie na dwutygodniowy staż do Francji. Za rok
w trakcie matury zwolniony bę
dzie z części pisemnej egzaminu
zawodowego. Oprócz tego otrzymał aparat cyfrbwy i wiele gadże
tów.

Zduńskiei

Dąbrowy

- Pierwsze miejsce było dla
mnie autentycznym zaskoczeniem, bo do ostatniej chwili nie
podawano żadnych wyników
cząstkowych, a po rozmowach
z pozostałymi uczestnikami olimpiady miałem sporo wątpliwości,
Dariusz Stefański - indeks co do tego czy u dzieliłem poprawnych odpowiedzi - mówi Darek.
w kieszeni, matura za rok.

Olimpida rozgrywana była
w ośmiu blokach tematycznych:
produkcja zwierzęca, produkcja
roślinna, mechanizacja rolnictwa,
żywienie człowieka, ogrodnictwo,
leśnictwo, agrobiznes i inżynieńa
środowiska. Darek startował
z bloku produkcji roślinnej. Najpierw musiał rozwiązać test wyboru składający się z 60 pytań
zamkniętych, potem była część
praktyczna w uczelnianym gospodarstwie pomocniczym w okolicach Olsztyna. Tutaj finaliści musieli odpowiedzieć na trzy pytania. Darek otrzymał próbki nasion

szłości chciałby jeunowoczcinić, ale
na razie boi się snuć bardziej dalekosiężne plany ze względu na ciągle
zmieniającą się sytuację w polskim
rolnictwie. Z trójki rodzeństwa jest
chyba najpoważniejszym kandydatem do odziedziczenia ojcowizny.
Jego o rok starsza siostra Aneta studiuje prawo na U.niwersytecieLxlzkim, zaś młodszy brat Artur chodzi
dopiero do ,,zerówki".

Laureaci konkursu ze Zduńskiej Dąbrowy, od lewej strony:
Ewelina Pawłowska, nauczycielka Bogumiła Łaniecka, Monika Kluska i Michał Brzozowski.

wszystkie książki, które przeczytał przed udziałem w finale olimpiady. Polegał oczywiście na wiedzy zdobytej na lekcjach, podręcznikach dla klasy o rok starszej, ale również zaglądał do ksią
żek ponadprogramowych, łykał
najświeższą wiedzę rolnicz.ą z fachowej prasy, był częstym gościem w szkolnej bibliotece.

WYBITNY UZDROWICIEL wŁOWICZU

TOMASZ ĆWIEK t~ bioterapeuta, któ~ od dawna należy do ekstraklasy polskiej bioenergote-

rapii. W 1998 r. został laureatem plebiscytu na polskiego uzdrowiciela, organizowanego przez
miesięcznik ,Uzdrawiacz'. Jest członkiem Krajowego Cechu Bioterapeutów oraz byłym prezesem
Ostrowieckiego Stowarzyszenia Radiestezyjnego. Wydal dwie książki (,Bioterapeuta radzi' i .Porady
bioterapeuty"), które rozeszły się wdużych nakładach. Jest też wybitnym zielarzem i twórcą pierwszego
w kraju Ośrodka Terapii Naturalnej w Krynicy Morskiej. Pomaga przede wszystkim w: chorobach
c___:='-"'--._~........, oczu, kobiecych, serca i naczyń, schorzeniach układu pokannowego, oddechowego,
moczowego, łuszczycy, nerwicy, kamicach itd.
Oto wybrane wpisy do ,,Złotej Księgi" prowadzonej przez T. ĆWieka:
Serdecznie dziękuję p. ĆWiekowi za udzielona mi pomoc w odzyskaniu zdrowia i samopoczucia. Jestem po pięciu wizyta_
ch
i stwierdzam że ustąpiły bóle wątroby, trzustki, żołądka i kręgosłupa. Zdecydowanie zmniejszyły się też dolegliwości związane
z nerwicą. Wszystkim, którzy są wstanie zaufać tego rodzaju zabiegom serdecznie je polecam! Z wyrązami szacunku - Czesław
Chodakowski z Sochaczewa.Bardzo dziękuje p. Tomaszowi za pomoc w mojej przewlekłej chorobie zatok. Całkowicie odzyskałem sprawność oddychania
nosem, doskonale odróżniam wszystkie zapachy, a ponadto przestałem się przeziębiać. Jestem p. Tomaszowi bardzo wdzięczny
za uzdrowienie mnie z tej uciążliwej przypadłości i polecam wszystkim korzystanie z jego terapii. Z poważaniem i szacunkiem
Jerzy Kulinowski z Rzeszowa.
Jestem bardzo wdzięczna p. Tomaszowi za poprawę mojego stanu zdrowia. Miałam bai"dzo ciężki przypadek choroby wieńcowej
i zaburzenia przewodu pokarmowego. Po wizytach czuje się dużo lepiej, mam większą wydolność serca, nie mam codziennych
bólów żołądka i EKG polepszyło mi się pierwszy raz od wielu lat. Inaczej patrzę teraz na świat, bo lepiej się czuje i jestem za to
niezmiernie wdzięczna p. Tomaszowi. Janina Szymanska Łódź.
Dziękuję p. ĆWiekowi za pomoc w alergii. Alergikiem jestem od paru lat, co w efekcie doprowadziło do astmy oskrzelowej.
Początkowo sceptycznie odnos~em się do niekonwencjonalnych metod leczenia ale teraz twierdzę z pełnym przekonaniem,
że to Tomasz Ćwiek i jego terapia przyczyniły się do poprawy mojego stanu zdrowia i dzięki temu znów z optymizmem patrzę
w przyszłość. Z podziękowaniem Jacek Karch Opoczno.

Zapisy do Lowicza: 0·506-536-922 (od 10.00do1B.OOJ

wadzą 20-hektarowe gospodarstwo
rolne w Zgodzie w gminie Bielawy. Jak do nich wdzwo.niłem z tą infor-

macją nie posiadali się z radości.
Dopingowali mnie w przygotowaniach i bardzo ich ucieszyła moja
~ana -opowiada Darek. Gospo-

darstwo jego rodziców nastawione
jest na produkcję mleka Darek mówi,
że lubi w nim pracować i w przy-

Sukces Dańusza Stefuńskiego nie
jest jedynym odniesionym przez
uczniów z naszego tenyu.
.
· W bloku „produkcja zwi~"
laureatami zostało dwoje uczniów
ZSP w Zduńskiej Dąbrowie: MonikaKluska zŁazina, absolwentkaklasy N Technikum Rolniczego zajęła
drugie miejsce a Michał Brzozowski z Lipnic w gminie Kocierzew,
uczeń klasy mTechnikum Weterynaryjnego - dziewiąte. Oboje przygotowywała nauczycielka przedmiotu Bogumiła Łaniecka. Monice
do pierwszego miejsca w kraju zabrakło tylko 1 punktu. O jej bardzo
dobrym przygotowaniu świadczy
to, że najlepiej ze wszystkich napisała test (Michał miał z testu I punkt
mniej), niewielką trudność sprawiły
jej pytania prakfyczne. Uczniowie
mieli rozpoznać i dokładnie omówić rodzaje uprzężY oraz dobrać
właściwą do pracy lekkiej, rozpoznać próbki wełny, omówić ich
wady i podać od jakich owiec pochodz.ą, rozpoznać rasy kur, kaczek,
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gęsi, indyków i podać ich typy użyt
kowe.
Monika więc, podobnie jak Darek, otrzymała oprócz aparatu cyfiowego możliwość wyjazdu na 2tygodniowy staż do gospodarstwa
rolnego we Francji. Taki W)jazdufundowano bowiem 16 laureatom za 2
pierwsze miejsca w każdym bloku.
Wyjazd nastąpi w okresie wakacji.
Stażyści będą gościć w rodzinach
francuskich, zdobywać umiejętno
ści w danym zakresie, ale w programie są przewidziane atrakcje turystyczne.
Trzecim laureatem ze Zduńskiej
Dąbrowy, startującym w bloku agrobiznes (48 uczestników) została
Ewelina Pawłowska z Nowych
Zdun, absolwentka klasy N Technikum Ekonomicznego, zajęła ona 5
miejsce. Nad jej przygotowaniem
czuwała nauczycielka przedmiotu
Zofia Rosa. Ewelina jako jedna
z trzech osób rozwiązała zadania
praktyczne na maksymalną. liczbę
punktów.
Monika i Ewelina, kotzystając ze
zdobytych indeksów na wyższe
uczelnie o kierunku rolniczym, zło
żyły już podania o przyjęcie na
SGGW, Monika na wydział rolny,
a Ewelina na bankowość i finanse.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych na Blichu nie może pochwalić
się w tym roku aż tak dobrymi wynikami jak Zduńska Dąbrowa czy
Bratoszewice. W gronie finalistów,
w bloku żywienie człowieka i gospodarstwo domowe znalazła się
tylko Karolina Koszela z Julianowa
w gminie Nieborów, absolwentka
klasy N Technologii Żywienia
i Gospodarstwa Domowego. Zajęła
ona 9 miejsce. Nad jej przygotowaniem do startu w olimpiadzie czuwała nauczycielka Iwona Bogusi~
wicz-Kuś. Karolina planuje studiowaćnakienmku Technologia Żywi~
nia w SGGW w Warszawie.
Oprócz niej w bloku mechanizacja rolnictwa tytuł finalisty (powyżej 15 miejsca) wywalczył absolwent klasy N Technikwn Mechanizacji Grzegorz Pietrzak z Koci~
rzewa Południowego. Przygotowywał go nauczyciel Stanisław Pietrzak.
Grzegorz wybiera się
zaoczne
studia na SGGW w filii w ł..-Owiczu,
przejmie bowiem gospodarstwo rolne po rodzicach.

na

Lilianna Jóźwiak- Staszewska

Tomasz Barlos
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CIENIA JUZ NIE USllADCZYSZ
.

- Rozumiem, że drzewa trzeba podwórko teraz wyg/.qfia! - komentują inni,
rozżaleni.
ale dlaczego teraz,
jak upał jest 30 stopni
Zgoda lest pra11romocna
w cieniu, to się nam ten
Jak się dOwiadujemy w Urzędzie Miejostatni cień zabiera?
skim w Łowiczu, zgodę na wycięcie 3 wierzb
·- pyta zdenerwowana starsza
wydano w maju, na wniosek Wspólnoty
mieszkanka bloku
Mieszkaniowej ,,Fructos". Pod wnioskiem
przy Podrzecznej 39.
o wycinkę z powodu zagrożenia dla ludzi
i parkujących tam samochodów widniały
W poniedziałek 3 lipca,
podpisy członków zal7.ądu, którzy reprew samo południe, ogołocone
zentowali wspólnotę. Złożyli oni oświad
zostały wszystkie gałęzie
czenia, żewspólnotajestwłaścicielem gruntrzech rosnących na tym
tu, na którym rosną d!7.ewa Powstająjed
podwórku wierzb płaczących. nak wątpliwości, czy tak jest w istocie.
podciąć,

Wierzby rosły bowiem na podwórlru przed
blokiem nr 39 należ.ącym do wspólnoty
,,Fructos", jednak sprawa własności gruntów jest dość skomplikowana. Podwórlm,
-~~~~"'--'-=~
~""""'""'
droga dojazdowa i parlcingwspólnoty ,,Fruc- Widok z mieszkań przy Podrzecznej 39 jest teraz ponury, brzydki i nieciekawy.·,
tos" należy w takim samym stopniu do
wspólnot „Wspólny dom" (ul. Podu.ecma ściach proporcjonalnych do powierzchni
- Nie dopatrzyliśmy się niedociągnięć 35) i ,,Melioranf' (ul. Podrzeczna 43). użytkowej mieszkań). Członkó".I' każdej mówinaczelnikWydziałuSprawKomunalWszystkie te wspólnoty powstały na bazie wspólnoty reprezentuje zanąd, jednak każ- nych Uu.ędu Miejskiego Paweł Gawrońmajątków przedsiębiorstw państwowych, dy członek którejkolwiek wspólnoty ma ski. Wydanie decyzji poprz.edwne bybwia właścicielem gruntów jest Skarb Państwa prawo wypowiedzieć się na temat spraw, zją lokalną. Naczelnik informuje, że podW chwili obecnej właściciele mieszkań są które dotyczą części wspólnej. Choć od- czas tej wizji potwierdzono, że drzewa są
współużytkownikami wieczystymi ułam czucia niektórych mieszkańców są inne, spróchniałewśrodku,naichkorz.ewidnieją
kowej cz.ęści gruntu pod blokiem, w którym ,,Fructos" miał upoważnienia od pozosta- huby, a statyka jest zachwiana
podcięto? Część mieszkańców uważa, że mieszkają, są też użytkownikami wieczy- łych zarządów do występowania o zgodę
Teraz zachwiane jest co innego: równoobumierają i za bardz.o śmiecą, stąd pomysł stym cz.ęści wspólnej - drogi dojazdowej, na wycinkę dnew. Można więc jedynie waga między pięl9:iem a brzydotą na blokona podcięcie. - Najłatwiej v.yciqć ~ parlcingu, podwórka - której właścicielami wyrazić zdziwienie, że zal7.ąCły wspólnot wym podwórlru. Jest już tylko brzydota
co zielone, a potem wybetonować.Alejak to jest 58 osób z wszystkich 3 bloków (w C7.ę- tak łatwo wyraziły na to zgodę.
(mwk)

W

Cztery samochody zabezpieczyła na poczet przyszlych grzywien od ·
29 czerwca Komenda Powiatowa
Policji w Łowiczu na wniosek tutejszej prokuratury. Jest to zgodne
z wytycznymi Ministra Sprawiedli. wości Zbigniewa Ziobro o surowe
karanie pijanych kierowców.

_.

amochody osobowe stoją na parkingu
przy komendzie,jednacięż.arówka trafiła na parlcing przy ul Zamkowej. Jeśli zostanie zatrzymany ciągnik bez przycZepy, trafi on również na parking przy ul
Bonifiaterskiej. Zajęciupodlegająsamocho
dy tych kierowców, którzy są w stanie nietrzeźwym, czyli mają ponad O,S promila
alkoholu we krwi. Nie zajmuje się pojazdów
naleZących do osób trzecich, choć wątpli
wości przy zajęciu pojazdu budzi np. współ
własność czy nawet samochód kupiony za
kredyt bankowy.
' Jak długo pojazdy będą przetrzymywane na parlcingach? - Do czasu wydania wyrolruprzezsą4 ijegÓ uprawomocnienia-mówi
rzecznik KPP w Łowiczu Leszek Okoń.
Prawdopodobnie.w wyrokach będzie określone, jakie dodatkowe koszty poniesie kierowca (a mogą być duże koszty np. holowa-

S

nia,parlcingu)icostaniesięzjegopojazdem.
W praktyce pojaz.d zabzymywany będzie
na około 2-3 miesięcy. Co p&źniej stanie się

z pojaz.dami? Na to pytanie politja nam nie
jest w stanie odpowiedzieć, bo będzie to
zależało od decyzji sąi:lu. Możliwe sąjednak trzy rozwiązania: zwrot pojazdu po
zapłaceniu kmy, przepadek na rzecz Skarbu Państwa, licytacja komornicza, po której właściciel odzyska tylko te pieniądze,
jakie pozostaną po uiszczeniu kary jaką
nałoży sąd i po odliczeniu kosztów komorniczych.
Pierwszy pojaz.d - ciężarówka Scania zatrzymany został 29 czerwca w Strugienicach w gminiez.duny, należy do SO-letniego
Krzysztofa J.,.który wsiadł za kierownicę
mając 0,81 rngldm3 alkoholu w wy.dychanym powietrzu. 30 czerwca 40-letni Ryszard M. jechał Fiatem 126p w Domaniewicach mając 1,41 rngldm3 alkoholu,2lipca33letni RobCit G. jechał Fiatem 126p mając
0,(i()mg/dm3, 3 lipca21-letniArtmaP.]echał
ul. Katarzynów w Łowiczu _Puegeotem 309
mając 0,38 rngldm3 alkoholu.
Pełną listę pozostałych pijanych
kierowców zatrzymanych w ostatnich dniach na drogach powiatu
łowickiego publikujemy na str.15.

Od ponad miesiąca w ramach
ogólnopolskiej akcji protestacyjnej oflagowana jest łowicka Powiatowa Komenda Policji. Trzyosobowa delegacja policjantów z naszej komendy 12 lipca wyjeżdża na
akcję protestacyjną do Warszawy.

olitjanci, ale także strażacy zawodowi, służby Więzienne i służby graniezne protestują między innymi wobec
brakurealizacji wcześniejszych porozumień
płacowych, chcą zapewnienia godnych warunków służby poprzez zagwarantowanie
odpowiednich środków, chcą też utrzymania dotychczasowych przepisów dotyczą- ·
cych emerytur i rent fimktjonariuszy i ustawowego zagwarantowania ochrony prawnej fimkcjonariuszy.
- Przepisy zabraniają nam strajkowania, tak więc możemy walczyć o naszą
sprawęjedynie w formie protestu - mówi
przewodniczący Związku Zawodowego
Policjantów w Łowickiej komen9zje Dariusz Wielec. - Podczas wcześniejszych
protestów udało nam się na przyklad J.IYwalczyć podwyżki, które miały następo
wać wraz ze stopniem inflacji. To nie jest
realigowane, ostatnia podwyżka wynosila 20 zł brutto. Chcemy też mieć zagwarantowaną ustawowo ochronę prawną,
tak aby policjanci nie byli zwalniani za
drobne często zdarzenia, J.IYnikające
z ryzyka tego zawodu. Chcemy też pełnić
służbę godnie, poprzez zagwarantowanie
dobrego wyposażenia, środków transportu, łączności, pomieszczeń, sprzętu biurowego. - Protest potrwa aż do odwołania.

P

idok jest tiki, że istotnie niektórym
mieszkańcom tamtejsz.ej Wspólnoty Mieszkaniowej płakać Się chce, tym bardziej, że potem przystąpiono do wycinki.
Po ścięciu jednego dnewa prace przerwano, na skutek interwencji części mieszkańców. Następnego dnia prace jednak
kontynuowano.
Du.ewa były okaz.ale, sięgające wysokością najwyżsrej kondygnatji. z.claniem naszych rozmówców były z.drowe i nie stwarzały zagrożenia, bo ich gałęzie nie sięgały
żadnych linii energetycznych. Dlacz.ego je

Prokurator zaiął im samochody

P.olicionci protestuiq

Dla truskawek było za sucho
Kończący się sezon truskawkowy plantatorzy' tych owoców
oceniają jako średni. Konkurencja na rynku skupu sprawiła, że
ceny nie były złe, ale były problemy z wydajnością i zbiorem.
Pierwszy to efekt braku deszczów w czerwcu, drugi dotyczył
właścicieli dużych plantacji: brakowało pracowników sezonowych do zbioru.

SkupprowadwnonagiełdziewSannikach,

poza nią w Brzozowie i Lubiankowie.
- Od 15 lat skuplfjemy truskawki na tym
terenie, w tym roku skupiliśmyjużw swnie
2. 780 ton, w Sannikach kończymy skup
w sobotę - mówi Madeński Skup na gieł- ·
dziewSannikachruszył14czerwca,aceny

truski:twek przemysłowych wahały się od
l zł do 2,80 za 1 kg - przy czym najwyż
sza cena byla na początku i na końcu sezo-

nu.
Nieco mniej, bo od 1,40 do 1,70 za 1 kg

w tym roku można było przy
zbiorz.e truskawek sporo zarobić,
bo płacono nawet 1 zł za zarwanie 2 kg owoców. Nie każdemu rolnikowi
udało się znaleźć tyle osób, aby regularnie zrywać owoce, niektórzy zmuszeni
byli zrywać tylko tyle, ile zdążyli zrobić sami. Do takich osób należy Tadeusz Księżak z Lubiankowa w gminie
Sanniki, którego plantacja ma hektar.
- W tym roku nie ma pracownik/Jw sezonowych - narzeka Mówi, że duża grupa młodzieży wyjechała do pracy za
granicę, a z Ukrainy do nas pracownicy
sezonowi nie przyjeżdżają, bo prawdo-

A

płacił zaldadAgros Nova, który prowadził

Punkt skupu truskawek w Lubiankowie przyjmował owoce do poniedziałku 3 lipca. Owoce były już
za drobne, zbyt mocno dojrzałe na
palącym słońcu.

podobnie lepsze warunki pracy mają
w Czechach czy w Anglii.
-100-120 ton truskawki dziennie skupowaliśmy z tego terenu w tym sezonie- mówi
z.dzisław Madeński, prez.es zal7.ąCłu firmy
futer-Trade z Konstancina pod Warszawą.

skup truskawek szypułkowanych. Plantatorzy, którzy mieli kontrakt z zaldadem,
są cenami skupu rozczarowani. - KonAurencja jest ogromna, wiele osób nie chce
więcszypulknwaćowoców, aby dostać 3,40
za łub~jakmożna sprzedać za 4,40zl
bez szypułkowania - mówi jeden z plantatorów. - ffY<iajność była wprawdzie nieco
lepsza niż przed rokiem, ale sezon szybko
się skończył. Dobrze, że już jest ostatnie
lW<l11ie, bo owoce są drobne, a po ze1Waniuzkrzaka wyglądqjąjakupie=ne. Poza
tym na tym upale trudno wytrzymać.
(mwk)
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SKŁAD PHU LIDER

KIERNOZIA ul. KOŚCIUSZKI 5
(po byłym GS}, tel. (0·24) 277·90·53
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• MATERIAŁV

• WĘGIEL
• PASZE

BUDOWLANE
a minimum formalności
• WYROBY _
•
szybka decyzja kredytowa
~
• NAWOZV HYDRO HUTNICZE
• bez zabe ieczen·- do 1oo.ooo zł
• ogrodnicze • PIECE C.O.
• rolnicze
·• SKUP "ŻYWCM

Zapraszamy od pn. do sob. od 7do 16

Wiek klienta - do 1OO lat
Rata kredytu • do 100% dochodu
Bez portczycieli i zaświadczeń
~
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czyli mydlenie oczu i amputowanie

pamięci

N

W

sz.yscy dobm: znamy ten schemat:
po 1945 r. pr= blisko pół wieku
dwory, pałace i co ciekawsz.e obiekty architektoniczne albo leżały odłogiem albo, według sprawdzonych, bolsz.ewickich wzorów,
pakowało się do nich margines społeczny,
PGR-y lub dziatwę szkolną. Gdy po latach
złodzitjskiego użytkowania obiekty te wydawały ostatnie tchnienie, wówcz.as, naznaczeni ukaz.em użytkownicy przenosili się
do nowych, public:znym groszem zasilonych
lokali, ana opuszcwne i zapuszcwneresztki
gorączkowo poszukiwano )JI)'Watnego jelenia-amatora I tu schemat :znajdował ciąg
dalszy: nawet najwartościowsze zabytki,
jako gminne, mitjskie czy powiatowe, mogły latami tonąć w gnoju i wszystkim to
„wisiało kalafiorem", ale niech tylko :znalazły )JI)'Watnego śrniałka-w~ciela, nagle
społeczne ambicje co do ich stanu i pnezaaczenia szybowały pod niebiosa. Przykłada
mi usiana jest cała Polska, Mazowsze
i Łowicz. A w Ło~iczu - choćby baszta
i pałacyk po gen. Klickim.
Pałac, przez dziesięciolecia, jako własność
ogólnospołeczna był maltretowany, podtopiony okolicznymi szambami, zabity dyktą,
obwieszony suszącymi się smiatmri (mam
takie zdjęcie). Gdy tylko pojawili się tam
Artymowscy, od razu pojawiły się pytania:
a po co to? skąd mieli na to pieniądze? co tu
będzie? A kto będzie z tego korzystał? Bo
to, ż.e )JI)'Watni matowali mienie społecznie
skundlone, interesowało niewielu. Minęły
lata i czas podleczył społeczne rany: do pa- ·
łacyku nikt nie zaproswny nie włazi, choć
teren nie ma gOl)'la, nikt w parku nie chce
· ustawiać zjeż.dżalni, choć miejsca i zieleni
sporo. Powoli, ale dotarło, ż.e jak się chce
korzystać, to trzeba wydatnie partycypować: nie w dobrych radach, ale w pracy
i kosztach:
Dzisiejszy przypadek baszty dowodzi,

ż.e ogólnospołeczna, BO-Osobowa troska,
wsparta radami radnych, nie dała za wygraną. Fabrykuje jawne nonsensy i ogłasza
listem, że: ,,Minęły lata i nic się (pod basztą)
nie dzitje".
u wróćmy do tzw. społecznych ambicji. Ktoś, kto do 2000 r. akceptował pod
basztą -wówczas miejską - chlew i psi wychodek w piaskownicy, wybite szyby
i wyrwane futryny, 50-metrowe braki w koślawymogrodz.eniuzzardzewiałtj siatki, obsceniczne napisy na murach, walające się,
p0tłuczone szkło po napojach winopodobnych, cegły spadające na głowę z tarasu
wieży, krzywe zabawki w stylistyce trzepaka, teraz wmawiając nam, że - cytuję „Teren przy baszcie był miejscem, gdzie

T

astroje i ambicje otoczenia zradykalizowały się także wtedy, gdy fimdacja
niechętnie odnio.sla się do sąsiada, który chciał
nam obwiesić nowe ogrodzenie swoimi reklamami na dykcie, do innego ~który
,jak swoje" wywoził z parku pocięte przez
fimdację drewno parkowych wiatrołomów,
czy do sąsiadki domagającej się wycięcia starego dębu, zasłaniającego architekturę jej
domu Przyjrzeliśmy się tej okalającej bMztę
architekturze, której podobno szkodzi futalny stan parku Efekt sesji zdjęciowej wykonantj kilka dni temu załączamy.
Gdy radykalizują się :zbiorowe nastroje,
wkątidzieelementamalogikaizdrowyroz
sądek.

Popatrzmy:
okolic baszty uznali za
swych sprzymierzeńców radnych, którzy
oprócz podpisu przed wyborami nie tylko
nic im nie dali, ale wręcz zabrali w formie
diet, natomiast u:znaii za swoich przeciwników przedstawicieli fimdacj~ którzy remontując basztę, pośrednio na ich u.ecz wnieśli.
2. Mieszkańcy twierdzą, ż.e w latach
1994-% chcieli zadbać o obiekt i otoczenie
jako Stowarzyszenie Miłośników Baszty,
I.

aleniemoglidogadaćsięzówczesnąwładz:i,
zapewne, że ówczesną wła

zapominając

...dzisiejszy dobrodzitj i sygnatariusz ich protestu radny Mroczek.
3. Mieszkańcy przypominają, ż.e dawniej pod basztą „było miło i ładnie'', ale dla
ratowania miejsca założyli Stowarzysz.enie.
Co chcieli ratować, skoro było miło i ładnie?
4. Mieszkańcy się bmzą, ż.e konserwator
,,postawił im wymagania, co pociągało za
sobą horrendalne koszty''. Tymczasem takie same horrendalne koszty mają za nic,
bo... ponosi je fimdacja
dzą był

można było miło spędzić

niewidoczne?! Rozumiem, ż.e mieszkające
po sąsiedzku pp. Niekraś z Wysocką et consortes, mogły nie zauważyć skromntj sylwetki fuceta uwijającego się z pędzelkiem
przy ogrodzeniu (niż.ej podpisanego), mogły też nie zauważyć go, gdy ryczącą piłą
spalinową wycinał pod ich oknem krzaki

J

ibadyle,gdywłasnoręczniewstawiałoszklo

czas", po 2000
roku myślał, ż.e nowy właściciel prywatny - Mazowiecka Fundacja szybko zrobi
tu darmowe centrum rozrywki im. Presleya (Mroczek), z ondulowaną trawą
(Bieguszewska) i cheerleaderką na widecie (Pietrzak).
ako prezes fimdacji wymam, że plany
były skromniejsze: usunąć całe walają
ce się tam i niebe:zpieczne dla dzieci barachło, ogrodzić teren i - najważnitjsze - ratować budynek baszty. Plany skromne, dotychczasniew całości zrealizowane, ależ.eby

ne okna stojąc na kancie parapetu trzeciego
piętra, lub gdy białą półciężarówką tygodniami wywoził z baszty śmieci. Ale ż.eby
nie widzieć usuwających tam stare i montujących nowe, 200-metrowe ogrodzenie kóhort osób z firmy ślusarskitj, pomarańczo
wych buldożerów, plantających teren, osuszających taras, budujących blanki i klamrujących mUI)', jaskrawożółtych maszyn firmy ,,Budowa", czy jeszcze przed miesią
cem,niewidziećdoPóźnapalącychsięświa
już

Fundację.

Jak

I

Baszta stanowiła niegdyś część większego założenia parkowego. Teraz,
oddzielona od pałacu, z trudem walczy o przetrwanie - i o to, by mogła
komuś służyć. Dzięki staraniom MFS-K już chociaż nie niszczeje.

teł

Bezpośrednie

Mieszkańcy

7. Mieszkańcy domagają się od fimdacji
ogródkajordanowskiego. Dlaczego domagają
się oo społecznej fimdacj~ a nie od opłaco
nych radnych Mroczka, Bieguszewskiej
i Pietrzak, tego nie wyjaśniają. Przy okazj~
może by mieszkańcy okolic baszty wskazali WZJJrzJXtakiegoogródka gdzieś w Łowi
czu. Ja poszukałem. W całym niemal mieście przeważa stylistyka traepaka i piaskownicy - psiego wychodka. Toteż pani radna
Bieguszewska zamiast futygować się pod
basztę, powinna wyjrzeć przez okno swegomieszkanianaos. Starzyńskiego Gt:i okręg
wyborczy). Stoi tam jedna oberwana huś
tawka, przypadająca na dwie setki cierpliwych rodzin z bloków~ i 4. Przy:znajmy, to
imponujący okaz placu zabaw jak na 8 lat
wytężonej pracy radnej w Radzie Miasta
za jedyne 80 tysięcy zł (2 kadencje diet).
8. Rzecz arcyciekawa: ogródka jordanowskiego nie domagają się tu mieszkań
cy wielkich osiedli łowickich co byłoby
zrozumiałe, bo mając dzieci, nie mają
skrawka własnego terenu wokół .mieszkania. Ogródka domagają się natomiast
mieszkańcy okolic Parkowej, Basztowej,
Magazynowej, Klickiego i TUl)'stycmej,
którzy wokół swych domów mają pokaźne place własne. Dlatego też, gdy.piszą: „Wstydzimy się, bo tu żyjemy,
mieszkamy i pracujemy", nie dziwię się.
Ja też bym się wstydził, gdybym zapchał
każdy wolny centymetr swojego podwórka, parteru i garażu zarobkowym sklepem,
warsztatem czy magazynem, a dzieci - za
friko - próbował upłynnić na podwódco cudze, czyli - obecnie - fimdacji.
tu należy się w).jaśnienie wszystkim
tym, którzy życzliwie interesują się losem baszty. Mazowiecka Fundacja Społecz
no-Kulturalna, organizacja od 12Jatdzialają
ca w Łowiczu, od 12 lat w miarę swoich
skromnych możliwości niosąca pomoc rzeczową, finansową, aprowizacyjną, medycmą, psychologicmą, plastyczną oraz
wakacyjno-rekreacyjną dzieciom, nadal zamierza to czynić. Zgodnie z zapowiedzią
złożoną w ofercie kupna obiektu po gen.
Klickim, zamierza to czynić właśnie pod
basztą. Ale beneficjantami ttj pomocy były

otoczenie baszty w roku 1999, przed jej
twierdzą autorzy listu: mile i ładne.

przejęciem

ekipy remontującej
przesada.

wnętu.a

baszty, to

Sądzęjednak, że sąsiedzi wszystko widzieli, a nawet, do czasu, przychylnie patrzyli na zmiany. Dokładnie do tego czasu, gdy okazało się, że fimdacji nie stać
na: zafundowanie p. Niekraś nowego
ogrodzenia „przy okazji" wymiany wła
snego, czy tolerowanie obecności okolicznych wyrostków, wycinających brzeszczotem rygle zamków, gnących pręty
ogrodzenia, kruszących gzymsy z rudy
darniowej, wyłamujących kraty parteru
baszty, palących ogniska drewnem z podłóg we wnętnach zabytku, wybijających
szyby i wyrywających z korzeniami kaprzez ble elektrycme z nowo założonych tablic rozdzielczych.

Teren przy ul. Basztowej. Na zdjęciu z prawej: stan domu i ogrodzenia
terenu sąsiadki od strony wschodniej.

5. Mieszkańcy, którzy przez 6 lat w sprawie baszty napisali jeden list (koszt koperty bez maczka) z podniesionym czołem
rozliczają z działań, wnoszących swój czas
i dziesiątki tysięcy złotych członków fimdacji.
6. Mieszkańcy donoszą, że ,,fimdacja nie
zadbała, by paik był strzeżony". Ale może
by wskazali taki park w Łowiczu, który jest
strzeżony. Nie móvdąc już o tym, że ci sami
mieszkańcy wcześniej psioczyli; ż.e już samym ogrodzeniem, fimdacja blOkuje im do- .
stęp do terenu!

i będą dzieci z rodzin ubogich i zagrożo
nych, wymagających wyrównania szans.
Pomocy dzieciom z rodzin mieszkających
w domach z ogrodem full wypas, statut fimdacji nie przewidttje. I, niestety, tak się skła
da, że w 1989 roku pożegnaliśmy system,
w któl)'ID radni Mroczek, Bieguszewska
i Pietrzak gdyby chcieli, z łatwością zmajstrowaliby nam nowy, jedynie słuszny, statut.

Andrzej Biernacki.
Prezes Mazowieckiej Fwulacji
SpokczntrKulturalnej

[EM[E?l~§
12 dni - 790 ·zł
IKolonie letnie w ZakoJ?.anem
turnusy: 23.07-03.08, 03.08=1 .

ZAPEWNIAMY: • transport autokarem klasy lux,
zakwaterowanie Yi pensjonacie w pokojach 2, 3, 4-osobowych z łazienkami,
wyżywienie 4 x dziennie, opiekę pilota na trasie przejazdu, • wykwalifikowaną kadrę
pedagogiczną i medyczną, • ubezpieczenie Signal lduna Polska, • bogaty program turystyczny '
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Ekspertyza nadal nieiasna
Proces w sprawie Rynku Rolnego S.A. zmierza ku
Kolejna rozprawa przeciwko Markowi R. oraz Robertowi R„ byłym prezesom spół
ki Rynek Rolny Ziemi Łowic
kiej, odbyła się 22 czerwca
w Sądzie Rejonowym w Ło·
wiczu. Przypomnijmy, że proces rozpoczął się w listopadzie 2004 roku.

•!• glazur11, terakot11, k_leje, 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

skanonym :z.amica się, zgodnie z artykułem 286 par. 1 kk,
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CEllA
DRZWI .
PRZEBIEG
3
4300
125 ooo
1998
FIAT Cinquecento 700 UWAGI: samochód demonstracyjny
4500
3
75000
biały
1997
FIAT Cinquecento 700
3
A200
97970
czerwony
1994
FIAT Cinquecento 700
25 000
5
104 OOObiały
FIAT Doblo Active 1,9 JTD UWAGI: 2 x poduszka powietrzna 2003
ABS, centralny zamek, immobilizer, lnstalatja radiowa, klimatyzacja automatyczna, siedzenia tytne dzielone. szyby atermiczne, szyby sterowane
ele~le siedzenia tvtne D12esuwne, """"'"""'"le kierownicv. ·
5
12 700
stalowy metalik
120 ooo
1997
FIAT Marea Weekend 1 6 SX
25500
I
5
3500 I
I
, niebieski
FIATPanda1,1ActiveuwAG1:2xpoduszkapowietrzM,ABS,I 2005 I
centralny zamek, Immobilizer, instalacja radiowa, szyby atermiczne, szyby sterowane elektrycznie, firmowy samochód demonstracyjny
5
10 300
I
25500
blękit metalik
FIAT Pancja 1,1 Active UWAGI: 2x poduszka powietrzna, ABS.I 2005 I
nv
centralnv zamek, Immobilizer, insta"""" radiowa, o.hv atermiczne, <7Vhv sterowane eleklrvcznie, fim ,...,,, samochód
granat metalik
7000
25000
5
2005
FIAT Panda 1,1 Actual UWAGI:
5
wiśnia metalik
11 ooo
FIAT Panda 1,1 Actual 2 X poduszka powielrzne,
24500
2005
czerwony
24500
5
10500
FIAT Panda 1,1 Actual
2005
niebieski
24500
4500
5
FIAT Panda 1,1 Actual ~">' .._ .........
2005
cytrynowy
22700
FIAT Panda 1,1 Actlve
5
10000
2004
UWAGI: 2 x poduszka powietrzna, autoalarm, centralny zamek zdalnie sterowany, immobilizer, szyby atermiczne, szyby sterowane e eklrycznie
czerwony
9 500
3
2002
FIAT Seicento 1,1 UWAGI: gaz
70000
1999
czerwony
10800
3
107 970
FIAT Seicento 1,1 UWAGI: szyby elektryczny, immobilizer
FIAT Siena 1,6 HL
zielony metalik
4
1998
95300
11500
UWAGI: I właściciel, poduszka powietrzna kierowcy, Immobilizer
czerwony
100410
FIAT Siena 1,6 HL
10000
1998
4
czerwony
7300
5
1998
144 ooo
FIAT Uno 1 O UWAGI: oaz
wiśnia metalik
5
105 380
7500
2001
FIAT Uno O 9
granatowy
2 600
53000
2
1998
FIAT 126D elx
granatowy
4
9200
1992
178000
AUDI 802,0
zielony metalik
3500
4
1996
96000
POLONEZ Atu 1,6
TOYOTA YARIS 1,0 UWAGI: poduszka powietrzna kierowcy,
29000
5
10000
zielony metalik
2003

MARKA. TYP

że pełniąc funkcję prez,esów spół
ki,doprowadzili jej kontrahentów do
niekorzystnych IWJ>Onądzeń mieniem na ponad 330 tys. zł. Poszkodowani tracić mieli pm:z to, że spół
ka przyjmowała od nich płody rolne wiedząc, że nie jest w stanie im
z.apłacić. Pokrzywdz.onych zostało
kilkudziesięciu rolników oraz fum
z okolic Łowicz.a.
Na ostatniej rozprawie kontynuowane było prz.esłuchanie biegłego,
który wydał ekspertyzę ekono2lllniałpodpojętjemniefrasolr
miczną spółki. Pytania uzupehriają
ce zgłosili obrońcy Roberta R oraz liwość w z.arządz.aniu spółką RyMarkaR Obrona chciała dowiedzieć nek Rolny, które to określenie zasię, na podstawie jakich materiałów warł w opinii. -Jest to nieprzestnebiegły Jan Chojnacki wysnuł wnio- ganie reguł ekonomicznych w pro-

B

Zapraszamy wgodz. 7.00·18.00, soboty 7.00·16.00
I :..11J•l'J11J:-t•111:

centralny zamek, hak, wspomaganie kierownicy

..

„.„ •.

:

I

:

140 ooo
150
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wadzeniu spółki - mówił prz.ed są
dem. Oznaczało to jego zdaniem brak
analizy ekonomicznej rynku oraz
analizy ekonornicmej spółki. Uzupełnił przy tym, że określenie to dotyczy wszystkich władz spółki, nie
jest użyte w stosunku do konkretnych osób.
iegły przyjął, że datą utraty
jest czerwiec 2000 roku, kiedy to spółka
zaciągnęła drugi kredyt. Nie wiedział natomiast na jaką kwotę spół
ka się wówczas za-dłużyła, gdyż
nie było tego w dokumentach.
Przyznał przy tym, że po zacią
gnięciu drugiego kredytu, spłaco
no dzięki ternu pierwszy kredyt
oraz pozostała pewna pula pieniędzy do przystosowania spółki
do nowych działań, w celu ratowania jej pozycji. - Gdyby kredyt
nie został mięo/, Rynek Rolny jesz-

B

płynności spółki

cze wcześniej straciłby plynnośd finansową - mówił biegły.
Proces w sprawie.Rynku Rolnego :zmienajużku końcowi, nakolejnej rozprawie, dopiero po wakacjach, wygłoszone z.ostaną mowy
(eh)
końcowe stron.

IAICER
niebieski

Jesteśmy największą
Kasą Oszczędnościowo
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FSO POLONEZ Truck 1,6 -1.000 kg lad., dl.skrzynia ładunkowa
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sek, że towar w spółce Rynek Rolny spnedawany był poniżej wartości. Biegły odpowiedział niejasno,
że wniosek ten oparł o akta sprawy
i dostępne materiały księgowe,
a także fakt, iż w okresie funkcjonowania spółki straty na sprzedaży były cały czas. Przyznał, że
nie oblic~ł marży na towary, tylko brał pod uwagę całość, a zysków
nie było. Marek R pu.edstawił wła
sne kalkulatje sporządwne jednak
w oparciu o dane z opinii zysków
i strat biegłego Chojnackiego. Obliczy~ że w 1998 roku marż.a na towarach wynioola w swnie 142 tys. zł,
w 1999 roku - 23 7 tys. zł,
a w 2000 roku - 360 tys. 7.ł. Biegły
zauważy~ że w jego opinii nie ma
takich wylicz.eń. - Podaje pan natomiast przychody ze sprzedaży produktów oraz ich koszty zakupu, lil)lstarczy obliczyć r&żnicę - odpowiadał oskarżony Marek R
iegły wyja.Wał również co ro-

końcowi
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-Kredytową w Polsce
istniejącą od 1993 r.

OFERUJE PAŃSTWU

posiadającą certyfikat

• studnie kanalizacyjne:
- szczelne t11czone na uszczelkę
•
- htczone na zaprawę
• stropy teriva
• kręgi, przepusty
• kostkę brukową
• bloczki betonowe
• pustaki zasypowe

ISO 9001:2000

Wzwiązku z dynamicznym rozwojem
poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

•nadproża

• galanterlQ betonow11
99-400 Łowicz, ul. Kaliska 103,
tel. (046) 837 32 79, 837 41 38, fax 837 47 98
e-mall: SIB@wlnkhaus.com.pl;
Internet: http://www.wlnkhaus.com.pl/slb
Zapraszamy w godz. 7.00-17.00

!

ŁOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

w Łowiczu, ul. Starzyńskiego 1

zawiadamia,

że

posiada

DO WYNAJĘCIA
•

LOKAL UZVTKOWY
położony

o powierzchni 69 m2
w Łowiczu, os. Bratkowice bud. 3a

Warunki wynajmu do uzgodnienia z Zarządem ŁSM.
R.Q57
Telefon kontaktowy (046) 837-38-76.

KASJER/SPECJALISTA
DS. SPRZEDAŻY KREDYTÓW
Nr Ref KSdsSICJlowiclJD3/07
Zadaniem tej osoby będzie profesjonalna
obsługa Klientów w zakresie dokonywania wypłaVwpłat,
zakładania lokat oraz udzielania pożyczek.
Od Kandydatów oczekujemy:
• doświadczenia w obsłudze Klienta
• nastawienie na realizację
wyznaczonych planów sprzedaży
• umiejętności budowania i podtrzymywania
długofalowych relacji z Klientem
• komunikatywności
• min. średniego wykształcenia
(mile widziane ekonomiczne lub pokrewne)
• umiejętności obsługi komputera (Ms Office)
Oferujemy interesującą pracę w dużej
i dynamicznie rozwijającej się instytucji finansowej,
możliwość rozwoju zawodowego,
kompleksowe szkolenie przygotowujące do pracy.

Maurzyce 48

te1. (o-46) a39.11-34, 0-601-261-211
R ••
tel. kom. 0-502-670-409

ZATRUDNIMY
DORADCl KLIENTA

Prosimy o umieszczenie wCV i podpisanie klauzuli:
,Wyrat;im zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych wmojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883)'

HANTVERKAR POOLEN

Łowicz,

ul. Łódzka 52, tel. 0509-561-095 •

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się
wyłącznie z wybranymi Kandydatami!

•

SPRZEDAZ
DREWNA

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.
9~-400 Łowicz, ul. Małszyce 9
tel. 046-837-37-53, 046-837-94-54
e-mail: agrofarrn@op.pl

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV
ze zdjęciem wraz z listem motywacyjnym na adres:
dorota.wolodkiewicz@skokstefczyka.pl

NAlTANSZR

BUDOWLANEGO I STOLARSKIEGO
I

I

• deski • łaty • regle
• podbitka •
. 1

~ e-mail:

podłogówka

• boazeria

hantverkarpoolen@o2.pl

• pomalowanie rynien i ewentualna ich wymiana na bloku
mieszkalnym wŁowiczu przy ul. Bolimowskiej 14/188
• naprawa ubytków tynkowych na obrzeżach balkonów
WN. bloku
OFERTY PROSIMY SKŁADAĆ PISEMNIE NA ADRES ~
Ł-owicz, ul. Bolimowska 14118B m4 do dnia 15.07.2006 r. ~
Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 0605-854-423

K

If~~

. ROLETY, ŻALU1JE, MOSKITIERY,.PARAPETY
Łowicz,

ul. Wojska Polskiego 1

tel./fax (0·46) 830-22-39, 0-607-343-336 ~
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Ośrodek

zdrowia w Bełchowie
~;;kOkońdodrogówki
· ·
o
· n·ad·a1 n·1e do sprzedaz·y OkońĘ~!=::E~!E~

d połowy czerwca dotychcz.asowy

.

Radni powiatu łowickiego zdjęli
z porządku obrad sesji rady powiatu w środę 28 czerwca projekt
uchwały w sprawie sprzedaży budynku ośrodka zdrowia w Bełcho
wie w gminie Nieborów.

Ruchu Drogowego. Stanowisko naczelnika Sekcji Prewencji przejął natomiast dotychczasowy jego zastępca - Michał Bokiej możliwośc~ Rada Gminy Nieborów czek.
dziś także - stoi na stanowisku, żeby beł
Zmiany w komendzie policji spowo~
chowski NZOZ pozostał nadal w posiada- dowane są planowanym odejściem
na
niu starostwa i aby starostwo dokonało emeryturę z dniem 31 sierpnia, chorują
w nim potrzebnych inwestycji.
cego od dłuższego czasu, dotychczaso-

Grzylaa nie

niosek o zdjęcie postawił radny z terenu gminy Nieborów Bolesław Kowalski, takie samo stanowisko zajął też starosta łowicki Cezary Dzierżek.
Stało się tak po spotkaniu z mieszkań
cami w nowo wybudowanym przedszkolu i świetlicy środowiskowej w Bełcho
wie we wtorek 27 czerwca, w którym
udział wzięli · zarówno radny, jak i starosta. Naspotkaniu obecnych było około 50 osób, osoby leczące się
w bełchowskim ośrodku, wójt
gminy Nieborów, przedwodZebranie w nowej świetlicy w Bełcho
niczący rad gmin Nieborów
wie, na pierwszym planie lekarz Ani Łyszkowice, gdyż część
drzej Smalc z żoną.
osób uczęszczających do tego
OOrodka to mieszkańcy sąfiled
W 2003 roku powiat zrezygnował z planiej gminy, radni gminni,
nów sprzedaży po radykalnym sprzeciwie
wreszcie An<h7.tj Smalc, lespołe.czeńmwa - pod przesianym do starokarz pracujący w tym
stwa pismem protestacyjnym podpisało się
NZOZ. Zwołane ono zostawtedy 1.695 osób. Wtedy też gmina NieboTak wyglądał ośrodek w Bełchowie jeszcze rów wypracowała swoje stanowisko w tej
ło z inicjatywy radnego Kowalskiego, którego zaskoczył przed remontami dokonanymi przez starostwo. sprawie - może przejąć ośrodek zdrowia
fakt, iż zarząd powiatu wprow Bełchowie, ale pod warunkiem, że przewadza nagle na komisję rozwoju gospodarLekarz Andrzej Smalc od dłuższego już kazany jej zostanie także ośrodek w Nieboczego projekt uchwały sprzedaży ośrodka czasu występuje do starostwa z pismami rowie. Obiekty miałyby zostać przekazane
z myślą o najbliższej sesji.
o remont obiektu bądź jego sprzedaż. nieodplatrńe. W przypadku jeśli nie ma ta-

W

W

tarło

• a test

ośrodku zdrowia w Bełchowie le-

czy się dziś około 2.600 pacjentów,

mies7kańców Bełchowa, Polesia, Bobrownik, Dzierzgowa i Dzierzgówka. Doktor
Smalc pracuje w nim już od 22 lat Obiekt
przejęty został przez łowi_ckie starostwo
w najgorszym stanie technicznym spośród
wszystkich gminnych obiektów. Dziś, aby
doprowadzić go do standardów, potrzeba
byłoby około 250 tysięcy złotych. Poczynione w minionym roku remonty, zdaniem
Kowalskiego, jak i komisji zdrowia i wielu
mieszkańców Bełchowa, przeprowadzone
zostały źle - choć kosztowały powiat ponad 50 tys. zł. Wstawienie plastikowych
okien, przed osuszeniem budynku i be:z zapewnienia wentylacj~ spowodowało na
przykład pojawienie się w budynku grzyba.
Dziś skuwać trzeba będzie tynki, aby się go
pozbyć. Zamiast na początku, chemiczne
osuszanie obiektu przeprowadzono dopiero teraz. Trzeba czekać do października na
jego efekty. Zresztą i tak na dalsze remonty
starostwo w tym roku nie ma już pieniędzy.
O tych mankamentach Kowalski wielokrotnie mówił podczas powiatowych sesji.
dok nastr.14

wego naczelnika łowickiej „drogówki"
Wiesława Telemana. Przez okres najbliższych dwóch miesięcy nowi naczelnicy
będą pełnili obowiązki na stanowiskach, na
które powołał ich komendant Jeśli w tym
okresie nie pojawią się istotne zastrzcienia
co do ich służby, zostaną na te stanowiska
mianowani.
. ·(mak)

Areszt za włamanie
rzeci sprawca włamania do sklepu
w Walisz.ewie w gminie Bielawy trafił
22 czerwca do aresztu na 3 miesiące.
Tego dnia Sąd Rejonowy w Łowiczu, na
wniosek tutejszej Prokuratury Rejonowej
zastosował areszt tymczasowy wobec 22letniego Przemysława W. z Głowna Mę-ż
czyzna podejrzewany jest o to, że w nocy
13/14 maja tego roku, w porozumieniu
i wspólnie z innymi osobami, dokonał wła
mania do sklepu w Walisz.ewie. Ze sklepu
skradziono artykuły spożywcze i przemysłowe o łącznej wartości 3.800 zł na szkodę
Gminnej Spółdzielni ,,8amopomoc Chłop
ska"w Bielawach. Jestto trzecia osobaaresztowana za udział w tym włamaniu na 3 miesiące.
(mwk)

T

Pogotowie Artystyczne na festyn wChąśnie
f>'ogotowie Artystyczne wspólnie jedyną:znaną lokalnąfumązajmujlPlsiępo
z gminą będzie organizować festyn dobną działalnością. Rekomendacją są imw Chąśnie. Jak powiedział nam prezy, które już w przeszłości wstały przez
wójt Roman Łaziński, nikt w wyzna- nie przeprowadzone. Ustalono, że Pogotoczonym przez gminę terminie nie wie zajmie się zapewnieniem nagłośnienia,
złożył oferty w konkursie na wyło zespołu muzyCIDego, konferansjerką i pronienie organizatora.
wadzeniem konkursów, gmina zaś zapewnieniem podłogi do tańca, sceny, ławek i stoferent miał zabezpieczyć obsługę mu- łów, ściągnięciem stoisk gastronomicznych,
zyczną i konferansjerkę, scenę i pod- zadba o nagrody w konkursach. Termin fełogę, atrakcje kulturalne i rekreacyjne stynu nie uległ zmianie, odbędźie się on 13
oraz ochronę. Gmina weszła więc w poro- sierpnia na stadionie w Chąśnie.
zurnieniezPogotowiemArtystycznym,jako
(tb)

O

Kiernozia

Pieczony dzik i konkurs „Kiernozmon"

W

czwartek 13 lipca, w zespole par-

kowo-pałacowym Łączyńskich

w Kiernozi odbędzie się impreza
Kiernozkiego Dzika". Tego dnia
w miejscowym kościele św. Małgorzaty
przypada odpust, zaś impreza nawiązująca
w nazwie i charakterze do dzika, jaki Kiernozia ma swoim herbie, odbędzie się po południu. Rozpocmą ją mecze samm7ądowcówogodz. 15.00nastadionie,oficjalnerozpoczęcie imprezy w parku planowane jest
,,Dzień

- - - - - - - - REKLAMA -

o godz. 17.00. W programie imprezy przewidziano: występ kabaretu „Słuchajcie",
konkurs rzutu dzidą do dzika, zawody siło
we,,Kiemozman".Punktemkulrninacyjnym
będzie jednak degustacja piecwnego dzika,
zaplanowana na godz. 18.30, pół godziny
później odbędzie się koncert zespołu
,,Boys", o godz. 20.1 Orozpocznie się zabawa na powietrzu z oprawą muzyczną ze,..
społu ,,Lorens".
(mwk)

Sesjo letnio zakończono

S

tudenci Kolegium Nauczycielskiego

w Łowiczu od 12 do 30 czerwca zdawali egzaminy. Na letnim semestrz.e
było w tym roku.211 słuchaczy, 208 przystąpiło do egzaminów. 9 egzaminów zdawa-

li poloniśc~ 13-matematycy i 12-wuefiści.
Do egzaminów dyplomowych przystąpiło
POLECAMY:

Startery NEOSTRADA TP
11 INTERNET wsieci ORANGE
11

_tp

-~

67 studentów, którzy jednocześnie bronili
tytułu licencjata na patronackich uczelniach
-poloniści na Uniwersytecie Warszawskim,
studenci matematyk:i z informatyką na Uniwersytecie Łódz.kim.
'

Aby wakacje
C

złonkinie Koła Gospodyń

były

Wiejskich
w Bednarach Kolonii zadbały
o to, aby dzieci z tej miejscowości otrzymały
informacje na temat tego, jak bezpiecznie spędzić ·
wakacje. W sobotę 24 czerwca policjanci z KPP
w Łowiczu poprowadzili wykład na temat wtaściwe90
zachowania na drodze. Dzieci zachwycone były
możliwością dokładnego obejrzenia samochodu
{J91icyjnego, a w nim radiostacji i formularzy do
wypisywania mandatów.
Kiedy dzieci zajęte były rozmową z policjantami,
działającego

bezpieczne

rodzice wysłuchali wykładu na temat uzależnień
alkoholowych i od narkotyków, a także zagrożenia
wirusem HIV, które poprowadziła Elżbieta Błaszczyk,
prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu
"Nadzieja". Romao Osypiński, ratownik medyczny
oraz nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 3 w Łówiczu przeprowadził pokaz udzielania
pomocy przedmedycznej na fantomie. Masaż serca
i sztuczne oddychanie ćwiczyły również dzieci.
Na dzieci i przybyłą wieczorem młodzież czekała potem
zabawa taneczna, którą również przygotowały mamy.
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Skwar
ak ma się do czynienia z takimi
zimami, jak ostatnia, to człowiek
sobie myśli, że między bajki może
włożyć teorię o ocieplaniu się klimatu
na Ziemi. Kiedy jednak przychodzi lato
i zaczyna dokuczać skwar, to wówczas zmienia zdanie. Pesymistyczne
teorie zakładają zaś, że już za pięćdziesiąt lat wyższe niż teraz średnie
temperatury na naszej planecie spowodują częściowe roztopienie skutych lodem obszarów Antarktyki i Antarktydy. Wystarczy zaś, że poziom
wody w morzach i oceanach podniesie się o jeden, dwa metry,· żeby trzeba było nanosić istotne korekty na
mapy terenów nadbrzeżnych. Najgorzej mieliby pewnie Holendrzy, choć to
naród od wieków przywyk!Y do w~lki
z morzem i wyrywania mu gruntu kawałek po kawałku. Odgrodziliby się
pewnie na całej długości od Atlantyku
jakimś murem. Dziś też znaczna część
Niderlandów leży przecież na depresji. U nas pod wodą znalazłaby się podob no gdańska Starówka, część
Szczecina, a miasto · Hel leżałoby na
wyspie, bo większość półwyspu zalałby Bałtyk. Nie byłoby w tym zresztą
nic dziwnego, bowiem - wedle daw-

PRZYGOTOWANIA
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kują deltę Dunaju. Nie tak w końcu od
nas daleko. U nas pozostały już tylko
w herbie miasta prowokując pytania
z różnych rejonów Polski \"'. naszą, ło
wicką stronę. A niewiele jest przecież
w kraju miast, które miałyby historię tak
bogatą. Zaś co do ptactwa, to podobno zaczyna już być odwrotnie: ornitolodzy zauważyli, że niektóre gatunki
ptaków, wcześniej opuszczające nasze tereny przed zimą, przestały odiatywać na zimowe wczasy w cieplejsze strony. W perspeklywie dwóch
pokoleń tylko patrzeć, jak na łowickiej
ziemi zamiast sadów jabłoniowych
będą rosły drzewa pomarańczowe,
a zamiast śliwek - banany albo jakieś
inne mango. Następnym pokoleniom na
łowickiej ziemi zalanie na szczęście nie
grozi, ale wprost przeciwnie: mogą się
pojawić problemy z wodą. A bez wody
nie może być jakiegokolwiek życia.
Pozostaje jednak nadzieja, że ludzkość opanuje na dużą skalę umiejętność odsalania wody z mórz i oceanów,
a tu rezerwuar wydaje się nie do wyczerpania. Tym bardziej, że wody
w oceanach przybędzie.
razie narzekamy na lejący się
h ć ·
· b
k
z me a s war, c o Jeszcze
nie tak dawno dokuczał nam
nych przekazów - jeszcze kilkaset lat
temu nie było PÓłwyspu Helskiego, ale
hłód p
"bi"·
d ·t ż
c
. rognozy na na) 1zsze m e
archipelag przybrzeżnych wysepek,
d · ·
k
·
ły
h ć
z aie się ws azuią na upa , c o zaktóre potem połączył ze sobą niesiony pewne przyjdzie niebąwem przesileprzez morze piasek. Tyle, że na owe nie. Na razie musimy na siebie uwawyspy (a potem półwysep) nikt nie żać: pić dużo płynów, najlepiej zwykłej
jeździł z drugiego końca Polski zaży- wody i nie wystawiać się niepotrzeb.wać morskich kąpieli. Choć było wów- nie na słońce. Choć przy pracach poloczas na naszych ziemiach .znacznie wych trudno tego uniknąć. Ale _ jak
cieplej, o czym już wspominałem mówi przysłowie _ kto latem pracuje,
w swoich felietonach, zaś w okolicach zimą głodu nie poczuje. Jest też wśród
Łowicza, w rozlewiskach Bzury że; starych polskich porzekadeł coś o uparowały pelikany.
fe .• Lipcowe upały - wrzesień doskody klimat zaczął robić się bar- nały". Zaś we wrześniu: .Skoro wrzedziej surowy, a być może za- sień - to już jesień" . I dalej: .Gdy w jeczęły się też problemy a pro- sieni tłuste ptaki - w zimie mróz nie lada
wizacyjne, bo w rzece ubywało ryb, jaki". I tak można proszę Państwa
pelikany przeniosły się bardziej na po- w kółko, przez dwanaście m~esięcy

J
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DO STULECIA "EKONOMIKA"
Polska Szkoła Handlowa

w Łowiczu z wykładowym ję
zykiem polskim powołana została do życia 23 czerwca
1906 roku. W tej dacie i tej placówce, która w kolejnych latach wielokrotnie zmieniała
swoją siedzibę i nazwę, dzisiejszy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 imienia
Władysława
Grabskiego
w Łowiczu - popularnie zwany „Ekonomikiem", upatruje
swoich początków. Szkoła
przygotowuje się obecnie do
obchodów stulecia swojego
istnienia, które zaplanowano
na 29-3d września.

w

ciele i założyciele stowarzyszenia,
uczniowie, rodzice.
Natomiast absolwenci zaprosuni
f.Ostallą na 30 wrz.eśnia. Tego dnia
o godzinie 10.00 odbędzie się dla
wszystkich - tak ucmiów jak i absolw katedrze. Potem
wentów,
w szkole zorganizowane zostaną oficjalne spotkania rocmikowe, a wieczorem - bal absolwentów. Miejsce
balu uzależnióne jest od ilości osób,
które będą chciały w nim uczestniczyć. Obecnie zgłosiło się 70 osób.
Wiosną wielu absolwentów telefonowało, deklarowało swoje uczestnictwo, głównie jednak osoby zbierały
się całymi klasami czy rocznikami
i wtedy dopiero się zglasz,ały.
Lata pięćdziesiąte - kiedy to Ekonomik, zwany
Pierwsz.ego dnia uroczystości od-

msza

wtedy Państwowym Liceum Administracyjno- będzie się akademia. Z,aprezentować
Handlowym, znajdował się w kamienicy przy ma historię i dorobek szkoły, jednak
sz.czegółowąhistorięplacówki, przed- ulicy Podrzecznej.
nie w formie wykładu, ale występu
szkole przygotowywana jest
monografia, która ukaże

stawioną w formie wspomnień. Nosić ona będzie tytuł ,,Łowicka handlówka,

czyli z dziejów szkół handlowych i ekonomicmych w ŁowiC'ZU". Pieiwszą c:zJ?i,ć obejmującąlata

uroczystość stulecia, będzie ją można

kupić, zńajdzie się również w bibliotekach
łowickich.

1906-1945przygotowujeStefu-

artystyc:znego. Obecnie nauczyciele
i uc:zniowie zastanawiają sięjak tego dokonać w niezbyt długim czasie. Do wysłl(pÓw
włączyć się też mają absolwenci.

Z inicjatywy obecnej dyrektor, powoła
acodzieńwszkoleorganizowanebędą
niaJażdżyk,' absolwentkaszk""·,któraukoń- ne zostało do życia Stowarzysunie Wyprezentacje dotyczące historii placów""l•
"""łaJ·ą w 1937 roku. Lata powoienne od chowanków Szkół Handlowych i Ek:ono--J
~
ki,. zorganizowany zostanie także konkw-s
do
końca lat osiemdziesiątych ukaza- mic:znych w Łowiczu. Pierwsz.e spotkanie,
1945
wiedzy o historii szkoły. Ponadto młodzież
ne zostaną we wspomnieniach Czesława w którym uczestniczyło czterdzieścioro cuka bardzo ważne zadanie odnalezienia
Suta, nauczyciela, który w ,,Ekonomiku" wychowanków odbyło się 25 października grobów dawnych nauczycieli. W dniu obprzepracował40 lat Czasynajnowszeopra- ubiegłego roku. Powstał wtedy statut sto- chodów złożone zostaną na nich kwiaty, tak:

cowuje zespół redakcyjny złożony z obecnych llllUCzycieli szkoły, w którym to u~
społeznajdujesiętakżedyrek.torZ.OfiaSzal
kiewicz.
Obok wspomnień i fotografii pochodzą
cych z zasobów szkoły, jak i prywatnych
zbiorów, w monografii znajdzie się też wykaz wszystkich absolwentów, których uda
się ustalić. Wiele dokumentów, także tych
najdawniejszych,posiadasz!mla, tl7.eba bę
dziejednaktakżekorzystaćzzasobówłowic-

~łu-d_n_ie_i_te_r_az_w_w_ie_lk_ie_i_m_a_s~ie_z_am_ie_sz_-_i_c_zt_e_ry_po_ry_ro_k_u_.------~ kiego archiwum. Monografia gotowa będzie

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
ogłasza

nabór na rok akademicki 2006/2007
na zaoczne studia inżynierskie w ZOO Łowicz
z IJ'loiliwością kontynuowania nauki na 1,5-rocznych
uzupełniających studiach magisterskich wSGGW wWarszawie
'

1. kierunek - ROLNICTWO o specjalnościach: \
• „Agronomia i Agrobiznes" (4-letnie, 8 semestrów)
- „Informatyka w Rolnictwie" (4-letnie, 8 semestrów)

-

2. kierunek - OCHRONA ŚRODOWISKA (4-letnie, 8 semestrów)

DOKUMENTYPRZYJMUJE I INFORMACJI UDZIELA:
q
Sekretariat SGGW wŁowiczu, ul. Blich 1O, pok. 22 (bud. ZSRCKUJ
tel. (046) 837-99-56, w godz. 9-13
Kandydaci na studia zaoczne rejestrują się za pośrednictwem internetu
www.rekrutacja.sggw.waw.pl w terminie do dnia 3 sierpnia 2006
oraz składają komplet wymaganych dokumentów:
- wydruk kwestionariusza rejestracyjnego z internetu,
·
- oryginał świ!'laectwa dojrzałości razem ze świadectwem ukończenia szkoły średniej (.nowa matura"),
- orzeczenie lekarskie (wydane przez lekarza medycyny pracy)
oraz zaświadczenie o szczepieniu przeciw tężcowi,
- 3 fotografie,
- wypis z dowodu osobistego,
- dowód opłaty.rekrutacyjnej - 85 zł.
Wtrakcie rejestracji dla każdego kandydata przydzielany jest indywidualny numer konta bankowego,
na który kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną.
Fakt dokonania opłaty rejestracyjnej jest automatycznie odnotowywany w formularzu rejestracyjnym. !

Wprzypadku wolnych miejsc nabór na studia będzie trwał sierpień i wrzesień 2006 roku

N

warzyszenia, wybrano też jego władze -

więc wcz.eśniej młodzież szkolna uporząd

prezesem został Ludomir Gorozikiewicz - kuje wszystkie te mogiły.
absolwent,,Ekonomika" z l 952roku. 8 maja
- Ja teżjestem absolwenf"4. tej szkoły, tym
Sąd Rejestrowy w Łodzi dokonał wpisu mocnięj wkładam serce w przygotowania
nowego stowarzysz.enia do rejestru stowa-

rzyszeń.

roczystość stulecia trwała będzie dwa

U

dni. Na 29 września zaplanowana jest
uroczystość szkolna w auli placówki, z zaproszonymi władzami nńejskimi, powiatowymi, kuratoryjnymi, ministerialnymi.
W obchodach uczesbliczyć też będą nauczy-

i chcialabym, abyjaknajwięcej absolwentów
wzięło udziaJ obchodach stulecia naszej szkr

ły- mówi dyrektor Z.Ofia Szałkiewicz.

-Jest
to bardzo ważna data i naprawdę. warto
wziąć udziaJ w obchodach, bojuż nikt z nas
kolejnej takiej daty nie "będzie świętował dodaje mając na myśli dwustulecie pla-

cówki.

(Wa)

~ ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

,._~~
WWARSZAWIE
Wydział Rolnictwa i Biologii ,zsiedzibą wŁowiczu • Blichu.

.

na

W

ŁOWICZU, ul. Zgoda t 3, tel. (0-46) 830-03-95

•

• ZAOCZŃEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
2-letnie dla absolwentów ZSZ .
•ZAOCZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
3-letnie dla absolwentów gimnazjum, szkoły podstawowej

•ZAOCZNEGO UZ~lNIAJĄCEGO nCHNIKUM MECHANICZNEGO
spec)allzacja: obsługa i naprawa pojazdów samochodowych

- 3-letnie dla absolwentów ZSZ - zawody branży mechanicznej .
• ZAOCZNEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO ncHNIKUM PRZEMYSŁU SPO!YwCZEGO
3-letnie dla absolwentów ZSZ - zawody branży spożywczej

•ZAOCZNEGO UZUPfł.NIAJĄCEGO TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA
3-letnie dla absolwentów ZSZ

• ZAOCZNEGO STUDIUM POLICEALNEGO
2-letnie (na podbudowie szkoły średniej)
· w zawodach: • technik handlowiec
• technik mechanik samochodowy
• technik mechanizacji rolnictwa • technik usług gastronomicznych

REKLAMA ·
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GABINET SPECJALISTYCZNY
p;·arska 3
wktó~

13

MECHANIKA
GABINET LEKARSKI 'SCHUDNIJ"
POJAZDOWI
lek. med.
TERAZ LATEM! IElEDROMECHllHKA
Stefan
Wiemlcli
Leszek Sobczyński Bezpłatne konsultacje w gabinecie
ul. Stary Rynek 8
120

dr hab. n. med., SPECJALISTA ENDOKRYNOLOG
Kabwzyna Wlnczyk - co dru~ wtorek
w godz. 14-16 (zapisy tel. 83 -36-56)
SPECJALISTA CHORÓB PŁUC, ALERGOLOG, PEDIATRA
Botena Kucińska - czwartki w godz. 11-15.30
PSYCHIATRA
Elibleta Bolanowska - środy w godz. 13-16
SPECJALISTA NEUROLOG (umowa z NFZ)
Wttold ~ych- codziennie w godz. 8-10
(10-12 i 16-17. - ul. Krakowska 4) , tel. 0603-099-810
SPECJALISTA ORTOPEDA - TRAUMATOLOG
Janusz J)ubas - czwartki w godz. 16-18
SPECJALISTA UROLOG
Andrzej Menduś - poniedziałki w godz. 16-18
dr n. med., KARDIOLOG, SPECJAUSTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
Janusz Kljdos - co drutwtorek w godz. 16-18
(zapisy tel.
7-36-56)
SPECJALISTA DERMATOLOG
Zbigniew Wroniecki- poniedziałki w~odz. 15-16,
piątki w godz. 11-12, 0602-27 728
dr n. med., SPECJALISTA CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ
Admn Rogowski-Tylman- piątki w ~odz. 16-19
(wtorki wgodz. 16-19 w gabinecie przy u . Długiej 18a)

Łowicz

SPECJALISTA POŁOŻNIClWA
I GINEKOLOGU
G3owno, ul. Sikorskiego bi. 27 m 12
tel. gabinetu: (042) 710-72-67
tel. domowy: (042) 719-11-67

lub wizyty domowe
CENTRUM ODCHUOZANIA
I ODŻYWIANIA w Łowiczu i.
.
'
Zapisy: tel. 0510-083-833

\,..

IWONA OLEJNIK

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

specjalista pediatra

SPECJALISTA
CHORÓB SKÓRY

specjalista chorób wewnętrznych

PIOTR CZYI

GŁOWNO, UL KIUŃSKIEGO 25
(RóG PIĄTKOWSKIEJ)

· PIOTR OLEJNIK
USG

•

'

EKG

Wykonujemy wszystkie BADANIA TECHNICZNE m.in.
• okresowe samochodów osobowych,
ciężarowych, autobusów, ciągników rolniczych,
pojazdów przystosowanych do zasilania gazem
• pierwsze sprowadzonych z zagranicy, SAM-Ow
• powypadkowe
• dodatkowe m.in. VAT dla urzędu skarbowego
Oferujemy także Państwu
• naprawy mechaniczne samochodqw
osobowych i ciężarowych
• naprawa oraz diagnostyka komputerowa samochodów
• montaż instalacji gazowych

CZVNNE: pn.-pt. 7.V0-21.00, sob. 8.00-14.00
tel. 046 837-94-50, fax 046 837-93-63

TEL 042 7-107-400

przyjmuje w środy 15.30-18.00,
Łowicz, os. Kostka bi. 1 {obok apteki) ~
"" tel. 0-601-20-60-40 w godz. 12.00-15.00 ~

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

~

·zakład Poznańska

""-"'

SUep z CZQśclaml zamiennvmi
Łowicz,

ul. Poznańska 120
„MERIT" Stary Rynek 8, tel. 046 837-82-.92

Gabinet Lekarski

WIESŁAW BIELECKI
lekarz chorób wewnętnnych

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

UMOWA ZNARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA

PRZYJMUJE:
• ZDUNY 46A (biurowiec Gs.u)
SQ.bOła 800 • 1fi'

Czynna od poniedziałku do piątku od 11.0d do 18.00
Łowicz, ul. Zduńska 48 (w bramie 5 m)
tel. gab. (046) 830-31-23, tel. dom. (046) 837-69-66
tel. kom. 0-608-584-238

• UMOWA Z NFZ NA PROTEZY&l

• WYBIELANIE z BÓW LAMP

a:

Gabinet Lekarski

• ŁOWICZ, Stary Rynek 8(uzgadniać telefonicznie)

lekarz medycyny

WllYTY DOMOWE, RECEPTY NA LEKI- ULGOWE ~

'nE~·uallÓ.JBOSKÓLRYOG

Specjalistyczny Gabinet Chorób Wewnętrznych

ftRIM

ALEKSANDER JANOWICZ
Małszyce 16, 99-400 Łowicz, tel. 046-838-99-70
(dojazd: autobus nr 3) Przyjmuje: 8.00-10.00 i 18.00-19.00
LECZĘ DZIECI, MŁODZIEż I DOROSŁYCH
llASAŻ LECZNICZY NA FOTELU MASWĄCYM ·GRATIS

NA BÓLE KRĘGOSŁUPA. NóG, BÓLE GŁOWY

Leic. spec. ZBIGNIEW WRONIECKI

towicz. os. Noakow1kielo 1/J9
wtorki, piątki 1600-18
Głowno,

Przvjecia:
•poniedziałek, środa , piątek:

00

00

30

9 -12 i 15 -17

•wtorek, czwartek: 9 00 -1~

,

BADANIE KIEROWCÓW

ul.

Porady w domu chorego
tel. 837-54-76

Powstańców 2A,

t:-

Tel. 0-602-276-728

R-79 ,

GABINET LARYNGOLOGICZNY

Q: ;

Specjalista Kardiochirurg

Ui- c1r mec1. MIROSŁAW BITNER
C( g Adiunkt Kllnlkl Kardiochirurgii AM Łódź Im. ster11nga
N 'ii PRZYJMUJE: środy w godz. 16.00-18.00
....

ŁOWICZ,

os. Noakowsklego 3/39

LEK. ANDRZEJ WITECKI

Uniwersytetu Medycznego w lodzi
Łowia, Plac Koński Targ 7

przyjmuje po 15-tej .
ŁOWICZ, Stary Rynek 9/1 O m. 13
tel. 046 837-35-59

MAŁGORZATA l<ULCZVCKA·DŁUGOSZ
specjalista ortodoncji

APARATY STAŁE
I ZDEJMOWANE
ŁOWICZ, os. Kostka bi. 1 (obok apteki)
GŁOWNO, ul. Wyspiańskiego 6a

ZAPRASZA NA ZABIEGI

terapii manualnej,
refteksoterapii i laseroterapii

• zwalczymy ból-pleców i kręgosłupa, glowy, stawów, fWJ kulszowej,
barilowej, korzonków. Uśmierzamy neiwobóle.
• nastawiamy kręgoslup, pomagamy wzwalczaniu skoliozy udzieci

C.ODZIENNIE, godz.

17.30~18.30

~

GŁOWNO,

ul, Wojska Polskiego 10
"'
042 719-19-56, 042 639-86-40, 0601-22·68-62

Wizyty po uzgodnieniu telefonicznym
tel. (042) 719-43-42, 0508-213-771

specjalista

,
DANUTA GRYCZVNSKA
czwartek 13.00 - 14.30

!

PULMONOLOG

diagnoza, terapia,
dzieci,- mlodzież, dorosli

9, tel. 0603-936-569

PROSIMY UMAWIAĆ SIĘ TELEFONICZNIE ~

specjalista chirurg

Stryków, ul. Warszawska 94
CZYNNE: poniedziałek,
POZOSTAŁE DNI PO

środa, piątek -

16.00-18.00

UZGODNIENIU TELEFONICZNYM

tel. (042) 719-88-49, kom." 0607-340-904
• ZABIEGI CHIRURGICZNE • WIZVTY DOMOWE
• ESPERAL • OBDUKCJE SĄDOWE
I ODTRUCIA POALKOHOLOWE I BADANIA SPORTOWCÓW

1mport technologii

HONDA od 2.000,Naprawy. Akcesoria.

Największy wybór w centralnej
Części.

Polsce

Naprawy. Akcesoria. ·

·• HURT • DETAL • RATY
Bratoszewice, ul. Łódzka 21 a
tel.!fax 042 719-64-04, 0506-98-57-83 ~

"'

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

ciąży

• narządów rodnych •dziecięcego stawu biodrowego ~

BURMISTRZ GŁOWNA INFORMUJE,
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Głownie przy ul. Młynarskiej 15,

1) wykaz lokalu mieszkalnego znajdującego się
wbudynku wielorodzinnym przy ul. Słowackiego 12,
przeznaczonego do sprzedaży wtrybie
bezprzetargowym, z prawem pierwszeństwa
wykupu przysługującym najemcy tego lokalu,
· 2) wykaz nieruchomości stanowiących własność
Gminy Miasta Głowno, położonych na terenie
m. Głowna, przeznaczonych do oddania
. wdzierżawę wtrybie bezprzetargowym
' na rzecz osób fizycznych. .
Dodatkowych informacji o publikowanych wykazach
udziela Referat Geodezji i Gospodarki
Łowicz, ul. 3Maja 2111, tel. (0-46) 837-44-12, ~
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Głownie,
0501-707-969, 0602-243-836 wgodz. 14-16
ul. Młynarska 15, tel. (0-42) 719-11-42. R-964

wgabinecie dr Martyniaka

YAMAHA od 4.000,-

Krzysztof Ciesielski

zostały podane do publicznej wiadomości
do dnia 26 lipca 2006 r., następujące wykazy:

ORTOOONCJAK~UlTACJf
SYLWIA KOŚKA lfK~TCM IO(l(OWS~PAlt

PSYCHOLOG PSYCHOTERAPEUTA

DEALER

produkcji krajowej technologii

części.

wtorki 1430-1600, tel. 0-608-239-777

Przyjmuje w soboty: 11 .00-12.00 Łowicz, ul. 3 Maja 6
15.00 -17.00 Łowicz, os. Tkaczew bi. 7/12
Tel. 837-62-82, 837-84-68, 0-601 -84-84-20 ~\~

• INNE MATERIAŁY BUDOWLANE
STRYKÓW, ul. Rolnicza 6A, tel. (042) 719·93-63
&OWNO, ul. Kolejowa 5, tel. (042) 719-49-89
www.wimax.com.pl bluro@wimax.com.pl"'

BEZPOŚREDNI

z Kliniki laryngologicznei

specjalista laryngolog
badanie audiometryczne słuchu

• CEMENT • WAPNO
• PUSTAKI MAX

R.71 9

Magdalena Korczyńska

JOLANTA
PIETRZAK

Głowno, Kilińskiego

>~ CHOROBY_ SERCA,
U>~ TĘTNIC I ZYŁ

dr n.med.

Dr nauk medycznych

Łowicz, ul. Długa 14
Tel. 0-601-260-660, (046) 837-45-41

ul. WJSJlańsldlao 8 Iza Szpitalem)

poniedziałki 9'°-11 00, czwartki 1500-17°°

00

R

Promocja

(z towaru własnego iub powierzonego)
' C:., ",~ •,weselnych .,~~ ba~kietą,~yctf.::,p;;;,

~ przyj~ć _,o~o~ić,z~~,~~~i,o:Vy~[idi~~ch
• stołow ,:, stołu ,w1eJsk1e o ,,~ ; Kosc10/a

Tel. 0603-953-048, 0513-529-864
ii

randstad

Zatrudnimy magazynierów do pracy przy
rozładunku oraz operatorów wózków
widłowych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
telefoniczny (42) 664-90-37 lub osobisty
od pn-pt w godzinach 9:00-17:00 do biura.
Randstad Sp. zo.o

ul. lacho.dnia 81/83,

Łódź

R-838

14
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zdrowia w Bełchowie
nadal nie do sprzedaiy

Ośrodek
ośrodku należałoby przede

W

wszystkim wymienić dach,
instalację elektryczną, centralne
ogrzewanie, instalację wodną i kanalizacyjną. W ścianach jak i stropach budynku jest trzcina, tynk
się osypuje, jak mówi lekarz,
gwóźdź wkłada się w ścianę palcem. Jak powiedział podczas spotkania starosta, tylko w ostatnim
roku do budżetu na 2006
rok z jednostek podległych starostwu wpłynęło uzasadnionych
wniosków na 7 milionów złotych.
Tymczasem starostwo dysponuje 1,5 miliona zł plus milion kredytu. - To dla nas trudna decyzja
co i wjakiej kolejności robić-mówił
starosta, dodając iż tylko w dwóch
gminach na terenie powiatu - Nieborowie i Bielawach istnieją po
dwa ośrodki zdrowia.

li• wart i••ł
laudynek
Według przestarzałej już

nieco
wyceny, cena wywoławcza obiektu
wyniosłaby 130tysięcyzłotych. Do
przetargu stanąć mógłby każdy, jed
nakobiektsprz.edanymiał być zgodnie z intencją rady powiatu, jedynie
nacelezwiąz.ane z ochroną zdrowia.

Również w umowie byłaby klauzula mówiąca o tym, że budynek może
być użytkowany tylko w tym jednym celu. Lekarz podjąłby się remontu, gdyby ośrodek był jego wła
snością, jednak jak powiedział podczas wtmkowego spotkania-za taką
cenę on go niekupi.

Na terenie powiatu bNickiego żaden budynek ośrodka zdroMa nie
został jak do tej poryspizedany, ani też przekazany gminie. Stalo się tak
po sąsiedzku-w Bolimowie, gdzie powiat skierniewicki przekazał gminie

lat jakie tu spędził, na środowisko
i lądzi, z którymi się zżył. Czy
koniecznie chciałby kupić budynek? Wcale nie, jednak nie może
dłużej zostawać w takim zawieszeniu, bez remontów. Może nastąpić taka sytuacja, że bez nich
ośrodek już niedługo nie będzie
spełniał norm i zostanie po prostu zamknięty. Co do obaw, że
budynek zmieni swoje przeznaczenie państwo Smalc mówią, iż
ich rodzice byli lekal7.a.mi, także
ich dzieci skończyły ten kierunek,
cała ich rodzina jest z tym zawodem bardzo związana i nie zamierz.a wykonywać niczego innego.

budyneklai 11tejszego NZOZ z dniem 30grudiia 2003roku.ZrealizoNarlo
to na mocy artykulu 179 paragraf 2 kodeksu cywilnego, przekazują::
obiekt w formie daroY.lmly. To starostwozwrócilo się do gminy z prośbą
o jego przejęcie, uważają:, iż gminie będzie łatwiej prowadzić remonty i
opiekować siępolożonym na obrzeżach powiatu obiektem. Dla oddało. nego starostwa b)łto fylko klopolliwy obowiązek. a ośrodek buOONany
głosy
b)ł przecież przez spoleczeńst'M'. gminy Boimów i temu spoleczeń
Sprawa pIZ.eniesiona została na
stwu ma slużyć. Gmi"1a BoliTńNsama o takie przekazane niewystępo. sesję sierpniową. Radny Kowalmleszkańc6w
wala, jednak wsytuaqi gdy f:N«:zsslry zarząd starostwa b)ł na taki krok ski stawiając wniosek o zdjęcie
Zebrani na wtorkowym spotka- zdecydoNany, stwierdziła, ż.e ma oboNiązek przeją'.: obiekt
punktu z porządku obrad miał
niu mieszkańcy, mimo iż w więk
wprawdzie na myśli niewracanie
szości zagłosowali za niepodejmo- uważają z kolei, że skoro nie ma
już do tematu sprzedaży, ale wyLekarz
waniem decyzji na sesji rady powia- pieniędzy na remont ośrodka - napracowanie innego rozwiązania:
wiedzieć
tu dnia następnego, podczas spo- wet gdyby prz.ejęła go gmina i tak
pIZ.ekazanie obiektu gminie bądż
tkania dalecy byli od jednmnyślno w tym roku środków na remont
Andrzej Smalc mówi, że on zagwarantowanie w projekcie buści. Wię_ksz.OOć optowała za tym, aby nie będzie miała - należy spIZ.edać
dżetu na rok przyszły pieniędzy
ośrodka nie spnedawać, gdyż budo- budynek lekarzowi, a ten go wyre- równie dobIZ.e mógłby pracować
wany był w czynie społecznym, na montuje i łx(dzie pracował. - Kto gdzie indziej, nie musi ładować na jego dalszy remont. Zarząd
prywatnej, pIZ.ekazanej na ten cel w nieswoje włoży pieniądze? - pa- pieniędzy w to jak się wyraził „ba- powiatu rozważał będzie jednak
działce. Mimo planowanej w umo- dały głosy. - Pacjent wniera, a my gno", jednak chciałby pozostać wszystkie możliwości.
(wcz)
wie klauzuli, ludzie obawiają się też. dyskutujemy. Jeślijest ktoś, kro chce w Bełchowie ze względu na ilość
że po sprzedaży obiekt kiedyś go leczyć,' to pozwólmy mu na to
w końcu s1raci swą funkcję. - Niech - powiedział zirytowany pIZ.edłu
pan panie starosto zapyta juJro na żającą się jałową dyskusją pIZ.esesji radnych, czy tak ch{tnie sprze.. wodniczący rady gminy Łyszko
dawal.ihy ośrodki zdrowia w swoich wice Edward Warda -Jak najszybudynek GOK w .Z<hmach scom przypisano inne grupy wiegminach-padały głosy. - Wziąć tru- ciej należy sprzedać. Ten budynek
będzie do sieipoia remon- kowe, k1óre łę)ąmogływzią.:wnich
bapoduwagę. że Bełchów Osiedle to nawet dwa lata bez remontu nie~
towany. Ośrodek podjął się udział. Uczniowie S"lkoły podstawojest 2 tysiqpe ludzi i niemożna~ stoi - mówił inny z mieszkańców jednak organizacji jednodniowych. wej mogli pojechać 5 lipcado Torukiego przeliczać na pieniqdz.e. - Inni Bełchowa
wycieczek dla dzieci i młodzieży niai Ciechocinka, 19lipcapojadądo
z terenu gminy. Program wyjaroów Płocka i Sierpca;2 siaJmia do Kazizmieoiłsięnieoo wsta;imkudo tego, miecza Dolnego i Puław, natomiast
Gmina Nieborów
co opublikowaliśmy dwa tygodnie ucmiowie gimnazjum bęidą mogli
temu. Tym samym datom i miej- itjecłiać261ipcado BNrupina, ~
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Flagę wc· iqgnięto, godło odsłonięto

Zduny

Przedszkole wszkole
ie został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie prac adaptacyjnych. w Szkole Podstawowej w Zdunach związanych
z wuchomieniem pmdszkola Wójt
Jarosław Kwiatkowski powiedział
nam, że na ogłoszony pIZ.eZ gminę
pn.etarg w dniu l O czerwca odpowiedziała tylko jedna firma, z Ło
dzi. Oferty tej gmina nie mogła
uwzględnić, ponieważ został w niej
zawyżony kosztorys mateńałów
i prac. Gmina zdecydowała się więc
ogł0sić nowy przetarg, który odbę·
dzie się dziś, 6 lipca.
Prace jakie mają zostać wykonane będą polegały na p<>hp.eniu sali,
w której będą odbywały się zajęcia·
z toaletą i dostosowaniu ttj dla małych dzieci, pm:sunięciu drzwi i in,nych otworów, i adaptacji szatni.
Konieczne będzie także wyposaże
nie sali w odpowiednie dla małych
dzieci sprzęty. Prace mają zostać
zakończone przed l WIZ.eŚnia, bo
wtedy ruszy pIZ.edszkole, do któ:
rego będzieucz.ę,w:zało ok. 20 dzieci. Przedszkole będzie fimkcjonować w strukturach S:tkoły Podstawowej, a jego dyrektorem będziedy
(th)
rek:tor!ca szkoły.

N

ł

zna i Kruszwicy a 9 sieipoia do Tonmia i Ciechocinka. .zasady uczestnictwa powstały te same, koszt 7 zł
(plus lOzłnadrobnewydatło), wplaty i zapisy przyjmowane będą
w GOK, zamknięcie listy uczestników na tydzień przed wyjazdem.
Wyjazdo 7, powrót ok. 21, w autokarze przewidzianych jest 50 mitjsc.

Dokładnie w rocznicę pierwszego publicznego zaprezen-

towania projektów znaków herbu i flagi gminy Njeborów,
30 czerwca uroczyście odsło
nięto przed urzędem gminy
tablicę z godłem gminy oraz
wciągnięto na maszt gminną
flagę

wraz z flagą państwową

i ffagą Unii Europejskiej.

W

ten właśnie sposób rwpo-

częła się

czerwcowa sesja
rady gminy. Insygnia gminy projektowali "Jacek Rutkowski i z.dzisław
Kryściak z Łowicza. Herb w polu
błękitnym ma trzy czarne IIąby ze
złotymi okuciami. Trąby te usytuowane są między dwiema srebrnymi liliami, a wszystko to umieszcwne zostało nad złotym wzgórzem.
Na początku radnym zaprezentowano też wersję bez wzgómi.
Trzy trąby pochodzą z h~rbu
Radziwiłłów, lilie symbolizują zwią
zek gminy ze strukturami kościel
nymi i zaczerpnięte są z godła kapituły gnici:nieńskiej. Znajchtjące się
u dołuherbuzłotewzgórz.ejestukło-

Wciągnięciem

na masz flagi z insygniami gminy Nieborów
sesja 30 czerwca.
nem w stronę znajduj~ sięna tere- na może być na budynkach·i przed
nie gminy ciekawostki przyrodni- budynkami, na przykład urzędu
=.i - tzw. ,,pustyni nieborowskiej", gminy, OSP, jednostek organizacyjnych gminy, jednostek spółdziel
położonej w Bełchowie.
Flaga ma pas błękitny w 4/5 swo- czych, a także na budynkach mieszjej powierzchni. 1/5 powierzchni to kańców gminy. Flaga wciągnięta wpas ż.ółty. Centralnie usytuowane stała na maszt przy dźwiękach hymjest godło gminy. Flaga używana nu państwowego, następnie wójt
może być podczas świąt narodo- odsłonił tablicę z godłem. Oprócz ·
wych, wydaneń o charakterze pu- tych znaków gmina będzie od teraz
(wcz)
blicznym i sportowym Wywiesza- używać także pieczęci.

Nowy Peugeot 207

rozpoczęła się

Intensywniej
www.peugeot.pl

www.euroncap.com

'k'k'k'k'k

Nowy Peugeot 207 w niesamowity
sposób działa na zmysły 1 wymyka
się prostym definicjom. Niezrównany
komfort i dynamiczne silniki, szklany
dach, 2-strefowa klimatyzacja, przednie
światła kierunkowe, a nawet dyfuzor
zapachu - wszystko jest teraz jeszcze
bardziej intensywne...

PEUGEOT. ZAPROJEKTOWANY, BY CIESZVĆ.

207

Przedstawione powyżej wyposaiaie jest ITIOlllDWal1e ~ U> w opcji, w Dleiności od wenji.
w salonie. 207 - zużycie paliwa: 4,5 1/100 km, emisja C02: 120 glkm, dla silnika
1.6 HDi 90 KM.

Szczegóły

ofenl)emy

DODATKI

mineralno-wltmnlnowe

KONCENTRATY

zul. Sikorskiego na ul. świętojańską 1/3 pokój nr 7
godziny otwarcia pozostają bez zmian (8.00-11.00)

·.§erdecznie zapraszamy

[ii]

HENDR.IX' FEED
• śnrtę.aojową i rzepakową
• olej rzepakowy i rybny • nawozy dolistne EKOPLON
• otręby pszenne, lizawki energetyczne z mikroelementami
• preparaty mlekozastępcze • pasze dla drobiu
• Przy większych mnówleniach . . . . . . ....
.
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PRZYJMĘ OSOBĘ NA STAŻ

z MOZLiWoŚciA zAYRUDNrn:NiA NA sfALH:
PO OiJBYGiU sfAZU

Od 1981 roku robimy swoje.
Profesjonalnie.
·

•

ale ;e .m1an11m1
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6.07.2006 r.

ZOSTANĄ

W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH .

STANIStAW PEtKA (1921-2006)
- Pasją jego życia była praca
·zawodowa w oświacie wspomina żona zmarłego
24 stycznia tego roku
Stanisława Pelki, byłego
kierownika,· a następnie
dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 4
w Łowiczu. • Rzadko wracał
do domu w dzień.
tmisław Pelka modziłsię28 marca 1928
roku w Ostrołęce pod Głownem. Jego
ojciec - Józef był cieślą, a ponadto dorabiał

S

sobiejakograjekweselny-gi1tłnahannonii.
Państwo Pelka mieli nieduże gospodarStwo,

które uprawiali na własne po117.eby. Stanisław Pełka miał dwóch braci Mieczysława
i Tadeusza oraz siootrę Z.Ofię. Matka Janina
zajmowala się domem i dziećmi Rodzinie
dobne się powodziło, w tym okresie byli
jednymi z bogatszych we wsi.

Pelka chodził do szkoły powszechnej w Lubiankowie, którą ukończył
w 1942 roku. Z tego czasu zachowało się
świadectwo szkolne w języku niemieckim.
- Na pewno był dobrym uczniem. Wniosek
toki można ~ na podstawie tego, jakim później był nauczyci.e/em - mówi ż.ona
Anna. - Ale był również jako dzieclw zadziorny.
1942rokuzmadjegoojciecpochorobie. Wówczas sytuacja majątko
wa zoacmie się pogorszyła. Ojciec był jedynym żywicielem kilkuosobowej rodziny,
a dzieci były jeszc2'A! małe. Najstarszy syn
Mieczysław w rok pó2niaj został wywieziony na roboty do Niemiec. 14-letni wówczas Stanislawmusiałzają;sięulrzymaniem
rodziny, poz.ostali jej członkowie uprawiali
niewielkie przydomowe pole. Jako nastoletni chłopak chodził zatem w okolice l)c}.
maniewic kopać okopy. W 1944 roku Stanisław Pelka rozpoczął naukę w gimnazjum
w Głownie. Uczył się tam pm:z trzy lata
Klasę czwartą skończył już w gimnazjum
w Łowiczu tutaj też napisał tzw. małą

Tutaj pomał, jako uczennicę najstarszej,
siódmej klasy, swoją przyszłą żonę Annę
Stępień. Mieszkała ona wówczas wraz
z rodzicami w Dębowaj Góae,gdziew 1945.
roku rozpoc7.ęła naukę w szkole podstaw<>wej, która miała tylko sześć oddziałów~ stąd
konieczność uzupełnienia jednego roku
w szkole w Bąkowie. - Jako nauczyciel był
bardzo kompetentny i wymagająq. Byłprzy
tym przystojny i podkochiwała się w nim
większość dziewcząt ze starszych klas - wraca wspomnieniami do czasów młodości
Anoa Pelka. Po skończ.eniu szkoły rozpoczęła naukę· w Liceum Pedagogicznym
w Łowiczu, zaś Stanisław Pełka zostałprae
niesiony do szkoły w Łaguszewie.
onownie los ich zetknął, kiedy pani
Anna rozpoczęła już swą pierwszą
pracę, również w zawodzie nauczyciela,
w szkole w Michałowie pod Skierniewicami. Jej przyszły mąż pracował wówczas

P

Stanisław

maturę. Świadectwo dojrzałości Stanisła

Serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze
mojej MAMY
.

i.P. ANNY JANKOW!KIH
składa

Andrzej Jankowski z rodziną

lar61 ,

Z żalem żegnamy zmarłego

dr ALEKSANDRA
ROMANOWSKIEGO

wieloletniego lekarza i byłego Dyrektora SPZOZ w Głownie
Wyrazy szczerego współczucia RODZINIE

z fizyki.

W domu był
raczej apodyktyczny, nie lubił sprzeciwu,
w szkole - M-prost przeciwnie - zaw.sze brat
pod uwagę zdanie wspólpracawników.
Muno, że wymagał dui,o od pracowników
i od siebie - nie miał konfliktów- opowiada
Anna Pełka. W pracy cieszył się szacunkiem. - W ~howaniu dzieci to ja byłam
bardziej wymagająca i konsekwentna, mąż
był bardzo pobłażliwy, ufał dzieciom. W 1984 roku przesz.edł na emeryturę, ale
jeswze pm:z 4 lata pracował na pół etatu
w „C"ZNYórce".
a emeryturze znalazł czas na swoje
hobby - grę w szachy i brydża Bardzo lubił spacerować. Codziennie przed
południem wychodził z domu na Bratkowicach w kienmku targowicy. Zazwyczaj po
drodze spotykał znajomych z którymi na-Był inny w szkole i w domu.

w wydziale oświaty Urzędu Powiatowego
i opiniqwał jej podanie o przeniesienie do
pracy w okolice Łowicza. Miał wpływ na
to, że otlzymała wolną posadę w szkole
w Łagiisz.ewie. Trafiła tam we wrześniu 1956
roku. Tutaj odstąpił jej nawet swoją kuchnię, w której urządziła sobie mieszkanie. On
sam, pracując w Łowiczu stołował się na
mieście. Po kilku miesiącach ~jomości,'
w styczniu 1957 roku wzięli ślub. Pan Stanisław ponownie pracował w szkole w Ła
guszewie. Zajmowali już wspólnie jego
mieszkanie przy szkole do 1962 roku.
W 1958 roku urodziła się im córka Sylwia
Na początku 1961 roku pan Stanisław p<>nownie podjął pracę jako inspektor w wydziale oświaty 1J1Z.l(du powiatowego, natomiast jego żona od września tego roku zaczęła pracować w Szkole Podstawowaj nr 2
w Łowiczu. W 1962 roku przeprowadzili
się do Łowicza, zamieszkali w niewielkim
mieszkaniu na osiedlu Kostka. W 1964 roku
państwo Pełka doczekali się syna Dariusza.
- Mąż był bardzo oddanypracy. Częrto pracowa/ dopóźna. Namniespoczywa/ywszystkie obowiązki domowe - dodaje pani Anna

25 czerwca: Ireneusz Borowski, 1.51, Łódź; 26 czerwca: Michalina
Nowacka, l.101, Kolonia Wola Szydłowiecka; 27 czerwca: Adam l(obuszewski,
1.84, Józefów; Zygmunt Bolesław Baić, 1.80, Głowno; 28 czerwca: Aniela Walę
dziak, 1.77, Łowicz; Władysław Czapnik, 1.90, Kompina; Leon Wejsman, 1.81,
Stryków; 29 czerwca: Władysława Bednarek, 1.72, Zduńska Wola; 30 czerwca: Andrzej Lewandowski, 1.60; Edward Słoma, I.73; Jerzy Owczarek, I.77, Głow
no; Józef Krasowski, 1.72, Osiny; 1 lipca: Franciszka Stawowska, I. 90, Kiernozia; Aleksander Romanowski, 1.68, Głowno; Krystyna Mikituła, 1.59, Głowno;
3 lipca: Władysław Domagała, I. 84, Głowno;

W

wcz.eśniej

W

wa Pełki z 1951 roku pochodzi z Liceum
Pedagogicznego w Łowiczu. Przed jego
uzyskaniem, w 1948 roku, zaczął już pracować jako nauczyciel w szkole podstawowej w Bąkowie, a naukę w liceum kontynuował w trybie zaocznym. Zajęcia
nasilone były szczególnie w okresie ferii
i wakacji. Początkowo uczył chemii i fizyki, później również matematyki i wychowania fizycznego. W pierwszych latach po wojnie jeden nauczyciel uczył
nieraz kilku przedmiotów, szczególnie
w podstawówkach. Wraz z przydziałem
pierwszej pracy, otrzymał też przydział
mieszkania tuż przy szkole w Bąkowie.

W latach 60-tych dodatkowo pracował
w kolegium do spraw wykroczeń. Posiedzenia odbywałysiępopołudniami trzy razy
w tygodniu.
1970rokuStanisławPelkazostałkie
rownikiem Szkoły Podstawowaj nr
4 w Łowiczu, była to wówczas szkoła ćwi
r:=ń. To tutaj testowano wszelkie nowinki
edukacyjne i metodyczne, stąd była to szkoła
bardzo nowoczesna. AnoaPelka, bę_dąc jesz~w ,,Dwójce", pod kierunkiem profesora
Gl(hury ze Studium Nauczycielskiego prowadziła eksperymenty edukacyjne. Jej lekcje były hospif9wane nawet przer.gości zagranicznych. Mąż chciał jej stworzyć lepsze waruńki rozwoju i oferował pracę
w szkole, którą kierował. - Nie chciałam się
zgodzić na praą z mężem, ale on bardzo
nalega/. Doszło wówczas nawet do niewielkiego konfliktu mU:.dzy nami. Ja jak zwykle
ustąpiłam - wspomina żona zmarłego.
W 1971 roku rozpoczęła więc pracę
w „Czwórce" i robiła to, co do niej należało.
Cały czas Anna i Stanisław Pełka d<>kształcali się, uczestniczyli niemal we
wszystkich możliw'ych kursach i szkoleniach. Zdobyli dyplomy uzyskania kwalifikacji równoważnych wyższym studiom zawodowym, pan Stanisław z wychowania
fizycznego w 1978 roku, a pani Anna rok

t

ODESZLI OD NA'.S (25.06-3.07.2006 r.)

N

wiązywałrozmowy. Niemiałczasudladzie

ci, alejużnaemeryturzepoświęciłsięwnucz
kom, szczególnie najstarszej Katarzynie,
która mieszka wraz z rodzicami w Łodzi.

składają:
R-977

Dyrekcja i pracownicy Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie

Powstoie konolizocio no Koliskiei
analizację sanitarną wz.dluż ulicy Kaliskiaj w Łowiczu, na odcinku od uli- ,
cy Starzyńskiego do ulicy Lnianej oraz
w ulicy Dziewiarskiej, rozpoczął budować
Oddział Wodociągów i Kanalizacji łowickie
go ZakladutrsługKomuoalnych. Pracerozp<>czl(ly się od odwodnienia terenu popnez
założenie na ci.ęści trasy kolektora igłofil
trów pocDączonych do pomp odsysaj~ch
wodę z gruntu. Roboty będą prowadzone
nie w samym pasie drogowym, ale od
wschodniej strony ulicy Kaliskiej. - Teren
jest nisko poloi,ony. a do tego kolektor bę
dziemy ukJada/i w głębokich wykopach. Bę
dzie to trudna inwestycja - prz.ewiduje kie-

K

~iaurodziłasię~ 1983 rokui~wa- ·Zmiany

godzin procy

kacje spędzała u dziadków w ŁoWiczu. Pan
W środę od 9do17, a w piątek od
Stanisław spędzał z nią całe dnie. - Mogli
rozmawiać kilka godzin o wszystkim, nigdy 8 do 16 -to podstawowe zmiany goim się temaJ nie kończył - wspomina żona. dzin pracy Urzędu Miejskiego w ŁoMniej związane z dziadkami są córki syna- wiczu, które zaczną obowiązywać
KarolinaiPaulina,któremieszkająwe Wło- od środy 12 lipca.
cławku. Wnuczki bardzo rozpieszczał, poastosowdnezmiany są dostosowaniem
zwalał im na wszystko.
do obowiązujących przepisów w zaZmarł w styczniu tego roku po kilkuletkresie cmsu pracy pracowników sa(eb)
niej walce z chorobą.
morzqfiowych -WY.iaśnia Anoa Czubak, sekretarz miasta. Urzędnicy nie mogą prac<>wać cDużej niż 8 godzin dziennie. Do tej pozy
w środy urząd pracował od 8 do 17,
a w piątki krÓcej, bo od 8 do 15.

z

rownik Oddziału Wodociągów i Kanalizacji
ZUK. Zbigniew Bochenek. Na drodze kolektora będzie również kilka drzew do wycięcia- wsą$iedztwie kanału prz.ecinającego
ulicę Kaliską

Budowa kanalizacji pozwoli na podlącz,e
nie do niej domków na Dziewiarskiej i przyległych ulicach, w tym również na tych, które dopiero będą powstawały na pi:ywatnych
terenach za ulicą Kaliską Jest to również
przygotowanie pod przyszłą modernizację
ulicy Kaliskiej i budowę obustronnychchodnikówwz.dlużniej. Prace przy budowie tego
kolektora powinny zostać zakończone do
(mak)
końca wneśnia.

Urzędu

Mie1"skiego

· Z korzyścią dla interesantów mrlenił się
też czas pracy kasy Urzędu Miejskiego,
w związku z wydłużeniem obsługi kasowej w poniedziałki, wtorki, czwartki
i piątki do 14.30 (zamiast do 14.00)
z zachowaniem możliwości załatwienia
spraw w urzęc!Eie w środy do godz. 17
i obsługą kasową tego dnia do 16.00, tj, bez
zmian.
Od 12 lipca Urząd Miejski czynny więc
będzie w godz. 8-16 w każ.dy poniedziałek,
wtorek, czwartek, piątek, a w środy od 9 do
17.
(eb)

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

Oni zagraiaiq naszemu iyciu
W okresie od 28 czerwca do

zatrzymała nast9puJących nietrzeźwych, zagrażających

3 lipca pollcja

tyciu Innych utytkownlków dróg
I sobie, kierowców I rowerzystów.
28 czerwca: 32-letniego Zbigniewa
R. na rc,>werze w Zdunach (0,53 mg/
dm 3 alkoholu w wydychanym powietrzu), 55-letniego Stanisława R. na rowerze w Zdunach (0,45 mg/dm3 ).
30 czerwca: 47-letniego Wiesława
M. jadącego ciągnikiem w Grudzach
Starych w gminie Łyszkowice (0,77 mg/
dm 3), 52-letniego Mirosława S. na rowerze w Grudzach Starych w gminie

Łyszkowice

(0,88 mg/dm3), 41-letniego
Krzysztofa W. na rowerze w Jamnie
w gminie Łowicz (0,27 mg/dm3), 56-letniego Wojciecha Cz. na rowerze w Bielawach (0,71 mg/dm3), 42-letniego Mirosława S. na rowerze w Rogóźnie
w gminie Domaniewice (1,67 mg/dm3),
43-letniego Krzysztofa W. jadącego rowerem w Karsznicach w gminie Chą
śno (0,81 mg/dm 3), 43-letniego Mieczysława G. jadącego rowerem w Janowi..
cach w gminie Nieborów (0,84 mg/dm3).
1 lipca: 24-letniego Michała K. na r<>werze na ul. Mostowej w Łowiczu (0,44
mg/dm3 ), 53-letniego Krzysztofa B. na

rowerze na ul. Mostowej w Łowiczu
(0,2 mg/dm3}.
2 lipca: 53-letniego Zdzisława A. na
rowerze w Jastrzębi w gminie Łowicz
(1, 17 mg/dm3).
3 lipca: 20-letniego Bogumiła P. na
rowerze na ul. Sikorskiego w Łowiczu
(O, 73 mg/dm3), 64-letniego Władysława
S. na rowerze w Czerniewie w gminie
Kiernozia (0,29 mg/dm 3 ), 74-letniego
Jana K. na rowerze w Niedzieliskach
w gminie Kiernozia (0,29 mg/dm 3).
4 lipca: 38-letniego Krzysztofa A. na
rowerze w Przemysłowie w gmihle
Chąśno (0,87 mg/dm 3).

H. SKRlYDLEWSKA
CERTYFIKAT .JAKOŚCI ISO 900"1

ul. Łowicka 7111 tel. (0-42) 710-71-90, 719·30-24 (czynne całą dobę)
ZGIERZ, ul. Parzęczewska 6, tel. (0-42) 717·00-00 (czynny całą dobę)
ŁÓD!, tel. (0-42) 672-33-33, 672-30-27 (czynne całą dobę)

GŁOWNO,

• ŻALATWIAMY FORMALNOŚCI WZUS
• WYPŁACAMY ZASIŁEK ZUS
•KREMACJE
• przewóz osób nnarłych du chłodni
• przewozy międzynarodowe
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BIESIADA JAK ZADNI INNA

Dwa dni: najpierw na
sportowo, potem przy muzyce
i jadle, .bawili się mieszkańcy
dzielnicy Korabka przy
kościele parafialnym
pw. Matki Bożej Nieustającej
Pomocy na szóstej
już biesiadzie parafialnej,
która odbyła się
w miniony weekend.

P

łówki. W sumie z loterii udało się zebrać
6 tys. zł, które są już wykorzystywane na
dofinansowanie WY.iazdu wikarego ks. Bogdana Skóiy z 30-osobowągrupą młodzieży
z parafii na letni wypoczynek na Mazuiy,
dokąd pojechali wponiedzial:ek3 lipca. Cz.ęść
pieniędzy zostanie także wydana na wyjazd ok. 40-osobowej grupy w góry z ks.
Wiesławem Frelkiem - w sierpniu.
Pomiędzy godzinami 19 a 20 muzyka
biesiadna ustąpiła miejscu pieśniom religijnym w wykonaniu młodzieży z parafii.
O godz. 20 były wikary ks. Tomasz Jac-

·Łyszkowice

Tor motocrossowy .
prawie gotowy
u_końcowi ~bliżają się roboty
ziemne związane
z organizowaniem toru
motocrossowego w sąsiedztwie
targowiska w Łyszkowicach.
Tor powstaje z inicjatywy
miejscowego Gminnego Ośrodka
Kultury. W ostatni weekend tor
testowały już pierwsze motocykle.

K

- Mam nadzieję, że tor przyjmie
i ściągnie do Łyszkowic ludzi
zainteresowanych tym sportem

o raz kolejny parafianie z Korabki pokazali,. że tworz.ą prawdziwą wspólnotę. W niedzielę około godz. 17, gdy ruszała biesiada, pod sceną siedziało ok. 200 osób,
a kolejnych 100 korzystało z możliwości
posilenia sięjadłem seiwowanym na dwóch
stoiskach. Była kiełbasa z grilla oraz wypieki i Slll'Ówki, które w domach przygotowali
okoliczni mieszkańcy. Ks. probos?.cz Wiesław Frelek, zgodnie z tradycją ubrany
w księżacki strój ludowy, powiedział nam,
· że jest pełen podziwu, zarówno dla mło Kiełb.asy z grilla cieszyły się · ogromnym powodzeniem, a i smacznego
dzieży z działających przy parafii wspól- ciasta dziewczętom w strojach ludowych też nikt nie odmawiał.
not: Oazy, Katolickiego Stowarzyszenia
kowski odprawił mszę świętą, po której rozMłodzieży i oczywiście dorosłych skupionych min. w Radzie Parafialnej. Bo to oni pocz,ęła się zabawa taneczna, trwająca do
zadbali o organizację wszystkich atrakcj~ godziny 23.30. Ten ostatni punkt biesiady
był nowością. Okazał się świetnym pomysłem, bo parafianie bardzo dobrze się bawili,
Najlepsi uczniowie łowickich
były tańce i wspólne śpieWanie.
szkół podstawowych i gimnazjów
ainympunktemniedziełnegoprogra odebrali 29 czerwca na sesji Rady
mu biesiady było wręczenie nagród Miejskiej w Łowiczu z rąk burmiw rywalizacji sportowej, która odbyła się strza Ryszarda Budzałka oraz
w sobotę I lipca. Wzięłowniej dział ponad przewodniczącego Rady Miejskiej
40 młodych ludzi. Zwycięzcy wszystkich Krzysztofa Kalińskiego listy gratukonkurencji otrzymali puchary. I tak lacyjne.
w siatkówce wygrała drużyna „Orliki"
śród wyróiniooych UC"llliów byli:
w składzie: Przemysław i Damian Koło
Anna Szewczyk - uczennica
Start! Chłopcy na dystansie 400 m. dziejczyk oraz Jacek Koza. W wieloboGimnazjum Nr 1 w Łowiczu,
jach dla dzieci (bieg na 40 m, zl>ieranie
wpływając tym samym na wytworzenie piłeczek na czas i strzał do bramki) naj- Patrycja Gładka - uczennica Gimnazjum
lepsi byli (pierwsze miejsca dziewcząt Nr 2 w Łowiczu, Teodor Świątkowski
prawdziwej wspólnoty Kościoła.
Oprócz jadła i występów na scenie, min. i chłopców): wśród klas I Wiktoria Ko- - uczeń Pijarskiego Gimnazjum Królowej
kapeli Jaśka Szwarockiego oraz muzyków smowska, Tomasz Wieteska, klas Il: Ka- Pokoju w Łowiczu, Michał Słomski
i tancerzy w strojach ludowych pod kienm- rina Panek, Michał Rutko~ kl. ID: Ewe- - uczeń Gimnazjum Nr 3 w Łowiczu, Mikiem Daniela Boczka, od rana w niedzielę lina Sołtysiak, Bartek Jaska W wieloboju chał JanoCha - uczeń GimnazjumNr4 w
2 lipca sprzedawane były losy, każ.dy z nich młodzieży (bieg na 400 m, strzały do bram- Łowiczu, Łukasz Łaziński :uczeń Szkogwarantował wygraną, wśrod nagród były ~ bieg po torze przeszkód) najlepsi byli: kl. ły Podstawowej Nr 7 w Łowiczu, Klaudia
attykuły żywnościowe, jak i gospodarstwa N-V: Julia Biyła, Jacek Koza, kl. Vl: To- Modrzejewska - uczennica Szkoły Pod·domowego. Ukoronowaniem loterii było masz Konrad, klasy gimnazjum: Maria stawowej Nr I w Łowiczu, Sara Wojda
- uczennica Szkoły Podstawowej Nr 2
rozlosowanie wśród uczestników nagród Kwestarz, Przemysław Kołodziejczyk.
(tb) w Łowiczu, Michalina Kołaczek- uczengłównych - odtwarzacza DVD i mikrofu-

się

i pełna widownia pod
w czasie Biesiady na Korabce oznaczają tylko jedno - dobrą

- powiedział nam pomysłodawca
zorganizowania toru,
kierownik miejscowego ośrodka
kultury Piotr Klimkiewicz.
Tor będzie również wykorzystywany
dla rowerów, samochodów
terenowych i tzw.• kładów".
GOK czyni starania, żeby jeszcze
w tym roku zorganizować na nowym
łyszkowickim torze imprezę
motocrossową o charakterze
regionalnym.

zabawę.

(mak)

Łowiczanki
sceną

Prymusi wyróżnieni ~ nagrodzeni

W

Firma BAUMIT Sp. z o.o. należy do jednego z największych producentów
materiałów budowlanych w Europie - koncernu Schmid Industrie Holding,
W związku z planowaną realizacją budowy
kolejnej w Polsce fabryki, w Łowiczu,

List gratulacyjny z rąk burmistrza Ryszarda Budzałka przyjmuje Teodor

Świątkowski z pijarskiego gimnazjum.

mea

Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łowiczu, sandra Gąsecka - uczennica Pijarskiej
Paulina Talarowska - uczennica Szko- · Szkoły Podstawowej Królowej Pokoju
(eh)
ły Podstawowej Nr 4 w Łowiczu, Alek- w Łowiczu.

avante®

POSZUKUJEMY PRACOWNIKA
baumit.com

NA STANOWISKO:

WY PRODUKCJI
WYMAGANIA:
minimum średnie techniczne (elektryk, elektronik, automatyk, informatyk, mechanik)
komputera, znajomość pakietu MS Office
doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata pracy związanej z zarządzaniem
grupą pracowników powyżej 1qosób. Mile widziane doświadczenie w produkcji chemii budowlanej.
• dodatkowe wymogi: dyspozycyjność, mobilność, solidność, dociekliwość,
konsekwencja w działaniu oraz cechy przywódcze
• dodatkowym atutem będzie znajomość języka niemieckiego lub angielskiego
• w okresie początkowym (lipiec - grudzień 2006) przewiduje się w ramach szkolenia
zatrudni~nie w zakładzie Produkcyjnym w Piotrko~ie Tryb.
• wykształcenie

•
•

biegła obsługa

ZAPEWNIAMY:
• stałą, opartą na zachodnich wzorcach pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
• możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego,
• atrakcyjne wynagrodzenie.
Prosimy o przesyłanie swoich dokumentów z zamieszczoną klauzulą o Ochronie Danych Osobowych
do końca sierpnia 2006 roku na adres:
Baumit Sp. z o.o., ul. Wronia 59, 97-300 Piotrków Trybunalski,lubpiotrkow@baumit.pl
FIRMA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODPOWIEDZI TYLKO NA WYBRANE OFERTY.

Debiutroku 2005

oczekuj i wymagaj

więcej ...

KOTLY NA EKOGROSZEK

KOTLY MIALOWO.WfGLO~

. .....,

GRZEJNIKI ALUMINIOWJ
lll8łal81Je &o. ~ " ' VAf

* bezpłatne koszłotysy i porady techniczne
llł] THERMO-STAN
TECHllKA GRZEWCZA

ŁOWICZ.

--

GŁOWNO.

\apoleońska

(0-l6) 837-83-93
12. tel.
- - - - -- - - ul. Biela1•,ska 17. tel. (042) 719-15-26

ul.

----

-

--

-
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PASIAK DLA OSTROt Kl I LUBLINA

- Obserwując ten festiwal widziajak rodził się z niczego, a dzisiaj Łowicz nie powinien już mieć
kompleksów w stosunku do innych
miast, gdzie odbywają się podobne imprezy- powiedziała nam Mira
Bobrowska, etnograf, ekspert polskiej sekcji CIOFF - międzynarodo
wej organizacji stojącej na straży
autentyczności prezentacji ludowych, a w czasie łowickich Ogąl
nopolskich Spotkań Folklorystycznych „O Łowicki Pasiak", które odbyły się w miniony weekend przewodnicząca składu jury.

Eligiusz Pietrucha, kończący w tym roku 70

łam

•

lat, otrzymał kwiaty i podziękowania za
ponad 30-letnią pracę na scenie od btmnistrzaŁowiczaRyszarda Budzałka. Ks. Wiesław Skonieczny, proboszcz parafii katedralnej w Łowiczu powiedział przy tym, że tak
jak nie wyobraża sobie rosołu bez pietrusz-·
ki, tak festiwalu bez Pietruchy, za co otrzymał gromkie brawa. Proboszcz zgodnie
z tradytją i tym razem dał namówić na popis wokalny na scenie odśpiewując przyśpiewkę na łowicką nutę.

Stoiska tylko

łowickie

Wtymrokubyłowpobliżumuszli:znacz

nie mniej stoisk z wyrobami sz.tuki ludowej
niż chociażby w roku minionym, zabrakło
przedstawicieli innych regionów Polski.
Twórczynie, które prezentowały swój dorobek i oferowały go do sprzedania, reprezentowały tylko Ziemię Łowicką. Jak przymały w rozmowie z nami, handel stał na
dość przyzwoitym poziomie, kupującyc}l
było sporo, ale jeszcze większe było zainteresowanie rękodziełem, dużo było ludzi po
prostu oglądających. Stoiska te były SZJ.:rególnieobleganeff7.elc:złooków ~i francuskiej i niemieckiej, a także członków goszczą.:ych w Łowiczu zespołów.
(fh)

festiwalu udział wzięło 9 zespołów
reprezentujących wiele regionów
Polsla. Jury ocerńało je w dwóch kategoriach: zespołów autenty=ych i opracowanych. W pierwszej nagroda główna ,,Łowic
ki Pasiak'' i 2.500 zł została przy71lllilll zespołowi OSTROŁĘKA z Ostrołęki, reprezentującej Kmpie. Pierwsremiejsce i nagrodę w wysokości 1.500 zł przyznano~
łowi Wierchy z Milówki w Beskidzie Zywieckim, za bogactwo walorów etnograficznych regionu ukazane we fragmentach wesela Dwa rownorzędne drugie miejsca i nagrody po i.ooo zł przyznano z.espołowi
Mały Haśnik z Węgierskiej Górki również
reprezentującego Beskid Zywiecki za dobór reper1.Um;µ i wysokie walory muzyki, Masovia z Płocka przedstawiła program zarówno ludowy, jak i tańców natańca i zabaw oraz ich artystyczną prez.en- rodowych, w którym na scenie tańczyły panie w białych sukniach i ułani.

W

niestety 7.danało się im błądzić. Większość
z nich była bowiem po raz pierwszy w Ło
wiczu.

Ile ma festiwal•
bez Pletr•c•y
estiwal cieszył się w tym roku bardzo
zainteresowaniem, praktycznie
przez cały czas trwania koncertów, widownia była p:zynajmniej w połowie 7.apełnio
na Pizy wręczaniu nagród w niedzielę, pl'o- To co zachwycało, to strój młodych Nawojowiacy z Sądeckiego pokawadzący od początku spotkanie, many ło- w weselu zespo/u Łowiczanie Stawa- zali program weselny z własnych
wicki przewodnik, konferansjer i gawędziarz rzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze. stron.

F

dużym

Pięknie,
Nawojowiacy z Nawojowej, pierwszy z prawej
starszy uczestnik festiwalu.

"Łowicki

Pasiak" i 2.500 zł -

nagrodę

główną zdobyły (od lewej) zespoły
OSTROŁĘKA i JAWOR.

Bronisław Biegański,

naj-

Muzykę

jilk na królewskim dworze

i taniec baroku zaprezentowano w łowickim muzeum

Sala barokowa łowickiego muzeum była 2 lipca wypełniona po
brzegi. Ci, którzy się spóźnili, musieli zająć miejsca „za kratą"
w holu na dostawionych ławkach.
Słuchając gromkich braw na ko·
niec występu trzeba stwierdzić, że
łowicka publiczność była zachwycona przedstawieniem „Dwór staropolski" w wykonaniu Kapeli
Dworskiej Consortium Sedinum
Niektóre inscenizacje qdbywały się oraz Baletu Dworskiego z Karkow karczmach, gdzie za szynkiem wa Ardente Sole.
stał długobrody żyd.

W

ystęp zainaugurował VII edycję

tację, a~ zespołowi Nawojowiacy z Nawojowej reprezentującego Lachy Sądeckie
za stylową prezentację tańców tego regio-

ntt

N

agrodę dodatkową ufimdowaną przez

DocenUi serdeczne

c

przJltcl•

ieszymy się i t.o bardzo! Wyjaz.d do Łowicza był wyjazdem w ciemno, ale po-

Cepelię w wysokości 1.000 zł, otrzymał Zespół Regionalny z Bukowca prez.entujący obyczaje Wielkopolski. Nagrodę
przyznano za trosldiwąpielęgnację folkloru
własnej wsi i jego stylową prezentację
w gwarze, muzyce, tańcu, strojach i oby-

wiem, że jesteśmy bardzo mile zaskocuni:
zaangażowaniem ludzi, reakcjami na nas

czajach.
W kategorii zespołów opracowanych nagrodę główną - ,,Łowicki Pasiak'' i 2.500 zł
o1Izymał zespół JAWOR z Lublina Pierwsz.e miejsce i nagrodę w wysokości 1.500 zł,
jury przyznało i.espołowi Masovia z Płocka. DwaróWilOl7.ędnechugiemiejsca i nagrody 1.000 zł przyznano z.espołowi Łowicza- _
nie Stowarzysrenia Regionalnego Wsi Unecze z Łowicza za kultywowanie tradycji regionu oraz i.espołowi Wolbommie z Wolborza pod TOIIlllS'ZOwem Mawwieckim, reprezenllrjącernu region opoczyńska-rawski.

odebraniu nagrody. Instruktor Marzena
Dźwierzyńska pochwaliła Łowicz, że to
miasto ,;z klimatem" i bardzo dobrze się tu
czuła przez dwa festiwalowe dni, znalazła
tu inspirację do dalszej pracy i działania Za
szczególnie cenne uważa możliwość spotkania sięprzy okazji re specjalistami i omówienia niedociągnięć, jakie pojawiły się
w czasie występów. Członkowie zespołów,
które gościły w naszym grodzie chwalili organizację, zaplecz.e, wanmki socjalnenanoclegach. Wskazywali tylko na potrzebę dolą
czenia przewodnika do każdej z grup, bo

wczasieprzemarszuulicamimiasta,poz,drrr
wieniami, oklaskami, rozmowami, zainteresowaniem-powiedziałnamchoroografze
społu Jawor Jan Pogonowski, chwilę po

Wędrownego

Festiwalu Filharmonii Łód71ciej ,,Kolory Polski".
Zaprezentowany program składał się
w większości z utworów tanecmych, napisanych przez kompozytorów baroku, działającychna pizełomieXVI i XVII wieku na
dworach polskich, w tym dworze królewskim w Krakowie. Usłyszeliśmy utwory
min. Jakuba Polaka, Adama Jarzębskiego,
Bartłomieja Pękiela, jak i kompozytorów
zagranicznych: Fabrizio Caroso czy Tarquinio Merula Łowicka publicmość była zachwycona grą kapeli. tym bardziej, że wykonywała ona utwory na tak rzadko słysza
nych w ł.owiC2ll instrumentach jak klawesyn, flety wykonane z rogu bawolego czy
skrzypce barokowe. Znakomitym dopehrieniem muzyki był występ baletu Ardente
Sole. Choć tańczył on tylko w pięcioosobo
wym sldadzie, bo na tyle pozwalało miejsoe
w sali, to jednak możliwOOć obserwowania
tańca opracowanego na· pod.stawie przekazów historycznycłi dała publiczności
ogromną satysfukcję. Warto tu podkreślić,

Łowiczanie

mogli odkryć barok na nowo, dzięki występowi kapeli i baletu
dworskiego w łowickim muzeum.

~

ż.e tanceu.e ubrani byli w stroje będą;:e kopiami strojów dworskich obowiąz.ających
na dworach Polski w okresie barokll

W sobotę

Kursu Mistrzowskiego Techniki i Intetpretacji Wokalnej w Radziejowicach.
OperazeswojąakcjątoczącąsięwXVII
wiecmymklasztor:ze,jakmająnadziejęor

ganizatorzy, dobrze się wpisz.e w scenerię
barokowej kaplicy łowickiego muzeum.
Camerata VlSlulajesti.espołemdzialaj~
i, k.tóizy nie byli na przedstawie- od~ lat Ma na swoim koncie na-

kolejna atrakcja

C

niu, jak i ci, k.tóizy czują niedosyt, grania dla Polskiego Radia, BBC, wystqJy
w sobotę 8 lipca będą mogli poza granicami kraju, także na festiwalach
ponownie obcować z muzyką klasyczną. i jest uważana za jeden z najlepszych ZJ>O godz. 20.00, także w sali barokowej ło społów muzyki ~. który z powowickiego muzeum, wystawiona zostanie dz.eniem radzi sobie z programem muzyki
jednoaktowa opera G. Pucciniego pt ,,Sio- od późnego baroku do c:za<JiJw współcze
stra Angelica" w wykonaniu zespołu Ca- snych.
merata VIStula oraz solistek, uczes1niczek
(tb)
już

-

SAMOCHODOWE
Auto-części

Mercedes 207 slazyniowy, sprawny, 3500 zł
-sprzedam. ,Tel 0602-017-895 (piątek).

Tel. 046/838-90-34, 0691-730-162. ·

Peugeot 309 1.6 benzyna, gaz, 1987 rok,
stan dobiy - sprzedam. Tel. 0698-334437.

Absolutnie cale osobowe, usikodzo.
ne ·kupię. Tel. 046/831.a5-71,

Volkswagen Tramporter (9 D, 19'.12 rok, .
stan dobiy - sprzedam. Tel. 046/861-25-00.

'

Renault, Citroen,
Peugeot. Wygoda 39, k. Łowicza.

0501-681-806.

-

Seat lbi>a 900 +gaz, 1991 rok, 191 tys. km,
2700 zł - sprzedam. Tel. 0601-197-986.

Auta bezwypadkowe, uszkodwne Tel 0509-228-325.
Kupię osobowe (całe, rozbite,

kupię.

Fiat l 26el, 1993 rok, zadbany, przebieg
64 tys. km - sprzedam. Tel. 046/837-91-03
po 18.00.

skorodowane).

Seicento 1.1, 1999rok,żólty,gaz-sprzedam.
Tel. 0604-938-246, 046/837-01-91.

Honda Civic 1.5 16V V4ec, 1996 rok,
klimatyzacja, wyposaż:ona - sprzedam.
Tel. 0888-2854n.

126p, 1993rok-sprzedam. Tel.0694-584-123.

Tel. 0502-299-100.

Seicento 900, 1999 rok,

biały,

instalacja gazowa, stan dobry • sprzedam.

Tilł.046/837-ł1-13,0601.s44MOG.
Każdy japoński kupię.
Każdego

Tel. 0515-175-977.

VW - kupię. Tel 0500-167-070.

0 - 0 : TICO, Matiz,

lanos, Nexia, stan obojętny.
Teł. 0692-639-555.
KupiQ ŁadQ. Tel. 0604-228..a14.
Zlomowanie pojazdów.
Tel. 0608-155-264.
Powypadkowe, spalone •

CC 700, 1995 rok, czerwony, stan bdb
- sprzedam. Tel. 0509-714-093 po 16.00.

Fiat Marea combi 1.8, benzyna, 1997 rok, cmtralny zamek, 2 X poduszka powietrzna, ABS,
elektryczne szyby, radiomagnetofon, elektryczne lusterlca, klimaty2'1tja, immobili:z.er,
lakier metalik błękitny, dzielona kanapa,
sprowadzony, 9500 zł (do negocjacji)
- sprzedam. Tel. 0604-411-878.

Auta japońskie •

kupię.

kupię,

golówka.

Teł. 0515-175-9n.

Polonez Caro 1.9 D, 1991 rok, bak
- sprzedam. Tel. 0511-058-575 po 16.00.
Silnik do Golra D 1.6 + slazynia biegów 5
- sprzedam. Tel. 0888-310-631.
Skrzynio-wywrotkę

6,40x240xl40
- sprzedam. Tel. 0504-105-140.
kupię każdy

model Fiata,
Daa;woo, Opla, Skody, Seata
Tel. 0608-409-744.

Absolutnie

Opel Vectra B 1.6 16Y, 1996 rok- sprzedam.
Tel. 046/838-61-38 po 20.00.
Palio Weekend 1.6, 1999 rok, gaz,
I właściciel, elektryczne szyby - sprzedam.
Tel. 0504-198-231.
Opel Coraa 11 D, 1993 rok, c:zerwooy, stan
bdb, garaż.owany, mały praebieg - sprzedam.
Tel. 046/838-08-66.

Polonez Caro 1.4, 195 rok - sprzedam.
Tel 046/837-10:S3, 0660-378-456.
Nis.wl Vanette 23 D, XD 1995 rok, I t,
16900 zł. Tel. 0606-228-526.
Citroen Jumper 2.5 D, 1994 rok, 9-0SObowy
sprzedam. Tel. 046/839-03-26.

~

Carina D -~w całości lub na ~i.
Tel. 0607-302-816.
l 26p, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 0880485-025.
Skoda Felicia 1.6 Volkswagen, 1999 rok, gaz,
wspomaganie, poduszka powietrzna, I wlaśęiciel, serwisowany, 9500 zł - sprzedam.
Tel.0607-273-734.
Toyota Carina E 2.0 D, 1993 rok, S2a1Y
metalik- sprzedam. Tel. 0601-922-073.
VW Golflll 1.4 benzyna, 1995 rok, 2 poduszki powietnne, wspomaganie, szyberdach,
8700 zł- sprzedam. Tel. 0601-204-034.
Seat Ibi1.a 1.4 benzyna, 1996 rok, 7700 zł
-sprzedam. Tel. 0504-129-814.
Seirento 900, 1999 rok - sprzedam.
Tel. 0609-500-982,
Man chłodnia, 17 palet, z windą, 1994 rok

- sprzedam. Tel. 0696-035-281.
C~i do Poloneza, Peugeot 205,
Renault 19- ~Tel. 0509-010.252.

Opel Astra D combi 2.0 D1L l 6V, 2000 rok
- sprzedam. Tel. 0888-445-079.
Hyundai S Coupe 1500, 1994 rok, 4200 zł
(donegocjacji)-sprzedam. Tel.0500-738-600.
· Polonez Truck 1.6 gaz, 1997 rok,
-sprzedam. Tel. 0606-395-168.

stan bell

• sprzedam. Tel 046/837-3M&,
0603-422-607.

Fiat Seicento, 2000 rok, 40 tys. km,
1 wlaściciel, salon, dodatki - sprzedam.
Tel. 0608-064-544.

kupię.

Teł. ()608.639..660.

Auta •

Fiat Seicento 900, 1999 rok, wlaścicielka
- kobieta - sprzedam również na raty.
Tel. 046/ 838-79-27.

Opel Astra, 1997 rok, gaz,

Teł. 0601~17-279.

składak

RenaultLagunacombi 1.8, 1997rok, 180tys.
km, alann, pilot, c.zamek, el. szyby, ABS,
podusOO, stan dobiy, pQ wymianie zawieszenia, 9500 zł - sprzedam. Tel. 0698-565-005,
046/861-25-76.
Opel Vectra D +gaz, 1993 rok, c. =ek,
aiJbag. alufelgi, el.szyby, szyberdach,
el. lusterlca, tapicerka welurowa - sprzedam.
Tel. 0608-511-258.
Opel Astra combi I. 7 TD isuzu,
1994 rok, 190tys. km-sprzedam.
Tel. 0660-704-940, 046/839-0944.
Seat Cordoba 1.4 +gaz, 200 rok, salon
Polska - sprz.edam. Tel. 0698-816-015.
Kupię każ.dy sam-Ochód (może być rózbity)

lub w komis do sprzedania, powyżej
1990 roku. Tel. 0605-095-882.

Seat Cooloba 1.4, 1996 rok, 130 tys. km,
I właściciel, saloó, dodatki, bezwypadkowy
-sprzedam. Tel. 0506-177-589.
Daewoo Matiz, 2000 rok, ABS, 2 x aiJbag.
złoty- sprzedam. Tel. 0691-809-709.

Golf D 1.6 + gaz, 1987 rok, biały, stan bdb,
atrakcyjny wygą! - sprzedam.
Tel. 0660-437-403.

Polonez Caro 1.6 gaz, 1994 rok, ~y
- sprzedam. Tel. 046/839-07-01.
Cinqua:ento 700, 1995 rok, kolor malinowy
-sprzedam. Tel. 0502-086-597.
S11211ki GSX (,OO F, 200V2002 rok, salon
- sprzedam pilnie. Tel 088().400-936.

t.uk-sprzedam. T~l. 046/839-13-52.
Skoda Favorit, 1993 rok, do remontu
_sprzedam. Tel. 0694-370-l'n
Fiat Brava 1.4, gaz, 1998 rok, 5-<lrzwiowy,
granatowy - sprzedam. Tel. 0509-561-0'.15.

Renault Scenic 1.6, 1998 rok, =:rwooy,
7.adbany, mały przebieg - sprzedam.
Tel. 0606-334-029.

opcja, zarejestrowany

·Cinquecento 900, 1994 rok - sprzedam.
Tel. 046/839-01-01.
Citroen Xsara combi 1.6, l 99&/1999 rok
- sprzedam. Tel. 0602-848-407. '
Golfcombi l.4E, 1995rok,bialy-sprzedam.
Tel. 0607-549-505.
Ford Escort 1.3, 1997 rok-sprzedam.
Tel. 0693-155-811.
Polonez 1.6, benzyna + gaz, 1994 rok
- sprzedam. Tel 0601-256-323.
Peugeot 406 2.0, gaz, 199&/1999 rok,
20000 zł - sprzedam. Tel. 0505-083-574.
Peugeot 206, salon - sprzedam.
Tel. 0692-920-434.
Przyczepkę - sprz.edam. Tel. 0602-230-475.

Ford Transit 2.5 D, 1991 rok, 9-osobowy,
6800 zł - sprzedam. Tel 0510-425-014.

Reflektory do Forda Sieny, lampy tylne,
antrapy, ró:ine ~i plastikowe, koło
zapasowe-sprzedam. Tel. 046/831-02-12.

Fiat 126p, 1992/1993 rok - sprzedam.
Tel. 0660-676-226.

Peugeot 306, 1999 rok - sprzedam.
Tel 0661-922-891.

VW Golflll, 1992 rok, 6500 zł- sprzedam.
Tel. 0889-990-384, 046/837-08-42.

Opel Astra comb~ 1996 rok; Audi A3 TDI,
1997 rok - sprzedam. Tel. 0501-423-077.

Spraedam przy=pkę samochodową, 2 m
pod plandeką. Tel. 0509-065-751.

Tico, VD 1998 rok, I właściciel, autoalarm,
149 tys. km, cena do uzgodnienia - sprzedam.
Tel. 0606-214-119.
CC 900 - sprzedam. Tel. 0241277-91-87.

126p, 1991 rok, beżowy, ogizewarJ<I tylna
szyba, uchylne tylne szyby boczne, dmuchawa - sprzedam. Tel. 0505-715-122.

Matiz, XI1 1999 rok, srebrny, I właściciel,
kupiony w salonie, serwisowany - sprzedam.
Tel. 0607-017-223.

100, 1996 ro1c, biały, stan
dobiy, bezwypadkowy, radio, 3200 zł
- sprzedam. Tel. 0608-409-744.

Daewoo Espero 15 16V, gaz - tanio

Daewoo Matiz, 1999 rok, Joy, srebrny metalik, D wlaściciel, bezwypadkowy, stan dobiy,
8500 zł - sprzedam. Tel. 0608-409-744.

sprzedam. Tel 0506-138-631.
126p, 1984 rok - tanio sprzedam.
Tel. 0691--090-215.
Polonez Caro 1.6, 1994 rok, gaz + hak
-sprzedam. Tęl. 0693-332-566.

Opel Kadett combi 13, 1987/1996 rok,
z gazem; ŻUk, z gazem, 1981 rok, stan dobiy,
cena do uzgodnienia - sprzedam.
Tel. 0604-753-071.

Fiat Brava 1.4 l 2V, 1998 rok, stan bardzo
dobiy- sprzedam. Tel. 0506-561-361.

pełna

Skoda Felicia 1.6 GLX, 1998 rok, 10500 zł
(donegocjacji)-sprzedam. Tel. 051(}.744-872.

Opel Astra Sedan 1.4, 1996 rok, biala, D wła
bezwypadkowa, stan dobiy, 8200 zł
-sprzedam. Tel 0500-026-841.
c~

Opel Corsa, 1995 rok, niebieski, stan bdb,
bezwypadkowy - sprzedam.
Tel. 0693-085-730.
VW Passat, 1996 rok, krajowy - sprzedam.
Tel. 0889-344-873. I
Golfill 1.8 GT Specjał, gaz,1992 rok,
3-0rzwiowy, czarny, wspomaganie kierownicy, elektlyc2ny szyberdach, centralny zamek,
alufelgi, stan bardzo dobiy, bez wkladu finansowego - sprzedam. Tel 0600-991-367.
Sprzedam nową przy<=pkę
Tel. 0668-380-984.

samochodową,

Polonez Caro 1.6 OLE, XI 1994 rok
-sprzedam. Tel. 046'838-51-94, 0693-814-288.
126p, 1991 rok, 1100 zł (do negocjacji),
I właściciel - sprzedam. Tel 046/837-98-76.
Peugeot I 06 1.1 ~ 1993 rok, stan dobiy,
szyberdach, fotele podgrzewane, radio
- niedrogo sprzedam. Tel. 0505-406-307.
Maz.da6262.0TD, 1997rok;OpelCorsa 1.2,
1995 rok- sprzedam. Tel. 0602-489-317.
Renault Megane 1.9 D, 1999 rok, =mpański
metalik, pełna opcja, stan bdb - sprzedam.
Tel. 0606-490-951.
AUTA· KUPIĘ, GOTÓWKA.
TEL 0500-167~70.

4x108. Tel 0886-585-941.

Na~

- Daewoo Nexia, Passat Sedan,
1991 rok - sprzedam. Tel. 0600-428-743.

Sprzedam )JIZYC2.qlkę samochodową, nową,
zarejestrowaną. Tel. 024/277-39-43.
Sprzedam praycz.epę D4 7A, po remoncie.
Tel. 0607-578-436.
Fiat Siena 1.616Y, 1998rok,srebmymetalik,
elektryczne szyby, lusterlca, c.zamek
-sprzedam. Tel 0889-912-845.
Kupię ga1nik do Skody Favorit
Tel. 0601-173-557.

Skoda Favorit, 1991 rok, benzyna + gaz
- sprzedam. Tel. 046/861-05-76.
Opel Coraa C I1 l 6V, 200 I rok, Dwłaściciel,
3 drzwi, srebrny metalik, wspomaganie,
multi lock, 42 tys. km, 14600 zł - sprzedam.
Tel. 0600-226-519.

Opel Coraa B 11 kat, 1997 rok, 5 drzwi,
czerwony, c.zamek, auto alann, 88 tys. km,
11500 zł - sprzedam. Tel. 0600-226-519.
VW Polo 1.4 Classic, 199611997 rok, I wła
ściciel, 77 tys. km, granatowy metalik, wspomaganie, mu1ti lock, autoalann, 12500 zł
- sprzedam. Tel. 0600-226-519.
Opel Astra 1.7 TDI, 1995 rok, c:z.erwooy
-sprzedam. Tel. 0600-608-944, 0602-45.7-074.
Opel Astra D 1.4 l 6V, benzyna+ gaz, I wlaści- ·
ciel, srebrny metalik, klimatyzatja, bezwypadkowy - sprzedam. Tel 0604-408-929.
Peugeot 406 2.0 16Y, 1997 rok, salon, zielony metalik, bezwypadkowy, klimatyzacja
- sprzedam. Tel. 0600-394-592.
126p, 1997 rok. sprzedam.
Tel. 0502-404-248.

Skoda Felicia (Magie), 1999 rok, stan bdb
-sprzedam. Tel. 0502-482-511.

VW Golf 1.68, 1990 rok; ~owy.
srebrny metalik, 4300 zł - sprzedam.
.
Tel 0888-596-487.

Cinquecebto 700, 1997 rok, rórowy,
Sprzedam kola alufelgi 195/50/15 do Opla
stan dobiy - sprzedam. Tel. 0692-039-555. . Astry Tel. 0889-590-010.
ściciel,

Tel. 0501-818-524.
Skoda Felicia l.3 MPI, 1997 rok, srebrny
metalik, I właściciel, salon, bezwypadkowa,
książka serwisowa, stan idealnym garaż.owa
na, 6400 zł - sprzedam. Tel 0604-136-566.

126p el, 1996 rok - niedrogo sprzedam.
Tel. 0886-370.352.

Fiat 126p, stan bdb - sprz.edam.
Tel. 046/838-97-11.

Fiat 126 el, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 0604-917-140 po 18.00.

w Polsce, stan bdb • sprzedam.
Tel.0509-706-807.
Citroen AX, Diesel, 1997 rok, z salonu,
7900 zł - sprzedam. Tel. 0667-253-351.

Opel Astra hatchback 1.6, 1993 rok, gaz,
wspomaganie, szyberdach, 3-drzwiowa,
5300 zł - sprzedam. Tel. 0667-245-059.

Daewoo Espero, 1997 rok -sprzedam.

Fiat 126el, 1998 rok - sprzedam.
Tel. 046/863-00-14.

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

Fiat Marea SX 1.6 +gaz, 1999 rok- sprzedam.
Tel. 0600-352-099.

Ford Mondeo 1.8 gaz, 1993 rok,

Daewoo Matiz, 2000 fok, gaz, rudy
metalik, l właściciel, 9200 zł - sprzedam.
Tel. 0668445-178.

Fiat 126p, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 0501-818-524.

Przyc:z.epka samochodowa.
Tel. 0667-257-460.

Polonez Caro, gaz, po kolizji - sprzedam
na~ Tel. 046'839-10.35.

Silnik do Opla 1.6 D, 1996 rok, stan dobiy
- sprzedam. Tel. 046/830-32-00.

Opel Kadett 1.3 benzyna+ gaz, 1989 rok
- sprzedam. Tel. 0609-373-941.
Sprzedam skrzynię ładunkową do Stara 1142,
tachograf elektronic2Jly do Stara kompletny,
koła i opony do przyczepy.
Tel. 0606-519-851.

Daewoo Nexia Sedan, 1997 rok, bordo metalik, nowa instalacja gazowa, I właściciel, stan
bdb, 7700 zł - sprzedam. Tel. 0606-395-256.

Przyczepkę samochodową-~

Tel. 0692447-493.
Fiat Ducato. 2.8 TDI, 1998 rok, po wypadku
-sprzedam. Tel. 0698-895-319.

Ford Escort 1.6, katalizator, 1991 rok,
l właściciel (lekarz) - sprzedam.
Tel. 046/863-05-47.

Opel Astra 2.0 SV, J995/J997 rok, 126 KM,
155 tys. km, ABS, c.zamek, elektly=ie i podgrzewane lusterlca, alann, alufelgi, 7500 zł
(do negocjacji)-sprzedam. Tel. 0604-186-577,
0668-194-939.

Sprzedam wagę samochodową, 20 t.
Tel. 0601-810.147.

Polonez Caro 1.6, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-09-07, 046/837-37-78.

Citroen AX 1.4 ó, 19'.12 rok - sprzedam.
Tel. 0510.115-108.

BMW combi, 1994 rok; Iveco, 1997 rok
- pilnie sprzedam. Tel. 046/837-85-87.

Polonez 1.9 D, do remontu - sprzedam.
Tel. 0692-908-809.

Skoda Felicia combi 1.3, 1997 rok, sprawny
technicznie - sprzedam. Łowicz,
tel. 046/837-57-32.

Sprzedam skrzynię i silnik do Skody Favorit
Tel. 0509-747-322.
Sprzedam ~i do Skody Favorit
Tel. 0506-355-078.

Seicento, 2000 rok, gaz, srebrne - sprzedam.
T~I. 0668-248-900.

Volvo 340, 198&11993 rok, benzyna, gaz
- sprzedam. Tel 0660-934416.

Koncesjonowane złomowanie pojazdów.
Zaświadcmlie bez pośredników. Możliwość
odebrania poj37.du od klienta. Skup samochodów. Tel. 0602-123-360.

Astra D 1.7TD, 1998 rok - sprzedam.
Tel. 0698-653-425.

VW Jetta l.8 l 6V DOHC, benzyna+ gaz,
1988 rok, =ma peria, alufelgi, skóra,
szyberdach, hak, stan dobry - sprzedam.
Tel. 0667-353-858, 046/838-86-24.

Sprzedam felgi aluminiowe Peugeot

Fiat Tipo 1.4, 1990 rok; motocynka Romet
- sprzedam. Tel 046/838-31-05.

Skoda Felicia comb~ gaz, 1996 rok
- sprzedam. Tel. 046/8}8-92-48.

Fiat Marea, 1997 rok, klimatyz.acja
- sprzedam. Tel. 0608-539-560.

Sprzedam komplet opon letnich 145n0/13.
Tel. 0608-409-744.

VW Golf I, zarejestrowany, ube:lpiec:z.ony
- sprzedam. Tel. 0602-012-059.

wszystkie uszkodzone, state,
skorodowane. Tel. 0504-199-580.

Opel Astra 1.6 benzyna+ gaz, 1993 rok
-sprzedam. Tel. 0606-113-992.

Volkswagen Golfill GTI 2.0, benzyna,
1995 rok, 3-0rzwiowy, centralny zamek,
autoalann, klimatyz.acja, poduszka powieb"zna, ABS, elektryczne szyby, aluminiowe
felgi, elddryczne lusted<a, immobili=, fotele
kubełkowe, hak, sprowadzony, 8200 zł.
- sprzedam. Tel 0604-411-878.

Polonez Caro, 1994 rok - tanio sprzedam.
Tel. 0609-501-758.

Kupię

dlagą,

Opel Frontera 2-3 TDI, 1993 rok,
219 tys_ km, stan dobly • sprzedam.

Sprzedam alufelgi 15" (VW Golf).
Tel. 0693-833-086. -

Fiat 126p, 1990 rok - sprz.edam.
Tel 046/837-10.29.

Kupię

VW Transporter T-24 D, 1991 rok, stan bdb
-sprzedam. Tel. 0604-573-314.

126p, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-93-77 po 17.00, 0601-27(}.768.

Lakiery samochodowe, malfrialy lakiernicze
- auta osobowe, dostaw=, ciężarowe.
Tel. 0512-391-051.

Kupię Fiata: CC, Uno, Punto,
Seicento, Sienę, Brava, stan
obojętny. Tel. 0692.Q9.555.

Ma7.da 626 2.0 D, 1990 rok, cena do uzgodnienia - sprzedam. Tel 046/861-25-29
(wiecrorem), 0513-283-703.

Tel. 0508-130-788.

Honda Concerto 1.5 16Y, 19'.12 rok
- sprz.edam. Tel. 0502-433-241.

Tel. 046/838-6244.

Polonez Truck 1.6 +gaz, 1993 rok, stan bdb
- sprzedam. Tel. 046/837-32-80,
0888-134-739.

Peugeot 206 HD!, 2000 rok, klimatyzaCja,
el.szyby, wspomaganie, ABS, radioodtwa173CZ - sprz.edam. Tel. 0602-709-962.

Kupię· każdego Opla po 19'.12 roku.
Tel. 0500-167-070.

Lada 2107, 19'.12 rok, czerwooy - sprzedam.

126p, 1994 rok, zielony, ogrzewana tylna
szyba, uchylne tylne szyby boczne, garaż.o
wany, dmuchawa, zabezpieczony antykorozyjnie, stan bdb- sprzedam. Bednary 221,
tel. 046/838-01-57.
Audi A4 1.8 + gaz, 1995 rok, ciemna śliwka
-sprzedam. Tel. 0502_534-407.

Lanos, 1999 rok, b+g, niebieski metalik
- sprzedam. Tel 0502-368=488.

126p el, 1997 rok, :rielony, 1550 zł
- sprzedam. Tel 0888-596-487.
Opel Vectra 1.6 l6Y, 1998 rok- sprzedam.
Tel. 0602-494-810.
Opel Astra 1.4, 1998 rok - sprzedam.
Tel. 0602-494-810.
CC 700, 1997 rok, b+g- sprzedam.
Tel. 0602-494-810.
Opel Astra combi 1.4, 2000 rok - sprzedam.
Tel. 0602-494-810.
Ford Mondeo, 1995 rok, benzyna + gaz,
klimatyz.acja, 6900 zł - sprzedam.
Tel. 0511-487-994.
Ma7.da 626 1.8 16Y, 1993 rok, fioletowy
metalik, pełna elektryka, wspomaganie, stan
bdb, 9500 zł - sprzedam. Tel. 0888-654-439.
Matiz T~. 2000 rok, klimatyzacja, ABS,
2x poduszka, wspomaganie, pełna elektryka,
srebrny metalik, I właściciel, książka
serwisowa, 70 tys. km, 8700 zł - sprzedam.
Tel. 0501-419-497, 046/863-52-00.

Skoda Felicia 1.6, 1997/1998 rok, I właści
ciel, bezwypadkowy, 6200 zł - sprzedam.
Tel. 0501-419-497.

Seicento, 1998 rok, kolor niebieski, 600) zł;
Fiat 126pel, 1998rok, 1800zł;F.V.Golfl.4,
b+g, granatowy, salonowy, 1996 rok,
12400 zł; CC 900, 1993 rok, :zielooy metaiif.
3600 zł; CC, 1994/1995 rok, :zielooy metalik,
4000 zł; CC 09, 1996 rok, c+g, srebrny metalik, 5500 zł - sprzedam. Tel. 046/863-06-1 O,
0506--078-089.

km, bezwypadkowy, wspomaganie, elektryczne szyby, stan idealny - sprzedam.
Tel 0511-842-115.

Fiat l 26p elx, 1994 rok, stan dobiy
- sprzedam. Tel 046/838-76-00 po 20.00.
Audi B4 1.9 TDI, c=wooy, stan bdb
- sprzedam. Tel. 060')-406-170.

Hywidai Accent 13, 1995 rok, I właściciel,
4500 zł - sprzedam. Tel. 0889-860-034.

"'

VW Golf DI 1.8, 1992/1993 rok, gaz
-sprzedam. Tel. 0501-153-730.
Audi 80 1.6 TD, 1984 rok - sprzedam.
Tel. 0500-158-710.

Daewoo Matiz, 2000 rok, I właściciel, 38 tys.

Seat Ibi1.a 1.4 16V, 2000'2001 rok, stan
techniczny i wizualny idealny, 18500 zł
- sprzedam. Tel. 0889-860-034.

VW Passat 1.8, 199811999 rok, salonowy,
I właściciel, srebrny, 19800 zł - sprzedam.
Tel 0501-213-067.
Renault Laguna 13 + gaz, 1994 rok, 5500 zł
-sprzedam. Tel. 0501-213-067.

Peugeot 206 I.I, 2000 rok, krajowy
- sprzedam. Tel 0692-920-343.

Honda Civic, 1999 rok, wiśniowy metalik,
salon, klimatyzacja, 15400 zł - sprzedam.
Tel. 0501-213-067.

Opel Astra, 1995 rok - sprzedam.
Tel 0502-427-361.

VW Golf llI, 1997 rok, wiśniowy, 5 drzwi,
11200 zł - sprzedam. Tel. 0501-213-067.

Renaułt 19, 1400, benzyna+ gaz.
Tel. 0698-565-403.

Kia Pijde 1.3, 2000 rok- sprzedam.
Tel. 0241277-94-12.

Sprzedam samocbód po wypadku - Fiat Ducato 142.8TDI, 1998rok. Tel.0698-895-319.

Polonez Atu Plus, 1998 rok, benzyna + gaz,
stan dobiy - sprzedam. Tel 0692-920.343.

WyrOO i montaż samochodów.
Tel. 0663-766-557.

Elektromechanika: alarmy, centralne
zamki, diagnostyka komputerowa.
Kadzlelln 44. Teł. 0608-126-705.

Citroen Jwnper 2.8 HDI, 2002 rok, bezwypadkowy - sprzedam. Tel 0509-807-410.
Fiat 125p, gaz - tanio sprzedam.
Tel. 046/838-04-51.
Ford Tranzit2.5 D, 1986 rok-sprzedam.
Tel. 0667-120-569.
ŻUk, 1989 rok, gaz, 8-<Jsobowy - sprzedam.
Tel. 0667-120.569.

CC 900, gaz, 1996 rok, czarny, stan bdb
-sprzedam. Tel.046'838-06-82,051(}.536-520.
Tanio sprzedam komplet opon wraz z alufel- VWGolfillcombi 1.4, 1994rok, 175000km,
stan bdb, z Niemiec, zarejestrowany, 9500 zł
gami, ocyginalne do BMW 225/15.
-sprzedam. Tel. 0513-160-541.
Tel. 046/837-92-38.
Jb. I 4 MPI 200 1 2002 rok, sal
Opel Coraa 11, 2001 rok, kolor złoty,
on
'
3-<hzwiowy - sprzedam. Tel. 0888-285-888. Seat IZ3 ·
- sprzedam. Tel. 0602-760491.
Ford Escort 13, 1996 rok, biały, 6600 zł,
Men:edes 307, 1981 rok, stan dobiy
autoalarm, bezwypadkowy, poduszka
- sprzedam. Tel. 0603-898-480.
powietrzna, radioodtwar.zacz., stan bdb
Men:edes 814, 1981 rok, pod zabudową,
- sprzedam. Tel 0663-057-111.
niekompletny - tanio sprzedam.
Daewoo Nexia 1.5, 1997 rok, srebrny,
Tel. 0603-898-480.
Peugeot I06 l .Oi, 1995 rok, zielony metalik, 5(,00 zł, c.zamek, el.szyby, stan bdb
szyberdach, radio, 132 tys. km - niedrogo . - sprzedam. Tel. 0663-057-111.
Nis.wl Sunny 2.0 D, 1991 rok - sprzedam.
sprzedam. Tel. 0510-413-232.
Tel. 0603-J 77-041.
Fiat 126p, 19'.12 rok - sprzedam.
Ford Fiesta 1.3, 19'.12 rok - sprzedam.
Tel. 0663-090-056.
126p, 350 zł - sprzedam. Tel. 0663-801-463. Tel. 0600-970.598.

S1ar 200, 1988 rok, W3, tachograf.
Tel. 0604-08-12-48.

Renault Megane li 1A 16V 98 kM,
X 2003 rok, srebrny metalik, &xalrbag,
ABS, elektryczne szyby, wspomaganie, centralny zamek, alarm, 3-drzwto.

wy, salonowy, I wlaściciel, bezwypadkowy, stan ldealny • sprzedam.
Tel. 0502~766.
Slazynia biegów Seicento - sprzedam.
.
Tel. 0500-190-988.
Polonez Caro Plus, l.4, 1997 rok- sprzedam.
Tel. 046/831-05-15.
Opel Kadett comb~ 1.4, 1990 rok, 2,5 tys.
do uzgodnienia - sprzedam.
Tel. 042/710.74-37, 0692-975-039.
Audi A3 TDI - sprzedam.
Tel. 042/719-95-19.
Sprzedam opony 12,4 X 32 do MF255.
Tel. 0665-598-173.
Punto 1.1, 1998 rok; Audi 80, 1.8, 1989 rok.
Tel. 0691-539-911.
Renault 19 l. 7, 1991/1994 rok, gaz, hak,
2500 zł - sprzedam. Tel. 0607-448-507.
Mondeo 1.8, 16Y, 33 tys. km, 2001 rok
-sprzedam. Tel. 0661-036-823.
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Star 1142, 1991 rok, Star 1142 wywrot,
1996 rok oraz silnik od Stara- sprzedam.
Tel. 0605-725-429.

Polonez Atu Plus, 1998/1999 rok, gaz
- tanio sprzedam. Tel. 046/815-83-42,
0888-278-361.

Renault 19 1.8, 1995 rok, z gazem, wspomaganie kierownicy, airllag, 7400 zł - sprzedam.

Opel Vectra 1.6, l 6V, 1996 rok, niebieski,
wersja CD, 12400 km, ABS - sprzedam.
Tel. 0667-745-502.

Tel. 0696-061-809.
Fiat Uno 1.7 diese~ 5-<lrzwiowy - sprzedam.
Tel. 0698-505-003.

Cale i uszkodzone • kupię, Glowno.
Tel. 0606-238-179.
vw Bora 1.6, 1999 rok, strut bdb, salonowy,
paebieg 96 tys. km - sprzedam.
Tel. 0509-061-804.
Ptmto 12 SX, 5-<lrzwiowe, 1997 rok
i 1998 rok; Siena 1.6 16Y, 1998 rok; Uno I.O,
200 I rok, 5-<lrzwiowe, gaz; Tempra 2.0i l 6V,
combi, gaz; Cinquecento 900, 1996 rok
- sprzedam. Tel. 042!719-20-77,
0604-392-876, www.auto-agro.gratka.pl.
BMW 318~ 1984 rok -sprzedam lub zamienię na Cinquecento. Tel. 042/719-42-92.
l 26p, 1992/1993 rok, 600
Tel. 0691-158-827.

zł

- sprzedam.

Polonez Caro Plus 1.6 m, 1997 rok, wiśnia
metalik, gaz, blokada skrzyni biegów,
autoalaml - sprzedam. Tel. 042!719-57-42.
Fial I 25p, 1988 rok, gaz - sprzedam.
Tel. 042/719-43-45, 0510-524-546.

Absolutnie cale osobowe,

uszkodzone kupię. Tel. 0509-228-325.
Absolutnie cale osobowe, uszkodzo...
ne kupię. Tel. 046/831-85-71,
0501-581-906.
Auta powypadkowe skupujemy.

Tel. 0605-100"'574.
Opel Vectra 1.6+gaz, 1991 rok- sprz.edam
Tel. 0607-665-135.
Iveco 351 O, furgon-średni, 1997 rok, 3,5 tony
- sprzedam. Faktura VAT. (el. 046/833-64-48
do 15.00, 0509-762-185.

VW Passat 85 1.8, I998 rok, ABS, elekttyka,
srebmymeuilik-spizedam. Tel.0667-257-120.
Samochód dostawczy ŻUk, 1990 rok, przebieg 68 tys., stan dobry - sprzedam.
. Tel. 046/831-73-35.
Renault 5 l.6D, 1989 rok do remontu
- sprzedam. Tel. 0505-444-080.

I26p, 650E, 1991 rok, cena I OOO zł
- sprzedam. Tel. 0506-186-412.
Bardzo tanio ~i do Warbwgów
i Trabanta - sprzedam. Tel. 0421719-70-53.
Ibiza, 2000 rok, l właścicie~ gaz
sekwencyjny - sprz.edam. Tel. 0505-056-590.
Opel Astra, 1999 rok, 5-<lrzwiowy,
salonowy, I właściciel - sprzedam.
Tel. 0505-056-590.
Spizedam tanio komplelną instalatję gazową.

ŻUk, Nysa, Fiat 125, Polonez.

Cinquecento 700, 1996 rok, przebieg 85 tys.,
I wlaścicie4 kolor czarny - sprzedam.
. Tel. 0505-046-498.

Maz.da 323, 1986 rok - sprzedam tanio.
Tel. 0501-374-996.
VW T-4 w kontenerze - chłodnia - sprzedam.
Tel. 0600-821-135.
Skoda Felicia, XIl 1997 rok, zielony metalik,
90 tys. pm:biegu, alann, strut idealny - spm>dam. Tel. 046/831-65-43, 0600-475-696.
'A>lkswagen Golf lll 1.6, 1993 rok, gaz,
metalik - sprzedam. Tel. 0885-518-139.

Tel. 0509-440-293.
Fiat Cinquecento 700, 1994 rok,
zielony metalik, centralny =nek - sprtroam.
Tel. 0888-986-904.

Omega B 2.5 V 6, 1994 rok, :zarejestrowana
- sprz.edam. Tel. 0502-067-748.
BMW 523, XIl 1996 rok, grafitowy metalik,
bogate wyposażenie, strut banlzo dobry
- sprzedam. Tel. 0509-061-804.
Żak A 11 B slazyniowr, 1992 rok, w dobrym

sianie, nowe opooy, aktualne OC i
-sprzedam. Tel 0507-345-595.

Hooda Civic 1.5, l 6V 199411995 rok, Sedan,
7300, Nexia 1997 rok, gaz, 5800 - sprzedam.
Tel. 0604-233-371.

pr7.egląl:I

Peugot 206 1.4, Vlil 2001, 5-<lrzwiowy,
bezwypadkowy, pełne wyposażenie z klimatyzacją, II właściciel, salon Polska, cena
19900 zł, możliwość rat, zamiany na tańszy.
Tel. 046/835-33-08.

Sprzedam działkę, (woda, prąd)
Skoda FeLicia 1.3 MP!, 1999 rok, zielony z małym domkiem (barakowóz),
Skrzynki, gm. Baruchowo.
metalik-sprzedam. Tel0501-71~-@.
·Tel. 0509-331.Q.4.
Opla Vectra, 1997-1999 rok - kupię.
Tel. 0606-472-251.
Spmrlam gospodarstwo rolne 6 ba
Ptmto, 5-<lrzwiowe - chętnie kupię.
Tel. 0694-216-417.
Opel Corsa, 5-<lrzwiowy - zdecydowanie
kupię Tel. 0695-502-628.

Volkswagen Polo, 5-<hzwiowy Tel. 0606-436-231.

kupię.

Renault Megane Scenic, bezwypadkowy
- kupię Tel. 0692-829-882.
Opel Astra zadbana, bezwypadkowa - kupię.
Tel. 0695-509-226.
Peugot 406 1.8, 1998 rok, zadbany, klimatyzatja - sprzedam lub zamienię na tańszy.
Tel. 0503-168-408.
Uno 1.4, 1997 rok, 5-<hzwiowy, I właściciel
- sprzedam. Tel. 0503-168-408.
Fiat Cinquecento na ~ - sprzedam.
Tel. 0608-085-334.
Toyota Camry 22 16Y, 1994 rok- sprzedam.
Tel. 0503-126-774, 0602-685-613.
Kupię absolutnie każde auto rozbite
lub zni=zone powyżej 1990 roku.
Tel. 0503-126-774, 0602-685-613.

Opony do Stara 742 - 150 zł - sprzedam.·
Tel. 0504-538-678.
Silnik 1.6 diese4 (Volvo, Renault) kompletny- sprzedam. Tel. 0504-538-678 wieczorem.
Klapę

do Uno, srebrny metalik - sprzedam.
Tel. 0888-994-056.
Jelcza 415 lub 416 w dobrym sianie - kupię.
Tel. 046/815-23-97, 0695-442-445.

Spmrlam gospodarstwo rolne 7,78 ha,
budynek mieszkalny i gospodarczy, Klotyldów, gm. Bedlno, przy trasie Poonań-Warnza
wa. Tel. 0221631-81-55, 0421633-23-01.

Polonez Truck, 1996 rok, gaz-sprzedam.
Tel. 0604-17'2-076.

\blkswagen Golf 2.0, 1996 rok, stan bardz.o
dobry, sprowadz.ony - sprzedam.
Tel. 0505-132-207.
Fiat 126p, 1898 rok, cena 700 zl -sprzedam.
Tel. 0697-628-186.
Skoda Felicia 1.3, 1998 rok-sprzedam.
Tel 0668-426-210.

Opel Vectra 1.8 16V, X 1999, bezwypadkowy, salon Polska, I właścicielka, granatowy
metalik, klimatyzacja - sprzedam
Tel. 0501-214-576.
Renault Laguna combi 1.8 +gaz, XII 1997,
I właściciel -sprzedam lub zamienię na tańszy.
Tel. 0501-715-@.

Sprzedam duży skuter, poj. 150 an'' srebrny,
:zarejestrowany, 3800 zł. Tel. 0502-259-435.

Ford Transit 2.5D, 1995 rok, podwyższony,
strut banlzo dobry - sprzedam.
Tel. 046/815-61-57.
Opel Astra 1.8, 1992 rok, centralny :zamek,
szyberdach, wspomaganie - sprzedam.
Tel. 0506-551-843.
Renault Laguna 1.8, gaz, ll wlaściciel,
srebrny metalik, bogate wyposażenie - tanio
sprzedam. Tel. 0505-172-825.
Seaat Cordoba 1.4, srebrny metalik
- sprzedam lub zamienię na combi.
Tel. 046/815-44-78.

Fiat Uno 1.3 D, 1986rok, 1400zł-sprzedam.
Tel. 0601-268-445.
Mercedes 207D - tanio sprzedam.
Tel. 0508-153-421.

Fiat Uno I .O, gaz, 1999 rok, bordowy mem1ik,
I wł:rociel - SJX7.edam. Teł. 0600-944-728.
Daewoo Lanos 1.6, gaz, 199912000 rok,
bezwypadkowy - sprzedam.
Tel. 0604-564-269.
Fiat 126p, 1998 rok, bezwypadkowy
-sprzedam. Tel. 0607-521-398.
Seicento 900, gaz, 1999 rok, srebrny metalik,
cena S.OO zł- sprzedam. Tel. 046/834-8!-! 4.
Toyota Corolla 1.4, 1997/1998.rok,
I właściciel - sprzedam. Tel. 0501-715-@.
Daewoo Nubira Sedan 1.6 + gaz, 1998 rok,
zielony mctalik, cena 9900 zł, I właściciel
- sprzedam. Tel. 046/834-81-14.
Cinquecento - kupię. Tel. OÓOS-108-139.
Audi A-4, 1.8 +gaz, 1995 rok, srebrny metalik, bezwypadkowy, I właściciel - sprzedam.
Tel. 0693-861-221.

OpelAstracornbi l.416V, 1999rok,klirnatyPolonez I500, 1987 rok, strut dobry
. zacja, salonowa - sprzedam lub zamienię
-sprzedam. Tel 046/815-78-14, 0663-457-591. na mniejszy. Tel. 0503-168-408.

Opel Kadett,1991/1994 rok, cena 3000
-sprzedam. Tel. 0693-116-214.

"

zł

Mercedes I24 2.0 + gaz, 1990 rok, bezwypadkowy - sprzedam. Tel. 0600-291-232.
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Mieszkanie własnościowe 46,8 mkw., I pię
tro, c.o., os. Kostka. Tel. 0221618-95-77,
0511-073-213.

Działka 5500 mkw., z budynkiem, gm. BoLimów, 15 km od Łowicza. Tel.046/837-41-08.

Sprzedam dom mieszlmlny wraz z zabudowaniami gospodarczymi. Zlaków Kościelny
k. Zdun, tel. 0503-510-411.
Działka rekreacyjna - sprzedam.
OtoLice 17 i 18, tel. 046/837-14-65.
Działka.

Tel. 0502-163-313.

Kupię WSKę na chodzie. Tel.

Sprzedam dwie działki budowlane, jedna
. uzbrojona, 2700 mkw., druga 4600 mkw.,
Tel. 0512-102-293.
Sprzedam 1ha ziemi w tym działka budowla- media_ w uLicy, Kalenice 15, przynowtj autostradzie. Tel. 046/838-33-44.
na, Mysłaków. Tel. 00vs38-50-58.
Dom na działce 940 mkw., Oiodaków.
Sprzedam dom wolnostojący na osiedlu.
Tel. 0600-234-376.
Tel. 046/837-42-91.
Sprzedam 3,48 ba ziemi, gm. Słubice.
Sprzedam dom w Łowiczu.
Tel. 0660-514-931.
Tel. 046/837-08-98.
Sprzedam działkę o pow. 1,26 ha z możliwo
Domek na ogródkach działkowych
ścią zabudowy. Tel. 046/838-75-33:
,,Niedźwiadek" - sprzedam.
Sprzedam dzialkę leśną, dębow.i 5017 mkw.,
Tel. 046/837-74-89, 0504-181-667.
Głowno, Moczydła 31, nr dzialki 109
I /}6 ha - Wojewodza, gm. Bielawy.
(do zabudowy). Lokalizacja korzystna, zaleTel. 0504-181-667, 046/837-74-89.
dwie kilka kilometrow od nowo budowanej
autostrady północ-południe. Wiadomość:
Sprzedam dom w Łowiczu.
Wajnikonis, Ustroń Zdrój Manbatan 3 m 37, Tel. 0607-096-765.
woj. ślą,skie. Tel. 033/854-26-00.
Sprzedam dom z działką 960 mkw. i garażem
Duży dom w Głownie - wynajmę
w Łowiczu. Tel. 046/837-05-1~ po 16.00.
lub sprzedain. Tel. 0510-048-636.
Dom drewniany o pow. 80 mkw.
Działkę budowlaną. 3000 mkw. w Głownie,
położony na działce 1300 mkw.,
przy ul. Świerkowtj 29 - sprzedam.
Bełchów Osiedle. Tel. ~18.
Tel. 0607-174-084, 0607-508-808.
Sprzedam własnościowe 29 mkw., Czajki.
Dom, garaż, = i 200 m, wszystkie media,
Tel. 0696-197-873, 046/839-20-37.
bLisko centrum oraz overlock finny Yama!,
Działka budowlana, przy trasie na Bielawy.
Głowno - sprzedam. Tel. 0606-790-472
Wiadomość: Pilaszków 2.
Działkę budowlaną przy trasie Dmosin
_ Kl>łacin _ sprz.edam. Tel. 0509-171-283,
Mieszkanie 3-pokojowe + kuchnia, około
65 mkw.,centrumł..owic:za. Teł. 0510-270-758. 046/8 74-6l-62.
Mies2kanie 42 mkw., blok z cegły.
Dwie działki po 2000 mkw., Głowno,
Tel. 0505-002-528, 0501-533-019.
ul. Słowińskiego - sprzedam.
Mieszkanie 72 mkw., n piętro, środkowe,
Tel. 0501-395-938.
os. Bratkowice. Tel. 0512-338-061.
M-3 w Łodzi, osiedle Wielkopolslqi,
Mieszkanie 72 mkw., IV piętro, środkowe. ·
powierzchnia 37,5 mkw. Tel. 0604-271-862.
Tel. 0606-225-642.
Działka 5700 mkw. z domkiem do remontu,
Spmrlam działkę budowlaną, os. Mysłaków. ~e media - sprzedam. Ko-żle 36,
Tel. 046/837-69-33.
gm. Stryków. Tel. 0510-281-176.
Sprzedam ładne M-4 - 63 mkw., w Sochacze- Dom w Głownie - sp=dam.
wie-Boruszew, duży balkon, z cegły,
Tel. 0506-347-694.
I 700zł/mkw. Tel. 0600-429-585 po 16.00.
Działka 5577 mkw., ogrodzona, media
w uLicy, pod zabudowę. Głowno,
Mieszkanie 33 mkw., Łyszkowice.
ul. Kamieńska 15. Tel 042!719-43-44,
Tel. 0665-499-818.
0509-104-885.
Domek w okolicach Osmolina z działką
30 an\w. Tel. 024/277-73-02 wieczorem.
Działkę budowlaną 1250 mkw., Głowno,
dzielnica Zabrze2niańska, ul. 18 sty=ia
Spnedam działkę pracownic-zą 420 mkw.
z domkiem w Niedźwiadzie, cena do uzgod- - sprzedam. Tel. 0504-184-873.
nienia. Te). 046/837-32-80, 0888-134-739.

Działka

0889-303-705.

Dniepr3-kolowy, 1985rok,wojskowasłazynia biegów - sprzedam. Tel 0500-617-865.
Skurer, poj. 50 cm, 2300 zł. Łowicz,
ul Armii Krajowej 108, tel. 046/837-90-54,
Sprzedam Kawasaki KMXl25 F.nduro,
2000 rok, zarejestrowany jako 50 an',
stan bdb, nowy tłok. Tel. 0696-456-468.
Sprzedam Jawę 350 TS, 1990 rok,
Tel. 0696-028-361.

Sian

bdb.

Sprzedam skuter Simson, zarejestrowany,
1989 rok. Tel. 0508-364-081.
Sprzedam Romet Ogar 200.
Tel. 0609-842-747.
Sprzedam motorynkę. Tel. 0691-508-458.
Jawa 50 - sprzedam. Tel. 046/838-73-20
po 20.00.
Honda VFR 750, 1987 rok - sprzedam.
Tel. 0600-893-559.
Sprzedam Romet Chart, 1990 rok, strut dobry,
700 zł. Tel. 0888-705-214.
Sprzedam ETZ 251. Tel. 0500-427-361.

Sprzedam

Motorynkę.

Tel. 0888-285-186.

Kupię

Junaka lub inny stary pojaz.d, stan
Obojętny. Tel. 0601-385-900.

Motorower Jawa 50 w stanie bardz.o dobrym.
Tel. 046/831-34.25.
Sprzedam motorynkę, Skierniewice.
Tel. 0695-893-543.

GARAŻE
Garaź, os. Broniewskiego - wolny.
Tel. 0692-101-989.

Garaż do wynajęcia os. Topolowa
Tel. 0692-421-718.
Sprzedam garaż, os. Bratkowice.
Tel. 0604-376-195.
Zalrudnię kierowcę kat C,
z doświadczeniem po kraju, wiek 25-40 lat
Tel. 0608-059-817.
Garaż do wynajęcia wraz z pomieszczeniem.
Tel. 046/837-53-67, 0691-620-837.

Sprzedam garaż przy ul. Tuszewskitj.
Tel. 046/837-27-40.

rolno-budowlana, 2 ha, cena

do negocjacji, Zielkowice Czajki.

Działka budowlana,
Tel. 0502-278-760.

piękne położenie. -

Sprzedam lub wynajmę pawilon
na targowicy w Łowiczu. Atrakcyjna
cena Tel. 0661-021~.

z gruntem, Głowno,
ul. Swoboda 18a. Tel. 0421259-14-67
po 20.00.

nieruchomość 2-kondy·
ok. 500 mkw., wszystkie
media, cenpum Łowicza.
Tel. 0600-439-213.

Sprzedam garaż na osiedlu Kopernika
w Głownie. Tel. 0693-556-555.

Sprzedam dom z działką 300 mkw., do remontu, os. Górlci. Tel. 0609-843-645.

Garaż własnościowy

Sprzedam
gnacyjną

Działka, media, okoLice Głowna.
Tel. 0506-402-647.

Działka 7400 mkw., Stryków.
Tel. 0663-395-586.
83 mkw., cegła, I piętro +garaż.
Tel. 0696-561-963, 046/837-49-20 po 20.00. • Sprzedam dom 150mkw., Dmosin.
Tel. 0501-072-004, 0501-143-876.
83 mkw., cegła, ul. BoLirnowska, Il piętro
- sprzedam. Tel. 0668-188-273.
Sprzedam działkę budowlaną, Stryków.
Tel. 0510-535-248.
Spr=lam działkę 0,21 ba i 1,99 ha,
uzbrojona, Bielawy. Tel. 046/838-27-08.
Ogród, Głowno. Tel. 0661-176-150.
Sprzedam działkę 1,20-ha, szer. 50 m,
Sprzedam dom z działką, atrakcyjna
Jaslnębia Tel. 046/837-07-47.
lokalizacja, nad Zalewem, w SkiernieSprzedam 8 ba ziemi w WoLi Drzewieckiej, wicach. lnfonnacja na: www.propergm. Lipce Reymootowskie - ciekawa lokali- tymarketplace.net/listing_ view.php?
zatja, możliwość założenia siedliska.
id=422. Tel. 0660-189-404,
Tel. 0888-749-896.
046/833-84-69 po 18.00.

działka

Sprzedam Jawę 350 TS - w całości
lub na~- Tel. 0600-176-799.

Fool Fiesta I.SD, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 0501-761-891.

SKŁADA PODZIĘKOWANIA

Mies2kanie, os. Stuzyńskiego, S9 mkw.
Tel. 0606-145-365

Sprzedampółbliźniaka.Lowicz.ulPoprzecz-

\blkswagen PassatB-5 1.6 l 6Y, XIl 1997 rok,
cena 20500 zł, klima - sprzedam lub zamienię
na tańszy. Tel 0501-715-609.

\blvo 340, 1.6, diesel, sprawny, ekonomiczny, 2000zł-sp=dam. Tel.0504-538-678wie-

Oclwtniczyclt Slnlży Poi.arnyclt RP

Sprzedam skuter Żbik 4-sów, 50 an',
2004 rok, zarejestrowany w 2005 roku.
Tel. 0602-680-115.

Tel 0509-500-335.

Mieszkanie 60 mkw., IV piętro, os. Bratkowice-pilnie sprzedam. Tel. 0503-127-266.

19

bmą4 Gminny 7miązh

na 21, tel. 0667-313-391, 0887-117-519.
Działka w centrum Socbaczewa, 1745 mkw.
Tel. 0606-145-365.

Kupię motorynkę.

Sprzedam Ogara. Tel 0660-634-984.

Mitsubishi Space Star 1.3, 1999 rok,
5-osobowy, klimatyzacja, cena 21600 zł
- sprzedam lub zamienię na tańszy. ·
Tel. 0603-588-228.

DROBNE

176 mkw., Łowicz - centrum.
Tel. 0421681-90-71.
Dom mieszkalny, gospodarczy, działka
1230 mkw. Sanniki. tel. 0241277-61-24.
Dom220mkw.+budynekgospodarczy
na działce 1200 mkw., Sanniki,
tel. 0604-798-456.

Fool Focus combi 1.6 l 6V, 199912000 rok,
bezwypadkowy, bordo metalik, klimatyzacja
- sprzedam. Tel. 0606-238-~66.

Fiat Panda I. I, 2003 rok, I właściciel z salonu, kolor selędynowy, stan idealny, cena
17900 zł - sprzedam. Tel. 0606-952-277.

Renault Scenic 1.6 gaz, 1998 rok-możliwość
zamiany na tańszy. Tel. 0696-J 16-017.

51,45 mkw., I piętro, ul. K\viatowa 10.
Tel. ()6()!1-409-700.

Jarnaha Vmigo 535, stan bdb - sprzedam.
Tel. 0696-839-136.

Nissan Primera 1.6 b+g, Sedan, pełna elektryka, wspomaganie kierownicy, 1993-1996 rok,
cena 5500 zł - sprzedam. Tel. 0695-737-962.

Hooda Civic 1.5, 1991 rok, gaz, 4.600 zł.
Tel. 0461831-06-5L

Sprzedam gospodarstwo rolne 2,30 ha,
w tym działkę budowlaną oraz wóz konny,
Bobrowniki, lel. 046/838-51-72.

BMW 525i -sprzedam lub zamienię
na mniejszy. Tel. 0887-871-213.

Fiat Seicento 90(), 1999 rok, bordo metalik,
I właściciel, ~owy, pm:bieg
80 tys. km, cena 7300 zł - sprzedam.
Tel. 0601-813-067, 046/813-85-07.

zł,

działki

112 bliźniaka - sprzedam. Tel 0665-072-555.

Fiat l 26p, 1989 rok, biały - sprzedam.
Tel 046/831-82-10 wieczorem.

VW Passat.1.8, 199 l rok, Sedan, 4900

budowlana IOOO mkw.,
Bednary Kolonia, tel. 0506-641-857.
Dom z zabudowaniami gospodarczymi, z działką 2,60 ha lub bez.

WSK 125 - sprzedam. Tel 0665-677-646.

Palio Weekend 1600, 1998 rok, wspomaganie, elektryczne szyby, 7.derzaki w kolorze
podwozia, instalacja gazowa, pierwszy
wlaś<..icieł - sprzedam. Tel. 0504-198-231.

Silnik Lejlaod, skrzynia ładunkowa typ ,,L"
- sprzedam. Tel. 0505-404-464.

Działka

Naprawa motoc)'kll i motorowerów.
Tel. 0691-588-602.

Nysa, 1990 rok, (,()()()() km pu.ejeclJane,
z giizein - sprzedam. Tel. 0691-409-910.

1991/1997 rok - sp=dam.
Tel. 0604-714-409.

Kiosk. Tel. 0609-855-375.
Sprzedam 2 dzialki: budowlaną i z zabudowaniami, łąc21l8. pow. 5000 mkw., Zduny,
tel. 0880-734-305 .

Polonez Truck, 1992 rok, gaz, 2-osobowy,
aluburty-taniosprzedam. Tel.0660-636-814.

Fiat 126p, 1999 rok- sprzedam.
Tel. 042!719-37-37.

VW Golf 1.6 ID INTERCOOLER,

Wczasowy w Zdworzu prowadzi '

wyprnxlaż domków wczasowych
z lokalizacją Tel. 0508-321-600.

budowlana 848 mkw. ze starodrzewiem, Korabka, media w uLicy.
Tel. 0668-422-789.

Yamaha FJl200, 1987 rok - niedrogo
sprzedam. Tel. 0602-678-030.

VW Polo comb4 1.9 SD!, 2000 rok
- sprzedam. Tel 0501-935-650.

Ośrodek

Działka

'A>lvo 440 ID, 1996 rok, kolor grafit
-sprzedam. Tel. 0506-057-314.

w..rtburg 353 - sprzedam. Osiny
kolo Głowna. Tel. 042!710-87-76.

Duża posiadłość I,7 ha, okoLice Domaniewic.
Tel. 0501-231-510.

Jawa 350 TS -sprzedam. Tel. 0880-327-725.

Ford COOera, 1997 rok- sprzedam.
Tel. 0601-533-881.

Star 200, 1993 rok, wywrotka dwustronna
+ HDS -sprzedam tanio. Tel. 042/719-3~31
po 18.00, 0511-36-86-03.

Sprzedam lub wynajmę fumie mieszkanie
3-pokojowc, 75 mkw., parter, os. Baczyńskie
go. Tel. 0501-340-731, 046/837-49-46,
0696-601-201.

Tel. 046/835-00-92.

Tel. 0668-346-480.

i cale. Tel. 0601-161--030.

Spnedam gospodarstwo 12 ba z budynkami.
Tel 0691-715-496.

Sprzedam atrakcyjne rolno-leśne
budowlane w Zielkowicach.
Tel. 0606-902-222.

MOTOROWE

Motorower Simson - sprzedam.
Tel. 046/837-33-05 po 18.00.

powypadkowe, uszkodzone

Bąków Górny 47,
tel. 046/837-00-26 po 19.00.

Tel. 0696-736-699.

Golfll 1.3 z gazem-sprzedam.
Tel. 0696-092-622.
Opel Calibra 2.0i, I tydzień w kraju
-sprzedam. Tel 0696-092-622.

do Mazda 323, 1992, 1989 rok,
Kadett, 1990 rok, Favorit Tel. 0609-924-415.

Kupię

z budynkami.

Spmrlam działkę budowlaną.
Tel. 0500-204-642 wieczorem.

Star 1142 z przyczepą 8 ton -sprzedam.
Tel. 046/831-62-96.

OGŁOSZENIA

NIERUCHOMOŚCI
-SPRZEDAŻ

Jawka 50, strut bdb - sprzedam.
Tel. 0698-085-007.

eo.... 1.2, 1992 rok, 3300 zł - sprzedam.

Części

Ptugoot 306 1.4, 1997 rok - sprzedam.

DROBNE •

Działka

Sprzedam dom w sta.nie surowym,
0,38 ha, 7 km od Łowicza.
Marianka 11, teł. 0886.ao1-829.

narożny segment, komfortowo
wykończony, 140 mkw. nad Z.alewem, Rawa

Sprzedam

Mazowiecka. Tel. 06095-277.

S~dom mieszkalny w Białej Rawskitj,
stan surowy, zakończony 292 mkw.

powierzchni

użytkową,

Tel. 0668-116-225.

Sprzedam dzialki w Walowicaclt
Tel 0609-524-862 po 16,00.
Sprzedam ziemię 4 ba z budynkami
gospodarczymi lub bez. Tel. 0665-500-235.
Sprzedam działki rolno-budowlane okoLice
Rawy Mazowieckiej, 2 zł 7.a mkw.
Tel. 0694-275-097.
Sprzedam własnościowe M-4, 67 mkw, blok,
Nowy Dwór. Tel. 0607-056-069.
Sprzedam działkę 1300 mkw., z domem
do remontu w Rylsku. Teł. 0888-084-267. Sprzedam mies2kanie nowe na poddaszu,
90 mkw., w nowym bloku z cegły, ulica Cicha.
Tel. 0509-03-04-86.
Sprzedam dom, centrum Skierniewic,
I.OOO mkw. Tel. 0507-960-946.

działka

Sprzedam dom, Skierniewice.
Tel. 0609-525-534.
Sprzedam działkę rekreacyjną 3000 mkw.,
ok. Białej Rawskitj. Tel. 0607-275-117.
Sprzedam działki leśne I h.
Tel. 0889-721-537.

Sprzedam działkę o powierz.chni 4.900 mkw.,
Nowy Dwór Parcela Tel 0503-408-287.
Dzialki budowlane, Strobów.
Tel. 0504-129-855.
Sprzedam działkę z budynkami
o pow. 21 OO mkw., okolice Nowego Miasta.
Tel. 048/674-25-72.
Sprzedam atrakcyjny dom w Skierniewicach
z działką 1000 mkw. Tel. 0602-639-86S,
046/833-03-60.
Sprzedam dzialki budowlane w Jesionce.
Tel. 0661-182-056.
Siedlisko, 6300 mkw., dom, sad, ogrodz.one,
17 zł/I mkw., Kamion. Tel. 022/634-01-44,
0604-96-92-08.
Sprzedam M-3, Widok. Tel. 0501-383-913.
Sprzedam 2,40 ba ziemi oraz działki budowlane. Tel. 0660-298-268, 046/831-24-83.
Sprzedam diiałkę w Makowie.
Tel. 0668-354-383.
Sprzedam działkę budowlaną w Ziemiarach,
1200 mkw., ogrodzona. Tel. 046/832-77-89
po 16.00, 0501-416-014.
Sprzedam działkę o powier.a:hni 2500 mkw.
wrazzdomemdoremontu. Tel.0887-062-651.

Sprzedam działkę rolno - budowlaną
o powierzchni 5800 mkw. z możliwością dokupienia ziemi gorszej klasy
z lasem o powierzchni 1,75 ha
Tel. 0606-882-756, 0606-882-n&.
Sprzedam niedrogo działkę wraz z budynkami 6000 mkw., Paplin 60. Tel. 0697-418-568.
M-4 własnościowe na mniejsze,
Skierniewice. Tel. 0660-243-174.

Zamienię

·-
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Sprzedam lokal magazynowo - handlowy 400 mkw. oraz przylegly budynek mieszkalny 80 mkw. z działką
1600 mkw. w centrum Skierniewic.
Tel. 060łh525-251.
Dom komfortowy na działce 648 mkw.,
lokalizacja. Tel. 046/835-10-24
po 17.00.

doskonała

NIERUCHOMOŚCI
-KUPNO
KUPIĘ DZIAl:.J<Ę,ZIEMIĘ, GOSPODAR·
STWO ROLNE W ŁOWICZU

LUB OKOLICY. TEL 0601-257-098.
Kupię dzialkę w

Bolimowie nad Zalewem.
Tel. 0694-272-724.
Kupię działkę budowlaną w Łyszkowicach lub okolicy. Teł. 0503-065-795.
Kupię miesiJcanie M-4 lub M-5, 05. Dąbrowskiego lub Bratkowice. Tel 0695-406-092.

Mies>l<anie do 50 - 60 mkw., 05. Starzyńskiego lub Dąbrowskiego - kupię.
Tel. 0668-030-363.

samotnej osobie - tanio.

Do wynaj~ pomiesz=nie 47 mkw.,
na gabinet lub biwu, w dobrym punkcie,
Łowicz, ul. 3 Maja 2, tel 0602-657-161.
Do wynaj~ duży lokal sklepowy z 7apleczem przy głównej ulicy, orazmiesiJcanie tny
izbowe z łazienką, ogu.ewaoie centralne.
Tel. 046/837-63-15 po 18.00.
Do wynajęcia lokal 40 mkw., ul. Długa,
wszystkie media. Tel. 0600-741-174,
046/837-37-41.
Lokal do wynajęcia w centrum Nieborowa
pow. 50 rn!<w· + 7aplecr.e, wszystkie media,
bardzo niski czynsz (do uzgodnienia).
Tel. 046/838-56-01 po 18.00.
Do wynaj~ piętro na
Tel. 0694-252-956.

usługi, Łowicz.

Lokal 20 mkw. w cenlnnn Łowicza
- do wynajęcia. Tel. 0692-432-857 po 17.00.

Kupię mieszkanie

w Łowiczu do 40 mkw.
Tel. 0889-861-629.
Kredyty hipoteczne, atrakcyjne oprocentowanie. Skorzystaj z uproszczonych procedur,
wystarczy doświadczenie o dochodach.
Projekt X, ul. Poclrz.=na l 9b,
tel. 046/837-32-76.
Kupię tereny rolne, minimum :io ba

na

~

Tel. 0502-564-675.

Kupię miCS2l<anie

w Rawie do 60 mkw.
Tel. 9505-369-883.

Wynajmę

Kupię siatkę ogrodzeniową, używaną,

Przyjmę na stancję

- paniom.
Tel. 046/837-57-77.

Piaskarl<ę

do czyszczenia metallL
Tel 0504-105-141.

Do wynajęcia lokal 35 mkw. w Łowiczu,
ul. Bolimowska 14118b, wszystkie media.
Tel. 046/837-32-35, 0509-854-423.

wysokie ceny za zużyte kalalizatory
samocbodowe(od 120zl)orazrniedź, mosątz,
aluminium, cblodnice, stal kwasoodporną,
ołów z na!, cynk, nikiel. Łowicz,
ul. Klickiego 66.

spawarkęjednofu:zową,

Pilnie poszukuję mies:zJrania do
do 50 mkw. Tel 0505-499-546.

wynajęcia,

Podnajmę lokal kpsmetyczce JllZY zakladzie
fryzjerskim Tel. 0604-180-054.
wynajmę na

Wynajmę lokal, ul. Łowicka 44,
Tel. 0421719-34-57.

Głowno.

z dzieclciem wynajmie kawalerkę w Łowiczu - tanio. Tel. 0503-332-852.
Wynajmę

miesiJcanie ucz.ciwym studentom,

os. Tkaczew, 1 piętro. Tel. 046/838-15-04

po 20.00.
Do wynajęcia lokal na działalność gospodarci.ą o pow. l 8mkw. Łowicz,
ul. Nowy Rynek 18, tel 0501-351-738.
Lokal na dzialalność, 40 mkw.
Tel. 046/837-10-69.

Przyjmę ziemię.

używana.

Tel 046/837-86-34.

Kupię wagę inwental7.ową

It

Tel. 0695-261-989.
Kupię

dwa rowedci

dziecięce,

opony 14116.

deski na szalunek. Tel. 0698-133-181.

Kupię blachę cynkową

Do wynajęcia lokal na ~iwu, usługi, 20 mkw.,
Głowno. Tel. 0421710-70-92 po 20.00.

Małżeństwo

Siatka Oj!rodzeniowa,
Tel. 0502-163-313.

każdą ilość.

Głownie.

Der wynaj~ lokale bimowe, Łowicz,
ul. Stanistawskiego 25a, tel. ()(,()9-135-407.

Do wynaj~ 2 pokoje, Warszawa - ceÓtnun.
Tel. 0503-137-226, 022/633-92-63 po 18.00.

Olchę, z dowozem, Gzinka.
Tel. 0509-047-152.

Roje pszcule · kupię.
Tel.0607~.

Głownie.

Kupię

Do wynajęcia lokale mieszkalne, Łódź,
ul. Mielczarskiego 21, blisko Manufaktury.·
Tel. 0600-827-030.

Poszukuję

Kupię koła drewniane do bryc2J<i.
Dobr7.e zapłacę. Tel. 0502-512-939.

Kupię

pokój z kuchnią.
Tel. 0421719-11-88.

Sklep do wynajęcia w
Tel. 0600-612-688.

Płacimy

Tel. 0503-499-480.

Wynajmę

Tanie noclegi na IO ooób w
Tel. 0698-783-854.

Tel 046/837-46-32.

Kupię wózek bliźniak, wielofunkcyjn)'.
Tel. 0607-516-966.

Do wynaj~ pokój, Warszawa.
Tel. 046/837-71-19.

Głowno - dom do wynajęcia.
Tel. 0889-320-787.

0

KUPNO - RÓŻNE

mieszkania do wynajęcia
- pilnie. Tel. 0889-640--053.

Wydziedawię lolgil handlowy 40 mkw.,
na sklep, ul. Żdu&ka. Tel. 0606-818-288.

:re starego pokrycia,
Tel. 0509-440-293.

drzewo na pniu. Tel 0509-440-293.

Przyjmę ziemię.

Tel. 0600-217-656.

Kupię przedwojenne przedmioty
łrit

i radia Elek-

Tel. 0887-221-227.

Kupię przyczepkę jednoosiową wywrotkę

(po wakacjach) 2-pokojo-

wego mieszkania, najlepiej
umeblowanego, w Skierniewicach.
Tel. 0660-189-404.
Wynajmę =.f,ć pizzerii ,,Mega" na kawiarenkę internetową itp. Rawa Maz.owiecka,

i wagę do 20 ton. Tel. 046/815-23-97,
0695-442-445.
Kupię wyważarkę do kół, typ WK-18 lub inną

starego typu. Tanio. Tel. 0609-665-019.
Kupię przyczepkę

do remontu
z dokumentami. Tel. 0513-876-819.

I. Tel. 0606-952-277.

SPRZEDAŻ· RÓŻNE

Do wynajęcia plac 950 mkw., magazyn
50 mkw., biwu, parking w cenlnnn Rawy
Mazowieckiej, ul. Mickiewicza
0606-952-277.

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

Do wynaji;cia lokal handlowy 160 mkw.,
w centrum Rawy Mazowieckiej (piwnica),
ul. Wyszyńskiego I. Tel. 0606-952-277.

Sprz.edam JlfZYczepkę kempingową
Niewiadów N-126, 1989 rok.
Tel. 0604-236-417.

ul.

Wyszyńskiego

Konsolę PlayStation - sprzedam.
Tel. 046/837-81-91.

Podgrzewacz przepływowy Siemens.
Tel. 046/838-62-44.
Suknia ślubna, rozm. 44. Tel 0602-534-524.

Okna, drzwi z PCV w Łowickim Cechu
Rz.emi05f w godz. 9.00-15.00. Spa.edaż,
montaż. Łowicz, Plac Przyrynek 2.
Ladyiregalysklepowe-spr:redam.
Tel. 046/837-55-41 od 9.00-17.00.

Sprzedam nowy piec olejowy De Dietrich
+ zbiornik 20001. Tel. 0602-875-904,
046/830-32-46.

Wózek dziecinny. Tel. 0505-018-656.
Okna drewniane

Wołomin, białe,

nowe.

Zbiorniki plastikowe 1000 I,
na palecie. Teł. 0697-677-530.

Stemple. Tel. 0502-163-788.

Tel. 0692-487-627.

Odzież używarta,

Drvwno opalowe. Tel. 0605-224-393.

sklepu

Nowe drzwi balkonowe Humandrux
- 280 zł. Tel. 0691-830-034.

Sprredaż pieców c.o., węglowych, miałowych,
na eko-groszek i części hydraulicznych.
Tel. 046/838-75-53, 0601-379-355.

Sprz.edam zag~ę 124 kg.
Tel. 0601-303-279.

Sprzedam ziemię badanązdow=
i rabatem. Tel. 046/837-13-64 po 21.00.
Piec „Żubr" (typ Mode Rator), pali wszystko, głównie miał, sterowanie elektroniC"Zlle,
dmuchawa, możliwość sterowania z pokoju,
20kW(l,5 mkw.). Tel. 0606-295-590po 15.00.
Sprzedam maszyny .szwalnicze.
Tel. 0693-824-708.

Sprzedam bramę(fiutka w bramie).
Tel. 0889-186-187.
Nowy piec węglowy; segment pokojowy,
wys. 2,4 rn,
3,60 m; segment kucbermy,
dl. 3,4 m (górne i dolne S2afki); pralka automatyczna, nowa; kuclmia gazowa z butlą
Tel. 0505-098-260.

=·

Skrzypce. Tel. 0691-265-469.

Poozukuję

Sprzedam działkę w Nieborowie 5200 mkw.
z domkiem całorocznym, letniskowym,
pomiesz=niem rekreacyjno-socjalnym i gospodarczym. Na działce :majduje się profesjonalny basm kompielowy IOx4 m, zadaszony
pleksą oraz staw i lasek. Działka pięknie
zagoopodarowaoa. Tel. 0601-310-375
w godz. 8.00-20.00.

Lokal do wyiiajęcia. Tel. 046/837-32-54.

Tel. 0608-024-207.

100, 200, 300, 600 mkw.
powierz.choi magazynowej, Łowicz,
ul. Magazynowa 11, tel 046/837-69-33.

Do wynajęcia M-3, Głowno, ul. Kopernika.
Tel. 0421719-21-10.

lokalu do wynajęcia
o pow. 20-50 mkw. na Starym Rynku,
Zduńskiej, Nowym Rynku lub Słanisławskiego lub przyjmę wspólnika
do przejęcia większej powierzchni.
Oferta ważna do 15 sierpnia 2006.
Teł. 0601.QG-880, 046/837-71-77.

wynajęcia lokal na działalność
gospodarczą 85 mkw, Skierniewice.

Szukam lokalu do wynajęcia na działalność
biwuwo-szkoleoiową w cenlnnn Rawy.
Tel. 0501-756-584.

Łowicza
wynajęcia. Teł. 0602-192463.

Poszukuję

Wynajmę domek na wsi i budynki
gospodarc7.e, okolice Białej Rawskiej.
Tel. 0607-760-570.

cy. Tel. 0501-786-518.

Domek nad jeziorem w Zdworzu (media)
weekendy i wakacje.
Tel. ()(,()9-502-572.

- do

Poozukuję miesiJcania do wynajęcia
2-3-pokojowego, Skierniewice.
Tel. 0501-243-400.

Wynajmę

NIERUCHOMOŚCI
-WYNAJEM
Biura w centrum

Pokój do wynajęcia. Tel. 0880-433-667,
0513-027-197.

Do wynajęcia M-3, 05. Bratkowice.
Tel. 046/837-23-95 po 16.00.

Wynajmę

pod garaż,
JllZY ul. Tuszewskiej. Tel 046/837-71-53.

Do wynajęcia na dzialalność gospodarczą,
magazyny, produkcję, 800 mkw.,
Skierniewice. Tel. 0512-130-733.

dom lub mieszkanie umeblowane
dla pracowników od lipca na okres 3 mies~

Mieszkanie 2-pokojowe w Łowiczu
kupię. Tel. 0504-610-276 po 17.00.

Kupię działkę

Do wynajęcia pub ,,Mwuwana Piwnica"
w cenlnnn Rawy Maz.owieckiej.
Tel. 0606-952-277.

Do wynaj~ kawalerka, 05. Tkaczew.
Tel. 0692-309-851 po 14.00.

miesiJcanie M-3 w Łowiczu.
Tel. 0668-492-172.

na ul. Krakowskiej.
Tel. 0692-882-448.

Wynajmę kawalerkę w Rawie Maz.owieclciej,
ul. Jeżowska 8, wygody ogranicrone.
Tel. ()(,()9 327-721.

Do

MiesiJcanie 3 pokoje, 48 mkw.,
05. Starzyńskiego. Tel 0600-661-829.

Kupię kamienicę

..

Wynajmę kawalerkę

Tel. 0880--037-474.

Wózek dziecięcy, mało używany.
Tel. 0608-571-249.

Eternit drobnofalisty (nowy) - sprzedam.
Tel. 0606-324-970.
Sprzedam zamraiarl<ę, segment młodzieżowy,
kanapę dwuosobową, wieżę duią i małą.
Tel. 046/839-63-26.
Sprzedam kolektor słoneczny 1,5 kW,
małą elektrownię wialrową, krajzegę.

Tel. 0603-184-796.
Sprzedam 3 szt. olszyny na poilL
Tel. 046/837-10-69.
Sprzedam maszyny stolarskie: grubościówka, frezarka dolnowrzecionow pilarlca
z wyrówniarką,,szlifierka ta.5rnowa,
dłutownica łańcuchowa. Tel. 0501-232-919.

sortowana; wyposaż.enie
Tel. 046/837-58-95.

odzieżowego.

WC dntwniane (wychodki), nowe
- 320 zł. Niebon)w 144 (tartak}.
Tel. 0510-820--072Sprzedam tanio segment pokojowy
Rena Piast, 4 m_ Tel. 046/837-72-64 po 20.00.
Maska spawalnicza „Unitor", samościenmiaTel. 046/837-57-13, 0608-493-655.

jąca.

Sprzedam keramzyt. Tel. 0603-653-012,
046/837-13-56.
Akordeon Hobner 120 Verdi 3.
Tel. 0665-243-247.
Sprzedam magiel Tel. 046/837-73-22
po 20.00.
Sprzedam Holmer 120 bas.
Tel. 0692-967-810.

Kupię zdjęcia, odbitki dotyczące wyrobisk.
Rydwan, Dąbkowice. Również czam<>.biale.
Tel. 0500-617-865.
koronką,

rozm. 42-44.

Wtn.dr. 3-częściowy firmy Ring,
niewiele używany, alrakcyjna cena.
Tel. 046/838-71-32.
Regały sklepowe, lady sklepowe, RYŻOO, •
lady chłodnicze w bardzo dobrym stanie.
Tel. 0512-088-422.

Sprzedam wózek inwalidzki
Tel. 046/837-14-26.

Sprzedam suknie ślubną ecru, rozm_ 36-38.
Tel. 0605-575-848.

Sprzedam palety I ,Ox I,2rn.
Tel. 046/838-66-82.

:l.amrai3rl<a nowa, 5-o:zufladkowa.
Tel. 0694-783-924.

Sprzedam bryc:zkę. Tel. 046/837-15-67.

Okna, drzwi PCV, używane i nowe. Duży
wybór, niedrogo. Krzyszkowice k. Piątku,
tel. 0602-617-895.

pojemność

Betoniarka i pług 4-skibowy.
Tel. 0602-617-895 (piątek).
Sprzedam meble kuchenne, szafę
ubraniową i segment pokojowy.
Tel. 0503-869-518.
Sprzedam opony 215/60/15, migooiat.
Tel. 0508-747-232.

Sprzedam nowy tapczan - tanio.
Tel. 046/ 837-31-aD wiec:zorem,
()688.660.644.

Sprzedam Nokię 6610i, telewiwr 14".
Tel. 0668-162-199.
Sprzedam wykaszarkę na części
lub w całości, huśtawkę ogrodową,
Tel. 0600-953-269.
Sprzedam plastikowe szamba 4 ni'.
Tel. 0501-012-794.
Tanio sprzedam nową kartę pamięci do aparatu cyfiowego !GB. Tel. 0602-703-826.
Kominy kwasoodporne spawane pla:zmowo
- tanio. Hurtownia hydrauliczna - Zielone
Igloo na Góricacb. Tel. 050!-074-045,
oraz w Mysłakowie tel. 0501-074-060.

pokojowy 4m z lawą, w bdb stanie;
lodówka Mllisk 16; welSalka - bardzo tanio
sprzedam. Tel. 046/837-77-48.

Suknia ślubna rozm. 38140.
Tel. ()(,()9-670-459.
Sprzedam intenrooler, chłodnicę, fulgę c.s.-go,
spoilery, kabiny ,,uszy słonia", altemalor typ
Scania 142 oraz komplet fubryczny u=Inień silnika Siara 200. Tel 0696-372-551.
Sprzedam zbiornik plastikowy 1OOO I.
Tel 0604-411-266.

Sprzedam drewno kominkowe.
Tel. 0886-427-375.
Sprzedam opryskiwacz-plecakowy z motorkiem i fotelik dziecięcy
do 18 kg. Tel. 046/838-33-44.

samochodowY

Dwuiglówkę lańcus:zkową

Wtn.dr. dziecięcy, spacerowy Chicco,
w dobrym stanie. Tel. 0695-774-285.

Sprzedam zlewozmywak 80 i dwie opony 13",
nowe. Tel. 0668-162-199.
Segment ja<;ny - tanio .spudarn.
Tel. 046/837-81-48.

Sprzedam

Regał

Sprzedam wózek, bli:źniak. Tel. 0503-499-480.

Segment pokojowy - tanio.
Tel. 046/838-38-14.

Produkcja i sprzedaż: ogrodzenia
betonowe (z lllOlilailim), kostka brukowa (z układaniem}, daszki na slupkl, kolumny wspierające do budynków, fontanny i figury ogrodowe, przeplywy, płyty
i eko. Łowicz,
os. Górki, ul. Łęczycka 116,
181. 046/837-12-15, 0600-328-425.

kamlen"'

Stemple budowlane. Tel 046/838-64-21.
Kominek Zuzia - używańy dwa sezony
- bardzo tanio. Tel; 046/837-09-12.

Sprzedam sukienkę do chrztu z kapeluszem,
ró7nwa, rozm. 68f70, cena 50 zł.
Tel. 0508-737-445.

Sprzedam wełniak, niedrogo.
Tel. 046/837-33-06.

Suknia ślubna biala z
Tel. 0663-675-148.

Wim*. spacerowy Baby Dreams - 200 :zl.
Tel. 0660-355-452.

i stebnówkę
- tanio sprzedam. Tel. 0600-552-226.

Styropian frezowany, gruby, 6 cm_
Tel. 0604-974-635.
Sprzedam blachę 3 mrn, ocynkowaną,
I25x250. Tel 0605-896-130.
Sprzedam suknie ślubną białą 34136 z trenem.
Tel. (J}A/277-96-52, 0507-194-818.
Suknia ślubna, rozmiar 38-40.
Tel. 0502-55-60-50.

Beczki po olejach silnikowych 200 ~ 60 I,
30 I - sprzedam. Tel. 0421719-37-42.
Stemple - sprzedam. Tel. 0609-129-266.
Oryginalne, biale dziecinne lóżeci.ko firmy
Drewex, stan idealny - sprzedam.
Tel. 0693-699-772.

kartę pamięci

do Play Station Il,
8 MB. Tel 0667-561-724.

Lada cblodnicza. Tel. 0695-761-373.

Wózek wielofunkcyjny, głęboki - sprredant
Głowno. Tel 042171.9-38-44 po 18.00.
Tanio spudarn dwie maszyny szewskie
Singera. Tel. 0695-922-885.
Wdnnę alcrylową, narożną, 155195,
~267-977.

Sprzedam piec c.o. '.Zębiec, 25 kW, 2004 rok.
Tel.' ()(,()9-384-502.

- sprzedam. Tel

Lodówka ,,Mińsk", 150 zł.
Tel. 0501-428-570.

Tel. 0600-567-723.

Ladę cblodniczą, sklepową -

tanio

sprzedam.

Barakowóz budowlany - sprzedam.
Tel. 0693-10-66-74.

Sprzedam segment pokojowy 2,20x4,5;
2,20x3,0, kuchenny, kuchnię węglową,
Tel. 046/837-12-18 po 15.00.

Segment, wersalkę, drzwi
Tel. 0421719-19-83.

Lodówka, nowy agn:gat - sprzedam.
Tel. 046/837-87-52.

Suknię ślubną - sprzedam.
Tel. 0502-312-275.

Sprzedam tanio nowe okno szer. 2060xl655
i drzwi balkonowe-s:rer. 2060x2315
- drewno klejone, br.fz; segment stylowy
Swarzędz, dl. 4 m +lawa i barek. Łowicz,
tel. 0608-054-739.

Meble sypialne, wypoczynkowe, stół, bojler
IOO-litrowy i c.o., piec szarnolowy, buty
oficerki - sprzedam. Tel. 0601-663-404,
0691-704-865.

Sprzedam drzewo opałowe :re starego ogrodu, przyczepa ciągnikowa ile wejdzie kooztuje łOO zł. Tel. 046/837-63-15 po 18.00.
Regal, lawa, wypoczynek, 2 fotele, pufy
- tanio. Tel. 046/837-36-49.

łazienkowe.

Mikrofulówkę i lodówko-zamrai2lkę
2-agregatową firmy Whirpool - sprzedam.

Tel. 0421719-37-94.
Sprzedam suknię ślubną, rozmiar 36-38.
Tel. 0604-071-749.

Rower górski z amortyzatorami i hamulcem
tan:zanym, stan bdb. Tel 0888-361-198.

Spu.edam tanio rowery, wirówkę, tapetę,
koszyk, beczlri, rowerek dziecirmy, wypoczynek. Tel. 0605-330-155.

Sprzedam chłodziarlcę przeszkloną pionową,
600 zł. Tel. 0501-788-231.

Sprzedam skrzynki plastikowe 5 kg.
Tel. 0888-993-056.
REKLAMA -

TANIE NAGROBKI
GRANITOWE
ORAZ INNE WYROBY
Z KAMIENIA NATURALNEGO
oferuje Zakład Kamieniarski
Łęczyca,

ul. Lotnicza 20 (obok nowej straży)

• Na terenie zakładu wzorcownia,
do obejrzenia ponad 50 wzorów
nagrobków w różnych koloracłl.
• Kompletny nagrobek z granitu
z tablicą już od 1.800 zł,
podwójny od 4.000 zł.
• Montaż i transport gratis.

• Produkujemy kostkę
brukową granitową

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

• praca akordowa - średnie wynagrodzenie .ok. 40 zł dziennie,
wokresie zbiorów średnio ok. 70 zł dziennie
• prace nie akordowe według stawki 4 do 5 zł I godz.
• tenniny wypłat - 1 raz wtygodniu, po zakończeniu pracy
• dojazd autobusami finnowymi
• zapewniamy szkolenie na stanowisku pracy,
pomoc instruktora wpierwszych dniach pracy
• wsezonie oferujemy możliwość zakwaterowania
w hotelu zakładowym, za 2 zł I doba
·
• oferujemy prace pielęgnacyjne na plantacji tn:iskawek i malin

ZATRUDNIMY llEROWCl AUTOBUSU
warunki do uzgodnienia osobiście

11111118111

•

ZATRUDNI
Kontakt osobisty
w Siedzibie Firmy:
Skierniewice,
ul. Mazowiecka 1B,
tel. 046 832 66 66

ŚLUSARZY, SPAWACZV,

TOKARZY, FREZERÓW,
MONTERÓW KONSTRUKOtSTALOWYCH.

.....

Cil©ITl©Cb ~
MIALES WYPADEK

• jako pieszy, pasażer, kierowca
PORADY PRAWNE
• ktoś bliski ci zmarł wskutek wypadku
• BEZPt.ATNE
• nie otrzymałeś odszkodowania z OC sprawcy
DOJAI.D
jako zadośćuczynienia, odszkodowania z tytułu DO Kl.JENTA
utraconych zarobków i pogorszenia sytuacji rodzinnej,
renty wyrównawczej z tytułu zwiększonych potrzeb
• odszkodowanie było niewspółmierne do wyrządzonej szkody
Prowadzimy sprawy,
'r które wydarzyły się do 10 lat wstecz
(046) 857-70-94, kom. 0604-693-723 !

ZGLOS sic
Do NAS

oraz łMe lmpreZ\f okolcznokfowe
0 najwyższa możliwa jakość organizacji
0 profesjonalna obsługa
\
0 piękny wystrój sali Z.opronom~
Łowicz,

ul. Zagrodowa 32d
tel. 046 830-31-35 kom. 0504-359-441

NAWOZY
azotowe, potasowe, fosforowe,
wieloskładnikowe, specjalne

Najlepsze ceny
Możliwość

dowozu

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

OGLOSZENIA DROBNE • OGLOSZENIA DROBNE

/)Q}~--t4
Bramę - sprzedam. Teł. 042/719-88-39.
Sprzedam wyposażenie i wystrój pubu,
zmywarkę, rui.en, stół do pizzy itp.
Tel. 0606-952-277.

Zatrudnię do zbioru ogóńców. Kocierz.ew
Płd. 37, tel. 046/838-47-19, 0600-876-355.

Akordeonista, wokalista - doświadczenie,
spizęt. Dołączy do kapeli. Tel. 0667-353-866.

Tel. 046/813-15-88.
Sprzedam komputer 300 zł, monitor, ldawiatura, mysz gratis, Rawa. Tel 0504-287-454.
Sprzedam tanio!!! Stemple budowlane l80szt.
po 2,80 m, cena za sztukę 2 zł.
Tel. 0507-789-694.

Sprzedam overlock 3-nitkowy
i dwuigłówkę płaską Tel. 888-081-196.
Sprzedam basowy wzmaroiacz „Celestion"
- idealny, 60 W, 420 zł. Tel 0504-538-678.
Sprzroam drewno lipowe ścięte w maju.
Tel. 0506-756-490.
Sprzedam dwa wóOO widłowe WW Sichedniów, eleklrycrne. Tel 0607-277--032.

Sprzedam meble ogrodowe drewniane, stoły,
ławki, huśtawki. Tel. 0603-415-780.
Sprmlam wersalkę - tanio.
Tel. 046/833--01-63.
Sprzedam przycząię 130/200.
Tel 050-49-25-433
.
.
Sprzroam rower BMX. Tel. 046/831--01-40,
0506-76-74-91.
Sp=dam stemple budowlane.

Tel. 0606-930-506.
Prz.yczepkakemiiingowa. Tel.OWl-731-489.
Tanie grzanie, piece c.o., automaty, zasyp
węglaco5dni,domy220mkw,cena5300zł,
piece 1500mkw.,cena25000zł.

Tel.0665-678-529.
Sprzedaż ziemi ogrodowej, piasku, ró:iny
asortyment i szlaki, przywieziemy na miejsce.
Tel. 0601-33-88-13.

stare meble..
Teł. 0660-189-404, 046/833-84.ał
po 18.00.
Sprzedam

PołIZebna opiekunka do osoby star=j
w godzinach 8.00-20.00. Tel. 0421719-14-49.
Pilnie zatrudnię ekspedientkę,
Do rozbioru drobiu - zatrudnię.
do 27 lat, w sklepie z obuwiem,
Teł. 0509-72!Mi03, 0509-~.
w galerii lntennarche w Łowiczu.
Zatrudnię kierowcę C, C+E oraz mechanika
Mile widziane osoby studiujące
· . Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 0667-246-297.
samochodów cięż.arowych.
. · zaocznie. Teł.~ CV
Tel. 0607-267-278.
Do zakładu fotografi=iego w Głownie
przesyłać fax 046/862--31--02..
- zatrudnię. Tel. 0501-040-069,
Zaopiekuję się dzieckiem, również
P05lllkuję pracy w zawodzie piekan:.
0421719-37-81.
na wyjeżdzie. Tel. 046/837-88-79 po 20.00.
Tel. 0604-789-914.
Do zbioru owoców - zatrudnię.
Zatrudnię - zbiór ogóńców, pomidorów.
Przyjnę- do 2J)'W31łia ogóńców.
Tel. 0421719-20-65 po 20.00.
Tel. 046/838-12-97.
Tel. 046/838-43-84.
Zatrudnię szwaczki na dzianinę.
Administracja KODL poszukuje pracowniFirma zatrudni audytora wewnętr7nego.
Tel. 042/719-38-64, 0603-61~
ka na staż lub z grupą inwalidzką na admini0503-065-795.
Tel.
stratora terenu. Tel. 046/837-66-45.
Zatrudnię szwaczki, dzianina. Głowno.
Zatrudnię do zbioru ogórków.
Tel. OWl-106-919.
Centrum Sportu i Rekreacji Classic w SkierTel. 0606-1111-458.
niewicacb poszukuje pracowników na staż
Zatrudnię kierowcę z kat B, C po kraju
lub z grupą inwatidzl<ą. Mtle widziani instruk- Pracownika na budowę - przyjmę.
z okolic Głowna, Strykowa.
Tel. 0692-198-612.
torzy sportowi. Tel 046/837-66-45.
Tel. 0605-046-558.
Jeżeli poszukujesz ciekawego
Zatrudnię uczciwego, pracowitego człowie
Przyjmę pracę chałupniczą
i dochodowego zajęcia, chcesz się ka w g05p0dalstwie rolnym.
oprócz szycia Tel. 0696-031-781.
rozwijać zawodowo, zactzw.ń do meTel. 046/856--03-67.
nadżera sprzedaży produktów ubezSalon Meblowy w Łowiczu poszulatje pra- Przyjmę pracownika do montażu okien.
pieczeniowo.flnansowych i Otwarte- cownika - sprzedawcę. Wymagania - wy- Tel. 0502-213-373, 0421710-73-73.
go Funduszu Emerytalnego. Możli- kszlałcenieminimumśrednie, znajomość kom- Zatrudnię stolarzy, Głowno.
. wość wystawienia zaświadczeń
progJ1llllÓw Tel. łJ696-033.ó27, 0668-206-250.
o odbytej praktyce w renomowanej putera. Preferowane - znajomość
graficznych. Oferty prosimy przesyłać
Finna przyjmie pracowników bud<>wlanofirmie. Tel. 0501-725-143.
na adres e-mail: zbyszekgalaj@m-kapl
remootowych oraz pomocników. Pilne.
Poszukuję do współpracy stylistki
Tel. 0502-179-888.
Zatrudnię murarza i pomocnika""""'kei i un7"7vs1ki. Tel. 0603-372--058.
Tel. 046/839-63-72.
.. - ,
..--Firma okienna zatrudni handlowców
Zatrudnię do finny rernontowo-budowlenej.
z własnym samochodem osobowym
Zatrudnię odpowiedzialnego mechanika
Tel. 0888-978-225.
lub dostawczym. Rawa Mawwiecka,
samochodowego. Łowicz,
Pl. Pilsudskiego 7. Tel. 046/814-51-21.
Pracowników fizycznych w Warsza- tel. 0509--020-870.
wie-zatrudnię. Tel. 022/837-7~1.
Przyjmę szwaczki, przyjmę przeszycia tkaniną.
Zatrudnię pracowników
Tel. 0888-081-196.
Zatrudnię kierowcę kat C, z dc:filviadczeniem
do wykończeniówki. Tel 0695-135-937.
po kraju, wiek 25-40 lat Tel. 0608--059-817.
Przyjmę osobę do sprzątania domku jednoPrzyjmę do pracy do przyuczenia w zakresie
rodzinnego w Rawie Mazowieckiej.
Zatrudnię na okres żniw kombajnicyklinowania i uklaaarue parkietu, wiek
Tel 0505-172-825.
stę, kierowcę ciągnika na prasę z prakdo 35 lat, prawo jazdy. Tel. 046/830-22-54
tyką, mechanika znającego się na prapo 18.00, 0502-321-194.
Zatrudnię pracownika do wykańczania
sach Z-224 i kombajnach zbożawych.
wnętxz. Tel. 0504-038-300.
Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 0604-180--054.

Tel.~79.

Sprzedam niedrogo cyldiniarl<ę bębnową,
w banlzo dobrym stanie. Pilnie.
Tel. 046/833-37-45.

Perkusista podejmie pracę w 7.eSp0le.
Tel. 0889-973-485.
Restauracja w Domaniewicach (między
Łowiczem a Głownem) zatrudni na stale:
kelnerki, kelnerów oraz kuchaizy.
Tel 0607-930-234 w godz. 16.00-18.00.

Sprzedam s:zJdamię 600 m, komin 2 piece,
13 tys. Tel. 0606-529-316.

umiejętność
wykształcenie mln. śred
widziana obsługa kompute-

Zatrudnię

PRACA

mechanika,

spawania,

Zwrot podatku z 1X11CJ - Niemcy, Europa
Zachodnia. Tel 0711385-20-18.

Miody_ wyksztak:eoie średnic - ma!Ura, ureslużba wojskowa, stolarz meblowy z praktyką, prawo jazdy kat. B - podejmie
pracę. Tel. 0501-707-657.
gulowana

Tel. 0604-108-443.

nie, mile
ra Praca w Kiernozi, „Unlchlód".
Tel. 0606-ł10-852, 07.4/211-82-42.
Zatrudnię kierowcę C+E. 137.da m terenie
kraju. Tel. 0604-754--0')8.
Przyjmę do pracy piekarni.. Piekarnia Rów.
Tel 0508-230-100.

Zatrudnię szwac7ki, prasowaaki, krojczych

Zatrudnię kierowcę C+E. Tel. 0604-212-720.

i osoby na wykańczalnię. Tel 0601-635--056.

Przyjmę

Zatrudnię szwaczki i osobę m overlock.
Tel. 0606-958-480.

do zbioru ogórlców.
Tel. OWl-339-665.
Apteka w Żychlinie zatrudni technika

Zatrudnię szwaczki z Łowicza i okolic.
Tel. 0665-202-100.
Zatrudnię kierowcę c, E, kraj.
Tel. 0604-557-182.
Oialupoiczo, szycie dzianiny zlecę.
Tel 0514-416-744,
Poszukuję do pracy na stanowisku elektromonter, prawo jazdy kat C, praca na wysokości Tel. 0601-946-330.

fiumacji na staż. Tel 0515-080-319.
Praca - Dania Wykwalifikowanych murarzy,
tynkarzy, glazurników, malany, tapeciarzy,
cieśli-dekarzy-zatrudnię. Tel 0503-I 4 I-9 I9.
Zatrudnię do zbioru ogóńców.

Tel. 046l838-l 2--07, 0697-093-641.
Zatrudnię do ociepleń. Tel. OWl-814-481.
Zatrudnię dziewiarza na maszyny komputerowe. Tel. 0604-904-430.

szkoły

o uprawnieniach

funkcjonujących

wadzeni ks'•.;.i,; Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożyw·
Przyj.mę na z1. ecerue
. e ..,.... • czego w Rawie Mawwieckiej.
- pro
111 0509-147-305
przychodów 1 rozchodów+ ZUS 1 płace.
·
e·
Tel. 046/837--09-12.
Przyjmę ilwie stażystki (pakowanie papieru
Zatrudnię operatora kombajnu Bi7.0ll.
toaletowego), Bumi - Skierniewice,
Tel. 0696-021-755.
Graniczna 52. Tel. 046/835-90-83.
Avoo - zostań konsultantką a otrzymasz
Przyjmę do pracy kucharzy i kelnerów.
w prezencie kosmetyki, biżutfrię, zegarek,
Tel. 0606-40-70-78.
torbę. Tel 046/838-6-60, 0663-766-602.
Duia fimia spedycyjna z Teresina poszukuje
Spizedaż perfum- znane zapachy- super proprzewoźników z pojazdami: ciągnik + nac:rewizja. Tel. 046/838-60-60, 0663-766-602.
pa o pojemoości 33 EUP, ,,solo", o pojemności 15-18 EUP i ladowrości min. 8 ton.
Zatrudnię ekspedientkę z Łowtcza
Preferowane pojazdy o zabudowie izotamicz..
do sklepu spożywczego, wiek do 35 lat
oej. Tel. 0506-003-207.
Tel. 0504-184-456.
Zostań doradcą kosmetycznym
Pilnie zatrudnię ~pedlentkę
Oritlame - prowizja, nagrody, awans.
do sklepu, gmina Kocierzew.
TelJsms 0665-149-990.
Teł. 0607-08!Mi10.
_ Zatrudnię tynkarzy oraz pracowników
Zatrudnię szwaczki do szycia
ogólnobudowlanych (glazura, gipsy,
bielizny. Teł. 0602-551-060.
docieplenia) mile widziane prawo
jazdy kal B. Teł. 0602-779-602.
Avon - be:zpłatne zapisy, super prezenty.
Sms/tel. 0501--032-348, 0421719-44-47.
Zatrudnię do pracy w gospodarstwie
z noclegiem. Tel. 0606-875-821.
Avon - be:zpłatne zapisy, super prezenty. ·
Tel./Sms 0696-917--023.
Zatrudnię szwaczki, prasowac7kę,
Ubojnia drobiu - zatrudni.
Skierniewice. Tel. 05q9-513-707.
Tel. 0421719-56-78.
J,lencistka poszukuje pracy.
Przyjmęszwaczkidoszyciaspodnidamskich, Tel. 0885-271-373.
Głowno. Tel. 0509-571-801.
Zatrudnię pracowników
ogólnobudowlanych + prawo jazdy
Dozwolone od lat 16 - Ońflame.
kat. B. Tel. 0600-57-55-55.
Tel. 0604-286-349, 0421710-77-10.

od 1997 r.

lOWICZ, Aleje Sienkiewicza 62 (budynek Gimnazjum Nr 1, pokój nr 11), tel. 0605-724-768 lub 0601·206-957
http://www.dydakta.lowicz.pl e-mail: szkoly@dydakta.lowicz.pl

Polski Związek Motorowy

„

STACJE KONTROLI POJAZDOW -

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

•

I

t

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

ZATRUDNIMY

•osobę z uprawnieniami diagnosty samochodowego i instruktora nauki jazdy

INFORMACJA: Łowicz, ul.

USŁUGI

INSTAL.-BUD.-REM.

Zatrudnię

mgr farmacji, kierownika apteki.
Tel. 0601-374-016.

Avon - bez wpisowego.
Smsffel. 0502-616-468, 046/832-74-42.
Avon- atrakcyjna oferta dla nowych
konsultantek. Smsffel. 0512-115--030.
Firma budowlana zatrudni Inżyniera
o specjalności roboty drogowe
lub ogólnobudowlane do pracy
na budowle na terenie całego kraju.
Teł. 046/833-88-28 wew.18.
Firma zatrudni kierownika robót drogowych. Tel. 046/833-88-28 wew. 11.
Firma zatrudni wykwalifikowanych
cieśli i zbrojarzy. Tel. 0461833-98-28
wew.11.
Zatrudnię operatorów maszyn
budowlanych (koparko-ładowarka,

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

remontowo-budowlane, docieplanie
budynków, wykańczanie wnętIZ od A do Z.
Wycena gi:atis. Faktwy WJ.
Tel 046/830-24-65 po 20.00, 0510-158-877.
Układanie glazwy, terakoty, panele, gładź
i inne wykończenia. Tel. 046/838-20-56,
0600-626-760.

Tynki gipsowe agregatem - solidnie.
Tel. 046/862-84-00, 0502-370-226.
Instalacje elekuyczne, przyłącza, naprawy.
Tel. 046/837-30-52, 0600-764-110.
Układanie kostki - solidnie,
dokładnie. Konkurencyjne ceny.
Teł. 0604-413-669.

ższych o kierunku ogólnobudowla-

Panele podłogowe i ścienne, elektryka
- profesjonalnie, tanio. Tel. 0696-381-880.
Układanie kostki brukowej, granitowej. Teł. 0692-789-266, 046/837-62-89.

Zatrudnię

Najtańsze docieplenia domów i stropodachów granulatem styropianu
- 7-zJ/1 mkw. Teł. 044/714-27-84.

równiarka, walec). Tel. 0603-755-726.
Firma zatrudni absolwentów szkół wy-

nym i drogowym. Tel. 046/833-98-28
wew. 11, 0601-298-M2.

mechanika samochodowego z prawem jaz.dy kal B, C, D, E.
Tel. kontaktowy-0609-837-100.
Finna samochodowa w Skierniewicach
zatrudni lakiernika, pomocnika lakiernika,
blacharza, uczniów. Tel. 0602-528-235.
Budowlańców, wykończeniowców.

Tel. 0603-753-973.

USŁUGI

WIDEO

wideofilmowanie. Tel. 0607-916-001'.
Wideofilmowanie - profesjonalnie, tanio.
Tel 0600-447-843.
Wideofilmowanie. Tel. 0608-475-473.
Cyfrowe wldeofihnowanie, fotografowanie, pełna obróbka komputerowa,
DW. Tel. 046.lll37-84-85, 0608-484--079.
Wideofilmowanie cyfrowe, obróbka
komputerowa - tanio. Tel. 0606-852-557.
Wideofilmowanie, obróbka komputerowa,
nowe animacje, 'profesjonalnie - tanio.
Tel. 046/837-79-81, 0606-302-466.

Cyklinowanie, ukł.iidanie, lakierowanie - profesjonalnie - „EFEKT'' ·
Tel. 0600-884-398•
Tynki, posadzki - wolne terminy.
Tel. 0503--077-863.
Bramy paesuwne, balustrady, drzwi, ogrodzenia, siatka ogrodzeniowa + montaż.
Tel. 0503-572-046,.0508-869-390.
Centralne ogrzewanie, kotłownie
na groszek. Teł. 0602-258-695.
Projektowanie budynków mieszkalnych, .
gospodarczych, rozbudowy, nadzór,
wy=y, kosztorysy. Tel. 0502--086-592,
046/837-78-38.
Układanie

oraz inne

kostki betonowej, granitowej
usługi

brukarskie.

Tel. 0604-208--087, 046/837-57-28.
Panele podłogowe i ścienne, boazeria,
malowanie, tapetowanie, schody w panelach.
Tel 046/837-10-33, 0609-541-373.
Elektroinstalacje, domofony,
Tel. 0506-293--053.

bramonapędy.

Wykopy fundamentów szamb, usługi koparodwodnienia gruntów,
budynków. Tel 0606-932-907.

Zdjęcia.

Wideofilmowanie Kasia - solidnie, tanio.
Tel. 046/837-87-68, OWl-633-407.

ko-spycharką,

Wideofilmowanie, tel 0698-618-749. Foor
grat; tel. 0602-695-737, www.fotojack.prv.pl.

Balustrady ze stali nierdzewnej, daszki

Cyfrowe wideofilmowanie - tanio, solidnie.
Tel. 0603-451-221.

Spawanie aluminium. Tel. 0504-065-376.

łukowe.

Tel. 0504-065-376.

Fotograf, ślub, chuest, portret, plener, wnę
trza, retuS'l starych zdjęć, strony internetowe.
Tel. 0692-49-55-43, www.tiny.pl/tchc.

Instalacje i centralki telefoniczne, domofooy,
bramofony. Montaż, naprawy, konserwacja.
Tel. OóOl-207-689.

Video - Foto, Magia Obrazu.
Tel. 0696-011-351.

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

Nie ryzykuj utraty bezcennych
Przegraj pamiątkowe
kasety wideo na płytę DVD.
Tel. 0509-620-300.
wspomnień!

Przegram kasety wideo

na płytę DVD,

24 h. Tel. 0508-152-608.
,,Foto-Video Clip", śluby, komunie, chrzty,
przegrywanie z kl!set VHS na DVD, tanio.
Tel. 0661-723--002, 0606-218-.624.

Wypożyczam rusztowania warszawski.
Tel. 046/837-32-82.
żaluzje poziome, pionowe. Rolety
materiało\Ve i antywłamaniowe. Siatki
przeciw owadom. Produkcja i montaż.

Vertal -

Tel. 0602-736-692, OWl-297-257.
Usługi koparko-ładowarką

Caterpillar.

Tel. 0604-224-439.

(Stała współpraca zAkademią Bezpieczeństwa i Edukacji Antyterrorystycznej

• Ucea Ggólnoksztalcące (podbudowa: gimnazjum i szkoła zasadnicza)
• Studium Pollcealne (podbudowa: szkoła średnia)

.

Zatrudnię ślusarza, spawa=.
96-11 Kowiesy, Chojnata 23A, S. lmiola.
Tel. 046/831-73-31.

publicznej

• Technika Mechaniczne I Elektryczne (podbudowa: gimnazjum i szkoła zasadnicza)
Nowy atrakcyjny kierunek TECHNIK INFORMATYK Ili

OKRĘGOWE

Kucharka, wesela, Imprezy. okolicznościowe, podejmie współpracę
z sala-Iną. Teł. 0880-810--032.

Przyjmę pracę, IIl grupa inwalidztwa,
wykształcenie średnie. Tel. 0668-210-141.

Sprzedam rower 3-kołowy, kozie mleko.

Zatrudnię~

Zatrudnię kobietę do pracy w pizzerii
przy obsłudu klientów Tel. OWl-797-678.
Zatrudnię blacbarnl i lakiernika, Łowicz,
tel. 046/837-44-22, 0602-786-412.
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Nadbzurzańska

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

„EGIDA")

Zaprasza na nowy rok szkolny 2006/2007

NAUKA
BEZPŁATN

, ,Łódź,.ul. ~ra~gutta 18, (042) 678-01-10(Ili(ŁDK)
LO)

.Alodz,

ul. S1enk1ew1cza 46, (042) 633-22-83
(pn.- pt., w godz. 9.00-15.00)

ZDECYDUJ SIĘI Z NAMI NIGDY NIE BĘDZIESZ SAMI

PRAKTYKI W RENOMOWANYCH FIRMACH OCHRONY - JUŻ W 1. ROKU NAUKI!

UWAGA! Szkoła posiada jedyną w Polsce
Wirtualną Strzelnicę Treningową {WST) na broń palną,
będącą idealnym uzupełnieniem

klasycznego treningu strzeleckiego
~

www.tresor.edu.pl

JAŁOWICE

HODOWLANE
cielne HF • 20 szt.

~

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

DOBRE WARUNKI • MAGAZYNIERA

PLACOWE
Mldlhnś6 akalenll za granicą
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OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA

DROBNE •

DROBNE

UNAS WARTO DAĆ OGtOSZENIE
Kominki, projektowanie, montaż,
serwis, 200 wzorów.
Tel. 046./837-84-92, 0602-282-415.
Usługi hydraulicZlle - pełny zakres.
Sprzedaż, montaż pieców c.o.
Tel. 046/838-75"'53, 0601-3~.

Do wynaji;cia podno.5nik elektryczny 220 V,
wysokość podnoszenia do 12 m, udźwig

170 kg. Tel. Ofl.)8-627-977.
Modernizacja łazienek, kuchni, schodów,
elewacji zewnętrznych. Gwarancja.montażu.
Tel. Ofl.)2-648-497.
Przyłąc2a, elektroinstalacje, pomiruy, wideodomofony, RJV-Sat, bramonapędy, systemy
alarmowe (monitoring). Remonty, hydraulika, glazura, terakota, gipsy, panele, stolarka,
uprawnienia, VAT. Tel 046/837-5().84,
0601-303-858.

Remonty, adaptacje. Tel. 0607-196-356.
Remonty - kompleksowo.
Tel. 060IMi14-490.

Hydrauliczne c.o„ C.W.U.
Tel.0691-n4-281.
Budowy od podstaw budynków mieszkalnych i gospodarczych, ogrodreń z klinkieru
Tel. 0606-336-257.
Hydrauliczne usługi c.o„ wod.-kan.
- tanio, krótkie tenniny, z gwarancją.
Tel. 046./837-19-29, 0506--064-122.
Dach-Lux, Grzegorz Kosmowski
oferuje sprzedaż blachodachówek,
dachówek ceramicznych, blach trapezowych, rynien renomowanych finn,
podbitkę i inne akcesońa dachowe.
Dobra jakość, konkurencyjne ceny.
ŚWiadCZymy usługi blacharsko-dekal'·
skie, krycie dachów. Łowicz,
ul. Jana P.awta li 23.
Tel.Jfax 046./837-61-31, 0509-72!M;19.
Krycie dachów. Tel. 046/837-51-31.
Profesjonalne układanie glazury, terakoty,
paneli podłogowych. Tel. 046/837-62-69,
0503-634-974.
Tynki agregatem, cementowo-wapienne i gipsowe. Tel. 0502-228-972, 046/863-31-74.
gładzie,

mieszkań.

Wykończenia wnętrz.

Usługi

Instalacją elektryczna, alanny,
domofony, videodomofony.
Tel. 0609~. 0691-715-506.

Tanio prace wykończeniowe, glazura, terakota, gładź gipsowa, malowanie, płyty k/g i inne.
Tel. 046/837-ól-09 wiecz.orem.
Glazura,.terakota, gładzie itp.
Tel. 0508-;313-799.
Vv'ykończenia,

itp.

Schody, ponµe, drzwi, podłogi, inne
(wyrób i montaż). Tel 046/837-59-11,
0606-617-497.
Glazura, terakota, gipsy, docieplanie budynków, płyty gik, malowanie, panele
podłogowe. Tel. 0693-332-598.
Fachman - usługi hydrauliczne,
nowoczesne technologie zgrzewcze.
Teł. 0889-419-137, 046./837-87-91.
Hydrauliczne - solidnie, niedrogo.
Tel. 0601-147~.
Elektryczne - przeróbki, naprawy.
Tel. 0601-147~.
Malowanie, tapetowanie, gładź, płyty gik,
panele podłogowe. Tel. Ofl.)8-685-867,
046/830-00-14.

Wylewki z agregatu mechanic:mie zacierane
9zł/I mkw.Tel.044/724-19-53,0668-829-361.

Każde ogłoszenie drobne zamieszczone do druku w Nowym
Łowiczaninie oraz Wieściach z Głowna i Strykowa, ukaże się
także we współpracujących z nami gazetach Głos Skierniewic

oraz

Głos

Rawy Mazowieckiej. Bez

Dezynsekcja, delatyzacja w HACCP.
Tel. 0504-171-191, 044/725-02-95.

Montaż instalacji i lJTlą
Alarmy i domofony. Prace kontrolno-pomiarowe. Tel. Ofl.J2-779-602.

elektryczne.

dzeń elektrycmych.

Tel. 0600-225-256.

remonty. Tel. 0888-978-225.

Usługi

hydrauliC211e. Tel 0603-917-448.

Dachy kryjemy blachą i papą,
Tel. Ofl.J4-182-21 I.
Kompleksowe usługi budowlane.
My pracujemy Ty masz spokojną głowę.
Tel. Ofl.J2-779-602
Usługi

budowlane i remontowe. Gładż-gla
zura-terakota-malowanie. Tel. Ofl.J2-779-602.

Prawnik - porady, pozwy, wnioski,
tanio. Tel. 046./837-70-96, 0512-443-696.
DJ - profesjonalnie poprowadzi każdą impre-

tel. 046/837-32-76.

imprezy okolic7nościo
we. Tel. Ofl.J4-281-361.

Tynki maszynowe gipsowe i cementowo
-wapienne. Tel. Ofl.J2-779-602.

Cyklinowanie, układanie parkietu.
Tel. Ofl.)4-334-891 zmieniony
na 0668-750-437.

Docieplenia budynków. Tynki akrylowe
i mineralne. Tel. OWl-779-602.

i konserwacja sprz.ętu
komputerowego. Tel. 0696-803-050.

Malo)Nanie, tapetowanie, gładź, glazura,
terakota, płyty k/g. Tel. 602-779-602.

Kredyty gotówkowe rownici:
dla zadłużonych. Tel. 0502-762-462.

Elektryk - domy, mieszlrania, biwa, budynki
przemyslowe.Alarmy-pomiaryelektryC211e.
Tel. Ofl.J2-779-602.

Pranie dywanów, tapicedri meblowej, samochodowej w zakładzie i u klienta+ us!Ugi
remontowo - budowlaoo. Tel. 0501-431-978.
Zespól muzyc:z.ny - wieloletnie
doświadczenie. Tel. 0606-908-346.

Tynki, posadzki - wolne terminy.
Tel. 0503-077-863.

Cyklinowanie i układanie.
Tel. 046/835-22-56.

Tynki - tanio, wolne tenniny.
Tel. 0696-52().312.

lnstalacje elektryczne, alannowe, RTY,
domofony, videodomofony, pomiruy.
Tel. Ofl.J2-779-602.

Tanie, kompleksowe remonty - szybko
i solidnie. Tel. 0887-487-468, 0667-17().300.

Dachy, konstrukcje, pokrycie, praeróbka.
Tel. 050'J-822-409.

Układanie

Gładź, glazura, terakota, malowanie.
Tel. 0885-316-998.

kostki. Tel. 0608-338-302.

Dachy, konstrukcje, pokrycia,
naprawy, konserwacje.
Tel. 046./839-18-37, 0609-227-348.

Usługi

hydrauliC2J1e,
Tel. 0698-402-521.

Hydrauliczne - tylko nowe budynki, bezpłat
na wycena mateńałów i robocizny.
Tel. Ofl.J2-882-617.
Usługi

remontowe, wykończenia wnętrz,
glazura, terakota, docieplanie budynków,
klinkier. Tel. 088().542-743.

Tynki gipsowe, agregatem, wylewki.
Tel. 0500-037-006.
Glazura, terakota, tanio, solidnie.
Tel. 0663-999-123.
Gładzie gipsowe, płyty k/g.
Tel. 0694-287-447

Gladzie gipsowe, malowanie, płyty

k/g, docieplanie budynków.
Tel. 0604-136-932, 046./832-73-78.

INNE

miedź,

inne.

USŁUGI

Meble pod wymiar - kuchenne, biurowe,
szafy z drzwiami przesuwnymi. Solidnie.
Tel. 0501-707-657.
Usługi transportowe - Renault Master,
filktwy VAT. Tel. Ofl.)7-406-024.

Naprawa komputerów i inne usługi
komputerowe. Tanio i solidnie.
Tel. 0505-006-331.
Cięcie

drzew niebezpiecznych.
Rodzina Szychowscy.
Tel. 0604-891-092..

Panele, terakota. Tel. 0694-28-74-47.

Anteny - montaż, instalacje.
Tel. Ofl.Jl-306-566.

Usługi układanie

Śluby limuzyną. Tel. 0604-344-609.

kostki brukowej.
Tel. 0508-178-189.
Usługi

remontowo - budowlane
i hydrauliczne. Solidnie, szybko i tanio.
Tel. Ofl.J3-ó24-879, 0509-642-ó55.
Gipsy, płyty GK, malowanie, solidnie.
Tel. 0501-489-239.
Murowanie budynkpw mieszkalnych
i gospodarczych. Tel. 0661-251-301.
Kierownictwo budowy.
Tel. 0695-105-025.

Usługi.

transportowe Lublin kontener 12 m'.
FVAT na życzenie. Tel. Ofl.Jl-297-794.

Pranie dywanów, tapicerek,
mycie okien. Tel. 0608-172-838,
046/832-82-12.

Pożyczki gotówkowe, decyzja kredytowa

7.ę - wesela, bankiety,

Malowanie, gipsowanie, panele podłogowe,
ścienne, płyta k/g. Tel. 0668-462-197.

wypoży=.

z.aginęla legitymacja nr 746. Hanna Sabat
Tel. 050'J-352-084.
Zagubiono dokumenty. Stanisław
Wróbel, Różyce 51, tel. 046/838-48.85.
Nagroda.
Meble na wymiar, kuchnie, szafy, drobne
usługi stolarakie. Tel. Ofl.J4-462-835,
046/837-96-07.

w 15min, specjalna oferta dla osób na emeryturze lub rencie. Projekt X, ul. Podrzeczna 19b,

Dachy, tanio, szybko, solidnie i gwarancja
Tel. 0502-478-440.

Rusztowania warszawskie Tel. 0510-124-700.

żadnych dopłat!

Nawadnianie i zakładanie trawników.
Tel. 0668-171-450.

Wynajem :zagęs:zczarl<i, utwardzanie
powierzchni z kostki. Tel. Ofl.Jl-303-279.

WC drewniane (wychodki),
nowe - 320 zł. Nieborów 144 (tartak).
Tel. 0510-82CMl72.

Profesjonalne remonty.
Tel. 0691-n4-281.

Gla7ura, terakota, panele,
Tel. 0508-313-799.

Remonty kompleksowe
Tel. 0668-262-745.
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Meble pod wymiar (szafy prz.esuwne, garderoby, kuchnie itp.)- tanio. Tel. 0889-474-502,
0889-562-140.
Usługi_ infonnatyczne

Świecowanie

uszu. Tel. 0887-044-104

od 18.00-21.00.
Zespół muzyczny z
Tel. 0502-473-091.

wokalistką '

wesela

Rolety, żaluzje, moskitiery - nowocze.
sne systemy do każdego typu okien,
także bez wiercenia Łowicz,
ul. Ikara 10. Tel. 046./837-44-25.
Wywrotka - przewóz piasku, żwiru.
Tel. 0604-285-326.
Naprawa sprzętu AGD, domofony.
Tel. 046./837-81-SS, 0691-861-244.
Tatra wywrotka - transport żwiru itp.
Tel. 0600-895-026.
Podciśnieniowe

pranie dywanów, wykła
dzin, tapicerki meblowej. Tel 046/837-73-07,
0694-876-103.

Anteny RTV-&rt, profesjonalny
montaż, naprawy. Tel. 0601-147-809.
Wynajem sali na wesela, komunie
i inne imprezy okolicznościowe.
Sala do 120 osób. Łowicz,
ul. Powstań~ 15, tel. 0501-129-752.
Masaż

klasyc:z.ny (lecznicy, relaksacyjny,
sportowy). Tel. 050'J-838-378.
Otwarty Fundusz Emerytalny- pośrednictwo.
I 0605 49 263 046/815-97 73
Te·
-I - •
- ·
Zespól - wesela Tel. 046/838-66-46.
Pranie podciśnieniowe dywanów,
wykllldzin i tapic:erlci. Tel. 0696-086-527.

Zaginę!a legitymacja studencka nr 253577.
Tel. 0695-761-321.
Skórzaną, kożuchową odzici: - naprawifny,
przerobimy kompleksowo Renowacja.
Zaginę!a legitymacja studencka nr 742 N03.
Łowicz, róg ul. Bolimowskiej
Tel. 0694-867-512.
•
i ul. Baczyńskiego, środy 11.00-17.00,
Transport żwiru, piasku, pospółki.
w okresie od 15.05.06 do 01.09.06
'Tel. 0603-213-798.
nie czynne.

Zawieranie umów - Otwarty Fundusz
Emerytalny Commercial Union.
Tel. 0608-415-267.
Usługi

Www.schodypar1dety.pl
Bagażówka, przeprowadzki. ·
Tel. 0601-34-71-70.
Oszczęd2.3j 60-130% na-impulsach
telefonicmych Tel 0513-135-270.
Profesjooalna oprawa mllZ)'C2D3 - DJ
_ wesela, poprawiny. Tel. Ofl.)3-698-875.
Zakład

stolaraki wykonuje schody, parapety,
drzwi i inne, Skierniewice. Tel. 0886-661-489.

Transportdo I tony, Volkswagen,fukturaVAT.
Tel. 0608-894-718.
Zlecę przewiezienie samochodami I OO wywrotek ziemi na działkę. Tel. 0512-159-562.
Regeneracja kartridży, naprawa
drukarek u klienta. Tel. 0509-620-300
w godz. 8.00-20.00.

stolarakie. Tel. 046/837-15-54.

Krajowy przewóz osób, busy,
18 miejsc, 8 miejsc. Tel. 0602~1-641,
046/838-70-32.

Projekty graficzne, przygotowanie do druku,
banery, szyldy. Tel. 046/837-09-37
od IO.OO do 18.00, 0694-646-915.
Do wypożyczenia dekoracja sali weselnej.
Tel. 0698-398-871.
Śluby WY Passat, 2004 rok, srebrny - tanio-.
Tel. Ofl.J4-838-050.
Śluby-oprawa muzyczna, tenor, slazypce, flet.
Tel. 0885-126-665.
Śluby oryginalną War=wą.

MATRYMONIALNE
Mam 64 lata, jestem wdowcem, poszukuję
Pani niskiego wzrnstu od 130 cm do 155 cm
wysokości. Tel. 0500-743-227.

KOMPUTERO
- PISANIE
Komputerowe przepisywanie prac,
wykresy, rysunki - szybko, solidnie.
Tel. 0693-552-236, 046/837-27-00.
Komputeropisanie. Tel. 046/833-1().79.

Tel. 0505-238-115.
Potizebny transport 5 ton owoców
gm Kowiesy. Tel. 0503-571-268.
Zawiozę

do ślubu, ,,Mercedes", srebrny
metalik. Tel 0697-998-015.
CB radio naprawa. Montaż, dostrajania
anten. Tel. Ofl.)3-445-053.
Ogrody - oczka wodne - systemy nawadniaprojekt i profesjonalne wykonanie.
Tel. 0503-607-085, 066().636-814.

jące,

Śluby, Audi A6, srebrny metalik, limuzyna.

NAUKA
Matematyka. Tel. 046/837-85-96.

Niemiecki, rosyjski - tlwnaczenia.
Tel. 0693-833-062.
Angielski - studentka. Tel. 0694-867-512.
Niemiecki. Tel 0609-670-459.
Matematyka. Tel. 046/837-85-96.

Tel. 0697-725-858.

Matematyka - korepetycje,
nauczyciel. Tel. 0502-982-694.

Otwarty fundusz emerytalny ,,Alians".

Niemiecki. Tel. 0508-232-«io.

Tel. 0501-975-297.
Naprawa sprzętu AGD, Skierniewice,
ul. Batorego 37/39. Tel. 046/832-62-03.

ROLNICZE

Księgowość - pełna,

uproszczona, VAT, ZUS,
kadry, licencja MS. Tel. 0693-424-793.

Suche wysłodki melasowane i sypkie

Wesela, zespól z wodzirejem, najtaniej.
Tel. Ofl.)4-63-07-93.

- spmidam. Tel. 046./839-28-71,
0602-235-159.

Profesjonalna 'Obsługa imprez
muzycznych, finnowych, koncerty,
wesela, karaoke. Tel. 0505-700-159,
www.projectfm.pt

Malowanie obór, odkażmie, odmUS2llllie.
Tel. 0504-171-191, 044/725-02-95.

Regeneracja kartridży, naprawa drukarek
u klienta Tel. 050'J-6W-300
w godz. 8.00 - 20.00.
Aby tanio wydrukować pracę dyplomową, wypotycz drukarkę atramentową lub laserową. Zrobisz
to sam najtańszym kosztem.
Kiosk przed kinem Polonez.
Tel.O~, 0508-132~.

Gospodar.;two rolne o pow. 1,5 ha z budynkami. Tel. 0600498-272, 0606-214-119.
Sprzedam Ursus 2812, 1997 rok,~
5. Tel 0694-759-401.

cz.o-i.grabiarkę

Sprz.edam kombajn ziemniaczany i ciągnik:
C-385. Tel. 0660-728-892.
Pług 3-skibowy - sprzedam.
Tel. 046/838-14-48.

Żyto, miesz.anka - spa.edam. Skaratki

Piaski 11, tel. 088().719-185 wiecz.orem.

~s~t CEHTRUM ~~

DRZWI PRZESUWHYCH

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

ATRAKCYJNE CENY

OGŁOSZENIA
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Sprzedam jałówkę na samym wycieleniu.
Tel. 046/838-13-86.

Sprzedam pszenżyto, mieszankę.
Tel. 046/838-65-73, 0502-585456.

Sprzedam jęcmrień paswwy- sprzedam.
Tel. 0241285-39-73.

Oponę używaną 14,9128, dwie osie do wozu
z felgami - sprzedam. Tel 046/838-82-12,
0607-809-220.

Sprzedam słomę w kostkach, siano w dużycb
belach. Stary Waliszcw 7, tel. 0609-271-934.

Ciągnik 4011; siewnik zbożowy 2,5 mi 4 m
- sprzedam. Tel. 0241285-34-97.

Sprzedam zboże paszowe około 15 t,
dwie jalówki wysokocielhe po dobrych
matkach. Tel. 046/838-11-74,
\
0606-001-831.

Jałówka na wycieleniu - spizedam.
Tel. 0500-243-279.

M"lllSDl\ka, pszenica. Tel 0605-224393.
Topolę

- kupię. Tel. 0502-966-624.

Tura do C-360 lub C-330, si=kamię
do Biz.ona. Tel. 0604-557-182.
Kupię

Sprzedam jałówkę na wycieleniu, czerwona,
tennin26.07.06. Tel.0691-989-118,Krępa 15.
Sprzedam słomę i owies. Tel. 046/838-77-82.
Sprzedam ro2lllltnik. Tel. 046/838-75-53,
0601-379-355.
Sprzedam kombajn Bizon z.-056.
fet. 0600-335473.
Si=kamia samobieżna Maral 190, 260 KM,
1994 rok, 886 MTG, Kemper, gniotownik,
klimatyzacja - sprzedam. Tel. 0504-717--048.
Sprzedam ciągnik C-360 3P, 1988 rok.
Tel. 0667459-959.

Kupujemy kosiarld ciągnikowe listwo-

Dojarki przewodowe, hale udojowe, .
wygrodzenia, zgarniacze obornika,
świetlik! kalenicowe, drzwi skrzydło
we przesuwane. Tel. 046/838-17-19,
0609-788-373.
Kupię

Agregaty prądotwórcze od 3-160 kW, kerm:ry, silnilri MlZ, 914, 1214, ~ ciągni
kowe różne, paski klinowe, Ducato 2.5 1D
zamienię na ciągnik C-330, nowy.
Tel. 0504475-567.
Kupię maszynę czyszczącą do

cebuli.

Tel. 046/838-13-27.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu.
Mysłaków 189, tel. 046/838-50-27.
Sprzedam 0,84 ary ziemi. R"ożniata Jćrzrl.
Rogóźno 117.
Sprz.edam żyto, jcµmień, miesiankę, słomę.
Tel. 046/838-17-{)4.

Sprzedam si=kamię Z.350 + 3 chedery.
Tel. 0602-709-962.
Sprz.edamkombajnz.-056. Tel 0602-709-962.
Sprzedam zboże. Tel. 046/839-13-52.
Sprzedam dojarlcę Al13 wraz z konwią
Tel 0500-204-642 wieczorem.
Sprzedam młóto browarne.
Tel. ()461838.48.86, 0691-805463.
Sprzedam Orlean, prz.etizą5acz 7-gwia:zdowy.
Tel. 0241277-96-29.
Sprzedam plug GrudLiądzki 5-slaoowy (4+ I),
2004 rok. Tel. 04&'861-25-51.
Sprzedam śrutownik bijakowy 11 kW,
Odo\an6w, tel. 046186l-2S-51.
Cięcie drmwa, trak obwoźny,
długość 10,5 m, grubość do 1
Tel. 0504-01~.

m.

Spczedam słomę w belkach - tanio.
Tel. 0241277-9748, 0663-675-148.
Spnedam sieczkarnię jednorzędową
::=.dzy Mengela Tel 0241277-90-52

owies paswwy. Tel. 046/838-88-76.

Mieszanka, pszenżyto-sprzedam. Guźnia 12,
tel. 0600-893-559.
Sprzedam z.etom 5211, 1986 rok, stan
idealny. Tel. 046/837-13-24.
Kombajn zbożowy Z056,
4-~-skibowe (Grudziądz).

1988 rok,

pługi

Tel. 0600-82--03-74.

Ursus 3P, 1988 rok, Ol)'ginał wraz z turem
lub osobno. Tel. 0660-733-094.

we Osy, zgrabiartd zawieszane do sia- W{m1,,. widłowy Toyota 3,5 ' GPW 2,5 t
na Sloneczka. Cena atrakcyjna
Tel. 0600-82--03-74.
Tel. 046/838-72-80.

Słoma, duż.e belki - sprzedam.
Tel. 046/838-73-34.

Sprzedam żyto, mieszankę.
Tel. 046/838-15-87.
Maciory-skup. Nawiążemy współpra
cę z hodowcami oraz punktami skupu. Atrakcyjne ceny. Tel. 0507-392-283.
Spnedam wóz konny, si=kamic;, śrutownik,
wialnię oraz narzędzia ciągnikowe: kosiarlra
:za=piana, siewnik ręczny, opielacz ręczny.
Tel. 0602-657-161.

wycielona i drugą - wycielenie:
lipca - sprzedam. Tel. 04§/838-69-72.

Jałówka

rn

Sprzedam żyto paswwe, Claas Rollant 85,
1998 rok. Tel. 0461838-95 -20·
Sprzedam3 tżyta, 15 msiana. Łowicz,
ul. Annii Krajowej 108, tel. 046/837-90-54.

Kultywator 2,40m; ładowacz obornika na tył
- spizedam. Tel. 046/838-31--05.

Sprzedam krowę wysokocieloą, 7 lat
Tel. 046/838-80-71.
Krowa na wycieleniu - sprzedam.
Wr=.ko 75, tel. 0607458-640.
Pług 4-slaoowy zagonowy na zabeą>iecze
niach resorowych; plug 3-skibowy obrotowy; wieloraki; wycinaki do kiszonek;
Gruber 2, IOm i 3m - sprzedam.
Tel. 024/356-24-64, 0512-444-949.

Sprzedam mieszalnik 1,5 t, walce 50 z podajnikiem, i.mlika 6m (rowkowanie walcy).
Tel 046/838-40-82 wiecwrem.
Sprzedam przyczepę samo"Zhierającą
Jugosłowiankę 2. Tel. 0606-875-50 I.
Sprzedam MTZ82, stan bdb, 1994 rok.
Tel. 0693-538486.
Bizon z.-056, 1980 rok, stan dobry; przycze..
pa zbierająca T-072, 1990 rok, stan bdb
- sprzedam. Gaj 6, gm. Bielawy.
Ciągnik

C-360 3P, stan bdb - sprzedam.
Tel. 046/837-11-86, 0606-967-890.
Siewnik 25 rurek - sprzedam.
Tel. 0698-334-437.
Sprz.edam żyto, słomę. Tel. 0504-629438.

Sprzedam słomę z mieszanki w kostkach,
ze stodoły, krowy wysokocielne.
Tel. 046/838-90-06, 0500-222-737.
Sprzedam przetrząsacz do siana
widełkowy, stan dobry.
Tel. 0504-183-930.
Sprzedam słomę. Tel. 046/838-13-37,
0880-263-930.

Sprzedam sieczkarnię jednorzędową
do kukurydzy, typ Potingei MEX II.
Tel. 046/838-74-45.
Sprzedam C-330; pług 4; śrutownik
3-walcowy. Tel. 0605-925-594.
Sprzedam kombajn poneczkowy
wy. Tel. 0604463486.

całorn;do

Sprzedam prasę kostkującą Famaro~ stan
idealny. Tel. 046/838-25-65.
Maszt widlaka do ciągnika - sprzedam.

Finna Marcjano kupi każdy ciągnik,

do remontu.

Sprzedam siano belowane, tegoroczne.
Tel. 046/839-03-14. Sprzedam jałówkę na wycieleniu, termin:
14 lipiec. Tel. 0696-028-361.
Silos na zboże, pasze - sprzedam.
Tel. 0606479-819.

Ursus 3512, 1997198 rok, z

kabiną

- kupię. Tel. 0692-351-319.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu, termin:
połowa lipca. Tel. 046/861-1743.
Sprzedam krowi; wysokocielną,
Tel. 046/838-91--04.
Sprzedam wał Candela, Tura z krokodylem.
Tel. 0695--066-452.
Jcµmień ozimy pm;to z pola - sprzedam.
Tel. 046/838-05-73, 0502-585456.

Zetor 7340, 1997 rok, 4x4 Turbo lub 10540,

Sprzedam 15 !żyta, Marianka29.
Tel. 046/838-14-49.
Beczka aseni2>icyjna 6000 l, ocynk; kombajn
056. Tel. 046/838-7644.

zbożowy

Tanio spizedam jałówkę na ocieleniu.
Mysłaków 163, Tadeusz Zimny.
Sprz.edam silos zbożowy lejowy 32 L
Tel. 0508-909-412.

Sprzedam prasę Z.224/l Sipma, 1994195 rok
oraz C-330 z turem, 1976 rok, stan bardzo
dobry, przyczepkę jednoosiową i zboże
paswwe. Tel. 0608-128-670.
Sprzedam jałówkę na· wycieleniu.
Tel. 0513-184--091.
Sprzedam żyto, pszenżyto,
Tel. 046/838-13-10.

mieszankę.

napędem, 1989 rok oraz dwa kompn:sory

Zatrudnię JllZY bobie i truskawkach.
Tel. 0508-819-982.

Sprzedamciągniczekogrodniczyzosprzętem.

Sprzedam krowę cielną, kwotę mleczną,
7756 kg. Tel. 046/814-17-74.

ZWIERZĘTA

Jałówka

Dojarka Alfa Lava!, nie używana, w folii;
opielacz 6-rzędowy do buraku; kosiarlra
listwowa Osa - sprzedam. Tel. 0880-353-819:
Sprzedam widły do radowania belek
- ciągnikiem. Tel. 046/838-98-62 po 20.00.
SKR z.duny sprzeda: sieczkarnię polową
Z-350/3; rozrzutniki obornika; sadzarkę;
przyczepę dłużyca. Tel. 046/838-75-63,
046/838-75-98, 0605--077479.

Przyczepa HL 7 t i 4,5 t- sprzedam.
Tel 0604-890-164 po 16.00.

Sprzedam ciągnik C-360.
Tel. 046/838-09-30.

Traktor 360 3B, 1985 rok, talerzówka 3 m
- sprzedam. Tel. 0661-922-891.

Sprzedam mieszankę żyta z psmiżytern;
siano belowane i I=; słomę ze stodoły.
Popów 73. Tel. 0602-875-904,
046/830-3246.

Rmnutnik obornika 1-0Siowy, kosiarlra
listwowa Osa. Tel. 0693-10-66-74.
Sprzedam prasę zwijającą Class Rolant 62,
centralne smarowanie, eleklrycme owijanie.
Tel. 046/874-75-17, 0507-892-376.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu.

Krępa

2.

Sprzedam blachę 3 mm, ocynkowaną,
125x250. Tel. 0605-896-130.
Sprzedam zestaw do nawadniania, S2pUla
+pompa na pmka2nik razem lub osobno sprowadzone, siecikamie jednorzędowe do kukurydzy Potinger, kosiarka rotacyjna
domałegoremontuFamarolSlupsk, 1987rok;
lfyhaki nad WtSłą Tel. 0880-855-911.
Spnedam prasę Sipma Z-224/1, 1995/96 rok,
stan idealny - sprzedam. Tel, 0693-824-736.
Sprzedam słomę ze stodoły i ziemniaki
do pasenia Tel. 0600-685-574.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu.
Karsmice Małe I O, tel. 046/838-1349.
Sprzedam siewnik pneumatyczny do kukurydzy Hassa z podsiewacz.em !laWO'Zll z możli
wOOcią wykonania próby. Tel 0888-895-150.

Sprzedam 2 jałówki na wycieleniu.
Tel. 0241277-91-96.
Sprzedam koper duży.
Tel. 0608-062-230.
Sprzedam kombajn Bizon 56, rozrzutnik
obornika 2-0Siowy Piast do nawO'ZU.
Tel. 0693-555430.

Tel. 0606-752-762.

Sprzedam dwie klacze 2-i 8-1~ Seroki 34,
gm. Łyszkowice.
Sprzedam s=enięta rasy West Haighland
White Terier. Tel. 0504-969-213.
Sprzedam s:maucerki
Tel. 0511-947-554.

Pekińczylci.

Yorici Persy. Tel. 0241285-25-21.

Słomę z mieszanki -suchą, duże bele
-sprzedam. Tel. 046/874-71-64.

Sprzedam siomę żytnią z pola po kombajnie.
Tel. 046/838-82-56.

Berneńczyki-szczenięta.

Sprzedam świnki getyńskie ostrouche.
Tel. 0603-898480.

Sprzedam Westy. Tel. 0502-216-549.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu.
Tel. 046/838-88-97.
kosiarltc;,

Tel. 0,506-335466.

Sprzedam silnik SW 400 do kombajnu.
Tel. 0503-065-714.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu.
Tel. 046/835-23-35.

snopowiązałkę WC5,
zamrażui<ę. l;el. 0608-829-002.

Kupię hucuły.

Cbeder do kukurydzy. Tei. 042/719-62-32.

Opryskiwacze polowe i sadownicze,
kosiarki rotacyjne, siewki, inne.
Środki ochrony roślin. CHEMFIL,
Dmosin 124. Tel. 046/874-72-88.

Sprzedam Ursus U-902. Tel. 04/838-0242.

tura do C-360. Tel. 0692-199-818.

Ciągnik C-360 3P, 1987 rok - sprzedam.
Tel 0691-863492.

Tartak - usługi. Zgoda 6.
Tel. łJ606..303.475.

Sprzedam

Ule z miodem; klacze z rodowodem
- sprzedam. Tel 0506-33~.

Sprz.edamkozymleczne,dwamłodekoziołki.
„•.,,,..19-"",..,
Tel. 0665-ó83-645.
. "'""' ~.
Sprz.edam szczenięta Beagle.
Stemple - sprzedam. Mąkolice 70.
Tel. 0606-752-762.
Tel. 042!7l9-58-89·
Orkan n, brona, plug 3-slooowy - sprzedam. 'Oddam kotki w dobre n;ce.
-6 _ .
Tel.
Tel. 042!719-70-29, 0691-538-579.
0461837 3 72
Jalówq na samym wycieleniu, 600 kg.
Sprzedam Cocker spaniela
Tel.0603-621-157.
Tel. 0600-310-907.
6 ha, okolice Brze2ni - sprzedam.
Sprzedam Ow=rki podhalańskie.
.
_
Tel.
Tel. 042!71947-37.
0692 522467
Ślęia sadownicza. Tel. 0506-188-515.
Owczarki niemieckie, szczeniaki, mocnej
Termit sadowniczy. Tel. 0506-188-515.
budowy, rodzice na miejscu - tanio sprzedam.
Tel. 0889-186-157.
Sprzedam prasę. Tel. 046/874-7641.

Tel

Sprzedam ~zgrabiarlcę Słonecz
ko „4". Tel. 046/838-08-1 l, 0601-067-778.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu.
Tel. 046/838-80-90, 0602-660-785.

Sprzedam kozy. Tel. 0241277-91-82.

Wysoka 5.

Sprzedam JllZYczepę samozbierajlpl
Płocką Tl83/1. Tel. 0697-714-837.

Sprzedam maszynę szerokomłoloą
„ Wannianka", opryskiwacz polowy.
Tel. 046/838-92-33.

Kupię

.

Sprzedam żmijkę. Tel. 0696-372-551.

Sprzedam C-330, 1987 rok; C-385, 1978 rok.
Tel. 046/861-25-30.

Sprz.edam rotacyjną Mesko 175, 1997 rok.
Tel. 0880-090-717.

- sprzedam.

Tel. 042!719-56-16.

Sprzedam 200 g pszenżyta. Możliwość
transportu. Tel. 0668476-204.

C-360 3P, 1986 rok; prasa Z-224/l Sipma,
1997 rok - sprzedam. Tel. 0608-420-169.

calorzę

Głowno,

zbożowego

Dużą ilość słomy - sprredam.

Sp2ildain sloov; flll'lOW"RI, Tel. 024/277-38-65.
Sprzedam krowę na wycieleniu. Stachlew 72.
Tel. 0503-874-903.

Sprzedam snopowiązałkę; dmuchawę
do siana. Tel. 04&'837-90-61.

Sprzedam pszenicę - sprz.edam.
Tel. 046/838-7846.

151 - sprzedam. Tel. 0691-179-530.

1999 rok, 1900 MTG - sprzedam.
Tel. 0608420-169.

wycieleniu - sjirzedam.
Kalenice I o. Tel. 046/838-82-32.

Konwie Allil Lava! - sprzedam.
Tel. 046/838-80-78 po 21.00.

Pszenżyto

atar 3320, 1998 rok, 2000 MTG lub 3321,

Jałówka na

Krowa na wycieleniu, 9 lat - sprzedam.
Tel. 046/835-20-30.

Sprzedam jcµmień pasz.owy 5 ' śrutownik
na kamienie. Tel. 046/838-20-29.

Sprzedam ciągnik &a-! 8. Tel. 046/838-30-90.

dowym. Tel. 0604-463-486.

czerwona, tennin wycielenia: lipiec.
046/838-92-60 po 20.30, 0667-118--089.

Brony 5, dmuchawa do zboża-sprzedam.
Tel. 0503-512-388.
Pszenżyto - sprz.edam. Tel. 0608-737-311
wieczorem.
Ciągnik rolniczy Zetor 7245, z przednim

Bizon.

1998 rok, 4x4; rozrzutnik Forschnit T--088,
10 t- sprz.edam. Tel 0692-601-689.

Zbiór porzeczek kombajnem

Jałówka

Sprzedam cieliczki hodowlane.
Tel. 046/838-98--03.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu, termin:
Sprzedam kufer MZ ETZ ze stelaż.em, mało
20 lipiec. Karsmice Małe 19,
, -używany oraz owiewkę, kolor zielony.
Tel. 0600-799-220.
tel. 0609--041-573.
Sprzedam pług 4-skibowy, pszenżyto.
Kupię 2-kółkc;, zarejestrowaną do ciągnika.
Tel. 0513403-520.
Tel. 046/838-98--03.
SprzedamprasęZ.224, 1997rok. Wygoda48. Sprzedam -śrutownik walcowy.
Tel. 0880-511-791.
Sprzedam żmijkę 6m; silos na I ,St paszy;
2 siłowniki do JllZYczą>y. Tel. 0603-351--065. Sprzedam jałówkę na wycieleniu. Krępa 146.

Tel. 046/838-91-28.

po wycleleniu - sprzedam.
Reczyce 33.

beczkę aseni7.acyjną,

Sprzedam jałówkę wysokocielną.
Tel. 0606-992-063.

Sprzedam ciągnik C-360 3P, 1988 rok.
Tel 0604-483-364.
Spizedam jałówkę na wycieleniu.
Tel. 046/839-20-51.

Tel. 0665-517443.

Bemanlyn 3-miesięczny - sprzedam.
Tel. 0502-370-026.

Sprz.edam przyczepę 6t, 3-stronny wywrot
Tel. 0606-317-184.
Sprzedam kombajn ziemni3C2311y Anna,
1988 rok, stan bdb. Kocierz.ew Płd. 37,
tel. 046/83847-19, 0600-876-355.

Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna.
Tel. 046/838-81-06.

Ursus c.335, stan bardzo dobry - sprzedam.
Tel. 046/874-61-88 wieczorem.

Sprzedaż części do maszyn
rolniczych, ciągników i kombajnów

Zatrudnię na okres :iniw kombajnistc;, kierow-

11 krów mlecznych, 5 jałówek do zacielenia,
basen do mleka 900 ~ dojarlcę bańkową, sieczkarnia samojezdna do kukurydzy- sprzedam.
Tel. 0502-553-569.

Borówka amerykańska sadzonki
- sprzedam. Tel. 0602-42-71-44.

sprzedam.

Sprzedam owcwki niemieckie, szcz.enięta
8-tygodniowe. Tel. 0509-065-751.

Słoma, małe bele; zbiornik na mleko 420 I
- sprzedam tanio. Zaknew 11,
tel. 0508-901-343.

Tel. 046/861-00-32.

Mieszankę zbożową -

Tel. 046/874-61-62.

Sprzedam 3 t owsa, 2,5 t żyta.
Tel.0886-226-475.

Sprzedam kombajn zbcrżowy Z.056, 1985 rok
i 1988 rok, p<Zygotowane do :iniw, stan
dobry, czeiwooe. 2'.abostów Duży 53.

Jcµmień i mieszanka zbożowa - sprzedam.

Sprzedam słomę prasowaną, kostka.
Tel. 046/815-73-53, 0697-953-835.

Sprzedam maszynę do cebuli 6-wałkową,
Tel. 046/839-13-31 po 21.00.

Sprzedam Claas Merkator 75 - 60, New Ho• land 140; prasę rolujlpl Cłaas, prasę kostkc;,
Zetor 7045 - 5718, Deutz 6202, siewniki 3 m,
2,5 m. Tel. 046/831-53-88, 0605-996-104.

na prasę z praktyką, mechanika
znaj~ się na prasach Z.:!24 i kombajnach
zbożowych. Tel. 046/838-63-79.
Ciągnik Władymir z podstawowymi
1983 rok-sprzedam.
narzędziami,
Tel. 0509493 -l l 6. .
Sprzedam =tnik jednoosiowy
do obornika oraz słomę. Tel 046/838-78-83.
Sprzedam opony Farmera 14.9!.lO.
Tel. 046/837-15-10.
Sprzedam jęcmrień. Tel. 046/838-74-82.

Kopaczlca do ziemniaków Z.90, dojarlra
Al13 Lawa!. Tel. 0502-55-60-50.

Sprzedam śrutownik bijakowy z silnikiem,
cena do uzgodnienia. Klewków 40,
tel. 046/838-99-32.
Pługi 3, sadzarka do ziemniaków - spizedam.
Tel. 0604-281--093.

Sprzedam jęc:zmień. Nieborów.
Tel 0600-352--099.
Sprzedam lOS2ki. Tel. 0609-842-747.

cę ciągnika

Spri.ed3m ciągnik C-360, Ursus 2812
lub zamienię na większy. Tel. 04&'81-57-599.

Sprzedam Ursus 902, 1983 rok, stan dobry;
2000 l
Tel. 0693--025-952.

Sprzedam kombajn zbożowy Bizon Super
z.-056, 1990 rok, dobry, cheder 4,20 OJ, gotowy do pracy, 70000 zł. Tel 046/838-40-54.
Oddam eternit w zamian za demontaż,
około 150 szt. Tel. 0696-604-988.

rozrnrtnik:ów, imijek, talerzówek,
kabin. Tel. 046/837-53-86.
Sprzedam owies i mieszankę zbożową.
Tel. 0608-726-253.
Sprzedam beczlcę asenizacxjną 1000 I.
Tel. 046/838-72-27, 0693-025-952.
Jęc:zmień, 5 t- sprzedam. Tel. 0241282-23-18.

Sprzedam zboże. Tel. 042/719-56-78.

Sprzedam prowadnicę bel do prasy Z.224,
agregat uprawowy=· 2, IO m.
Tel. 046/838-89-34.

Sprzedam pszeiiżyto. Tel. 046/838-13-10.
Sprzedam
_ _ widlaka. Tel0667-8J 3-763 ·
_ _ _maszty
Sprzedam przyczepę samozbierajlpl.
Tel. 0506-638-156.

Spnedaż

Sprzedam kombajn zbożowy MF, szer. hdr
3 m. Tel. 044/71041-79, 0603-820-790.

Sprzedam Ow=rki Niemieckie.
Tel. 046/861-25-51.
Sprzedam kozę. Tel. 0609-469-225.

Maszyny nowe: opryskiwacze 1780 zł,
kosiarki 3000 zł, przetrząsacze pasozł, ładowacze tury 3900 zł,
mieszalniki 3300 zł, śrutowniki
bijakowe 11 kW 3700 zł, rozrzutniki
7400 zł, brony talerzowe 2400 zł,
rozsiewaczl9 710 zł i Inne - sprzedam.
Gotówka, raty. Tel. 044/756-40-35,
0697-210-260.

we 1800

Sprzedam rozrzutnik Tanden 4,5 tony
i dwuosiowy na resorach. Tel. 0605-934-384.

Przyc:ząiy IO i 11,5 t - sprzedam.
Tel 0605-725429.
Pszenżyto - sprzedam. Tel. 042!719-44;33,
0668-158-571. .

Sprzedam gl~ Grudziądz.
Tel. 046/839-13-52.

Sprzedam ciągnik rolniczy Ursus C-328.
Tel 0662-238-190.

Sprzedam jałówkę na ocieleniu.
Tel. 046/838-13-67.
SprzedamkombajnBizonSuperZ--056,
1979 rok, dwie sztuki do wyboru oraz ciągnik Ursus C-355, 1979 rok, cena do uzgodnienia. Tel. 0602-677-216, 046/863-17-37.

Ziemiętorfową-spmxlam.Tel. 0507-105-979.

Zbiorniki o pojemności 30 tys. litrów, )JIZYcz.epkę rolniczą jednoosiową do prz.ewozu
zwierząt - sprz.edam. Tel. 046/874-76-69,
0607-570-Q70.

Sprzedam kombajn Bizon Z--056, sprawny
techni=ie. Tel. 0607-296-626.

I t Tel. 0691-730-140.

prasę - mogą być
Tel.~72.

Sprzedam ~zgrabiarkę.
Tel. 0502-369-682.

Sprz.edam ciągnik Ursus C-360 3P; beczkę
aseni7acyjną; kabinę do C-360. Wygoda 8.

Sprzedam dwa rozrzutniki jednoosiowe.
Tel. 0698-7J6-883.

Sprzedam żyto i owies. Tel. 0668-162-199.

Sprzedamsłomężytnią,dużebele,mieszankę

Sprzedam żyto 3t Tel. 046/838-63-16.

Opryskiwacz, kopaC7.ka, snopowiązałka
- sprzedam. Tel. 046/837-66-86 wieczorem.

Zetor 6718, 1982 rok, stan dobry,
sprowadzony- sprzedam. ·Tel. 0600428-743.

Sprzedam jałówkę i krowę wysokocielną.
'
Tel. 046/838-11-90.

Silnik do kombajnu
Tel. 0601-251-529.

Sprzedam 6-letniąklacz kalą.
Tel. 0504-138-560.

Sprzedam przyczepę jednoosiową 3,5 '
3-stronny wywrot. Tel. 046/838-12-16.

Sprzedam ciągnik MTZr82, 1993 rok, bardzo
mało używany, oryginalny lakier, oryginalne ogumienie (200/o :rużycia), zadbany; siewnik Poznaniak, =· robocza 2,5 m; plug
• 4-skibowy Grudziądzki - stan wszystkich
maszyn bardzo dobry. Tel. 046/838-48-72,
0692-292-969.

23

- sprzedam. Tel. 0510-158-921.

Sprzedamciągnikrolniczy Białoruś, stan technie20y dobry, weraja oryginalna.
Tel. 046/861-i3-30, 0602-115-614.

Kupię owoce malin. Tel. 0889-205-382
po 18.00.

Sprzedam prasę Sipma Z.22411.
Tel. 0609-502-524.

DROBNE

Sprzedam gniotownik do zboża z silnikiem
produkcji FSC Lublin. Tel. 0600-608-944.

Spczedam jałówkę wysokocielną.
WJadomość: Popów 26, tel. 046/830-32-98.

Sprzedam żyto. Retki, gm. Zńuny,
tel. 046/839-13-52.

Sprzedam owies. Tel. 0694-306445.

„
OGŁOSZENIA

Sprzedam żyto i owies. Tel. 046/861-12-27,
0501-940-229.

Sprzedam schładzalnik do mleka
520 I, wyciąg linowy do obornika.
Tel. 0880-~.

Sprzedam cheder z podbieraczem do Bizona.
Tel. 0697-106-288.

Sprzedam owies i pszenicę.
Tel. 046/838-66-70.

DROBNE .•

Sprzedam jałówkę wysokocielną.
Tel. 042!719-62--03.
Kosiarkę rolacyjną,

silniki elektryczne,
molOr, reduktor-sprz.edam. Tel. 042/719-59-36.
Ciągnik

C-360, rozrzutnik jednoosiowy,
1ską mai0 ·
1995 k, sadzarlc
uzywaną
ę po
ro
-sprzedam. Tel. 0600-780-110.
Kopaczka ciągnikowa, wóz konny w dobrym
stanie - sprzedam. Tel. 0693-11 S-320.
Sprzedam pszenicę i pszenżyto. .
Tel. 046/831-11-52.

Sp=dam kombajn zbożowy VOivo, kosa

2,5 m. Tel. 046/83144-34.

Sprzedam szcz.enięta Amstafy.
Tel. 0500-158-7!0.
Sprzedam Bernardyny. Tel. 0886-315-838
po 15.00.

Sprzedam kozę i k&zJci. Tel. 0507-152-983.
Sprzedamow=rkiniemieckiezrodowodem.
Tel. 046/83847-78.
Sprzedam psy boksery. Tel. 0241277-61-26
wieczorem.
Trzy kucyki szetland7kie w cenach od 1500
zł do 3000 zł-sprzedam. Tel. 0607-174--084.
Hodowca sprzeda króliki, bialy
nowozelandzki i kalifornijski, doradztwo hodowlane. Tel. 0509-171-392,
050CMl07-758.
Kozy - matkę, córkę i córeczkę - sp=dam,
Anielin k. Niesulkowa. Tel. 0505-736-333.
Skupię króle. Tel. 0500-296-173.
Młode szczenięta, mieszańce, oddam ·

w dobre n;ce. Tel. 042(719-28-77.
Labradory szczenięta biszkoptowe
- sprzedam. Tel. 046/833-97-05,
0513-1~1.

Sprzedam silnik Lejland, skrzynia
ładtinkowa typ ,,L". Tel. 0505.404-464.

Sprzedam dziki, świnio-dziki.
Tel. 046/815-15-79, 0606-160-609.

Sprzedam kombajn Klass z si=ł<amią,
Tel. 0698--086-774.

Spu.edam jamniki szorstkowłose mioiatwki
Tel. 046/815-15-79, 0606-160-609.

Sprzedam słomę belowaną żytnią
Tel. 0665-220-267.

Sprzedam Alaskan Malamute szczenięta.
Tel. 0888-993--056.

Sprzedam JllZYcz.epę4,5 tony, autosan 3-stronny wywrot, cena 5700 zł. Tel. 0506-360-053.

Sprzedam jamniki brązowe.
Tel. 0505430-228.

Sprzedam JllZYcz.epę bez prawa do rejestracj~
;Htronny wywrot, cena 2700 zł.
·
Tel. 051O-734-342.

Sprzedam owczarlca niemieckiego, 2 letni.
Tel. 0663-321-062.

Sprzedam Bizon Rekool, 1986 rok.
Tel. 0507-141-895.
Sprndam C-360, 1987 rok, stan bdb.
Tel. 0507-141-895.
Sprzedam beczkę asenizacyjną 4000 litrów
i rozsiewacz nawozów 2 tony.
Tel. 0507-141-895.
Wózki widłowe gpw 2,5 tony, Junghein Rich
g;rz.owy 2,5 tony, elektrye20y suchendniów.
Tel. 0507-141-895.
Sprzedam pług 2, bronę 3, kultywator 11,
3. Tel. 0880-35-38-19.

radełko

Sprzedam śrutownik Bąk 5,5 kW i 7,5 kW
oraz bronę wahadłową 3 m.
Tel. 0880-35-38-19.
Sprzedam-silnik 7,5 kW, nieużywany,
2 sztuki. Tel. 0880-35-38-19.
Sprzedam 2 jałówki wysokocielne,
Wola Makowska. Tel. 046/831-27-16.
Sprzedam krowę wysokocielną.
Tel. 0888447-333.

Sprzedam sz.czeniaki cocer spaniela
Tel. 0510-249-038.

Owc:z.arlci S2kodzkie Coli - sprzedam.
Tel. 042/719-61-85.
Przyjmę chętnie =niaki, również
kundelki (na działkę dla dzieci).
Tel. 0506-840-122.

„
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ZAPEWNIAMY:
../ wspaniałą wykwalifikowaną obsługę,
../ pos~ki .palce lizać" ../ wiejski stół
../dwie sale (sala taneczna i sala jadalna)
../ piękne udekorowanie sali
~
../ niepowtarzalną i m~ atmosferę

Tel. ((MG) 837-5M9, 0503417·175, 0504-113-116

'
.
. romoc a.
Tonie
.

oferuje autoryzowany dystrybutor ·
oleju opałowego PKN ORLEN S.A.
Finna ,,K9PER" Spółka Jawna
PILASZKOW 18 k. lOWICZA
tel./fax (046) 837·13·58, .
bezpłatna infonnacja 0800 50 50 39

MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU NA RATY!
Szanowni Państwo

...

DLA STAŁYCH KLIENTÓW./ upusty I rabaty

Z badań opubl"kowanych przez Centrum Systemów
lnformocyinycfr Ochrony Zdrowia działo;ącego przy
lv1inislerstw1e Zdrowia wymko: nferr.ol I /4 ankietowanych
Polaków stwierdziia te w ciągu ktlko ostatnich 1at w ogóle
nie pod;ęla leczenia Jub z niego zrezygriowoło z powodów
finansowych, zaś oko/o 1/3 często blokowoio pie„1ędzy

na wykupienie przepisanych przez lekarza leków

.•. to takie proste

APTEKI 1

ul. 3 Maja 6 CAŁODOBOWA tel. (046) 837-31·11, tel.Jiu (046) 837-31-25
Łowicz, ul. Tuszewska 45 (INTERMARCHE) czynna: pon.-sob. 8-21, ndz. 9-18 tel. (046) 837-77-23
Łowicz, ul. Kaliska 6 czynna: pon.-pt. 8-18 tel. (046) 830-04-50
Łowicz,

Pftijlkł...,4 ......... 'i.~
__

UolEWapojołdoj•--do-,.F

_ _•

OllgsalLc bWfiOpn'R . . . . . . . . . ~~
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Stochurs~y

no Biesioazie wŁowiczu

Stachursky będzie gwiazdą kolejnej trzeciej już Biesiady Kasztelańskiej, która odbędzie się 29 lipca w Łowi
czu na Błoniach.

M

uzyka chyba nie trzeba
przedstawiać, ponad milion
sprzedanych płyt i kaset,
przeboje Typ Niepokorny, Taki jestem - to mówi samo i.a siebie. Browar Kasztelański w C2.asietegorocznych wakacji zaplanował dziewięć
biesiad: w Płocku (1 lipca), Nowym
Mieście Lubawskim (8 lipca), Rypinie (15 lipca), ł.owiczu (29 lipca),
Płońsku (5 sierpnia), Kutnie (12
sierpnia), Włocławku (13 sierpnia)
i MJawie (19 sierpnia). Wielki finał
odbędzie się wmieście Kasztelana-

Sieipcu, 26 sierpnia. Na Kasztelań
skich scenach wystąpią prawdziwe

gwiaz.dy - Stachursky, Lady Punk,
InGrid oraz Urszula w koncercie finałowym w Sierpcu.
Jak poinfomio.wali nas organizatorzy, Biesiada w Łowiczu oxgani.-..
zacyjnie nie będzie różniła się od
poprzednich. Teren biesiady będzie
ogrodzony, na miejscu będą ochroniarze, kramy zjadłem i oczywiście
piwem Kasztelan. Na dużej scenie,
z którą przyjadą organizatony wystąpią z.espoły muzyczne, będą odbywać się konkursy. Do wygrania
będzie min. 5 z.estawów kina domowego i 3 telewirocy; a w finało
wym losowaniu na zakończenie
Biesiad przewidziano losowanie
Skody Fabia Combi wśród wszystkich uczestników kasztelańskich bi~
siad, któny WIZUCą do lDTl kupony
z prawidłowymi odpowiedziami na
3 konkursowe pytania
(th)

Prezentowały sztukę łowicką
ięcioosobowa grupa twórców

P

ludowych z Łowickiego wzięła
udział w XXX Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych jaki
odbył się w weekend 23-25 czeiwca
w Kazimiemi Dolnym. z.ofia Czubik
z Łowicza wystą-piła w konla.rrsie
śpiewaczym, rywalizitją; ze śpiewa
kami.luOOwymi z 1fn':nu całego kraju.
Niezajęlailólegonagxac!zairgomiej

sca, w czasie jej występu da!zło do
JXd>lernówtechnicznychznagkśii~

niem, które ją wyraźnie rozim;zyły,
i niestety nie dano jej szamy ~
od nowa Sukces odniosły :rato dwie
inne twórczynie ludowe: Genowefu
Miazek z Różyc i Alicja Matczak
z Głowna. Ich stoisko z wyrobami
Ię!rodzielahó:JwegoregiooułowidOO

go ll2JlailO :ra najpięhllejsze i najciekawszewśródkilkudliesięciujakie się

prezentowały, a juiy podkreśliło też,
żeprezentowanenanimwyrobymają

wysokiewalOl)'aulaltyczn<ki. Obok
pań w Kazimiemi byłtlkże neibiarz
Adam Głuszek z Dąbrowic spod
Skierniewic, który prez.entował swrr
je prace. Region łowicki xąrezento
wały także twórczynie z Brz.ozowa
z 1fn':nu gminy Słupia.
-Festiwal w Kazimierzu to nie ty/Iw prezentacj_e rękndziela i~
toprz.edewszystkimniezw;icfaatmosfera spotkań z ludźmi mjmt.efqcymi
siefolklorem, kl/Jrzyjnzyjei.dż.ają tam
z ~ Polski Jest to szansa do nawią7mlia kontaktów, wymienienia się
daświadcz.eniam i oczywiście do zareklamowanialowicza-powiedziala
nam prezes łowickiego oddziału SIDwarzysrenia Twórców Ludowych
Anna Staniszewska.
(th)

Łodniei w Łyszkowicach

P

race wokół budynku

OOK 50tysi~złotychkudmię,k1ćranvż.e

wŁyszkowicach~kcń-

obsłużyć około 300

osób, założono

ca Zostało dokończone ogro- alarmy i monitOOng. Planowane jest
dzenie, utwardzony gnmmiwyrów- jeszcze w tym rok.u założenie lamp
nany ID>lał parlcing na 200 samocho- parkowych wokół budynku, ułoże

dów. W.nowej sali, wynajmowantjjuż nie kostki na jego~ wybudowana różne wuczystości, zamontowano niealtankizgrillemiławkamiorazza
klimatyzację, wypooaż.orx> :ra blisko projeklowanie mini ogmW.

Kącik

Muzyczny

Tego się należało spodzie- ładna pogoda, weekend no i atrakcyjny wykonawca. Na Stary Rynek
w ostatnią sobotę przyszło
kilka tysięcy ludzi żeby w ramach dni miasta posłuchać
jednego z tuzów rodzimej
rocksceny. I nie mogli być
niezadowoleni - dostali ponad 90 minut rozrywki, zobaczyli i usłyszeli gwiazdę, która błyszczy lat już kilka i nie
szybko z finnamentu zejdzie.
Mowa o kapelce Myslovitz.

ky Bar" a potem dwupłytowa cy montują ogromną scenę i bawią
Wokalista słod
kompilacja z największymi przebo- nas feerią bruw, twonąc znakomite ko zawodził tym
jami grupy tylko potwierdziły pó- widowisko. I tylko niestety nie per swoim miłym gło
zycję Myslovitz na rynku. W maju pisali się akustycy, bo nie jestem od- sem a ludzie coraz
miał premierę ostatni longplay ~ osobniony w poglądzie, że koncert bardziej sięrozkręcali. Wrazzupły
społu. I to właśnie „Happiness Is można było ~e lepiej nagło- wem czasu zespół prezentował te
.Easy'' panowie promowali podczas śnić.
starsze, a więc najbardziej znane nusobotniej nocy.
Jak wspomniałem Myslovitz za- mery. „Kraków" nagrany wraz
Odkąd redaguję Kącik Muzycz- grał p!7.ede wszystkim nowsze nu- z Markiem Grechutą, ,,Peggy
ny (a tojuż ładnych kilka lat..)
Brown", „Scenariusz dla
zawsze ganię rockendrollowmoich sąsiadów'', „Dłu
ców :ra spóźnialstwo, za niegość dźwięku samotnoposzanowanie zegruków. Nie
ści", „Chłopcy". Atrnosf~
mogę :zrozumieć, ż.e profesjrr
ra stała się kapitalna - ludzie
naliśc~ biorący za swoje·wyśpiewali, skakali, bawili się
stępy pieniądze, czasem dowybornie. Frontman wykazał
ierwszyrazoArturzeRoj- prawdy niemałe, ignorują słu
się także daleko idącą wyroku i kolegach Polska usły chaczy katą; im na siebie czezumiałością dla kibiców pił- ·
szała w 1994 roku, kiedy kać. Aiezprzyjemn<>OCiąkon
karskich bo co jakiś c:ras il:izostali laureatami Mokotowskiej statuję, ż.e od jakiegoś czasu
formO\yał jaki jest aktualny
Jesieni Muzyc-znej. Ciekawe gitarcr w „tymtemacieidziezmiana".
wynik ćwierćfinałowego mewe brzmienie, niebanalne teksty, in- Na lepsze. Ba, zdarza się naczµ Brazylia-Francja
teresujący wokal spowodował, ż.e wet, ż.e jeden czy drugi wykoJak sobie przypominam
zespół szybko zyskał uznanie kiy- nawca rozpącznie koncert
łowicki koncert Myslovitz
tyków i fanów. W 1995 roku grupa punktualnie, wprowadzając
sprzed kilku lat, to wówc:ras
po raz pierwszy weszła do studia niemałe :ramieszmri.e i powopanowie szukali różnych~
Wyprodukowana przez Anglika dując, ż.e można przegapić per
nicznych eksperymentów. To
lana Harrisa (niegdyś wspólpra- czątek przedstawienia. I tak
nie był typowy rockendrolcownikaJoy Divsion i UK Subs) właśnie było w sobotni wielowy show, tylko rodzaj perpłytka była sporym wydarzeniem_ czór. Nauczony wieloletnim
formance słowno-muzyc-zn~
na skostniałym rockandrollowym doświadczeniem muzycznego
go. No ale biorąc pod uwagę
rynku. Bo choć kapelce przypięto sprawozdawcy nie spieszycharakter sobotniej imprezy,
łatkę nadwiślańskiej kalki hytyjskie- łem się wraz z rodziną zbyttrudno było spodziewać się
go popu, ludziom spodobała się nio, podejrzewają; kilk.unasloczegoś podobnego. Ocz.ekiwaświeżość i ł>ezpretenajonalność chh>minutową obsuwę. Tymc:ra- Artur Rojek z Myslovitz w czasie kon- no od muzyków 90 minut
paków ze Śląska. Dlatego, chcąc iść sem panowie weszli na scenę
rozrywki i chłopcy z :radania
za ciosem, w 1996 rok.u wydano ~odnie z planem i Łowicza- certu w Łowiczu.
wywiązali się bez zarzutu.
kolejny longplay grupy. Na „Sun nie, dochodz.ący do najważniej~ mery. Ich ostatnie wydawnictwo .zagrali bisy i prowadzący koncert
Machine)• zoajdzjemytakiegoiu.e- go placu miasta głównym jego trak- ,,Happiness... " jest stylistycznie aktor Piotr Zeit pożegnał rozbaboje jak „Peggy Brown" czy tern, musieli przyspieszyć kroku ~odne z dotychczasową twórczcr wioną łmvickąpublikę.
,;z. twarzą Marilyn Monroe". Po żeby jeszcze więcej nie stracić.
ścią z.espołu. Nadal to takie fujne,
I kiedy ludzie wracali do domów
roku mów płytka i mów sukces.
Stary Rynek oczywiście zapeł- · gi.1arowegranieiciekawetekstymade nucąc sobie „...i nawet kiedy będę
Myslovitz duż.o nagrywali, jeź niony. Piszę oczywiście, bo nie by Rojek. Promujący krążek kawa- sam..." kapelka szybko pakowała
dzili po kraju. Odwiedzili także wyobrażam sobie żeby w tak pięk- łek „Mieć czy być" od przeszło sprzęt - następnego dnia kolejny
Łowicz, a ich koncert w nieistnieją nych okolicznościach przyrody, miesiąca króluje w stacjach radicr występ, tym razem w Zgorzelcu.
cym już kinie Brura uważam za j~ z tak znanym i dobrym zespołem, wychateledyskmożnaobejrzećnie Taki to już rockendrollowy trud ..
den z najlepszych w bogatej bistoru moiziomkowiespotkaćsięniechci~ tylko w internecie. A'propos teleSobotnią imprezę należy uznać
nieodż.ałowanego obiektu. Każde li. Stąd było tłwnnie, ale gnecmie.
dysków. Zespół zawsze miał nosa za udaną. Troszkę nakrzyczałbym
wydawnictwo podpisane przez
Standardem staje się też efektow- do ciekawych obńłZków więc nie tylko na fachmanów od nagłośnie
Rojka i spółkę miało nie tylko ll2'Jlll- na oprawa koncertów. To już nie dziwi, ż.e w!aśnie klipy do ich pio- nia ale poza tym wielkie brawa. Dla
nie fachowców z branży, ale także biedne, sklecone naprędce dechy senek często zdobywają branż.owe zespołu i public-zn~.
komercyjne wzięcie. „Korova Mil- z kawałkiem lampy. Teraz fachow- nagrody.
Bodek Bończak
wać

P

turbo

CAR
MIGDA

Stryków, ul. Batorego 27,
tel. (042) 719-94-23, fax (042 719-94-24

' KASJERA vt<UCHARZA ~ARMANKĘ
,ńO OBSŁUGI

PARKINGU
(KACOWNIKÓW MYJNI
CV wraz z listem motywacyjnym
prosimy przesyłać na adres

TURBO-CAR Jerzy Migda
ŁOWICZ, ul. Poznańska 26/30
lub prosimy o kontakt telefoniczny
pod numerem 0609-999-685
!

-

Firma MAST sp. zo.o.

ZATRUDNI

pracownika
na stanowisko nraiektanta

WYMAGANIA: INŻVNIER MECHANIK
ze znajomością programu AutoCAD
Bliższych informacji udzielamy
pod numerem telefonu (046) 838-56-41
adres: Piaski 51, 99-416 Nieborów •.~·

NAJWIĘKSZV WYBÓR ~

NAJTAŃSZE W POLSCE

• usługi transportowe
1
• dostawy betonu
D
I
• produkcję betonów specjalistycznych
• elementy prefabrykowane:
blo~zki, pustaki keramzytowe,
kręgi, nadproża

• stropy TERIVA
•płyty stropowe (do 7,20 m)
• sprzedaż piasku sianego
i cementu
C:~~
R·959 ( ) ( )

~l:ł7()CJ4.CJI

Hurtownia hydrauliczno-budowlana w Mysłakowie
przy trasie na Skierniewice (widoczny napis ULRICH)

sprzedaż
OKIEN ~rn ~ NAGROBKI ~ _
~ z 50% rab~tem ·
rw Z GRANITU cg
i DRZWI .:e 5
PPHU LEGPOL
1

wprowadza

1

•

- -

NAJWYZSZA JAKOSC
• 5-cio ~amorowe • szyba k-1, 1
NAJNIZSZE CENY
• okna typowe bez zamówień
• profesjonalny montaż
.

1435

0
253

••

1165

zapraszamy

HURT-BUD-MAT

Łowicz,

ul. Łęczycka 3, tel. (046) 837-14-03

~

~

~

DMOSIN k. Głowna, przy trasie Glowno-Brzeziny =a:s
czynne codziennie
KRĘPA k. lowicza, przy trasie lowicz-Glowno
~
, czynneodpon.dosob. wgodz. 10.00-17.00
~
Kontakt telefoniczny: tel. (046) 874-73-91 wieczorem
0~
~
kom. Q.607-364-068 całą dobę

~ Piwni~ betonowe. rozbiór11a stal'Ych naarobków

na wszystkie towary

Zapraszamy codziennie od 8 do 17, w soboty od 8 do 14

> ZŁOMOWANIE

01

BOGATA KOLORYSTYKK

POJAZDOW ·

ZAŚWIADCZENIA NA MIEJSCU

SKUP AUT
S

mo!llwość

odbiOftl

a Demontaiu Po azdów
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INFORMATOR
LOWICKI
Telefony: ·
Taxi osobowe 046-837-34-01 ·
InterTaxi 0603-06-18-18
Taxi bagażowe 046-837-35-28
Powiatowy Urząd Pracy
046-837-04-20; 046-837-03-73Biuro Rady Miejskiej 046-830-91-06, 046-830-91-11
Urząd Miejski: Sekretariat 046-830-91-51
Awarie oświetlenia ulicznego 046-830-91-45 do 47;
0605-029-841 czynny calą dobę;
046-862-16-63 od 7.00 do 15.00,
046-862-16-63 po 15.00 automatyczna sekretarlca
Urząd Skarbowy: centrala 046-837-43-58,
046-837-32-38, 046-837-05-59;
sekretariat 046-837-80-28;
ws 046-837-09-09
Łowickie Stowarzysunie Abstynenckie ,,Pasiacr.ek"
Łowicz, ul. Św. Floriana 7 (muszla na Błoniach),
tel. 046-837-66-92, czyrmy codziennie (oprócz sobót) w go;tz. 16.00 - 20.00.
Punkt ponxx:y dla ofiar J:XZ=OCY w roctzinie (siedzJOO.
ŁSA,,Pasiac:z.ek", Łowicz, ul ŚW. Fkxiana 7 (muszla
oaBlwiach),czynny: pi.,wt, czw. wgo;tz. 16.00-19.00.
SanąJomocowaGrupiAbstyneoc.ka,,Niemamocnych"

Naprawa telefonów 9224
Telegramy (nadawanie) 905
Bezpłatna ogólnopolska informacja o schroniskach
i jadłodajniach 9287
Bezplatoa infonnacja gospodarcza o handlu, usługach,
produkcji i wyższej użyteczności publicznej,
tel. 046-94-34, fux: 046-322-555

Pogotowia:
Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997
Telefon informacyjoo-problemówy
- Poradnia Leczenia Uzależnień 046-837-37--07
- Poradnia Z.drowia Psychicznego 046-837-36-51
Policyjny telefon zaufuoia 046-837-80-00
Pogotowie energetyki ciepło~· 046-837-59-16
PÓgotowie wódno-kanalizacyjne 046-837-35-32
Pogotowie energetyczne 046-837-36-05
Gaz butlowy 046-837-16-16, 046-837-06-08,
046-837-41--02, 046-837-30-30, 046-837-72-72,
046-837-20-37, 046-837-47-77, 046-837-44-44,
046-837-84-40; 046-838-15--00;
Warsztat konserwatorski ŁSM 046-837-05-58
Zaidad pognebowy: 046-837-53-85, 046-837--07-IO,
046-837-20-22, 046-837-26-74
Lecznice dla zwi=.ąt:
ul. Starościńska 5
tel. 046-837-52-48
ul. Chehnońskiego 31
tel. 046-837-35-24
ul. Krakowska 28
tel. 046-830-22-86
Łyszkowice
tel. 046-838-87-19

Informacje w Głownie:
Informacja: PKS 042-031-97-06
Naprawa telefonów 96-96
Naprawa telefonów publicznych 980

Zakład

pognebowy 042-719-14-40, 042-719-30-24
Pogotowie energetyczne
042-719-10-60
Lecznica dla zwierząt:
- ul. Sowińskiego 3, tel. 042-719-11-04;
- ul. Łowicka 62, tel. 042-719-14-40

Pogotowia w Strykowie:
Policja 042-719-80--07; 997 alarmowy
Straż pożarna 0472-719-82-95; 998 alarmowy
Zakład pognebowy 042-719-86-16
Zakład energetyczny 042-719-80-IO
Lecznica dla zwierząt 042-719-80-24

• ,,&Dneczko" ul. Stanisławskiego,
tel. 046-830-22--02
• ,,Medest IV" ul. 3 Maja,
tel. 046-837-31-11 , 046-837-31-25
Bełchów; pn.-pt 9.00-14.30
Bielawy; pn.-pt 8.00-15.00
Bolimów, Rynek Kościuszki
czynna: pn. wt pt 9.00-16.00; czw. I0.00-17.00
Chąśno; czynna: pn.-pl 9.00-14.00, 16.00-18.00,
sb. 8.00-12.00
Domaniewice, uL Główna;
czynna: pn.- pt 9.00-16.00, sb. 9.00-12.00
LyS"lJrowice; czynna: pn.- pt 9.00-16.00, sb. I0.00-14.00
Kiernozia, Rynek Kopernika 12
czynna: pn.-pt 8.00-16.00, sb. 8.00-13.00
Kierno7h, Kośdtmid 6 czynna: pn.-pt 8.00-17.00
Kocierz.ew; pn.-pl 8.00-15.00
Sobola; pn.-pt 8.30-15.00
Nieborów; czynna: pn.-pt 7.30-15.30, sb. 9.Q0-12.00
Zduny; pn.-pt. 8.00-17.00, sb. 8.00-12.00

Msze święte
w niedziele i święta:

Kino LOK
ul. Podrzeczna 20, teł. 046/837-40-01

Apteki:

e Parafia św. Ducha: 7.00, 8.30, IO.OO, 11.30, 18.00;

Czwartek-środa.

• Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza:

kino nieczynne

e

e
•
•

e
•

7.00, 8.00, IO.OO, 11.15, 12.30, 17.00;
Knśdól Sióstr Bernardynek: 8.00, IO.OO;
Knśdólo.o.Pijarów:8.00,9.30, l l.OO, 12.30, 16.00;
Katedra: 7.00, 9.00, I0.30, 12.00, 18.00;
w soboty godz. 18.00 msza z liturgią niedzielną
Kaplica seminaryjna: I O.OO
Plll'llfia pw. Matki Boi.ej Nieuslllj~j Pomocy:
8.00, IO.OO, 18.00
Kościół św. Leonarda; 8.15

- laryngolog: pon. 8.00-14.00; śr. 8.00-12.00;
czw. 13.00-18.00
- urolog: śr. 11.00-13.00
- reumatolog: <::ZW. 8.00-14.00
- pulmonolog: pn., śr., pt 8.00-15.00
- neurolog: pn., śr. 15.00-18.00
- ortopeda: pn., wt, czw., pt 11.00-13.00
- okulista: pn., śr., pt 8.00-13.00
- diabetolog: wt, czw. l l.ó0-13.00
- stomatolog: pn. 8.00-18.25, wt, śr. 8.00-15.35;
czw., pl 8.00-15.35
- ortodonta: pn. 11.00-18.25; wt, śr. 11.00-18.00

DyżurY,przychodni

Telefony w Głownie:
Filia Powiatowego Uraęclu Pracy 042-719-20-76
u~ Miejski: - ul. Młynarska 042-719-11-51
- ul. Dworska 042-719-11-29
· Urząd Gminy Glowoo 042-719-12-91
Taxi osobowe 042-719-10-14

Telefony w Strykowie:
Filia Powiatowego Uraęclu Pracy 042-719-84-22
Urząd Miasta - Gminy Blryków 042-719-80-02
KRUS 042-719-95-15
Taxi osobowe 042-719-81-35

Pogotowia w Głownie:
Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy
Policja 042-719-20-20; 997 alanpowy
Straż pW.arna 042-719-10--08; 998 alarmowy

Dyżury

przychodni
w Strykowie:

w Głownie:
Przychodnia Rejonowa, ul. Kopernika 19,
fet. 042-719-10-92, 042-710-71-26
- poradnia ogólna: pn.-pt. 8.00-18.00
- poradnia dla dzieci: pn.-czw. 8.00-18.00,pt 8.00-15.30
- poradnia K: pn. 8.00-12.00 i 14.00-16.00;
wt 8.00-12.00; śr. 8.00-12.00 i 13.00-15.00;
czw. 12.00-16.00; pl 13.00-16.00
- poradnia rehabilitacyjna: pn.- pt 8.00-15.00
- poradnia zdrowia psychicznego: pn. 14-20;
wt 7.45-14.45; śr. I0.00-18.00, czw. 8.00-15.00;
pt 13.15-20.00.
- poradnia chirurgiczna: pn.-pl 10.00-15.00
- poradnia naczyń obwodowych: po. 13.00-14.00
- dermatolog: wt 8.00-12.00; śr. 13.00-15.00;
czw. 8.00-12.00

Wystawy:
• Muzeum ludowe rodziny Brzozowskich w Sromowie, czynne w dni powszednie w godz. 9.0019.00, w niedziele i święta w godz. 12.00-19.00.
Zwiedzanie możliwe wyłącznie w obecności wła
ściciela w grupach minimum 5 osób.
•"Tradycja" -wsezonie2006wSkanseoiew Marzycach odbywa się li edycja programu, którego cdem
jest prezentacja i przybliżenie szerszej publiczności
zanikających dziedzin rzemiosła i twOO:z.ości ludowej, charakterystycznych dla Regionu Łowickie
go. Prezentacje z zakresu garncarstwa, wikliniarstwa
i wytwarzania kwiatów bibułowych odbywać się
bc;_dą do końca września.
• "Trzy chwile" - wystawa prezentująca trzy kobiece
osobowości i IIzy IÓŻne gałę:zie sztuki. Powiatowa
Biblioteka Publiczna w Łowiczu, wystawa czynna
do 15 lipca.
• Wystawa prezentująca zbiory sztuki współczesnej
zgromadwne pr= dwa pokolenia rodziny Artymowskich. M = w Łowiczu, wystawa czynna
do końca sierpnia
.
• Wystawa malarstwa Małgorzaty Woldańskiej ..Palac
w Sannikach, wystawa czynna do 16 lipca.
• ,,Nikifor- Mistrz z Krynicy" ze zbiorów Państwo
wego Muzeum Etnograficznego w Wruszawie - wystawa kilkadziesięciu prac Nikifora. Są to dzieła z
róinych okresów twórczości - od lat międzywojen
nych do prac wykonanych w ostllnich latach życia,
przede wszystkim akwarele, oaJba!tlziej cenione w
dorobku artysty, a tak7.e obrazy o technice mieszanej: tempera, olej, gwasż, kredka i rysunki wykonane ołówkiem, lllUZeUlll w Łowiczu. Wystawa czynna
do 31 sierpnia

Łowicz - ąpteki całodobowe;

w l.dunach (siedziba GOKl.duny)- czw. godz. 18.00.
Dyżury przychodni:
Gminna Grupi Abstyneoc.ka w Bielawach - spotkania
w czwartki w godz. 10.00-11.00. Po informacje • Pogotowie ratunkowe - tel. 999
• Driał Pomocy Dora2nej, ul. UJamka 28,
można dzwonić w czwartek do Urzędu Gminy
tel. 046-837-56-24
w Bielawach w godz. 8.00-IO.OO.
- Ambulatorium Pomocy Doraźnej czynne: w doi
Punkt konsultacyjny przy Grupie Wsparcia ,,Pl7.elnirobocze w godz. 16.00-8.00, soboty, niedziele
nęło z wiatrem" (problem przemocy) w Domaniewii święta od 8.00 (przez 24 h). Pacjenci objęci
cach, czynny: pt 16.00-18.00, tel 046-838-33-11. opieką medyczną Niepublicznych Zakładów
Informacje:
Opfeki Z.drowotnej - przyjmowani są w Ambulatorium Pogotowia po godzinach funkcjonoInformacja PKP 046-837-03-11
wania ww. Zakładów.
Informacja o krajowych numerach 118-913
- Pediatryczne Ambulatorium Pomocy Doraźnej ,
Tnfonnacja o międzynarodowych numerach 118-912
ul. Uł.ańska 2; przyjęcia dzieci do 3 r.ż. - w doi
z.egmynka 9226
powszednie w godz. 16-8; dzieci do 16 r.ż.
- w soboty, niedziele i święta pm:z 24 godziny.
Rolmowy międzymiastowe - zamawianie.9050

JNFORMATOR
GLOWIEŃSKI
I STRYKOWSKI

Dzieci opjęte opieką medyczną Niepublicznych Zakladów Opieki Z.drowotnej - przyjmowane są w Ambulatorium Pediatrycznym po godzinach funkcjonowania tych zakladów.
e Póradnia Leczenia U:1ależoień,
ul. Kaliska 6, tel. 046-837-37--07

NZOZ Medico, ul. Targowa 16, tel. 042-719-92-30

urotf.zif1_; się:
CÓRECZKI

- państwu Owczarkom ·z Kiernozi
- państwu Grafowskim z Kocierzewa

SYNKOWIE
- państwu Żukom z Łowicza
- państwu Szafrańcom z Łowicza
- państwu Więckom z Łowicza
- państwu Ęacprzakom ze Żdżar
- państwu Świdrowskim ze Strugienic
- państwu Borkowskim z Łogowa

ś{u[Jowiafi sofńe:
- Magdalena Michalak z Bielaw
i Michał StaIZyński z Chorek
- Anoa Kaczor z Pilaszkowa
i Grzegorz Siekiera z Kocierzewa
- Anoa Ciężarek z Bolimowa
i Robert Zwoliński z Ożarowa Mazowieckiego
- Katarzyna Chwiałkowska
i Tomasz Gacek oboje z .Głowna

e SKARB ROLNIKA e
REDAGOWANY PRZY WSPÓŁPRACY Z WOJEWÓDZl<lll
OCH! BRATOSZEWICE • REJON ŁOWICZ

NOTOWANIA Z TARGOWISKA
W ŁOWICZU z dnia 30.06.2006 r.

Koncerty:
•godz. 20.00 - zespól CAMERATA VISIULA zjedooaktową opeią Giacomo Pucciniego ,,Siostra Angelica", w której solistkami (6 sopranistek: i 2 me>:zosopranistki) są uczestniczki Kwsu Mistrzowskiego Techniki i Interpretacji Wokalnej w Radzit>.
jowicach profesor Teresy Żylis - Gara. Dyrygentem
będzie Tadeusz Wojciecbowski, reżyseria Maciej
Prus. Sala barokowa Muretllll w ŁowiC2ll

czynna: pn.-jX 8.00-21.00, sb. 9.00-14.00;
Apteki w Strykowie:
ul Plater 2, tel. 042-719-80-41;
C7ł'llllll' pn.-pt. 8.00-19.00, sb. 8.00-15.00;
ul. Kolejowa 11, tel. 042-719-82-71
ezynoa: pn.-pt. 9.00-17.00, sb. 9.00-13.00;
ul. Targowa I 4, tel. 042-719-86-89
c:zynnr. pn.- pt. 8.00-18.00, sb. 8.00-14.00;
ul Kolejowa 33, tel. 042-719-81-48
czynna: pn.-jX 8.00-18.00, sb. 8.00-15.00;
Aptek.a w Bratoszewicach, Pl. Staszica,
tel. 042-719-89-68, czynna: pn.-pt. 8.00-13.00;
Aptek.a w Dobrej, tel. 042-710-98-00;
czynna: pn.-pl 8.00-15.00, sb. 9.00-14.00.
Dyżury

MILO~NYCH

ft.12 Upca;

Sobola. 8 llpca:

Ul. Kościuszki 27, tel. 042-719-80-34

KQONIKA
WYPADKÓW

aptek w Głownie:

Apteki w Głownie;
MEGA, uL Sikorskiego 45147,
tel.042-719-I0-28,
·
czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb.8.00-14.00;
ul. Żgienka 27, tel. 042-719-24-84,
czynna: pn.-sb. 8.00-21.00;
Konwalia, ul. Łowicka 38, tel. 042-719-21-31
czynna: pn.-pt 8.00-19.00, sb. 9.00-14.00;
Ul. Kopernika 19, tel. 042-719-20-12
czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb. 8.00-13.00;
ul. Swoboda 17119, tel. 042-719-44-06

Dyżury aptek w Strykowie:
ndz. 9.07. Stryków, ul. Kolejowa 33
tel. 042-719-81-48
Apteka pelni dyżur w godz.: 9.00-14.00.

szt.
kg
kg
kg
kg
kg
k'.g
kg
szt.
szt.
kg

por
sałata

seler
rzodkiewka
włoszczyzna

ziemniaki
miód
kapusta
kalafior
koperek
natka pietruszki
fasola strąki
truskawki

-

pęczek
pęczek

3,50
5,00
3,00
2,50
0,60
2,60
3,00
1,80
3,00
1,00-2,50
11,00
11,00
5,00
2,50
3,80
0,80

0,90
.

kg
0,91
główka

szt

3,00
0,80
2,20
1,20
23,00
1,20
2,20

pęczek
pęczek

czereśnie
brokuły

jagody
fasola strąki

czw.

6.07. Sikoriliego45/47
tel.042-719-10-28
7.117. Zgiernka27
tel. 042-719-24-84
8.QJ. ZgieIBka27
tel.042-719-24-84
ndz. 9.07. Zgiernka27
tel.042-719-24-84
in 10.07. Zgiernka27
tel. 042-719-24-84
wt 11.117. Zgieraka27
tel.042-7\9-24"-84
śr.
12.07. ~ Zgieraka27
tel. 042-719-24-84
Apteki pelnią dyżury w dni powszednie w godz.:
19.00-8.00 dnia następnego; w soboty i niedziele:
w godz. 8.00-8.00 dnia następnego.

glówka
kg
kg

= t a kiszona
kapusta pekińska
marchew mloda
ogórki zielone
papryka CZSIWOna
papryka żółta
pieczarki
pietruszk,a młoda
pomidory

kg
kg
kg
szt.
litr .
kg

0,90
0,80
5,00
2,50
5,00
1,50
7,00
5,00

ROLNIK SPRZEDAJE

pt
sob.

Apteki:

15 szt.
15 szt.
kg
kg

jaja fermowe
jaj& wiejskie
buraczek czS1WOny
cebula
czosnek

(ceny z dnia 4.07.2006 r.)

iywtec wieprzowy:
•
•
•
•
•
•

Różyce: 3,902tkg..VAT

Klernazia: 3,80 2łkg+-VAT
Domaniewice: 3,80 2łkg+-VAT
Zlewanice: 3,80 :złl<g+VAT
Skowroda Płd.: 3,90 2łlqJ+VAT
Wicie: 3,90 ;zł'kg+VAT
• Mastki: 3,90 ;zł'kg+VAT
,żywiec wo!Dwy:
• Różyce: krowy 3,60 zl/kg+VAT;
byki 5,00 zl/kg+VAT; jalówki 4,00 zl/kg+VAT;
• Kiernozia: krcMy 2,00-3,60 :złl<g+VAT;

tJ,1<i 4,~5.oo 2łkg+VAT;

Ceny żywności: (dane z 4 lipca) w Łowiczu

ASORTYMENT

~ł
:Ul
o=o~
A::-:5

cukier
mąka szymanowska
chleb
ziemniaki
marchew
schab beź kości
wołowe bez ltoścl
wołowe z kością (antrykot)
łopatka bez kości
szynka gotowana
salceson
kiełbasa zwyczajna
kiełbasa wiejska

2,85
1,99
1,09
0,89
1,89
17,99
18,99

parówki

5,29
2,99
3,49
4,49

kaszanka
słonina

kurczak
filet z morszczuka (kg)
rńakręla wędzona

10,79
10,99
4,99
6,49

13,99
1,39
2,19
1,99
1,69
2,59
0,19

mleko tiuste w folii
masło extra
masło śmietankowe
masło roślinne
ołe

jaja (szt)
twa

•

..,

~i
„„
e t2:;i

J!l

w Głownie i Strykowie

.,,
~~

;f ~

·~

i!:"

-9: '5

:i~

2,85
1,79
0,89
0,69
2,49
17,99
18,09
10,79
11,29
10,99
6,99
7,99
9,99
4,89
3,89
0,99
4,59
9,99
11,99
1,29
2,09
1,99
1,39
2,99
0,29
8,99

2,79
1,70
0,85
1,05
1,80

16,99
6,39
8,55
10,10
8,95
5,65
4,15
8,99
11 ,90
1,35
3,15
3,05
1.69
3,45
0,30
9,80

ri .=
l!;?':i°
..
JJ E

3,00
2,00
1,10
2,00-2,50
2,50
14,70
18,00
9,50
8,90
17,00
7,60
8,00
10,90
5,90
4,40
2,50
5,90
12.50
13,00
1,50
3,00
3,00
1,60
4,00
0,20-0,36
9,00

.(jł
„g§o."i il]

.,..,
c"

~

.!ii~

:! "';,;S

1
'"""
a.. ~:i

2,99
1,75
0,89
1,20
2,20
15,80
18,80
12,10
10,70
15,70
8,60
8,00
10,10
5,60
5,00
1,50
5,90

2,99
1,75
0,89
1,20
2,20
15,80
18,80
12,10
10,70
15,70
8,60
8,00
10,10
5,60
5,00
1,50
5,90

12,10
1,48
3,21
3,21
1,59
3,90
0,40
10,20

12,10
1,48
3,21
3,21
1,59
3,90
0,40
10,20

"'

li

:

li!~

:l:s:ś
2,79
1,79
0,79
0,97

;.~
„"'
3,00
1,90
1,20
1,00

17,00
6,70
8,00
9,90
7,50
4,10
5,00
11,00
10,50
1,45
2,70
1,80
4,09
0,45
8,80

~~

i~~

~§-·~

·Eh1l~

.=
ł:
e

ł~i

ł:g,

~g.is.
....

.li!

-=

ci. :i

2,89
1.80
1,20
1,00
1,50

5,19
5,19

7,50
9,40
12,80
9,30
5,00

11 ,97

12,50

7,09

1,50
2,85
1,83
1,70
2,89
0,36
9,47

1,50
2,95
2,95
1,75
3,60
0,35
9,40

IM

~1
8::

2,85
1,89
0,79
0,45
0,89
14,79
15,09

3,00
1,80
1,10
1,00
2,00
15,00
16,90
12,90
10,00
17,00
7,50

2,90
1,80
1,90
.1,10

3,99
4,95
2,49
5,45

'

ul
~ "ś

~~
S:i

8,09
13,69
3,69
6,39

15,59

t'I

ł

10,99
1,29
2,49
2,59
1,49
3,79
0,23
8,99

.oo
7,90
5,50-6,00
4,60
2,50
5,50
12,00
12,00
1,50 .
2,50
2,50
1,70
3,80
0,25
9,00

~

łł

...,,.,.

łl
2,99
1,65
1,30
1,30
1,65

„

~

~J

Jil5

ID

"S

3,20
1,90
1,40
0,90-2,50
1,80-2,00

17,70
15,50
18,00
7,70
8,70
10,30
6,00
4,50
6,30
11,30
12,20
1,30
3,10
2,85
1,75
4,80
0,35
9,00

18,50
11 ,80
8,80
11 ,30
9,30
6,50
2,90
5,30
10,90
10,90
1,50
2,90
1,90
1,70
3,69
0,29
8,95

i!,50
12,00
1,60
2,30
2,30
1,70
2,95
0,33
8,50

]ak'.M4ó 3,80-4,00 2łkg+VAT.
• Domaniewice: kroNy 3,50 2łkg+VAT;
tJ,1<i 5,00 ;zł'kg+VAT; jak'.M4<i 3,80 2łkg+VAT.
• Skowroda Płd: byki 5, 10 zl/kg+VAr; krowy
3,80-4,00 zl/kg+VAT; jalówki 4,00 zl/kg+VAT;
• Mastki: krowy 3,80-4,00 zl/kg+VAT;
byki 5,00 zl/kg+VAT; jalówki 4,00 zl/kg+VAT;

OFERTY PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu
(stan na 3.07.2006 r.)
• sprzeda'M:a - ogrodnik, • montażysta podłóg
i drzwi, • spm!dawca, • sprzedawca - przygotowanie zawodowe, • kierowca C+E, • kierowca
kal C • piekarz, • magazynier, • masarz - ubojowiec - rozbieracz mięsa, • kierowca kal B i C,
• robotnik gospodarczy z li i Ili grupą inwalidzką
z uprawnieniami palacza, • pracownik fizyczny,
• eleldryk, • operator ładowarki lub spychad<i,
• operator koparki, • palacz kotlów parowych,
• hydraulik. • spawacz, • ślusarz - mechanik,
• operator maszyn, • murarz, • nauczyciel,
• osoba do zbioru 1ruskawek • kierowca kal B z
grupą inwalidzką, • sprzedawca - bukieciarz,
• kucharz, • sprzedawca - kelner, • kierownik
punktu skupu zlomu, • foonowacz, • sprzedawca - kasjer, • technik mechanik - staż EFS
• technik farmacji - staż EFS, • inżynier budownictwa - budowo~ ogólne - staż EFS, • inży
nier - mechanik - staż EFS, • inżynier włókiennik
- staż EFS • recepcjonistka - staż EFS, • recepqonistka - staż EFS, • pracownik biurowy - staż
EFS, • pracownik fizyczny - staż EFS • magazynier - staż EFS, • kierowca kat B i C - staż
EFS, • sprzedawca - staż EFS, • operator
maszyn - staż EFS, • kontroler produkqi - staż
EFS, • przedstawiciel handlowy - staż, • opiekunka dziecięca - staż, • pracownik biurowy
- staż, • kucharz - staż, • kelnerka - staż
• specjalista żywienia człowieka - staż EFS
PUP nie udziela żadnych informacji telefonicznie.
Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty.

nowy
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ILE MIELI, ILE MAJ
M

arek Andrzej Byzdra z Łowicza,

prezes zarządu Banku Spółdzielcze
goZierni Łowickiej . Posiada zgromadzonych
45.000 złw walucie polskiej. Jest właścicie
lem domu o powierzchni 270 m2 wartości
265.000 zł (współwłasność małżeńska), gospodarstwa rolnego o powierzchni 18,05 ha,
wartości 290.000 zł (współwlllsność) z zabudową murowano-drewnianą Twierdzi, że
nie potrafi określić dochodu osiągniętego
z tytułu prowadzenia tego gospodarstwa,
ponieważ nie prowadzi Zapisów księgo
wych. Zasiada w spółce handlowej - Maz.Owieckim Banku Regionalnym SA w Warszawie i z tego tytułu osiągnął dochód 8.373
zł. W BSZŁ osiągnął dochód 87.541,43 zł,
jako radny powiatowy - 10.926,63 zł. Jest
właścicielem Forda Mondeo z 1999 roku
wartości 18.000 zł oraz Volkswagena Lupo
z 2003 roku wartości 25.000 zł. Nie posiada
zobowiązań finansowych powyż.ej IO.OOO
złotych.

Krzysztof Dąbrowski, rolnik z bsieka
w gminie Kociet7.eW Południowy. Zgromadził 12.000 zł na fimduszu inwestycyjnym
Jest właścicielem domu o powierzchni 96
m2 i wartości 100.000 złorazgospodaxstwa
13-hektarowego o wartości 100.000 zł
z zabudową murowaną. Z tego tytułu osią
gnął przychód 17.651,26 zł, nie osiągnął
dochodu. Z dochodów wymienia tylko dietę radnego - 11.206,80 zł. Nie posiada mienia ruchomego o wartości ponad 1O.OOO zł,
ani zobowią7.ań finansowych powyż.ej tej
kwoty.
Stanisław Felczyński,

pracownik
Gminy w Łyszkowicach jako kierownik referatu rolnictwa, gospodaiki przestrz.ennej i komunalnej. Posiada 12.000 zł
zgromadzone w walucie polskiej, dom
o powierzchni l10m2owartości 160.000zł
oraz gospodarstwoogólnorołneopowierzch
ni 5,09 ha, wartości 70.000 zł z zabudową
zagrodową- stodoła, obora, garaże. Z tytułu
wynagrodz.enia osiągnął dochód 43.854,41
zł, jako radny powiatowy - 11,206,80 zł.
Nie posiada mienia ruchomego o wartości
ponad IO.OOO zł, ani zobowiązań finansowych powyż.ej tej kwoty.
Urzędu

Bolesław

Kowalski, dyrektor Szkoły
Podstawowej w Dzierzgówku w gminie
Nieborów. Nie posiada zgromadzonych
środków pieniężnych. Jest właścicielem
domu o powierzchni 150 m2 i wartości
170.000 zł (współwłasność) oraz działki
1_.700 rn2 o wartości IO.OOO zł (współwła-

sność). Z tytułu zatruclnienia w szkole osią

z tytułu prowadzenia go wyniósł około
700.000 zł, dochód- około 150.000 zł. Jest
nego 11.206,80 zł, bony z fimduszu socjal- też; współwłaścicielem 1,8 ha nieruchomonego - L350,65zł,zadzierż.awę-600zł.Nie ści, której wartość wynosi około 40.000 zł.
posiada mienia ruchomego o wartości po- Prowadzi działalność gospodarczą: wynanad IO.OOO zł, ani zobowiązań finansowych jem maszyn i uu.ądzeń rolniczych, z której
osiągnął przychód 6.720 zł.
powyżej tej kwoty.
gnął dochód 49.018,92 zł, odebrał diety rad-

Z tytułu zatrudnienia yv ZUK osiągnął
Jolanta Irena Kępka z Łowicza, dyrektor Przedszkola m 7 w Łowiczu. Nie doch&i 73.285,72 zł, diety radnego wynioposiada zgromadzonych środków pienię-ż sły 7.471,20 zł. Posiada agregat uprawowy
nych. Jest właścicielką domu, którego po- wartości ok 15.000 zł, prasę zwijającą-ok
wierz.chnia wynosi 102,7 rn2 i działki 678 18.000 zł, kombajn ,,Bizon" - ok 15.000 zł,
m2 - nie zna wartości żadnej z tych nieru- urządzenia do schład2IDńa mleka- ok 25.000
zł, ciągniki U 1614-około 50.000 z!, U 914
chomości.
ok 15.000 zł, U 904 - ok 10.000 zł oraz
Z tytułu zatrudnienia osiągnęła dochód
44.358,18 zł netto, z innych :źródeł- 920,75 Seata Toledo, którego wartpść nie przekracza' 10.000 zł..
zł netto, jako radna powiatowa - 11.206,80
Zobowiązania pieniężne: kredyt „GoJest właści
LB Thalia 1,4 z 2003 roku. spodarz'' w BS Ziemi Łowickiej - 240.000
Nie posiada zobowiązań finansowych po- zł zaciągnięty na zakup sprzętu rolnicrego i inwentarza, 352.000 zł na czynsz dzierwyż.ej 10.000 zł.
.
Jan Kazimierz Markus z Kalenic żawny, zakup inwentarza i środków do
.
w gminie Łyszkowice, dyrektor łyszkowic produkcji.
Julian Adam Nowak z Boczek z gmikiego oddziału Banku Spółdzielczego
w Skierniewicach. Posiada lokatę w wyso- nie Kocierzew - prezes zarządu Gminnej
kości IO.OOOzłwBSwSkiemiewicach,4.006 Spółdzielni „Samopomoc Chłopska"
zł na rachunku bieżącym w tym samym w Kocierz.ewie. Posiada zgromadzone 1.000
banku oraz 820 dolarów amerykańskich zł, dom o powierzchni 240 2 wartości
w PKO BP. Jest właścicielem papierowwar- 210.000 zł, gospodarstwo 8,60 ha o wartcr
tościowych o łącznej wartości 38.871,31 zl ści 129.000 zł z zabudową murowaną,
oraz środków pieniężnych 1.416,94 zł. Po- z którego osiągnął przychód 30.000 zł, dosiada dom o powierzchni 120 m2 wartości chodu nie osiągnął. Z tytułu zatrudnienia
50.000 zł (jest właścicielem 213 części), osiągnął dochód 37.041,29 zł, dieta radnego
mieszkanie o powierz.chni 30 m2 wartości - 11.206,80 zł, jako członek Rady Nadzor30.000 zł użytkuje dożywotnio. Jest też czej Spółdzielni Handlowej w Skierniewiwspółwłaścicielem gospodarstwa (posiada cach-846,72 zł. JestwłaścicielemFiataPunto
213) o łącznej powierzchni 11,50 ha, warto- z 1998 roku, Fiata Seicento z 1999 roku,
ści 20.000 zł z oborą i stodołą, które przeka- ciągnika Ursus C-330 z 1972 roku, C-360 z
zał w użytkowaniu córce Magdalenie Mar- 1970~ku i Zetor 6341 z2OO5.~ku.
kus. Jako członek zamtdu BS re SkiernieZaciągnął kredyt w wysokOSCI 1O.OOO zł
wic osiągnął dochód 80.160, 19 zł brutto czyli w B_S Zi~ Łowickiej oddział Kocierzew ,
51.558, 03 zł netto, dieta członka rady nadnazakupciągnika.
zorcz.ej GS Łyszkowice wyniosła 200 zł,
Waldemar Ireneusz Osica z Łowiz tytułu :zbycia papierow wartościowych cza,członekzarzą:iupowiatułowickiego.Ma
621,60 zł.
zgrop:iadzone 56.000 zł w walucie polskiej.
Nie posiada mienia ruchomego o wartcr Jest właścicielem domu o powierz.chni 240
ści ponad IO.OOO zł, ani zobowiązań finan- m2 wartości 250 tys. zł (współwlllsność) na
sowych powyżej tej kwoty.
-'-'-'ce 359 m2, mi--'---'48 m2 wartości
UL.lll1'
~
Janusz Edward Michalak z Łowi 50.000 zł (współwlasność), działki 800 m2 o
cza, dyrektor Zakładu Usług Komunalnych wartości l0.800zł-którąnabyłw2005roku
w'Łowiczu. Posiada zgromadzone w walu- (współwłasność). z tytułu zatrudnierńa osiącie polskiej 1OO.OOO zł. Posiada mieszkanie gnął dochód 69.023 zł, jako członek Miejskiej
o powierzchni 72 m2 o wartości 10.000 zł. Komisji Rozwiązywania Probl,emów AlkoJest współwłaścicielem gospodarstwa o po- holowych otrzymał dietę 3.506 zł.
wierzchni 427,62 ha, którego wartość wraz
Jest współwłaścicielem Fiata Brava 1,2
z zabudową wynosi 2.431.300 zł. Przychód z 1999rokuorazFiataSeicentoz 1999roku.
zł, z kuratońum oświaty- 96 zł.

cielką Renault

Spotkanie po lotach wKolegium

m

Nie posiada zobowiązań finansowych

powyż.ej IO.OOO zł.

Andrzej Pełka, rolnik z Jamna w gminie Łowicz ma zgromadzone 15.000 zł
w BS Ziemi Łowickiej. Wraz z żonąposia2
da dom o powierzchni 180 m wartości
80.000 zł, gospodarstwo 13,66 ha wartości
250.000 zł z budynkami murowanymi.
Z tytułu prowadzenia go osiągnął przychód
101.688,75 zł, dochodu nie osiągnął. Odebrał diety radnego - l 0.926,63 zł, sprzedał
ciągnik Zetor 7211 za 32.000 zł. Posiada
FiataSeicentoz1999roku,ciągnikUrsusC360z 1983roku,prasęrolującąz2002roku,
prasę kostkującą z 1994 roku, ciągnik Zator
6340 z2005 roku, przyczepę rolniczą z 2005
roku.
Zaciągnął kredyt 30.000 zł na zakup prasy rolującej w BSZŁ, na koniec _?005 roku
do spłaty pozostało 10.200zł. W2005roku
zaciągnął kredyt 80.000 złnazakup ciągnika
Zetor i przyczepy.
Andrzej Marek Płacheta z Łowicza,
logopeda pracujący w Przedszkolu Integracyjnym m 1Ow Łowiczu. Posiada zgrornadzone IO.OOO zł, dom o powierzchni 86 m2
' wartości 200.000 zł oraz działkę 740. m2
z budynkiem gospodarczym o wartości
15.000 zł. Prowadzi prywatny gabinet Iogopedyczny, z którego osiągnął przychód
3.320 zł. Z tytułu zatrudnienia osiągnął dochód28.217,ll zł,emerytura-18.759,05zł,
dieta radnego - 11.206,80 zł, inne źródła 983,25 zł. Jest właścicielem Fiata Stilo z2004
roku. Nie posiada zobowiązań finansowych
powyż.ej IO.OOO zł.

Kazimierz Rak z Łyszkowic prowadzi
gospodarstwo rybackie. Ma dom o powierzchni 184 rn2 wartości HO.OOO zł. Jest
wspólwłaścicielem gospodarstwa rybackiego 0 po~erzchni 37,60 ha wartości 330.000
zł, z którego osiągnął przychód 50.000 zł,
dochód- 20.000 zł. Posiada te'ż dwie działki 900 m2 0 wartości IO.OOO zł oraz 3.900 m2 o

wartości 12.000zŁ Odebrałwubiegłymroku
diety radnego 11.206,80 zŁ Jest właścicielem
\blkswageaa Transportera z 2000 roku, za-

zacji Rolnictwa. Posiada 2.000 zł w _walucie
polskiej, dom o powierz.chni 1OO m2, gospodarstwo · 14,86 ha z oborą, chlewnią
i buQynkiem inwentarsko-sldadowym Z tytułu prowadzenia gospodarstwa osiągnął
przychód 30.000 zł, dochodu - jak twierdzi
- nie potrafi oszacować. Z tytułu zatrudnienia w ARiMR osiągnął dochód 32.124,20
zł, z fimdusm socjalnego - 750 zł, dieta radnego _ 11.206,80 zł, spizedaż kwoty mlecz:- ·
nej - 3.000,50 zł, spnedaż gnmtów- 5.000
zŁ Posiada Toyotę Corollę z 19'n roku. Nie
posiada zobowiązań finansowych powyżej IO.OOO zł.
.
Waldemar Wojciechowski - rolnik
z Wicia w gminie Kocierzew. Posiada dom
0 powierzchni 140 m2 wartości 70.000 zł
· oraz gospodarstwo 23,50 ha. W 2005 roku
dokupił2,5haziemi. Zgospodarstwaosią
gnął przychód 70.000 zł, dochodu, jak deklaruje, nie osiągnął. Odebrał dietę radnego
_ 10.926,63 zł. Posiada kombajn Claas z
1980 roku. Ze zobowiązań pieniężnych
wymienia: kredyt na zakup ziemi w Mazowieckirn Banku Regionalnym zaciągnię
ty w wysokości 38.000 zł, z którego na
koniec 2005 roku zostało do spłaty 17.844
zł, kredyt nawozowy BSZŁ oddział Kocierzew - 10.000 zł, kredyt w wysokości
48.000 zł na zakup ziemi, zaciągnięty w paź
dziemiku 2005 roku w BS Skierniewice, oddział Łyszkowice, kredyt gotówkowy 10.00Ó
zł w BS Skierniewice, z którego na koniec
roku do spłaty pc)?..ostaio 5.680 zŁ
Jerzy Wolski - lekarz weterynarii re·
Zdun.Posiadadomopowierz.chni279m2na

w

działce l.800rn2owartości226.750złdomi

10.000 zł działka, budynek gospodarczy o
powierzchni 90 rn2 wartości 72,550 zł. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie
usług weteiynaryjnych. Z tego tytułu osią
gnął przychód - 278.464,26 zł, dochód 46.990,94 zł. Odebrał diety radnego 10.926,63
zł. Posiada Fiata Seicento z 1999 roku i Renault Megane z 2002 roku.
W 2003 roku 23ciągnął kredyt na zakup
samochodu w wysokości 30.000 zł. Na koniec ubiegłego roku do spłaty miał 2.901 zł.
Jolanta Frątczak-emerytka, pracująca
na pół etatu w Niepublicznym Zakładzie
Opiekiz.drowotnej ŚWiętojańska Posiada we
współwla<;ności dom o powierzchni 140 m2,
wartości około 200.000 zł oraz działkę 880
m2. Osiągnęła dochody: emerytura - 21.758
·zł, z tytułu zatrudnienia - 17.013 zł, dieta
radnej - 11.206,80 zł.

kupionego w 2005 roku. Nie posiada zobowiązań finansowych powyżej 10.000 zł.
MichałŚl"IWl"ński" z Niedźwiady" wgr:m·-

Uwaga: oświadczenie przewodniczące
go rady Stanisława Olęckiego zostało
przesłane do kontroli do Urzędu Wojenie Łowicz, zatrudiiiony jako starszy specja- wódzkiego. Opublikujemy je, gdy będzie
~ w Agentji Restrukturyzacji i Modemi- dostępne.

ciedzielę 18 czerwca kolejny raz

W

spotkalisięabsolwenciLicewnPe

dagogicznego z rocznika 1954
z klasy sportowo-harcerskiej prowadzonej przez Andrzeja Koteckiego. Zjazd poprzedzila msza św. w kościele oo. Pijarów.
Następnie złożono kwiaty pod pomnikiem
papieża na Starym Rynku oraz na grobach
zmarłych nauczycieli i kolegów.
Dalsza część spotkania miała miejsce
w dawnym budynku Liceiim Pedagogicznego,gdzieobecniemieścisięKolegium Nauczycielskie. Z absolwentami spotkał się
dyrektor Bogdan Talarowski, który zapoznał rebranych z aktualną sytuatją i planami na przyszłość szkoły.
Gospodynią uroczystości była jedna .
z absolwentek tego rocznika z Łowicza,
Zofia Malinowska-Kukieła. Część artystyczną przygoti>wał Janusz Sosnowski
z Pabianic, poczynania koordynowała Stanisława Piasta-Skórzewska z Warszawy.
Specjalną atrakcją spotkania było wręcze
nie „odnÓwionych świadectw dojrzałości",
Absolwenci Liceum Pedagogicznego z rocznika 1954 z klasy sportowo- które przywołały wiele wspomnień.
harcerskiej wspominali chwile ze szkolnej ławy.
(eb)

POŻEGNALNY POLONEZ „POD TĘCZĄ". Całe rodziny świętowały
21 czerwca na placu za przedszkolem na os. Starzyńskiego w Łowiczu.
Piknik rodzinny rozpoczął się przed godz. 16 występem sześciolatków,
które żegnały się tego dnia z przedszkolem. Nie zabrakło ciepłych słów
skierowa_
nych do wychowawczyń, ktore dzieci zaprosiły do ponownego
spotkania po 20 latach. Sześciolatki zatańczyły też poloneza i śpiewały
piosenki dla rodziców.
(eb)
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OBWIESZCZENIE
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNO-DROGOWYCH wŁOWICZU
Przedsiębiorstwo Państwo_we, 99-400 Łowicz, u!. Warszawska 36, KRS 0000099481
ogłasza publiczny przetarg pisemny

na sprzedaż prawa

użytkowania wieczystego gruntów
oraz prawa własności budynków niżej wymienionej nieruchomości, położonej:
1. w Łowiczu przy ul. Warszawskiej 34A i 36, działka nr 1674 i 1675 o łącznej powierzchni 11.665 m2,

Księga Wieczysta KW 24992 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Łowiczu.
2. Cena wywoławcza wynosi 747.900 PLN.

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
{tj. Dz. U. z 2004 roku, nr 261, poz. 2603 ze zm.) i § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości {O~ . U. nr 207, poz. 2108)

WÓJT GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY

·-

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

, NA SPRZEDAŻ NW. NIERUCHOMOŚCI
• zgodnie z wykazem z dnia 30 marca 2006 roku
• Obręb
geodezyjny
Gągolin
Południowy

Nr działki
Numer
i jej
księgi
powierzchnia wieczystej
21/3
o pow. 1,49 ha

29196

-

Opis nieruchomości

Cena

Wysokość

wywoławcza

w złotych

wadium
w złotych

10 030,-

1 ooo„

Opis użytku

Nieruchomość rolna
niezabudowana.
Dojazd utrudniony,
odbywa się
przez grunty sąsiednie.

R.111-0,52
R.lva-0,44
R.IV!J..0,20
R.V-0,24
R.Vl-0,08
Rowy-0,01

Nieruchomość sąsiaduje

i

II..
I

O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz. U. .z 2004 roku, nr 261 , poz. 2603 ze zm.) i§ 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 201, poz. 2108)

WÓJT GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY
ogłasza

li przetarg ustny nieograniczony

. NA SPRZEDAŻ NW. NIE._UCHOMOŚCI
· _zgodnie z wykazem z dnia 29
Obręb

geodezyjny
Gągolin

Zachodni

Nr działki
Numer
i jej
księgi
powierzchnia wieczystej
22
o pow. 0,52 ha

34125

września

Opis nieruchomości

2005 roku.

Opis użytku

Nieruchomość rolna częściowo RIlia-O 47 ha
zabudowana. Posiada dostęp
R.111~-0 05 ha
do sieci energetycznej
'
i wodociągowej. Na terenie
nieruchomości znajduje się
wolnostojący, murowany
budynek gospodarczy, którego
pow. zabudowy wynosi 62,3 m2'
a pow. użytkowa 52,9 m2•

i

9

Chcesz zmienić zawód, podwyższyć
kwalifikacje, zwiększyć swoje szanse
na rynku pracy? Zgłoś się do nasi
Profesjonalizm i już 60-letnia tradycja
w edukacji dorosłych

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

• Dla ww. nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodar:owania przestrzennego.
• Nieruchomosć nie jest obciążona prawem I roszczeniami osób trzecich.
• Przetarg odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2006 roku o godzinie 12-tej w siedzibie Urzędu Gminy Kocierzew
Południowy • sala narad.
• Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w terminie do dnia 4 sierpnia 2006 r. do godziny
12.30 wicasie tut. Urzędu lub na konto nr 76 9288 10531300 0390 2000 0030 Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej
w Łowiczu, w przypadku wpłaty wadium przelewem kwota winna wpłynąć na rachunek Urzędu do dnia 4 sierpnia 2006 r.
• Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości,
zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu.
• Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia notarialnej
umowy nabycia nieruchomości.
• Wszelkie opłaty związane ze sprzedażą nieruchomości ponosi nabywca.
·• Osoby biorące udział w przetargu, winny zapoznać się z nabywaną nieruchomością przed przetargiem,
gdyż granice nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy.
• Bliższych informacji na temat sprzedawanej nieruchomości i dodatkowych warunków przetargu można uzyskać
w Urzędzie Gminy, w pokoju nr 4 pod numerem telefonu (046) 838-48-25 wew. 15, w godz. 8-16.00.
• Wójt Gminy Kocierzew Południowy zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów.
R·''"

OGŁOSZENIE

./ Otwarcie ofert nastąpi wtenninie 3 dni od daty upływu tenninu do składania ofert.
./ Tennin wiązania ofert do 9.08.2006 r.
./ Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
./ Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po uzyskaniu zgody Ministra Skarbu Państwa.
./ Koszty zawarcia umowy obciążają nabywcę.
./ Przedmiot sprzedaży można oglądać wdniach od poniedziałku do piątku wgodz. 10.00-14.00.
./ Bliższy~h infonnacji udziela się wsiedzibie przedsiębiorstwa lub telefonicznie nr (046) 837-43-01.

_.,..

z nieruchomościami rolnymi.

1·

Oferty zawierające:
1. imię i nazwisko lub nazwę, siedzibę, status prawny oraz adres oferenta,
2. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, (obwieszczenie i regulamin)
i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
3. oferowaną cenę i sposób zapłaty,
4. dowód wpłacenia wadium, należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg" w siedzibie
przedsiębiorstwa w Łowiczu do dnia 24.07.2006 r. do godz. 14.00.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na konto przedsiębiorstwa
Nr PEKAO S.A. I O. Łowicz 981240 33471111 0000 2865 5387 do dnia 24.07.200S do godz. 14.00.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu
wyboru oferty, nie później niż po upływie 3 dni.
Oferentowi, którego oferta została przyjęta, wadium zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
Wadium przepada na rzecz przedsiębiorstwa jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się
od zawarcia umowy.

Cena

Wysokość

wywoław<:Z2

w złotych

wadium
w złotych

9400,-

940,-

• Dla ww. nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
• Nieruchomość nie jest obciążona prawem i roszczeniami osób trzecich.
• Przetarg odbędzie się w dniu 1Osierpnia 2006 roku o godzinie 1O-tej w siedzibie Urzędu Gminy Kocierzew
Południowy • sala narad.
• Warunkie!fl przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w terminie do dnia 4 sierpnia 2006
do godziny 12.30 w kasie tut. Urzędu lub na konto nr 76 928810531300 0390 2000 003(} Banku Spółdzielczego Ziemi
Łowickiej w Łowiczu, w przypedku wpłaty wadium przelewem kwota winna wpłynąć na rachunek Urzędu
do dnia 4 sierpnia 2006 r.
• Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny.nabycia nieruchomości,
zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu.
•Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia notarialnej
umowy nabycia nieruchomości.
• Wszelkie opłaty związane ze sprzedażą nieruchomości ponosi nabywca.
• Osoby biorące udział w przetargu, winny zapoznać się z nabywaną nieruchomąścią przed przetargiem,
gdyż granice nienfchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy.
„ Bliższych informacji na temat sprzedawanej nieruchomości i dodatkowych warunków przetargu można
uzyskać w Urzędzie Gminy, w pokoju nr 4 pod nµmerem telefonu (046) 838-48-25 wew. 15, w godz. 8-16.00.
• Wójt Gmińy Kocierzew Południowy zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów.
R·968

W ŁOWICZU; ul. Zgoda 13, tel. (046) 837-51-11

ZAPWZA NA KURSY:
)>

kierowców przewożących towary niebezpieczne (ADR),

» dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń

do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
(klasa 2 i 3),
)> dla magazynierów i załadowców
towarów niebezpiecznych,
» operatorów stacji LPG,
)> kierowców wózków jezdniowych
(akumulatorowych i spalinowych),
)> konserwatorów wózków jezdniowych podnośnikowych,
)> pracownik magazynu,
)> transport zwierząt,
» palaczy c.o.,
)> na uprawnienia elektroenergetyczne • gr. 1, 2, 3
(eksploatacja i dozór),
·
)> obsługi suwnic, żurawi , wciągników,
)> drwali - operatorów pilarek,
)> pedagogiczny dla instruktorów p.n.z.,
wykładowców na kursach,
)> dla kandydatów na wychowawców i kierowników
w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży,
)> krawiec - szwacz,
)> bukieciarstwa (kwiaciarstwa),
)> wikliniarstwa,
» kadry, płace, rozliczenia z ZUS
wraz z obsługą komputerów,
)> księgowości komputerowej,
)> obsługi komputerów ·zastosowanie programów
komputerowych i Internetu w pracy,
)> obsługi kas fisk'alnych,
)> higieny· minimum sanitarnego,
)> bhp (szkolenia okresowe)
..
dla różnych stanowisk, w tym dla służb bhp

Proponujemy dogodne warunki płatności.
lnfonnujemy, iż istnieje możliwość pokrycia kosztów
kursu przez powiatowe urzędy pracy· po spełnieniu
przez osobę bezrobotną odpowiednich warunków. R-so

SKUP ZŁOMU
·stalowego ·
·żeliwnego

• kolorowego
KONKURENCYJNE CENY

IM

/(1 ŁOWICZ

V

ARMII KRAJOWEJ 14

o502 328 818

q,52

OLEJ .OPAŁOWY, ,
NAJWYISZA JAKOSC
NAJNIŻSZA CENA

lil©[i)©[b Cf)
99-400 Łowicz,

Jastrzębia

95

(0-46) 837-15-89, 837-14-10
e-mail: agrol_hn@wp.pl
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DZl~KUJ.E_MY
Bimąc pod uwagę, że ton zespołowi nadaje od lat Robert Wilk, a obok niego Tomek Styszko i Artur Serocki to rn=ywiście Pelikan średnią wieku miał dość zaawansowaną.Tylko-co z tego? Nie patrzcie
na metryki, patrzcie kto jak gra - powiedział
po meczu w Łęczycy trener Hurtapu-('Jórnika - Wiesław Bańkosz, nawiązując do
bardzo dobrej postawy ,,Ptaków''. A łowi
czanie znakomicie pod względem fizycznym znieśli trudoy, długi sezon.
Czy więc jest sens coś :zmieniać? Gramy
tym samym składem I walczymy znów o Il
ligę - tak mówi trener.Cyzio. z.ostają wr;zyscy, ale uważam, że należy znaleźć co
najmniej dwóch, nowych zawodników. Przydałby się jakiś napastnik, nioże
obrońca. Bez wzmocnień ciężko bę
dzie powtórzyć tegoroczny sukces.
No, ale wr;zystko zależy od finansów. Jeśli
działaczom uda się maleź.ć środki na dwie,
trzy nowe twarze będzie fantastycznie.·
Obecna kadra plus dwóch wartościowych
graczy i znów Pelikan będzie grał w czubie.
Oto krótka ocena każdej forniacji:
•BRAMKARZ:
W znakomitej większości mecWW łJnr
nil Romanowski i był bardzo pewnym punktem swojej drużyny. Nie zdarzały mu się
głupie błędy, nie puszczał dziwnych bramek. Jego spokój i zachowanie na boisku
wprowadzało porządek z tyłu. Poz.a nieco
słabs7,ą postawą w barażach zasługuje na
bardzo wysoką notę. Podobnie jak jego
zmiennik. Rafał Gospoś bronił w kilku
mecz.ach ligowych i we wszystkich pucharowych. I też nic mu nie można zarzucić.
Słowem - w bramce - „wzfJf'.
•OBRONA:
Najmniej straconych goli wśród trz.ecioli-.
gowców (14 - podobnie jak Łomża) to zasługa dobrze grającej defensywy. ropularny
„Czexby'' wypełnił stawiane przed nim zadanie - kierował obroną bez zarzutu. Miał
mnóstwo odbiorów, ajego „danie firmowe",
dalekie, kilkudziesięciometrowe podania,
niejednokrotnie otwierały kolegom drogę do
bramki. Jeśli zawiódł to tylko jako strzelec
,jedenastek'' - bo to właśnie Zhyszekrniałje

Kapitanem drużyny jest Artur Serocki. To człowiek od czarnej roboty, defensywny pomocnik. Niewątpliwie nieodzowny w drużynie.
Na skrzydłach grali z reguły Maciek
Wyszogrodzki, Grzesiek Cipiński i bracia Bolimowscy. Wysz.ogrodzki miał bardzo udanąjesień, w okresie przygotowawczym dcYznałjednakkontuzji i długo niemógł
dojść do dyspozycji z pierwszej rundy na
co miał wpływ dokuczający uraz pachwiJeśli Pelikan ma walczyć w nowym ny. Chyba najlepszy w drużynie w poj1>sezonie o li ligę - musi liczyć ma po- dynkach jeden na jeden musi poprawić grę
moc potężnego sponsora - łowickiej w defensywie. Krystian Bolimowski miał
.Mleczamt.
słabąjesień i znakomitą wiosnę. To on był
motorem napędowym drużyny w meczach
wykonywać w Pelikanie, lłle od czasu prze- z Dolcanem, czy Górnikiem w Łęczycy.
strzelonego ,,karnego" zł..omżąjuż sięza to Odzyskał świeżość, szybkość, pewność
nie bierze.
siebie jaką prezentował jeszcze kilka sezoObjawieniem, zwłaszcza rundy rewan- nów temu. Zaczął strzelać gole i niestety
żowej, był Piotrek Gawlik. z.aczynał jako
z Ceramiką zerwał wiązadła. Trudno go było
obrońca, ale potem z powodu kontuzji Kry- zastąpić i m.in. w przegranych meczach
stiana Bolimowskiego grał na lewym w Kozienicach czy Mławie brak ,,Bolima"
skrzydle. I był nie od zatrzymania! Ładne był bardzo widoczny. Musi szybko wracać
gole,dobrafonnazwróciłyna„Kazika"uwii do zdrowia
i do drużyny.
gę kilkumenedżerówzcałego kraju, ale miejKiedy okazało się, że pierwsze mecze
my nadzieję, ż.e Piotrek zostanie w Łowiczu. rundy rewanżowej musimy radzić sobie bez
Z kolei Kamil Goryszewski przypadł dwóch etatowych młodzieżowców, WySZAr
do gustu trenerowi Podbeskidzia Nasz żela grodzkiego i Goryszewskiego, wydawało się,
zny młodzieżowiec to dobry obrońca, ale ż.e Pelikanowi ciężko będzie o punkty. Tymgrający nierówno. Miał przyzwoitą rundę czasem Cipiński
i Kuba Kaźmierczak spijesienną, słaby początek wiosny i bardzo sali się bardzo
dobrze. Co ważne - oni jeszudaną końcówkę. W sumie pewny punkt cze cały w przyszłym
sezonie będą w wiedefensywy, choć musi popracować nad ofen- ku młodzieżowca. Podobnie jak Konrad
sywą.
Bolimowski. Bardzo dobre zmiany robił
Zmieniają się treneizy, koncepcje osobo- Przemysław
Plichta, który choć grał
we, zawodnicy, a niezmiennie podporą de- w końcówkach pokazał się z .pozytywnej
fensywy jest Tomek Styszko. To bardzo strony.
ważna postać w Pelikanie, mający dużo do
•ATAK:
powiedzenia w drużynie. Jest graczem uniI znów „Wilczek''. Nie wiem co się stanie
wersalnym, wszechstromiym, stąd trudnym z tym klubem, kiedy Robert zawiesi buty
do zastąpienia
na kołku. Zdobył najwięcej bramek (12)
Wahania formy miał też Łuk<iSz Znyk, i był jak zwykle najlepszym piłkarzem biaale przepiękny gol zdobyty w Skierniewi- ło-zielonych. Technika, inteligencja, przegląd
cach rozgrzesza go ze wszystkich słabszych pola, doświadczenie to pozwala 37-letni1>chwil. Łukasz jest mało efektownym ale mu liderowi ,,Ptaków''nadal rządzić i dzielić
szalenie pożytecznym piłkarzem.
na murawie.
Trener Cyzio próbuje też wkomponoJednych zawiódł, inni twierdzą że się
wać w sldad wyróżniającego się gracz.a resprawdził. Radosław Kowalczyk trafił
zerw Michała Brzózkę. Oby Michał podo bramki rywala jedenaście razy. I dużo
twierdził dobrą grę w N lidze udanymi
- i mało. Zdecydowanie lepszą miał koń
występami w wyższej klasie.
cówkę sezonu. Ale np. jego ,,pudła" w me•POMOC:
czu na szczycie z Łomż.ą w Łowiczu były
To królestwo Bogdana Jóźwiaka.
irytujące. To dobry piłkarz., którego pilnują
Kiedy on był w wysokiej formie dobrze
rywale bardzo pieczołowicie, ale wymagagrała cała drużyna, aż.ez reguły był, o wynik
nia w stosunku do niego mamy macznie
mogliśmy być spokojni. Nie tylko miał największe. Stąd może pewne rozczarowanie.
więcej asyst, ale również sam wykańczał
Powoli do składu wchodzi Marcin Koakcje (w sumie cztery razy). A kiedy już
siorek. Niewiele brakowało, a jego gol
trafiał do bramki rywala to były to przez Bielska-Białej okazałby się najważniej
piękne gole (np. z Wigrami w Łowiczu czy
z Dolcanem w Ząbkach). ,,Józek'' to wzór szym w sezonie. Przyszłość przed nim.
Znowu najlepszym graczem Pelika- piłkarza - nie pauzował za kartki, nie miał Z.upelnie niespodziewanie tu.ecioligowe aspiracje zgłasza Paweł Kutkowski. Dwa gole
rra okazał się Robert Wilk.
kontuzji. Oby tak dalej.
w Pruszkowie, wykorzystana szansa i napastnik rezerW będzie do nowego sezonu
przygotowywał się z pierwszym zespołem.

mecze cale bramki
1. Czerbniak Zbigniew
2. Wilk Robert
3. Jófwiak Bogdan
4. Kowalczyk Radosław
5. Znyk Łukasz
6. Romanowski Robert
7. Serocki Artur
8. Gawlik Piotr
9. Goryszewski Kamil
10. Styszko Tomasz
11. Wyszogrodzki Maciej
12. Bolimowski Krystian
13. Rozkwitalski Michał
14. Kosiorek Marcin
15. Kaźmierczak Jakub
16. Cipiński Grzegorz
17. Bolimowski Konrad
18. Gospoś Rafał
19. Plichta Przemysław
20. Knera Sylwester
21. Salamon Marcin
22. Grzegorek Andrzej
23. Brzózka Michał
.24. Kutkowski Paweł
25., Burzykowski Jarosław

27

27
27
26
26
25
25
25
23
23
22
20
14
14
10
9
7
4
4
4
3
3
1
1

1

27
20
20
13
20
24
22
21
21
17
15
8
3
O
3
4
1
3
2
O
O
O
1
O
O

4
12
4
11
1

tK
4
5
1

4
8

6
1
1
2
3

2
4
7

2

2
1

CK

punkty na mecz

166
168
166
150
131
165
145
128

114
120
129
109
24
17
45

42
16

20
7
6

6,14
6,22
6.14
5,76
5,03
6,60
5,80
5,12
4,95
5,21
5,86
5,45
1,71
1,21
4,50
4,67
2,28
5,00
1,75
1,50

o o.oo

3
8

2

1,00
8,00
0,00

o
o o.oo

Jesienią w pierwszej linii grałw Pelikanie
także Michał Rozkwitalski, który wypromował się w Łowiczu na tyle, że malazł
miejsce w łódzkim ŁKS. Kilka meczy zaliczył też Marcin Salamon.
• NAJLEPszy MECZ:
Zdecydowanie barażowy rewanż w Bielsku-Białej. Emocje, świetna.gra i... dramat
w końcówce. Szkoda tylko, że tak mało sympatyków Pelikana było świadkami tego
spektaklu ...
•.NAJSŁABSZfMECZ:
W Mławie. Przegrać można zawsze, ale
Styl był kompromitujący.
• NAJLEPszy PIŁKARZ:
Znowu został nim Robert Wilk. Nie wyobraż.amy sobie Pelikana bez tego gracz.a...
• NAJLEPszy STRZELEC:
12 - Robert Wilk, 11 - Radosław Kowalczyk, 6 - Piotr Gawlik, po 4: Zbigniew
Czexbniak i Bogdan Jóźwiak, 3 - Krystian
Bolimowski, po 2: Maciej Wyszogrodzki
i Paweł Kutkowski oraz po l : Kamil Goryszewski, Tomasz Styszko i Łukasz Znyk. l
- samobójcza..
BoB
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!Najskuteczniejsi strzelcy
w III lidze:
18 - Michał Kowalczyk (MazÓwsze
Grójec),
14 - Hubert Robaszek (KS Paradyż),
13 -Adrian Świątek (Stal Głowno),
12 - Marcin Tnmkowski (ŁKS i...omi.a),
Robert Wilk (Pelikan Łowicz),
11 - Cezary Opak (Mazowsze Grójec),
Radosław Kowalczyk (Pelikan Łowicz),
10 - 0tzegOIZ Seremak (MG MZKS
Kozienice), Krzysztof Sokalski (Górnik
Lęc:zyca), Piotr Trafarski (Jeziorak Dawa),
9 - Ceyiyk (Ruch Wysokie Mazowieckie), Jakuszewski (Ruch Wysokie Maz.owieckie), Stańczyk (Dolcan Ząbki),
8 - Boguski (LKS Lomż.a), Dopierała
(Unia Skierniewice),
7 - Dukalski (Mazowsz.e Grójec), Ołow

szawa), Kazimierak (Legia Il Warszawa),
Kh5 (MZKS Kozienice), Kotwica (Dolcan
Ząbki), Paweł Kutkowski (Pelikan
Łowicz), Laskowski (Clómikł.ęczyca),Lau-.
ryn (Wigiy Suwałło.), RLewandowski (Legia II W!llSZllwa), Madej (Jeziorak Rawa),
MichaJski(UniaSkierniewice),Mordon(SUil
Głowno), Ogrodowicz (Górnik ~ea),
Palucbowski (Legia Il WaISZ:lwa), Papiernik (Ruch Wysokie Mazowieckie), Polniak
(LegialIWm.szawa),Rądziru;ki(Jeziorak))a..

Ryński (KS Paradyż}, Sieja (MKS
Mława), Skreypczak (Legia II Warszawa),
Sobalczyk (KS Paradyż l, Górnik Łęczyca
1), Sokołowski (Legia Il Wars:zawa), Str.lg
(MZKS Kozienice), Szkamełski (Jeziorak
Iława), Szmyt (MKS Mława), Sztobrvn

wa),

niuk(WigiySuwałki),Slamuk(DolcanZ.ąb

(MZKS Kązienice), Szymczyk.(U~ ski~]

JO),

niewice), Walczak.(MKSMława), W~- ·

6 - Bałecki (ŁKS Lomż.a), PłolrGawlik ski (Znicz Pruszków), Wilczewski (ŁKS
(PelikanŁoWicz),Jędraejewski (Unia Skierniewice), Kokosiński (Znicz .Pruszków),
Marczak(ŁKSŁomż.a), Wśńewski (Znicz
Prus7ków),
5 - Falencki (MKS Mława), Gołębiewski
(Ruch Wysokie Mazowieckie), Karpimki
(MKS Mława), Kołodziejczyk (Mazowsze Grójec 1, MZKS Kcrzienice 4), Kubiak
(KS Paradyż), Ślillrczyk (Znicz Pnmków),
Tomczyk (Znicz Prus?.ków),
4 - Adamiec (Stal Głowno), Bacławski
(LKS Lomi.a), Chimezie (ŁKS Łomża),
Zbigniew Cmrbniak (Pelikan Łowicz),
Hoderko (Górnik Łęczyca), Janusiński
(Ruch Wysokie Mazowieckie), Bogdan
Jóźwiak (Pelikan Łowicz), Kaspeddewicz
(Gónulc Łęczyca), Komorowski (Dolcan
z.ąbla), Pietrzak (KS Paradyż), Piołrowski
(Znicz Pnmków), Poledica (Legia II Warszawa), Pofent (MZKS Kozienice), Mikołaj Rybaczuk (Znicz Pruszków), Strózik
(ŁKSŁomża), Toborek(R!Jcli WysokieMa-

:zowieckie),
3 - Adamski (ŁKS Łomź.a), Bech:larczyk
(KS Paradyż 2, Mazowsze Grójec 1), Krystian Bolimowski (Pelikan Łowicz),
Ouniest (Legia Il Warszawa), C~
ski (Wigry Suwalkt), Dylewski (Ruch WysokieMawwieckie), Fabich (Stal Głowno),
Figurski(Jeziooik Dawa), Gląba(Stal Głow
no), Grącki (Stal Głowno), Kalinowski (J1>ziorak Rawa), Knysztofik (KS Paradyż),
PXulpaka (Jeziorak nawa), Lesisz (ŁKS
Łomża), Majewski (Znicz Pruszków),
Melchinkiewicz (MKS Mława), Syłwł!
ster Płacheta (Unia Skierniewice), Sam..
czyk (Mazowsze Grójec), Ghanem Soltan
(Legia II Warszawa), Slretowicz(Unia Skierniewice), Suchocki (Jeziorak Dawa), Sz.arnecki(Wigiy Suwallo), Tichomirow(Wigry
Suwałki), Trocki(WigiySuwaBa), Trzaskalski (Wigiy Suwałła), Wysocki (DolcanZ.ąb
ki 2,LegiaHWBfS2'.lłWa 1), Zjawiński (Legia
Il Warszawa),
2 -Marcin Adamczyk (Górnik Łęczyca),
Michał Adamczyk (Ruch Wysokie Mawwieckie),Antciak(RKSRadormko), Czaplarski (MZKS Kozienice), Galiński (ŁKS
4>mia), Gtudzień(UniaSkiemiewice),lgna
szewski (Ruch Wysokie Mazowieckie),
Iwanowski (MZKS Kozien,ice), Jankowski
(Unia Skierniewice), Kaczkowski (Górnik
Łęczyca), Karniń<iki (Stal Głowno), Karaki
(MZKS Kozielliće), Karwan (Legia II War-

Tenis

stołowy

Łomża). Wolański (Stal Głowno}, Maciej ...,
Wyszogrodzki (PelikanŁowicz),Żaglewski (Unia Skierniewice),
1 -Assogba(Stal Głowno), Bańka (Legia:
Il Waiszawa), !Jawor (Unia Skierniewice),
Biranowski (MKS Mława),Borowiec (Unia ·
Skierniewice), Brodecki (StalGłowno), Bn:Jn.'
ner (Stal Głowno), Centkowski (Mazowsze Grójec). ~ (Znicz Pruszków), Cichosz (Stal Głowno), Cimochowski (Wigry Suwałki), C7.ajkowski (Górnik Łęczy
ca), Dębiński (Znicz Pruszków), Dw<>-'
nańczyk (Mazowsze Grójec), Gajewski
(Stal Głowno), Głowacki (ŁKS Łomi.a~
Gondzia (KS Paradyż)„KamU Goryszewski (Pelikan Łowicz), Grabowski (ŁKS Łomża), Grodzki (Dolcan Ząbki).
Iwanek (Dolcan Z,ąbki), Janczyk (Legia
II Warszawa), Marcin Janicki (Górnik
Łęczyca), G.Jóźwiak (Ruch Wysokie
Mazowieckie), Klatt (Legia Il Warszawa),
Adam Komorowski (Znicz Pruszków),
Korpalski (Jeziorak Rawa), Kubas (Wigry
Suwałła), Kucharski (Legia II Warszawa);
Kułkiewicz (Ruch Wysokie Mazowieckie),
Kuriata (RKS Radomsko), Lemanowicz
(Unia Skierniewice), Lendzion (Dolalll.'l.ą!>
ki). MLewandowski {MazoWS7.e Grójec),
Lipiński (Unia Skierniewice), Lubasiński
(MKS Mława), Łęgowiak (KS Paradyż),
Łochowski (Stal Głowno), Lukaczyński
(ŁKS Łomi.a), Maćkowski (ŁKS Łomż.a),

Marcinkiewicz (Mazowsze), Mikłowski
(MKS Mława), Milczarek (Górnik Łęczy
ca), Molendowski (MG MZKS Kozie- ·
nice), Napieraj (Górnik Łęczyca), Orliń
ski (Ruch Wysokie Mazowieckie), Pasik
(Jeziorak Iława), Ratkowski (Jezjorak Ila·
wa), Rawa (Legia II), Rokicki (Znicz
Pruszków), Rosłoń (Legia Il Warszawa),
Maciej Rybaczuk (Znicz Pruszków),
Rzeczycki (KS Paradyż), Rzeźniczak: (Legia Il Warszawa), Rzeźnikiewicz (Jezio-;
rak Ilawa). Samoraj (Mazowsze), Siciak
(M~wsze), SkoczyJas (Unia), Solecki
(Mazowsze), Stańczuk (Dolcan}, Stia:iień
(Legia Il), .StrzeliQskt (Wigry), Tomasz
Styszko (Pelikan Łowicz), Szweda
(Znicz), Uhnan (ŁKS Łomi.a), Waliosz~
czyk (RKS Radomsko), Warakomski:
(Ruch), Maciej Wiśniewski (MKS Mła~
wa), Wódkiewicz (Unia), Wróbel (Jezio.;
rak ), Łukasz Znyk (Pelikan Łowicz),
żarczyński (KS Paradyż).
(p)

- 17. i 18. kolejka IV ligi mężczyzn

Zduny ostatecznie na piątym mieiscu
17. kolejka: LKS II Biała Rawska - Macovia Maków 4:10, Legion Il Skierniewice
- Elta II Łódź 10:0, LKS Koluszki - UKS
Dobryszyce 10:3, UKS GOK Zduny
- PKTS II Pabianice 10:6. Pauz.a: Burza
Pawlikowice.
18.kolrjka:LegionIISkierniewice-Bu17.aPawlikowice 10:8,LKSIIBiałaRawska
- UKS Dobryr;zyce 10:1, PKTS II Pabiani- ·
ce - Elta Il Łódź 2: 10, LKS Koluszki
- UKS GOK Zduny 9:9. Pauz.a: Macovia
Maków.

I. Macovia Maków
2. Legion li Skierniewice
3. Burza Pawlikowice
4. LKS Il Biała Rawska
5. UKS GOKZduny
6. LKS Koluszki
7. Eltal!Lódź

.8. PKTS II Pabianice

16 29
16 27
16 23
16 15
16 14
16 11
1610
16 8
16 7

153-77
155-91
148-8-0
123-122
108-133 ·
108-123
99-134
87-145
68-144

9. UKS Dobryszyce
Awans do ill ligi wyv/alczyły zespoły
Macovii Maków i Legionu Il Skierniewice. ·;
(p)
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Piłka nożna

- podsumowanie zespołu I/I ligi KS Pelikan w sezonie 2_005106

Piłka nożna

ŁKS
Tabela

końcowa

,...

2. Pelikan Łowicz
3. Mazowsze Grójec
4. Ruch Wysokie Maz.
5. Znicz Pruszków
6. Gosso-Stal Głowno
7. MZKS Kozienice
8. KS Paradyż
9. Wigry Suwałki
10. Unia Skierniewice
I I. Legia II Warszawa
I2. Jeziorak Iława
13. MKS Mława
Trener Jacek Cyzio (z prawe1) słucha 14. Hurtap-Górnik Łęczyca
rad byłego selekcpnera polskiej repre- IS. Dolcan Ząbki
zentacji - Włacfy&'awa Stachurskiego.

wszystkim: trener i zawodnicy. Jacek Cyzio to młody szkoleniowiec. Pizyszedł na
Stuzyńskiego pod koniec ubiegłego sezonu
i uratował dla Łowicza m ligę, lądując ostatecznie na dobrym, szóstym miejscu. Jest
dla swoich zawodników partnerem, przyjacielem, potrafi do nich dolneć. Ma otwartą·
głowę i nie pIZyZwyczaja się nazwisk. Miał
na prawdę ograniczone możliwości kadrowe, a mimo to umiał osiągnąć sukces. Obawiano się czy przygotuje odpowiednio zespół fizycznie. Niepotnebnie. Zarówno latem jak i zimą Pelikan przepracował należy
cie okres przygotowawczy, pod względem
motoryki prezentując się bardzo dobne,
nawet na tle drugoligowego przeciwnika
Ale nawet najlepszy trener nie dałby rady
w barażu. Cyzio prowadzi ciekawe zajęcia, ograć Unii, Grójca czy Wigier gdyby nie pił
ma swój styl. Jest lubiany przez swoich karze. Jak wspominałem, kiedy na Starzyń
podopiec:mych, kibiców. Nie stroni od me- . skiego przychodzili ponad trzydziestoletni
diów, zawsze jest do ich dyspozycji. Czy gracze wielu ,;znawców'' pukało się w gło
Więctakiegotrenera,którymazapewnepmrl wę. Zbigniew Czerbniak, Robert Rosobą znakomitą przyszłość, uda się utrzy- manowski, Bogdan Jóźwiak, Radomać w Łowiczu? Zobaczymy, na dzień dzi- sław Kowalczyk to piłkane doświadcze
siejszy nadal jest szkoleniowcem „dumy ni i każdy z nich już nie należy do młodzie
Łowicza".
żowców.
dok na str. 29

w statystyce

zawsze przed nami•

I.ŁKS Łomża

Przed sezonem dziennikarze, trenerzy
i tzw. fachowcy w gronie głównych kandydatów do walki o czołowe miejsca w 1. grupie m ligi wymieniali trzy zespoły: ŁKS
Łomżę, łowickiego Pelikana i Mazowsze
Grójec. Było to oczywiście niezwykłe miłe,
ale jednocześnie wskazywało, jak duża odpowiedzialność będzie spoczywać na naszych gracz.ach i jak wielkie oczekiwania są
wśród nadbzurzańskich kibiców. Odzywały sięjednocześnie głosy (min. moich skierniewickich kolegów po pióne), że ekipa
Jacka Cyzio jestjuż poważnie zaawansowana wiekowo, że nie wytrzyma tak cięż
kiego sezonu, że krótka ławka rezerwowych
wyklucz.a ,,Ptaki" z walki o podiwn. Tymcr.asem nasi gracze, choć nie obeszło się bez
krótkiego kryzysu, zaprezentowali się znakomicie, nie tylko zajmując premiowane grą
w barażachmitjsce, ale również byli najlepsi w wojewódzkich rozgrywkach Pucharu
Polski.
Co się stało, że walcząca od kilku lat
o utrzymanie drużyna, w tym sezonie tak
ucieszyła swoich lic:mych kibiców? PI7.ede

- Ili liga

Ili ligl · sezon 2005/2006:
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

71
57
4ti
43
40
39
36
35
33
33
32
30
27
27
25

59-14
48-14
49-33
44-35
40-3~

33-33
29-45
37-30
27-52
38-45
36-44
33-44
23-40
29-38
28-50

22-5-1
16-9-3
13-7-8
I 1-10-7
11-7-10
10-9-9
10-6-12
8-11-9
10-3-15
8-9-11
9-5-14
6-12-10
7-6-15
7-6-15
6-7-15

Ta•ela rundy leslennel 2005:
I. LKS Łomża
2. Pelikan Łowicz
3. Mazowsze Grójec
4. Gosso-Stal Głowno
5. MZKS Kozienice
6. Znicz Pruszków
7. Ruch Wysokie Maz.
8. Dolcan Ząbki
9. Hurtap-Gómik Łęczyca
10. Wigry Suwałki
I I. MKS Mława
12. Jeziorak Iława
13. Legia II Warszawa
14. KS Paradyż
15. Unia Skierniewice

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

40

29
29
23
21
20
19
16

16
16
13
12
12
12
11

34-6
21-6
30-16
21-12
17-20
21-19
18-17
15-23
16-16
15-32
7-19
13-25
16-22
13-16
14-22

13-1-0
8-5-1
9-2-3
6-5-3
6-3-5
6-2-6
4-7-3
4-4-6
5-1-8
5-1-8
4-1-9
2-6-6
3-3-8
2-6-6
2-5-7

Tabela rundy wiosennel 2006:
I. LKS Łomża
2. Pelikan Łowicz
3. Ruch Wysokie Maz.
4. KS Paradyż
5. Unia Skierniewice
6. Legia II Warszawa
7. Znicz Pruszków
8. Jeziorak Iława
9. Mazowsze Grójec
IO. Wigry Suwałki
11. Gosso-Stal Głowno
12. MZKS Kozienice
13. MKS Mława
14. Hurtap-Górnik Łęczyca
15. Dolcan Ząbki

14
14
14
14

31.
28
24
23
22
20
20
18
17
17
16

14

14
14
14
14

14
14
14
14
14
14

15

14
li
9

25-8
27-8
26-11!
24-14
24-23
26-22
19-17
20-19
19-17
12-20
12-2r
12-25
16-21
13-22
13-27

9-4-1
8-4-2
7-3-4
6-5-3
6-4-5
6-2-6
5-5-4
4-6-4
4-5-5
5-2-7
4-4-6
4-3-7
3-5-6
2-5-7
2-3-9

35-8
30-4
29-16
26-10
19-17
25-14
17-16
21-10
20-17
19-21
14-19
17-19
14-19
20-21
20-18

IJ-0-1
10-4-0
8-3-3
7-5-2
6-5-3
6-4-4
6-4-4
5-6-3
5-4-5
5-4-5
5-4-5
5-3-6
5-3-6
4-4-6
4-3-7

Tabela .-eczów u siebie•:
Był to

na pewno najlepszy w histońi sezon Pelikana. Po drugim miejscu w /li lidze i pięknej walce o „drugi fronf' gracze
trenera Jacka Cyzio sięgnęli także po wojewódzki Puchar Polski. ·
~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~--~~~~~~-

Pr o gnoz a pogody dla rejonu

Łowicza

w dn. 6-12 lipca 2006 r.

~wio łudowo o poiotale:
·
~WE UMł.Y, WRZESIBll DOSKONAł.r.

Czwartek • Niedziela
6 • 9.07.2006r.

• IVTUACJA &YNOPTYCZNA:
Pogodę

regionu

Napływać będzie

•

kształtować będzie układ wyżowy.

bardzo

ciepła

CIWAłtTIK ·PIĄTEK:

Słonecznie,

Widzialność

28/31

o

i sucha masa powietrza.

·

bez opadów oraz upalnie!
dobra.

Wiatr południowo-wschodni,
slaby do umiarkowanego.
_
Temp. max w dzień : + 2a•c do + 32°C.
Temp. min w nocy: + 22°c do+ 18°C.

Płońsk

Płoc'@

29/ 31
Gostynin

"

t

o

\ 29132

29/ 31

'

o

Słonecznie,

Widzialność

• PONllOZW.IK -.tRol>A:
Słonecznie

oraz ciepło, lokalnie przelotne opady
deszczu oraz burze.
Widzialność dobra.
Wiatr z kierunków poludPJiowych, słaby i umiarkowany.
Temp. max w dzień : + 2a•c do + 32°C.
Temp. min w nocy: + 22·c do+ 1a•c.

Głowno O

291 32

,

ł \. Skleml!

\
ice (.

I. ŁKS Łomża

~9/

. .- ~
\
o ~
Grodzisk MU.
31

Żirdów

29/....--l1....................

-.;

~

~
Q)

8

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

OZA BIOM!TIOROLOGICZNA:

'-""',,....,., ura niekorzystnie wpływa na nasze
mopoczucie! Objawami meteorotropowymi
ędzie w ciągu dnia drażliwość, obniżona
sprawność umysłowa i psychiczna, będzie
upalnie i duszno, co może być obciążające
dla osób ze schorzeniami układu _krążenia.

ł

·

~
~

e

~

2. Pelikan Łowicz
3. Mazowsze Grójec
4. Znicz Pruszków
5. Gosso-Stal Głowno
6. Ruch Wysokie Maz.
7. MZKS Kozienice
8. Wigry Suwałki
9. KS Paradyż
10. Unia Skierniewice
11 . Legia Il Warszawa
12. Hurtap-Górnik Łęczyca /
13. MKS Mława
14. Dolcan Ząbki
15. Jeziorak Iława

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
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- ..:id•

39
34
27
23
23
22
22
21
19
19
19
18
18
16
15

Tabela meczów wylazdowych:

Sochaczew '

• aoiOTA •NIEDZIELA:

bez opadów oraz upalnie!
dobra. Wiatr z kierunków
południowych, słaby i umiarkowany.
Temp. max w dzień : + 30°C do + 33°C.
Temp. min w nocy: + 24°C do+ 20°c.

t

1. ŁKS Łomża
2. Pelikan Łowicz
3. Mazowsze Grójec
4. Ruch Wysokie Maz.
5. Jeziorak Iława
6. Znicz Pruszków
· 7. Gosso-Stal Głowno
8. KS Paradyż
· 9. Legia lI Warszawa
IO. Unia Skierniewice
l I. MZKS Kozienice
12. Wigry Suwałki
13. MKS Mława
14. Dolcan Ząbki .
15. Hurtap-Górnik Łęczyca

32
23
19
18
17
17
17
15
14
14
13
12
9
9
7

•

24-6
18-10
20-17
15-22
16-17
18-25
15-26
10-33
16-20
19-24
16-27
l 1-17
9-21
8-29
14-27

9-5-0
6-5-3
5-4-5
5-3-6
4-5-5
4-5-5
5-2-7
5-0-9
3-5-6
3-5-6
4-1-9
3-3-8
2-3-9
2-3-9
0-7-7 (p)

Stowarzyszenie
Gazet
Lokalnych

c-:J 100% własności
~ polskiej

nowy
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Piłka. nożna - podsumowanie Żespołu IV ligi KS Pelikan li w sezonie 2005106

TO 51~ NIE MUSIAtO ZDARZYĆ
Kiedy rezerwy łowickiego Pelikana awanligi, kibice obok satysfakcji, że
oprócz ID będzie w Łowiczu jeszcze N liga,
martwili się czy ten skład personalny da sobie
radę wśród mocnych, czwartoligowych
wyjadaczy. Bo przecież w większości podopieczni Stanisława Nezdropy to byli
młodzi, niedoświadczeni piłkarze. Wzmocnieni Krzysztofem Skowrońskim,
Przemysławem Knerą czy Michałem
Plichtą, którzy grali w wyższej klasie rozgrywkowej, ,,rezerwiści" radzili sobie wcale
dobrze ijeśli przegrywali to albo minimalnie
(choćby O: l z Il Bełchatowem) albo tracili
punkty pechowo (np. 2:2 z Woyem
w Opocznie). Oczywiście niektóre z ekip
były poza zasięgiem łowiczan (wysokie
porażki z Concordią), ale poza czterema,
pięcioma zespołami reszta prezentowała
podobny poziom do łowiC711IL Mimo to zespół przegrywał. Pod koniec rundy jesiennej doszło do zmiany na stanowisku trenera
i pod dowództwem Jarosława Rachubińskiego chłopcy złapali drugi oddech.
Ale popularny ,,Bolek'' nie chciał rezygnować z pracy z młodzieżą i poświęcić swoich
maluchów dla czwartoligowej kariery.
Dlatego w przerwie zimowej trwały poszukiwania szkoleniowca dla rezerw. Pojawiały się różne nazwiska (min. Kamila
Sochy) ostatecznie stanowisko objął ekspiłkarz biało-zielonych, a także kiedyś ich
trener - Grzegorz Majchrzak. ,,Majcher''
ostro wziął się do roboty. Kilku piłkarzy
dokooptował do składu, kilku odeszło, ale
solidnie przepracowany okres przygotowawczy pozwalał optymistycznie spojrzeć
na rundę rewanżową, I choć początek był
nienadzwyczajny to potem kilka zwycięstw
pozwoliło sądzić, że jest szansa na utrzymanie. I pewnie tak by się stało, gdyby nie
głupie wpadki w końcówkach meczów. J~
śhbyśmy w łowickich pojedynkach z Kosowały do N

Trener Grzegorz Majchrzak i kierownik Łukasz Niedzielski nie zdołali
utrzymać zespołu Pelikana w IV lidze.
Juszkami i Parzęczewem nie stracili w 90.
minucie bramek odbierających zwycięstwo,
może nadal bylibyśmy w N lidze. To był
wręcz irytujące - Pelikan prezentował się
dobrze w polu, przeważał, a na kilka chwil
przed końcem meczu defensywa popełnia
ła koszmarne błędy i ,,Ptaki" traciły istotne
punkty. Dlatego ro.in. spadliśmy do „okrę
gówki" - za gapiostwo się płaci. Czy to jedyny powód degradatji biało-zielonych?Na
pewno nie. Wydaje się, że zawiedli ci najbardziej doświadczeni piłkarze, szwankowała
skutecmość, która był prawdziwą piętą
Achillesa łowiC711IL Stwamiliśmy mnóstwo
sytuacji, ale nieWiele z nich wynikało. Choć
z przodu grali Dawid Ługowski, Marcin
Kosiorek czy Paweł Kutkowski ,,Ptaki" były drugąod końcadrużynąpod wzglę
dem strzelonych goli! Nieco lepiej, zwłasz
cza od czasu, gdy dyrygował ją Michał
Brzózka, prezentowała się obrona. Dobrze
bronił Mariusz Jędrzejewski, choć ijemu
przydarzyło się puścić głupie gole. W drugiej linii brakowało dyrygenta z prawdziw~
go zdarzenia. Tę fimkcję starał się, pełnić
Skowroński, po jego odejściu, nie był już
gra= który mtdził i dzielił. Może zarz.ad-

ko grali Przemek Plichta i Kuba Kaź.
mierczak, którzy cz.ęsto siedzieli na ławce
rezerwowych? Podnosiły się też głosy, że
zbyt mało zawodników z m ligi zasila rezerwy. Ale biorąc pod uwagę skromną kadrę
Jacka Cyzio trudno aa poważnie brać takie zarzuty.
Trener Majchrzak, jak zawsze krytyczny i obiektywny, twierdzi, że nie wszyscy
pod koniec sezonu poważnie traktowali treningi, można było odnieść wrażenie, że pił
karze już pogodzili się ze spadkiem. Tym
niemniej za to, że współfinansowali swoją
grę w N lidze, że umieli się zorganizować,
należą się rezerwistom brawa.
Przy Starzyńskiego liczono, że N liga
będzie poligonem dla młodych wychowanków ,,Ptaków'', którzy ogrywaliby się na
zapleczu mligi i wchodzili do pierwszego
składu. Ale w pierwszej cz.ęści sezonu trudno było zauważyć żeby coś takiego miało
miejsce. Nie było zawodników, którzy mogliby ewentualnie być brani pod uwagęprzez
trenera Cyzio choćby jako zmiennicy dla
trzecioligowej kadry. Lepiej pod tym wzglę
dem było jesieniit Btzózka, Kutkowski, czy
~arek Burzykowski będą od nowego sezonu przygotowywać się już z pierwszym
z.espołem, a np. popularny ,,Kutek" już miał
„wejście smoka" zdobywając dwa gole
w ostatnim meczu ill ligi w Grójcu, Btzózka zdobywał wojewódzki Puchar Polski.
Myślę więc, że występy w IY lidze przyniosły jakiś efekt szkoleniowy.
Co dalej z tą drużyną? Na pewno powinien dalej się niązajmować trener Majchrzak.
c~ graczy odejdzie do innych drużyn,
~jak wspominałem awansuje do pierwszego składu inni zrezygnują z występów.
I trzeba po raz kolejny ograć wszystkich w
okręgówce, a doświadczenie będzie procentować.
Bogusław Bończak

PHka nożna - podsumowanie występów Pelikana w wojewódzkiej lidze Kuchara

Udany sezon uBalikówn
To był bardzo udany sezon dla drużyny
rocznika 1992. W czerwcu zespół ,,Pelikana'' pewnie zdobył l miejsce w lidze okrę
gowej OZPN Skierniewice i awansował do
ligi wojewódzkiej. Wśród najlepszych dwunastu drużyn województwa łódzkiego ekipa prowadzona przez trenera Artura Balika zajęła w sezonie 2005/2006 bardzo dobre piąte miejsce. Należy podkreślić, że jest
to najwyższa pozycja spośród wszystkich

nieżle,

ale

utrzymać się

nie

zdołali.

Piłka nożna

- podsumowanie występów KS Pelikan
w wojewódzkiej lidze juniorów starszych

Można było się utrzymać
Nie udało się utrzymać miejsca w lidze
wojewódzkiej juniorów starszyc:h. Łowicza
nie mieli ogromną szansę na pozostanie
w lidze jednak zaprzepaścili w ostatnich
dwóch spotkaniach. Poczynili duże kroki w
meczach23. i 24. kolejki, ale zabrakło kropki
nad ,,i" w dwóch decydujących meczach.
Szkoda, bo była szansa W tym sezonie ostatecznie Biało - zieloni zajęli 11. miejsce,
wygrali dziesięć meczów, jeden zremisowali
i piętnaście razy przegrali.
Drużyna Pelikana z rocznika 1988 to
zespół, który zapowiadał się na czołówkę
województwa Jednak ostatnio ciągle prześladują tę ekipę kłopoty kadrowe, które uniemożliwiają osiągnięcie dobrych wyników.
W tym sezonie z zespołu odszedł Maciej
Rybus, który przeszedł do SMS w Szamotułach. Z gry zrezygnowało kilku piłkarzy
i trener Leszek Sowiński musiał reorganizować skład. Niestety zbrakło dobrych
zawodników z rocznika 1988 i trzon zespołu stanowili piłkarze młodsi - z rocznika
1989, a nawet 1990. Teren łowiczan cz.ęsto
nie mógł korzystać ze swoich podstawowych graczy, bowiem trzech z nich było
zgłoszonych do pierwszego z.espołu. Szczególnie było to bolesne w skutkach w ostat-

nich meczach, gdzie zabrakło Konrada Bolimowskiego, czy tez Jakuba Papugi.
Ten bark zrozumienia w klubie można było
odczytać, tak, jakby nie wszystkim zależa
ło aby ten zespół wywalczył pozostanie
w lidze wojewódzkiej.
W sezonie 2005/2006 młodzi piłkarze
Pelikana radzili sobie w lidze wojewódzkiej
nie tak źle, choć ostatecmy wynik daleki
jest od marzeń. 11. miejsce na 14 ekip, to na
pewno nie jest szczyt możliwości młodych
,,Ptaków''. Chociaż zawsze można było liczyć na ambitnąpostawę tego z.espołu. Biało-zieloni wygrali 10 spotkań, jednak to nit;
wystarczyło do zadowalającego wyniku.
Konkurencja była silna i zabrakło bardzo
niewiele.
PELIKAN Łowicz: miejsce w lidze: 11,
rozegranych spotkań: 26, zwycięstwa: 10,
remisy: !,porażki: 15,bramki 40-58,zdo..
byte punkty: 3 L
Bramki dla Pelikana zdobyli: 9 - Konrad
Bolimowski, 5 - Przemysław Bury, po 4:
Mateusz Zimecki, Jakub Papuga i Patryk
Demidowicz, po 3: Maciej J~howicz
i Kamil Szymajda, po 2: Daniel Gajewski
i Wiktor Surma oraz l - Marcel Lepieszka.
Zbigniew Łaziński.

Piłka nożna

- podsumowanie występów KS Pelikan
w wojewódzkiej lidze juniorów młodszych

Trzeba

z.espołówokręguskierniewickiego grających

na tym szczeblu rozgrywek.
· Zespół odniósł jedenaście zwycięstw,
adziewięć meczów przegrał. Drużyna grała
niemal bezkompromisowo - tylko dwa mecze z jej udziałem zakończyły się remisami.
Należy podkreślić, że pięć spośród jedenastu zwycięstw drużyna osiągnęła w meczach
wyjazdowych. Zespół grał równo, nie miał
„wpadek'', a porażki poniósł z bardzo mocnymi drużynami SMS Łódź, GKS Bełcha
tów i ŁKS Łódź.
Kilka zwycięstw było wyjątkowo efektownych: z ChKS Łódź 6:2 i Włókniarzem
Pabianice 3:0 na wyjeździe czy 10:0
z Mazovią Rawa Mazowiecka i 4:0 z Wartą
Sieradz u siebie. Ogółem drużyna Pelikana
zdobyła w 22 meczach aż 51 goli, co daje
średnią powyrej 2,3 bramki na jeden mecz.·
· Niekwestionowanym królem stnelców
w zespole jest zdobywca 23 goli: Konrad
Wisiński. T.en mieszkający na co dzień
w Bolimowie, lewonożny napastnik był
prawdziwym postrachem bramkarzy przeciwnika i strzelał regularnie niemal we
wszystkich meczach zespołu, w których
występował. Jedenaście goli zdobył młod
szy o rok od swoich kol.egów Konrad
Grenda. Zawodnik ten zaliczył ponadto
mecze w kadrze wojewódzkiej rocznika
1993. Pięć goli zdobył kolejny z napasmików Łukasz Kosiorek, po dwa trafienia
zaliczyli pomocnicy - Michał Karmelita
i Krzysztof Byczek oraz po 1.: Jakub
Czerbniak, Piotr Gawrysiak, Kamil

Juniorzy starsi grali

Zespół

trenera.Mura Balika z rocznika 1992
wojewódzkiej ligi Kuchara za udany.

Kardjalik, Kamil Mitrowski, Alan
Oniszk,Adam Wiśniewski i Wojciech
Wójcik. Jedna bramka wpadła po strzale
samobójczym. Uspół Pelikana stracił ogółem 49 goli, z czego 28 przypada na mecze
z prowadzącą trójką drużyn.
W defensywie niekwestionowanym liderem jest Kamil Mitrowski. Zawodnik
utrzymywał pnez całą rundę bardzo wysoką formę a wielu meczach był prawdziwą
~,podpoią'' z.espołu. w lipcu Kamil brał udział
w Mistrzostwach Polski do lat 13 w kadrze
ŁOZPN. Na jesieni był podstawowym zawodnikiem !<adry województwa łódzkiego
w meczach o Puchar im. Wacława Kuchara.
Równą, dobrą dysp0zycję prezentowali
również pozostali „defensorzy"- Wojtek
Wójcik, Kuba Czerbniak i Łukasz Gło
wacki. W bramce występowali Jacek
Milczarek, Piotr Antosik, a po jego kontuzji Adam Rosiński. Bramkarze należeli
do mocnych punktów zespołu. Mózgiem
drużyny trenera Balika jest jej kapitan, a zarazem rozgrywający Michał Karmelita.
Od niego rozpoczynała się większość akcji,
a ostatnie podanie często decydowało o ich

może uznać zakończony

sezon

zacząć wygrywać

Drużyna Pelikana z rocznika 1990 to niefortunny rocznik. Ekip ta cały czas przeży
wa kłopoty kadrowe, brakuje w niej ciągło
ści szkolenia Często zmienia się tu trener.
W tym sezonie pracę z drużyną rozpoczął
Daniel Tryngiel, który jednak zrezygnował z pracy po nmdzie jesiennej. Funkcje
trenera powierzono Leszkowi Sowiń
skiemu, który jednocześnie prowadził ekipę juniorów starszych.
W sezonie 2005/2006 młodzi piłkai:ze
Pelikana nie radzili sobie w lidze wojewódzkiej zupełnie. Zdecydowanie byli najsłab
szym zespołem w całych rozgrywkach.
Szczególnie widoczne to było w rundzie jesiennej. Trochę lepiej było na wiosnę. Nie
było może zdobytych pwiktów, ale cieszyć
mogłyjuż mniejsze rozmiary porażek. Trzeba wierzyć, że warto dalej pracować z tą
ekipą, mimo, ie w tym roku udało się jej
zdobyć tylko pięć punktów. Biało-zieloni
odnieśli tylko jedno zwycięstwo, jednak
przyszło ono bez gry (walkower).

powodzeniu i sukcesie drużyny. Solidnie
w rundzie w przekroju całego sezonu zaprezentowali się też boczni pomocnicy Seba·
stian Sumiński, Krzysztof Byczek
i Alan Oniszk. Drużyna Pelikana udowod-·
niła, że w okręgu skierniewickim nie masobie równych również na hali. W bardzo dobrym stylu zespół wygrał turniej w Skierniewicach będący eliminacjami turnieju
o Puchar Marszałka Województwa. Drużyna wygrała wszystkie swoje mecze w finale pokonując Widok Skierniewice 2:0
a najlepszym strzelcem turnieju został Konrad Wisiński. zdobywca dwunastu goli.
W drużynie występowali: Piotr Antosik,
Jacek Milczarek i Adam Rosiński- Wojciech
Wójcik, Kamil Mitrowski, Łukasz Głowac
ki, Damian Janik, Sebastian Sumiński, Jakub
Czerbniak, Alan Oniszk, KrzysztofByczek,
Michał Karmelita, Konrad Grenda, Adam
Wiśniewski, Łukasz Kosiorek, Konrad Wisiński oraz Piotr Gawrysiak, Damian Kosiorek, Kamil Kardjalik, Maciej Jaros i Cezary Motylewski - trenerem zespołu jest
Trener Leszek Sowiński nie może
Artur Balik.
'
(p) zadowoly ze swoich graczy. ..

być

Graczom Pelikana-90 brakowało najsportowej ,.złości''.

częściej

Podstawowymi zawodnikami, którzy
stanowili o sile zespołu byli Kamil Szymajda i Patryk Patos, jednak nie mogli
oni grać we wszystkich meczach, bowiem
musieli zasilać szeregi juniorów starszych.
W drużynie pojawił się problem z bramkarzem. Z gry zrezygnował Maciej Malarski, a jego miejsce między słupkami zastą
pił Jarosław Rusek z rocznika 1991.
Miejmy nadzieje, że kolejny sezon bę
dzie lepszy dla tej ekipy. Przecież ci zawodnicy pokazali w kilku meczach, że potrafią
walczyć z mocniejszymi rywalami, jak równy z równym.
PELIKAN Łowicz: miejsce w lidze: 14,
rozegranych spotkań : 26, zwycięstwa: I,
remisy: 2, porażki: 23, bramki 11-98, zdobyte punkty: 5.
Bramki dla Pelikana zdobyli: po 2: Prze. mysław Bończak i Patryk Patos oraz po I:
Przemysław Jankowski, Wojciech Grzejsz- .
czak, Kamil Szymajda i Daniel Piotrowski.
Zbigniew Łaziński
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ŁOWICZANIN

Turniej Piłki Nożnej rocznika 1991

Lekka atletyka -XI/ Finał„Czwartków la"

Ml~DZYNARODOWO

Znowu brąz „Pomiana"

NA PELIKANIE

W miniony weekend na stadionie Pelikana rozegrany został turniej chłopców
z rocznika 19'Jl o Puchar BimnistrzaMiasta Łowicza. Obok dwóch drużyn wystawionych przez gospodarzy w imprezie udział wzięły ekipy Startu Brze-ziny,
Unii Skierniewice, Orła Łódź, Unii '97
Sochaczew oraz goście z Francj~ z zaprzyjaźnionego z Łowiczem miasta
Montoire.
Utworzono dwie grupy. I tak: w grupie pierwszej, po zwycięstwach nad
młodszą ekipą Pelikana (2:0), zwycię
stwie ze starszymi wśród gospodarzy
2: I i mimo porażki z Francuzami (O: 1)
najlepsi okazali się brzezinianie, wyprzedzając w tabeli Pelikan '91, Montoire i Pelikan '92. W grupiechugiej bez..
konkurencyjna okazała się skierniewicka
Unia (dwa zwycięstwa po 1:0), wyprzedzając Orła Łódź, który z kolei w karnych ograł Sochaczew. Tak więc
o miejsca 5-7 zagrali goście znad Sekwany, Pelikan '92 i sochaczewianie.
I to właśnie oni zajęli 5. miejsce
w turnieju. Za nimi uplasowały się
drużyny Montoire i Pelikana '92.
Wielkie emocje miały miejsce w pół
finałach. Start Brzeziny w regulaminowym czasie gry zremisował z Orłem I : l i żeby wyłonić finalist.ę musiało
dojść do rzutów karnych. Ten element

młodych lekkoatletów z dwóch
łowickich klubów: UKS Jedynka i UKS_
Korabka, wzięłoudziałw XIIFinaleKra-

jowym„Czwartków lekkoatletycmych",
które wstały rozegrane na stadionie Akademii Wychowania Fizycmego Józefa
Chehnońskiego w Warszawie. Najlepiej
wypadł podopiecmy trener Marzeny
Pawlak- Patryk Pomianowski, który powtórzył wynik z ubiegłego roku
i stanął na trzecim stopniu podium w bi~
gunadystansie lOOOmetrów. Wartypod- sportowca uzyskany wynik 71 ,5 m jest
kreśłeniajestjego rezultat 2:57,70 min- wielkim sukcesem. Piotrek od kilku mi~
w Łowiczu w tej kategorii wiekowej jesz- sięcy leczy kontuzję i w Warszawie wycze nikt tego dystansu tak szybko nie stępował jeszcze w niepełnej dyspozypokonał.
cji..
Na piątym miejscu sklasyfikowany
Zyciówkę poprawił równie-ż w biegu
został w rzucie piłeczką palantową sW- na 300 metrów Sebastian Wilk, który
sfoklasistaz SP 2- Piotr Antosik. Choć uzyskał czas 46,04 s. Jednak wystarczypodopiecmy trenera Sławomira Kar- ło to mu tylko do zajęcia dwunastego
melity z UKS Korabka, tak jak i Patryk, miejsca. Równie-ż swój najlepszy wynik
poprawił w Warszawie swój najlepszy w życie piłeczkąpalantową uzyskała liowynik życiowy, to i tak jednak troszkę na Gawęcka. Wynik 38,5 metra dał jej
zabraklo mu do miejsca na podium. Trze-. dziewiąte miejsce.
Pozostałe wyniki łowickich lekkoatlebajednakpodkreślić,_żedlategomłodego
tów:
• UKS Jedynka Łowicz: piłeczka

Drużyna francuska z nieodłącznymi barwami narodowymi i ... dobrym
humorem.

gry Gakże trudny, co udowodniły Mistrzostwa w Niemczech) lepiej opanowali ci pierwsi wygrywając ,jedenastkami" 3: I. W meczu pomiędzy Pelikanem
'91 a Unią padł wynik 2:0 dla naszych
sąsiadów zza miedzy. Łowiczanie pow~
towali sobie porażkę zwycięstwem
w ,,małym finale", ogrywając Orła 4:0

i zajmując 3. miejsce w turnieju. W finale
lepsi okazali się unici pokonując Start
Brze-ziny 3: I.
Najwięcej goli i nagrodę indywidualną
zdobył Konrad Kowalczyk (Unia
Skierniewice) aza najlepszego golkipera
uznano Rafała Zielińskiego (Pelikan
'91).
Wszyscy uczestnicy chwalili organizację i poziom sportowy imprezy. Szczególnie zadowoleni z wizyty w Łowiczu
byli następcy Zidana i Henrego
którzy wprawdzie nie zrobili takiej furory jak ich starsi kolecl.zY na Mistrzostwach, ale za to zwiedzali okolice,
mieli mnóstwo atrakcji. „To była rewizyta. Niedawno byliśmy we Francji, teraz my gościliśmy przyjaciół
z Montoire" - mówił trener Artur Balik, który opiekował się i organizował pobyt przybyszom z kraju Woltera. O wizycie młodych graczy Pelikana nad Sekwaną pisaliśmy w poprzed-

Pelikana Łowicz zajęła w turnieju 3 miejsce. Pierwszy z lewej nim numerze NŁ.
organizator imprezy trener Artur Balik.

Drużyna
główny

Warszawa, 12-13 czerwca. Szes-

nastu

Piotr Antosik (UKS Korabka).

palantowa: 23. miejsce: Iwona Kucińska,
600 m: 76. miejsce: Sylwia Panek, lQOO
m: 33. miejsce: Łukasz Gawroński.
• UKS Korabka Łowicz: skok w
!ll!l; 19. miejsce: Hals:zkaKalińska, 22. mitjsce: Konrad Reczycki,§.!Lm; 32 miejsce:
Piotr Posędek, 47. miejsce: KJaudia Chojecka, 48. miejsce: AnetaZwolińska,@
m: 3 I. miejsce: Patrycja Grzywacz, l OOO
m: 55. miejsce: Rafał Sołtysiak, mń.J!i=
łeczkąpalantowa; 37. miejsce: Michalina
Burai45.miejsce: SylwiaAdamas. (p)

„Lato z OSiR 2006"

Pooiedzipk'& 10 U&P;
• 10.00- 2. turniej piłki noinej ,,Liga
• 10.00- 1. turniej piłki nożnej ,,Liga
Osiedlowa'' - rocmik 1990-92;
Osiedlowa" -rocznik 1990-92;
Wbłrek, 11 ljpta;
pWd< 7Upq;
• 10.00 - Wakacyjny Turniej Street• 1O.OO - 2. turniej piłki nożnej ,,Liga
basketu -wszystkie kategorie wiekowe;
Osiedlowa'' - rocmik 19')3 i młodsi;
środa. u lipca;
Sobofa, 8 lia;
•to.oo- Park Dionie w Łowiczu; • I0.00-2. tumiejWakac)jnegoGrand
WakacyjnaAkcja,,LatozOSiR2006"; Prix Łowicza w tenisie stołowym;
Cmart$131ipca;
drugi turniej VII edycji Otwartych
• 10.00 - 3. twniej piłki nożnej ,,Liga
Mistr.zostw Łowicza w piat.owej piłce
Osiedlowa" - rocmik l 9'J3 i młodsi. (p)
BoB siatkowej;

CDwfek.61&n·

---------
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•

....'FACHOWIE C

FLOORING
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