TYCODNIK
LOKALNY
Tygodnik Ziemi Łowickiej Cena 2,20 zł (w tym 7% VAT)

Czwartek, 13 lipca 2006 r.
Rok XVI, nr 28 (680)

ISSN 1231-479X
Index 326097 (dot. RUCH)

Kaufland - ruszyły pra_ce

SYCHA WODA
W STUDNIACH

Ruszyły pierwsze prace na placu budowy supermarketu Kaufland przy ul. Starzyńskiego
w Łowiczu, jak się dowiedzieliśmy
w centrali firmy, roboty budowlane potrwają do jesieni. Uruchomienie sprzedaży planowane jest
na przełomie 2006/2007.

ozpoczęcie robót potwierdza nasze
donies_ienia sp?-e~ ~~ miesi~cJ:'
o zamiarze poJawierua się teJ s1ec1
w naszym mieście. Wtedy od właściciela
gruntu, łowickiego przedsiębiorcy Marka
Krajewskiego usłyszeliśmy zapowiedź rozpocz.ęcia prac budowlanych jeszcze wczesną wiosną. Prace jednak się opóźniły i ruszyły dopiero teraz.
FirmaBudrem z Ostrowa Wielkopolskiego rozpoczęła prace od przygotowania gruntu i piCIWszych robót ziemnych mających
przygotować fundamenty pod pawilon.
Wcześniej przygotowano wjazd na teren
budowy, wycinając drzewo rosnące przy
ogrodz.eniu od ul. Starzyńskiego. Firma nia
będzie więc korzystać z wjazdu, które po
~iedzku posiada klub sportowy Pelikan.
Projekt pawilonu prz.ewiduje powierzchnię sprzedaży ok. 2 tys. m=, przy calkowi-
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Utrzymujące się

od około dwóch tygodni,
nie przerwane opadami
O rozpoczęciu budowy marketu upały, w niektórych
Kaufland informuje zdjęcie zakazu
gminach powodują
wjazdu w ul. Starzyńskiego dla sajuż
problemy
mochodów ciężarowych.
z dostawami wody.

tej kubaturze budynku ok 3,5 tys. m2• Znajdzie się w nim także pasaż handlowy. 9 stanowisk znajdujących się na nim jest obecnie
wynajflowanych. Na chwilę obecną wiadomo, Ż"j znajdzie się tam piekarnia, salon prasowy. jubiler, punkt sprzedaży telefonii
komótkowej i apteka. Przy pawilonie powstanie także parking dla samochodów osobowych o pow. ok. 1 tys. m2, co oznacza
miejsce dla około 50 samochodów.

~t zużycia wody o średnio 2 tYs-
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m3 dziennie odnotowuje Zakład
Komunalnych w ŁoWiczu w ostatnich upalnych dniach. To dużo, biorąc pod
uwagę, że standardowo jest to ok. 5 tys. m3
na dobę. Podlewanie ogródków, trawników,
częstsze niż w innych warunkach kąpiele takie powody większego zużycia podaje wicedyrektor ZUK Tadeusz Dutkiewicz. Na
(th) I chwilę obecną st.an ten nic powoduje więkUsług

szych problemów, choć miejscami odczuwalny może być spadek ciśnienia wody
w kranach. - Zwiększyliśmy ciśnienie w sieci
i zwiększamy je dodatkowo w okresie największego poborn czyli w godzinach wieczomych - mówi Dutkiewicz. Wykorzystywane w tym celu są zasoby wody zgromadzone w zbiornikach rezerwowych o łącznej pojemności 5 tys. m3 • Zużycie jednak
jest także duże, że od dłuższego czasu nie
udało sięjeszcze uzupełnić tych zbiorników
rnaksymalnie, mimo dostarczania wody
przez całą dobę.
Na wypadek awarii jednej z 8 czynnych studni (spośród wszystkich 12),
ZUK zawarł porozumienie z zakładem
Agros Nova. Na jego mocy zakład w razie potrzeby zasili miejską sieć wodociągową ze swego ujęcia
Dutkiewicz zastrzega. że na chwilę obecną
zakład daleki jest od wprowadzania zakazu

podlewaniatrawnikówwodązwodociągów,

ale apeluje o ograniczenie tego procederu,
lub przekładanie go z godzin wi=mych
na nocne lub poranne.
Poważny problem z utrzymaniem ciśnie
nia w swoich wodociągach ma gmina Zduny. Jak powiedział nam wójt Jarosław
Kwiatkowski jest to wina ponad dwukrotnego wzrostu poboru wody i to praktycznie na wszystkich gminnych ujęciach. Tych
gmina posiada 5, zużycie wzrosło najbardziej w Zdunach, gdzie normalnie pobieranych jest w ciągu doby 400 m3, a obecnie aż
850 m3, w Jackowicach normalny pobór
wynosi ok. 450 m3, a obecnie sięga nawet
_900 m3• - W tej chwili praktycznie wszystkie
urządzenia służące do zasilani wodociągów
w wodę pracują pełnq_ parą - mówi nam
wójt Kwiatkowski. - Największy problem
z ciśnieniem jest wiec;:orami.
dok. na str. 4

Moc atrokcii
na fesfynie wZdunach

Radio Taxi rusza
w Łowiczu

Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gminll Zduny (do niedawna GOK
w Zdunach) zapraszają na festyn
rekreacyjno-sportowy , który odbę
dzie się w najbliższą niedzielę
16 lipca na boisku LZS „Astra"
w Zdunach. Atrakcji będzie sporo,
wśród nich: koncert zespołu Classic,
zespołu ludowego Masovia z Płocka,
kabaret Jacka Ziobro, a dla odważ
nych loty balonem na uwięzi.

„Świt" zapowiada,
że będzie jeździł

tanio

końcem lipca ruszy.w Łowiczu Radio
Taxi, uruchornioneprzezłowickąSpół
dzielnię Pracy Chronionej Świt.
W czwartek 6 lipca ośmiu kierowców zdawało w wydziale komunikatji łowickiego starostwa egzamin na taksówkarzy. Na począ
tek w ramach usługi jeWzić będą dwa auta:
Kia Rio i Daewoo Espero. Docelowo wszyscy ci mę_żczy?ni. pracować będą w nowym
Radio Taxi.
Pomysł na ten rodzaj działalności narodził się dużo wcześniej, jednak jakiś czas
trwały formalności z ukończeniem kursu.
Zdanie egzaminu jest niezbędnym wymogiem wydawanej przez burmistrza koncesji. Kursy takie organizują na przykład zakłady doskonalenia zawodowego, ich koszt
nie powinien przekraczać 800 złotych, dodatkowo zapłacić należy 200 złotych za
egzamb. Egzamin obejmuje swym zasięgiem
topografię miasta, przepisy transportu drogowego, kodeksu pracy, BHP, zagadnienia
podatkowe, elementy oznakowania i wyposażenia taksówki, kulturę obsługi klienta
itd. Ostatnio organizowany egzamin zdali
wszyscy. Jak mówi dyrektor wydziału Krystyna Wojciechowska, w wielu punktach
przygotowani byli znacznie lepiej niż poprzednicy zdający w czerwcu.
dok na str. 4
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estyn w l.dunach ro:zpocznie się o go-

F

dzinie 14 programem rozrywkowokonkursowym dla najmłodszych pt.
„Cyrlcowy zawrót głowy", w którym przewidziano min. pokazy sztuczek magicznych, chodzenie na szczudłach, pokaz pytonów tygrysich. Na scenie w tym czasie
będzie występować dziecięcy zespół woPeugeot po wypadku w Zdunach miał całkowicie zniszczony przód.
kalny ,,Bąkowska barka" działający przy
parafii w Bąkowie. O godz. 15.15 rozpocznie się występ wokalnego zespołu seniorów „Wrzos" działającego przy BPiDK
Gminy Zduny, jak zwykle zespół zapretwarte złamanie kości lewej nogi ota, z nieustalonych, dotąd przyczyn nagle
zentuje najpopularniejsze pieśni i piosenki,
u 21-letniego kierowcy samocho- zjechał na przęciwny pas ruchu i czołowo
nie tylko biesiadne. O godz. 15.30 rozpoczdu osobowego mruki Peugeot205 zderzył się z ciężarówką, którą prowadził
nie się_ na strzelnicy przy trasie Zduny-Sobota konkurs strzelecki z wiatrówki. O godz. oraz liczne potłuczenia i wstrząśnienie mó- 24-letni Tomasz D. z gminy Kocierzew. Do
16.15 na scenie wystąpi Zespół Tańca Lu- zgu u niego oraz dwójki pasażerów tegoż wypadku doszło ria prostym odcinku drogi.
dowego Masovia z Płocka: ponad 30 osób samochodu, to efekt czołowego zderzenia W Peugeocie jechało dwoje pasażerów: 50zaprezentuje tańce narodowe oraz tańce lu- się Peugeota z samochodem ciężarowym letnia Maria M. oraz będący w tym samym
marki MAN, do którego doszło na trasie wieku Tadeusz M.
dowe z kilku regionów Polski.
Wypadek wyglądał wyjątkowo groźnie,
'
dok. na str. 6 z Warszawy do Poznania w Zdunach
w ostatni piątek 7 lipca o godzinie 11.55.
pasażerowiePeugeotamogąmówićoogrorn
21-letni Marcin K. z powiatu między nym szczęściu - rzadko kto uchodzi z ży
----~--- REKLAMA rzeckiego zjadącego w stronę Kutna Peuge- ciem z czołowego zderzenia z ciężarówką.

Cudem przeżyli po zderzeniu z ciężarówk

O

Na miejsce wysłany został do wypadku
samochód ratownictwa drogowego straży
pożarnej oniz dwie karetki _pogotowia ze
szpitala w Łowiczu. Bezpośrednio po wypadku wszystkich jego uczestników poddano badaniu kiwi pod kątem ewentualnej
zawartości w niej alkoholu. Byli trzeźwi.
Policja uważa, że przyczyną tego wypadku mogło być zmęczenie i chwilowy brak
kontroli nad pojazdem młodego kierowcy
Peugeota.
(mak)

SP Popów

Grażyno Sobieszek
dyrektorką
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95·015 GŁOWNO, i.t Sikorskiego 31
tel./fax (42) 719-00-99
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www

organizuje: .,.- wesela do 1OO zł .,.- poprawiny do 30 z/ (
...- komunie do 70 zł ...- bankiety do 70 zł
.,.- imprezy okollcznościowę do 70 zł

we własnym lokalu lub catering

LOKAL KLIMATYZOWANY
DOMANIEWICE ul.

Główna
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Tel. (0-46) 838-36-46, 0-607-930·234
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zyka polskiego, przez trzy lata zadyrektora w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łowiczu,_ została jednogłośnie wybrana przez komisję konkursową dyrektorką Szkoły Podstawowej w Popowie.
dok na str. 4
stępczyni
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PRÓBOWAll PODPAUĆ PUSTĄ DYSKOTIK~ ! ~;!;e:~Nieznani sprawcy podpalili
drewniany wychodek
•

•

przylega!ący d~ r~mtzy D_S'.
W
W

Brzezt W gm1me Sanmkt,
której działa znana
•

dyskoteka - Klub Ibiza.
owybijali też większość szyb w klubie,jednak nic im się przez nie nie udało wrzucić do wnętrza dyskoteki, ponieważ
okna były dodatkowo zasłonięte drewnianymi płytami, żeby zaciemnić lokal. Czę
ściowemu nadpaleniu uległ natomiast sufit
podwieszany w klubie oraz około 1OO m2
poddasza. Straty oszacowano na około 50

P

tysi.l(Cy złotych: Komenda P.owiatowa Pobcj1 .w Go~e prowadzi dochodzenie
w tej sprawie
traż pożarna z Sannik została powiado.mionaopożarzeprzezanonimowąosobęo godzinie4. ll w nocy zpiątku30czeiwca
na sobotę 1 lipca. Pierwszego dnia lipca
w klubie zaplanowana była duż.a i solidnie ·
rozreklamowana impreza ,,Mega Powitanie
Wakacji z Klubem Ibiza". Tego dnia o godzinie 9.00 spod klubu wyruszył londyński
piętrowy autobus, na którym muzykę grało
dwóch DJ-ów. Autobus odwiedził kilka
ościennych miast, był również na Starym
Rynku w Łowi~ Wi~ powrócił do
klub~ gdzie bawiono się najpierw przed budynkiem, a potem wewnątrz. - Trochę nam

s

Jeszcze bez zakazu
wstępu do losu

0

zn~li,alenie<:źtakdużo:lmprezy~

wa1ąsię norma/me-zapewnił,~ w~1c~el
klubu Cz.esław Felczak. O zajSCIU mowi mechętnie, nie ma ~ejrzeń kto mógł być
sprawcą podpal~ Spytany wprost; 0 to,
czy za podpal~em ~ubu mogła stae konkurenCJa odpowiada, ze dochodzeniem zajęła się policja i z tego co wie, to jeszcze nie
ustalono sprawców. - Nikogo policja niezłapa~a, a nie chwalą m~ się co ro~ią... -powiedziałNowemuŁowiczarunowi.
W akcji gaszenia klubowej przybudówki
brały udział łącznie cztery samochody strażackie. - Można domniemywać, że było to ·
podpalenie, ponieważ znaleźliśmypotłuczone butelki, w których była substancja łatwopolna - dowiedzieliśmy się w sannickiej stra-

żypc_i~ej. -~ciejest.takiepode!-

rzeme 1p~owadzimydochodzemew ~rawie
podpafemaklubu. ButelkizsubstanC)ą łatwofX!lną zna!ezione na mif!js~ zostały~pieczone 1 ~sł~ do anallZJ' - powiedział
nam ~rrant J?anus~.Dutkowski z Koi:nendy Powiato~eJ PohCJI w ~~e. ~iegły
ma wypowiedzi~ s.ię rruędzy ~yn;i co to
była ;;i ~CJa I czy od mej mogł powstac pozar.
nie pierwsza próba przeszkodzenia
w działalności dyskoteki w Brzezi.
W październiku ubiegłego. roku około pół-

To

nocynalbizaClubwtargnęłokilkunastuchuli~~w z kijami bejsbolowymi, którzy po-

bili kilku ucz.estników zabawy.
(mak)

Musieli uciec 1 towicza

Katarzyna i Dariusz K., właści
d ubiegłego piątku, 7 lipca, do odwociele
opisywanej przez nas w nułania obowiązuje zakaz wstępu do
lasu na terenie nadleśnictwa Grotni- merze 26 NŁ Agencji Finansowej
ki, w skład którego wchodzi również frag- Omega, działającej na ul. Krakowment lasów w gminie Bielawy. Wpozosta- skiej, w której doszło do nieprawiłych lasach powiatu łowickiego, należących dłowości w dysponowaniu wpła
w większości do nadleśnictwa skierniewic- canymi pieniędzmi, musieli opukiego oraz częściowo do nadleśnictwa kut- ścić Łowicz.
nowskiego (również fragment gminy Bielaowodem,jak. się dowiedzieliśmy, były
wy) obowiązuje od kilku dni trzeci - najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.
powtarzające się wobec nich akty agreDwa razy dziennie monitorowana jest sy- sji. Wierzyciele zaczęli pojawiać się pod
tuacja w lasach. Jeżeli wilgotność ściółki mieszkaniem i blokiem, w którym mieszkaspada do 1OO/oo9 rano w ciągu pil(Ciu kolej- li, zaczęli ich też szukać we wszystkich
nych dni - wprowadzenie zakazu staje się możliwych miejscach. Dochodziło do słow
obowiązkowe. - Wprowadzilibyśmy zakaz nych utarczek, ale nie tylko. Dariusz K. ww obecnej sytuacji, gdyby było dużo poża stał zaatakowany pod jednym z łowickich
rów w lasach, ale tak nie jest. Mieszkańcy
rozumieją potrzebę_ dbania o lasy i niebezpieczeństwo zaprószenia ognia przy tak
małej wilgotności- mówi nadleśniczy skierniewicki Lesław Mateja.
Zakaz wprowadzany jest po to, aby uraSąd Rejonowy w Łowiczu nie
tować lasy od zaprószenia ogniem. Wproprzychylił
się do wniosku tutejszej
wadzenie zakazu wstępu do lasu oznacza,
że w ogóle nie można po nim chodzić czy prokuratury o warunkowe umorzejeź.dzić samochodem i rowerem. Za złama nie postępowania z dnia 25 kwietnie zakazu można dostać mandat w wyso- nia, prowadzonego w związku
kości nawet 500 zł. Natomiast za rozpalenie z zarzutem przekroczenia uprawogniska czy chodzenie z papierosem po le- nień radnego w dniu 20 grudnia
sie można odpowiadać jak za przestępstwo, ubiegłego roku w Starostwie Poco nawet grozi karą do dwóch lat więzienia wiatowym, czyli o czyn z art. 231
Nad przestrzeganiem ograniczeń będą czu- par. 1 kk. Pierwsza rozprawa odwać strażnicy leśni. Podobne uprawnienia będzie się tuż po wakacjach.
jak leśni strażnicy mają też policjanci. (eh)
hodzi tu o kwestię nienależnego pobrania diety przez oskarżonego, który
dostał 933 złote diety za posiedzenie komisji z.drowia, chociaż na posiedzeniu tej kolona B. z Piekar Śląskich, jadąc osobo- misji wcale nie był. Co ciekawe, pobory te
wym Volkswagenem drogąz Warszawy
do Po:znania w Maurzycach w gminie
Zduny zajechała w sobotę 8 lipca przed godziną 9.00 drogę Oldsmobilowi, którym jechał 23-letni Konstanty F. - mieszkaniec Berlina, próbujący w tym samym momencie
wyprzedzać Mercedesa Janusza B. z Obornik Śląskich. - Po prostu pchała si.ę na trzeciego i t.aki.jest efekt swrżowania na drodz.e
- powiedział nam naczebrik Sekcji Ruchu
• 6 lipca około godziny 6 w Rz.ąmie
Drogowego Leszek Okoń. W wyniku wyw gminie Zduny jadący samochodem osopadku 36-letnia sprawczyni wypadku trabowym marki Peugeot Krzysztof P. z pofiła z licznymi potłuczeniami do szpitala w
wiatu kaliskiego znieznanychprzyczynzjeŁowiczu, zaś pasażer Volkswagena Boguchał do przydrożnego rowu i uderzył w rosław B. trafił z wstrz.ą,śnieniem mózgu i zła
snące za nim drzewo. Kierowca doznał licz-·
maniem żeber oraz obrażeniami wewnętrz
nych potłuczeń i stłuczenia głowy. Pobrano
nymi do szpitala w Łodzi. Kierowcy biorą
od niego krew do badań pod kątem zawartocy udział w wypadku byli trzeźwi. (mak)
ści alkoholu. ·
• 6 lipca policja otrzymała zgłoszenie

O
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sklepów przez grupę mężczyzn i poturbowany, z kolei jednemu z dzieci państwa K.
ktoś zniszczył rower. Małżeństwo poczuło, że życiu ich grozi niebezpieczeństwo.
Obecnie mieszkająpoza miastem.
Jednocześnie oboje nadal deklarują, że
pieniądze, które są winni klientom ich agencji, będą oddane. Oni sami będą się kontaktować z kolejnymi osobami i oddawać zaległe kwoty. Biuro na ul. Krakowskiej, w którym fi.mkcjonowała agencja jest zamknięte,
a właściciel budynku usunął z drzwi do niego tabliczkę z nazwą, m.in. dlatego by nie
wywoływać emocji.
Sprawa Omegi, jak dowiedzieliśmy się
w łowicki aj komendzie policji jest rozwojowa. Prokuratura postawiła małżeństwu Ka-

tarzynie i Dariuszowi K. zarzut oszustwa
na szkodę klientów i niekorzystnego rozporządzanie mieniem klientów. Za czyn ten
grozi do 8 lat po:zhawienia wolności.
Z kilkunastu osób, które zgłosiły sięjak.o
poszkodowane w kilka dni po zamknil(Ciu
agencji 23 cz.erwca, liczba ta wzrosła obecnie do ponad 200 i zapewne nie jest to koniec. Osoby, które mają sygnały o braku
wpłat od banków i innych adresatów kont,
na które . miały być skierowane pi.eniądze
wpłacone w Omedze, są proszone o zgła
szanie się na komendę policji. Ułatwi to prowadzenie postępowania przygotowawczego, które zakończy się złożeniem przez prokuratora aktu oskarżenia w sądzie.
(tb)

K

szego koncertu organowego
XVIII Międzynarodowego Festiwalu Organowego J. s. Bacha, który odbył się
w środę 5 lipca w łowickiej katedrze. Organizatorem przedsięwzil(Ciajest Warszawskie
Towarzystwo Muzyczne im. S. Moniuszki, współorganizatorem zaś Łowicki Ośrodek Kultury i parafia katedralna.
Inauguracyjny koncert, zgodnie z tradycją,
zagrał kierownik artystyczny festiwalu,
a także jego pomysłodawca i organizator
.Wiktor Łyjak, towarzyszyła mu śpiewaczka Anna Błaszkiewicz - sopran. Publiczność usłyszała utwory J. s. Bacha i wywodzącego się z Łowicza kompozytora Mikołaja Zieleńskiego. _wczoraj wysłuchano kolejnego koncertu w wykonaniu duetu Władysław Kłosiewicz - klawesyn, Tomasz
Mońko - organy. Zaprezentowali oni utwory autorstwa J. S. Bacha i Fr. Couperina.
Przed nami jeszcze siedem koncertów,
w najbliższąśrodę 19 lipca usłyszymy utwory J. s. Bacha, G. Muffuta, J. Pachelbela, J.
Bohma.Z,agraje wirtuoz organów Krzysztof Marosek. W następną środę 26 lipca
w programie złożon)im wyłącznie z utworów J. S. Bacha wystąpi Karol Gołębiow
ski.
Przypomnijmy,_ że festiwalowe koncerty odbywają się w środy o godz. 19.30, czyli
po zakończeniu mszy wieczornej. Cena biletu 8 zł, bilety do nabycia przed koncertem.

Gmina Domaniewice

·Przetarg na drogi

o 14 lipca można składać oferty na
nawierzchni dróg
w gminie Domaniewice. Łącznie do
zrobienia jest 7 km dróg dojazdowych do
pól, w tym około 2,3 km w Reczycach, 2,9
km ze Stroniewic do Strzebieszewa oraz 1,8
w Rogóżnie Pierwszym. Każda z nich ma
4 metry szerokości. Prace obejmowały będą
położenie nakładki asfaltowej a ponadto uzupełnienie poboczy pospółką oraz ich wywypłacane są na podstawie podpisanych obciętą o 300/o. N. wziął całą. Dlaczego? Jak
list obecności i mimo absencji N. na komiaji, wyjaśnia odpowiedzialny za wypłacanie diet profilowanie. Zakończenie prac planowane
jego podpis na liście się znalazł. Komisja przewodniczący rady Stanisław Oll(Cki, są jest do końca września Całość. inwestycji
z.drowia obradowała 20 grudnia i w ciągu one wypłacane na podstawie list obecności. kosztowała będzie 400 tys. zł, z czego 370
tys. zł pochodziło będzie z kredytu.
(eh)
dwóch godzin obrad Julian N. się nie poja- A na liście podpis radnego widniał.
wił. Według relacji oskarżonego, którą porokuratura występując z wnioskiem
twierdził przewodniczący komisji Wiesław
o wanmkowe umorzenie postępowa
Adach, przyjechał on jednak już po zakoń nie wzięła pod uwagę to, że Julian N. przyczeniu komisji i obydwaj panowie przez .znał się do popełnienia zarzucanego mu czya przełomie lipca i sierpnia rozpoprawie dwie godziny obradowali w duecie. nu, którego okoliczności nie budzą wątpli
cząć mają się dalsze prace przy moTak twierdzą obydwaj panowie, jednak nikt wości, jednak jego społeczna szkodliwość
dernizacji budynku ZSP nr 1w Łowi
z komisji z.drowia nie może tego potwief- nie jest znaczna, zaś biorąc pod uwagę oso- czu. Tym razem obejmować będą zmianę
dzić, gdyż radny pojawić się miał w staro- bę sprawcy można było wysnuć prognozę, elewacji ściany szczytowej dawnej części
stwie po zakończeniu obrad, kiedy żadnego że mimo wanmkowego umorzenia będzie kościelnej, czyli mocno już zniszczonej elez radnychjuż tam nie było.
on przestrzegał porządku prawnego. Dla wacji nad wejściem do szkoły. W roku ubieZa opuszczenie jednego posiedzenia ko- sądu argumenty te okazały się niewystar- głym wymieniony został dach na części ko·
misji radny powiatowy otrzymuje dietę czające.
(eh) ścielnej.

O

przebudowę

Julian N. stanie przed sqdem

Wyprzedzało „no trzeciego"

I

C

kronika~

~olicyjn~· ·

Basen rusza po przerwie

O

d 15 lipca ruszy ponownie Pływałnia Miejska w Łowiczu . Od
23 czerwca była nieczynna, z uwagi
na konieczność czyszczenia basenu i <lokonania niezbędnych napraw. Pracownicy wykorzystali w tym czasie urlopy wypoczynkowe. Ponowne jej uruchomienie planuje się
na najbliższą sobotę. Basen do końca wakacji czynny będzie codziennie od l Odo 21.
(ost!ltnie wejście_o go9z~ 2Q). _ _ _ (_ehl

P

Wkrótce proce no Podrzecznej

N

• 6 lipca o godzinie 23. l Ona ulicy Koziej
w Łowiczu 23-letni Łukasz W. oraz 18-letni
Patryk B. wybili anty.włamaniową szybę
w witrynie lombardu na szkodę Joanny K.
z Kutna Zostali zatrzymani przez policję bezpośrednio po zdarz.eniu Obydwaj młodzieńcy
byli nietrzeźwi, w powietrzu wydychanym
z płuc mieli po ponad 1 promil alkoholu.
• 7 lipca policja obzymała z Urzędu Miejskiego w Łowiczu zgłoszenie kradzieży mosiężnej tablicy z pamiątkowego obelisku przy
ulicy Powstańców w Łowiczu Wartość strat
oceniono na około I tys. zł. Do kradzieży
mogło dojść w okresie od I Czerwca do 7 lipca
• 8 lipca w Rogóźnie w gminie Domaniewice nieznani sprawcy po wwaniu kłódki od
prywatnego garażu dostali się do jego wnętrza
1· ukradli z rn·ego przewody tm"edziane na szkodę Piotra S. Potem pi:z.eszli na sąsiedniąpose-

• 9 lipca na drcxlz.e w Kocienew:ie Południowym kierujący samochodem osobowym
marki Daewoo Lanos 55-letni Stanisław M.
potrącił na skrzyżowaniu drogi 92-letniego
rowerzystę Jana J. Kierowca Lanosa był trz.eźwy. Rowerzystę z obrażeniami ciała przewieziono do szpitala w Łowiczu
•9lipcawGzincewgminieDomaniewice
nieznani sprawcy ukradli z terenu niezamieszkałej posesji 20 rusztąwań na szkodę Lecha
Sz. z Łowicza
• Jo lipca w Krępie w gminie Domaniewicenieznanisprawcyukradlisamochódosobowy marki Volkswagen Passat kolQru srebrnego na szkodę Marka W. Stratę wyceniono na
około 5 tys. złotych.
• 1Olipca na osiedlu Bratkowice w łpwi·
· sprawcy właczu w bioku numer 17 rueznaru
mali się do piwnicy i po zerwaniu skobla na

z garażu, w którym stał samochód, piłę spalinową o łącznej wartości około 2.700 zło
tych na szkodę Stanisława R
• 10 lipca na ulicy Bolimowskiej nieznani sprawcy włamali się na teren niezamieszkałej posesji i ukradli z niej taczki,
z domu wieżę HiFi, przewody elektryczne
i włączniki prądu o łącznej wartości
około 2,5 tys. złotych na szkodę Włodzimierza W.
• I o lipca policja obzymała zgłoszenie
uszkodzenia drzwi garażowych w komplek-

siegarażynaosiedluBratkowicewŁowiczu.

Do uszkodzenia mogło dojść w okresie od
· 22 do 30 czeiwca .
• 10 lipca o godzin.le 23.10 w Sobocie
w gminie Bielawy doszło do wypadku,
podczas którego jadący oso bowym Mercedesem 20-letni Michał T. na łuku drogi
0

~~~=i:~:~;:~t:e~:!: ~i::=lbg~~~~ :a~~=cti:~::t~;.artości ~;~::1~::~ t~~zPk1~~i!~:!

paki od kół do samochodu marki Toyota o łącznej wartości około 1.400 złotych na
• I olipca w Uchaniu Dolnym w gminie z podejrzeniem wstrząśnienia mózgu traCorolla na szkodę PPH Autofinance szkodę Waldemara M.
Domaruew1ce
· · me:i;nam
·
· sprawcy ukradl 1" fił ki erowca oraz trzeeh pasazerow
· ' Merz Łodzi. Do kradzieży mogło dojść po• 8 lipca z niestrz.eżonego parkingu przy z budynku gospodarczego piłę spalinową cedesa: 20-letni Daniel B., 18-letnia Pauprzedniego dnia w godzinach pomiędzy ulicy Starzyńskiego nieznani sprawcy ukradli o wartości około I tys. złotych na szkodę lina Ch. i 18-letnia Ewelina W. Kierowca
14.00 a 18.30.
samochód osobowy Fiat Cinquecento na szko- Barbary B.
samochodu był trzeźwy.
• 6 lipca we wsi Guźnia- w pobliżu kąpie- dę Krzysztofa K z Łowicza. Stratę wycenio• Tego samego dnia policja została po inWszystkie osoby, które mogłyby pomóc
liska - nieznani sprawcy ukradli samochód no na około 3 tysiące złotych.
formowana o włamaniu do samochodu marki w ww. sprawach pmsimy o osobisty lub teleosobowy marki Hyundai Accent koloru zie• 9 lipca policja otizymała zgłoszenie wła- Volkswagen Golf w tej samej miejscowości. foniczny lwntakt z Komendą Powiatową
!onego o wartości około 1O tysięcy złotych mania na teren restauracji Szkiełka na Bło- Nieznani sprawcy po uszkodzeniu zamka Policji w Łowiczu.
na szkodę Dawida P. z powiatu skiemiewic- niach, skąd nieznani sprawcy ukradli trzy krze- w samochodzie ukradli z niego radioodtwa- Kronikę oprac.awal nadirom. Leszek Olwń,
1-._ki_·e.,.g;.,o_.------------sła_is__tół_'-na-s:z.kJ_od_ę_Krzy
__s_zt_ofa_G_._z_Ło_wi_·c_~__rza_cz_marki
__._P_anaso
__n_ic_wraz_
· _z_gł_o_śnikami_.
__
. oraz
______Sekc_"ii_a_~
_ _ł_.i_KP_'P_w_Ło_w_iczu-
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licea lepiei,
technika gorzei
Pierwsze informacje
dotyczące tegorocznych
wyników matur
pojawiły się 10 lipca
wieczorem.
Niektórzy abituńenci
szkól ponadgimnazjalnych
po ich wysłuchaniu płakali.
kazało się bowiem, że nie zdał co

O

piąty maturzysta, a przecież nowa
matura miała być łatwiejsza. Więk
szość łowickich szkół wydawała indywidualnie wyniki matur następnego dnia, 11 lipca
od godziny 11. W I Liceum Ogólnokształ
cącym w Łowiczu, w kolejce do pracowni fizycznej, gdzie wydawane były świa
dectwa matwałne, trzeba było odstać kilkanaście minut Każdy się niecierpliwił.
Pieiwsi uczniowie, którzy odebrali wyniki przekazywali informacje, że nie jest
tak źle. - Najgorzej poszło chyba z biologii - mówi Paulina Zuchora. - Nie spo-

dziewaliśmy się, jeżeli chodzi o zakres rozszerzony, zadań z genetyki. W testach z lat
poprzednich pytania były o wiele łatwiej
sze. - Wyniki z pozostałych przedmiotów Paulinę satysfakcjonują. Edyta Wojda również sądziła, po poniedziałkowych
doniesieniach mediów ogólnopolskich, że
będzie gorzej, po obejrzeniu wyników
wybiera się na Akademię Ekonomiczną
w Krakowie łub Uniwersytet Jagielloń
ski. - Edyta to prawie ze wszystkich przedmiotów ma blisko I 00% punktów - podpowiadają koleżanki. - ffyniki z geografii
powinny być dobre. Jfystarczyło pomyśleć, nie trzeba było popisywać się wiedzą
- po~umowuje Aneta Kośmider, która
wybiera się na ekonomię na Uniwersytet
Łódzki lub SGGW.
W tym roku w I LO maturę zdawało Kamil Sobol w swoim kajaku
łącmie 179 uczniów, do etapu ustnego przystąpiło 177 uczniów orazjeden ubiegłorocz
ny. Dw<X;h z nich nie zdało. Podobnie było
w II LO im M. Kopernika: na 112 z.dają
cych nie zdały 2 osoby.
dok na str. 5

tuż

przed opuszczeniem jednego z

statnie dni podróży miał bardz.o emocjonujące, wszystko dzięki wysokim
kilkumetrowym fałom, które w czasie, gdy
był na morzu zalewały kilkakrotnie kokpit
kajaka Miał okazję także do wykorzysta-

O

z. Chełmońskiego

cieszą się

z wyników matury.

.

.

Kilka zasłabnięć dziennie
W ciągu ostatnich dni słupek rtę że groźna jest nie tylko wysoka temperatuci sięgał na termometrach 35°C. ra powietrza, lecz także gwałtowne skoki
Zasłabnięcia, podenerwowanie, ciśnienia i nagłe zmiany temperatur. Kaprykłopoty z koncentracją to dolegli- sy pogody są niebezpieczne przede wszystwości, na które najczęściej skar- kim dla chorych na serce. Gwałtowne zmiażymy się po przejściu pierwszej fali ny temperatury i ciśnienia powodują nagłe

ysoka temperatura daje się we znaki
przede wszystkim ludziom starszym
i chorującym przewlekłe na serce, nerki oraz
astmę.
.
- Karetki kilka razy dziennie wyjeżdżają,
głównie do msłabnięć osób starszych i przewlekle chorych Najlepiej, żeby osoby szczególnie narażone na zasłabnięcie wychodziły
z domu tylko rano i wieczorem - mówi dyrektor łowickiego szpitala dis lecznictwa
Andrzej Kaźmierczak. Lekarze podkreślają,

W

Punktem kulminacyjnym obcho. nozkiego kompleksu pałacowo
park.owego, w czwartek 13 lipca
w godzinach popołudniowych, Dnia
Kiemozkiego Dzika, ma być degustacja pieczonego dzika. Zwierzę to
przecież jest w herbie gminy Kier·
nozia.

nia żagla, w który wyposażony jest kajak.
Jak nam powiedział, wcale nie jest to wygodniejszy i łatwiejszy sposób podróźowa
nia, przy wietrze trzeba bowiem być cały
czas skoncentrowanym by wiatr nie przewrócił kajaka Na morzu doskwierają mu
upały, więc wyrusza wcześnie rano i koń
czy na plaży ok. 1O.OO a na morze wraca ok.
17-18, gdy upał ustępuje. Płynie tak jak zakładał, ok. 30 km dZiennie.
piątek 7 lipca doszło do uszkodzenia metalowego stem Kamil oczekiwał na przesłanie mu zapasowego z Polski
do poniedziałku I Olipca, choć jak się okazało nie było to potrzebne. Dzięki pomocy
poznanego na plaży Włocha, także kajakarza, Kamil trafił do kowala, a ten na miejscu
wykonał mu pasujący ster. Włoch z.aprosił
go do siebie, gdzie wspólnie z rodziną ugościł przy suto zastawionym Stole. - Pasta,
ryby, oiroce, sałatki, ciastka, lody, wino-fidl...
- stwierdza podróinik, który dodaje, że na
każdym postoju w porcie łub na plaży spotyka się z ogromną życzliwością i zainteresowaniem Włochów i wypoczywających
tam turystów.

W

Choć widok .kajaka pod żaglem wydaje sie bardzo romantyczny, to taki
sposób podróżowania wymaga dużej koncentracji.

We wtorek J.8 lipca Kamil ma imieniny.
Redakcja Nowego Łowiczanina życzy mu
wszystkiego najlepszego i bezpiecznego
ukończenia podróży.

(tb)

Młodzież zmierzy się wjeździe konnej
dzieży,

S

Dziś Dzień
dzonego po raz drugi na terenie kier-

W jednej z malowniczych włoskich
nad Adriatykiem.

żatoczek

Xll Ogólnopolska Olimpiada Mło
organizowana w tym roku
wówczas dojść do niedokiwienia mózgu w Łodzi i·okolicach, w dniach 13 i utraty przytomności. Osoby po zawałach 19 lipca p(zeniesie się do Walewic,
i cierpiące na chorobę niedokiwienną serca gdzie odbędą się wchodzące
muszą wypijać przynajmniej dwa litry pły w skład zmagań olimpijskich zawonów więcej niż zwykłe. Lekarze zalecają dy w skokach przez przeszkody,
napojezchrżąiłościąmikroelementów,przede ujeżdżaniu i wszechstronnym konkursie konia wierzchowego.
wszystkim magnezu i potasu.
W upalne i duszne dni bardziej się pocipodziewany jest udział 98 zawodnimy. Nadmierna utrata wody powoduje jedków. Dziewczęta i chłopcy startują
nak zagęszczenie osocza i zmniejsza dow tej samej kategorii. Organizatorem
pływ kiwi do serca
(eb) zawodów są Polski Związek Jeździecki,
zwężenie się naczyń kiwionośnych. Może

upałów.

portów.

500 KM JUZ ZA KAMILEM

Łowiczanin Kamil Sobol, który
w hołdzie Janowi Pawłowi li podjął
się opłynięcia kajakiem Półwyspu
Apenińskiego, do wtorku 11 lipca,
a więc w miesiąc po starcie, pokonał już 500 km, do końca pozostało
mu ok. 2 tys. km.

Abiturienci

•

włoskich

Ul7ąd Marszałkowski w Łodzi, Woje\.vódz-

kaFederacja Sportu w Łodzi, Ludowy Klub
Jeździecki „Gabon" Walewice oraz Stadnina Koni Walewice. Nowy Łowiczanin objął
patronat medialny nad imprezą,
Oficjalne ·otwarcie zawodów nastąpi
13 lipca o godz. 17. 14 lipca przed połu
dniem odbędą się próby ujeżdżania kuców
i dużych koni. O godz. 15 ro:zpocznie się
pieiwszypółfinałajeźdżania, najpieiw kucy,
później dużych koni. 15 lipca odbędą się
o godz. IO próby terenowe oraz od godz.
15 chugi półfinał ujeżdżania 16 lipca po przeglądzie weteryna!Y.jnym koni przewidywa-

ny jest finał ujeżdżania o godz. 9.30, po nim
o godz. 13 próba skoków. Warto będzie przyjechać do Walewic, szcz.ególnie, że 15 oraz
16 lipca to dni wolne. Na godz. 15 w niedzielę 16 lipca zaplanowano moczyste zakończenie.

17 lipcao godz 18.15 roąiocznie się Ogólnopolska Olimpiada Mlodzieży w skokach
przez przeszkody. Następnego dnia o 10 rozegrany zostanie pieiwszy półfinał skoków, aod 15-chugi półfinał. 19 lipcao godz.
10 odbędzie się pieiwszy nawrót finału,
a o 14.30 - finał. Na godz. 17 zaplanowano
zakończenie tej ~i olimpiady.
(eb)

Kiernozkiego Dzika

niej piłki noźntj samonądowców. Odbędzie
się on na gminnym boisku ligowym Ponadto ze swoim programem zaprezentuje się
formacja Kabaretowej Sceny TVP 2 - kabaret ,,słuchajcie". Ten występ jest zaplanowany na godzinę 11.15 na scenie przygotowanej w parku. O godzinie 17.40 w kompleksie parkowym ro:zpocznie się cykl imprez sportowych i rekreacyjnych - między
innymi konkurs rzutu dzidą do dzika. Organizatorzy pokusili się również zorganizować zawody siłowe - Kiemozman - wzo-

Organizatorzy Dnia Dzika przewidzieli
mnóstwo atrakcji. Imprezę rozpoczyna,
• wz.orem.Jatubi~c~ ~~e 15.00tur-_ ~_pro_e~~ł~n~ ~°2°~

O godzinie 18.15 planowane jestwnµenie pucharów dla samorządowców, dziesięć
minut później wręczenie pucharu prezesa

KołaŁowieckiego„Orzeł"wKiemozi,azaraz potem degustacja pieczonego dzika.

Ogodziniel9.00naparkowejsceniewystą-

pić ma zespół Boys grający muzykę discopolo. Kontynuacją koncertu będzie zabawa

na powietrzu z muzyką w wykonaniu zespołu Lorens - tiwać ma nawet do godzin
porannych.
w parku rozstawione będą stoiska gastronomiczneorazznapojami.
(mak)
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.WYSYCHA WODA w STUDNIACH ~~~;:ck~:wody
Gmina Nieborów

e ~ględu i;ia te ~bierny we wtor;k
l I lipcagmmaskierowaładosołtysow
prośbę o poinformowanie mieszkańców
wszystkich sołectw o wprowadzonym
przez nią ograniczeniu dotyczącym podlewaniaogro(iówwgodzinach 18-21.
- Prosimy mieszkańców gminy, by czynności te przełożyli na innepory dnia, na noc
albo WCZesJ'9' ranek- apeluje wójt Podkre·śia jednak, ż.e prawdziwy problem z zasilaniem w wodę może pojawić się, gdy w którymś z ujęć dojdzie do awarii i trzeba będzie
je wyłączyć, bo jak na razie nie ma żadnych
symptomów, by wody mogło w ujęciach
tych zabraknąć.
W gminie Chąśno zużycie wody przez
mieszkańców wzrosło też: niemal dwukrotnie. Odnotowano sygnały o spadku ciśnienia od mieszkańców wsi Skowroda Polu-

Z

~owa i P~ ~ce Duż.e i Małe,
Ntespusza 1 Mastki zasilanych w wodę
z ujęcia w Skowrodzie. Jednak nie ma na
chwilę obecną sygnałów, by w którymkolwiek i pokładów wody lustro znacząco się
obniżyło, powodując zagrożenie w pozyskiwaniu jej do sieci. Ocenia się, ż.e zasoby
wody są na tyle stabilne, ż.e do tego nie dojdzie.
W gminie Sanniki od 5 lipca zaobserwowano znaczny wzrost zużycia wody.
W chwili obecnej ten wzrost jest pięciokrotny. W minioną niedzielę 9 lipca księża ape!owali z ambony o oszcr.ędne korzystanie
z wody, powstrzymanie się od podlewania
ogródków. Odkońca ubiegłego tygodniazdecydowano się wyłączać wodociągi na noc.
Aktualnie mieszkańcy gminy Sanniki zużywają 1.300-1.700 m3 wody na dobę, pod-

gdy wiosną zużycie ~i. 400-500
m1 na dobę. - Wody w studmach1est coraz
mniej- mówi sekretarz gminy Joanna Stępniale.
Dzięki wybudowanym w ubiegłym roku
dwóm zbiornikom wyrównawczym, o pojemności 1OO ml każ.dy nahydrofomi w Skaratkach oraz parę lat wcz.eśniej w Domaniewicach, po 150 m1 każ.dy, w gminie Do, maniewice nie ma problemów z dostawami wody. ·Ciśnienie ni.eco spada wiecwrem,
kiedy zaczyna się podlewanie, ale nikt się nie
skarży z tego powodu- mówi wójt G=g(J[Z
Redzisz. Zużycie wody wzrosło w lipcu
o 100%. Wydajność czterech studni wynosi
od 40 do 48 m3 na godzinę. Zużycie wynosi
obecnie w Domaniewicach 800-1.000 ml na
dobę (w okresie wiosennym było to 400500 m3) a w Skaratkach obecnie 5QO..óOO
CUIS
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Ł

ednostka Ochotnicz.tj Straży Poż.arnej
z Bełchowa zajęła pierwsze miejsce

dobę. Ponadto w Rogozme 1 Reczycach są
odrębne ujęcia wody,jednak bez zbiorników

J

wyrównawczych.
W gminie Bolimów wprowadzono
ograniczeniawpobonewodydopodlewania zieleni codziennie w godz. 18-23.
W gminie Bielawy zużycie wody
wzrosło nieznacznie, w związku z czym
nie ma problemów zjej dostarczaniem. - Nie
zamierzamy na razie wprowadzać ograniczeń w korzystaniu, ale nie muiemy ich wykluczyć w przyszłości - mówi wójt Sylwester
Kubiński. Pcxlobna sytuacja dotyczy gminy Kocierzew, gdzie popołudniami ciśnienie wody jest słabsze, ale wody nie brakuje.
Problemów z dostawą wody nie ma też:
w gminie Kiernozia, Nieborów,
Łowicz, Łyszkowice.
(eb)

Bobrowniki I, piąte Bobrowniki n, szóste
Nieborów Il, siódme Nieborów I, ósme Bedruuy Wieś, dziewiąte Bednary Kolonia, dziesiąte Dzierzgów,jedenaste Sypień i dwunaste Patoki.
(wcz)

m1, a kilka miesil(cy ~u. o~oło 250 m3 na

wśróddrużynmęskichwgminnychza-

wodach pożarniczych jednostek z terenu
gminy Nieborów, jakie zmganizowane rostały w niedzielę 9 lipca w Bobrownikach.
Wśród drużyn kobiecych najlepsza była
drużyna z Sypnia. Drugie miejsce zajął
Dzierzgów. Więcej drużyn kobiecych nie
startowało. Mężczyźni wystawili aż dwanaście drużyn, w tym Bobrowniki i Nieborów po dwie. Pierwsze miejsce zajęła OSP
Bełchów, drugie Mysłaków a trzecie Kompina.
Pozostałejednostk:i:czwartemiejsceOSP

dok ze str. I

Rodio Toxi ruszo wŁowiczu

owicz niejest dui.ym, ani też 1'W.leglym

miastem, a jednak znalezienie takich
ulicjak Wiśniowa czy Malcuszyńskiego
nostręczał.o ?.dającym niejakie trudności. - .relacjonuje zasiadający w komisji członek zanądu powiatu łowickiego Waldemar Osica.
Podczas egzaminu nie wystarczy jednak
wskazać, gdzie znajduje się dana ulica, trzeba przedstawić trasę dojazdu do niej spod
dworca lub ze Starego Rynku. Egzaminy
takie organizowane są w z.ależności od potrzeb. W ubiegłym roku zdawały je ledwie
trzy· osoby, w tym roku już 11.
Nowe Radio Taxi czynne~całądobę.
Jak mówi prezes spółdzielni Andrzej Karasek, usługa nie będzie ograniczać się tylko do
pt7.eWOZU ludzi, ale do świadczenia różnych
usług, jeśli ktoś na przykład będzie chciał
kupić czy zamówić kwiaty, moż.e to zrobić
za pośrednictWem Radio Troci. Moina bę
dzie zamówić sobie taksówkę, aby pojechać
na imprezę, lub aby zostać z niej przywiezionym itd.- Naszym głównym celemjest to,
aby przywiei.ć klienta z Bratkowic na Dworzec Główny za I Ozłotych albo nawet mniej,
a nie zal 5 złotych --mówi prezes. - Stawki.

Graif na Sobieszek dyrektorkq
onkurs odbył się 7 lipca,
a dokumenty konkursowe zostały wysłane z gminy
do zatwierdzenia przez Kuratorium Oświaty w poniedziałek 1O lipca. Ostateczna
decyzja ma zapaść w ciągu
kilku najbliższych dn~.
Uczestniczący w pracach komisji konkursowej pnedstawicielekuratoriwn nie wnosili

K

Jest

absolwentką Wyższej

Szkoły

Pedagogicznej im.
J. Kochanowskiego w Kielcach, kierunek filologia polska,
ukończyła ponadto studia
podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą i kurs kwalifikacyjny w zakresie bibliotekoznawstwa - Chcę, żeby
szkoła świeciła jalwścią nauczania i żeby rodzice byli
żadnych uwag, więc należy też: spodziewać przekonani, że ich dzieci uczą się w bardzo
się ze strony kuratorium decyzji zatwier- dobrej szkole. Ważna jest też atmosfera pradzającej wybór.
cy oraz kontakt z rodzicami - powiedziała
Grażyna Sobiesz.ek była jedyną osobą, nam Grażyna Sobiesz.ek krótko po rozstrzyktóra ubiegała się o to stanowisko. Ma za gnięciu konkursu.
sobą 14 lat pracy w zawodzie nauczyciela.
(mak)

Egzamin na taksówkarza odbył się przed specjalną komisją,
komunikacji łowickiego starostwa. Zdali wszyscy.

Prezes liczy, ż.e oszc7.ędności przyniesie
sama fonna usługi, czyli to, iźauta będzie się
zamawiało telefonicznie. Ceny zmniejszy
fakt, iź taksówki nie będą stały w jakimś
nie zostały jesuze dziś ustalone, w najbliż określonym miejscu, ale po dowiezieniu
szym czasie będzies~ tym zajmowalzarząfi, klienta będą pozostawać w rejonie końca
jednakwiadomo, żenapoczq_tek, :zanim l-1'.V- trasy. Otnymawszy zgłosrenie, do klienta
robimy sobie marfać i pozyskamy klienta, dojeżdżać będzie auto, które w danym mobędziemyjeździć po kosztach
menciejestnaJbliż.ej.

90·1ecie OSP w Bielawach
140 strażaków odznaczonych zbiornikiem o pojemności 2 tys. litrów,
zostanie medalami i odznakami wartości 340 tys. zł. Następnie przewipodczas uroczystości 90-lecia dziano wręczanie odznaczeń za ochotjednostki OSP w Bielawach w naj- nicz.ą służbę oraz koncert orkiestry dętej
bliższą niedzielę 16 lipca.
· z Piątku. Po kQncercie osoby związane
ze strażą zaproszone zostaną na okoliczbchody rozpoczną się msz.ą świętą nościowy obiad, po którym zorganizow kościele parafialnym w Bielawach wana zostanie potańcówka na boisku przy
o godzinie 11 :-30, podCUIS której poświęco- dawnym GOK.
ny zostanie nowy samochód Staroman ze
(eb)

0

w wydziale

Dlaczego nie było transmisii meczu
K

iedy tylko zorientowaliśmy się, że nie
będziemy w stanie dokonać transmisji

Taksówki prowadzić będą osoby niepeł

meczu, wycofaliśmy radiowy spot rekl.amo-

nosprawne, jednak wszystkie one przeszły

1-ly, a odpiątku po każdym seansiefilmowym

stwierdzające, iż
mogą wykonywać tę pracę. Ponadto wszy-

Śley. że niedzielna transmisjajest odwołana.

specjalistyczne badania

letniego kina przez mikrofon informowali-

finałowy mecz rozegrany zostanie, tak jak
wszystkie inne o 21.00. Tak też: za Łowic
kim Ośrodkiem Kultury podała nasza gazeta. Tymczasem okazało się, ż.e mecz będzie
o 20.00. O tej godzinie było :zbyt jasno, po
prostu na dużym - 7 x 4 meby - ekranie nic
nie byłoby widać. - Kiedy tylko zorientowałem się, że mecz będzie o godzinę wcześniej,
pneprowadziliśmy próbę i z przykrością

scy zdali wspomniany egzamin na taksów- Umieściliśrrly też na muszli pisemną inforkarza. Ilość taksówek w naszym mieście mację na-ten temat - mówi Jacek Florczak,
określona jest przez uchwałę Rady Miej- pomysłodawca transmisji finałowego meczu
skiej. Dziś są zarejestrowane 23 taksówki, mistrzostw świata, jaka odbyć się miała musieliśmyodwołaćtransmisję-mówiFlor
natomiast inoż.e ich być 35.
(wcz) wniedzielę91ipcaogodzinie21.00wmusz czak.
li na Błoniach w Łowiczu.
Część zawiedzionych kibiców, która
Właśnie godzina transmisji stała się bez- przyszła jednak w niedzielę na muszlę, udapośrednią przyczyną odwołania imprezy. ła się na Stary Rynek, aby obejneć mecz na
Przygol9wując ją Florczak był pewien, ż.e ekranie pod tamtejsząpizzerią.
(wcz)

Bez dyrektorskiego
konkursu·w Kiernozi

rząd Gminy w Kiernozi nie będzie
przeprowadzał ko.nkursu na dyrek-

U

Wwakacie urząd w Zdunach czynny inaczei

rząd Gminy w Zdunach tradycyjnie
tora miejscowej Szkoły Podstawojuż w okresie wakacji zmienił godziny
wej w związku z kończącą się kadencją Je- funkcjonowania. Obecnieurzędnicypracują
rzego Krysteckiego. Po zasięgnięciu·opinii w godzinach 7.00-15.00. Zmiany spowoRady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Ku- dowane są m.in. upałami. Przesunięcie czaratorium Oświaty, kadencja dyrektora w- su rozpoczęcia pracy o godzinę wcz.eśniej
stała przecDużona na kolejne 5 lat
(mwk) pozwala pracować w bardziej przyjaznych

U

warunkach. Oprócz tego, lato to sezon prac
polowych a część urzędników to rolnicy
lub członkowie rolniczych rodzin. Mogą
w ten sposób godzinę więcej poświęcić na
pracę w gospodarstwach. Takie godziny
pracy będą obowiązywać do końca
sierpnia
(tb)
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w Łowiczu, ul. Starzyńskiego 1

zawiadamia,

że

posiada

DO WYNAJĘCIA
.
LOKAL UZYłKOWY
położony

• kolorowego
KONKURENCYJNE CENY

REKLAMA

ŁOWICKA SPÓlDZIELNIA MIESZKANIOWA

o powierzchni 69 m2

wŁowiczu, os. Bratkowice bud. 3a

Warunki wynajmu do uzgodnienia z Zarządem ŁSM.
Telefon kontaktowy (046) 837-38-76.
R-9S7

• pomalowanie rynien i ewentualna ich wymiana na bloku
mieszkalnym w Łowiczu przy ul. Bolimowskiej 14/188
• naprawa ubytków tynkowych na obrzeżach balkonów
ww. bloku
OFERTY PROSIMY SKŁADAĆ PISEMNIE NA ADRES
Łowicz, ul. Bolimowska 141188 m 4 do dnia 15.07.2006 r. :i:
Bliższych infonnacji można uzyskać pod nr tel. 0605-854-423

„

now

ł.OWICZANIN
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13.07.2006 r.

'CEZARY WIELEMBOREK
NOWYM PREZESEM GS ZDUNY
Młody,

ambitny i nasz
- takie opinie o Cezarym
Wie/emborku, nowo
wybranym prezesie
Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska"
w Zdunach, słysżeliśmy
od mieszkańców gminy.
owy prezes ma 30 lat, j~ i:onaty, ma
dziecko, pochodzi z Bąkowa Górne_go. Wśród mieszkańców gminy jest dość
dobrze znany jako społecznik, przede
wszystkim jako aktywny członek Ochotniczych Straży Pożarnych. Skończył Wydział Organizacji i Zarządzania na Politechnice Łódzkiej i choć podkreŚla, że teotia
i praktyka w tym zakresie :znacząco się róż
nią, ocenia, że wiedza zdobyta na studiach
na pewno zostanie przez niego wykorzystana.

N

Przed rozpocz.ęciem pracy w GS pracował

w prywatnych firmach, w spółdzielni
pracuje od 3 lat, zaczynał w dziale obrotu
rolnego, a od roku jest referentem dis zaopatm:nia.- Puzwolilo mi to dobrze poznaćfank
cjonowaniespóldzielni i ludzi w niejpracują
cych, na pewno wykorzystam to w kierowaniu nią- powiedział nam Wielemborek. Już
z,apowiedział utrzymanie dofychczasowej
działalnośc~ opartej na handlu i szukaniu
sposobów na rozwój GS. Kondycja spół
dzielni nie jest zła, w tym roku, po kilku
latach problemów, GS powinna wyjść na
prostą. Na pewno wyzwaniem dla·nowego
prezesa będzie organizacjajubileuszu istnienia spółdzielni w przyszłym roku, mija bowiem 60-lat od jej powstania
ybory prezesa zduńskiej spółdzielni
odbyły się w minioną niedzielę 9 lipca, na posiedzeniu Rady Nadzorczej zaprezentowało się trzech kandydatów, których
wyłoniono na drodze eliminacji spośród 9
kandydatur (7 panów i 2 panie),jakie napły
nęły do GS. Jak powiedział nam odchodzą-

W

cy prezes Tadeusz Wójcik, nie wszyscy
spośród kandydatów mieli doświadczenie
spółdzielcze, nie wszyscy spełniali stawiane kryteria, w pierwszej selekcji opierającej
się na przejrzeniu dostarczonych ofert odpadły trzy kandydatury. Pozostałych
sześć osób poproszono na rozmowę.
Spośród nich wyłoniono trzy, które zaprezentowały się w czasie posiedzenia
Rady Nadzorczej i tu zapadła decyzja.
Obok Wielemborka był to mieszkaniec
Łowicza i mieszkaniec gminy Nieborów.
Zadecydowała znajomość tematyki spół
dzielczej, realiów spółdzielni w Zdunach
i wykształcenie. Nowy prezes 'przejmie
obowiązki prezesa w poniedziałek 24 lipca Dotychczasowy prezes Tadeusz Wójcik w piątek 22 lipca przejdzie na emeryturę. Przepracował bowiem 47 lat, 12 lat
w Gminnej Spółdzielni w Łowiczu, 5 lat
w firmach pozaspółdzielczych, a ostatnie
30 lat w spółdzielni w Zdunach, które to lata
będzie wspominał bardzo dobrze.
(tb)
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licea lepiei, technika gorzei
WillLiceumOgólnokszlałcą;wŁowi

czu maturę zdawało 73 uczniów, z czego
9 się nie powiodło.

Tu nie zdał co trzeci
?,espole Szkół Ponadgimnazjalnych

W

nr 1 w Łowiczu 68 uczniów zdawa-

ło maturę,

z czego 43 osoby z.dały, czyli
65%. 35% uczniów nie zdało, to wynik gorszy od średniej ogólnokrajowej wynoszącej
21%.
- Nie jestem wynikiem zachwycony, ale
nie spodziewałem się dużo lepszego.
Takie są możliwości uczniów wybierają
cych technika. Po wstępnej analizie okazało się, że duże znaczenie w klasyfikacji
ogólnej miały wyniki ustnych egzaminów
1
- komentuje dyrektor ZSP nr I Dariusz
Żywicki.

W ?,espole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr
4 im Władysława Grabskiego w Łowiczu - pu.ez wiele osób do dzisiaj nazywanym
,,Ekonomikiem", maturę zdawało w tym
roku 143 uczniów. Nie zdało 7 spośród nich,
awięc4,9°/ozdających. Zklasyliceumogólnokształcącego zdali wszyscy, z liceum profilowanego nie z.dały dwie osoby, z technikum handlowego -jedna, z technikum ekonornicmego nie z.dały cztery osoby.
Nieoczekiwanie zawiodło IIzech uczniów,
którzy maturę powinni zdać, gdyż w szkole radzili sobie dobrze.
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 2 na Blichu maturę zdawało w tym
roku 101 uczniów. Nie zdało aż 35
uczniów (34,7%). Z liceum ogólnokształ
cącego na 32 osoby zdały 24, z technikum mechanizacji rolnictwa na 17 zdają-

ŁOK

·latawce, piosenki i filmy
Łowicki Ośrodek Kultury zapra- ków prowadzonego przez nią w ŁOK Stusza w tym tygodniu do uczestni- dia Piosenki, godz. 21.30 - pokaz filmu.
czenia w przygotowanym przez
Niedziela, 16 lipca godz. 16.00 - pojego pracowników programie wa- czątek imprezy pod hasłem Rodzinne per
południe na Błoniach. W programie m.in.
kacyjnym:
pokazy sztuczek magicznych, konkursy
rzed nami koncert śpiewającej łowic z nagrodami, koncert piosenek. występ kakiej młodzieży, projekcje .kinowe na baretu Brzdąc.
otwartym poWietrzu, zabawa z artystami
Prze2: trzy dni - wtoreK, środę_ i czwartek
i zabawa-z latawcami. Wszystko w muszli 18, 19, 20 lipca o godz. 10.00 na muszli
koncertowej.
koncertowej odbędą się warsztaty modelarCzwartek 13 lipca, godz. I I.OO- otwar- skie. Tematem ich będzie budowa różnych
ta próba przed koncertem Studia Piosenki, typów latawców, które uczestnicy, korzyprowadzonego przez Karinę Sędkowską stając z otwartej przestIZeni.na Błoniach będą
w ŁOK. O godz. 12 dla dzieci i młodzie mogli zaraz po stworzeniu wypróbować.
ży rozpocznie się gra w podchody na Jest to wstęp do piątkowej imprezy (21
Błoniach.
lipca) o wszystko mówiącej nazwie - FestiPiątek 14 lipca, godz. 11.00- otwarte wal Latawców, który rozpoc:znie się o godz.
zajęcia wokalne prowadzone pu.ez Karinę 10. Choć będzie to zabawa, to jednak ajęta
Sędkowską, godz. 41.30 pokaz filmu w ra- w ramach konkursu, w którym oceniane bę
mach Letniego K.inanaBołniach.
dzie wykonanie, estetyka i zdolność lotu,
SObota 15 lipca, godz. 19.00- koncert zwycięzcy otrzymają nagrody, przewidziaplenerowy Kariny Sędkowskiej i uczestni- no także nagrody pocies7.enia.
(tb)

P

I

cych zdało 8 osób, z technikum agrobiznesu na 21 zdających zdało 15 uczniów,
z technikum żywności na 13 zdających
zdało 8 uczniów, tak samo z technikum
żywienia i gospodarstwa domowego.
Z liceum ogólnoksltałcącegouzupehriające
go (dla dorosłych) zdawało 5 oSób, z czego
2 z.dały. - Nie jest to dobry wynik, ale nie
jestem zaskoczony. Dopóki nasi uczniowie
niezruzumieją, że trzeba uczyć sięprzez calą
szkołę. a nie tylko poprawiać oceny pod koniec rolm, żeby zdać do następnej klasy, to
tak będzie- powiedział nam dyrektor Mirosław Kret - Z drugiej strony je.dnak rozumiem, że dla wielu z naszych uczniów technikńw ważniejszy jest egzamin zawodmiy, bo
oni chcąprzede wszystkim zostać technikami i pracować, a nie dalej kształcić si,ę- per
wiedział.
(eb, mak)

D

wakacji,dowygraniabędąksiążki,akcesoria
malarskie i szkolne, nie to jestjednak główna
nagroda. Najlepsze prace wysłane zostaną

na konkurs telewizyjny, organizowany
przez program ,,Kawa czy herbata".
•p~.::~~~,kg~~.p~~-ł<;Pjl~ ,_„..;:' _"
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oraz dach

przylegającego

do niej domu.

Barcik Stary

ionę
podpalił stodołę

Pchnql noiem

i

We wtorek 11 lipca około godz. się psychiatrycznie. Podejrzewał, że rodzi11.20 dyżurny Komendy Powiato- na chce go otruć i to było przyczyną, że
wej Policji w Gostyninie telefonicz- zamieszkał osobno. Przed południem we
nie został poinfonnowany, żew miej- wtorek 11 lipca oświadczył i:onie, że idzie
scowości Barcik Stary w gminie się powiesić i posudł do pobliskiej stodoły.
Sanniki doszło do ugodzenia nożem Kobiety usiłowały go powstrzymać, lecz
kobiety przez jej męża oraz podpa- onwypchnąłjezwnętrzastodoly,apochwili
lenia zabudowań.
wybiegł z niej trzymając w ręku nieustalony
ostry przedmiot - prawdopodobnie nóż.
a miejsce natychmiast pojechali poli- Właśnie tym przedmiotem zadał cios w klatcjanci, pogotowie ratunkowe oraz straż kę piersiową swojej żonie. Kobiety podpożarna Zastali tam palącą się drewnianą trzymując zranioną schroniły się w budynstodołę oraz zaczynające się palić pobliskie ku jej córki. Tam Mariannie Z. udzieliły
budynki mieszkalne. Pogotowie ratunkowe pierwszej pomocy. Po kilku minutach przez
zabrało do szpitala 73-letnią Mariannę Z. okno zauważyły pożar stodoły, obawiały
z raną kłutą klatki piersiowej.
się że w jej wnętrzu może być również: St(}.
Sprawca - 73-letni Stefan Z. zamieszki- fan Z. Wezwano policję, pogotowie i straż
wał samotnie w jednym z budynków na t(}. pożarną. Stefan Z. uciekł. - Ciągle go szukarenie posesji w Barciku, naprzeciwko, my .. - powiedziałnam aspirantDariuszDutw drugim budynku mieszkała, wspólnie kowski z KPP Gostynin. ZraDiona kobieta
z kuzynką, jego żona Marianna. Po sąsiedz przebywa w szpitalu w Płocku, jej życiu
ku z nimi mieszka córka pani Marianny ze nie 7.llgfaŻa niebezpieczeństwo.
swoją rodziną. Stefan Z. od kilku lat leczył
(mak)

N

Obora

poszła 1

Prawdopodobnie zaprószenie
ognia przez przypadkowo przechodzącą osobę było 11 lipca przyczyną pożaru budynku gospodarczego w Kiernozi Parcel.

dymem

mi - opowiada jedna z sąsiadek pustostanu.
- Gaszenie utrudniała ishząca, stara instalacja elektryczna wykonana w drewnie- opowiada jedna z obserwujących akcję mieszkanek centrum miejscowości.
W momencie przybycia na miejsce straudynekjestwłasoościąAndrzejaP.,ale żak.ów z PSP w Łowiczu ogień opanował
iesława Więcławska z Zabostowa
rodzina P. nie mieszka w tym miejscu już wnętrze budynku, którego nie udało się
Dużego przed północą 11 lipca
od ponad roku Po?.ar zauważyli sąsiedzi. - uratować. Spalił się również: sprzęt stojący
zamykając bramę wjazdową na
Pożar nie był zbyt duży, ale na miejsceprzy- w budynku połączonym z oborą: lodówka,
podwórko zauważyła dym wydobywają szła a
nawetprzyjechała polowa mieszkań parnik elektrycmy i meble użytkowe. Stracy sięzsąsiedniegodrewnianego, niezamiesz- ców Kiernozi.
Trawnik przed naszym do- ty oszacowano na 46 tys. ~kałego budynku należącego do Marka K.
mem zastawiony był szczelnie samochoda(eb)
Głośnym krzykiem zaalarmowała pół wsi
o pojawieniu się ognia Dzięki temu zbiegło
się dużo osób i zaczęto gaszenie. - Sąsiedzi
obok bali się, że ogień przeniesie się na drzeFABRYKA
wa rosnące wokńl ich domów. JJjprowadzili dzieci z domów na wszelki wypadek- mówi
""Łowicz, ul. Kaliska 103,
Feliksa Więcławska.
tel. (046) 837 32 79
Straż nadjechała w ciągu 6 minut Ogień
fax 837 47 98 '-----=-=-:....:....:::....::;;;../
sib@winkhaus.com.pl; http://www.sib.wink
został szybko opanowany i ugaszony.
Mieszkańcy dalszej cz.ęści wsi widzieli wię
cej dymu niż ognia Spaliła się ściana szczytowa i cz.ęściowo dach. Straty oszacowano
na 10 tys. zł. Prawdopodobną przyczyną
pożaru było zużycie się starej, al~owej
instalacji elektrycznej.
(eb)

Pożar

drewniaka
wZabostowie

B

W
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Letni konkurs plastyczny GOK Nieborów
o końca J-Vakacji Gminny Ośrodek
Kultury w Nieborowie czeka na prace plastycme o tematyce letniej. Tematyka prac jest dowolna, byle dotyczyły
one lata, także technika i format są dowolne.

Spaliła się stodoła

miesiąc abonamentu GRATIS!!! ·
przy montażu .stojak GRATIS!!!
I
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KLIMCZAK NA ELEKTRYCZNYM Moc atrokcii no festynie wZdunach
K
RYDWAN I
olejnym punktem programu festynu
jest o godz. 17.30 występ kabaretu
Jacka Ziobro, a zaraz po nim o godz.
19.30 roipocznie się koncert z.espołu Classic, którego nie trzeba prz.edstawiać. z.espół
bowiem z.dobył już kilka lat temu markę,
lansując kilka manych przebojów muzyki
Disco Polo. O godz. 21 na boisku rozpocznie się straż.acka zabawa taneczna, z.agra re.spół Twix, organizatorem tej ~ imprezy jest jednostka OSP w z.dunach.

To nie .kaprys,
to biznes
- mówi właściciel
dziwnego urządzenia
do poruszania się
po mieście.

Pieniądze ~ na

Kwotę 40 tys. zł przeznaczyli nalizację, wycyklinować niektóre podłogi.
30 czerwca .radni rady gminy Nie- W łazienkach odeszła od ściany założona
borów na dodatkowe prace w Szko- pI7.ed dziesięciu laty glazura, to tili.e na- ,
prawiłaby wykonująca inwestycję firma
le Podstawowej w Dzierzgówku.
Hegor. W przyszłym tygodniu ustalone
o wrn:śnia w placówce trwa grun- zostanie, co firma może jesz.cze zrobić.
Zawieszona została natomiast na razie
towny remont Wymieniono dach
szkoły, przebudowano ho~ zaplecze sprawa termomodernizacji budynku, o którą
kuchenne, powiększono świetlicę, nowe stara się dyrektór Bolesław Kowalski. Weprzestronniejsze pomieszczenia znalazły cDug niego kosztowałoby to jakieś 100 tysięcy złotych. Jak mówi dyrektor, być może
pokój nauczycielski i świetlica
Prace wciąż jesz.cze trwają, a już widać, starał się będzie o wprowadzenie tej inweże ich zakres może być większy. Wymienić stycji do przyszłorocmego budżetu gminy
(m:z)
trzeba instalację elektryczną, ~owo ka- Nieborów.

D

Wgminie Kocierzew jednego radnego mniej
ada Gminy Kocierz.ew Południowy Ponieważ do tegorocznych wyborów saprzyjęła 5 lipca uchwałę o wygaśnię- morządowych zostało mniej niż pół roku,
ciu mandatu Wojciecha Lesiewicza, być może komisarz wyborczy re Skiemi~
który cztery lata temu był wybrany rad- wie wyrazi zgodę na nieprzeprowadzanie
nym z Lipnic. Radny zmienił miejsce za- pu.edtenninowych wyborów, bo o to wniomieszkania i wymeldował się z terenu gmi- skować będzie gmina
(mwk)
ny, więc konieczne było podjęcie uchwały.

R

działki

S

Budowo soli w Stochlewie

S

ochacz.ewskafumaELLAzarazpozakończeniu roku szkolnego rozpoczęła
przygotowania do budowy dużej sali
gimnastycmej, którama stanąć przy Szkole
Podstawowej w Stachlewie w gminieŁyszkowice. Ma ona być budowana przez dwa
najbl.iższ.e lata (2006 i 2007). W tym roku
budżet pl7.ewiduje wydanie na nią 200 tysię.cy złotych. Znacznie większe wydatki

Marcin Klimczak, poruszając się na swym nowym. pojeździe, wzbudza wśród
silnikami przechodniów duże zainteresowanie. Tym razem przyjechał do redakcji NŁ.

proce dla szkoły wDzierzgówku

(tb) .

Szereg nieruchomości niezabu- IO.OO w sali konferencyjnej urz.ędu gminy.
dowanych położonych na terenie Na sprzedaż wystawione· zostaną dwie
gminy Nieborów wystawionych zo- działki w Arkadii, jedna w Bednarach, cztestało w lipcu na sprzedaż.
ry w Bełchowie, siedem w Bobrownikach,
jedna w Plaskach, dwie w Sypniu i siedem
.ą to grunty pozostałe po Państwo w Nieborowie. Są to grunty.rolno-leśne, rolwym Funduszu Ziemi, l<tóre decyzją ne, lub zabudowy zagrodowej z działalno
wojewody łódzkiego gmina pozyska- ściąmies:zkaniowo-usługową, Dlawielu grunła na własność w ubiegłym roku. Przetarg tów brak jest, lub częściowo brak, planu za(wcz)
zorganizowany zostanie 21 lipca o godzinie góspodarowania przestrzennego.

P

Segway to pojazd napędzany
zasilanymi akumulatorami. Do utrzymania
poziomu w czasie jazdy, dzięki czemu ,jeź możliwość trzystopniowego ustawiania
dziec" "się nie wywróc~ służy 5 żyrosko tego maksimum, co powoduje, że mniej dopów i specjalny układ elektronicmy. Zasięg świadczony kierowca nie stanie się ofiarą
tychpojazdów to ok. 25 kilometrów, sąwięc macznego przyśpieszenia jakie pojazd ten
to pojazdy raczej do transportu wielkomiej- osiąga i z niego nie spadnie.
Klimczak tłmnaczy, że zakupił dwa ~
skiego. Rozwijająprędkość maksymalnie do
20 kilometrów na godzinę, z tym że mają gwaye nie dla kaprysu posiadania technicz-

na

karuz.ele, chnuchane zamki i wiele innych
atrakcji dla dzieci, w tym tili.e mo'Żliwość
przejaż.d:żki na kucyku. Pomiędzy i w trakcie głównych punktów festynu odbywać
będą się konkursy, w których pl7.ewidziano
wiele ciekawych i wartościowych nagród

Gmino Nieborów sprze·daie

ochy/am się do pTZOdu i jadę, pochylam się do tyłu - stoję, trzymam - i zaczynam jechać do tyłu. To wszystko. Chcę
skręcić to obracam pierścień na rączce
i pojrad obraca się w miejscu aż wybiorę
odpowiedni kierunek W swnie bardzo proste - opowiada Marcin Klimczak, prowadzący w Łowiczu sklep z.oologicmy Pasja
Klimczak kilka dni temu kupił dwa amerykańskie eleknycme pojazdy Segway, mnoż
liwiające poruszanie się w. pozycji pionowej
po drogach i chodnikach, bez ~nóg.
W Stanach jest ich już kilka tysięcy, poruszają się na nich ludzie w celach rekreacyjnych lub podróżując do pracy, są używane
przez policjantów i staż miejską. W Polsce
jest jak na razie kilkanaście Segwayów. Ło
wiczanin czekał na realizację zamówienia
3 miesiące, no i zapłacił za pojazd cenę, za
którą można zakupić w salonie niewielki
nowy samochód Jak przyznaje, cena jest
tak samo kosmicma jak sam pojazd, który
przypomina rydwan bez koni, ale za to
z kierowniCą, Kilka razy poruszał się na nim
po Łowiczu i za każ.dym raz.em wzbudzał
senSację. To jednak zdaje się mu nie prreszkadzać.

Organizatorzy 2.lldbali też o inne atraktje.

GłównąbęcmezpewnościąmażJiwośćl.Ulie
sienia się do góry w koszu prawdziwego
boisku zagOSZC7.ą
balonu, oprócz tego

nej nowinki, ale po to, by na nich zarabiać.
one wynajmowane z obsługą, jako
atrakcja w czasie imprez pracowniczych.
Już w miniony weekend na jednej takiej imprezie jego sprzęt był i możliwość prz.ejaż.dżki nim cieszyła się dużym powodre(tb)
niem.
Będą

gminajednakponiesiew2007roku.-Złoży
liśmyjuż odpowiedni wniosek o dofinanso-

wanie do Totalizatora Sportowego. Myślę,
że mamy duże szanse na po:zyskanie pienię

dzy z zewnątrz - uważa wójt Włodzimierz
Traut Prz.etarg wygrała firma ELLA, proponując w przetargu kwotę 632 tysiące zło
tych plus 22% podatek VAT.
(mak)

Zaczęli budować strażnicę
undamenty pod przyszłą strażnicę
Ochotniczej Straży Pożarnej w Łyszkowicach zostały wylane. Budowa
nowej strażnicy dla miejscowej OSP, która
ma stanąć w be-zpośrednim sąsiedztwie budynku Ucr.ędu Gminy w Łyszkowicach, ma
być prowadzona przez dwa naJbl.iższ.e lata
W projekcie tegorocznego budżetu gminy
na ten cel zapisane jest 200 tysięcy złotych.

F

w Łyszkowicach

Taka kwota ma pozwolić na postawienie
stanu surowego, zamkniętego strażnicy. Pozostałe pieniądze mają być wydane w 2007
roku na dokońcunie budowy i wyposaże
nie strażnicy. Przetarg wygrała firma Invest
Group z Łodzi za 300 tysięcy złotych plus
22% podatku VAT, do przetargu stanęło
osiem firm.
(mak)

Sanniki

Nie btdzie nowego etatu w GOI
projektów, do których dokumentacja jest
wyjątkowo rozbudowana, a 8-godzinnego
dnia pracy nie ma nigdy.
omocą w pracy placówki ~stażyści,
a osoba, którą dyrektor chciała 2.atrudnić, mialaodpowiednie kwalifikacje i bardzo
dobrze dawała sobie radę.
Oicą; prn:konać radnych, Głowacka mówiła, że jej kandydatka jest z terenu gminy,
ma skończone studia pedagogićzne, więc
przygotowana jest do pracy z dziećmi i do
pracy w kulturze. - Po raz pierwszy trafił się
łowacka starała się o przyznanie kwo- ktoś taki. Jest bardzo zaangażowana, speł
ty 4.700 zł, która wystarczyłaby na nia w.yzystkie wymogi i ma chęci. Żal mi, że
wynagrodzenie stażystki pracującej odejdzie i stracimy szansę na takiego praw GOK do końca tego roku. Prośbę uza- cownika.
W chwili obecnej GOK w Sannikach zasadniała tym, że jest problem z wykorzystaniem urlopów wypoczynkowych przez trudnia dwie osoby na pełny etat, instruktor
pracowników i odbiorem dni wolnych za świetlicy będzie mieć zwiększony. wymiar
przepracowane soboty i niedziele. Ośro czasu pracy z 3/4 do pełnego etatu. Ponadto
dekpracuje bardzo prężnie, realizując wiele w GOK pracuje sprzątaczka na pół etatu,

Rada i wójt gminy Sanniki nie
zaakceptowali na sesji 26 czerwca wniosku dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Sannikach
Aleksandry Głowackiej o zwięk
szenie zatrudnienia w ośrodku
o kolejny etat. Pozytywnie ustosunkowano się za to do zwięk
szenia wymiaru CDsu pracy instruktora świetlicy z 3/4 do pełne
go etatu.

P

G

1/4 etatu, na pół etatu pracuje instruktorka w świetlicy w Bar-

księgowa w wymiarze

ciku.

Stażystka, którą dyrektor chciała

za-

trudnić, pracowała w GOK od listopada do

koócaczerwca, ale możliwość zatrudnienia
jej przez ur.zą4 pracy skończyła się.
niosek o zatrudnienia stażystki nie
został zaakceptowany, co tłumaczo..
no brakiem pieniędzy m.in. około 70 tys. zł
na oświatę i innymi koniecznymi do poniesienia wydatkami, jak np. budowa boiska
w Lwówku i remontem w Szkole Podstawowej w Osmolinie.
- Uważam, że wniosek był uzasadnionypowiedziala nam w późniejszej rozmowie
dyrektor GOK - Dość bliskie sąplany U1Uchomienia świetlicy w Lubikowie, chcemy
też z naszymi propozycjami docierać do innych wsi, np. Osmolina, Lwówka, ale to
wszystko wiążę się z koniecznością zaanga(mwk)
żowania pracowników.

W

KOTLY NA EKOGROSZEK
KOTLY MIALOWO.W(GLOWE-~r;g·
GRZEJNIKI ALUMINIOWE
wykonJIJemy
l_,,,,lłt:Je c.o. z 7% VA1
.

* bezpłatne kosztorysy i porady techniczne
ul. Napoleońska 12, tel. (046) 837-83-93
Gt.OWNO, cl. Bielawska 17, tel. (042) 71~·15-26
ŁOWICZ,

~

.
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TEN DOI MA WtASCICIELA

Właściciel

wiadając się

piętrowej

śmiesznie niską. Jest gotowa nadal sprzedać

atrakcyjnej,
kamienicy
położonej na rogu
ul. 11 Listopada i Alei
Sienkiewicza w Łowiczu,
wbrew temu, co twierdzi
dyrektor Zakładu.
Gospodarki
Mieszkaniowej Andrzej
Masztanowicz, nie jest
nieustalony. Dwie
spaelkobierczynie od lat
korespondują z ZGM
- tyle, że nie chcą przejąć

kamienicę,

.N

znawcę

D

Upór dyrektora, upór właścicielek. Rezultat: w centralnym miejscu miasta
zaniedbany, brzydki budynek.
dokonuje się przecież i bez wpisów, dytektor odpowiada, re warszawianka przesłała
mu protokół, z którego wynika, re nabyła
prawo do spadku po konkretnej osobie, ale
nie wynika, re w skład spadku wchodziła ta
nieruchomość. Zchugiaj stronyjednakMasztanowicz wie, iż ten, po kim był spadek,
widnieje w księdz.e wieczystej jako właści
ciel kamienicy. Skąd więc jego upór?
ie wiadomo. W liście do redaktji Barbara Pierścińska, osoba już wiekowa,
pisze o „dziwnych urzędnikach, nie znają
cych prawa, urzędujących w Urzędzie Miejskim w Łowiczu". Jej podejrzenia idąjed
nakdalej. Pierścińska wie, reZGM wpisuje
koszty wykonywanych remontów na hipotekę nieruchomości. Zai:ądała rozliczenia
poniesionych przez ZGM wydatków otrzymała od dyr. Masztanowicza tylko Iakoniczną informację, re koszty utrzymania
nieruchomości w latach 2001-2003 wynosiły 84.848 z.ł, a przychody 73.771 z.ł. Rozliczenia się nie doczekała W rozmowie z NL
_dyr. Masztanowicz., zapytany dlaczego nie
przedstawił rozliczenia, odpowiedział, re
dopóki nie jest ona wpisana do księgi wieczystej, nie może uznać Pierścińskiaj za wła

N

Ś<?icielkę-idlategoniemorejejprzedstawić

rozliczenia: (sic!)
A kwoty wpisywane na hipotekę nie
są małe - i ZGM sprawia wrażenie, jakby
był zainteresowany tym, by jeszcze
rewłaścicielernkarnienicyjestBarbaraPier- wzrosły. Dopiero na wyraźne żądanie
ścińska, byłby dopiero wpis w księdz.e wie- Pierścińskiej odstąpiono od planów reczystej. Na naszą uwagę, re wpis nie jest montu elewacji, który miał kosztować
obligatoryjny, re obrotu nieruchomościami 47 tysięcy złotych.

.

.

GRANITOWE

ORAZ INNE WYROBY
Z UMIENIA NATURALNEGO
oferuje Zakład Kamieniarski
ul. Lotnicza 2Q (obok nowej straży)

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

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

.

AndrzeJ Masztanowicz., którego numer telefonu komórkowego doskonale zna, proponował jej już, re byłby zainteresowany
kupnem niej domu po tym.jak ona zadeklarowała chęć jego sprzedazy. Zapytany
przez NŁ czy to prawda, dyrektor odpowiedział re tak, ale zastrzegł, re mówił to
jako przedstawiciel miasta. Miasto zresztą
zadeklarowało już chęć kupna tej kamienicy
także oficjalnie - w piśmie podpisanym
przez burmistrza Ryszarda Budzałka, datowanym 2 listopada 2004, podał on cenę:
150 tysięcy złotych. Właścicielka, wypo-

równąjej

rzeczo-

.

ie zgadza się natomiast na dokonywanie modernizacji bez jej zgody. - Zgła
szało się do nasjuż wielu urzędników:: pisze
do NL Barbara Pierścińska - którzy chdeli
la.pić ten dom za grosze, strasząc moją córkę, że niebawem już miasto nam ten dom
zabierze - za dhlgi, za remonty, którymi obciąży hipotek{.
Właścicielka wie jednak, re wszelkie roboty dokonywane w jej domu, a przekraczające zakres ni~ej konserwacji są przy braku jej akceptacji - bezprawne. I tego
prawa do decydowania o swej własności ma
zamiar przypilnować. Uważa, re żadne prawo nie nakazuje robienia łazienek w ruinie,
jaką ten dom jej zdaniem jest, przebudowywania komórek, robienia kosztownej bramy
wjazdowej itd., które to prace zostały wykonane - bez jej zgody.
BarbaraPierścińskaniezgłosiładotądza- miaro przejęcia od ZGM zarządu nieruchomością. Prawdopodobnie nie chce siępodej
mować zadania, które przerasta już jej siły.
Ale chciałaby za godziwą cenę budynek
sprzedać. Cena zaproponowana przed blisko dwoma laty przez burmistrza Budzałlka
sprawia wrarenie takiaj, która ma doprowadzić do tego, re do transakcji nie dojdzie.
Z drugiej strony właścicielka dotąd nie zaproponowała od siebie innej kwoty. Jeśli nie
wystąpi z propozycją, patowa sytuacja
trwać będzie dalej- ze szkodą dla wizenmku
miasta.
(wal)

Gdy będzie chlodniei
1ac1nq latać na Powstańców

P

racownicy Zakładu Usług Komunalnych w Łowiczu, dokonali w końcu
naprawy nawierzchni ulicy Kiemozkiej.
Dziury, głębokie na kilka, a nawet kilkanaście centymetrów, od dłuższego czasu denerwowały kierowców. Temat ich likwidacji kilkakrotnie pojawiał się w interpelacjach
radnych miejskich, zarówno na sesjach Rady
Miejskiej jak i podległych jej komisjach.
Obok ul. Kiernozkiej radni zwracali uwagę takre na stan dwóch innych ulic: Kaliskiej, zwłaszcza na zakręcie, sąsiadującym
z wjazdem na teren PKP, oraz ul. Powstań
ców, na odcinku od skrzyż.<>wania z ul. Kaliską do skrzyżowania z ul. Sikorskiego.

Wicedyrektor ZUK Tadeusz Dutkiewicz
re ulice te czekają na łata
nie. Naobecnąchwilęniernamciżliwości by
skierować do tych prac odpowiednią liczbę
ludzi, a to z powodu durego obłorenia ZUK
wykonywanymi na terenie Łowicza pracami inwestycyjnymi, sieciami kanalizacyjnymi, wodociągowymi, drogami itd.
Najprędzej prace ruszą tam, gdy spadnie
temperatura powietrza, bo spędzenie przez
pracowników całego dnia gdy temperatura
powietrza sięga 30°C, przy kotle, któl)'IIl temperatura osiąga kilkuset stopni jest
zbyt dużym obciąż.eniem.
(tb)
powiedział nam,

w

Napisy na pomniku Grabskiego to
wątpliwa ozdoba.

Pobazgrany
pomnik premiera ·
omnik Władysława Grabskiego, stow Łowiczu w cichym zakątku
pasażu noszącego jego imię, od dłuż
szego czasu jest „ozdobiony'' różnymi napisami. Uwagę na pomazany pomnik zwrócił nam jeden z czytelników, zadając przy
okazji pytanie czy miajsce, w któl)'IIl stoi
pomnik, jest odpowiednie.
Przypomnijmy, że został on kilka lat
temu przeniesiony do pasażu spod katedry
na Starym Rynku, to miało być lepsze miejsce, tym bardziaj, re po sąsiedzku znajdował się wtedy bank PBG, który zabiegał
o takie sąsiedztwo. Deklarował on wtedy
opiekę nad pomnikiem. Obecnie banku już
nie ma, został wchłonięty przez Pekao SA.
Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych
w ratuszu Paweł Gawroński powiedział
nam, re pełną opiekę nad pomnikiem sprawuje miasto. Zadeklarował też, re zadecy- ·
duje o środkach jakie zostaną użyte do starcia wykonanych flamastrem napisów.
Zofia Szałkiewicz, dyrektorka Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych m 4 w Łowiczu,
który od ubiegłego roku nosi imię Władysła
wa Grabskiego, wie o napisach na pomniku.
W szkole zrodził się nawet pomysł, by podjąć inicjatywę przeniesienia go na teren szkoły, gdzie stojąc za ogrodzeniem byłby mniej
narażony na niszczenie. Od pomysłu jednak odstąpiono po rozmowach z potomkami Władysława Grabskiego, którzy nie chcieliby, by pomnik po raz drugi był przenoszony, tak jakby komuś wadził. Pozostaje
więc nadzieja, re wandale przestaną pisać
nametalowaj płycie pomnika a ratusz zwróci
większą uwagę nie tylko na kwiaty pod
pomnikiem, ale i na to, w jakim jest on
stanie.
(tb)

P

jący

MIAlES WYPADEK

W ramach projektu PUP
or anizu·e: STAŻE ZAWODOWE
Projekt adresowany jest do młodzieży poniżej 25 roku życia,
bezrobotnych pnez okm do 6mlesiQcy, bez doświadczenia zawodowego

Zapraszamy pracodawców oraz osoby bezrobotne
do udziału w realizacji programu.
Szczegółowe informacje można uzyskąć

• jako pieszy, pasażer, kierowca
.fOIW!.VPRAWNE
• ktoś bliski ci zmarł wskutek wypadku
• BEZPt.MNE
• nie otrzymałeś odszkodowania z OC sprawcy
DOJAZD
jako zadośćuczynienia, odszkodowania z tytułu DO KLIENT!.
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 s11:

Bezrobotni objęci zostaną również usługami
Pośrednictwa pracy i Poradnictwa zawodowego

~

wPowiatowym Urzędzie Pracy

wŁowiczu ul. Stanisławskiego 28 pokój nr 6,9 tel. (046) 83741-20, 837-07-76

Do NAS

JAŁOWICE

HODOW LANE
cielne HF • 20 szt.
~
Tel. (0-52) 322-72-75, 0-608-686-667

• Produkujemy kostkę
brukową granitową

.

· Przy. tym, Jak UJ~wrna ,warszawianka,

TANIE NAGROBKI
Łęczyca,

ale za godziwą cenę,

wartości, określoną przez biegłego

zarządu nieruchomością.

om jest widoczny dla każ.dego, znajduje się w ścisłym centrum miasta,
swym wyglądem nie przynosząc mu chluby. Jego stan był przedmiotem dyskusji na
spotkaniusarnorządumieszkańcówuschyłku ubiegłego roku. wjego następstwie powstał kr(>tki tekst w NL, w któl)'IIl opieraliśmy się na wypowiedziach Andrzeja Masztanowicza, dyrektora Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej, administrującego budynkiern. Masztanowicz twierdził, re spadkobiercynie wYstąpili 0 nabycie spadku, a pani
za spadkobiercę się podająca nie przedstawiła żadnych dokumentów potwierdzających jej prawa do budynku.
Tymczasem po naszej publikacji zgłosiła
się do redakcji pani Barbara Pierścińska
z Warszawy, twienlząc - i poświadczając to
dokumentami, re jest pełnoprawną, wraz
z córką, współwłaścicielką kamienicy. Jest
wnuczką Marcina Brockiego, który ten dom
pobudował przed około półtora wiekiem.
Ich współwłasność jest potwierdzona prawomocnymi postanowieniami sądów
o stwierdzeniu prawa do spadku po ostatnich prawnych właścicielkach, wpisanych
w księdze wieczystej tej nieruchomości.
Barbara Pierścińska, po przejęciu prawa do
kamienicy, nie dokonała jednak nowego
wpisu w księdz.e wieczystej, co wydaje się
być jednym z powodów konfliktu z ZGM,
który administruje budynkiem, po śmierci
poprzedniego właściciela, od roku 1987.
Bo o konflikcie można bez wahania mó'.
wić. Dyrektor Masztanowicz twierdzi, re
dla niego stuprocentowym dowodem tego,

delikatnie, uznała tę kwotę za

Hurtownia hydrauliczno-budowlana w Mysłakowie
przy trasie na Skierniewice (widoczny napis ULRICH)

f
CUl\t'CtĄy
ZAPRASZA od pon.

Aneto Kaźmierczak

do pt. 8-17, sob. 8-14

ŁOWICZ, ul. STARY RYNEK 16
~
(wejście od ul. Pijarskiej}. tel. 0691-961•259

wprowadza sprzedaż

z 50%
rabatem
na wszystkie towary .
Zapraszamy codziennie od 8 do 17. w soboty od 8 do 14

-

-

8
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NICI Z EKRANOW .1Z WYCISZENIA

Miały być ekrany dźwiękochłon
ne, dodatkowe nasadzenia zieleni, które „uciszą" wiadukt na Poznańskiej ~Łowiczu - nasadzenia
były, ale posadzono drzewka
i krzewy, które będą rosły przez kilka najbliższych lat. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
stoi na stanowisku, że ekrany
dźwiękochłonne na wiadukcie nie
spełniłyby swojej roli i nie ma moż
liwości technicznych do ich zamontowania. Tymczasem wiadukt, wraz z rosnącym natężeniem
ruchu, jest coraz głośniejszy.

obrze o tym wiedzą mieszkańcy ulicy
Legionów na Korabce i innych ulic
w sąsiedztwie wiaduktu w ciągu ulicy Poznańskiej - mieszkańcy, o których z.apomniała łódzka dyrekcja dróg krajowych i z.apomniało też miasto, w którego imieniu wiceburmistrz Paweł Bejda obiecywał pilnować
sprawy i starać się o zamontowanie ekranów dźwiękochłonnych . Czy wiceburmistrz Bej da pilnował i naciskał na dyrekcję
drogowców w tej sprawie? Zapytany podczas kwietniowej sesji Rady Miejskiej
w Łowiczu przez radnego z dzielnicy Korabka Tomasza Fidrycha o to, co dalej
w sprawie ekranów na wiadukcie odparł, że
właśnie zlecił Wydziałowi Spraw Komunalnych napisanie kolejnego „ostrego" pisma
do łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi. Zapytany o to samo przez Nowego Łowicza
nina ponad dwa tygodnie później odparł, że
„pismododyrekcjijestjużnaukończeniu ..".
-Jak Łowicz nie naciska, to ja się nie dziwię
urzędnikom z dyrekcji dróg. że mają w d ..
ekrany na wiadukcie na Poznańskiej. To
urzędnicza opieszałość - powiedział nam
jeden z mieszkańców Korabki.
- W Kutnie są ekrany, w Sochaczewie też
są, a domy tam są sporo dalej od trasy. To
żenada, że u nas nie ma - powiedział nam
radny Fidrych.

D

nów dźwiękochłonnych ma sens wtedy, jeśli c.harakteryzują się one ciągłością, co
w Łowiczu ponoć nie jest możliwe z uwagi
na zjilz.dy i skrzyżowania Poznańskiej z innymi drogami. Dyrektor Jezierska pisze po- ·
nadto, że ,,mając na uwadze dobry odbiór
społeczny i poprawienie klimatu akustyeznego przeprowadzone zostaną nasadzenia
zieleni na wiadukcie".
- Gdyby to od nas zależało... - mówi wiceburmistrz Bejda. Co jednak miasto zrobiło
w tym kien.lnku? Od ubiegłego roku niewiele -jeśli nie nic. - Naczelnik Gawroński przygotowuje kolejne pismo do dyrekcji w lodzi.
Będziemy z nimi rozmawiać wyłącznie na
piśmie... - twierdził w maju 2006 roku wicebwmistrz Bejda. Od grudnia 2005 roku nic
jednak w tej sprawie nie drgnęło, a na nąsa
dzenia zieleni robi się zbyt późno. - Nie Iwjarzę, czy zrobili te nasadzenia, spytam pracownika.. . - rozbrajająco szczerze mówił
wtedy wicebwmistrz Bejda.

Ekranu nie da sit
za ontować?
Na

nasz~

zapytania o losy ekranów

dźwiękochłonnych na wiadukcie na Poznań

ski ej łódzki oddział GDDKiA wyjaśnia:
-Stosowanie ekranówłl'.)ll7Ulga dysponowania szerokim pasem terenu (szczególnie
w przypad/a.i walów ziemnych) umożliwia
jącym lokaliz.acjęwyi,ej wymienionychobiek- Ruch na „dwójce" jest ogromny. Ludzie mieszkający najbliżej trasy nie otwierają okien - lub głuchną.

Uciszanie. sadzonka i?
Łódzki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad nie z.amierza instalować w Łowiczu ekranów dźwiękochłon
nych i dla uspokojenia tłumaczył, że można
„uciszyć wiadukt" dodatkową zielenią. Obiecywano nasadzenia zieleni, która miały poprawić ,,klimat akustyczny" w sąsiedztwie
wiaduktu. - Może parę listk/Jw trmiy więcej
wyrosło... Ja żadnych dodatkowych nasadzeń nie widziałem -twierdzi radny Fidrych.
Dyrektorka GDDKiA w Łodzi Małgo
rz.ata Jezierska twierdziła już w ubiegłym
roku, w piśmie skierowanym do miasta, że:
- Nie ma warunków technicznych na zainstalowanie ekranów dźwiękochłonnych na
wiadukcie, gdyż jest na nim za mało miej-

sca. -Wedługtejżedyrekcjistosowanieekra-

Zanim posadzone na wiadukcie ,drzewka i krzewy wyrosną. miną lata,
wtedy ochronę przed hałasem zapewnią raczej iluzoryczną.

tów budowlanych. Jednocześnie pragniemy
na jakość taboru samochodowego korzystające
go z dróg, którego stan (z uwagi na dużą
ilość wyeksploatowanych egremplarzy sprowadzanych do Polski) nie spełnia ani nonn
dotyczących emisji spalin, anipoziomów emisji hałasu - czytamy w piśmie, które otrzymaliśmy na zapytanie w sprawie ekranów."
Według dyrektor Małgorz.aty Jezierskiej,
która.podpisała się pod pismem, istniejące
zwrócić uwagę, iż nie mamy~

a nawet

z.agospodarowanie terenu tj. trzy skrzyżo
wania i konieczność zachowania zjilz.dów
na prywatne posesje od ulicy Poznańskiej,
wyklucza możliwość zastosowania ekranów
akustycznych. .zdaniem GDDKiA ekrany
akustyczne, aby spełniały swą rolę, muszą
charakteryzować się ciągłością. - Przerywanie tej cU:Jglości w rejonie sknyżowań i zjazdów, nie do uniknięcia na analizołVanym terenie, powoduje bezcelowość stosowania tych
urządzeń, które w takich warunkach nie .

mogłyby efektywnie działać - czytamy
w piśmie. Ponadto dyrekcja stoi na stanowisku, że uruchomienie w lipcu autostrady
A-2, która przejmie część ruchu z drogi krajowej nr 2, wpłynie na zmniejszenie natęże
nia ruchu tranzytowego (w tym pojilz.dów
cięŻkich) na Poznańskiej i poprawi ,,klimat
akustyczny" w sąsiedztwie tej ulicy. To akurat jest zupełna nieprawda, bo nawet te cię
żarówki, które pojadą A-2, potem i tak na
ten odcinek „dwójki" wjadą. Sytuację poprawić może tylko dociągnięcieA-2 do Warsz.awy, a to jeszcze kilka lat.
GDDKiA uważa, że sprawę załatwiło
przeprowadzone w listopadzie 2005 .roku
dosadzenie dodatkowej zieleni. -Przy doborze zieleni brano pod uwagę warunki glebowe, klimatyczne oraz sąsiedztwo drogi- czytmny w piśmie. Zgodnie z zamówieniem
posadzone miały być następujące rośliny:
świerk klujący- sztuk 33, lipa szerokolistna
- sztuk 31, klon jawor - sztuk 31, tawuła
wierzbolistna - sztuk 60, śnieguliczka biała
- sztuk 175 i ligustr pospolity - sztuk 96.
- Być może z uwagi na niewielką wysokość
sadzonek (w stosunku do istniejących drzew
i knewów) powyższe prace i efekt końcowy
uszedł Pana·uwqdze- próbowano nam wyjaśniać w GDDKiA. Zdaniem mieszkańców
dosadzona zieleń nie będzie przeszkodą dla
hałasu z wiaduktu, który-codziennie słyszą.
Zdaje się to potwierdzać sama dyrektor Jezierska, która napisała w odpowiedzi do nas,

że:

- Posadzona zieleń ma pełnićfankcję esoraz w mniejszym
stopniu ekologiczno-ochronną (naturalny.filtr
- ochrona przed zanieczyszczeniami powietrza).
tetyczno-krajobrazową

lor•y przekroczone,
wartości progowe nie
Decyzje o potrzebie lub braku potrzeby
zainstalowania ekranów dźwiękochłonnych
miały zapadać na podstawie przeprowadzonych w wakacje oraz w październiku 2005
roku pomiarów ruchu samochodów i ~
ziomu hałasu wzdłuż ulicy Poznańskiej.
Pieiwszą turę badań poziomu hałasu i natę
żenia ruchu łódzki Instytut Techniki Cieplnej z.akończył już pod koniec sierpnia tego
roku Trzy punkty pomiarowe, w tym jeden tzw. „punkt skargowy" (w sąsiedztwie
bloku przy ulicy Kwiatowej) były zlokalizowane w Łowiczu Od połowy września
do końca pażdziernika ten sam instytut prowadził drugą, identyczną serię pomiarów.
Łódzki oddział GDDKiA odpowiedział
miastu, że owszem - normy hałasu są przekroczone, ale tzw. wartości progowe hałasu,
które zmusiłyby GDDKiA do natychmiastowej reakcji i na przykład zamontowania
ekranów dźwiękochłonnych, nie zostały
przekroczone. Łowiczanie z Korabki mieszkający niedaleko wiaduktu żartują: - To znaczy, że u nas jest jeszcze za cicho...
Marcin Kucharski

oraz wiele innych ofert pożyczkowych
do 15.000 zł
Kredyty na dowód:
Kredyty bez zabezpieczeń :
do 20.000 zł
Maksymalnie:
do 40.000 Żł
Okres kredytowania:
do 60 miesięcy
Decyzja kredytowa:
od 7 minut
od 400 zł
Minimalny dochód:
Programy redukcji rat: do 50% niższe raty

oferuje autoryzowany dystrybutor
óleju opałowego P.KN ORLEN S.A.

ŁOWICZ, ul. BROWARNA 1OA
(od strony Al. Sienkiewicza)

MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU NA RATY!

tel./faxJ0-46) 837-82~71

Firma „KOPER" Spółka Jawna
PILASZKÓW 18 k. ŁOWICZA
tel./fax (046) 837· 13·58,
bezpłatna informacja 0800 50 50 39

DLA STAŁYCH KLIENTÓW:
„~·..up~- i<1a

aty

• wymagamy tylko 500 zł dochodu
• proste i szybkie procedury
• bez o~at wstępnych

ION!lł·HWD3

SPECJALNA OFERTA DlA EMERYTÓW IRENCISTÓW
- BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH!!!

łoiłJllłB!DlłJiaDVfila~IMim

lowiczt ul. B~o~arna 8,j0-46) 837·8!·17~

SKOKp
RAFINERIAlJ

ŁOWICZ,

ul. BROWARNA 1O
TEL. (0·46) 830·03·08
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z RFN. Dekadę później niewiele brakowało, aby ukazała się w nakładzie 5.000 egzemplarzy dzięki Towarzystwti Gospodarczemu z Warszawy. Przymiarki do wydania
miały też miejsce w 1986 roku, gdy Łowicz
obchodził 850-lecie i w 1994 roku, z.inicjatywy ,,Nowego Łowiczanina". Wówczas
przedstawiało
miała to być praca zbiorowa, którą współ
i dokumentowało całościowo, tworzyć mieli Henryk i Anna Świątkowscy
choć gotowa do druku
- znani łowiccy etnografowie. Barierą.jakiej
nie udało się nam pokonać był skład nut- nie
książka jest już napisana.
dysponowaliśmy specjalistycznym oproNa przestrzeni minionych
gramowaniem Z opowiadań Mariana Mo30 lat kilkakrotnie wydawało
skwy wynika, że Łowickie Towarzystwo
się, że doczeka się ona
Przyjaciół Nauk, pochlebnie wypowiadając
się o książce, nie było nią zainteresowane,
druku, ale wciąż
bo jej wydanie byłoby zbyt kosztowne.
do tego nie doszło.
ruga książka- ,,Na łowicką nutę", jest
już mniej obszerna, bo jej objętość to
70-Ietni obecnie Marian Moskwa - bo to
on jest autorem opracowania - wciąż dekla- 141 stron maszynopisu. Zawiera 8 opracoruje, że zależy mu na wydaniu tego, co jest wanych programów dla zespołów wokaldorobkiem jego życia, ale nie zamierz.a nikogo o to prosić. Uważa, że mnóstwo ludzi
wie, iż mil kilka książek gotowych do wydania, więc zainteresowani powinni sami :zło
żyć mu propozycję. On sam jest poważnie
chory, ma problemy nawet z chodzeniem.
Marian Moskwa urodził się w 1936 roku
w Sielcach w gminie Łyszkowice, jak sam
mówi ,,na podłowickiej wsi". Gdy kończył
szkołę podstawową, zastanawiał się, czy
nie iść do szkoły na Blich. W swojej własnej
ocenianie nadawał sięjednakna gospodarza,
bo bał się zwierząt, zwłaszcza dużych. Od
,,ludowizny" jednak nie uciekł, choć w Łowi
czu mieszka od 1950 roku. Jest magistrem
sztuki, emerytowanym nauczycielem.
- Myślałem, że 870-lecie to dobra okazja,
aby je ł!Ydać - mówi Moskwa pokazując
nam zbindowane maszynopisy z tytułami
i zdjęciami. Numerem „I", na którym najbardziej muzależyjest,,Łowicki fołklormu
zywxry". Jest to bard:z.ci'obszema praca (ob- Marian Moskwa
jętość 631 stron maszynopisu), o charakterze naukowym, dokumentująca łowicką no-instrumentalnych, składających się zwymuzykę ludową. Muzykę, którą zbierał branych łowickich pieśni lodowych, przy
ponad 50 lat, następnie porządkował i opra- których wokalistom towarzyszy kapela
cowywał te zbiory okoł9 roku. To była oraz wybranych tańców opartych na momrówcza praca, bo pisał ręcznie, poprawia- tywach ludowej muzyki łowickiej.
jąc i przepisując kilka razy.
Kolejna książka- ,,Zbiór łowickich pieśni
ego zdaniem niewiele brakowało, aby i tańców ludowych na flet prosty" powstała
praca ta została wydana w ubiegłym z potrzeby serca, gdy wnuk pana Mariana roku przez Łowicki Ośrodek ~ultury, ale Piotr - rozpoczął naukę gry J!a flecie. Manie były to pierwsze przymiarki do jej wy- szynop.is tego opracowania liczy 65 stron,
dania Już w 1979 roku interesowało się nią na których są utwory na flet solo i w dudrezdeńskie wydawnictwo, a w połowie lat etach. Również do grających na flecie adre80-tych - inny niemiecki wydawca, ale tym sowana jest kolejna praca ,,Zbiór łowickich
razem z Frankfurtu nad Menem, a więc przyśpiewek weselnych na flet prosty", ma

Ziemia Łowicka
nie doczekała się,
jak do tej pory, naukowego
. opracowania swej muzyki
ludowej, które by ją

interesowani tym, co napisał? Być może,
ale jednego jest pewien - monografia ,,Blichowiaków'' ma małe szanse. Jest napisana
bardzo krytycznie, bez owijania w bawełnę.
- Nic nie zmyślałem, pisałem tak, jak było mówi pan Moskwa - Pracowałem nad nią
rok Włożyłem w to dużo pracy. choć nieraz
leżałem w łóżku.

- Znałem folki.or i poznawałem go znacznie wcześniej, niżpoznałem nuty. Dopiero na
studiach dowie.działem się, że mam dobry
słuchmuzyczny-opowiadaMarianMoskwa

D

Książki

napisane przez pana Moskwę to dziewięć tytułów, przepisanych
na maszynie, zabindowanych, opatrzonych zdjęciami.

ona objętość_ 162 stron. Z kolei ,,Pieśni łowic
kie" to śpiewnik dla chórów równych i mieszanych, który mieści się na 218 stronach
ffiaszynopisu, natomiast ,,Primki łowickie"
to 8 programów artystycznych - 2 obrzę
dów i 6 suit - opracowanych z myślą o ze-

folklorystycznych pieśni i tańca.
Ostatnie trzy prace Mariana Moskwy
to historia działalności artystycznej zespołów: ,,Budowlani", ,,Boczki Chełmońskie"
i „Blichowiacy". Czy oprócz ratusza lub
Łowickiego Ośrodka Kultury byliby inni za-

Nowe parkiety ws·zkołach
wgminie Nieborów
a dniach rozpocząć ma się układanie
nowego parkietu na sali gimnastycznej gimnazjum w Kompinie. Obecnie
pracownicy gminnej brygady remontowobudowlanej czekają aż wyschnie wylewka
poziomująca. Wcześniej sporo namęczyli
się z usuwaniem starej, mocno zagrzybionej
już podłogi.
W tym tygodniu zakończyły się też wylewki poziomujące w dwóch klasach Szkoły Podstawowej w Bobrownikach. Do tej
pory w salach tych na podłogach były połoi.one płytki pcv. Za jakiś tyPzień, po wyschnięciu zaprawy, rozpocznie się ulcłada
nie parkietów.
Obecnie trwają też prace przy cyklino. waniu jednego ze szkolnych korytarzy
w SP w Dzierzgówku. Gmina posiada wła
sną cykliniarkę, tak więc i w tym przypadku prace wykonuje gminna brygada. •
(wcz)

N

z

Znad ogrodzenia placu budowy przy zbiegu Końskiego Targu i ul. Kaliskiej
w Łowiczu widać już bryłę nowej siedziby Sądu Okręgowego i Prokuratury
Rejonowej w Łowiczu. Budynek ma dwie kondygnacje, na trzeciej planowane
jest poddasze użytkowe. Obecnie mury sądu już stoją, trwają prace przy kryciu
dachu. Budowa, prowadzona przez firmę „Budimex-Dromex" ruszyła w grudniu ubiegłego roku i trwać będzie 3 lata. Nowy sąd będzie mieć powierzchnię
3. 686 m2, inwestycja kosztować będzie kilkanaście milionów złotych.

o.wa

:: O.Cert - ewope ' certyfikat jakości przyznany OkNOPLAST.fCraków jako
. jedynej firmie w Polsce
:: Lider Rynku
- nagroda NiezaleZnej Kapituły Ekspertów dla napepszej
Polsce firmy produkującej okna PVC
.. ~w Polsce - szyba TH
INE 1, o znakomitym współczynniku

-Nowe ogrodzenie współgra z. nowymi tynkami na gmachu pobernardyńskim w Łowiczu

Pół miliona od marszałka

P

ół miliona :złotych, dwa razy więcej niż w roku

ubiegłym, w formie dotacji z Urzędu Marszał
kowskiego otrzymało Kolegium Nauczycielskie
w Łowiczu na remont swego budynku pobernardyń
skiego z XV wieku. - Cieszę się, że za pól miliona złotych
uda nam się dolwńczyć elewację- mówi dyrektor Kolegium Nauczycielskiego Bogdan Talarowski. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku nowe tynki pokryły ścia
nę budynku od strony południowej i północnej. Od
strony południowej kolegium ma też nowe ogrodzenie,
zostało również podłączone do miejskiej sieci ciepłow
niczej. Zakończyły się też trwające od maja prace przy
budowie nowego ogrodzenia kolegium od strony SP nr
4 oraz od ul. Bernardyńskiej. 17 lipca rozstrzygnięty
zostanie przetarg na położenie tynków zewnętrznych
i wymianę instalacji elektrycmej. Prace ruszą w drugiej
połowie wakacji.
(eh)

społach

Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego myślał początkowo o studiach na wydziale wokalnym. Nie było go jednak na to stać, więc
poszedł uczyć się w Studium Nauczycielskim w Łodzi i został nauczycielem Potem
trafił na wydział dyrygentury chóralnej ówczesnej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie (obecnie Akademia
Muzyczna). Studia skończył z wyróżnieruem
a na egzaminie dyplomowym śpiewał chór
prowadzony przez niego w łowickim Studium Nauczycielskim. W trakcie swojej pracy zawodowej w Łowiczu prowadził orkiestrę dętą orkiestrę symfoniczną, zespoiy
instrumentalno-wokalne.
dok na str. 25

przenikałności

cieplnej - GRATISm
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Zakonnice prowadzące dom dziecka, prosiły w Łowiczu o wsparcie
Patrycja miała dwa lata kiedy trado domu dziecka prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa w Lublinie.

zu.sa, które w ostatnią ńiedzielę odwiedziły nie placówka, warszawski architekt wyko-

na Koralx:e, aby zapoznać
ludzi z charyzmatem zgromadzenia, a taicie
w celu zbiórki pieniędzy na budowę nowego domu dziecka.
becniena terenie naszego kraju istnitją
/
dwa takie domy dziecka, w Siennicy
yła wtedy strzępem człowieka, nie
miała podstawowych odruchów dziec- i Lublinie. Prowadzący je zakon funkcjonuje
ka w tym wieku: nie potrafiła mówić, śmiać w Polsce od siedemnastu lat, ma duchowość
się, płakać, nie była w stanie do nikogo się franciszkańską. Domy nie są duże, do dzieci
przytulić. To dziwne, ale wydawało się, iż podchodzi się w nich bardzo indywidualnie.
nie odczuwa nawet bólu. Tylko niezadowo- Ośrodki nie przypominają bezdusznych
lenie okazywała dziwnym prężeniem ciała. molochów, bliżej jest im do rodzinnych doPo około dwóch miesiącach opiekująca się mówdziecka,dziecirnająopiekęcałodobową,
dziewczynką siostra zakonna przybiegła do a zakonnice są w nich i matkami, siostrami,
innych sióstr ze łzami w oczach. Dokonał przyjaciółkami, i nauczycielkami młodych
się przełom, Patrycja po raz pieiwszy ją dziewcząt
Dziś z braku wolnych miejsc, <:zJi;ć osób
objęła Od tego momentu zacz.ąJ- się powrót
dziewczynki do normalnego życia. Dziś, potrzebujących siostry odprawiać muszą
sZC7.ęŚliwe, zdrowe dziecko znalazło dom z niczym, stąd potrzeba budowy nowego
domu, który powdy w Wąwolnicy za
w rodzinie adopcyjnej.
Opisany przez nas przypadek to tylko Lublinem. Od pół roku zakonnice odwiejeden z wielu podobnych, jakie mogłyby dzają różne parafie, prosząc ludzi o datki na
opowiedzieć zakonnice ze zgromadzenia ten cel. Jak do tej pory dobry człowiek ofiaSióstr Kapucynek Najświętszego Serca Je- rował im za darmo działkę na której powstałowicką parafię

fiła

B

Pielgrzymowanie
z Marianami pieszo
do Lichenia

·o

Idą

nał nieodpłatnie projekt budynku. Na razie
zakonnice potrzebują pieniędzy, aby przynajmnitj pobudować dom w stanie surowym,
o dalsze pieniądze będą się starać.
Do parafii na Korabkę zawitały dzięki
bliskimkontaktomzproboszczemksiędzem
Wiesławem Frelkiem. Proboszcz pochodzi
z Siennicy nieopodal Mińska Mazowieckiego, gdzie siostry mają jeden ze swoich
domów zakonnych. W niedzielę 9 lipca na
każ.dej mszy świętej trzy młode zakonnice
z domów zakonnych w Lublinie, Siennicy
i Piaskach, opowiadały o swojej pracy, charyzmacie zakonu, a po mszach zbierały do
puszek datki.
Jak opowiadają, w swojej pracy codziennie próbują przywrócić małego czło
wieka do życia, gdyż jak mówią, czło
wiek bez miłości umiera. - To są nasze
dzieci - mówią o swoich wychowankach.
- W ciągu tych lat uczymy się siebie nawzajem, staramysię aby opuściły nasz dom mając
pewienfandament, aby swoje przyszłe życie
oparły na Bogu.

mimo
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Firmo AGRO·BUD oferuje Państwu
+MATERIAŁY BUDOWLANE

„

drewno, cegły, stoi, cement, wopno, piasek do tynków,
t.ódt
cement li od 295 zł
W~GIEL kostko, orzech, miufy

„ EKO-GROSZEK workowany
„ oraz NAWOlY

-~

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

Ośrodek

Krzysztof.Bandos
ul. Słowackiego 44

Łowicz,

Tel. 0-46 837-02-58, O 502 278 722

ZAPRASZA

.PRAWAJ'Azov 1,..~

budują

KAT. A, B, B+E
Rozpoczęcie

.

kursu:

Znoidą tom Poństwo SZEROKI ASORTYMENT NAWOZOWY

PROWADZIMY ZAPISY NA KURSY:
• kandydatów na instruktorów nauki jazdy

Każdy kto chce wspomóc budowę nowego domu dziecka może wpłacić najmniejszą nawet kwotę na konto: Bank Pekao S.A Oddział w Lublinie. Nr konta bankowego: 64124015031111001008908088.
Siostry wdzięczne będą za kairlą pomoc,
codziennie modlą się za osoby, które okaza(wcz)
ły serce.

Ma.rta

nauki jazdy
• instruktorów
na certyfikat kompetencji

!~

Kędzierska

W

,_.1:47()CJ~CJI

E\Q Firma handlowa
UG I

UNIGLOB w Strykowie
I

d trzech lat sołectwo Janinów
w gminie Bielawy, zarówno OSP,
jak i KGW, korzystają z dwóch sal
w budynku po byłej szkole podstawowej. Na ostatniej sesji, 30 czeiwca Rada
Gminy Bielawy jednogłośnie zdecydowała się bezterminowo użyczyć te pomieszczenia sołectwu.
Pozostałe pomieszczenia niedużego
budynku z użytkowym poddaszem przeznaczone zostały na lokale komunalne.
(eb)
Mieszkają w nich dwie rodziny.

O

ny koszt wykonania zadania. Przypomnijmy, że w budżecie miasta przewidziano na
ten cel 200 tys. zł. Kolejny paetarg odbę
dzie się w pieiwszej połowie sierpnia. Zdaniem Pawła Bejdy, opóźnienie w realizacji
sali kinowej nie będzie znaczące, sala ma )
być gotowa na przyjęcie widzów po zakońcwnych procedurach odbiorczych w li- I
(tb)
stopadzie.

poprowadzi warsztaty

Osoby chętne do wzięcia udziału na do dziś wystawę prac powstałych w trakw warsztatach ceramicznych, winny cie nauki.Obecnie młodzież poznać będzie
się zgłaszać do Gminnych Ośrodków mogla więcej technik ceramicmych, zapoznać się ze sprzętem, różnymi rodzajami
Kultury w Bolimowie i Nieborowie.
pieców, gdyż warsztaty odbywać się będą
arsztaty odbędą się w Michałówku w pracowni artystki.Zajęcia są bezpłatne w gminie Nieborów, poprowadzi je GOK Nieborów organizuje je w dniach
mieszkająca tam artystka Marta Kędzier 25 - 27 lipca, ma już sporą grupę chęt
ska. Podczas ferii zimowych prowadziła ta- nych i jest w stanie zorganizować zajęcia
kie warsztaty w nieborowskim GO.K, wte- dla10-12osób. WGOKBołimówjakna
dy µczestnicy uczyli_ się tworzyć, wypa- razie chętna jest jedna osoba, placówka
lać i szkliwie naczynia japońską techniką prosi o zgłaszanie się chętnych. Jeśli zbieraku. Wtedy artystka przywiozła jeden rze się grupa dziesięcioosobowa, wyjazd
(wcz)
z pieców na miejsce. W GOK oglądać moż- zostanie zorganizowany.

Rzeczoznawca
()()

ograniczeń

poczekać

ylko jedna oferta została złożona w przetargu, który miał miejsce w czwartek
29 czeiwca na wyłonienie wykonawcy prze..
robienia sali widowiskowej Łowickiego
Ośrodka Kultury na salę kinową.
Oferta spłynęła od łowickiej firmy Budowa Andrzeja Mostowskiego. Jak jednak nam
powiedział wiceburmistrz Paweł Bejda, zaproponowana cena przewyższała planowa-

•stropy TERIVA
•płyty stropowe (do 7,20 m)
• sprzedaż piasku sianego
(:~~
i cementu
R-959

nowy

dom.

kręgi, nadproża

Zapraszamy również do Dąbkowic Górnych

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

energiczne,

Stryków, ul. Batorego 27,
tel. (042) 719-94-23, fax (042 719-94-24
1
• usługi transportowe
1
O
•dostawy betonu
• produkcję betonów specjalistycznych
• elementy prefabrykowane:
bloczki, pustaki keramzytowe,

27.07.2006 r. godz. 15.00

wkonkurencyjnych cenach
oroz MATERIAŁY BUDOWLANE, PASZE, OPAŁ

Młode,

Szkolenia Kierowców

www.rondo-lowicz.prawojazdy.com.pl

Gminę Chą

firmę Melkan na zbiorniku retencyjnym
w Mastkach, znajdującym się w pobliżu
tamtejszej szkoły.
Pracownicy firmy wykonali za te pieniądze naprawy jazów, pomalowali metalowe elementy poręczy i uzupełnili ziemią skarpy, zabezpieczyli wały i w koń
cu dokonali odmulenia.
Zlecenie zostało udzielone Mełkano
wi, ponieważ ta firma ponad 1O lat temu
zajmowała się na zlecenie gminy wyko(tb)
naniem zbiornika.

bez

Kino musi

1ol{fjpa1

5 tys. złotych kosztowała

śno konseiwacja wykonana przez łowicką

· Świetlica wJaninowie

upału T

26. pielgraymka z Góry Kalwarii do Lichenia organizowana przez zakon Marianów. pr?zjdzie w tym tygodniu p!Ze'Z gminy Łyszkowice, Domaniewice oraz Bielawy. Pielgrzymi wyruszyli 7 lipca z Góry
Kalwarii, do sanktuarium dotrą, jak co roku,
16 qpca-wuroczystość Matki Bożtj Szkaplerz.Daj. Co ro.ku miesz.kaócy parafii z powiałU łowickiego przyłączają się do .księży
Marianów i idących z nimi pielgrzymów.
Na teren naszego powiatu pielgraymka weszła wieczorem 1Olipca. Na nocleg zatrzymali sięw Bełchowie. ll lipca o 9.30 modlili
sięprzysanktuariumdomaniewickim, aprz.erwę na.obiad o godz. 14 mieli przy kościele
w Qlruślinie. Na przykład z parafii w Chruślinie, doklPpielgrzymi doszli 11 lipca, przyłączyło się kilka młodych dziewcząt - Cie- '-B-ia_ły_;..b_a-'-rs-'zcz z kiełbaskami, kanapki, crasto, owoce i dute ilości schło
SZJ'l19' się zawsze z pielgrz;maw przyłącza- dzonych napoi przygotowali parafianie z Domaniewic dla pielgrzymów,
jącychsiępodrodze.Rośrdemywsilę.Zpo- którzy odpoczywali przy sanktuarium 11 lipca.
wiatu łowickiego przy/ąf::za się co roku kilkadziesiąt osób; z różnych miejscowo.~ci. ce oraz Sobotę. W tym roku pielgrzymom się od 12 do 36 km, w towarzystwie około
SporojestzŁyszkuwic, Domaniewic, Chrn- jest wyjątkowo ciężko z uwagi na upały 160 innych pielgrzymów, z czego więk
ślina- mówi Bogdan Owczarek, kierownik i bardz.owysokietemperaturypowietr.za, dla- szość stanowi młodzież. Z terenu powiaświecki pielgrzymki. Trasa prowadziła tu tego też cz.ęściej niż zwykle się zatrzyrmtją. tu łowickiego co roku przyłlj!.23 się około
(eh)
przez Lisiewice Traby, Chruślin, Piotrowi- Idąc w tej pielgrzymce, dziennie pokonuje 30 osób.

Odmulono zbiornik wMastkach

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

tel. (046) 837-94-50 pn.-pt. 7-21, sb. 8-14
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Przed kolejnym upalnym weekendem oceniamy otwarte kąpieliska w naszej okolicy
traszny upał sprawia, że mimo iż na
terenie powiatu łowickiego nie ma
strzeżonego kąpieliska, ludzie poszukują
każdego, najmniejszego nawet skrawka
wody. W ostatni weekend odwiedziliśmy
wszystkie większe kąpieliska funkcjonujące na naszym terenie, próbując odpowiedzieć na pytanie, gdzie najlepiej szu-

S

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Skierniewicach nie badała wody
z zalewu, sugerując się tym, iż funkcjonuje
tam zakaz kąpieli. Jak na razie takie badania
nie sąplanowane.

Rzeka Rawka

kać ochłody.

Zbiornik
Joachimów .• Ziemiary

ze

Z rokunarokcorazwięcej osób, Skierniewic, Żyrardowa, Sochac7.ewa, a także
Łowicza ciągnie nad stosunkowo nowy
zbiornik retencyjny w gminie Bolimów. Jak
na razie wciąż nieuregulowana jest sprawa
dzieri.awy zbiornika i jego turystycznego
wykmzystania, tak więc jeśli chodzi o samą
kąpiel sprawa nie przedstawia się najlepiej.
W wielu miejscach akwen jest zarośnięty
wodaąroślinnością. Niejestt.eż~ki, więc
chodzi po dnie, woda szybko się

jeśli się

zamula.
Trzydziestohektarowy zbiornik otoczony jest groblami porośniętymi trawą.
Trawa na lato jest wykoszona, tak więc
dostęp do wody, jak i możliwość poleże
nia sobie nad nią nie nastręcza trudności.
Nie ma natomiast przy zbiorniku typowej piaszczystej plaży - wszędzie rośnie
trawa Z grubsza powiedzieć można, że

W miniony weekend

najtłoczniej było

na

Guźni.

Naraziezalewnie]estwłaściwielegalnym
kąpieliskiem. Właściciel Przystani I...echaofe..

ruje więc IllC7.ej możliwość wypoczynku nad
i wypożyczanie kajaków - także na
spływ Rawką. Nie ma tam zatem ratownika,
ani miejsc wydzielonych do bezpiecznego
pływania Zbiornik jest natomiast w miarę
bezpieczny,jego głębokość nie osiąga nawet
dwóch metrów, a dno jest płaskie. Niezaprzeczalnym atutem zalewu jest jego krajobraz. J~oro leży nieopodal Rawki, pośród
KąpieliskanadRawkąprzyciągająprze
łąk i lasów. Wielu letników nie konysta nawet zwody, ale lubuje się w spacerach wokół ciętnie od kilku do kilkunastu osób. Róż
zbiornika, podczas których spotkać można nych - są młodzi wysportowani ludzie,
dzikie zwierzęta, samy, ptaki wodne itp. są dziadkowie i pluskające kilkuletnie
Teren jest oddalony od większych miejsco- dzieci.
wości, co gwarantuje ciszę i spokój.
dok na str. 14
wodą

W upalny weekend ochłody szukano w przydomowych stawkach, w Rawce czy w zalewie Joachimów - Ziemiary.
chociaż nie sposób

naleczterdziestohektarowy
obs?Ju: Ostatnio· z.darzyło się na przykład,
iż zdewastowane zostały pomieszczenia
socjalne przy tamie piętrzącej wodę i na
przykład drzwi z takiego pomieszczenia
wylądowały w zbiorniku.
Nad bolimowski zalew udać się mogą
zarówno ci, szukający spokoju i kameralnej atmosfety, jak i lubiący plażować w
większym gronie. Dużo osób spotkać
możemy w okolicach baru Letnia Przystań Lecha, gdzie szczególnie podczas
weekendow teren tuż przy wodzie jest
szczelnie zasłany opalającymi się ludź
mi. Zbiornik jest jednak tak rozległy, iż
poszukujący intymności bez problemu
znajdą sobie miejsce odosobnione, a doteren jest czysty,

życie dozorować

stęp do wody jest właściwie w każdym
miejscu.
Niezaprzeczalną zaletą tego akwenu
jest dostęp do zaplecza gastronomicznego. W Letniej Przystani Lecha kupić
można coś do picia, do zjedzenia, w tym
kiełbaski z grilla, czy specjalnąpotrawę
skwarkę bolimowską - również z grilla,
zjeść można lody, posiedzieć w chłodzie
pubu itd. Nie brak miejsca do zaparkowania, choć od I Olipca właściciel terenu
nie dopuszcza samochodów nad samą
wodę, a wjazd na teren przy pubie jest
dostępny teoretycznie tylko dla jego klientów. Zabronione jest też wjeżdźanie samochodami na gr0ble wokół zalewu - i dotkliwie karane przez bolimowską policję, która
często patroluje teren.
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Rzeka Rawka oferuje amatorom kąpieli
wiele dzikich kąpielisk : od Ziemiar, przez
Bolimów, Bolimowską Wieś, Ziąbki, Sierzchów, Kęszyce. Od lat znane jest miejsce
w Bolimowskiej Wsi za mostem, przy drodze na Sochaczew, choć ostatnio wielu amatorów kąpieli przenosi się, jak nam powiedziałjedenzmłodychmieszkańców, naprzykład na kąpielisko za zakładem Fruktodor.
Zaletą Rawki jest na pewno czystość wody.
Nawet jeśli dno się zamuli, prąd szybko porywa osad i woda znów jest pizezroczysta.
Czyjest naprawdę <Zjsta? Kąpiące się dzieci
mówią, że nawet przy większej głębokości
widać przez nią stopy. .zdarzają się jedńak
różne sytuacje, a to ktoś przyjdzie poić
w rzece krowy, a to ktoś wykąpie w niej
konia ijak słyszymy, trafić można w niektótych mitjscach na przykład na krowi placek Poza tym nawet przy upalnej pogodzie, woda w rzece z racji prądu jest chłod
na - zylko przez. pierwsze dwie godziny śmieje się jeden z kapiących się panów. Potemjuż mużna się przyzwyczaić.
W przypadku Rawki jakość plaży zależy od miejsca. Są miejsca gładkie i piaszczyste, ale często wykorzystuje sięje jako re.iście dla krów. Za mostem w Bolimowie
mamy do ezynieniaz gładką, ocienionąłąką,
gdzie można miło poleżeć na ręczniku. Czystość i porządek w wodzie, jak i wokół niej
zależy w tym przypadku od kultury osobistej kapiących. W Bolimowie jest czysto,
nie ma śmiec~ ale gdzie indziej jest różnie
i zdarza, się iż po biesiadującej nocą mło
dzieży rankiem zostaje nieco więcej niż tylko ślad po ognisku.

OBUWIE: • tmwill • gumow.:e • gumofilce
ODZIEŻ: • ubrania drvllchowe • fartuchy • koszule flanelowe
.• kamizelki • czapkl • odzież nieprzemakalna • rękawice
„ ŚRODKI CZVSTOŚCI: • pasta bhp • mydło
• world • papier toaletowy • ręczniki

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

§erdecznie zapraszamy
___ --- - _... ,
.:,,..._

-- ~--' · -

• kremy do l'\k • ścłertd
ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ: • maski
• kaski • ochronniki słuchu I oczu • nakolannik!

Finna MONTEX Głowno
al. Klllńsklego 9a, tel. (042) 719-16-77

Szafy wnękowe z drzwiami
przesuwanymi i składanymi

NOWOCZESNEVJJVOOł/YWNĘIRZ

-NAJNIŻSZE CENY
MEBLE KUCHENNE NA WYMIAR Łowicz,

Nowy Rynek 16,

tel. (0-46) 837-89-01, 0-506-037-759
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· Gorączka

lipcowych nocy
(i dni)
ajgorsze chyba mamy już za
ęobą. Apogeum upałów minę
ło. W takie dni, jak ostatnio, czło
wiek przestaje się dziwić mieszkańcom
cieplejszych od Polski krajów, że po obiedzie mają obowiązkową sjestę, a życie
towarzyskie zaczyna się dopiero po
zachodzie słońca. W kwestii upałów
mam Spore doświadczenie, więc wtorkowe trzydzieści pięć stopni nie robiło
na mnie aż takiego wrażenia. Kiedyś
w lipcu przydarzyło mi się być przez
tydzień w Kairze, gdzie dzień w dzień
było czterdzieści pięć! Ratował mnie jednak klimatyzowany hotel i basen przy
hotelu. Jeszcze gorzej bywało w Japonii, choć temperatura nie przekraczała
wówczas czterdziestu stopni (ale niewiele brakowało). Gdy jednak do upału
dołożyło się koszmarną wilgotność, miało się wrażenie piekła. Szedłem sobie
wówczas jedną z głównych ulic Ginzy
- najbardziej eleganckiej dzielnicy japoń
skiej metropolii i... zaliczałem wizytę
w większości sklepów. Nie per to jednak, by cokolwiek kupować czy choć
by oglądać, ale by pobyć choć troszkę
w klimatyzacji. Wszystkie sklepy i restauracje mają oczywiście air condition,
bo bez tego nie miałyby zapewne nawet jednego klienta. I oto w takich warunkach japońskim .białym kołnierzykom"
nie przychodzi do głowy zdejmować
.krawat nie wspf)minając o marynarce,
choć niemal bez przerwy ocierają chusteczkami pot z czoła.
ajwiększą zaś różnicę temperatur zaliczyłem bodaj przed
dwudziestorna laty, gdy wracałem z Delhi przez Moskwę do Warszawy. Rzecz działa się w lutym. Przed
odlotem z Indii termometry pokazywały
po południu prawie trzydzieści stopni.
Po kHku godzinach lotu wylądowałem
o szóstej rano na Szeriemietiewie, gdzie
też było trzydzieści. Tyle, że poniżej zera.
W Moskwie miałem czekać do dziewią
tej wieczorem. Ale był też lot do Warszawy o całe dwanaście godzin wcześniejszy, o dziewiątej rano. Proszę więc
na transferze, by mi .przebukowali" bilet na dziewiątą rano. - To niemożliwe -
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usłyszałem, a głównym argumentem na
.nie" było to, że mój bagaż i tak poleci
dopiero wieczorem, jak figuruje na bilecie. Na nic zdały się moje argumenty, że
mieszkam blisko lotniska i walizkę mogę
odebrać póżniej. W tej sytuacji poprosiłem
więc o hotel i wyżywienie, bo przy przerwie w podróży przekraczającej dwanaście godzin taki przywilej przysługuje.
Czasem warto znać międzynarodowe
przepisy. I nawet wiele nie musiałem się
targować. Wracam zatem wieczorem do
Warszawy, po czym czekam bezskutecznie na bagaż. Gdy zgłosiłem się z reklamacją, okazało się, że bagaż czekał na
mnie na Okęciu już od ... dziewiątej rano.
ożna mieć też nadzieję, że gorączka minie również w naszej
polityce, choć zawsze znajdą
się tacy, którzy za wszelką cenę będą
chcieli temperaturę podgrzewać. Rolę
trudną do przecenienia mają tu nie tylko
ci politycy, którzy ponad wszystko lubują się we wsadzaniu kija w mrowisko,
ale i media, które wszelkiej sensacyjności sprzyjają. Zawsze znajdą też argumenty, by podbijać bębenek, bo towar
(gazetę, program radiowy czy telewizyjny) trzeba przecież sprzedać. Gdy miało
dojść ostatnio do zmiany premiera, z radioodbiorników i telewizorów dochodziło krakanie, że oto polska gospodarka za
chwilę się zawali, złotówka osłabnie,
i pewnie wszyscy pójdziemy z torbami.
Gdy giełda nie zareagowała, dawało się
słyszeć' jakiś jęk zawodu, bo każda stabilizacja mediom robi nie za dobrze, a pisanie czy mówienie o pozytywach uznawane jest ostatnio za mało atrakcyjne.
Próbowano więc doszukiwać się negatywów w reakcji za'granicy. Podobno
w oczach .cy_wilizowanego", zachodniego świata już się skompromitowaliśmy,
bo u nas rządzą bracia, na dodatek bliż
niacy. A tak naprawdę to świat nam może
tyl,ko zazdrościć, zaś bliżniaków podziwiać. Jedyny to bowiem taki przypadek
w historii ludzkości, a jak ich obu znam
(a trochę ich znam), to przynajmniej bę
dzie teraz zgoda pomiędzy dwoma najważniejszymi ośrodkami władzy, czego
często tak bardzo u nas brakowało.
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Za szybko na Howei
Uprzejmie

proszę

się przebudową

o zainteresowanie
ul. Nowej i Akademic-

kiej.
1. Z ul. Nowej na Akademicką obok
notariatu nie ma zejścia dla pieszych
(a było). Samochody pędzą tam jak ,,szalone" . Pasów też nie ma. Moja interwencja w tej sprawie w Urzędzie Miejskim
nic nie dała.
2. Ulica Akademicka między nr 9 a 6
jest nadmiernie zwężona, a istniejący kiedyś chodnik obecnie zlikwidowany. Parkan przy ul. Akademickiej 6 stoi w ulicy.
Obecny właściciel między parkanem
a swoim domem zrobił sobie rupieciarnię.
Którędy mają chodzić piesi?(... )
Henryka Paradowska

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'

Żeby proboszcz

Bilans

był

Rezolucja Parlamentu Europejskiego
jakoby Polska była krajem
częstych przejawów antysemityzmu przyp. red.) wstrząsnęła polską opinią
publiczną. Warto jednak przytoczyć opinię łowickiego burgeois zawartą w tekście Zbigniewa Kostrzewy pt. „Szalom".
Z.K. zapytał, cytuję:
„Co pan panie Abnamie sądzi o polskim antysemityzmie? Anatol Wekstein
odpowiada: „Świat polskich Żydów to
był wielki świat. ( ... ). To tu do Polski emigrowali z Zachodu, uciekając przed prześladowaniem, tU czuli się najlepiej, znajdując schronienie. Emigrowali ze Wscho-

WWARSZAWIE
Wydział Rolnictwa i Biologii zsiedzibą wŁowiczu • Blichu
ogłasza nabór na rok akademicki 2006/2007
na zaoczne studia inżynierskie w ZOO Łowicz
z możliwością kontynuowania nauki na 1,5-rocznych
uzupełniających studiach magisterskich w SGGW w Warszawie
1. kierunek - ROLNICTWO o specjalnościach:
• „Agronomia i Agrobiznes" (4-letnie, 8 semestrów)
• „Informatyka w Rolnictwie" (4-letnie, 8 semestrów)

ŚRODOWISKA (4·1!!nie~ ~semestr~wl

DOKUMENTY PRZYJMUJE I INFORMACJI UDZIELA:
Sekretariat SGGW w Łowiczu, ul. Blich 10, pok. 22 (bud. ZSRCKU)
tel. (046) 837-99-56, w godz. 9-13

--·--

...

-

dodatni

(tw:ierdząca

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO

2. ~eru!!ek. OC_H~ONA

du, z Rosji, szczególnie pod koniec XIX
wieku, gdzie nacjonalizm rosyjski rozprawił się z Żydami. W Polsce czuli się bezpiecznie. Polskę zwano nawet ,,żydow
skim rajem" ale jak pan wie, nawet ten
biblijny raj nie dla wszystkich okazał się
rajem do końca i przyszedł okres dwudziestolecia międzywojennego. Żydów
było wtedy w Polsce ponad trzy miliony
i tu jest cały cymes. W handlu, rzemiośle,
szczególnie w wolnych zawodach Żydzi
brali górę. Czy pan to rozumie? Czy
w Łowiczu był wtedy ktoś lepszy od
Weksteina? Czy może pan takiego wskazać? Czy Wekstein przeszkadzał komuś
robić pieniądze? Owszeni, była · konkurencja, ale Żyd wygrał i tak się rodziła ta
nienaWiść, ta gospodarcza zawiść, którą
dzisiaj można nazwać konkurencją w biznesie."
O roli Żydów w gospodarce Łowicza
pisano wcześniej na łamach NŁ. Oni tu
się rodzili, 'pracowali, cierpieli, jak i my
umierali. Łowicz wspominali z wdzięcz
nością. Były też zjawiska niepoż.ądane,
wynikające obustronnie z Judzkiej ułom
ności, charakterów czy niedoborów kultury. Bilans aktywów i pasywów jest
dodatni. Jednak dodatni!
Warto by o tym fakcie pamiętali parlamentarzyści europejscy, choćby na przykładzie naszego miasta. ( ... ).
Henryk Kutkawski

---

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 rejestracyj11ego z internetu,
- oryginał świadectwa 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

sit

konśultował

Po przeczytaniu artykułu w Skrytce
Pocztowej „Cztery lata temu alarmowałem biskupa", pod którym to podpisał
się Pan Jacek, dołączam się do tego ż.alu
Pana Jacka. Gdy były zakładane witraże
w kościele św. Ducha, byłam w pełni czynna w chórze w tym kościele. (...) Cieszyliśmy się z tego piękna, bo jakie było ubogacenie świątyni, a malowidła z góry jeszcze bardziej były widoczne. Kiedy ksiądz
Franciszek zaczął wymieniać witraże na
zamrożone okna, myślałam że mi serce
pęknie. Pyta mi się jedna Pani, co myślę
na ten temat, odpowiedziałam Jej: to samo
co i Pani - ale co miałyśmy zrobić?

Czy w kościele nie powinna byś jakaś
rada kościelna żeby proboŚzcz konsulto- .
wał się z radą, a nie robił jak chciał? Kościół to my, parafianie, ksiądz jest i już
Go nie ma, idzie do innej parafii, a my
zostajemy. (...)
Stala czytelniczka Eugenia G.
(Adres i nazwiska
do wiadomości redakcji)

Przedszkole zgłosiło
dzieci na czas
(...)Z ogromnym zaskoczeniem dowie(z art. „ Trudne słowo integracja" NŁ 26/06 - przyp. red.), że odpowiedzialność za brak klasy integracyjnej
w organizacji roku szkolnego 2006/2007
Szkoły Podstawowej Nr 7 w Łowiczu
ponosi Przedszkole Integracyjne Nr I O
w Łowiczu. Zdaniem Pani Aleksandry
Przybylskiej - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łowiczu nasze
przedszkole zbyt późno zgłosiło dzieci
na badania pod kątem dojrzałości szkolnej. Pozwalam sobie przypomnieć Pani
Dyrektor, że pierwsze spotkanie w poradoi z psychologiem przedszkolnym
Justyną Matyaszek-Dubielak w w/w
sprawie odbyło się 22.Xl.2005 roku. Na
tym spotkaniu Pani psycholog do kontynuacji nauki w systemie integracyjnym
zgłosiła troje dzieci i to dzieci wymienionych w artykule.
Dokumentacja dzieci przygotowana
przez przedszkole gotowa była już w lutym 2006 roku, natomiast Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przyjmowała
wnioski na badania dzieci pod kątem dojrzałości szkolnej dopiero od 14 kwietnia
2006 roku. I właśnie w miesiącu kwietniu
2006 roku dokumentacja ta i;ostała zło
żona - na miesiąc przed wyznaczonymi
terminami badań.
Zgadzam się, że wyznaczone terffiiny
są zbyt późne, ale nie przedszkole o tym
decyduje, lecz dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łowiczu. (. ..)
Z poważaniem
Emilia Żebrowska
Dyrektor Przedszkala Integracyjnego
Nr I O w Łowiczu
działam się

~ ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
1;_~~ W ŁOWICZU, ul. Zgoda 13, tel. (0-46) 830-03-95

•
• ZAOCZNEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
2-letnie dla absolwentów ZSZ
•ZAOCZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
3-letnie dla absolwentów gimnazjum, szkoły podstawowej
• ZAOCZNEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO TECHNIKUM MECHANICZNEGO
spec)allzacJa: obsługa i naprawa pojazdów samochodowych
- 3-letnie dla absolwentów ZSZ - zawody branży mechanicznej
• ZAOCZNEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO TECHNIKUM PRZEMYSŁU SPOh'wCZEGO
3-letriie dla absolwentów ZSZ - zawody branży spożywczej
• ZAOCZNEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA
3-letnie dla absolwentów ZSZ
• ZAOCZNEGO STUDIUM POLICEALNEGO
2-letnie (na podbudowie szkoły średniej)
• technik mechanik samochodowy
w zawodach: • technik handlowiec
• technik mechanizacji rolnictwa • technik usług gastronomicznych
llP.f'!'ft'!'lft!'IJIJ!ll"I-•
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GABINET SPECJALISTYCZNY
Pi"arska 3

~

GABINET NEUROLOGICZNY
DR NAUK MEDYCZNYCH

dr hab. n. med., SPECJALISTA ENDOKRYNOLOG
Katarzyna Winczyk • co dru~ wtorek
w godz. 14-16 (zapisy tel. 83 -36-56)
SPECJALISTA CHORÓB PŁUC, ALERGOLOG, PEDIATRA
Bożena Kucińska· czwartki w godz. 11-15.30
PSYCHIATRA
Elżbieta Bolanowska - środy w godz. 13-16
SPECJALISTA NEUROLOG (umowa z NFZ)
Witold ~eh - codziennie w godz. 8-10
(10.12 i 1S-17. - ul. Krakowska 4), tel. 0603-099-810
SPECJALISTA ORTOPEDA· TRAUMATOLOG
Janusz Dubas - czwartki w godz. 16-18
SPECJALISTA UROLOG
Andrzej Menduś - poniedziałki w godz. 16-18
dr n. med„ KARDIOLOG, SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
. Janusz Ka,idos - co drutwtorek w godz. 16-18
(zapisy tel.
7-36-56)
SPECJALISTA DERMATOLOG
Zbigniew Wroniecki- poniedziałki w ł.odz. 15-16,
piątki w godz. 11-12, 0602-27 728

EWA GUZOISKA·BARTNIAK
specjalista neurolog
Łowicz,

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

,

CZYNNY:

GABINET
REHABILłTACJI
mgr rehab. Halina i
Sadowscy

Dr nauk medycznych

LECZENIE BÓLÓW KRĘGOSŁUPA

• d sko at1a• rwa kulszowa • bóle stawów • sz i i barków

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

ZATRUDNIMY
ABSOLWENTÓW
na stanowisko:
PRACOWNIKIAGAZYNOWY

,
DANUTA GRYCZYNSKA

Wymagania:
• zaangażowanie i motywacja do pracy
• aktualna książeczka do celów epidemioiogicznych sanitarnych
• uprawnienia na wózki widłowe mile widziane
Oferujemy:
• zatrudnienie na pełen etat wwarunkach umowy o pracę
• stałą, pewną pracę gwarantującą rozwój
wraz z rozwojem firmy
•
• szkolenie dające uprawnienia do obsługi wózków widłowych
• atrakcyjny system wynagrodzeń uzależniony
od wyników pracy

czwartek 13.00 - 14.30

Magazyn Centralny Leader Price

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

SPECJALISTA
CHORÓB SKÓRY

I

SPECJALISTA POŁOŻNICTWA
I GINEKOLOGII

Łowicz,

ul. Swoboda 23, tel. (042) 719-15-96
I

Leszek Sobczyński

R·763

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 ~,o

• lMER MASAż TERAPIA MANUAUłA

LEADERPRICE

lek. med.

16.00-17.00
sobota
11.00-12.00

specjalista laryngolog
badanie audiometryczne słuchu

Michał

GABINET LEKARSKI

środa

JOLANTA
PIETRZAK

Dodatkowe informacje pod nr tel. 837-36-56 ~

I

os. Kostka bi 1(obok apteki)

tel. 0-602-264-817

dr n. med., SPECJALISTA CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ
Adam Rogowski-Tylman- piątki w godz. 16-19
(wtorki w godz. 16-19 w gabinecie przy ul. Długiej 18a)

Głowno,

.

13

!

specjalista

Sosnowiec 15A, 95-010 STRYKÓW
tel. 421714.28.10 lub 21
e-mail: strkierownik@leaderprice.pl
e-mai): strkierzm@leaderprice.pl

PULMONOLOG

•

PIOTR CZYI

Promocja

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

Łowicz,

os.

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

~

• CEMENT • WAPNO
• PUSTAKI MAX

Gabinet Lekarski

• INNE MATERIAŁY BUDOWLANE

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

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

lekarz chorób wewnętrznych

Krzysztof Ciesielski
specjalista chirurg
Stryków, ul. Warszawska 94

PRZYJMUJE:
• ZDUNY 46A (biurowiec Gs.u)
sobota 800 • 1230
• ŁOWICZ, Stary Rynek 8 (uzgadniać telefonicznie)

CZYNNE: poniedziałek, środa, piątek· 16.00-18.00
POZOSTAŁE DNI PO

WIEStAWBIELECKI

UZGODNIENIU TELEFONICZNYM

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

HANTVERKAR POOLEN

WllYTY DOMOWE, RECEPTY NA LEKI - ULGOWE ~

LEK. ANDRZEJ WITECKI

PRYWAm GABINET LEKARSKI

przyjmuje po 15-tej
ŁOWI CZ, Stary Rynek 9/1 O m. 13
tel. 046 837-35-59
R~24

BADANIA USG

•• •• tarczycy •moczowego
sutków • jamy brzusznej • nerek
USG
• prostaty •
• narządów rodnych • dziecięcego stawu biodrowego ~

JOANNA WALCZAK

Specjalista
ginekolog - położnik - cytolog

ul. Armii Krajowej 38 w Łowiczu
PRZY JĘCIA: wtorek, czwartek 1s.00-20.00 ;

pęcherza

ciąży

ginekolog-położnik

lub po telefonicznym uzgodnieniu 0-604-466-537

IiUŚMIERCZTii

IiRZfSZTOF

YAMAHA od 4.000,-

TERAZ LATEM!

HONDA od 2.000,-

konsultacje w gabinecie
lub wizyty domowe

Bezpłatne

PRYWATNY GABINET

PEŁNA DIAGNOSTYKA w tym USG

czynny codziennie godz. 15.00·20.00
wsoboty po uzgodnieniu tele~onicznym
Tel. (046) 837-00-10, tel. kom. 0601-254-571

""
_
~

00

00

Przyjmuje w godz. 10 -12 ,.16 -18°

PIOTR OLEJNIK
specjalista chorób

0

• Badanie profilaktyczne, okresowe i wstępne
pracowników, uczniów, studentów
• Badania kierowców, EKG
Łowicz ul. Turystyczna 4,
tel. 0-603-709-329, 837-68-79

USG

wewnętrznych

~

~ e-mail:

Akcesoria.

hantverkarpoolen@o2.pl

la)~;.1g~J~f~IA
=

Największy

wybór w centralnej Polsce

Części.

Naprawy. Akcesoria.

~

~

~

Bratoszewice, ul. Łódzka 21 a
~

o:

N

~

Roman Wasilewski

OFERUJE PAŃSTWU

ff-=n •

~
i;:=::i:::::::r

• HURT • DETAL • RATY
tel.lfax 042 719-64-04, 0506-98-57-83

I

• podbitka • podłogówka • boazeria

studnie kanalizacyjne:
·
·szczelne łączone na uszczelkę
·łączone na zaprawę
• stropy terlva
• kręgi, przepusty .
•kostkę brukową

•bloczki betonowe
•pustaki zasypowe ·

O •
j,J____j,j

•nadproża

galanterię betonową

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

EKG

Zapraszamy w godz. 7.00-17.00

GŁOWNO, UL. KIUŃSKlEGO 25

LEKARZ INTERNISTA

(RÓG PIĄTKOWSKIEJ)
TEL. 042 7-107-400

11

!

randstad

Zatrudnimy magazynierów do pracy przy
rozładunku oraz operatorów wózków
widłowych.

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

GŁOWNO,

WIZYTY DOMOWE

IWONA OLEJNIK
specjalista pediatra

KrYsfynaDi~boro&~ik
00

Zapisy: tel. 0510-083-833

DREWNA
BUDOWLANEGO I STOlARSKIEGO ·
• deski • łaty • regle

1mport technologii
części. Naprąwy.

•

SPRZEDAZ
I

CENTRUM ODCHUDZANIA
I ODŻYWIANIA w Łowiczu ~

· oraz leczenie na miejscu
Łowicz, ul. Ułańska 2 w „Medyku", li piętro

•

BEZPOŚREDNI DEALER
produkcji krajowej technologii

rSCHUDNl.J"

GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

Łowicz, ul. Łódzka 52, tel. 0509-561-095

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

!

planowe - soboty w godz ..11.00-19.00
· .PILNIE.J~-PO ~Z.GGDNIENIU. TELEF-Gt>llCZflt'CM

Randstad Sp. zo.o

ul. Zachodnia
&1183, Łódź~ ~ „ ·- -- .

- ~ ~ ...... - ~-

-- ~

- •

- •
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KTORA WODA NAJLEPSZA
eren sprzyja majówkom, tak więc ludzie rwkładają kocyki, jedzą 7.3brane

T

z domu wiktuały. Nie ma ich zbyt wielu
nie przeszkadzają sobie zbytnio nawzajem. Jeśli ktoś7.głodnieje, anie ma nic ze
sobą, z opisywanego przez nas miejsca do
więc

naJbłiiszego sklepumakilkadziesiątmetrów.

Z dojazdem do Rawki tdcie bywa różnie.
Można podjechać do samej wody, cz.ę_sto
liczyć sięjednak tr7.eba, iż jeź.dzi się po prywatnym terenie, w innych miejscach dojechać można tylko rowerem czy nawet pieszo. W Bolimowie ludzie stawiają samochody przy izece lub wz.dłuż drogi na Sochaczew, co jest mniej dogodne, widzieliśmy
też samochód parkujący pod samym mostem. Bezpieczeństwo w wodzie tdcie zalefy od miejsca. Jak słyszymy, mm wpuści się dzieci, trz.eba wybadać teren, gdzie
mogą się kąpać. W opisywanym przez nas
miejscu nie było głęboko, dno było stabilne,
zwracano tylko uwagę, aby najmłodsi nie
oddalali się zbytnio na boki. Prąd w tym
miejscu nie był zbyt silny. Należało natomiast zwracać uwagę na położ.oną nieopodal ruchliwą drogę do Sochaczewa
Jeśli chodzi o spnęt do pływania, kąpią
cy wykazują się w tym przypadku własną
pomysłowością. Do pochylonego nad wodą
drzewa przywiąz.ana została zwieszająca się
nad wodę prowizoryczna huśtawka, wzboZrobili
gacająca repertuar wodnych
ją miejscowi i jest tu od lat
Przeprowadzone przez skierniewicki
&inepid dwa tygodnie temu badania wody
wylamiły, iż jest ona czysta i nadaje się do
kąpieli. Potwierdziły to badania z początku
tego tygodnia

Głowno

zabaw.

Alicję, Irminę, Kamilę

i

Roksanę spotkaliśmy

nieje praktyctnie w jednym miejscu, przy
moście przy zamku prymasowskim. Chcąc
lzura w towiczu
dotrzeć w inne rejony, qzeba zostawić auto
kawałek pieszo.
Mieszkańcy gmin Nieborów i Bolim6w gdzieś dalej i iść
Kąpanie się na terenie miasta jest raczej
kąpać się mogą w Rawce lub Skiemiewce,
namiastkąprawdziwego wyjazdu nad wodę.
Łowiczanie od kilku lat pływają w Bz.urze.
Brzegi nie sprzyjają plażowaniu, w wielu
miejscach zarastaje uschnięta trawa lub brak
jest dogodnego zejścia Krajobraz nie moż.e
się równać z tym na ws~ cały czas słychać
przejeżdż.ające auta, a na wale czy pod mostem moż.e nam być trudno minąć się z zamroczonym tanim winem, skłonnym do
polemiki delikwentem.
Łowicki Sanepid jak na razie nie badał
wody w Bz.urze. Jeśli upały się utrzymają
i kąpiących będzie więcej, wtedy rzeka zostanie przebadana

Na przystani w

Głownie.

Woda w izece nie jest moż.e brudna, jednak
na terenie miasta na brzegach, jak i w samej
wodzie spotkać można wiele śmieci. Pumi
po piwie, butelki, a nawet wystająca nad
wodę opona od traktora nie są rzadkością.
Kamilai Roksana Nowakowskie oraz Alicja
i hmina Szurek opowiadają nam, jak kilka
dni temu jedna z nich skaleczyła sobie stopę
zalegającą na dnie potłuczoną butelką.-Trze
ba uważać, szkieJ jest tu dużo - ostnegają.
Rzeka jest obecnie bardzo płytka, podobnie
zresztąjak Rawka, przeciętnie woda sięga
kolan dorosłego człowieka i z dnia na dzień
jestjej coraz mniej.
Kąpiący się w Bz.urze na terenie miasta
mają za to blisko do wszelkich sklepów czy
kiosków. Możliwość dojazdu do wody ist-

gro2ne skurcze. Co roku z tego m.in.
powodu na Guźni tonie~osoba. Ponadto dno :zbiornika jest nierówne i :zdradliwe,
naprawdę głębokie. Do pewnego momentu
przy brzegu jest bezpiecznie, ale potem następuje stromy spad, o czym wielu kapią
cych moż.e nie wiedzieć.
Okolice zbiornika częmo patroluje policja, mimo to co i rusz słyszy się pisk qx>n
i widzi młodzieńca testującego ojcowskąbrykę. Widok kąpiącego się z puszką piwa
w ręce też nie jest niczym odosobnionym.
Widoki wokół akwenu cieszą za to oko.
Nie mamy na myśli tylko pięknie opalonych, zgrabnych kobiet, ale również malownicze skarpy i zarastające je drzewa, na tle
szklącej się tafli jeziora. Nie przeszkadza
nawet fukt, iż kilka metrów dalej wydobywa się żwir, gdyż od tego riliejsca odgradza
kąpielisko pas sosnowego lasu. Wszystko
to sprawia, że mimo takiego ruchu i tłoku,
krajobraz nastraja nas sielsko i optymistycznie.
Badania z 26 czerwca wylamiły, iż woda
w akwenie nadaje siędo kąpieli. Niemajeszcze wyników próbek pobranych 3 lipca

w

niedzielę,

gdy

kąpały się

w Bzurze.

dzień w Skiemiewce. Chcieli jednak spróbo-

prostu oblegane, tak iż trudno znaleźć wol-

wać większych

ne miejsce, a idąc człowiek niemal potyka
się o nogi leżących. Nic dziwnego, iż wiele
osób szuka ucieczki w bardziej dzikich rejonach kąpieliska, czy nawet w okalającym go
lesie. Nawet w tych miejscach trudno jednak o spokój. ZaWS7.e spotkamy kogoś kto
też tamtędy przechodzi.

przestrzeni, na których
wykonywać mogliby ró:żne wodne ewolucje, więc w niedzielę przyjechali nad zalew.
Jak mówią, trochę przeszkadza zalegający
nadnie zbiornika muł, ale da się wytrzymać.
O zapleczu gastronomicznym w tym
przypadku nie ma mowy -wiele osób przywozi ze sobą niewielkie grille i własne zaopatrzenie. Nie wypożyczymy też nad
zalewem ż.adnegó spnętu do pływania, ten
również przywożony jest ze sobą.
Samochód zaparlcować rnoina natomiast
tuż przy brzegu, tyle że na poboczu biegną
cej wz.dłuż zalewu drogi. Nieutwardzona
droga nie jest zbyt sz.eroka, trzeba się zatem
liczyć z trudnościami w minięciu z innym
samochodem czy przy wykręcaniu.
Sprawia to jednak, iż auta poruszają się
po tej drodze wolno i ostrożnie. Nad wodą
Zalew za laskiem
nie widzieliśmy raczej grupek ~liwych
mieiskim w towiczu
wyrostków, nad :zbiornik ~ąraczej
osoby chcące popływać, zrzucić brzuszek,
Według słów kąpiących się w zalewie
do tego pary nastola~ów i całe rodziny
położonym za laskiem miejskim, woda
w zbiorniku jest czysta, chociaż na wodzie z dziećmi. Akwen położony jest za miaNie jestto
przy brzegu z.aobserwowaliśmy dużą ilość stem, nieopodal lasku miejskiego.
foliowych torebek i innych drobnych.śmie może prawdziwa głusza, jednak wrażenie
ci. Również wokół zbiornika natknąć się oderwania od cywilizacji i wyciszenia daje.
Szczególnie, jak mówi jeden z panów, kiedy
można na pozostałości po poprzednich pły
się pójdzie na sąsiedni brzeg, gdzie jest wię
wakach.
W ostatni weekend ludzi było tu całkiem cej drzew, a nie tam gdzie wszyscy, wtedy
sporo. Zbiornik nie jest mały i jeśli się chce, naprawdę można usłyszeć własne myśli.
znajdzie się dla siebie dogodne, odosobnione Poza tym, co też jest zaletą, z owego miejmiejsce, warunki do plażowania nie sąjed sca szybko do cywilizacji rnoina wrócić.
Sanepid p0brał próbki wody z zalewu
nak zbyt dobre. Mimo przeciętnej liczby
osób, jedno dogodne miejsce było oblegane 26 czerwca, stwierdzając iż woda jest czyi plażowano w ciasnocie. Amatorzy pływa sta i nadaje się do kąpieli. Kolejne próbki,
nia mają tam jednak dla siebie cały duży z 3 lipca, jeszcze ni~ zostały zbadane.
:zbiornik. Maciek Jarecki, Arek Strzelczyk
Kąpielisko na Guźni
i Arek Laska, których tam spotkaliśmy, są
mieszkańcami Bobrownik i kąpią się na co
Najbardziej obleganym na naszym terenie kąpieliskiem było w ostatnim tygodniu
to na Guźni. Woda z uwagi na żwirowe dno
jest tam bardzo czysta, a przynajmniej sprawia takie wrażenie. W przypadku tego akwenu, można też mówić o prawdziwej plaży tylko tam poopalać się można leżąc na nagrzanym słońcem piasku. Wokół :zbiornika
jest czysto. Plastikowe i szklane opakowania zebrane są w jednym miejscu, z dala od
jeziora.
Mankamentem dla niektórych może być
jednak ilość plażowiczów. Zbiornik jest
dllźy,' ale' najatmkcyjniej!u.6•miejsca są po

Nad zalewem w Strykowie

Oba kąpieliska nad sztucznymi zbiornikami wodnymi w tych miejscowościach są
do siebie podobne - oba położone bezpośrednio przy ruchliwej drodze nr 14 z Łowi
cza do Łodzi.
W dni powsmue nad wodą wypoczywają miejscowi. W sobotę i niedzielę przyjeżdżają też łodzianie. Bywa, że ktoś przejeżdżając w tygodniu przez Głowno, czy
Stryków zauważy kąpielisko i w·weekend
odwiedza je z całą rodziną. W Głownie
z parkingu na plażę jest kilka kroków, co
powoduje jednak, że leżą!.: na plaży mamy
pm:d oczami mknące „czternastką'' samochody. W Strykowie zaparkowanie niewąt
pliwie utrudniają obecne roboty drogowe.
Plaża znajduje się w ~ dzięki czemu
jest bardziej spokojna i osłonięta od samochodowego zgiełku.
- Przychab,ę tu z wnuczkJ. średnio dwa
razy w tygodniu, musimy sobiejakoś urozmaicić czas. Najważniejsze, że wodajestpłyt
ka, więc nie muszę tak bać się o dziecko.
Można też coś kupić w barze, nie jest źle mówi Elżbieta Kołaczek, którą spotkaliśmy

wypoczywają całe

Nad samym jeziorem spotkać można
osoby spu.edające truska~ czereśnie lub
inne sezonowe owoce. Przejeżdżając przez
wieś, mijamy też przynajmnitj dwa sklepy
spożywcze. W sąsiedztwie zbiornika istnieje duży trawiasty parlcing - całodniowe
parkowanie samochodu kosztuje na nim
5 złotych. Jeśli ktoś nie chce płacić, parkuje
auto wz.dłuż dro~ po obydwu jej stronach.
Wtedy trzeba się liczyć z tym, że droga do
przejścia będzie naprawdę długa No i auto
jest mniej strzeżone, a złodziei tam nie brakuje.
Samochody stoją po obydwu stronach
i pieszy musi naprawdę uważać, aby nie zawadziłogojadąceauto. Szczególnie,żemijać
się trzeba też z ludźmi idącymi z przeciwka
Uważać trzeba także podczas kąpieli.

i Stryków

rodziny.

na plaży w Głownie z trzyletnią wnuczką
Istotnie, to jeden z tych :zbiomików, o których moż.emy powiedzieć, że jest
bezpieczny, bo jeszcze daleko od brzegu
jest płytko. Sporą grupę wypoczywają
cych na strykowskiej plaży stanowią natomiast działkowicze z pobliskiej Cesarki, Warszewic czy Swędowa - Na działce
Dominiką.

siedzę z dziećmi okrągłe dwa miesiące.
Mąż do nas dojeżdża z Łodzi w Weekendy.
Nie można cały czas leżakować w ogród-

ku, czy jeździć rowerami, dlatego przychodzimy czasami na plażę. Najgorsze
jest tylko to targanię ze sobą sprzętu.
Mogliby zrobić jakąś wypożyczalnię mówi Małgorzata Cybulska. Z kąpieli

ska w Głownie zadowoleni są też amato-

rzy sportów plażowych. Czysty piasek
Woda w :zbiorniku jest teraz ciepła, jednak · zachęca do gry w siatkówkę. Pograć moż
akwen jest głęboki i wypływając dalej napo- na też w Strykowie.
" ''
tkaćJ:n&i:emy roi'hiee l.ettlpl5ratut'pbwodu.: .
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ZOSTANĄ

W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH

BOGUMlt LUDWICKI U922-200s1
ogumił Zdzisław Ludwicki urodził się
29 listopada 1922 roku w Lubominie
Leśnym w obecnym województwie kujawsko-pomorskim. Jego rodzice - Elżbieta
i Michał, mieli w sumie ośmioro dzieci,
oprócz Bogumiła byli to: Wacław, Stanisław,
Maria, Zdzisław, Józef: Genowefu i Lucjan.
Jego ojciec był cieślą i jako jeden z nielicznych mieszkańców wsi potrafił czytać.

B

Swoją przyszłą żonę, Janinę Opasińską
poznał na wiejskitj zabawie, ślub odbył się
2 września 1956 roku. Dość znaczna różni
ca wieJru - piętnaście lat., nie przeszkadzała
małżonkom zgodnie i szcz.ęśliwie przeżyć
wspólnie 49 lat - Nasz dom był zawsze pełen ludzi, tata swoim poczuciem humoru
i usposobieniempotrafiłzjednywać sobie ludzi. Był duszą towanystwa - wspomina córka Zofia Serwach.
na wolnym powietrzu, należ.al do Ochotnitym samym roku, w którym ożenił czej Straży Poż.arntj w Stępowie.
się, rwpoczą!:pracęw Rolnicztj Spół
Bogumił Ludwicki przestał pracować po
dzielni Produkcyjntj w Stępowie w gminie ciężkim zapaleniu płuc, jakie przeszedł
Kiernozia Pracował jako brygadzista, ma- w 1980 roku, a więc mając 61 lat Rodzina
gazynier, kasjer w Wyborowie, Modelu przypuszcza, że wszystko zaczęło się od
· i w Podczachach. Jednocześnie czuł się spo- jazdy do pracy rowerem, podczas kiepskiej
łecznikiem, organizował zabawy taneczne pogody. Problemy z drogami oddechowy-

W

mi nasiliły się, gdy zachorował na astmę.
Mimo to starał się, aby koniec pracy zawodowej nie spowodował zmianyjego dotychczasowego trybu życia Nadal był aktywny, uczynny i pełen życia Rodzina- zwłasz
cza dzieci i wnuki, kiedy tylko mogli, odwiedzali go w Stępowie. Wszyscy czuli się
tam jak u siebie w domu, a on bardzo kochał
swoje wnuczęta, których miał dziesięcioro
i prawnuw.ęta, których jest dwoje. Pozwalały mu czuć się potrzebnym i ponownie
odnaleźć radość życia

ego stan zdrowia pogorszył się pod koniec ubiegłego roku. Kiedy trafił do S2pitala, rodzina miała nadzitję, ż.e przy świą
tecznym stole zasiądzie razem z nim Najmłodsza wnuczka, 6-letnia Klaudia, odwiedzając dziadziusia w S2pitalu wręczyła mu
własnoręczniewykonanezaprosz.eni.ena Wigilię. Nie dane mu było z niego skorzystać,
ajtj-doczekać sięukochanego gościa Bogumił Ludwicki zmarł 16 grudnia 2005 roku.
Rodzina - żona, dzieci i wnuki - wciąż nie
mogą się pogodzić z tym, ż.e już go nie ma
Trudno bowiem wypełnić pustkę po czło
wieku, którego tale bardzo się kochało.
(opr. mwk)

t

ODESZLI OD NAS (30.06-10.07.2006 r.)

30 czerwca: Edward Słoma, 1.73; Jerzy Owczarek, 1.77, Głowno; Józef
Krasowski, 1.72, Osiny; Andrzej Lewandowski, 1.60, Łowicz; 2 lipca: Marian Dziedziela, 1.53, Bielawy; 1 lipca: Franciszka Stawowska, 1.90, Kiernozia; Aleksander Romanowski, 1.68, Głowno; Krystyna Mikituła, 1.59, Głowno; 3 lipca: Władysław Domagała,
1.84, Głowno; 4 lipca: Bernarda Szaniec, 1.78, Łowicz; Elżbieta Wiesława Grabowicz,
1.52, Osiny; Tadeusz Wardziński, 1'75, Głowno; 5 lipca: Hemyk Maciejewski, 1.79,
Bełchów; Janina Ciąpała, 1.72, Głowno; 6 lipca: Józef Szafraniec, J.82, Kiernozia,
Marianna Z.Ofia Wykrętowicz, 1.59, Głowno; 7 lipca: Jadwiga Kucharska, 1.69, Kutno;
9 lipca: Stanisław Kuczkowski, l.60, Bratoszewice; JózefKwiatkowski, 1.90, Głowno;
10 lipca: JózefKowa).ski, 1.81, Głowno;

JANOWI GOLASCE .

Panu Dyrektorowi
wyrazy współczucia z powodu śmierci

J

OJCA

,
składają
Dyrekcja i Pracownicy
firmy REM-BUD w Łowiczu

R-980

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
orkiestrom z Głowna, Łyszkowic, Lipki i Strykowa
które uczestniczyfy w ostatniej drodze

,

Oni zagraiaiq naszemu iyciu

Ś.P.

JOZEFA KUSOWSKIEGO
GR-62

lłpca

-policja za- na rowerze na ulicy °"40rcowej w Ło S. na rowerze na ulicy Tuszewskiej
wiczu ( 1, 17 mg/dm3), 71-letniego Jana w Łowiczu (0,37 mg/dm3);
wych kierowców I rowerzystów:
Ś. na roweł'Ze na ulicy UłańSkiej w Ło
9 lipca: 40-łetniego Włodzimierza P.
wiczu (0,31 mg/dm3);
z Ukrainy na rowerze w Mastkach
5 lipca: 61-letniego Edwarda G. na
7 lipca: 58-letniego Jana K. na rowe- w gminie Chąśno (0,87 mg/dm3 ), 56-łet
rowerze w StrugieAicach w gminie Do- rze na ulicy 3 Maja w Łowiczu (0,63 mg/ niego Jerzego Sz. na ciągniku rolniczYm
maniewice (1,21 mg/dm3 ), 16-letniego dm 3), 52-letniego Stanisława F. na ro- własnej roboty w Kalenicach w gminie
Tomasza M. na rowerze na Nowym Ryn- werze w Bełchowie w gminie Niebo- Łyszkowice (0,99 mg/dm 3);
ku w Łowiczu (0,49 mg/dm3 ) - policja rów (1,02 mg/dm3 ). 51-letniego Jana L
11> lipca: 28-letniego Pawła W. na roprzekazała nieletniego prawnym opie- na rowerże w Maurzycach w gminie werze na ulicy 11 Listopada w Łowiczti
Sąd Rejonowy w Łowiczu uznał
kUnom;
Zduny (0,75 mg/dtn3 );
(0,76 mg/dm3), 32-letniego Mańusza P.
winnymi i skazał współwłaścicieli
6 lipca~ 49-łełnłego Waldemara G. na
8 lipca: 51-letniego Józefa M. na ro- na rowerze na ulicy 3 Maja w Łowiczu
jednego z ośrodków szkolenia kierowerze w Jackowićach w gminie Zdu- werze w Rogóźnie w gminie Domanie- (0,52 mg/dm3 ).'
ny (0,93 mg/dm 3), 34-letniego Piotra M. ,wice (1,24 mg/dm3), 20-letniego Michała
{mak) roweów działających na terenie
W okresie od 5

Helena z dziećmi
i pozostałą rodziną

składa żona

trzymała .następujących nietrzeź

Jednak lalatwia_I
lewe prawa iazdy

bydwa kąpieliska są pod stałą obser- kuje chętnych na kąpiele po drugiej stronie
zalewu, czyli od ul. Plażowtj i os. Sikorskiezie akweny wodne spełniają wszystkie nor- go. Są to jednak kąpieliska niestrzeżone.
my. Natomiast z czystością dna bywa już Natomiast o bezpieczeństwo na strykowróżnie. Ratownicy zarówno w Głownie, jak skim zalewie dba pięciu ratowników.
i w Strykowie narzekająna wieczornych by- W Głownie za wypożyczenie na godzinę
walców, którzy raczą się alkoholem nad roweru wodnego txzebazapłacić 8 zł, za łódź
wodą, a póżniej WIZUcają szkło i puszki do - 6 zł, a za kajak - 4 zł. Nie ma jeszcze ustawody. To, ż.e każdego dnia przed zamknię lonego taryfikatora na wypożyczenie nieciem kąpielisk ratownicy, czy obsługa przy- dawno przekazanych miastu Głowno przez
stani wyławiają, to co znajdą na ich dnie, nie firmę Janmor jedenastu jachtów typu Caoznacza, ż.e rano nadal tam będzie czysto. det Natomiast przystań w Strykowie ofeKąpielisko ,,Mrożyczka" w Głownie, ruje rowery wodne po 1Ozł za godzinę, kastrzeżone jest przez dwóch ratowników, jaki - po 8 zł za godzinę oraz małe łodzie po
którzy na bieżąco obserwująjego teren oraz 6złzagodzinę.Jestrównieżdużałódź,którą
trzeciego, który pracuje jednocześnie można popływać za 10 zł na godzinę. Zaw wypożyczalni sprzętu wodnego. Nie bra- równo na plaży w Głownie, jak i w Stryko-

O

wacją zgierskiego Sanepidu i jak nara-

Łowicza Bolesław K. oraz Annę K.
Wyrok z 6 lipca nie jest jeszcze prawomocny.

przeciwko któremu toczy się odrębne postępowanie karne również o przyjmowanie
łapówek w Skierniewicach, skazał· jednak
Bolesława K. na 6 miesięcy pozbawienia
wolności z warunkowym zawieszenielJl
wykonania kary na 2 lata oraz grzywnę
w wysokości 1OO stawek dziennych po
40 zł. Bolesław K ma zapłacić ponadto 1.090
zł kosztów postępowania sądowego.
Anna K. na ławie oskarżonych zasiadła
w związku ze znalezieniem przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji
w Łowiczu podczas kontroli przeprowadzonej w ośrodku 24 maja 2005 roku, nielegalnego oprogramowania w postaci programu MS Office, czym wyrządziła szkodę
firmie Microsoft w wysokości ponad 3 tys.
zł. Sąd uznał ją winną tego, ż.e od czerwca
2001 roku do 24 maja 2005 roku korzystała ·

wie można skorzystać z małtj gastronomii.
Bary oferują zimne napoje, lody i jedzenie
olesław K. został skazany za to, ż.e .
typu fast food. Strykowski bar przy plaży
w okresie od 6 maja 2004 roku do
oferuje dodatkowo piwo.
4 czerwca 2006 roku, utwierdzając uczestNiestety, na obydwu plażach zarówno nika prowadzonego przez siebie kursu praw Głownie, jak i w Strykowie nie ma moż wa jazdy Piotra W. w przekonaniu o istnie- .
liwości wypożyczenia sprzętu plażowego niu wpływów w Wojewódzkim Ośrodku
- leżaków, krzesełek, parasoli czy dmucha- RuchuDrogowego w Skierniewicach i możnych akcesoriów do pływania, a ludzie o to liwości udzielenia mu pomocy w bezprawcoraz cz.ęściej pytają.
nym zdaniu egzaminu na prawo jazdy kategorii C, podjął się pośrednictwa w załatwieStawki przydomowe niu t.tj sprawy, przyjmując łapówkę w 'wysokości 800 złotych. Kursant opłacony eg- znielegalnegoprograrnuwramachzajęćteo
Alternatywą dla dużych kąpielisk są zamin zdał. Bolesław K. nie przyznawał się retycznych, wiedząc o tym Wobec dobro- .
przydomowe stawki, jak chociażby ten od- do winy w trakcie trwania rozprawy, za- wolnego naprawienia szkody - zapłata na
wiedz.ony przez nas w Bednarach Kolonii. przeczał jakoby pośredni~ł w uzyskaniu rzecz Microsoft Coip. kwoty 3.490 zł, czyli
Najcz.ęścitj nie są duż.e ani głębokie, woda uprawnień przez Piotra W. Sąd, biorąc pod · wartości programu - odstąpił od wymierzew nich jestjednak wygrzana, ciepła i właści uwagę zeznaniaświadków, wtymminPio- nia kary, zasądzając od Anny K. 200 zł na
cie~ który najcz.ęścitj sam go kopał lub po- tra W., jego matki Ireny W. oraz Zbigniewa rzecz Skrubu Państwa, jako koszty postę
głębiał, dobrze wie jak ukształtowane jest S., egzaminatora z WODR ze Skierniewic, powania
(eb)
dno i czego się spodziewać. Kasia i Damian
Adamowicz przyjeżdżają z Warszawy na - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - REKLAMA wakacje do babci. Kiedy dorośli mająwięcej
czasu, zabierają dzieci nad Rawkę. Kiedy
nie można inaczej, namiastką talcich kąpieli
jest przydomowy stawek. Zarezerwowany tylko dla nich, czysty i zadbany bo traką
i
I
towany po gospodarsku, położony tuż przy
GŁOWNO, ul. Łowicka 7/11 tel. (0-42) 710-71-90, 719-30-24 (czynne całą dobę)
domu, w którym babcia czeka z kanapkami
ZGIERZ, ul. Parzęczewska 6, tel. (0-42) 717-00-00 (czynny całą dobę)
i ma dzieci cały czas na oku. Pośród pamię
ŁÓDŹ, tel. (0-42) 672-33-33, 672-30-27 (czynne całą dobę)
tających jeszcze czasy przedwojenne ma• ZAŁATWIAMY FORMALNOŚCI W
zowieckich wierzb. Tak jest na wsi, w mieście odpowiednikiem przydomowych staw• WYPŁACAMY ZASIŁEK ZUS
ków są często oczka wodne na działk~h
•KREMACJE
czy dmuchane baseniki.
To wszystko musi nam wystarczyć. Nie
• przewóz osób nnarłych do chłodni
mieszkamy przecież _na Mazurach.
• przewozy międzynarodowe
Wojciech Czubatka, współpraca
R fF. r.12• ,,J,ili@lJll J~o:--~UJf~ffll
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Kolegium Języków Obcych

Filolodzy obronili dyplomy

P

o trzech latach nauki, 19 cz.eiwca,
39 studentów Kolegi= Języków Obcych w Łowiczu obroniło prace dyplomowe. Jednocz.eśnie słuchacz.e z.dali egzaminy licencjackie na Uni\Versytecie Warszawskim, gdzie mogą kontynuować studia
magisterskie na kierunkach filologicznych.

Spośród 40 osób broniących prac lic.encjackich z filologii angielskiej pozytywne wyniki egzaminów w Warszawie uzyskało
36 słuchaczy, z filologii niemieckiej zdali
wszyscy, czyli 10 osób, z filologii francuskiej podobnie.
(eb)

Gotowa zupa z Łowicza w reklamie
Reklamę zupy ogórkowej - gotowego produktu w saszetkach,
pochodzącego z łowickich zakła
dów Agros Nova, możemy oglą
· dać w siedmiu ogólnopolskich
stacjach telewizyjnych i 10 kanałach tematycznych.

Pan Jan

przyjeżdża powędkować

w Psarach

f'Ż

W

z Brzezin.

MltE CHWILE NA STAWACH
Każdego dnia przy stawach hodowlanych w Psarach w gminie
Bielawy zatrzymuje się kilkunastu
lub więcej miłośników wędkowania.

ylko niektórzy z nich są z okolic, inni
dojeż.dżają z Brzezin, Łęczycy, Piątku,
Łodzi. - Tutaj jest pi.ękny i cichy zakątek
Lubię tu łowić. Najczęściej wyciągam karpie
- mówi pan Jan z Brzezin. - Oczywiście łowić
maże każdy, ale najpierw trzeba zapłacić uprzedza Danuta Sobczak, kierownik lltldaduRybackiego StadninaKoni Walewice- Psaty. Całodzienne wędkowanie kosztuje 20 zł
za wędkę oraz 30 zł - za dwie. Wędkarze
łowią' tyby hodowane prz.ez zakład, a więc

T

30-sekundowej reklamie, w której
o zupie, ale
mówi też do nas zupa, pojawia się
hasło „~szystkie sztućce lubią Łowicz'' oraz
napis ,,Ł jak Łowicz''.
Nowa kampania reklamowa promuje
sześć gęstych, gotowych do spożycia a więc nie rozpuszczalnych zup Łowicz,
które pojawiły się w sprzedaży w maju.
Ich atutem ma być dobra jakość wody,
duże kawałki warzyw, dodatek mięsa
i ziół.
Opakowanie jednostkowe to saszetka
z folii alllllliniowej o objętości pół litra, a do
wyboru jest 6 rodzajów zup: pomidorowa
z ryż.em i z mięsem kurczaka, ogórkowa
z kawałkami mięsa wieprzowego, jarzynowa z dużymi kawałkami warzyw, grochowa z kawałkami kiełbasy, żurek domowy W reklamie zupy z Łowicza pojawia
z kawałkami kiełbasy, pieczarkowa z mię się ten sam chłopiec, który był
sem kurczaka.
bohaterem reklamy przecieru pemi(mwk) dorowego w małym słoiczku.
sztućce rozmawiają

rzystanie tylko z pasz naturalnych, tj. ziarna czterech zbóż produkowanych w Stadninie Koni w Walewicach. Ryba z Walewic
jest czysta i zdrowa, co potwierdza Certyfikat Związku Producentów Ryb oraz Certyfikat Towarzystwa Promocji Ryb i Produktów Rybnych, którego zakład z Walewic jest członkiem. Obecnie uczestniczy
w kampanii promocyjnej karpia prowadzontj pod hasłem ,,Pan Karp" jako ryby tradycyjnie spożywanej w Polsce i tu produkowanej. Sprzedaż karpia w stadninie w Walewicach prowadzona jest prz.ez cały rok. Na
miejscu w Walewicach można kupić karpie
w detalu za 1O zł/kg, zaś hurtowo (eb)
po 8 zł/ kg.

takie, które jeśli nie złapią się na haczyk, to
i tak zostaną odłowione i sprzedane do hurtowni i sklepów. Gospodarstwo to jest jednym z największych w Polsce, posiada około 600 ha powierz.chni lustra wody. Stawy
ciągną się, od Walewic po Chruślin. Gatunkiem dorninającym w hodowli cybjestkarp,
oprócz niego amur, tołpyga, sum, sandacz
i karaś. Cykl produkcyjny karpia jest w zakładzie zamknięty, tj. zaczyna się od tarła
naturalnego a kończy - po trzech latach - na
tybie hodowlanej gotowej da sprzedaży.
Zakład Rybacki stosuje przy tym własny
materiał zatybieniowy.
W tym gospodarstwie rybackim hodowany jest karp ekologiczny, co ,oznacza ko-

Gmina Zduny

Które obejście najpiękniejsze,
która wieś najładniejsza
Do 17 lipca Gminny Ośro
dek Kultury w Zdunach bę
dzie czekał na zgłoszenia do
trzeciej już edycji konkursu:
„Czysta i piękna gmina".
ich ~okonywać
Można
w dwóch kategoriach „wieś"
i „posesja". Na zwycięzców
czekają atrakcyjne nagrody,
finansowe i rzeczowe.
yrektorka zduńskiego
GOK Halina Anyżka
powiedziała nam, że celem koąkursu jest zmobilizowanie
mieszkańców do poświęcenia więk
sz.ej uwagi wyglądowi ich gospodarstw i terenów położonych w najbliższym są,siedztwie, nadto zachę:
cenie do legalnego wywozu nieczystości. W kategorii „wieś" sprawdzana będzie ilość gospodarstw domowych posiadających kosze na
śmieci w stosunku do ogólnej ich licz-

D

by, a w kategorii „posesja" udokumentowanie rachunkami wywozu
nieczystości z posesji jest warunkiem ucz.estnictwa w konkursie.
Konkurs co roku cieszy się, dużym zainteresowaniem, zgłasza się,
do niego większość wsi z terenu
gminy i kilkanaście posesji. W tym
roku, podobnie jak w ubiegłym,
zwycięskie wsie otrzymają nagrody pieniężne, prawdopodobnie
w wysokości takiej samtj jak te z
roku minionego, gdy Wierznowice
za miejsce pieiwsze zdobyły 3 tys.
zł. Nagrody te będzie można wykorzystać m.in. na remonty Domów
Ludowych,odmulanierowówprzydrożnych; zbieranie nawarstwionej
ziemi z poboczy, remonty dróggruntowych, wymianę lamp oświetlenia
ulicznego lub zakup materiału do

ka, w porozumieniu z właścicielem
zagrody. W konkursie ucz.estniczyć
może tylko jedna posesja z każdego
sołectwa, nie czę,ściej niż co 3 lata.
Przewidziane nagrody to książki
ogrodnicze. Przypomnijmy, że
w roku minionym za najładniejszą
posesję uznano gospodarstwo Kazirniety i Antoniego Podgórskich z.e
Złakowa Borowego.
Komisja będzie dwukrotnie dokonywać oceny zgłoszonych wsi
i posesji w lipcu i we wrześniu. Ocenie podlegać będzie czystość, porządek, ale takż.e w kategorii „wieś"

P

www.peugeot.pl

świetlic

oraz terenów
zagospodarowanie
poszczególnych przydomowych
ogrodów, :majdająca się w nich mała
architektura.
Ogłoszenie wyników konkursu
zachzewień.
W kategorii „posesja" zgłosz.eń , nastąpi w listopadzie, podczas Świę(tb)
dokonać może sołtys, Rada Solec- taJesicni.

ogrzewania i całej instalatji w budynku - ruty plus grzejniki. Przy okazji
zdemontowano czę,ściowo boaz.erię,
z.e ścian, gdzie zaktywała ona instalację c.o. ściany nie będąjuż zaktywane, zostaną za to przed zakończ.eniem robót pomalowane. Staty
piec c.o. zasty>i teraz nowy, opalany ekogroszkiem, rozprowadzona
zostanie po budynku nowa sieć
grzewcza i nowe gq.ejniki, drobnym
Przebudowurn~ poddana fillc-

Intensywniej

staraniaopielęgnację,chzew,domów

ludowych i

przyległych:

Remont domu kultury w Zdunach
racownicy łódzkitj firmy ,,ProFart Investment", która wykonuje od trzech tygodni na
zlecenie gminy z.dunyprace remontowo-modernizacyjne w budynku
Biblioteki Publicznej i Domu Kultury Gminy Zduny w Zdunach
(dawnitj GOK) zakończyli już wymianę wszystkich 27 okien - zarówno na piętrze, jak i parterze budynku.
l.akończył się też demontaż piea.~, 'ł>.' ca starego i awmyjnego centralnego

NQwy Peugeot 207

że instalacja elekttyczna. Docieplony zostanie także strop i udrożnio
ne istniejące przewody wentylacyjne, co ma zlikwidować zaduch jaki
panuje przy większ.ej liczbie osób
w sali widowiskowej budynku. Pracebędąkosztowaćgminęponad236

tys. zł. Kwota ta w 80 % zostanie
poktyta z funduszy europejskich.
Ze względu na tiwająceremonty budynek nie będzie czynny do końca
(th)
•
lipca.

www.euroncap.com

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

PEUGEOT. ZAPROJEKTOWANY, BY CIESZYĆ.

207

Przedstawione powyżej wyposażenie jest montowane seryjnie lub w opcji, w zależnośd od wersji.
w salonie. 207 - zużycie paliwa: 4,5 l/IQO km, emisja C02: 120 g/km, dla silnika

Szczegóły

I .6 HDi 90 KM.

13.07.2006 r.
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WROCILI ZNAD ·BAJKAtU
Spalili po drodze ponad
1.500 litrów gazu i 100 litrów
benzyny, przejechali
15.880 kilometrów terenową
Ładą Nivą. Dwójka łowiczan
- Wojtek Marzec i Marcin
Bieguszewski, po 29 dniach
wróciła z wyprawy
„SYBERIA 4 x 4" nad jezioro
Bajkał na Syberii.

Wojtek Marzec i MarCin Bieguszewski na szczycie Piku Czerskiego
(Chamar Daban). _

W

yjechali spod katedry na Starym
Rynku w sobotę 3 czeiwca, wrócili
dokładnie po czterech tygodniach, I lipca
Nad Bajkał dojechali w ciągu 11 dni. Zaskoczyły ich drogi. Spodziewali się najgorszego, nieprz.ejezdnych a często nieistniejących
dróg, chwiejących się mostów, braku jakiegokolwiek wsparcia w razie awarii. Tymcz.asem pokonywali odcinki o różnej nawierzchni, począwszy od róWnych, szerokich kilkupasrnowych autostrad w okolicach
dużych miast, przez wyasfaltowane, dziurawe szosy na peryferiach, po szutrowe,
pokryte piachem i kamieniami drogi na zupełnym odludziu.
Najbardziej uderzające były gigantyczne
odległości między poszczególnymi miastami. Na Syberii dochodzą one do kilkuset
kilometrów. Na przykład między Omskiem
a Nowosybirskiem, na odcinku 700 km, nie
ma żadnej większej miejscowości. Droga
prowadzi przez zupełnie odludną Nizinę
Zachodnio-Syberyjską, miejscami stepem
Otwarte, pustynne przestrzenie, choć
z początku fascynowały, później stały się
bardzo monotonne. Wz.dłuż drogi znajdują
się dość często (co 50-80 km) stacje benzynowe czy warsztaty·naprawcze.
Charaktecystyczną cechą rosyjskich dróg
są wielkie obwodnice i ciągła kontrola Pań-

liny, mnóstwo potoków, strumieni i wodospadów, dużo zieleni, kwiatów, owadów
i zwierząt. Widać było przyrodę budzącą
się do życia po długiej i ciężkiej zimie.
W górach tych znajduje się wiele szlaków
wędrownych, które są bardzo popularne
wśiód zarówno J"OSY.iskich, jak i zagranicznych tucystów. Łowiczanom udało się wejść
aa Pik Czerskiego (2.090 m n.p.m). Liczylt-

Łada Niva ochrzczona " Czejterem"
syberyjskie bagna i„. roje komarów.

stojąca

dookoła

na poboczu .drogi,

stwowej Inspekcji Samochodowej (odpo- płaciliśmy mandat, oczywiście zasłużenie wiednik polskiej „drogówki"). Co kilkadzie- mówi Marcin Bieguszewski.
siątkilometrówumitjscowionema ona swoje
posterunki gdzie milicjanci, często z kałasz
Życzliwi ludzie
nikowami przy boku, kontrolują wyrywPodczas wyprawy spotkały łowiczan
kowo samochody. - My również mieliśmy
nie raz przyjemność z nimi się spotkać, ale trzy awarie samochodu. Awaria układu z.ao dziwo byli bardzo mili. Pytali się sf«/d i wieszenia z.akończyła się nawet holowadokądjedziemy.wieluznichchwaliłosięswrr niem Na sz.cz.ęście na Syberii ludzie są
imipolskimi kmzeniami, życzyli bezpiecznej bardzo życzliwi: już pierwszy przedrogi. zyllw raz podczas całej podróży za- jeżdżający samochód zatrzymał się,
a kierowca chciał pomóc. Warsztat był
w odległości około 20 km i tam udało się
awarię usunąć, choć po potrz.ebną część z.amiennąmusieli udać się do miasta odległego
o 60 km Jednak nie awarie samochodu były
największym problemem. Najbardziej dokuczliwą rz.eczą okazały się kornacy. Latem
jest ich na Syberii tyle, że ich chmacy zasła
niają widok. Żaden sposób obrony przed
nimi nie skutkuje. Setkami siadają na skórze,
wchodzą do oczu. Jedyną możliwością
ucieczki przed nimi było siedzenie w samochodzie z pozamykanymi oknami.

Niezdobyty szczyt

Szamańskie wstążki ozdabiające

jedno z drzew w górach Chamar Daban.

Nie udało się wyprawie osiągnąć górskiego celu wyprawy i wejść na Munku Sardyk
- najwyższy szczyt Sajanu Wschodniego,
najrozlegltjszych gór w tej części Syberii.
Po dojechaniu w gócy pogoda była dobra,
ale z.acz.ęła się zmieniać. - Pierwszego dnia
ig}ało nam się jeszcze podejść doliną pod

Jedna z syberyjskich chat widzianych na drodze wyprawy.
mruyw, opowiada Wojtek- ską4 do szczytu
drogi, ale wtedy też nadciągnęły chmury, które nie opuściły nas do
lwńcapobytu w Sajanie. 'Z.acz.ąłpada.ćdeszcz,
a potem śnieg. W ciągu doby napa.dało go
pól metra, widoczność ogranic-zjła się do
kilku metrów, wszędzie było biało, a olwlicznych szc:rytów nie było widać w ogóle. Przez
pozostawał dzień

dwiedobyczekaliśmywnamiocienazmianę

pogody, tajednak nie następowała.
Nie chcąc tracić czasu na czekanie aa
lepszą aurę, po dwóch kolejnych dobach
zrezygnowali z wejścia na Munku Sardyk
i powrócili nad Bajkał, skąd udali się na dwudniową wędrówkę górami Chamar Daban,
wz.dlui p$dniowego brzegu Bajkału. Są
one niższe od Sajanów i zupełnie inne
w wyglądzie. Mocno z.alesione szerokie do-

na wspaniałe widoki zwłaszcza na jezioro
które ze szczytu powinno być doskonale widoczne, niestety pogoda i tu okaz.al się kapcyśna, widoczność była bardzo
ograniczona.
Mimo trudnosci wyjazd oceniają jako
bardzo udany. - Mieliśmy okazję przelwnać
sięjakwygl4,da Syberia i życie w tęj surowejkrainie. Udało się też poznać kilkoro ciekawych ludzi, z którymi oczywiście wymieniliśmy się adresami i mamy zamiar utrzymywać lwntakt, a t.akże odwiedzać ich podczas
lw/ejnych~raw-mówinam Wojtek. Choć
był to dla łowiczan już kolejny pobyt za
Uralem, wiele doświadczeń było nowych ,
i zmieniło wcześniejsze wyobrażenia o~·
sji. Oczywiście pozytywnie.
Bajkał,

Sanniki

Otwieroiq okno no
Nauka języka francuskiego
przez wolontariuszkę znad Loary,
wspólne ogniska, nauka piosenek, oglądanie filmów, oprowadzanie po Sannikach, rozmowy o rodzinie i zainteresowaniach - to
wszystko planowane jest w ramach projektu „Otwieranie okna",
który od 9 lipca do 9 sierpnia trwać
będzie w Sannikach.
rojektjestdofinansowanyprz.ez Urząd
Marszałkowski Województwa Mazoinnego jak
wieckiego. Program to
nauka języka w ciekawej formie, którą
w tez.ech grupach wiekowych (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum) poprowadzi
23-letnia Amanda Gastnier z Francji. Każda
licząca około 20 osób grupa spotka się
6 razy, ale charakter zajęć będzie bardz.ourozmaicony. Spotkania odbywać się będą wpar!@i~~ gospodarstwie

P

me

Froncię

Kolegium Nauczycielskie

Trenowoli letnie sporty

agrotucystycznym itd Planowane są konkursy znajomości języka francuskiego oraz
wycieczki. Jedna z grup wyb~a się w niedzielę do Pułtuska, aby obejrz.eć widowisko
histocyczne - rekons1rukcję bitwy .Napoleońskiej z 1806 roku. 13 lipca kolejna grupa
odwiedzi twierdz.ę i pałacyk, w któl)'ID przebywał Napoleon w Modlinie, Ambasadę
Francuską w Warsz.awie, jeśli wystarczy
czasu - żelazową Wolę. Najstarsza grupa
pojedzie 4 sierpnia na wycieczkę do Paryż.a, w któcym spędzi dwa dni.
Zakończenie programu odbędzie się
9 sierpnia w pałacu w Sannikach. Oprócz
wręczenia dyplomów uczestnikom projektu, zaplanowano dwie atrakcje- koncert piosenki francuskiej w wykonaniu Magdaleny
Reder - laureatki konkursów i festiwali piosenki francuskiej, a także wernisaż malarskiej wystawy Adama Woźnicy z Siedlec,
zatytułowanej„TrochęPaiyżawSannik:ach".
•
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Wiele godzin studenci wychowania fizycznego

„.....1~ .o"'- \oł. ,1 . ..... ~· I
.1.1• ~„·
•
ł'fCIU Wuuą_.... V '- "- I. .- -~

,-llłWA/

\.

•

I

• j ·•

•

.-I..r ~

~

spędzili

tudenci kierunku wychowanie
fizyczne i zdrowotne w Kolegium
Nauczycielskim w Łowiczu od
26 czerwca do 5 lipca uczestniczyli
w letnim obozie programowym. Od
kilku lat prowadzony jest on
w Wągrowcu koło Gniezna.
33 studentów trenowało pod okiem
trzech instruktorów oraz kierownika
obozu, Przemysława Popławskiego .
Doskonalili swoje umiejętności w kilku
dyscyplinach: pływaniu, ratownictwie,
kajakarstwie, żeglarstwie , żeglarstwie
deskowym, obozowaniu,
wrotkarstwie i turystyce rowerowej.
'
Oprócz zajęć wynikających
z programu obozu, jego uczestnicy
organizowali sobie dodatkowo
atrakcje towarzyskie, mile spędzając
czas. Jak zwykle studenci pokryli
koszty Wyżywienia, zakwaterowania
podczas obozu i dojazdu, resztę dołożyła uczelnia.
, ...,„ .,
(eb)
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DROBNE •

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

OGŁOSZENIA

DROBNE
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Fiat Punto 1998 rok, 1.1, czerwoey, !I właści
ciel, wspomaganie, centralny zamek, alann,
inunobilaizer, szyby elektryczne, poduszka,
radio, stan bdb, 8800 zł - sprzedam.
Tel. 0608-427-135.

VW Golfm 1.4 benzyna, 1992 rok, 6200 zł sprzedam. Tel. 0889-990-384, 046/837-0842.

dam. Tel. 046/838-76-00 po 20.00.

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

Fiat Punto l.l, l 999 rok, benzyna + gaz,
5-drzwiowy, niebieski metalik, lx poduszka,
multi lock, radio, bezwypadkowy, n właści
ciel, garażowany, stan bdb - sprzedam.
Tel. 0692-639-555.

VW Golfill 1.8, 199211993 rok, gaz- sprzedam. Tel. 0501-153-730.

Fiat Siena 1998 rok, benzyna + gaz - sprzedam. Tel. 0692-839-555.

BMW 520, 1991 rok, do poprawy, 3000
- spr.redam. Tel. 0880.211-798.

Absolutnie cale osobowe, uszkodzone - kupię. Tel. 046/831~71,
0501-681-906.

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

Audi 80 1.6 TO, l 984 rok - sprzedam.
Tel. 0500-158-710.
Peugeot 206 I.I , 2ood rok, krajowy - sprze-

Kupię Fiaty, Daewoo, Opel - stan obojętny. Dojazd do klienta gratis.

J26p, 1998 rok , lekko uszkodzony; Hunday
Pony, 1991 rok, gaz - sprzedam.
Tel. 0504-199-580.

Tel. 0692-639-555.

Mazda6262.0D, 1991 rok-sprzedam.
57
9
Tel. 0604- 0-0l .

Daewoo Matiz l 999/2000 rok, zielony,
ll właściciel, 7300 zł - sprzedam.
Tel. 0600-667-521.

Kupię osobowe (cale, rozbite, skorodowane).
Tel. 0502-299-1 OO.

-sprzedam. Tel. 0609-373-941.

dam. Tel. 0692-920.343.
Opel Astra, l 995 rok - sprzedam.
Tel. 0502-427-361.

Cinquecento 700, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-27-27.

~~~'. ~~8;1 1~~-4~ gaz - sprzedam.

Ford Fiesta 1992 rok, stan dobry- sprzedam.
Tel. 0600-970.598.

z.aświadezenie

SAMOCHODOWE
Auto-aęści

Renault, Citroen, Peugeot Wygoda 39, k. Łowicza.
Tel. 046.'838-00-34, 0691-730-162.

Seicento 900, 1999 rok, bialy, instalacja gazowa, stan dobry - sprzedam.
Tel. 046/837-81-13, 0601-940406.
Każdy japoński kupię.
Każdego

Tel. 0515-175-977.

VW - kupię. Tel. 0500-167-670.

Kupię każ.dego

.... JE.

Opel Kadett 1.3 benzyna + gaz, 1989 rok
SprzedamslazynięładunkowądoStara 1142,
tachograf elektroniczny do Stara kompletny,
koła i opony do Pl2YC7.elJY·
Tel. 0606-519-851.
Cinquecento 900, 1994 rok - sprzedam.
Tel. 046/839-61-01.

Citroen Xsara Combi 1.6, 1998/99rok-sprzedam. Tel. 0602-848-407.

Opla po l 992 roku.
0500-167-670.

Seicento, 2000 rok, gaz, srebrne - sprzedam.
Tel. 0668-248-900.
Fiat ł 26p elx, 1994 rok, stan dobry - sprze-

Sprzedam samochód po wypadku -Fiat Du.,. l 0698 895 319
eato 14 2.8 Tol, 1998 rok. 1e.
- - ·
Wyrób i montaż samochodów.
Tel. 0663-766-557.
Citroen Jumper 2.8 HD!, 2002 rok, bezwypadkowy - sprzedam. Tel. 0509-807-41 O.

Lakiery samochodowe, materialy lakiernicze
- auta osobowe, dostawcze, ciężarowe.
Tel. 0512-391-051.

Polonez Truck 1.6 + gaz, 1993 rok, stan bdb - Fiat 125p, gaz - tanio sprzedam. I
sprzedam. Tel. 046/837-32-80, 0888-134-739.. Tel. 046/838-04-51.

Auta japońskie - kupię.

Mazda 626 2.0 D, 1990 rok, cena do uzgodnienia _sprzedam. Tel. 046/861-25-29 (wieczorem), 0513-283-703.

Auta - kupię, gotówka.
Tel.0515-175-977.
Carina Il - sprzedam w całości lub na części.
Tel. 0607-302-816.

Ford Tranzit 2.5 D, l986 rok-sprzedam.
Tel. 0667-120.569.
ŻUk, 1989 rok, gaz, 8-osobowy _ sprzedam.

Opel Frontera 2.3 TOI, 1993 rok, 219
tys. km, stan dobry -sprzedam.
Teł. 0508-130-788.
.

Tel. 0667-120.569.
Seat Ibiza 1. 4 MPI, 2001 _2002 rok, salon
- sprzedam. Tel. 0602-760-491.
d
__ ,__
2

Tel.~-

zł

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

~et ~4/i~~:9~.rok-spu.cwuu.

(do negocjacji)- sprzedam. Tel 0500-738-600.
. •--~,
hód (
b ć rozb. )

Polonez Caro, gaz, po kolizji _ sprzedam na
CZA;Śei . Tel. 046/839-10.35. .

Polonez Atu Plus, 1998 rok, benzyna + gaz,
.stan dobry_--""'·-. Tel. 069 8-682-8 54.

Fiat 126p, stan bdb_ sprzedam.
Tel. 046/838-97-11.

Renault 19 1.8, 1995 rok, z gazem, wspomaganie kierownicy, airbag, 7400 zł-sprzedam.
.,.,1 I 0696-06l 809
e·
- ·
Fiat Uno 1. 7 diesel, 5-drzwiowy- sprzedam.

Hyunday S Coupe 1500, 1994 rok, 4200
Kupię

....Wy samoc
może Y
Ity
lub w komis do sprzedania, powyżej 1990
roku. Tel. 0605-695-882.
Kupię

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

Polonez Caro J.6 gaz, I994 rok, giuażowany
_sprzedam. Tel 046/839-67-61.

~Ibiza 900 +gaz, 1991 rok, 191 tys. km,

Cinquecento 700, 1995 rok, kolor malinowy
-sp12edam. Tel 0502 -086-597.

Fiat 126el, 1993 rok, zadbany, przebieg 64
tys. km-sprzedam.
Tel. 046/837-91-63 po 18.00.
.
l l 1999rok,żółty
sprzedam.
Seicento
·'
,gazTel. 0604-938-246, 046/837-01-91.
Peugeot 206 HD!, 2000 rok, klimatyzacja,
el.szyby, wspomaganie, ABS, radioodtwa!23CZ - sprzedam. Tel. 0602-709-962.

Żuk-,.,...,..,,.-. Tel. 046/839-13-52.
,.,.~„
Skoda Favori~ 1993 rok, do remontu-sprze.,.el.
dam. " 0694-37"172
v-

Elektromechanika:. alarmy, centralne

\blvo 340, 1988193 rok, benzyna, gaz - sprzedam. Tel. 0660-934-416.

2700 zł - sprzedam. Tel 0601-197-986.

zamki, diagnostyka komputerowa.
Kadzlelln 44. Tel. 0608-126-705.
BMW 523, XIl I 996 rok, grafitowy metalik,
bogate wyposażenie, stan bardzo dobry
- sprzedam. Tel. 0509-061-804.
Ford Coriera, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 0601-533-881.
Reflektory do Fonia Sieny, lampy tylne, antrapy, różne cr.ęści plastikowe, koło zapasowe-sprzedam. Tel. 046/831-62-12.
Peugeot 306, 1999 rok - sprzedam.
Tel. 0661-922-891.
Tico, VIl 1998 rok, I właścicieL autoalarm, 149
tys. km, cena do uzgodnienia - sprzedam.
Tel. 0606-214-119.
CC 900 - sprzedam. Tel. 0241277-91-87.
Palio Weekend J600, J998 rok, wspomaganie, elektryczne szyby, zderzaki w kolorze
podwozia, instalacja gazowa, pierwszy właściciel -sprzedam. Tel. 0504-19S.231.
Kuplę powypadkowe, uszkodzone
I cale. Tel; 0601-161-030.
VW Polo eomb~ 1.9 SOI, 2000 rok - sprzedam. Tel 0501-935-650.
- VW Golf 1.6 ID JNTERCOOLER, 1991/
1997rok - sprzedam. Tel. 0604-714-409.
Star 200, 1988 rok, W3, tachograf.
Tel. 0604-08-12-48.
Skrzynia biegów Seicento - sprzedam.
Tel. 0500-190-988.
Audi A3 ID! - sprzedam.
Tel. 0421719-95-19.

Mondeo 1.8, 16V,33tys. km,2001 rok-sprzedam. Tel. 0661-636-823.
CC 700, t 995 rok, czerwony, stan bdb - sprzedam. Tel. 0509-714-693 po 16.00.

Fiat Brava 1.4, gaz, 1998 rok, 5-drzwiowy,
granatowy- sprzedam. Tel. 0509-561-095.
VW Golf I, zarejestrowany, ubezpieczony
- sprz.edam. Tel. 0602-612-059.

Seat Cordoba 1.4, L996 rok, 130 tys. km,
I właściciel, salon, dodatki, bezwypadkowy
- sprzedam. Tel. 0506-177-589.
Fiat Tipo 1.4, 1990 rok; motorynka Romet
- sprzedam. Tel. 046/83S.3 I-05.
Silnik do Opla 1.6 D, 1996 rok, stan dobry
- sprzedam. Tel. 046/830.32--00.

• ~
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BMW318i, 1984rok-sprzedamlubzamienię na Cinquecento. Tel. 0421719-42•92.

J26p, 650E, 1991 rok, cena 1000 zł - sprzedam. Tel. 0506-186-412.
Fiat Ducato Max 14, 2.8TD, 1999 rok, stan
bdb - sprzedam. Tel. 0667-889-429.
właści

Skoda Favorit 1991 rok, stan dobry- sprze..
dam. Tel. 060M05-335.
CC 704, 1997 rok, szary metalik.
Tel. 0501-700-754.
Ford Escort Combi I .4, 1993 rok, wspomaganie, centralny zamek, szyber-dach - pilnie
sprzedam. Tel. 0603-887-667.
Kupię każde auto rozbite, całe, do
1000 zł. Tel. 0603-887-łl67.

Wszystkie części do Poloneza-Tracka i inne.
Tel. 0603-887-667.
C~i do Opla Omega A, combi (automat)
-sprzedam Tel 0603-887-667
. .
.
Renault Laguna 1.6 16V, JJOKM, 1998 rok,
przebieg 127 tys. km, ABS, wspomaganie,
centralny zamek, elektyC2llC szyby, 1„„.....
~M...,
klimatyzacja-sprzedam. Tel.0691-285-516.

Peugeot 307 Combi 1.6, 2003 rok, 32000 zł,
ciemna zieleń, I właściciel, salon, pełne wyposażenie, klimatronic - sprzedam.
Tel. 0515-154-123.
Ford Orion Ghia 1.80, XIl.1992 rok, bogate
wyposaWtie - sprzedam. Tel. 0602-738-076.

Skoda 120, 1989 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-43-05 po 18.00.

Polonez Caro 1.6, benzyna, gaz, 1993 rok, turkus metalik - sprzedam. Tel 046/837,93-05.

Peugeot 206 I. I, 2000 rok, I właściciel,
5-drzwiowy - sprz.edam. Tel. 0503-696-557.

Opel Astra l.7D, 1991 rok, 5000 zł - sprzedam. Tel. 088S.148-379, 0663-153-382.

Lanos 1.5, 1999 rok, gaz, czerwony, stan bdb,

Renault 19, 1993 rok-sprzedam.
Tel. 0607-734-062.

Opel Corsa, 1995 rok, niebieski, stan bdb,
bezwypadkowy _ sprzedam.
Tel. 0693-685-730.
VW Passat, 1996 rok, krajowy - sprzedam.
Tel. 0889-344-873.
Golf Ili 1.8 GT Specjal, gaż, l 992 rok,
3-drzwiowy, czarny, wspomaganie kierownicy, elektryCZDy szyberdach, centralny zamek,
alufelgi, stan bardzo dobry, bez wkładu finansowego - sprzedam. Tel. 0600-991-367.
Sprzedam nową przyczepkę samochodową,
Tel. 0668-380.984.
Polonez Caro 1.6GLE, Xl.1994 rok - sprzedam. Tel. 046/83S.51-94, 0693-814-288.
Peugeot 106 I.li, 1993 rok, stan dobry, szybenlaeh, fotele podgrzewane, radio - niedrogo sprzedam. Tel. 0505-406-307.
AUTA-KUPIĘ, GOTÓWKA.

TEL 0500-167-670.
Fiat Marea, 1997 rok, klimatyzacja - sprzedam. Tel 0608-539-560.
Sprzedam skrzynię i silnik do Skody Favorit
Tel. 0509-747-322.
Sprzedam CZA;Śei do Skody Favorit
Tel. 0506-355-678.
Polonez Caro 1.6, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-69-07, 046/837-37-78.
Sprzedam felgi aluminiowe Peugeot
4x108. Tel. 0886-685-841.
Peugeot 306 Sedan l .9 D, 1995 rok - sprzedam. Tel. 0501-230.900.

Opel Corsa 1.2, 200 I rok, kolor złoty,
3-0rzwiowy - sprzedam. Tel. 0888-285-888.

Fiat Seicento, 2000 rok, 40 tys. km, I właści
ciel, salon, dodatki - sprzedam.
Tel. 0608-064-544.
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CC700, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 046/839-29-52, 0605-277-332.

Renault Scenic 1.6, 1998 rok, czerwony, zadbany, mały prz.ebieg - sprzedam. •
Tel. 0606-334-629.

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

oPel Astra, 1997 rok, gaz, stan bdb
- sprzedam. Tel. 046/837-36-66,
0603-422-607.

VW bęora~·

prze ieg

Fiat 126p, 1990 rok- sprzedam.
Tel. 0667459-949.

Opel Combo 1.7 diesel, 1995 rok, I
cieL bezwypadkowy - sprzedam.
Tel. 046/837-15-74, 0509-454-785.

Tanio sprzedam komplet opon wraz z ałufel
gaini, oryginalne do BMW 225/15.
Tel. 046/837-92-38.

Opel Corsa 12 D, 1993 rok, czerwony, stan
bdb, garażowany, mały przebieg - sprzedam.
Tel. 046/838-08-66.

Tel. 0698-505-003.
Całe 1 uszkodzone _ kupię, Głowno.
,_, 0606-238-179
li"'·
·

Mercedes 124 diesel, 1991 rok - sp12edam.
Tel. 046/837-69-75, 0698-644-287.
Seicento 900, 1999 rok - sprzedam.
Tel. 0609-500-982. .
Naczepa plandeka 13,60, poduszka- stan bdb,
tanio sprzedam. Tel. 0241277-12-91 ,
0602-315-811.

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

Honda Concerto 1.5 l 6V, 1992 rok - sprzedam. Tel. 0502-433-241.

Fiat Seicento 900, 1999 rok, właścicielka
· - kobieta - sprzedam również na raty.
Tel 046I 83S.79-27.

,.,.~„

Opel Astra 1.6, gaz, l 992 rok - sprzedam.
Tel. 0888-136-948.

Peugeot 106 J.Oi, 1995 rok, zielony metalik,
szyberdach, radio, 132 tys. km - niedrogo
sprzedam. Tel. 0510-413-232.

9000 zł - sprzedam. Tel. 046/837-09-12.
Polonez Caro 1993 rok, gaz, bale.
Tel. 0661-937-432.
Sprzedam komplet opon 16", 2-letnie, na alufelgach, 1050 zł. Tel. 0509-934-234.
Sprowadzarny samochody na zamówienia
z Niemiec (Łowicz). Tel. 0509-791-220.

Fiat J26p, I 996 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-43-65.

VW Transporter 2.40, bru;, 1991 rok, stan
bardzo dobry, cena 8200 zł - sprzedam.
Tel. 0606-491-520.
Renault 19 1.90, 1993 rok, rejestracja 1994
rok, 51/1 OOkrn ON, zielony, stan dobry-sprzedam tanio. Tel. 0503-047-083.

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

Wyjazdy z klientami po auta do Niemiec.
Tel. 0888-300-550, 0504-065-348.

Skoda Favorit 1991 rok, zadbany, stan bdb,
I właściciel. Tel. 046/837-55-23.
Lanos l 999 rok, b+g, zielony metal~ - sprzedam. Tel. 0504-9 I 8-929.

f:it

~18\iT84~k, 1OOO zł - sprzedam.

Seicento 1,1 1999 rok, bezwypadkowy, 8,5
tys. zł-sprzedam. Tel 0665-220-407 po 20.00.
Daewoo Nubira l.6V, 1999 rok, srebrny metaJik _sprzedam. 603-688-032.

Renault Laguna 2.0, 1997 rok, klima, ABS, 2
pod=kipowietrme, centralnyzamek,alarm,
radio,stanbdb-sprzedam. Tel.0509-507--002.

Fiat 126p EL, 1997 rok, stan bdb- sprzedam.
Tel. 0501-818-524.
Fiat CC700, l 997 rok, stan bdb - sprzedam.
Tel. 0501-818-524.
VW Passat l 998/99 rok, srebrny, I
ciel, salonowy, 19800 zł - sprzedam.
Tel. 0501-213-067.

właści

VW Golfill, 1994 rok, czarny, henzyna + gaz,
7600 zł - sprzedam. Tel. 0606-586-484.
Skoda Felicia 1997 rok, combi, stan idealny,
7200 zł - sprzedam. Tel 0501-213-067.
VW Golf l ,6B, 1990 rok, srebrny metalik,
5-0rzwiowy, stan bdb, 4300 zł - sprzedam.
Tel. 0888-596-487.
zł,

I właściciel,

Mercedes 307, 1981 rok, stan dobry - sprzedam. Tel. 0603-898-480.

Nexia 1997 rok, gaz, 7700
bezwypadkowy - sprzedam.
Tel. 0606-395-256.

VW Polo Classic 1.4, 1996197 rok, granatowy metalik, r właścicieL cena 12700 zł - sprzedam. Tel. 0600-226-519.

lik, salon, bezwypadkowy - sprzedam .

Ford Escort 1.3 1991/94 rok- sprzedam.
Tel. 0604-517-049.
.
wach
z.atrudnię do pracy przy kro
z zakwaterowaniem. Tel. 088S.283-376.
Sprzedam nową przyczepkę samochodową,
wózek widiowy elektryczny, po kapitalnym
remoncie. 046/839-13-32 508-160-198.
CC 700, 1993 rok - tanio sprzedam.
Tel. 0602-273-367.
CC900+gaz, 1996rok. Tel.0603-171-951.
Sprz.edamESA-częścidoGolfa,Samary,Oki,

wóz konny. Tel. 0667_787-041.
Kupię urządzenie

Astra l 997 rok, gaz, I0700 zł, zielony meta-

Tel. 0668-445-178.
Megane 1.4, 1996197 rok, 10700 zł, salon,
bezwypadkowy, wspomaganie - sprzedam.
Tel. 0668-445-178.
Fiat Seicento 1999 rok, 7800 z1, zloty metalik, I łaśc . · i sprzedam.
Tel. ~~~~-2s .

6

Sprzedam Peugeot 405 , benzyna, gaz, 1994
rok, stan bdb. Tel. 0600-970.598.
Opel Vectra B combi, J.8, J6V, instalacja gazowa, 1999rok,stanbdb,srebmymetalik,
Tel. 0604-191-186.
Audi 100, 2.0CS diesel, stan bdb-sprzedam.
Tel. 0697-606-992.

do podnoszenia i opuszczania szyb do Iveca 4910 bus.
Tel. 046/838-61-51.

Polonez Caro 1996 rok, benzyna, gaz, bak
- sprz.edam. Tel. 0241277-96-26.

Sprzedam 4 koła do fiata 126p.
Tel. 046/838-69-11.

Audi A4 1.8 20V, l 995 rok - sprzedam.
Tel. 0600-190-757, 069S.92S.156.

VW Golf 1996 rok 1.4 b+g, salonowy, granatowy, 12200 zł, Opel Corsa 1996 rok 1.4 b+g,
zielony, salonowy, 5-drzwi, cena 9800 zł,
Seicento 1989 tok 0,9 b+g, eeglasty, 81 OO zł,
CC 09 1994195 rok, zielony metalik 4200 zł sprzedam. Tel. 046/863--06- l O, 0506-07&-089.
A di 80 l 9 TOI l 996 rok, stan bdb
ru::n_ Tel. M97-S05-770.
- sprze-

CC900 + gaz, 1997 rok, stan bdb, cena do
uzgodnienia - sprzedam. Tel 0605-051-170.

Sprzedam Kamaz 1991 rok,.0507-164-215.
Sprzedam przycupkę samochodową, dl. 164,
s=. 110. Tel. 046/838-89-64, 0697-567-860.
Sprzedam Star 200, l 990 rok.
Tel. 046/838-49-37.

Ford Sierra 1.8, gaz+ alarm, 1985 rok, w dobrym stanie, przegląd, OC, cena do uzgodnienia - sprzedam. Tel. 0502-769-266.
Fiat 126p EL, 1995 rok, pierwszy właściciel
- tanio sprzedam. Tel. 0693 -323-114.
Fiat Siena 1.6, 1998 rok, salon, gaz - sprzedam. TeL 0605-426-231, 046/874-72-73.
Punto 1.2 SX, grudzień 1997 rok, Siena HL
1.6 16V, 1998 rok, Uno I.O, 2001 rok, gaz,
Cincuecento 900, 1996 rok, Tempra combi 2.0i
16V, 1993 rok, gaz - sprzedam. Możliwość
zamiany. Tel. 0421719-20.77, 0604-392-876,
www.auto-agro.gratka.pl.

r właściciel

Cinquecento 700, 1995 rok, prz.ebieg I 04 tys.
km - tanio sprzedam. Tel. 0513-473-649.

Kredyty samochodowe. Szybko,
tanio. Tel. 0500-167~0.

Vectra B 1.8 1'6V, 1997 rok, ABS, elektryCZDe
szyby pczód, szyberdach, wspomaganie, gaz,
=Y metalik, auto ałann, cena 13800 zł
+alufelgi - sprzedam. Tel. 046/837-84-94.

BMW 5300 Sedan 3000, 2000 rok, prz.ebieg
l 40 tys. km, czarny metalik, jasna skóra, raty
- sprzedam. Tel. 0606-497-025.

Fiat 126p, 1991 rok, opłacony - Sprzedam.
Tel. 0606-238-056.

Opel Corsa 1.2, 1994 rok, 115 ty. km, czerwony, cena 8000 zł, faktura VAf, raty, 5-drzwi
- sprzedam. Tel. 0606-497-025.

Fiat 126p, 1993 rok, 600 zł.
Tel. 0691-158-827.

VW Golf!V, 1998 rok - sprzedam.
Tel. 0500-167-670.

Sprzedam przyczepkę. Tel. 0691-405-938.

Punto !I 1.2, 2000 rok - sprzedam.
Tel. 0501-389-042, 0504-010.956.

Opel Vectra l.8i, hatchback, 1991 rok, po
wypadku - sprzedam. Tel. 0501-541-928.

Opel Corsa, 1997 rok, gaz, 3-drzwiowy, bialy
- sprzedam. Tel. 050 l-645-861.

Opony używane - importer.
Tel. 046183Nl1-80, 0602-133-182.

Polonez Caro, 1995 rok, gaz - sprzedam. Tel. 0695-727~6.

Opel Astra II 2.0 OT, combi, 2000 rok- sprzedam. Tel. 0888-445-679.

Fon:I Focus 1.6 benzyna+ gaz, combi, 2002 rok, pełne wyposażenie,
I właściciel, salon - sprzedam.
Tel. 0602-652-879.

Mercedes 208, 1993 rok, stan dobry - sprzedam. Tel. 0505-683-319.

BM'k316, 1.6, 1994 rok, przebieg 140 tys.,
czerwony, cena 10800 zł, faktura VAT, raty
- sprzedam. Tel. 0606-497-025.

·

\blkswagen Passat 1.8 T, klimatronic, pełna
elektryka - sprzedam. Tel. 0660-498-245.

Ford Escort 1.6, Bolero l 600, 1998 rok, przebieg l lO tys., bialy, cena 7500 zł, stan idealny, raty - sprzedam. Tel. 0606-497-025.

Fiat 126p, J994 rok, czerwony,
- sprzedam. Tel. 046/837-13-31.

zł

Skodadostawcza l.9D, 1998i:ok-spi;zedam.
Tel. 0603-872-827. . ~
.
Drzwi przesuwane do Transita - sprzedam.
Tel. 0602-313-357.

Fiat Cinquecento 700, 1996 rok, bialy, stan
dobry, bezwypadkowy, 3200 zł - sprzedam.
Tel. 0500-026-841.

Seat Ibiza, l990 rok- części TÓ'Żne- sprzedam.
Tel. 046/831-01-29.

VW Golf 1.6, 1998 rok, 160 tys. km, biały,
cena 17600 zł, faktura VAr, raty - sprz.edam. · śCianę grodziową do T-4 - sprzedam.
Tel. o602-313-357.
Tel. 0606-497-025.
Fiat 126fl, I 987 rok, po remoncie silnik i bla- Ibiza, 2002 rok, salon - sprzedam.
Tel. 0693-341-512.
cha, hak, cena IOOO zł - sprzedam.
Tel. 0667-199-422.
Citroen Jumper 1.9 D, bru;, 1997 rok, stan
Mazda 626 l .8 J6V, 1993 rok, pełna elektry- dobry - sprzedam. Tel. 046/874-72-84,
ka, wiśniowy metalik stan idealny - sprze.. 050 l-930-041.
dam. Tel. 0511-496-390.
Peugeot 306, 1.4, 1997 rok, stan bdb,
Opel Astra Combi 1991 /92 rok, centralny 6500 zł - sprzedam. Tel. ~o.
zamek, szary metalik, cena 4300 zł - sprzedam. -Ren-aul_t_Thał..,-i-a,-2003 rok, pierwszy właści
Tel. 0511-487-994.
ciel, stan bdb. Tel. 0697-693-684.
Seicento 0,9, 200 l rok, srebrny metalik, alarm, Opel Astra 1.4, gaz;' 1992 rok,
centralny zapełna 'dokumentacja, przebieg 33 tys. km
mek, wieczorem. Tel. 0505-826-488,
- sprzedam. Tel. 046/863-52-34,
042/710-93-45.
0694-633-656.
Ładę Samarę, 1989 rok, stan dobry.
O\>".ł Astra 1.4, 2000 rok, granatowy, II wła
Tel. 0887-18S.534, 0887-889-927.
śelciel, wspomaganie, podusOOl powietrma,
stan idealny, 12200 zł - sprzedam.
Ford Escort combi, 199 l rok, stan bdb- sprwTel. 0668-857-410.
dam. Tel. 0421710-91-64.

Mercedes 124, 200D, 1994 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-89-11.

Skoda Favori~ 1991 rok, gaz (4 lata)- sprzedam. Tel. 0697-689-860.

CC 700, 1996 rok, czerwony, I właściciel, stan
bdb - sprzedam. Tel. 0505-959-200.

Zimowe, antykorozyjne zabezpieczenia podwlzll samochodowych. Profesjonalnie, tanio. Tel. 046/838-58-12,

0604-973-039.

Seicento 1999 rok, stan bdb, I właścicieL serwisowany - sprzedam. Tel. 0601-613-889.
Sprzedam alufelgi i4··. Tel. 0668-359-180.
BMW316i, 1991 rok-sprzed!lm.
Tel. 0503-192-151.

Absolutnie kupię każdy model Fiata,
Daewoo, Opla, Skody, Seata, Renault
Tel. 0608-409-744.

BMW 520i, wersja angielska, 3000 zł - sprzedam. Tel. 0511-495-234. .

Daewoo Matiz 1999 rok, złoty metalik, 50 tys.

Absolutnie auta uszkodzone, całe kuplę. Tel. 046/831-01-29, 0601-317-076.

km, I wlaścicieL bezwypadkowy, cena 8400 zł,
stan dobry • sprzedam. Tel 0608409-744.

Toyota Camry, 1990 rok - części blacharskomechaniC211C - sprzedam. Tel. 046/831-01-29.

Ford Fiesta I.I, ł994 rok-sprzedam.
Tul. 0602-765-738.

Fiat 126p, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 0663-690-056.
VW Jetta l .8 I 6V OOHC, benzyna+ gaz, 1988
rok, czarna perła, lllufelgi, skóra, szyberdach,
hak, stan dobry - sprzedam.
Tel. 0667-353-858, 046/838-86-24.
Citroen AX 1.4 D, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 0510.115-108.
Przyczepkę samochodową - sprzedam.

Rl. 0692-447-493.
l 26p, 1991 rok, beżowy, ogrzewana tylna
l;zyba, uchylne tylne szyby boczne, chnuehawa - sprzedam. Tel. 0505-715-122.
Matiz, XI! I 999 rok, srebrny, I właściciel,
kupiony w salonie, serwisowany - sprz.edam.
Tel. 0607-617-223.

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „NŁ":

• KWIACIARNIA "IKEBANA" NA NAROŻNIKU NOWEGO RYNKU I UL.KOZIEJ;
• KWIACIARNIA ~EGZOTYCZNA" NA UL. STANISŁAWSKIEGO 6· •KIOSK OS. DĄBROWSKIEGO 24 ·RAMPA; •KIOSK LOTTO NA OS. BRATKOWICE; • TARGO·
WICA MIEJSKA W ŁOWICZU - PAWILON NR 4 - PUNKT SPR.Zl:DAźY PRASY (NAPRZECIWKO ALEI Z WĄRZVWAMI); •SKLEP P. KRYNICKIEGO NA UL. ŁĘCZVCKIEJ;
• SKLEP P. JANKOWSKIEJ W JACKOWICACH; • SKLEP P. PIECHOWSKIEJ W CHRUŚLINIE; • SKLEP P. PAPIERNIK W KOMPINIE, BEDNARĄCH I NIEBOROWIE;
• SKLEP P. PACLER W BOBROWNIKACH; • SKLEP P. MOTYLSKIEJ W JAMNIE; • KIOSK P. WESOŁOWSKIEJ NA RYNKU KOPERNlt(A W KIERNOZI; • SKLEP
P. BEJDY W OSTROWIE; • SKLEP P. GOJ W PARMIE; • SKLEP P. MARCZAKA W KRĘPIE I W DOMANIEWICACH; • SKLEP P.KOWALczyKA PRZY OL. GŁOWAC·
KIEGO W ŁYSZKOWICACH; •SKLEP P. WODZVNSKIEGO W ROGÓŹNIE; •SKI.EP GS W ZŁAKOWIE KOŚCIELNYM; • SKLEP P. FIGATA W NIEBOROWIE; • SKLEP
P. SZALENIEC W ZABOSTOWIE; • SKLEP P. SOKALSKIEJ W ZAWADACH; • SKLEP P. TOMCZAK W BRODNYM JÓZEFOW; • SKLEP P. FOKS W GRUDZACH
STARYCH NR 60; • SKLEP P. GASIK W RYBNIE NA UL. DŁUGIEJ 2; • SKLEP P. WIERZBICKIEJ W STACHLEWIE; • SKLEP P. TOPOLSKIEJ W KURABCE;
• SKLEP P. GREFKOWICZ W HUMINIE; • SKLEP P. DRAGAŃSt<IEJ W KOCIERZEWIE PŁN. I RÓŻVCACH; • SKLEP .KOS" W GĄGOLINIE Pł.D.; • SKLEP
.u MICHAŁA" P. WRZESINSKIEGO W OSMOLINIE, UL. RYNEK 1; • Pł>H .KARINA" P. LUCYNY SIEWIERA W BEDNARACH KOLONII; •SKLEP P. GŁOWACKIEGO
W SOKOŁOWIE 19; •SKLEP „ABC ••." P. GORTAT PRZY UL. RYNEK KOŚCIUSZKI 17 W BOLIMOWIE;• SKLEP P. KLIMCZAK W TRZCIANCE 54; •SKLEP P. TOMASZA
SKOPA W HUMINIE 44B; •SKLEP P. ZAJĄC W ZDUNACH 1'2; •PUNKT POCZTOWY P.URSZULI ORZESZEK W SOCHACZEWIE NA UL. PŁOCKIEJ 46148; •SKLEP
WIELOBRANŻOWY P. MAŁGORZATY SZAGA W SOBOCIE PRZY PLACU ZAWISZV CZARNEGO 12; •SKLEP WIELOBRANŻOWY P. KWIATKOWSKIEGO W ZDUNACH 25
PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „WIEŚCI":. SKLEP SPOŻYWCZO-MIĘSNY w GŁOWNIE, UL. SIKORSKIEGO 4;. SKLEP

WIELOBRANŻOWY W GŁOWNIE, UL. HUTA J0ZEF0W BL. 3; •
PRZEMYSŁOWYMI

W STRYKOWIE, STARY RYNEK.

KIOSK PRZEMYSŁOWY W STRYKOWIE PLAC ŁUKASINSKIEGO 2; •SKLEP Z ART. SPOŻYWCZO

OGŁOSZENIA

13.07.2006 r.

12(,p, 1997 rok- sprzedam.
Tel 0667-1'44-954, 046/835-30-58.

Abeolulnle auta uszkodzone, cale kuplQ. Tel CM61831-G1-2J.
AbsoluCnle cale osobowe, uszkodmne kup1f. Tel ~
Audi A4 1,8T, benzyna, 1997 rok, stan lmdzo dobry, salon-~
Tel. 0500-113-747.

Fiat Seicento 900, 2001 rok, bezwypadkowy
od I wWciciela - sprzedam.
Tel. 046/832-90-62, 0697-918-012.
Fiat Siecento 1,1, 2003 rok, powypadkowe sprzedam. Tel 060~12.
Ford Escort 1,8 O 1992 r. ceoa3(j()():d-sprze.
dam. Tel 0503-384-451.

Opel Astra 1,7 TOI, I997 rok, bezwypllllcowa - sprzedam. Tel. 046'833-16-96.

Opel Astra combi 1,4, 2001 rok, bezwypadkowa, cena I 1700 :d - sprzedam.
Tel. 0606-238-266.
Opel Astra comb~ 2000 rok, cena 10800 zł,
I właściciel - sprzedam. Tel. 0693-181460.
~e kupię.

Ford &coi1, 1992/1993 rok - sprzedam.
Tel. 0880-529-797.

Opel Astra, 1998-2001 rok,
Tel. 0606-472-251.

Tel 0605-100-574.

Ford Fiesla 1,80, 1990 rok- sprzedam.
Tel. 0501-761-891.

Cinquecento 700, I 996 rok, przebieg 85 tys.,
I właściciel, kolor czarny - sprzedam.
Teł. 0505-046-498.

Ford Focus combi 1,6 16V, 1999 rok, 2llkup
salon Polska 2000 rok, I właściciel, ceoa
I 9800 :d- sprz.edm:n, ewentualnie zamienię na

Opel Vectra I ,6 16V, I 996 rok, :rielooy metalik, Sedan, cma I I300 :d + opliity- sprzedam.
Tel 0509-837-633.

Auta~

skupujemy.

Cinquecento 900, 1993 r. rocmy gaz, atrakcyjny wygląd-sprzedam. Tel 0606-116-135.
Cinquecento 700, I 997 rok, błękitny, wgnieciony lewy próg, 2950 zł. Teł. 0605-100.574.
Citroen AX, I 992 r. uszkodwny - sprzedam.
Tel. 046/815-23-59 po 21.
Corsa, iadbana, bezwypadkową Tel. 0695-502-628.

kupię.

~ do Mazda 323, 1992, 1998 rok, Kadelt, Favorit, inne. Tel. 0609-924-415.

tańszy.

Tel.. 0606-238-266.

Ford Siena 2,30, przegląd, OC, bak- sprzedam. Tel. 0600-859-083.
Ford Transit 2,5 O I995 r. podwyższony,
pr=lłużooy, stan dobry - sprzedam.
Tel. 046/815-61-57, 0697-615-115.
Hooda Civic 1,5, 1991 rok,gaz,cena4900zł
- sprzedam. Tel. 046/831--06-51.
Isuzu 2). O, 1992 r. przedłużony,
swny cena 3(JOO zł- sprzedam.
Tel. 0503-384-451.

podwyż

Daewoo Lanos 1,6 l6V, 1998 rok, gaz, stan
dobry - spizedam. Tel. 0600-271-272_

Jelcz 416, 1991 rok, wywrotka - spizedarn.
Tel. 046/814-71-76, 0660-63-49-14.

Daewoo Nexia 1997 rok - sp=dam.
Tel. 046/ 814-13-73, 0609-843-366.

Kupię absolutnie każde auto rozbite lub :miszczone powy7.ej 1990 roku.
,
Tel. 0503-126-774, 0602-685-613.

Daewoo Nexia lub Lanos z wspomaganiem
- kupię. Tel. 0606-436-23 l.
Daewoo Nubira Sedan l,6 +gaz, 1998 rok,
I właściciel, cena 9800 zł, zielony metalik

- sprzedam. Tel. 046/835-33-08.
Daewoo Tico, 1995 rok, tanio - sprzedam.

Tel. 0605-24-00-85.

Kupię Jelcza 415 lub 4 t"6 i wagę samochodową do IO ton. Tel. 046/815-23-97,
0695-442-445.
Kupię katalizatory-każdy. Tel.0506-~71-247.
Kupię Skodę Felicia, 1997- I 999 rok od 1JC2Ciwego. Tel 0514-950-130.

Fiat 126p- sp=dam. Tel. 0609-837-100.
Fiat 126p El.X, 2000 rok, 50 tys. km, zielony
cena 2900 zł - sprzedam, Skierniewice.
Tel. 0502-015-821.

Łada Samarazgaz.em,

Fiat 126p, l993 rok - spcze<lam.
Tel. 0604-518-842.
Fiat Cinquecento 700, 1994 r., cma 2900 zł
- sprzedam. Tel. 0605-937-990.

Nexia, 1997 rok, Sedan, gaz, 5700 zł, Hooda
Civic 1,516V, 1994rok,Sedan, 7800zł-spraedam. Tel. 0604-233-37 l.
Nissan Primera 1,6 16V, b+g. Sedan, pełna
elektryka, wsp.kier., 1993/1996 rok, cena
4800 zł - sprz.edam. Tel. 0696-083-604.

Fiat Panda I, I 2003 r., l właściciel, z salonu,
kolor seledynowy, stan idealny cena 17.900
zł - sprzedam. Tel 0606-952-277.
Fiat Seicento 900, 1999 rok, bordo metalik,
I właściciel, bezwypadkowy, przebieg 80 tys.
km, cena 7300 zł - sprzedam.

Tel. 0601-813-067, 046/813-85-07.

1991 rok, stan idealny
- sprzedam. Tel. 0607-521-398.
Mazda 323, 1986 rok - sprzedam tanio.
Tel. 0501-374-996.

N°1SS311 Primera 1,6, 1997 rok, cenal0800 zł

-sixzedam. Tel. 0692-489-339.

Opel Agtla 1,0 12V, 2000 rok, srebrny metł
lik, cena 16400 zł - sprzedam, ewentualnie
zamienię na tańszy. Tel. 0501-715-609.

Opel Vectra I,7 TOS, I994 rok, srebmY, metalik, szyberdach, c. zamek, ws. kier, 5900 :d
- sprzedam. Tel 0509-837-633.

Opel Vectra 1,8 16V, 1999 rok, klirnaty2acja,
I właściciel, bezwypadkowa, cena 20900 :d
- sprzedam łub zamienię na tańszy, osobowy
do IO tys. zł. Tel. 0602-367-765.
Opel Vectra l,816V,b+g.1998rok,c.z., w.k.,
airbag.ABS, ES,alufelga,radiocd,cma 14500
zl - sprzedam. Tel. 0660-45-40-97.
Opel Vectra 2,0, I 6V, l 994 rok, sedan, zadbany, elektryka, alufelgi, szyberdach.- sprzedam.
Tel. 0505-026-578.
Opel Vectra, l 998-2000 rok, bezwypadkowy - kupię. Tel. 0695-509-226.
Peugeot206 l,4,2001 rok,5-drzwiowy,ABS,
wspomaganie, klimatyzacja, bezwypadkowy,
II właścicie~ cena 19900 zł - sprzedam, moż
liwość rat, zamiany na tańszy.
Tel. 046/835-33-08.
Peugeot 406/,8 benzyna + gaz, 1998 rok,
I właściciel, salonowy - sprzedam.
Tel. 0501-586-017.
Polonez Caro, 1996 rok, (gaz 2000 rok), stan
techniczny dobry, jednopunktowy wtrysk
paliwa, hamulce Lucas, autoalann, immobilizer, kolor śliwka metalik- sprzedam. ·
Tel. 046/833-62-92, 0504-007-115.
Polonez Truck 2-osobowy, gaz, 1992 rok
- sprzedam. Tel. 0503-607-085.
Polonez Truck, 1996 rok, gaz - sprndam.
Tel. 0604-172-076.
Punto, 5-drzwiowe, ulecydowanie
Tel. 0694-216-417.

kupię.

Renault5, l,6D, 1989rokdoremootu-sprzedam Tel. 0505-444-080.
Renault 9, 1983 rok, stan bdb, 1anio - sprze.
dam Tel. 0667-353-849.
Renault Clio 1, 1, 1991 rok - sprzedam.
Tel. 0503-126-774, 0602-685-613.

OGŁOSZENIA

DROBNE •

Renauh Lagwia 1,8, gaz, n właściciel, srebrny metalik, bogate wyposażenie -1anio sprze.
dam!!! Tel. 0505-172-825.
Renault Megaoc 1,4, 1999 rok, 5--0izwiowa,
serwisowana - sprzedam. Tel 0509-369-540.
Renault Scenic łub Opel z.afua, 19'J8..2000
rok, 7.arejeslniwany - kupię.
Tel. 0692-829-882.

Samochód dostawczy Żuk, · 1990 rok, przebieg 68 tys., stan dobry - sprzedam.
Tel. 046/831-73-35.
Skoda Felicia grudzień 1997 rok, zielony
metalik, 90 tys. przebiegu, alarm, stan idealny
- sprzedam. Tel. 046/831-65-43,
0600-475-696.
Seicento 900 + gaz, 1999 rok, srebrny metalik, cena 8000 zł, możliwość rat - sprzedam.
Tel. 046/834-81-14.

LOWICZ,

ul. Łęczycka

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

ATRAKCYJNE CENY

i !Pani 9laf/Jorzade !l(p{o składa żona z dziećmi

I 985 rok, wojskowa skrzy-

Wynajmę garaż, os. Dą!lrowskiego.
Tel. 046/837-52-27.

Sprzedam garaż blaszak z bliźniaków, niekompletny, stan bdb, 5x3 m Tel. 046/837-35-13.
Garaż

blaszak. Tel. 0609-184-092.

nia biegów - sprzedam. Tel 0500-617-865.

Wolny garaż na os. Broniewskiego.
Tel. 0692-101-389.

Sprn:dam duży skuter, poj. 150 cm3, srebrny,
:rarejestrowany, 3800 zł. Tel. 0502-259-435.

Sprn:dam garaż, os. Bratkowice przy cmentarzu. Tel. 0509-466-727.

Sprzedam części do Cinquecento 700.
Tel. 0608-085-334.

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

Do wynajęcia garaż, os. Noakowskiego.
Tel. 0602-187-540, 046/837-63-39.

Sprn:dam lub zamienię na combi Seata Cordobę 1,4, 2001 r. Tel. 046/815-44-78.

Sprndam Jawę 350 TS, 1990 rok, stan bdb.
Tel. 0696-028-36 l.

Sprzedam nadbudowę do Trucka, alternator,
ro21US211ik do diesla. Tel. 0603-303-404.

Sprzedam skuter Simson, zarejestrowany,
1989 rok. Tel 0508-364-081.

Sprzedam silnik l ,6 i skrzynię biegów do
Polon=. Gaźnik do Łady 2107 - nowy.
Tel. 0504-396-408.

Sprzedam Romet Ogar 200.
Tel. 0609-842-747.
Sprzedam motorynkę. Tel. 0691-508-458.

Toyota Camry 2). I 6V, 1994 rok - sprzedam.
Tel. 0503-126-774, 0602-685-613.

Jawa 50- sprzedam.
Teł. 046/838-73-20 po 20.00.

Toyota Carina E 1,6, 1992 rok, gaz, zieleń
metalik, pełna elektryka, ABS, poduszka,
wspomaganie-sprzedam. Tel. 0668-833-861.

Sprn:dam ETZ 251. Tel. 0500-427-361.

Toyota Carina E, 2,(}+-gaz, 1994 rok, bogate
wyposażenie- sprzedam. Tel. 0503-126-774,
0602-685-613.

Sprzedam MZ ETZ-250. Tel 0667-133-174.

Sprzedam części blacharskie i rnecbanicme do
Fiata Uno, poj. 1000, (1995-2000 rok).
Tel. 0605-100.574.

Motocykle - kupię. Tel. 0608-539-560.
Sprzedam CZ-350.
Tel. 0507-431-461 po 16.00.

Toyota Corolla l,4, 1997/ 1998 rok, zakup
salon Polska, I właściciel - sprzedam.
Tul. 0501 -715-609.

Naprawa motocykli i motorowerów.
Tel. 0691-588-602.

Toyota Corolla l,4+gaz, 1997 rok, salonowa
- sprzedam. Tel. 0606-975-932.

Sprzedam

Sprzedam Romet, cena 200 zł.
Tel. 0663-975-199.

VolkswagenGolfID 1,6, 1993rok,gaz,metalik- sixzedam. Tel. 0885-518-139.

Sprzedam skuter Apriłla, 1996 rok, do małe
go remontu. Tel. o661-922-891.

Suzuki RG 80, 1994 rok - sprzedam lub ,,._
mienię na Cros.58. -Tel. 046/874-74-31,
0504-38-34-85.
Kupię Junal<a lub inny stary
obojętny. Teł. 0601-385-900.

pojazd, stan

Sprzedam motorynkę, Skierniewice.
Tel. 0695-893-543.

Vołkswagm Polo I). 12V, 2002 rok, 5 drzwi,
I właściciel - sprzedam, ewentualnie zamienię
na tańszy. Tel. 0606-975-932.
Volvo 440 TO, 1996 rok, kolor giafit-sprze.
. dam. Tel. 0506-057-314.
zł,

046/838-34-70.

Ogar 200 - sprzedam. Tel. 0697-634-257.

Uno l ,4, 1996 r. stan bdb, wiśnia metalik
- sprzedam. Tel. 0608-697-964.

VW Passat 1,8, 1991 rok, Sedan, 4900
Honda Civic 1,5, 1991rok,gaz,4600 zł.
Tel.O 461831--06-51.

motorynkę. Teł.

GARAŻE
Sprzedam garaż, os. Bratkowice.

Tel. 0604-376-195.
Garaż do wynajęcia wraz z porni=iem.

Tel. 046/837-53-67, 0691-620-837.
Sprzedam garaż przy ul. Tl&ewSkiej.
Tel. 046/837-27-40.

VW T-4 w konteneae - chłodnia - sprzedam.
Tel. 0600-821-135.

Spu.edam lub wynajmę garaż na Pelikanie.
Tel. 0601-595-439.

NIERUCHOMOŚCI
-SPRZEDAŻ .

działkę, (woda, prąd) z
małym domkiem (barakowóz), Skrzyn-

Sprzedam

Sprn:dam Jawę 350 TS - w całości lub na cz.ę
ści. Tel. 0600-176-799.

\blkswagen Polo I ,O, 1995 rok, benzyna, gaz,
niebieski, 8500 zJ - sprz.edam.
Tel 0509-837-633.

RÓŻYCE ŻURAWIENIEC 15 Zaµ1aszanw
tel. (046) 839-40-31. 0668-677-330

Garaż własnościowy z gnmtem, Głowno, ul.

Swoboda 18a. Tel. 0421259-14-67 po 20.00.

ki, gm. Baruchowo. Tel. 0509-331-634.
Sprn:dam gospodarstwo 12 ba z budynkami.
Tel. 0691-715-496.
Sprzedam lub wynajmę firmie mieszkanie
3-pokojowe 75 mkw., parter, os. Baczyńskie
go. Tel. 0501 -340-731 , 046/837-49-46,
0696-601-20 I.

Du7.a posiadłość I,7 ba, okolice Domaniewic.
Tel. 0501-231-510.
Sprn:dam 2 działki : budowlaną i z zabudowaniami, łączna pow. 5000 mkw.
z.ctuny, tel. 0880-734-305.
Działka budowlana 1000 mkw., Bednary
Kolonia, tel. 0506-641-857.

112 bliźniaka - sprzedam. Tel. 0665-072-555.
Sprzedam działkę leśną, dębową 5017 mkw.,
Głowno, Moczydła 31 , nr działki I09 (do
zabudowy). Lokalizacja korzystna, :zaledwie
kilka kilometrów od nowo budowanej autostrady północ-południe. Wiadomość: Wajnikonis, Ustroń z.ctrój Manbatan 3 m 37, woj.
śląskie. Tel. 0331854-26-00.
Duży dom w Głownie - wynajmę lub sprzedam. Tel. 0510-048-636.

Mieszkanie 33 mkw.,
Tel. 0665-499-818.
()gnid,

Głowno.

Sprzedam gospodarstwo rolne 7,78 ba, budynek mieszkalny i gospoda=y, Klotyldów,
gm. Bedlno, przy trasie Po:mań-WaISZawa.
Tel. 022/631-81-55, 042/633-23-01.

Mieszkanie 60 mkw., IV piętro, os. Bratkowice - pilnie sprzedam. Tel. 0503-127-266.
Działka w centrum Sochaczewa, 1745 mkw.
Tet.'0606-145-365.

NOWO
OTWARTY

SKŁAD PHU LIDER

KIERNOZIA ul. KOŚCIUSZKI 5
(po byłym GS), tel. (0-24) 2n.90-53

Zapraszamy od pn. do sob. od 7 do 16

poszukujemy osób na stanowiska:
·• operator wózka widiowego

•operator/ka linii- produkcyjnej
(wykształcenie średnie techniczne
+ aktualna książeczka SANEPID)

•pakowacz/ka
(aktualna

książeczka

._rutrodll6w

UnU ~J wrtirNCh feonkutau dl9 m9dkłw .,ful'tCfU9n tU\akturll,...w l't:tł•ot"

oro..-..VopnuMlo- """""lu ""Olonol-

SANEPID)

Miejsce zatrudnienia Firma „Bakoma" w Szymanowie

ZAPEWNIAMY BEZPŁATNY DOJAZD
NA MIEJSCE PRACY
Jesteś

•SKLEP OGRODNICZV
,,,,..„ __

zainteresowany/a zgłoś się do nas
osobiście lub zadzwoń!

ŁOWICZ,
ul. Warszawska 38

RELAKS

tel. (046) 837-37-79, 0663-491-147
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5, 99-400 Łowicz
+48 46 830 28 35 T, +48 46 830 28 35 F

cv@p!.rand~d.<;om, , ~.~tid~d.pl_

,.

-

,, ' 't

. '

I

'ł I

Tel. 0661-176-150.

Dwie działki po 2000 mkw., Głowno, ul. Sło
wińskiego - sprzedam. Tel. 0501-395-938.

PRZY JME OSOBE NA STAZ

(uprawnienia
+ aktualna książeczka SANEPID)

Łyszkowice.

Dom, garaż, ramn 200 m, wszystkie media,
blisko centrum oraz overlok firmy Yamat,
Głowno - sprzedam. Tel. 0606-790-472

Z MOZLIWOSCIA ZATRUDNIENIA NA STALE
PO ODBYCIU STAZU

• MATERIAŁY
OFERWEMY
BUDOWLANE
• WĘGIEL
• WYROBY
• PASZE
• NAWOZV HYDRO HUTNICZE
• PIECE ~.o.
• ogrodnicze
•SKUP ZYWCA~
•rolnicze

•'
'•

·,~
Józefem ~asowskjm
!Pani Io~ !J.eisławit OsińsQej '•

Dniąir 3-kołowy,

Volkswagen Pa.ssat B-5 1,6, 1997 rok, cena
19600 zł - sprzedam lub zamienię na tańszy.
Tel. 0501-715-609.

Polecamy to co najlepsze

•
•
-- _ . f moim
• c.,,. TU1U
męzem
za opte1W

Jamaha Vuago 535, stan bdb- sprzedam.
Tel. 0696-839-136.

Skodę Favorit 135L na części i dwa gaźniki
do Golfa - spnedam. Tel. 046/814-59-39,
0663-754-398.

19

Sertkane potf.z~~

MOTOROWE

Volkswagen Golfill, 2,0, benzyna GTI, 1996
rok, sprowadzony - sprzedam.
Tel. 0505-132-207.

EKD-ROL

DROBNE

OGŁOSZENIA

20

Mieszkanie, os. Starzyńskiego, 59 mkw.
Tel. 0606-145-365

DROBNE •

Działka f76 mkw., Łowicz - centrum.
Tel. 042/681-90-71.

Działka rolno-budowlana, 2 ba, cena do n<>gocjacji, Zielkowice Czajki.
Tel. 0512-102-293.

Sprzedam dom w stanie surowym,
działka 0,38 ha, 7 km od Łowicza.
Marianka 11, tel. 0886-801-829.

Sprz.edam 1 ha ziemi, w tym działka budowlana, Mysłaków. Tel. 046/838-50-58.

Dom mieszkalny, gospodarczy, działka 1230
mkw. Sanniki, tel. 0241277-61-24.

Sprz.edam dom w Łowiczu.
Tel. 046/837-08-98.

Dom 220 mkw. + budynek gospodarczy na
1200 mkw.
Sanniki, tel. 0604-798-456.

działce

Domek na ogródkach działkowych ,,Niedźwiadek" - spl'Z.edam. Tel. 046/837-74-89,
0504-181-667.
1,96 ha - Wojewodza, gm Bielawy.
Tel. 0504-181-667, 046/837-74-89.

Sprzedam dwie działki budowlane, jedna
uzbrojona, 2700 mkw., druga 4600 mkw.,
media w ulicy, Kalenice 15, przy nowej autostradzie. Tel. 046/838-33-44.

Sprzedam dom w Łowiczu.
Tel. 0607--096-765.

Sprzedam 3,48 ha ziemi, gm. Słubice.
Tel. 0660-514-93 l.

Sprzedam dom z działką 960 mkw. i garaż.em
w ŁowiCZ1L Tel. 046/837-05-15 po 16.00.

Działka 5700 mkw. z domkiem do remontu,
wszystkie media - sprzedam. Kożle 36, gm
Stryków. Tel. 0510-281-176.

-:;przedam własnościowe 29 mkw., Czajki.
Tel. 0696-197-873, 046/839-20-37.
Działka budowlana, przy trasie
Wiadomość: Pilaszków 2.

aa Bielawy.

Mieszkanie 3ixJkojowe + kuchnia, centrum
Tel. 0510-270-758.

Łowicza.

Dom w Głownie - sprzedam.
Tel. 0506-347-694.
Działka 5577 mkw., ogrod7.ooa, media w ulicy, pod zabudowę. Głowno, ul. Kamieńska
15. Tel. 0421719-43-44, 05.09-104-885.
Działkę budowlaną 1250 mkw., Głowno,
dzielnica Zabrzeźniańska, ul. 18 stycznia

Mieszkanie 42 mkw., blok z cegły.
Tel. 0505-002-528, 0501-533-019.

- sprzedam. Tel. 0504-184-873.

Mieszkanie 72 mkw., Il piętro, środkowe,
os. Bratkowice. Tel. 0512-338-061.

Sprzedam działki budowlane w centrum ł..<>
wicza, ul. Bielawska Tel. 046/861-26-62.

Mieszkanie 72 mkw., IV piętro, środkowe.
Tel. 0606-225-642.
Sprz.edam działkę budowlaną, os.
Tel. 046/837-69-33.

Mysłaków.

Posesja, dom 90 mkw+ 2 budynki gospodarmW"Owane z cegły z działką 1 ha. Piaski
kolo Nieborowa, powiat Łowicz.
Tel. 0602-869-750.

=

Sprzedam działkę pracowniczą 420mkw.
z domkiem w Niedźwiadzie, cena do uzgodnienia. Tel. 046/837-32-80, 088&-134-739.

Sprz.edam działki od 0,3 ha do 1,5 ba (w tym
O,7 ha ze stawem). Zielkowice.
Tel. 0692-036-767.

Działka budowlana,
Tel. 0502-27&-760.

Sprz.edam gospodarstwo rolne o pow. 7 ha,
20 km od Sochaczewa w kierunkU Płocka
Tel. 0662-247-288.

piękne położenie.

Sprzedam lub wynajmę pawilon na
targowicywŁowiczu.Atrakcyjnacena.
Tel. 0661--021-984.
nieruchomość 2-kondyok. 500 mkw., wszystkie
media, centrum Łowicza.
Tel. 0600-439-213.

Sprz.edam lub wynajmę zakład produkcyjny
o pow. ok. 1000 mkw. Tel. 0889-561-534.

gnacyjną

Du7.a posiadłość l,7 ha, duży dom, okolice
Domaniewic. Tel. 0501-23l-510.

Sprz.edamdomzdziałką300mkw.,doremon-

Sprzedam atrakcxjne działki budowlane rolno-leśne i leśne na przedmieściu Łowicza.
Tel. 0606-902-222.

Sprzedam

tu, os. Gódci. Tel. 0609-843-645.

Zamienię mieszkanie 34 mkw.

Mieszklmie własnościowe 46,8 mkw., I pię,
tro, c.o., os. Kostka. Tel. 022/Q.18-95-77,
0511-073-213.
83 mkw., cegła, I piętto +garaż.
Tel. 0696-561-963, 046/837-49-20 po 20.00.
83 mkw., cęgla, ul. Bolimowska,
- sprzedam. Tel. 0668-18&-273.

n piętro

Sprzedam działkę 0,21 ba i 1,99 ba, uzbrojona, Bielawy. Tel. 046/838-27-08.
Sprzedam działkę 1,20 ha, s=. 50 m, Jastrzę
bia Tel. 046/837-07-47.
Sprzedam 8 ha ziemi w Wóli Drzewieckiej,
gm Lipce Reymontowskie - ciekawa lokalizacja, możliwość założenia siedliska
Tel. 0888-749-8%.
Sprzedam dom mieszkalny~ z zabudowaniami gospodarczymi. Zlaków Kościelny
k.Zdun, tel. 0503-510-41 I.
Działka

rekreacyjna - sprzedam.
Otolice 17 i 18, tel. 046/837-14-65.
Działka

Tel. 0502-163-313.

OGŁOSZENIA

Sprzedam tanio nieczynny młyn w Sannikach.
Tel. 0604-588-393.Dom drewniany na małej
vly. 0502-966-842.

działce,

gm. Biela-

Sprzedam działkę budowlai4 1300 mkw.
Jastrzębia 81.
·
Sprzedam mieszkanie 63 mkw., w Sochaczewie, os. Ogrody. Tel. 0501-270-878.

ffik'r"., na większe (możliwa doTel. 0606-614-102.

Zamienię 48

Sprzedam M-4. Tel 050&-359-480 po 19.00.
Sprzedam 2,20 ba ziemi, okolice Kiernozi.
Tel. 0241277-90-03.
Kurkowa - kiosk. Tel. 0609-855-375,
Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 48 mkw.,
lJ pietro, os. Bratkowice.
Tel. 024/235-36-84 po 16.00.

Nowy dom w Głownie, 200 mkw. + piwnica
pod eałym domem, 330 tys. zl do zamieszkania - sprzedam. Tel. 0421719-13-71.
Działkę budowlaną

1914 mkw.,
no, ul. Czackiego - sprzedam.
Tel. 0668-816-813.

Głow

Działkę ł ha, okolice Dmosina, częściowo
zalesiooa - sprz.edam. Tel. 0605-920-882.
Działkę budowlaną w Strykowie, 1300 mkw.,
woda, kanalizacja, telefon, energia-sprzedam.
'(el. 0421719-95-76.

Sprzedam dom z działką, atrakcyjna lokalizacja, nad Zalewem, w Skierniewicach. Informacja na: www.property ma rketp I ace. n et/I istlng_vlew.php?ld=422. Tel. 0660189-404, 046/833-84-69 po 18.
Sprzedam
uzbrojoną

działkę budowlaną 900 mkw.,
w Regnowie. Tel.0514-950-130.

Sprzedam mieszkanie własnościowe w Prusach, 36 mkw., Tel. 0663-094-004.
Sprz.edam dom w Rawie Mazowieckiej.
Tel. 0608-456-588.

Sprz.edam działkę o powierzchni 3 b 32 ary,
Sadkowice. Tel. 0509-813-294.

Sprzedam działki leśne lh. Tel. 0889-721-537.

Działki budowlane, Strobów.
Tel. 0504-129-855.

Sprzedam atrakcyjny dom w Skierniewicach
z działką 1000 mkw. Tel 0602-639-865,
046/833-03-60.
Siedlisko, 6300 mkw., dom, sad, ogrodzone,
17 zł/mkw., Kamion. Tel. 0221634-01-44,
0604-96-92-08.
Sprzedam działkę w Makowie.
Tel. 0668-354-383.

Sprz.edam działkę budowlaną w Ziemiarach,
1200 mkw., ogrodzona. Tel. 046/832-77-89
po 16, 0501-416-014.
Sprzedam działkę rolno - budowlaną
o powierzchni 5800 mkw. z możliwo
ścią dokupienia ziemi gorszej klasy
z lasem o powierzchni 1,75 ha.

Tel. 0606-882-756, 0606-882-n&.
Zamienię

M-4, własnościowe na mniejsze,
Skierniewice. Tel. 0660-243-174.

NIERUCHOMOŚCI
-KUPNO
KUPIĘDZIAŁKĘ,ZIEMIĘ,GOSPODARSTWOROLNEWŁOWICZULUBOKO-

UCY. TEL 0601-257--098.

Sprzedam działki budowlane, Dzierzgówek/
Bełchów. Tel. 0603-997-160, 046/83&-67-08.

w Bolimowie nad Zalewem.
Tel. 0694-272-724.

Sprzedam sklep obuwniczy w centrum Skierniewic z towarem i wyposażeniem.
Tel. 0667-257-120.

Kuplę działkę budowlaną w Łyszko
wicach lub okolicy. Tel. 0503-065-795.

Sprz.edam działkę I OOO mkw., z budynkami,
Miedniewice. Tel. 0601-33-8&-67.
Działka przy

Sprzedam mały domek w Kręż.cach, 2 pokoje
+aneks kuchenny w budowie, działka 1600
mkw., staw, budynek gospodarczy, ogrodz<>nie. Tel. 0601-406-406 po 20.
Sprzedam dom z działką.
Tel. 046/832-92-41 po 16.
Dobrze prosperujący sklep z AGD (szkło,
po<eelana, kosmetyki), z pełnym wyposaże
niem, pow. I OO mkw., Skierniewice, atrakcxjne położenie w ciągu ba.odlowym, 15 lat handlu w jednym miejscu, duże grono stałych
klientów. Tel. 0601-344-142.
Działka budowlana 2000 mkw., media, Mokra Lewa. Tel. 0880-936-142.

Sprzedam mieszkanie w Łyszkowicach 50
mkw. Tel. 046/838-83-83, 0698-906-520.

f4p~DAl<TĄ
Zaprasza Kandydatów do szkól
funkcjonujących

Sprzedam działkę rekreacyjną 3000 mkw.,
ok. Bialtj Rawskiej. Tel. 0607-275-117.

Sprzedam działkę z budynkami o pow. 21 OO
mkw. okolice Nowego Miasta
Tel. 048/674-25-72.

budowlana, 2 ha, zalesiona
Tel. 0503-386-585.

Sprz.edam dom komfortowy. Doskonała lokalizacja Tel. 046/835-10-24 po 17.

płata).

Sprzedam dom, Skierniewice.
Tel. 0609-525-534.

Działka

Sprzedam gospodarstwo rolne z budynkami,
Drogusza. Tel. 0603-871-172.

Sprzedam dom z działką w Skierniewicach
lub zamienię na mieszkanie.
Tel. 0509-822-425.

Sprzedam mieszkanie nowe na poddaszu, 90
mkw., w nowym bloku z cegły, ulica Cicha.
Tel. 0509-03-04-86.

Sprzedam działkę budowlaną 2900 mkw.,
Bolimów, ul. Senatorska, budynek murowany do remont, media Tel. 069&-300-751,
0602-824-063.

Sprzedam dom w Kutnie, pól bliźniaka, działka llOOmkw.-tanio. Tel0691-627-924.

Sprzedam dom 105 mkw., działka 450 mkw.,
budynek gospodarczy z garaż.em, Łowicz.
Tel. 0662-308-544.

13.07.2006 r.

Sprzedam działkę o powierzchni 4900 mkw.,
Nowy Dwór Pan:ela Tel. 0503-408-287.

ulicy Myśliwskiej 5300 m, stare drzewa, szer. 50 metrów i działka 1000 m
i 1200 m przy ulicy Kątnej;granica lasu.
Tel. 0502-114-776.

Tel. 0694-814-819.

DROBNE

średnich

od 1997 r.

• Technika Mechaniczne i Elektryczne (podbudowa: gimnazjum i szkoła zasadnicza)
Nowy atrakcyjny kierunek TECHNIK INFORMATYK !!!
• Ucea Ogólnokształcące (podbudowa: gimnazjum i szkoła zasadnicza)
• Studium Policealne (podbudowa: szkoła średnia)

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
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Kupię działkę

Mieszkanie do 50 - 60 mkw, os. Starzyński<>go lub Dąbrowskiego - kupię.
Tel. 0668-030-363.
Mieszkanie 2-pokojowe w Łowiczu
kupię. Tel. 0504-510-276 po 17.00.
Kupię działkę pod garaż, przy ul. TUS7.eWsk:iej. Tel. 046/837-71-53.
Kupię mieszkanie w Łowiczu do 40 mkw.
Tel. 0889-861-629.
Kupię mieszkanie w Rawie di> 60 mkw.
Tel. 0505-369-883.

Do wynajęcia lokale biurowe, Łowicz,
ul. Stanisławskiego 25a, tel. 0609-135-407.
Tanie noclegi na IO osób w Głownie.
Tel. 0698-783-854.
Do wynajęcia pomi=zenie 47 mkw., na
gabinet lub biuro, w dobiym punkcie, Łowicz,
ul. 3 Maja 2, tel. 0602-657-161.
Do wynajęcia duży lokal sklepowy z zapleczem przy głównej ulicy, oraz mieszkanie trzy
izbowe z łazienką, ogrzewanie centralne.
Tel. 046/837-63-15 po 18.00.
Oo wynajęcia lokal 40 mkw., ul. Długa,
wszystkie media Tel. 0600-741-174,
046/83 7-3 7-41 .
Lokal do wynajęcia w cenlrum Nieborowa
pow. 50 mkw. + zaplecze, wszystkie media,
bardzo niski czynsz (do uzgodnienia).
Tel. 046/838-56-01 po 18.00.
Do wynajęcia piętro na usługi, Łowi=
Tel. 0694-252-956.
Lokal 20 mkw. w centrum Łowicza _do wynajęcia Tel. 0692-432-857 po 17.00.

Wynajmę mieszkanie M".3 w Łowiczu.
Tel. 0668-492-172.

Wynajmę 100,200,300,600mkwpowierzch-

ni magazynowej, Łowicz, ul. Magazynowa
11, tel. 046/837-69-33.

i

1NFORMACJE MolNA UZVSKAĆ I DOKUMENTY SKUDAĆ w sekretariacie Szkoły PoliCeatnGj
Województwa ł.ódzkiego Im. MlkolaJa Kopernika wLowlczu, ul. Ułańska 2, tel. (046) 837 58 85
-email: ilzkołapolicealnaOspswlkopemik.pl.więoej-na: www.spswlkopemlk.pl

Samorządu

- pilnie.

Przyjmę na stancję - paniom.
Tel. 046/837-57-77.

Wydzierżawię lokal handlowy 40 mkw., na
sklep, ul. Zduńska. Tel. 0606-818-288.

Pilnie poszukuję mieszkania do wynajęcia,
do 50 mkw. Tel. 0505-499-546.
Podnajmę

lokal kosmetyczce przy zakładzie
fiyzjersk:im Tel. 0604-180-054.

Domek nad jeziorem w Zdworzu (media)
wynajmę na weekendy i wakacje.
Tel. 0609-502-572.
Do wynajecia M-3, Głowno, ul. Kopernika
Tel. 0421719-21-10.

Przyjmę

wynajęcia.

Tel. 0660-826-631.

mieszkania do
Tel. 0667-286-789.

wynajęcia

Wynajmę lokal 25 mkw., z siłą, po maglu, os.
Dąbrowskiego 12. Tel. 046/837-73-22, 0694-

NIERUCHOMOŚCI
-WYNAJEM
Biura w centrum Łowicza - do wynajęcia Tel. 0602-192463.
Sprzedam działkę w Nieborowie 5200 mkw.
z domkiem całorocznym, letniskowym, pomiesz=niem rekreacyjno-sotjalnym i gospodarczym. Na działce znajduje się profesjonalny basen kompielowy IOx.4 m, zadaszony
pleksą oraz staw i lasek. Działka pięknie :zagospodarowana. Tel. 0601-310-375- w godz.
8.00-20.00.

668-532.

Do wynajęcia mieszkanie (2 pokoje, kuchnia, łazienka, korytarz), ogrzewanie węglo
we - w centrum Łowicza.
Tel. 0602-187-540, 0461837-63-39.
Do wynajęcia dom do 30 miejsc dla firmy
w Głownie. Tel. 0510-048-636.

Dom do wynajęcia,
Tel. 0889-320-787.

Głowno.

Poszukuję

Do wynajęcia lokal handlowo - biwowy, os.
Widok. Tel. 0512-914-012, 046/833-87-37.
Mieszkanie do wynajęcia 36 mkw., dwa pokoje od l.08, Widok.
Tel. 0514-82-1&-74 po 15.

Stancja dla uczennicy. Tel 046/833-58-85.
Wynajmę domek na wsi i budynki gospodarokolice Białej Rawskitj.
Tel. 0607-760-570.

=·

Do wynajęcia lokal ma działalność gosp<>darczą 85 mkw., Skierniewice.
Tel. 0608-024-207.

Kupię wózek bliiniak, wiel6funkcxjny.
Tel. 0607-516-966.

Przyjmę ziemię.

przedwojenne przedmioty i radia
ELEKTRJT. Tel 0887-221-227.
Kupię

kola drewniane do bryczki. Dobrze
Tel. 0502-512-939.

zapłacę.

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

Siatka ogrodzeniowa,
Tel. 0502-163-313.
Przyjmę ziemię.

używana

Tel. 046/837-86-34.
I l

(po wakacjach) 2-pokojowego mieszkania, najlepiej umeblowanego, w Skierniewicach.
Tel. 0660-189-404.

Kupię

deski aa szalunek. Tel. 069&-133-181.

Kupię blachę cynkową ze slllrego
każdą ilość. Tel. 0509-440-293.
Kupię

pokrycia,

drzewo aa pniu. Tel. 0509-440-293.

Kupię betoniarkę. Tel. 088&-742-148.
Topole. kupię. Tel. 0502-966-024.
Kupię pustaki Mai<a kermazytowe, szlakowe
i betonowe. Tel. 0503-417-039.

Kupię

tunel foliowy. Tel. 0601-815-045.

SPRZEDAŻ - RÓŻNE
Nowe i używane komputery, monitoiy, laptopy, notebooki - po konkurencyjnych cenach.
Gwarancja finnowa i serwis,FVAT.
Tel. 0601-946-286.
Suknia

Polski Związek Motorowy
OKRĘGOWE

Tel. 0600-217-556.

Kupię

Tel. 0695-261-989.

na stancję. Tel. 0663-721-390.

Poszukuję

Do wynajęcia bala 600 mkw., na działalność
produkcyjną, magazyny, Skierniewice.
Tel. 0512-130-733.

Kupię wagę inwentarwwą

Wynajmę pokój z kuchnią.
Tel. 0421719-11-88.

Lokale do

Wynajmę tanio 2 pokoje aa wsi.
Tel. 0605-330-155.

KUPNO - RÓŻNE

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

ślubna,

rozm. 44. Tel. 0602-534-524.

_

STACJE KONTROLI POJAZDOW -

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

•

• 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

7 A

JRUDNIMY •

osobę z uprawnieniami diagnosty samochodowego i instruktora nauki jazdy
INFORMACJA: Łowicz, ul. Nadbzurzańska 1, tel. (046) 837-39-81 •

1

A.Ił

C:A1a Stacja BP wŁowiczu
1'11116DA.

• technik farmaceutyczny, 2 lata
Klasopracownie wyposatone są w nowoczesne środki dydaktyczne.
• terapeuta zajęciowy, 2 lata
Wszkole oiganizowane są zajęcia pozalekcyjne zgodnie
• asystent osoby niepełnosprawnej, 1 rok
z zainteresowaniami uczniów. Budynek pozbawiony
• opiekunka środowiskowa, 1 rok
jest barier architektonicznych. Młodzież spoza Łowicza
• opiekun w domu pomocy społecznej, 1 rok
ma możliwość zamieszkania i żywienia się w szkolnym internacie.
• opiekunka dziecięca, 2 lata
WYMAGANIA:
Indeks można uzyskać po ukończeniu liceum
• technik masażysta, 2 lata
ogólnokształcącego, profilowanego lub uzupełniającego,
• asystentka stomatologiczna, 1 rok
technikum lub technikum uzupełniającego.
·
• dietetyk, 2 lata
Nauka trwa od 1 roku do 2 lat w zależności od kierunku.
• technik administracji, 2 lata
DOKUMENTY:
•technik bezpieczeństwa i higieny pracy, 1,5 roku "podanie, świadectwo ukończenia szkoły
• technik usług kosmetycznych, 2 lata
./zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zawodu
• technik ochrony fizycznej osób i mienia, 2 lata
· " 4 fotografie podpisane na odwrocie ./ wypis z dowodu osobistego

wynajęcia

mieszkania do
Tel. 0889-640-053.

I. Tel. 606-952-277.

wynajęcia

pub Murowana Piwnica w
centrum Rawy Maz. Tel. 0606-952-277.
Do wynajęcia plac 950 mkw., magazyn 50
mkw., biuro, parking w centrum Rawy Mazowieckiej. Tel. 0606-952-277.
Wynajmę czi# pizzerii Mega na kawiarenkę
internetową itp. Rawa Mazowiecka Wyszyńsk:iego I. Teł. 0606-952-277.
Do

Poszukuję do wynajęcia kawalerki lub M-3
w Skierniewicach. Teł. 0510-247-281.

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

Poszukuję

Do wynajęcia lokal ba.ndlowo usługowy 160

mkw., w centrum Rawy Mazówieckiej, Wyszyńskiego

ZATRUDNI
KASJERA KUCHARZA DARMANKĘ
ÓO OBSŁUGI PARKINGU
PRACOWNIKÓW 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 num-:r~~ ~6~9-999-685
~

ZATRUDNIMY
DORADCl KLIENTA
W BRANŻV ROLNICZEJ
I ROLNICZO-TECZNICZNEJ

Wymagania:
• wykształcenie. min. średnie • znajomość branży
• komunikatywność i samodzielność
• Mile widziane doświadczenie zawodowe
Gwarantujemy:
• umowę o pracę • niezbędne szkolenia
• dobre zarobki
·

CV na adres: „AGROFARM" sp.j.
99-400 Łowicz, ul. Małszyce 9
tel. 046-837-37-53, 046-837-94-54
e-mail: agrofarm@op.pl
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OGŁOSZENIA
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Drewno opatowe. Tel. 0605-224-393.

Ladę chłodni<ZI, sklepową -

Bramę ogrodzeniową

spu.edam.

- sprzedam.

Tel. 0600-567-723.

Tel. 042171MS-39.

na eko-grosz,ek i C7.ęŚCi hydraulicmych.
Tel. 046/838-75-53, 0601-379-355.

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

Sprzedam stare meble.

Spizedarn maszyny szwalni=.
Tel. 0693-824-708.

Segmen~ wersalkę, drzwi
Tel. 0421719-19-83.

Eternit drobnofalisty (nowy) - sprzedam.
Tel. 0606-324-970.

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

Sprzedaż pieców c.o. weglowych, miałowych,

Tel.~po18.

łazienkowe.

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

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

Kupię zdjęcia, odbitki dotyczące wyrobisk.
Rydwan, Dąbkowice. Również czarno-białe.

Mikrofalówkę i lodówlro-zamraża!kę
gatową firmy Whllpool - sprzedam.

Tel. 0500-617-865.

Tel. 0421719-37-94.

Suknia ślubna biała z koronką, rozm. 4244.
Tel. 0663-675-148.

Piec akumulacyjny 3kW, drzwi rewnętrzne
0,70mocieplone, wer.;alka. Tel.0668-262-745.

Beczki po olejach silnikowych 200 ~ 60 ~ 30
1- sprzedam. Tel. 042/719-37-42.

Sprnxlam monitor LG Flatron 17 cali, mało
używany, 250 zł. Tel. 0889-234-481.

Oiyginalne, białe dziecinne łóżeczko fumy
Drewex, stan idealny - sprzedam.
Tel. 0693-699-772.

Spizedarn wózki inwalidzkie: zwykły i elektryc:my oraz bojler 5001. Tel 046/838-84-09.

Sprzedam Nokię 6610i, telewizor 14".
Tel. 0668-162-199.
Sprzedam wykaswkę na części lub w

cało-

ści, huśtawkę ogrodową, Tel. 0600-953-269.

Tanio sprz.edam nową kartę pamięci do aparatu cyfrowego 1GB. Tel. 0602-703-826.
Kominy kwasoodporne spawane pbmnowo
- tanio. Hurtownia hydrauliczna - Zielone
igloo na Górkach. Tel. 0501--074--045, oraz w
Mysłakowie tel. 0501--074-060.

Okna, drzwi z PCV w Łowickim Cechu Rze...
miosl w godz. 9.00-15.00. Spu.edaż, montaż.
Łowicz, Plac Przyrynek 2.
Lady i regały sklepowe - sprzedam.
Tel. 046/837-55-41 od 9.00-17.00.
Stemple. Tel. 0502-163-788.
Odzież używana, sortowana; wyposażenie
odzieżowego. Tel. 046/837-58-95.

sklepu

Spizedarn zagęs=arkę 124 kg.
Tel. 0601-303-279.

Spr7.edam Hohner 120 bas.
Tel. 0692-967-810.

Wózek dziecięcy, spacerowy Cllicco, w dobrym stanie. Tel. 0695-774-285.
Ring, niewiele

Regały sklepowe, lady sklepowe, rożno,
cbłodoicze w bardzo dobrym stanie.

lady

Tel. 0512--088-422.
Segment jasny - tanio sprzedam.
Tel. 046/837-81-48.

do szk!ami. Tel. 046/838-66-74.

Sprzedam kuchnię gazową z piekarnikiem.
Tel. 0600-389-324.
~ campingową, felgi do Opel Fronter 16 cali - 4 sztuki, wentylatory duże, ełek
trowciągi 1,6 ~ 3 ~ grzejniki 7.eliwne.
Tel. 0889-561-534.

Silniki elektrycme 35 kW, 25 kW, 22 kW, 15
kW i inne, strugarkę dÓmetalu, lampy oświe
tleniowe zewnętrzne ( 2 szt), szafki ubraniowe metalowe, frezarka do drewna, brama stalowa zewnętrzna, ocieplona 310x245 an.
Tel. 0889-561-534.
Sprzedam czarną ziemię torfową.
Tel. 0501-775-010.

cena 3500 :zł. Tel. 0501-775-010.
Sprzedam kuchnię węgłową,
Tel. 046/839-68-58 po 15.00.

Tanio sprzedam uż:ywane meble i za..
mraż:arkę. Tel. 0504-179-453.

Sprzedam meble kuchenne w dobrym stanie.
Tel. 046/839-68-03.

ny, nowy; telewizor 32",100 Hz, srebrny, PIP.
Tel. 0606-525-696.
Sprzedam lodówkę, zamrażmkę - tanio.
Tel. 0601-303-279.
pokojowy 4m z ławą, w bdb stanie;
biurko; wersalka - bardzo tanio sprzedam.
Tel. 046/837-77-48.

Regał

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

Sprzedam segment w bardwOObrymstanie(dł.
4,5m), ławostół i 6 krzeseł. Tel. 0600-626-773.

Spr7.edam palety l,Oxl,2m.
Tel. 046/838-66-82.
Sprzedam bryczkę. Tel 046/837-15-67.
chłodnicza. Teł.

Szkło

-

Telewizor panoramicmy '2'T 100 Hz, srebr-

Tel. 046/838-71-32.

Lada

Stół wiejski - wypożyczam.
Tel. 046/838-47-28.
.
C- _ Bobrowniki
28
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Parkiet bukowy, wysuszony, 40 m, dwa fotele+ pufy. Tel. 046/837-64-89 ok. 20.00.

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

3-czi;ściowy finny
używany, alrakcyjna cena.

Sprzedam myjkę fiyzje.-ską, stan bardzo dobry. Tel. 046/838-20-45.

Sprzedam metalowy zbiornik 12000 I,

Sprzedam magiel elektrycmy na działalność.
Tel. 046/837-73-22 po 20.00, 0694-668-532.

Wózek

2-agre-

0695-761-373.

Sprzedam sedes, kompakt, typ wars:zawski,
nowy. Tel. 0661-669-141.
Stępie

budowlane. lei. 0885-365-246.

Sprzedam piec c.o. l.ębiec, 25 kW, 2004 rok.
Tel. 0609-384-502.

Sprzedam lodę, wialnię, buty skórkowe oficerki,' radio Karioka. Tel. 046/830-38-43.

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

Stropy Tertva do 7,80m. PSB Grzegory, Zduny 1078. Tel. G461838-81-00.

Sprzedarn drzewo opalowe re starego ogrodu, przycz.epa ciągnikowa ile wejdzie kosz..

Skrzypce, futerał i smyczek.
Tel. 0691-265-469.

tuje 100 zł. Tel. 046/837-63-15 po 18.00.

Widlak Rak, 1991 rok - sprzedam.
Tel. 0509-293-050.

Sprzedam chłodziarkę pizeszkloną pionową,
600 zł. Tel. 0501-788-231.
Sprzedam nowy piec olejowy De Dietrich

+ zbiornik 20001. Tel. 0602-875-904,
046/830-32-46.

Sprzedam S4 Weltrneister 120 basów.
Tel. 0692-967-810.
Wózek dziecinny. Tel. 0505--018-656.
Okna drewniane Wołomin,
Tel. 0692-487-627.

białe,

nowe.

Wózek spacerowy Baby Oreams - 200 zł.
Tel. 0660-355.452.
Stemple .budowlane. Tel. 046/838-64-21.
Suknia ślubna rozm. 38/40.
Tel. 0609-670-459.

Sprzedam wypoczynek i regal.
Tel. 04()/837--01-47.
Pralki, lodówki, zamratarkl, zmywarki, (gal li). Tel. 0510-1~.
Rowerek - 60 zł, samochód na pedały - 80 zł,
komputer - 190 zł, monitor - 80 zł.
Tel. 046/837-55-23.
Sprzedam rowe< górski na amortyzatorach z
hamulcem tarczowym, stan bdb. Tel. 0888361-198.
Sprzedam
270-887.

dubeltówkę

Merkiel. Tel. 0608-

Okazja - sprz.edam tanio 4 opony Good Year
15 195/60, 2004 rok. Tel. 0509-704-350.
Sprzedam owcrlock trzynitkowy.
Tel. 0608-462-262.

Sprzedam interlcooler, chłodnicę, felgę cs.-go,
spoilery, kabiny "uszy słonia", alternator typ
Scania 142 oraz komplet fabry=iy uszczelnień silnika Stara 200. Tel. 0696-372-551.

Sprzedam płyty meblowe, wiórowe.
Tel. 0507-164-215.

Sprzedam zbiornik plastikowy 1OOO I.
Tel. 0604-411-266.

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

Sprzedam wózek, bli2niak. Tel. 0503-499-480.

Skrzynki plastikowe, regały magazynowe,
silniki elektryczne, motoreduktor.
Teł. 0421719-59-36.

Sprz.cdam drewno kominkowe.
Tel. 0886-427-375.
Spu.edam opryskiwacz plecakowy z motorkiem i fotelik dziecięcy samochodowy do 18
kg. Tel. 046/838-3344.
Dwuiglówkę łańcuszkową i stebnówkę
- tanio sprzedam. Tel. 0600-552-226.

Styropian frezowany, gruby, 6 cm.
Tel. 0604-974-635.
Sprzedam blachę 3 mm, ocynkowaną,
125x250. Tel. 0605-896-130.
Sprzedam suknie ślubną białą 34136 z trenem.
Tel. 0241277-96-52, 0507-194-818.
Wózek wielofimkcyjny, głęboki - sp~
Głowno. Tel. 04217 I9-3844 po 18.00.

Rower dziecinny - sprzedam.
Tel. 0602-136-360.
Suknia ślubna 38-40. stan bdb.
Tel. 0502-556-050.
Tanio sprzedam okna 3 sztuki I i 5 wys. x 207
szer. i jedno 145 x 118. Tel. 0507-345-595.

Przyczepkę kempingową namiotową Alpen
Kreu:zcr, wymiar 5,515, 700 zł - sprzedam.
Tel. 0605-920.882.
Wciągarkę linową - sprzedam.
Tel. 0421715-36-88.
Wyrównark~ do drewna, wałek 40 cm, blaty
50/180, 1500 zł- spt?.edam.
Tel. 042/719-80-09.

Sprzedam tanio beton komórkowy 60x24,
Skierniewice, Mazowiecka 2.
Tel. 0608-590-657.
Tanio sprzedam nowoczesny komplet mebli
kuchennych z wyposa7.eniem.
Tel. 0606-631-542.
Sprzedam suknię ślubną rozmiar 38 biała,
spódnica gladka haftowana u dołu, haft gorset, welon cena 900. Tel 0506455-625.

Sprzerlam wózek dziecięcy głęboko spacerowy finny Adborcena 150 zł.
Tel. 0608-032-131.
Spr7.edam wyposa7.enie i wystrój pubu, zmydo pizzy, chłodziarki, talerze. Tel. 0606-952-277.
warkę, rożno, stół

Spr7.edam naroiny segment komfortowo wy140 mkw. nad zalewem w Rawie
Mazowieckitj. Tel. 0606-952-277.

kończony

Spizedarn akordeon i keybord, stan banlzo
dobry. Tel. 0665-163-718.
Spizedarn overlock trzynitkowy, dwuigłówkę płaską. Zatrudnię szwaczki.
Tel. 0888-081-196.
Sprzedam komputer, monitor 15, klawiaturę,
mysz, stan bdb, 300 zł. Tel. 0504-287-454.
Sprzedam niemiecki akordeon marki Hess 80
basów 350 zł. Tel. 046/ 814-22--01.

DROBNE •

Finna przyjmie pracowników budowlanoremontowych oraz pomocników. Pilne.
Tel. 0502-179-888.
Przyjmę szwaczki do szycia spodni damskich,
Głowno. Tel. 0509-571-801.

Dozwolone od lat 16- Ori!larne.
Tel. 0604-286-349, 0421710-77-10.
Zatrudnię

- zbiór ogórków, pomidorów.
Tel. 046/838-12-97.
Administracja KODŁ poszukuje pracownika na staż lub z grupą inwalidzką na administratora terenu. Tel. 046/8374>45.

Centrum Sportu i Rekreacji Classic w Skierniewicach poszukuje pracowników na staż
lub z grupą inwalidzką. Mile widziani instruktorzy sportowi. Tel. 046/8374>45.
Jetell poszukujesz ciekawego i dochodo-go zajęcia, chcesz się rozwijać zawodowo, zadzwoń do menedź:era sprzedaty produktów ubezpieczeniowo-finansowych i Otwartego
Funduszu Emerytalnego. Moż:llwość
wystawienia zaświadczeń o odbytej
praktyce w renomowanej finnłe.
Tel. 0501-725-143.
Zatrudnię do firmy remontowo-budowlanej.
Tel. 0888-978-225.

Pracowników fizycznych w Warszawie - zatrudnię. Tel. 022/837-7"1.
Zatrudnię kierowcę kat. C,zdoświadcz.eniem

po kraju, wiek 25,40 lat Tel 0608-059-817.

OGŁOSZENIA
Zatrudnię kierowcę

C, E - ciągnik +naczepa,
kraj. Tel. 0606-426-591.

Zatrudnię panią

w wieku do 30 lat jako pomoc w gastronomii. Tel. 0504-35944 l.

Zatrudnię stolarzy meblowyc1i na atrakcyjnych warunkach. Tel. 0601-344-142.

Budowlańców, wykończeniowców.

Finna zatrudni murarzy i pracowników do ociepleń lub podwykonawców. Tel. 0461814-36-07, 0601-308-643.

Tel. 0603-753-973.
Kierowca z praktyką na ciągnikach siodło
wych poszukuje pracy w podwójnych obsadach w transporcie międzynarodowym.
Tel. 0605-302-486.

Zatrudnię kierowcę

do

rozwożenia

pizzy.

Tel. 0510-250-687.
Podejmę pracę na 1/2 etatu.
Tel. 0693-652-261.
Zaopiekuję się dzieckiem. Tel.0660-318-692.

Zatrudnimy pracowników przy utrzymaniu
zieleniu na terenie Łowicza, prawo ja:zdy kat.
B. Tel. 0604-230-734 (dzwonić od poniedziałku do piatku po 20.00).
Dwóch absolwweotów szkoły średniej podejmie pracę. Tel. 0888-148-371.
Zatrudnię ekspedientkę re znajomością kasy
fiskalnej w sklepie spożywczo-monopolo
wym w Łowiczu, wiek do 35 lat

Tel. 0696-398-832.
Zatrudnię młodą, uczciwą w sklepie spożyw
czym w Łowiczu, najchętnitj po szkole handlowej. Oferty proszę składać: Łowicz,
ul. 11 Listopada 14.

PRACA

./ PROJEK.T

Przyjmę osobę do sp!7.ątania domku jednorodzinnego w Rawie Mazowieckiej.
Tel. 0505-172-825.
Przyjmę do pracy kucharzy i kelnerów.
Tel. 0606-40-70-78.

Przyjmę do pracy tynkarzy.
Tel. 0693-332-588.

Restamacja w Domaniewicach (między Ło
wiczem a Głownem) zatrudni na stałe: kelner. Zatrudnię kelnerkę do pracy w pizzerii.
ki, kelnerów oraz kucharzy.
Tel. 0660-733-348.
Tel. 0607-930.234 w godz. 16.00-18.00.
Sprzedam silnik Lejland, skrzynia ładunko Zatrudnię kierowcę C+E. Tel. 0604-212-720. Przyjmę do pracy w gospodarstwie pay krowach. Tel. 0600-822-089.
wa typu "L". Tel. 0505-404-465.
Przyjmę do zbioru ogórków.
Zatrudnię magazyniera. Tel. 0602-527-481.
Sprzedam kola "13" (Uno, Cinquecento, Se-· Tel. 0602-339-665.
iceoto), Motorollę E398, Jawę 350.
Apteka w Żychlinie zatrudni technika fanna- Zatrudnię w gospodarstwie rolnym, zakwaTe]. 0606-456-242.
terowanie lub mechanika Tel. 0605-695-882.
cji na staż. Tel. 0515--080-319.
Spr7.edam wersalkę - tanio.
na okres żniw kombajnistę i kieZatrudnię
Praca - Dania Wykwalifikowanych murarzy,
Tel. 046/833--01-63.
tynkarzy, glazurników, malarzy, tapeciarzy, rowcę ciągnika na prasę Z224.
Tel. 046/838-63-79.
Sprzedam pay=pkę bagażową,
cieśli-<lekarzy-zatrudnię. Tel. 0503-141-919.
Tel. 0601-33-88-67.
Pracowników ochrony do 35 lat, pow. 175
Zatrudnię do zbioru ogórków.
Sprzedam wialnię i sieczkarnie ręczną - tanio. Tel.. 046/838-12--07, 0697-693-641.
cm - Łódź. Tel. 042/676-04-45, .0505-1160505-116-464.
463,
Tel. 046/831-00-82.
Zatrudnię dziewiarza na maszyny komputew Osmolinie zatrudni stolaWirbud-Meble
Btzózki na pniu i wciągarka budowlana
rowe. Tel. 0604-904-430.
rzy i lakierników z praktyką
Tel. 0888-994-94 l.
Zatrudnię do zbioru ogórków. Kocierzew Płd.
Tel. 0241277-62-44.
Sprzedam lodówkę ''Mińsk 10", 100 zł.
37, tel. 046/838-47-19, 0600-876-355.
Zatrudnię do zbioru ogórków.
Tel. 0609-846-192.
Finna :zatrudni audytora wewnętmiego.
Tel. 0503-528-645.
Spizedarn kanapę z dwoma fotelami, kolor Tel. 0503-065-795.
Zespół muzyczny poszukuje saksofonisty
miodowy. Tel. 046/832-29-39.
Zatrudnię do zbioru ogórków.
z doświadc=!iem. Teł. 0888-790-966.
Sprzedam gitan; klasyczną re stąjakiem i po- Tel. 0606-11S.058.
Zatrudni<; ekspedientkę z Łowicza do sklepu
Salon Meblowy w ŁowiC711 poszukuje pra- spożywczego, wiek do 35 lat
::~~7-~~16.046/832-86-38,
cownika - sprzedawcę. Wymagania - wy- Tel. 0504-184-456.
Sprzedam agregat tynkarski do tynków ce- kszlalcenie minimum średnie. znajomość kommentowo - wapiennych. Tel. 046/832-86-38, putera. Preferowane- znajomość programów Przyjmę do szycia biustonoszy i podomek,
graficznych. Oferty prosimy przesyłać na ad- Głowno. Tel. 0421719-36-93, 0508-718-574.
0461695- 777-886
Sprzedammeblesklepowe, fax, drukarkę, wer- res e-rnail: zbyszckgalaj@m-ka.pl
Zatrudnię pracowników ogólnobudowlanych i brygady tynkarskie.
tikale. Tel. 0601-394-542
Zatrudnię odpowiedzialnego mechanika samochodowego. Łowicz, teł. 0509--020-870. Tel. 0514-539-241.
Sprzedam suknię ślubną, rozmiar 36-38.
Do zbioru awoców - zatrudnię, Głow
Tel. 0604-071-749.
Zatrudnię pracowników do wykończeniów
no. Tel. 0698.a57.0SO.
Sprzedam dwa wózki widłowe WV Sicbed- ki. Tel. 0695-135-937.
Szwaczki, overlock, stębnówka - zaniów, elektryczne. Tel. 0607-277--032.
Przyjmę do pracy do przyuczenia w zakresie
trudnię. Tel. 0668-1~.
Sprzedam meble ogrodowe drewniane, stoły, cyklinowania i układanie parkietu, wiek do
35 lat, prawo jazdy. Tel 046/830-22-54 po Blacharzy I lakierników samochodoławki, huśtawki. Tel. 0603-415-780.
18.00, 0502-321-194.
wych • zatrudnię. Tel. 050!M;90-282.
Sprzedam rowe< BMX Tel. 046/831--01-40,
Zatrudnię fiyzjerkę. Tel. 06()4:'.!80-054.
Tynkarzy gipsowych na agregat
0506-76-74-91.
Tel. 0500-037--006.
Tanie grzanie. Piece CO. Automaty, zasyp Przyjmę na zlecenie - prowadzenie książki
przychodów i rozchodów + ZUS i place.
5300 zł
5 dni dom 220 mkw
Wydzierżawię do prowadzenia ·stoisko z maęgla
' Tel. 046/83 7-09- I 2.
., cena
y
'
co
w
teriałami: instalacje sanitarne, artykuły metapiece 1500 mkw., cena 25000 zł.
lowe, płytki ceramiczne, gazy technicme,
Tel.0665-678-529.
Zatrudnię operatora kombajnu Biz.on.
krzewy ozdobne i inne. Oferty proszę skła
Tel. 0696-021-755.
Sprzedaż ziemi ogrodowej, piasku, różny
dać: Ekocentr, ul. Sklodowskiej 152 do seasortyment i szlaki, przywieziemy na miejsce. Avon - zostań konsultantką a otrzymasz w kretariatu.
Tel. 0601-33-88-13.
prezencie kosmetyki, biżuterię, zegarek, torZatrudnię mężczyznę w gospodarstwie szkół
. bę. Tel. 046/838-6-60, 0663-766-602.
Sprzedam szłdamię 600 m, komin 2 piece,
karskim. Tel 0603-198-513.
13 tys. Tel. 0606-529-316.
Sprzedaż perfum - znane zapachy- 51,1per proFinna okienna zatrudni handlowców z wlawizja. Tel. 046/838-60-60, 0663-766-602.
snym samochodem osobowym lub dos1awDo rozbioru drobiu - zatrudnię.
czyrnRawaMazowiecka. Tel046/814-51-2l.
Tel. 0509-72!Mi03, 0509-raM504.
Poszukuję brygady do zrywania owoców
Zwrot podatku z pracy- Nierocy, Europa Za- Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 0667-246-297. 4 lub 5 osób z wlasnym samochodem.
Tel. 0505-404-465.
chodnia. Tel. 071/385-20-18.
Do zakładu fotograficmego w Głownie - zatrudnię. Tel. 0501--040-069, 0421719-37-81.
Zatrudnię pracowników ochrony, wiek do 45
Młody, wykształcenie średnie - matura, urelat, mile widziana grupa: Tel. 0506-199-920.
gulowana służba wojskowa, stolarz meblozatrudnię.
owoców
zbioru
Do
wy z praktyką, prawo ja:zdy kat. B - podejmie
Tel. 0421719-20-65 po 20.00.
Przyjmę do pracy szwaczki.
pracę. Teł. 0501-707-657.
Tel. 046/832-61-37, 0608-628-721.
Młoda - doświadczenie zawodowe w zakn}.
z.atrudnię fiyzjerkę. Teł. 0604-108-443.
sie kadr i plac oraz w zalcresie PKPiR, bardzo Przyjmę stażystkę (pakowanie papieru toadobra znajomość ZUS Platnik- Przekaz Elek- letowego) - ostatnie miejsce! Skierniewice,
Zatrudnię szwaczk~ prasowaczki, krojczych
i osoby na wykańczalnię. Tel. 0601-635--056. tronicmy - poszukuje pracy.
Graniczna 52. Tel. 046/835-90-83.
Tel. 0669-899-097.
.Zatrudnię szwaczki i osobę na overlock.
Z311Udnię pracowników budowlanych, roTel. 0606-958-480.
boty wykończeniowych. Tel. 0500-409--012.
Zatrudnię~ do pracy przy żniwach.
Strugienice, tel. 0692-767-562 wieczorem.
Zatrudnię szwaczki z Łowicza i okolic.
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,STANDARD"
Tel. 0665-202-1 OO.
Zatrudnię 3 osoby do zbierania ogórków.
zatrudni spr7.ątaczy. Oferty należy składać do
Tel. 046/838-12-69 po 21.00.
21.07.2006 r. w biurze Spółdzielni przy ul.
Poszukuję do pracy na stanowisku elektroMszczonowskiej 398 w Skierniewicach.
monter, prawo jaz.dy kat. C, praca na wysoko- Duta firma spedycyjna z Teresina Tel. 046/833-37-47.
ści. Tel. 0601-946-330.
poszukuje przewoźników z pojazdami: ciągnik + naczepa o pojemności Zlecę szycie chałupnikom (Skierniewice
Zatrudnię kierowcę C, C+E oraz mechanika
33 EUP, „solo" - o pojemności 15-18 i okolice). Tel. 0692-125-138.
samochodów ciężarowych.
EUP i ładowności min. 8 ton. PreferoTel. 0607-267-278.
wane pojazdy o zabudowie izotennłcz· Zatrudnię w gospodarstwie ogrodniczym.
Tel. 0601-815-045.
nej. Tel. 0506-003-207.
Zatrudnię szwaczki do szycia bielimy. Tel. 0602-651~.
Przyjmę do pracy wykwalifikowanych
pracowników w branży budowlanej.
Ubojnia drobiu - zatrudni.
0691~79-310, 0601-812-262,
Tel.
Tel. 0421719-56-78.
060!h'i06-585.
Zatrudnię szwaczki na dzianinę.
Zatrudnię do zbioru ogóri<ów. Tel 0693-405Tel. 042/719-38-&ł, 060~10-884.
133, 046/838-48-45, Kocierrew.
oprócz
Przyjmł pracę chałupniczą
Salon KIA Motor.; w Łowiczu zatrudni meszycia. Tel. ~31-781.
chanika i spracdawcę. Tel. 0512-329-81 l.
Przyjmę pracownika do montażu okien.
Zatrudnię hydraulika. Tel. 0501--074-060.
Tel. 0502-213-373, 0421710-73-73.

Praca dla elektromechanika w Warszawie.
Tel. 0606-617-835.
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Zatrudnię kierowcę

kat. C,E - kraj.

Tel. 0600-878-065.

Sprzedam przyczepę kampingową Sjesta, stan
bdb, długość 5,5 m. Tel. 0513-991-810.

Zatrudnię stolarzy, Głowno.
Tel. 0696-033-527, 0668-206-250.

DROBNE

Duża finna spedycyjna z Teresina poszukuje
pizewożników z pojazdami: ciągnik + naczepa o pojemności 33 EUP, "solo" - o pojemności 15-18 EUP i ładowności min. 8 ton.

Preferowane pojazdy o zabudowie izotermicznej. Tel. 0506-003-207.
Zatrudnię

tynkarzy oraz pracowników
ogólna-budowlanych (glazura, gipsy,
docieplenia) mile widziane prawo jazdy kat. B. Tel. 0602-77M02.
Zatrudnię do pracy w gospodarstwie z noclegiem. Tel. 0606-875-82 l.
Zatrudnię szwaczki, prasowaczkę, Skierniewice. Tel. 0509-513,707.

Rencistka poszukuje pracy.
Tel. 0885-271-373.
Zatrudnię pracowników ogólnobudowlanych + prawo jaz.dy kat. B.
Tel. 0600-57-55-55.
Zatrudnię ślusarza,

spawacza 96-11 Kowie-

sy, Chojnata 23A, s. Imiola.
Tel. O 461831-73-31.

Avon - bez wpisowego.
SMS/Tel. 0502-616-468, 046/832-74-42.
Avon - atrakcyjna ofer1a dla nowych konsultantek. SMSffel. 0512-115--030.
Fłnna budowlana zatrudni inż:yniera
o specjalności roboty drogo- lub
ogólnobudowlane do pracy na budowle na terenie calego kraju.
Tel. O46f833.S8..28 wew.18.

Finna zatrudni kierownika robót dro11
28
eh li I
gowy · e · .,.......,.._., wew. ·
Firma zatrudni wykwalifikowanych
cieśli I zbrojarzy.
Tel. O461833-98-28 wew. 11.

o .„,.,„„ ""

Zatrudnię

operatorów maszyn budowlanych (koparłl~rka, równiarka, walec). Tel. 0603-755-726.

Flnnazatrudnl ~szkólwy
tszych o kierunku ogólnobudowlanym ł drogowym. Tel. O 46f833.S8..28
w. 11, 0601-298-842.
Zatrudnię

mechanika samochodowego z prawem jazdy kat. B, C, O, E.
Tel. kontaktowy-0609-837-100.
Finna samochodowa w Skierniewicach zatrudni lakiernika, pomocnika lakiernika, blacharza, uczniów. Tel. 0602-528-235.

USŁUGI

WIDEO

Wideofilmowanie. Tel. 0607-916-001.
Wideofilmowanie - profesjonalnie, tanio.
Tel. 0600-447-843.
Wideofilmowanie. Tel. 0608-475-473.
Cyfrowe wideofilmowanie - tanio, solidnie.
Tel. 0603-451-221.

Cyfro- wideofilmowanie, fotografowanie, pełna obróbka komputerowa,
DVD. Tel. 046/837-94-85, 0608-484-079.
Wideofilmowanie cyfiowe, obróbka komputerowa - tanio. Tel. 0606-852-557.
Wideofilmowanie, obróbka komputerowa,
nowe animacje, profesjonalnie - tanio.
T1:1. 046/837-79-81, 0606-302-466.
Wideofilmowanie Kasia - solidnie, tanio.
l.djęcia. Tel. 046/837-87-68, 0602-633-407.
Fotograf, ślub, chr=~ portret, plener, wnę
trza, retusz starych zdjęć, strony internetowe.
Tel. 0692-49-55-43, www.tiny.pl/tchc.
Video - Foto, magia obrazu.
Tel. 0696-011-351.
Nie ryzykuj utraty bezcennych wspomnień! Przegraj pamiątkowe kasety
wideo na plytę DVD. Tel. ()50!M;20..300.

Pnegram kasety wideo na
24 h. Tel. 0508-132~

plytę

DVD,

USŁUGI

INSTAL.-BUD.-REM.
Układanie kostki brukowej.
Tel. 0508-286-519.

Usługi

remontowo-budowlane, docieplanie
budynków, wykańczanie wnętrz od A do Z.
Wycena gratis. Faktury VAT. Tel. 046/830.2465 po 20.00, 0510-158-877.

OGŁOSZENIA
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OGŁOSZENIA

DROBNE •

uNAS WARTO DAĆ OGtOSZENI
Ukladanie glazury, terakoty, panele,
inne wykończenia
Tel. 046/838-20-56, 0600-626-760.

gładź

i

Tynki gipsowe .agregatem - solidnie.
Tel. 046/862-84-00, 0502-370-226.
Instalacje elektryczne, pizylącza, naprawy.
Tel. 046/837-30-52, 0600-764-llO.
Układanie

kostki - solidnie,
nie. Konkurencyjne ceny.
Tel. 0604-413-669.

dokład

Panele podłogowe i ścienne, elektryka - profesjonalnie, tanio. Tel. 0696-381-880.
Układanie kostki brukowej, granitowej. Tel. 0692-789-266, 046/831.Q-99.

Najtańsze

docleplenla domów I stropodachów granulatem styropianu
- 7złl1 mkw. Tel. 0441714-27-&4.

Krycie dachów. Tel. 046/837-51-31.
Tynki agregatem, cementowe>-wapienne i gipsowe. Tel. 0502-228-972, 046/863-31-74.
Glazura, terakota, gipsy, docieplanie budynków, płyty gik, malowanie, panele podłog<>
we. Tel 0693-332-598.
Fachman• - usługi hydrauliczne, nowoczesne technologie zgrzewcze.
Tel. 0889419-137, 04&'837-97-91.
Malowanie, tapetowanie, gładź, płyty gik,
panele podłogowe. Tel. 0608-685-867,
046/830-00-14.
Hydraulic-me - tylko nowe budynki, łlezplat
oa wycena materiałów i robocizny.
Tel. 0602-882-617.
Tynki gipsowe, agregatem, wylewki.
Tel. 0500-037-006.

Cyklinowanie, układanie, lakierowanie - profesjonalnie - „EFEKr.

Usługi

Bramypr7.eSUwne, balustrady, drzwi, ogrodzenia, siatka ogrodzeniowa+ montaż.
Tel. 0503-572-046, 0508-869-390.

Remonty kompleksowe mieszkań.
Tel. 0668-262-745.

Centralne ogrzewanie, kotlownle na
groszek. Tel. 0602-258-695.

Tel. 0600-225-256.

Tel.~

Projektowanie budynków mieszkalnych, g<>spodarczych, rozbudowy, nadzór, wyceny,
koszto<ysy. Tel 0502-086-592,
046/837-78-38.
Ukladanie kostki betonowej, granitowej oraz
inne usługi brukarskie. Tel. 0604-208-087,
046/837-57-28.
Panele podłogowe i ścienne, boazeria, male>wanie, tapetowanie, schody w panelach.
Tel. 046/837-10-33, 0609-541-373.
Elektroinstalacje, domofony,
Tel. 0506-293-053.

bramonapędy.

Balustrady 7.e stali nierd7.ewnej, daszki łuk<>we. Tel. 0504-065-376.
Spawanie alwninium. Tel. 0504-065-376.

remontowe, wykcńc7.enia wnętr7., glazwa, terakota, docieplanie budynków, klinkier. Tel. 0880-542-743.

Wykończenia wnętrz.

lnstalacja elektryczna; alarmy, domofony, vkleodornofony. Tel. 0609-688506, 0691-715-606.

Tanio prace wykońC7.eniowe, glazura, terake>ta,gladźgipsowa,malowanie,płytyk/gi inne.
Tel. 046/837-61-09 wieczorem.

elektroinstalacje, pomiruy, widee>domofony, IUV-Sat, bramonapędy, systemy
alarmowe (monitoring). Remonty, hydraulika, glazura, terakota, gipsy, panele, stolalka,
uprawnienia, VAT. Tel. 046/837-50-84,
0601-303-858.
Hydraullczne usługi c.o., wod.-łtan.
- tanio, krótkie terminy, z gwarancją.
Tel. 04&'837-19-29, 0506-064-122.

Dac.h-l.ux, Grzegoiz KoSmowski oferuje sprzedaż blachodachówek, dachówek ceramicznych, blach trapezowych, rynien renomowanych flnn,
podbitkę I Inne akcesoria dachowe.
Dobra jakość, konkurencyjne ceny.
ŚWladcZymy uslugl blacharsko-dekarskle, luycle dachów. Łowicz, ul. Jana
Pav.ła I[ 23. Tel./fax 046/837-61-31,
0509-729-619.

m:nia Tel. 0880-765-378.
żurawik budowlany - spr7.edam.
Tel. 046/838-91-28.
Wykonuję styląwe bramy, kraty, balustrady,
ogrodzenia, konstrukcje stalowe.
Tel. 0609-722-809, 0421710-70-11.

Stawianie ogrod7.eń klinkierowych.
Tel. 0501-337-768.
Gipsy, panele ścienne i podłogowe, glazura,
terakota, malowanie. Tel. 0694-28-7447.
Tynki gipsowe agregatem.
Tel. 0461832-86-38, 0695-777-886.
gipsowe, płyty KG.
Tel. 0694-287-447
Gładzie

Panele, terakota Tel 0694-28-7447.
Usługi układanie kostki brukowej.
Tel. 0508-178-189.

Wylewki z agregatu mechanicmie zacierane
9 zł/mkw. Tel. 044/724-19-53,
0668-829-361.
Usługi elekliyC211C. Montaż imtalacji i wzą
dzeń elektrycznych. Alarmy i domofooy. Pra-

.Kompleksowe usługi budowlane. My pracu-

Usługi

hydrauliczne. Tel. 0603-917-448.
papą.

jemyTymaszspokojnąglowę.

Tel. 0602-779-602

budowlane i remontowe. Gladź-gla
zwa-terakota-rnalowanie. Tel. 0602-779-602.
Usługi

Tynki maszynowe gipsowe i camentowe>wapienne. Tel 0602-779-602.
Docieplenia budynków. Tynki akrylowe
i mineralne. Tel 0602-779-602.
Malowanie, tapetowanie, gładź, glazura, terakota, płyty karton/gips. Tel. 602-779-602.
Elektryk - domy, mieszkania, biura, budynki
praemyslowe. Alarmy - Pomiruy elektryczne.
Tel. 0602-779-602.

. Dezynsekcja, delatyzatja w HACCP.
Jet. 0504-171-191, 044!725-02-95.
Śluby-=me BMW 3, BMW 5.
Tel. 0508-909-732.

Przeprowadili. Tel. 0605-303-836.
Stół wiejski z dowozem - wypożyczę.

Tel. 0602~4-891.
DJ -profesjonalnie poprowadzi ka7.dąirnpre.

zę - wesela, bankiety, imprezy okoliC2JIOŚci<>.
we. Tel. 0604-281-36 1.
Meble pod wymiar (szafy praesuwne, garderoby, kuchnie itp.)- tanio. Tel 0889-474-502,
0889-562-140.
infonnatyczne i konserwacja spr7.ęlil
komputerowego. Tel. 0696-803-050.

Usługi

zadłużo

Żaluzje, rolety, werticale. Tel. 0603-753-973,
046/830-37-61.

INNE USŁUGI

miedź

inne.

Zakladam paznokcie akrylowe u nóg i tąłc.
Tel. 0514416-012.
Naprawa sprzętu AGD, domofOJly.
Tel. 04&'837-91-98, 0691.e&1-244.
Pranie dywanów, wykładzin, tapicerki, u
klienta. Tel. 046/837-73-07, 0694-876-103.

Tel.0510-158-880.
VJdeofihnowanie, tel. 069lkil 8-749. Fotoglaf;
tel. 0602-695-737, www.fotojack.prv.pl.
Zaspół

muzyczny wesela, bale, profesjonalizm I doświadczenie.
Tel. 0888-790-966.

:lespół - wesela Tel 024/'285-41-08.
Tatra wywrodca, pu.ewóz piachu, żwiru.
Tel. 0600-895-026.
Śluby - Chryslec. Tel. 0601-352-065.

Elektryczne - świetlne silowe, odgromowe,
pomiary, alarmy, domofony. Uprawnienia do
wykooywania Tel. 0509-9'.15-245.

046/838-70-32.
Projekty graficzne, przygotowanie do druku,
banezy, szyldy. Tel. 046/837-09-37 od IO.OO
do 18.00, 0694-646-915.
Do wypażyczenia dekoratja sali weselnej.
Tel. 0698-398-87 l.
Śluby WY Passat, 2004 rok, srebrny - tanio.
Tel. 0604-838-050.

Przqxowadm. Tel. 0605-303-836.

Pożyc7Jci bez Biku, od 1000 zł do 20000 zł.
Profesjonalne pranie dywanów i tapicerki
Rawa Maz. i okolice. Tel 0508-265-167.

Odnawianie wanien. Tel. 0600-971Ml26.
Z.awiozę do ślubu, "Mercedes", srebrny metalik. Tel 0697-998-015.

Regeneracja kartridży, naprawa drukarek u klienta. Tel. 050!M>20-300 w
godz. 8.00-20.00.
Tel. 0603-445-053.

Tel. 0505-238-ll5.

Śluby, Audi A6, srebrny metalik, limuzyna
Tel. 0697-725-858.

Masaż k!ll.5yczny (lecmicy, relaksacyjny, sportowy). Tel. 0509-838-378.

- wesela Tel. 046/838-66-46.

Pranie podciśnieniowe dywanów,
dzin i tapicerki. Tel 0696-086-527.

wykła

Transport twlru, plasku, pospólkl.

Naprawa spnętu AGD, Skierniewice ul.
Batorego 37f39. Tel. 046 832-62-03.
Profesjonalna obsługa Imprez muzycznych, firmowych, koncerty, wesela, karaoke. Tel. 0505-700-159,
www.projectfm.pl
wydrukować pracę dyplolll9wą, wypożycz drukar1'ę atramentową lub laserową. Zrobisz to sam
najtańszym kosztem. Kiosk przed kinem Polonez. Tel.~.

Aby tanio

0508-132-4!08.

Tel. 0603-213-798.

www.schodyparklety.pl

Meble na wymiar, kuchnie, siafy, drobne usługi
stolaiskie. Tel. 0604462-835,
046/837-96-07.

Profesjonalna oprawa muzyC2Jl3 - DJ - wesela, poprawiny. Tel. 0603-098-875.

Nawadnianie i zakładanie trawników.
Tel. 0668-171-450.
Uslugi stol31Sk:ie. Tel. 0461837-15-54.

Atrakcyjna wdowa, około 50 lat, pozna pana
w celach towarzyskich. Tel. 046/838-05-74,
0693-423-008.
Wysoki brunet 53 lata, zadbany, elegancki,
bezdzietny, bez zobowiązlń, w celu 2llłoże.
nia rodziny pozna milą, atrakcyjną panią do
55 lat, mile widziana działalność. Mogę zmienić zamieszkanie. Bez pu.elotnych romansów
i S~w. Poważne oferty: 0502-404-053
(najchętniej 7.e Strykowa lub Głowna).

KOMPUTERO
-PISANIE
Komputerowe przepisywanie prac, wykresy,
rysunki - szybko, solidnie.
Tel 0693-552-236, 046/837-27-00.
Komputeropisanie. Tel. 046/833-10-79.

NAUKA
Matematyka Tel. 046/837-85-96.
Matematyka-korepetycje, nauczyciel.
Tel. 0502-982-694.
Matematyka. Tel 046/837-85-96.
Niemiecki, rosyjski - tłumaczenia.
Tel. 0693-833-062.
Niemiecki. Tel. 0609-670-459.
Angielski - nauczycielka, szkoła
solidnie. Tel. 0609-5CJ6..606.

Zakład

stolarski wykonuje schody, parapety,
drzwi i inne, Skierniewice. Tel. 0886-661-489.

Tramportdo I tonu, Volkswagen, fuktura VAT.
Tel. 0608-894-718.

średnia,

Niemiecki. Tel 0508-232-660.
Język niemiecki w wakacje, nauka, korepetycje, poprawki. Tel. 046/833-55-50.

Oiemia, matematyka, biologia, korepetycje.
Tel. 0508-232-898.

ROLNICZE

CB radio naprawa Montaż dostrajania anten.

Śluby oryginalną Warszawą.

Wynajem salt na wesela, komunie
I Inne imprezy okolicznościowe. Sala
do 120 osób. Łowicz, ul. Powstańców
15, tel. 0501-129-752.

MATRYMONIALNE

Naprawa sprzętu AGD - części.

Krajowy przewóz osób, busy, 18
miejsc, 8 miejsc. Tel. 0602~1-641,

l.espół

Usługi hydrauliczne,
Tel. 0698-402-521.

Wróżka Dana zaprasm na profesjonalne seanse Tarota, kart anielskich, kart szamańskich
i innych. Współpraca z fumami jak też klientami indywidualnymi. Sochaczew, ul. Warszawska 114, tel 046/862-19-66,
0503-579-405.

Tel. 0667-790-633.

Pranie dywanów, tapicerek, mycie
okien. Tel. 0608-172.a38,
046/832-82-12.
Instalacje elektryczne, alarmowe, RTY, dome>fony, videoOOmofony, pomiruy.
Tel. 0602-779-602.

Zawiozę do ślubu eleganckim, srebrnym
BMW 5, tanio. Tel 046/838-58-12,
0604-973-039. ,

śWtecowanle USZ11. Tel. 0887-044-104
od 18.0Cl-21.00.
Rolety, żalulje, moskitiery - nowoczesne systemy do kaDlego typu okien,
także bez wiercenia. Łowicz, uL Ikara
10. Tel. 04&'837-44-25.

Otwarty Fundusz Emerytalny - pośrednictwo.
Tel. 0605-149-263, 046/815-97-73.

Gładź, glazura, terakota, malowanie.
Tel. 0885-316-9'.18.

rozbiórki

m,.

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

Kom In kl - b u d owa, mon taż, ogrzewanie domów. Tel. 04&'837-44-35,
~18.
Dachy, budowlanka, wykończeniówka
Tel. 0603-753-973, 046/830-37-61.

cięcia,

transportowe Lublin kontener 12
FVAT na ży=ie. Tel. 0601-297-794.•
Usługi

Murowanie budynków niieszkalnych i ge>spodarczych. Tel. 0661-251-301.
Kierownictwo budowy. Tel 0695-105-025.

Malowanie, gipsowanie, panele podłogowe,
ścienne, płyta k/g. Tel. 0668-462-197.

Beton - wyburz.enia,
Tel. 0606-192-951.

Śluby limuzyną. Tel. 0604-344-009.

Pranie dywanów, tapiceiki meblowej, samochodowej w zakładzie i u klienta + usługi
remontowo - budowlane. Tel 0501-431-978.
l.espół muzyczny - wielolemie doświadcwnie. Tel 0606-908-346.

Ddchy kryjemy blachą i
Tel. 0604-182-211.

Usługi hydrauliczne, pełen zakres.
Tel. 0504-877-307, 0508-862-015.

Każde ogłoszenie drobne zamieszczone do druku w Nowym
Łowiczaninie oraz 'Meściach z Głowna i Strykowa, ukaże się
także we współpracujących z nami gazetach Głos Skierniewic
oraz Głos Rawy Mazowieckiej. Bez żadnych dopłat!

Kredyty gotówkowe również dla
nych. Tel 0502-762-462.

remontowo - budowlane i hydrauliczne. Solidnie, szybko i tanio. Tel. 0603-624879, 0509-642-655.

Wynajem zagęszczarki, utwardzanie powiet7.Chni z kostki. Tel. 0601-303-279.

Cyklinowanie, układanie parlcietu. Tel. 0604334-891 zmieniony na 0668-750-437.

13.07.2006 r.

Usługi

ce ·kontrolno-pomiarowe. Tel. 0602-779-602.

Rusztowania warazawskie - wypażyczam.
Tel. 0510.124-700.
·
lne
,_,,.; posadzki
- wo tenruny.
, T:,.~,
Profesjonalne instalacje sygnalizacji wlama- Tel. 0503-077-863.
nia, po7aru, kontroli dofilępu, nadzoru wizyjTanie, kompleksowe remonty : szybko i se>nego (monitoring). Tel. 0601-207-689.
lidnie. Tel. 0887-487-468, 0667-170.300.
Wypożyczam rusztowania warazawski.
Układanie kostki. Tel. IJ608.338.302.
Tel. 046/837-32-82.
Vertal : żaluzje poziome, pionowe. Rolety Wykonuję tynki. Tel. 0697-923472.
materiałowe i antywłamaniowe. Siatki przeKompleksowe wykańczanie wnętrz.
ciw owad<im. Produktja i montaż.
Tanio. Tel. 0500-167-670.
Tel. 0602-736-692, 0602-297-257.
Tynki, posadzki, gładzie gipsowe.
Usługi kopark<Hadowarką Caterpillar.
Tel. Cl6Cl8.Q9.560.
Tel. 0604-224439.
Malowanie, gipsowanie, panele ścienne, ta·
Kominki, projektowanie, montaż, serpetowanie, sufity podwieszane, adaptacja
wis, 200 wzorów. Tel. 046/837-34-92,
poddaszy, ocieplanie. Tel. 0663-801-436,
0602-282-415.
0600-818-296.
Do wynaj,.cja podnośnik elektryczny 220V, Gładzie, glazura, terakota, panele 1·1p.
wysokość podnoszenia do l 2m, udźwig 170
Tel. 0508-313-79'.I.
kg. Tel. 0608-627-977.

Przyłącza,

malowanie,aranżacjaWlll(U7,możliwośćobtj

Glazura, terakota, gładzie itp.
Tel. 0508-313-79'.I.
WykońC7.enia, remonty. Tel. 0888-978-225.

Instalacje i cenlralki telefoniczne, domofony,
bramofony. Montaż, naprawy, konsetW3Cja
Tel. 0601-207-689.

Modemi:zacja łazienek, kuchni, schodów, elewacji zewnę1rznych. Gwarancja montażu.
Tel. 0602-648-497.

Tynkowanie, wylewki, glazura, gipsowanie,

DROBNE

Suche wysłodki melasowane i sypkie
- sprzedam. Tel ~71,

0602-235-159.
Malowanie obór, odkażanie, o<hnuszanie.
Tel. 0504-171-191, 044!725-02-95.
MlesDnka, psmnica. Tel. OfiOS.224.393.
Sprzedam prasę Class 46. Tel 607-168-196.
Sprzedam 0,84 31)' ziemi.
Roiniata Józef. Rogó7no 117.
$prz.edam żyto, jęamień, mieszankę, słomę.

Tel. 046/838-17-64.
Sprzedam sieczkarnię Z-350 + 3 chedery.
Tel. 0602-709-962.

Sprz.edamkombajnZ-056. Teł. 0602-709-962.
drzewa, trak obwoźny,
10,5 m, grubość do 1m.
Tel. 0504-013-528.
Cięcie

długość

Ziemiętorfową-spaedam. Tel.0507-105-979.

Sprzedam zboże. Tel 042/719-56-78.

Meble pod wymiar - kuchenne, biurowe, szafy z drzwiami irz.esuwnymi. Solidnie.
Tel. 0501 -707-657.
Usługi

tran.5p0Itowe - Renault Master, filktu-

ry VAT. Tel 0607406-024.

Brukarstwo. Tel. 0606-192-951.
Wypożyczalnia sprzętu budowlanego (rusztowania, młoty pneumatyczne, betoniarki).
Tel. 0885-365-246.

Naprawa komputerów I inne usługi
komputerowe. Tanio i solidnie.
Tel. 0505-006-331.

Szafy z drzwiami suwanymi, zabudowy poddaszy, panele. Tel. 046/838-35-51.

Cięcie drzew niebezpiecznych. Rodzlna Szychowscy. Tel. 0604-891--092.

Tynki, wylewki - tanio, wolne tenniny.
Tel. 0696-520-312.

Anteny - montaż, instalacje.
Tel. 0601-306-566.
REKLAMA -

- - - PAŃSlWOWA WYŻSZA
SZKOŁA ZAWODOWA
W SKIERNIEWICACH

EKONOMIA

- ekonomika i zarządzanie, przedsiębiorstwem - finanse 1 rad1unkowość
- gosoodarka turystyczna 1 hotelarstwo - infonnalyka w biznesi(;
- pofityk:i regionalna 1 integracja europejska

SOCJOLOGIA

- aktywizaqa i roz.1.vó1 wsp<)lnot. "1!Tlorządowych - praca soc1iilna

O
OGROD
- <z.tuka ogrodowa i projektowanie terenów J'1der>t
s„dowmctwo,

ZAPEWNIAMY:
./ wspaniałą wykwalifikowaną obsługę,
./ posUki .palce lizać" ./ wiejski stół
./dwie sale (sala taneczna i sala jadalna)
./ piękne udekorowanie sali
./ niepowtarzalną i mUą atmosferę

minimum fonnalności
· szybka decyzja kredytowa
bez zabezpieczeń • do 100.000 zł

!

Tel. (046) 837-59-49, 0503-977-175, 0504-113-116

I

w~nywnictwo I kwiaoars•wo
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OGLOSZENIA DROBNE •

13.07.2006 r.

Mieszankę, żyto - sprzedam.
Tel. 0461838-15-87.

Sprzedam silnik SW 400 do kombajnu.
Tel. 0503-065-714.

Sprzedam siano belowane, tegoroczne.
Tel. 046/839-63-14.

Sprzedam śmtownik walcowy.
Tel. 0880-511-791.

Słomę z micszanld - suchą, duże

Sprzedam jałówk« na wycieleniu, termin:
14 lipiec. Tel. 0696-028-361.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu.

Krępa

diun. Tel. 04ó/874-71-64.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu.

Krępa

Sprzedam jałówkę na wycieleniu.
Tel. 046/839-20-51.

Ursus 3512, 1997198 rok, z kabiną
- kupię. Tel. 0692".$51-319.

Sprzedam ciągnik Esa-18. Tel. 046/838-30-90.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu, termin:
połowa lipca. Tel. 046/861-17-43.

Spr.t.edam krowę na wycieleniu. Stachlew 72.
Tel. 0503-874-903.

Jałówka po wycieleniu - sprzedam.
Reczyce 33.

Sprzedam krowę wysokocielną,
Tel. 04&'838-91-04.

Sprzedam C-330, 1987 rok; C-385, 1978 rok.
'
Tel. 0461861-25-30.

Krowa na wycieleniu, 9 lat - sprzedam.
Tel. 046/835-20-30.

Sprzedam wał Candela, Tura z krokodylem.
Tel. 0695-066-452.

Sprzedam Ursus U-902. Tel. 04/838-02-42.

Przyczepa HL 7 t i 4,5 t - spr.t.edam.
Tel. 0604-890-164 po 16.00.

Jęczmień

Jałówka

bele - sprz.e-

na wycieleniu - sprzedam. Kalenice

IO. Tel. 0461838-82-32.

ozimy prosto z pola - sprzedam.
Tel. 046/838-65-73, 0502-585-456. ·

Traktor 360 3B, 1985 rok, talerzówka 3 m
•
-sprzediun. Tel. 0661-922-891.
Sprzedam pszenicę - sprzedam.
Tel. 046/838-78-46.
Sprzedam j<;_czmień paszowy - sprzedam.
Tel. 0241285-39-73.

Słoma, małe bele; zbiornik na mleko 420 I
- sprzedam tanio. Zakrz.ew I l,
lei. 0508-901-343.

Sprzedam przyczepę 6t, 3-stronny wywrot.
Tel. 0606-31?-184.

na wycieleniu - sprzedam.
Tel. 0500-243-279.

Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna, 1988
rok, stan bdb. Kocierzew Płd 37,
tel. 046/838-47-19, 0600-876-355.

Sprzedam słomę w belkach - tanio.
Tel. 041277-97-48, 0663-675-148.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu, termin: 20
lipiec. Karsznice Małe 19, tel. 0609-041-573.

Jałówka

Sprzedam prasę Z-224, 1997 rok. Wygoda 48.

Pszenżyto - sprzedam.
Tel. 0608-737-311 wieczorem

Sprzedam

Ciągnik rolniczy T-25, 1984 rok, stan idealny, raz.ejestrowany. Tel. 0605-920-882,
0609-311-494.

Kopac2lca ciągnikowa, w&z. konny w dobiym
stanie - sprzedam. Tel 0693-115-320.

siłowniki

:imijkę

6m; silos na l,5t paszy; 2
do przyczepy. Tel. 0603-351-065.

Zetor 7340, 1997 rok, 4x4 Turbo lub 10540,
1998 rok, 4x4; rozrzutnik Forschnit T-088,
!Ot- sprzedam. Tel. 0692-<iOl-689.

2.

Sprzedam jałówkę i krowę
Tel. 046/838-11-90.

Sprzedam 3 t owsa, 2,5 t żyta.
Tel. 0886-226475.

Orkan U, brona, pług 3-slabowy - sprzedam.
Tel. 042/719-70-29, 0691-538-579.

0606-901-831.

Zbiór porzeczek kombajnem 'Caloa.ę
dowym. Tel. 0604463-486.

Kombajn zbożowy 2056. 1988 rok, pługi 45-slabowc (Grudziądz). Tel. 0600-82-03-74.

Sprzedam snopowiązałkę; dmuchawę do siana. Tel. 046/837-90-61.

Ursus 3P, 1988 rok.oryginałwrazzturem lub
osobno. Tel. 0660-733-094.
Wózdc widiowy Toyota 3.5t, GPW 2,St
Tel. 0600-82-03-74.

Sprzedam widły do ładowania belek - ciągnikiem. Tel. ()461838-98-62 po 20.00.

Sprzedam wóz konny, sieczkarnię, śrutownik,
wialnię oraz narzędzia ciągnikowe: kosiarka
zaczepiana, siewnik ręczny, opielacz ręcwy.
Tel. 0602-657-161.

Sprzedam ciągnik C-360. Tel. 046/838-69-30.
Sprzedani mieszankę żyta z pszenżytem; sia-

Sprzedam żyto 3l Tel. 046/838-63-16.

no belowane i luzem; słomę ze stodoły. Popów 73. Tel. 0602-875-904, 046/830-32-46.

Sprzedam owies i pszenicę.
Tel. 046/838-66-70.

Sprzedam owies. Tel. 0694-306-445.

Sprzedam żyto. Retki, gm. Zduny,
tel. 046/839-13-52.

Sprzedam prasę Sipma Z-22411.
Tel. 0609-502-524.

Opryskiwacz, kopaczka, snopowiązałka
- sprzedam. Tel. 046/837-66-86 wieczorem.
Sprzedam

SKR Zduny sprzeda: sieczkarnię polową Z35013; rozrzutniki obornika; sadzarkę; przyczepę dłużyca. Tel. 046/838-75-63,
046/838-75-98, 0605-077-479.

prz.etr.zą'>acZ(zgrabiarkę.

Tel. 0502-369-682.
Kultywator 2,40m; ładowacz obornika na tyl
- sprzedam. Tel. 046/838-31-05.

Sprzedam ciągnik MTZ-82, 1993 rok, bardzo
mało używany, oryginalny lakier, oryginalne ogwnienie (20"/o zużycia), zadbany; siewnik Poznaniak, szer. robocza 2,5m; pług 4slobowy Grudziądzki - stan wszystkich maszyn bardzo dobry. Tel. 046/838-48-72,
.
0692-292-969.

dziami, 1983 rok - sprzedam.
Tel. 0509-493-116.

Sprzedam ciągnik Ursus C-360 3P; beczkę
asenizacyjną; kabinę do C-360. Wygoda 8·
Spraedam cieliczki hodowlane.
Tel. 046/838-98-03.

Sprzedam opony Farmera 14.9130.
Tel. 046/837-15-10.

Sprzedam jałówkę wysokocielną,
Tel. 0606-992-063.

Sprzedam ję=nień. Tel. 04&1!38-74-82.

Beczka asenizacyjna 60001, ocynk; kombajn
zbożowy 056. Tel. 046/838-76-44.

Sprzedammasztywidlaka Tel.0667-813-763.
Ciągnik Władymir

z podstawowymi

narzę

Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna.
Tel. 046/838-81-06.
Sprzedam sieczkarnię jednorzędową do kukurydzy, typ Potinger MEX a.
Tel. 046/838-74-45.
· Spraedam C-330; pług 4; śrutownik 3-wall
cowy. Tel. 0605-925-594.

Sprzedam silos zbożowy lejowy 32t
Tel. 0508-909-412.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu.
Tel. 0513-184-091.

Sprzedam przyczepę 047A, po remoncie.
Tel. 0669-690-371.

Maszt widlaka do ciągnika - sprzedam.
Tel. 046/838-91-28.

Sprzedam kombajn Bizon Super Z-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.

Sprzedam żyto paszowe, Claas Rollant 85,
1998 rok. Tel. 046/838-95-20.
Sprzedam słomę żytnią, duże bele, mieszankę
lt Tel. 0691-730-140.

Sprzedam kombajn Bizon Z-056, sprawny
technicmie. Tel. 0607-296-626.
Sprzedam Ursus 902, 1983 rok, stan dobry;

Sprzedam żyto i owies. Tel. 0668-162-199.
Spraedam prowadnicę bel do prasy Z-224,
agregat uprawowy szer. 2, l Om.
Tel. 046/838-89-34.

beczkę asenizacyjną, 20001.

Sp=dam śrutownik bijakowy z silnikiem,
cena do uzgodnienia
Klewków 40, tel. 046/838-99-32.

Zatrudnię przy bobie i truskawkach.
Tel. 0508-819-982.

Pługi

3, sad7;irka do ziemniaków - sprzedam.
Tel. 0604-281-093.
SprL.Cdam jałówkę wysokocielną,
Wiadomość: Popów 26, tel. 046/830-3;!-98.
Sprzedam 6-letnią klacz karą.
Tel. 0504-138-560.
Firma Marcjana kupi każdy ciągnik,
prasę - mogą być do remontu.
Tel. 0608-354-272.

~ glebogryzarkę Grudziądz.

Tel. 046/839-13-52.

'

Kupię jałówkę na samym wycieleniu,
600 kg. Tel. 0603-621-157.

6 ha, okolice Bnc2ni - sprzedam.
Tel. 0421719-47-37.
Ślęza sadownicza. Tel. 0506-188-515.

Temiit sadowniczy. Tel. 0506-188-515.
Sprzedam prasę. Tel. 046/874-76-41.
Ciągnik

C-360 3P, 1987 rok - sprzedam.
Tel. 0691-863-492.
Rozrzutnik obornika I -osiowy, kosiarka listwowa Osa. Tel. 0693-10-66-74.
Sprzedam pra-;ę zwijajacą Class Rolant 62,
centmlne smarowanie, eld..1Iyczne owijanie.
Tel. 046/874-75-17, 0507-892-376.
- sprzedam.
Tel. 0421719-56-16.

Heder do kukurydzy. Tel. 042!719-62-38.
Sprzedam jałówkę cielną, wycielenie 1Osierpień. Tel. 046/838-14-19, 0697-298-966.
Sprzedam owies, pszenżyto, słomę w dużych
belkach. Tel. 0603-673-948.
Sprzedam I Ot pszenżyta; kombajn Anna.
1989 rok, cena 7000 zł. Tel. 046/838-76-55.
Sprzedam rozrzutnik obornika jednoosiowy,
pług podorywkowy, 5-skibowy, tregry 12.
Tel. 0888-764-450.
~

do sia-

Sprzedam jałówkę na ocieleniu.
Tel. 0606-438-323.
Sprzedam P2J)'czcpe T-0?2.
Tel. 0888-397-320.
Sprzedam maszynę do produkcji siatki, śrutownik Bąk, rury ocynkowane na słupki.
Tel. 0662-247-288.
Sprzedam siewniki zbożowe, cena od 2600_
zł. Tel. 0663-647-066.
Sprzedam 3t żyta. Tel. 04&838-13-34.
Sprzedam jałówkę wysokocielną, Bobrowniki 146. Tel. 0604-412-890.

Kosiarka rotacyjna Famami Słupsk 1996 rok.
stan bdb. Tel. 0609-184-092.
Wydzierżawię

ok. 12 ha ziemi. Wicie 11.
Tel. 0663-063-680.

Sprzedam jałówkę hodowlaną, termin wyci<>lenia 17 lipca. Tel. 046/838-12-26.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu, termin 25
lipiec. Tel. 0605-376-854.
Pszenżyto

Tel. 0693-025-952.
Sprzedam maszynę do cebuli 6-wałkową,
Tel. 046/839-13-31 po 21.00.

8 (Zastru-

Sprzedam snopowiązałkę 5.
Tel. 046/838-17-75 po 20.00.

Prasa Z-224/l Simpa, 1997 rok, Ursus C-360
3P, 1986 rok. Tel 0692-<iOl-689.
Pszeni<:« 3,St, mieszankę 1,51, pszenżyto ltpilniesprzedam. Tel.0461838-17-l0po22.00.
Kupię przyczepę sztywną,

4 t, na ogumieniu

Sprzedam jęczmień paszowy 6t i
na kamienie. Tel 046/838-20-29,
0694-255-018.

- sprzedam. Tel. 0691-179-530.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu.
Tel. 046/839-68-03.
Sprzedam jałówkę wysokocielną.
Tel. 0513-376-131.

śrutownik

Sprzedam jałówkę na samym wycieleniu. Tel.
0692-157-606.
Sprzedam krowę na fil wycieleniu. Kocierzew
Polu.dniowy 20. Tel. 046/838-17--01.
~cinacze kiszooek; agregat uprawowy 3m,
5 m, Gruber 2,5 m; śrutownik bijakowy; pług
3-skibowy obrotowy; siewka do nawozu;
siewnik, dmuchawa do zboża, sieczkarnia
jednorzędowa do kukwydzy, inne maszyny.
Tel. 0509-293-050.

Sprzedam C-3(,(), 1985 rok, 1350 Mtg, stan
bardzo dobry, prasa Siprna Z-22411, 1995 rok,
IO"az.utnik jednoosiowy Warfuma, 1995 rok,
bardzo mało używany. Tel. 0608-l 2U70.
Sprzedam silos zbożowy pod dach 35t i 65t,
do zOOi.a. Tel. 0509-293-050.

Sprzedam pszenicę 2t Niedźwiada 16.
Tel. 046/838-99-88.

Tel. 046/838-28-84.

Prasa Z-224, stan bardzo dobry - sprzedam.
Tel. 0600-822-089.
SprzedamprasęrolującąSipmaZ-279/1,
zł. Tel. 0880-175-819.

!998

rok, cena 25000

Skup porzeczek: czarnych, czerwonych, możliwy dojazd.
Tel. 0505-068-787.

ciągnika

Zbiorniki na paszę sypką, granulowaną-sprL.C
dam. Tel. 0508-317-496.

Sprzedam wagę inwentarską 7,5 t
Tel. 046/838-89-85.

Sprzedam 2 jałówki wysokocielne, Wola
Makowska. Tel. 046/831-27-16.

Sprzedam ciągnik C-330, rozrzutnik obornika. Tel. 0606-108-730, 046/838-85-87.

Sprzedam krowę wysokocielną.
Tel. 0888-447-333.

Sprzedam słomę ży1nią z pola po kombajnie.
Kalenice 43, tel. 046/838-82-56.

Sprzedam słomę prasowaną, kostka.
Tel. O461815-73-63, 0697~.

Sprzedam ciągnik 5312, 1996 rok, talerzówkę 10. Tel. 0607-403-932.

Borówka amerykańska sadzonki sprzedam. i:e1. 060242-7144.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu.
Tel. 0661-464-960.

Sprnxlam ciągni\'Z('k ogrodniczy z osprzętem
Tel. 0665-517-443.

Sprzedam prasę Famaro~.z podajnikiem B.
Tel. 0661-243-405, 046/838-75-13.

ZWIERZĘTA

Sprzedam 2 jałówki wycielone.
Tel. 046/838-69-72.
Sprzedam jałówkę, wycielenie I O sierpnia
Tel. 046/838-17-32.
Sprzedam 2jałówki. Tel. 0241277-91-96 wie_ _ __
_czmm.

Młode szczenięta, mieszańce, oddam w

Mieszalnik na mokro - mikser, 160 I - sprz.e-

mieszanki, ze zbio-

rów 2006 z 25 ha - sprzedam.

Sprzedam Cocker spaniela. Tel 0600-310-907.

Owczarki niemieckie, szczeniaki, mocnej
budowy, rodzice m mitjscu - tanio sprzedam.
Tel. 0889-186-157.
Berneńczyki-szczenięta.

Tel. 0606-752-762.

Sprzedam Westy. Tel 0502-216-549.
Sprzedam szczenięta Armtafy.
Tel. 0500-158-710.

Tel. 0421719-56-16.
Prasęroluj<P!John Dene550, stan bdb,zmien..
nokomorową - sprzedam. Tel. 0503-598-460.

Kubn, szerokość

robocza 5 m - sprzedam. Tel. 0503-598-460.
Mieszankę zbożową - sprzedam.

Tel. 046/874-61-62.
Kopaczka elewatorowa, dojarlra Allil Lawa!,
stan bdb - sprzedam. Tel. 0502-556-050.
zł

Sprzedam kozę i kMi. Tel. 0507-152-983.
Sprzedam owczarki niemieckie z rodowodem.
Tel. 046/838-47-78.
Sprzedam psy boksery. Tel. 0241277-61-26
wkx:zonm.

Hodowca sprzeda króliki, biały nowozelandzki I kalifornijski, doradztwo hodowlane. Tel. 0509-171-392,
0500-007-758.
Sprzedam jamniki. Tel. 046/838-95-40.
Sprzedam owczarki niemieckie.
Tel. 0885-365-246.

Przyczepę samozbierającą Jugosłowianka

Il

Kopaczkę ziemniaczaną i glebogryzaikę
- sprzedam. Tel. 0697-714-837.
Prasę polską, ładowacz Cylćlop,

dobre

·

. Sprzedam sz.czenięta rasy West Haighland
Wbite Terier. Tel. 0504-969-213.

MM do zacielenia - ~
Tel. 0502-772-976.
Jałówki

Przetrząsarkę karuzelową

0421719-~77.

Sprzedam =.enięta Beagle.

dam Tel. 0604-844-505.

pszenżyta,

podhalańskie.

Tel. 0606-752-762.

Spncdam 6 byczków (od 200 do 300 kg), 2
krowy na wycieleniu, dwukółkę samochodową, słomę po kombajnie, wydzieciawię
5 ha ziemi. Tel. 046/838-72-03

z żyta,

króle. Tel. 0500-296-173.

n<re- Tel

Spncdam dmuchawę do zOOi.a.
Tel. 0693-824-736.

Słomę

Skupię

Sprzedam Owczarki
Tel. 0692-522-467.

kombajn

Hodowla owczarków niemieckich poleca
szczeniaki rodowodowe. Tel. 046/837-23-33,
0508-174-814.
Sprzedam pszczoły, cena do uzgodnienia
Tel. 046/839-68-49.

Anna- sprzedam.
Tel. 0508-364-849.

Pawie, ozdobne bażanty, kaczki.
Tel. 0601-226-494.

Kombajn Karlik, przyczepę Jugosłowiankę,
Orl<ana -sprzedam. Tel. 0503-491-575.

Oddam kundelki. Tel. 046/837-06-43.

Kwotę mlecwą, siewnik powaniak, ladowacz na podnośnik, dmuchawę - sprzedam.

Sprzedam-świnki getyńskie, ostrouche.
Tel. 0603-898-480.

Oddam kotki. Tel. 0601-595-439.

Tel. 0607-385-895.
Owies - sprzedam. Tel. 04Y7 I 9-63-45.

Sprzedam owczarki niemieckie.
Tel. 046/838-78-38.

Sprzedam jałówkę na ocieleniu.
Tel. 046/838-14-34.

Oddamkotki,zdowozem. Tel0602-314-866.

Tel. 046/838-91-28.
Sprzedam Biżon 2056, 1989 rok, stan dobry,
przygotowany do żniw. Zabostów Duży 53.
Sprzedamgłębosza3łapy. Tel.0608-591-942.
Sprzedam 50 t pszenżyta, 7 t żyta.
024/389-46-84, 0513-014-535.
Sprzedam dwukółkę
Tel. 0696-930-205.

ciągnikową,

Sprzedam prasęZ-224 lub zamienię na kombajn Bolko, 7000 zł. Tel. 0696-432-789. ·
Kombajn Record, 1950 rok, stan bdb.
Tel. 0608-794-368.
koszenia rzepaku,
kukurydzy. Tel. 0608-794-368.

Wykonuję usługi

zboża,

Sprzedam ok. 6 t kukurydzy.
Tel. 0605-582-556.
Spncdam ciągnik 3P i
Tel. 0503-952-792.

SPfmdam ziemię
Tel.0~1-728.
Kupię

przyczepę.

5 ha,

Chąśno.

Tur oo C-360. Tel. 0697-714-392.

Koparka Waryński 611, 1988 rok, DET 75,
1987 rok. Tel. 0507-141-895.

Oddam w dobre n;cę I O-miesięczną suczkę
Jużak. Tel. 0506-558-201. .

Obornik kurzy. Tel. 0602-46-71-92.

Sz.czeniaki Foxterierr szorstkowłosy tricolor
- sprzedam. Tel. 04Y719-36-48.

Sprzedam mieszankę zbożową I Oton cena 350
Tel. 046/814-52-88.

Owczarki niemieckie, 8-tygodniowe.
Tel. 0693-141-816.

ciągnik C-4011 zarejestrowany
nowe akumulatory, błotniki i maska od C-360 kolor Fergusona.
Tel. 0511-639-808.

Labradory szczenięta biszkoptowe sprzedam. Tel. O461833-97--05,
0513-149-341.

zł.

Sprzedam
obniżony,

Kupię zdecydowanie Ursus 3512 z
Tel. 0692-851-319.

kabiną,

Sprzedam prasę Z 224, C360 i rozrzutnik.
Tel. 0503-604-024.
Sprzedam pomiot kurzy. Tel. 046/815-46-36,
0505-027-560.
Sprzedam transporter do obornika.
Tel. 0605-090-90 l.
Sprzedam zszywarkę do worków.
Tel. 046/814-05-80.

Sprzedam ciągnik C-360 3P, 1988 rok.
Tel. 0604-483-364.

C 3603 P ciągnik po 1990 r.
Tel. 044/ 71-04-660.
Sprzedam prasę Z-203 1996 r. stan bdb.
Tel. 046/815-23-23.

Sp1zcdam wózek widłowy akumulatorowy
w-w, c. 3,5 tys. zł. Tel. 0692-335-998.

do

Sprzedam kombajn zbożowy masy Ferguson.
Tel. 0661-297-001.

Maszt widlaka do ciągnika - spraedam.

Sprzedam C-360 3P. Tel. 0608-354-272.

Kupię 2-kólkę, zarejestrowaną

Sprzedam kosiarko - rozdrabniacz sadowniczy, 1,5 metra, nowy. Tel. 0607-317-859.

Sprzedam T25, C,355, silnik W400, przyczepa wywrotka, Bizon. Tel. 0661-091-064.

Sprzedam żyto i mieszankę.
Tel. 046/838-13-10.

Sprzedam kombajn Wistula, stan idealny.
Tel. 0692-335-998.

Tel. 0513-403-520.

Spr.t.edam krowę po wycieleniu. Jacocbów 69.

- sprzedam. Tel. 0697-714-837.

Sp17.cdarn jałówkę na wycieleniu.
Tel. 046/838-80-90, 0602-660-785.

Sprzedam Ursus C-328 w dobrym stanie, zarejestrowany. Tel. 0662-238-190.

Sprzedam prasę Simpa 224/1-1993 rok.
Tel. 046/831-ll-71.

obór. Tel. 0503-499-480.

Sprzedam ciągnik C330 w dobiym stanie. z
ładowaczem Tur, rocznym, nowe ogumienie.

Sprzedam C-360 i maszyny.
Tel. 0663-252-589._

Sprzedam jałówkę na wycieleniu.
'
Tel. 046/838-88-97.

Spraedam jednorzędowy silosokombajn do
kukurydzy. Tel. 046/831-21-50.

Sprzedam słomę z pola po kombajnie.
Tel. 046/838-85-66.
Białkowanie

więl=\ ilość.

Sprzedam krowy cielne i po wycieleniu, 4 szt
Tel. 046/815-70-67 wieczorem

Obornik bydlęcy - sprzedam.
Tel. 0421719-13-17.

Sprzedam przctrząsaczo-7,grabiarkę Słonecz
ko "4". Tel. 046/838-08-11, 0601-067-778.

Prasa Z-22411, 1989 rok. Tel. 0609-843-635.

'

61-54.

Sprzedam owies i pszenżyto.
Tel. 046/838-61-"4

Sprzedam schładzalnik do mleka 550 l.
Tel. 0691-744-385.

Sprzedam trząsalk.o-grabiarkę 5, konną zawieszaną do ciągnika. Tel. 0607-090-232.

Tel. 0607-809-288.

Sprzedam pszenżyto,
Tel. 0509-994-560.

Prasę 2224-1 , 1996 rok, stan bdb, 17500
- sprzedam. Tel. 0510-254-536.

Sprzedam żmijkę. Tel. 0696-372-551.

Kupię ciągnik, prasę.

zboże, pszenicę, jęczmień, owies,
mieszankę. Bcdnary Kolonia 69, tel. 046/838-

Sprzedam zboże. Tel. 046/838-06-02.

Sprzedam konstrukcję wiaty l 1120, dwuspadowa i Orkan do kukurydzy jednorzędow
oraz prasę Ozonder kostkę.
Tel. 0694-640-075, 046/863-24-19.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu.
Tel. 046/835-23-35.

Sprzedam beczkę asenizacyjną, 4000 litrów,
wózek widłowy Suchendnów GPW, 2.5 tony.
Tel. 0507-141-895.

I

Zetory: 3321, 634 l 4x4, 7340 4x4, 10540 4x4
(krajowe), rozrzutnik Forsbnit T-088 I Ot,
kultywator ścierniskowy - możliwość zamiany. Tel. 0608-420-169.

:imijkę

Dużą ilość słomy

Sprzedam prasę, Welger,
na. Tel. 046/838-77-76.

Różyce

825. Tel. 046/839-13-43.

Kupię du2.ą ilość obornika.
Tel. 0604-842-974.

Sprzedam kombajn porz.eczkowy całorzędowy. Tel. 0604-463-486.

Sprzedam jałówkę cielną
ga). Tel 046/838-49-73.

·

Kupię siewnik ciągnikowy.
Tel. 0604-842-974.

Sprzedam jałówkę na ocieleniu.
Tel. 046/838-13-67.

Sprzedam C-360 3P, stan bardzo dobry.
Tel. 046/837-11-86, 0606-967-890.

Sprzedaż części do maszyn rolniczych, ciągników I kombajnów Bizon.
Głowno, Wysoka 5.

Sprzedam maszynę sz.erokomlomą,, Warmianka", opryskiwacz polowy.
Tel. 046/838-92-33.

Alfu Lawa! 2-konwiowa,
(w folii). Tel. 0880-353-819.

dojarkę

nieużywana

,

Spnedam zbote paszowe około 15 t,
dwie jałówki wysokoclelne po dobrych
matkach. Tel. 04&838-11-74,

Sprzedam Zetora 5211, 1986 rok, stan idealay. Tel. 046/837-13-24.

Sprzedam

wysokocielną.

Stemple - sprzedam. Mąkolice 70.
Tel. 0421719-58-89.

Dmuchawa do 7.lxYża (niemiecka), przetrząsał
ka do siana, karuzelowa - sprzedam.
Tel. 0601-272-521.

Sprzedam pług 2 Grudziądz. brony 3, kultywator do T-25, opielacz do buraków, kosiarka
listwowa Osa, dwukółka ciągnikowa
Tel. 0880-353-819.

Sprzedam kombajn Bizon 56, rozrzutnik obornika 2-osiowy Piast do nawozu.
el. 0693-555-430.

C-360 3P, 1986 rok; prasa Z-22411 Sipma,
1997 rok - sprzedam. Tel. 0608-420-169.

owies pasrowy. Tel. 046/838-88-76.

Sprzedam schładzalnik do mleka 400~ brona
wahadłowa, szer. 3m. Tel 088Ó-353-819.

Sprzedam koper duży.
Tel. 0608-062-230.

Sprzedam pszenżyto, mies:zankę.
Tel. 046/83U5-73, 0502-585-456.

Kupię

Sprzedam kombajn zbożowy Forsbnit E-512,
1982 rok i E-~14, 1988 rok, heder4.20m, stan
bardzo dobry - gotowe do iniw.
Tel 0604-961-560.

Spncdam prasę,Siprna Z-22411, 1995196 rok,
stan idealny - sprzedam. Tel. 0693-824-736.

Tel. 042/719-23--03.

Wycinak do kiszonek, pług zagonowy, obrotowy - sprzedam. Tel. 0601-272-521.

Sprzedaż ciągników MTZ nowych, cena od
6500 zł do 7000 zł. Tel. 046/837-53-86.

Sprzedam zestaw do nawadniania, szpula +
pompa na prz.ekaźnik raz.em lub osobno sprowadzone, sieczkarnie jednorzędowe do kukurydzy Potingcr, kosiarka rotacyjna do
małego remontu Frunarol Słupsk, 1987 rok;
Rybaki nad Wisłą, Tel. 0880-855-91 l.

Brony 5, dmuchawa do zbożl - sprzedam.
Tel. 0503-512-388.

Sprzcdam rotacyjną Mesko 175, 1997 rok.
Tel. 0880-090-717.

rozrzutników, :imijek, talerzówek,
agregatów. Tel. 046/837-53-86.

DROBNE

Sprzedam tanio wiekszą ilość słomy prasowanej, z mieszanki zbożowej, ze stodoły.
Tel. 024/277-3oł41, 0604-588-220.
Sprzedam

Sprzedaż

Sprzedam blachę 3 mm, ocynkowaną,
I 25x250. Tel. 0605-896-130.

Zetor 3320, 1998 rok, 2000 MTG lub 3321,
1999 rok, 1900 MTG - sprzedam.
Tel. 0608-420-169.

Dojarki przewodowe, hale udojowe,
wygrodzenia, zgarniacze obornika,
świetliki kalenicowe, drzwi skrzydło
we przesuwane. Tel. 046/838-17-19,
0609-788-373.

Sprzedam Bizon Z-50, stan dobry.
Tel. 046/838-27-42.

146.

OGŁOSZENIA

Kupię

Sprzedam pompę od hydrauliki do Bizona.
Tel. 046/814-11-28.
Sprzedam talerzówkę, glebogryzaikę, rozrzutnik jednoosiowy, przgrabiarkę, Star 1142.
Tel. 0661 -584-307.

Sprzedam sieczkarnię do słomy do kombajnu
Sprzedam żyto, owies. Tel. 046/861-12-27. . Z-56. Tel. 046/831-12-53, 0512-256-197;.
0501-940-229.
Sprzedam Bizon Rekord, 1986 rok.
Jałówkę hodowlaną na wycieleniu, sieczkar.
Tel. 0507-141-895.
nię jednorzędową do kukurydzy Putinger i
bardzo dobry.
stan
C-360.
do
C-360,
Sp17.edarn Ursus
agregat uprawowy
Tel. 0507-141-895.
Tel. 046/838-73-13.

Sprzedam dziki, świnio dziki, Tel. 046/81515-79, 0606-160-609.
Sprzedam jamniki szorstkowłose miniatwki
Tel. 046/815-15-79, 0606-160-609.
Sprzedam krowę cielną, kwotę mleczną. 7756
kg. Tel. 046/814-17-74.
Sprnxlam szczeniaki cocerspaniela.
Tel. 0510-249-638.

=-

Sprzedam sześciotygodniowe dorodne
rasy bernardyn. Tel. 0601-f59-781.

nięta

Sprzedam owczarka niemieckiego 2-letni.
Tel. 0663-321-062.
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W

Porzucoią

czyna.

Prace w

kościele wymagały też szczegółowej

te informacjeniesąmożezbytprzydatne, ale
służą one konserwatorom - mówi jeden
z nich, Wojciech Jakubczyk. - Dzięki nim
szczegółowo wiadomo, co jest w kościele,
z jakiego wieku pochodzi i co jest do roboty.

- Prace studentów nie

sąjednak

Już" nie tylko psy, ale też chomiki jest niemal zawsze przed wakacjami.
i króliki porzucane są w Łowiczu Decydując się na posiadanie psa, kota
przez nieodpowiedzialne osoby-za- czy innych zwierząt, wiele osób nie za-

na Wołynik, prezes Łowickiego Stowarzyszenia Miłośników Zwierząt.

stanawia się, co :zrobią z nimi np. w wakacje i chcąc wyjechać na dłużej, po prostu wyrzuca zwierzę. - Apelujemy do lu-

dzi, aby nie brali zwierząt w sposób nieeszcze przed wakacjami kilka chomi- przemyślany - mówi Grażyna Wołynik.

J

ków znaleziono na os. Starzyńskiego, Łowickie schronisko dla zwierząt przyjkróliki na Tkaczewie. Plaga porzu- muje tylko psy, a ilość miejsc jest w nim
cania zwierząt przez ich właścicieli - do- ograniczona.
(mwk)
tycząca również Łowicza - widoczna

,

Wybory w·zarządzie powiatowym OSP

Z

jazd sprawozdawczo-wyborczy
Powiatowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych
odbędzie się 19 lipca o godzinie 11 w sali
OSP w Łowiczu przy ul. Floriana 1.
Po wyborze nowych władz w poszczególnych gminach, które odbywały się
Oddziału

dokumentacji

zdjęciowej.

wane z myślą o jakimś planowanym w kościele remoncie. - My po prostu mamypraktyki, musimy się tego nauczyć, a może za
kilko lat przyda się to komuś pOdczas remantu - WY.iaśnia Agnieszka Swiętosław

wykony- ska. Opracowane przez uczniów mate-

nie tylko psy

alarmowała naszą redakcję Graży

Forum z Blichem
po unijne pieniqd.ze

riały sporządzone zostaną w kilku kopiach - jedna z nich zostanie w kościele,
jedna w Urzędzie Miejskim, jedna na Uniwersyteeie Łódzkim.
o ciekawego znaleźli studenci w koście-
le? Zainteresował ich ołtarz z nawy
bocznej - tej od strony ulicy Chopina. Jak
mówi Karolina Szufla, ołtarz jest prawdziwym składakiem, tak jakby ktoś rta przestrzeni czasu dodawał i odejmował z niego
co mu się podoba Pochodzi z przełomu
XVII i XVIII wieku i w roku 1818 przeniesiony został tutaj od opuszczających wtedy Łowicz Dominikanów. Wówczas jednak mieścił w sobie dwa obrazy: znajdujące
się tam i dziś Przemienienie Pańskie, a obok
niego wizerunek świętego Erazma - Ten
ostatni obraz jest dzisiaj w skarbczyku, czyli
kiedyś musiał zostać stąd zabrany. Zaskakujące jest, iż obydwa obrazy, tak naprawdę nie pasujące do siebie, znajdowały się
kiedyś w jednym ołtarzu - opowiada ilziew-

ich około trzydziestu
- studenci i studentki
Uniwersytetu Łódzkiego
trzeciego roku historii sztuki.
W ramach praktyk
w dniach 26 czerwca
- 7 lipca przygotowywali
w Łowiczu nowy tekst
do katalogu
zabytków, traktujący
o kościele ojców pijarów.
Było

roku ubiegłym ich koledzy, w ramach
podobnych zajęć, 87.cZegółowo zbadali i opisali łowicką katedrę.
Pracowali przeciętnie od godziny 9.40
rano do 15-16 po południu, chociaż opracowywanie materiałów 1Iwało nieraz do póź
nego wieczora. Część z-nich spała w jednej
z sal pijarskiego gimnazjum, gdzie studenci
na swoje zajęcia mieli dwie klasy, inni busami, pociągiem czy własnymi samochodami
codziennie dojeż.dżali z Łodzi.
Mierzyli cały kościół, fasadę, poszczególne ołtarze, opisywali zabytki, ołtarze,
architekturę, notowali w jakim co jest stanie,
co wymaga konseiwacji, jakie uszkodzenia
występi.tją itd - Dla przeciętnego człowieka

I

arząd Stowarzyszenia Forum Mło
dych Łowiczan podpisał w środę
28 czerwca 2006 roku umowę o współ
pracy z Łowickim Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły Blichowskiej ,,Blich".
· Nawiązana współpraca ma na celu
wzmocnienie sił w pozyskiwaniu funduszy
z Unii Europejskiej oraz z programów narodowych. - Chcemy wspólnie zająć się
organizowaniem projektów i akcji - mówi
sekretarz FML Michał Zalewski. - Przy
pozyskiwaniu środków zwraca się szczególną uwagę na to, czy składany projekt
przewiduje współpracę z organizacjami
i podejmowanie działań na rzecz rozwoju
partnerstwa lokalnego. - Podjęta współ

praca będzie przebiegać na płaszczyźnie
edukacyjnej, społecznej, kulturalnej, sportowej i turystycznej. Umowa została zawarta na okres pięciu lat Najbliższym zadaniem ma być przygotowanie wspólnego
projektu na szkolenia dla dorosłych osób
pracujących z zakresu podnoszenia kwalifi(tb)
kacji zawock>wych.

Łódzkim studentom Łowicz jawi sięjako
miasteczko czyste i zadbane - takie wraże
nie odniósł Rafał Mierzwiński. - Małe miasto z wysokimi aspiracjami - dopowiada porezes ŁoWickiego Klubu Amazonek
-chodząca z Kalisza Karolina Szufla, wprost
Danuta Jażdźyk otrzymała od Ośrod
urzecwna łowicką bazyliką, mniej natomiast
ka Profilaktyki i Epidemiologii Nowozachwycona architekturą naszych kamienic. tworów w Poznaniu podziękowanie za ak(wcz)
tywne włączenie się klubu do akacji badań
mammograficznych. Akacja ta odbywała się
19 i 20 kwietnia, a wręcżenie podziękowa
nia odbyło się na szkoleniu liderek, w którym uczestniczyło ponad l OO kobiet ze 160
klubów istniejących w Polsce.
W czasie wakacji spotkania w klubie nie
będą się odbywać. Najbliższe spotkanie
w siedzibie na os. Bratkowice 23, II klatka,
planowane jest na 6 września, godz. 17.

Podziękowania

dla Amazonek

P

(mwk)

Samorząd osiedlowy fei pomaga!

W

artykule opublikowanym w poprzednim numerze Nowego Łowi
czanina (m 27) na temat Biesiady
na Korabce przy parafii pw. Motki Bożej
Nieustającej Pomocy, wśród wymienionych
organizatorów zabrakło miejscowego Samorządu Osiedla. Ten w organizację biesiad
angażuje się co roku, ajego członkowie czu-

przez ostatnie trzy miesiące, przyszedł
czas na władze powiatowych struktur Pierwszy sklep w Galerii Łowickiej ruszył na Wielkanoc. Obecnie trwają
prace wykończeniowe w drugiej części budynku - od ul. Długiej. Elewacja wają mm nad częścią rekreacyjno-sportową
strażackich.
Czy Stanisław Bednarek będzie nadal od strony ulicy Stanisławskiego utrzymana jest w stylu klasycystycznym imprezy. W tym roku dofinansował ją 1 tys.
piastował funkcję prezesa Zarządu Po- i historycznym charakterze, zaś fasada od ulicy Długiej przybrała nowo- zł z własnego budżetu wynoszącego roczwiatnwego? Przekonamy się o tym już czesny styl; dominującym budulcem jest tu metal oraz szkło a kolorami nie 5 tys. zł, które otrzymuje z tatusza.
(tb)
(eb)
(eb) szary i pomarańczowy.
wkrótce.

nowe

',

'

kolekcje Il
· tapety
zmywalne
od
paski
ozd-obne
od

9
rolka

o
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Kącik

Muzvcznv

imprez kulturalnych w naszym pięknym grodzie spowodował, że w Kąciku
(nomen omen) Muzycznym sporo ostatnio było o koncertach odbywających się
nad Bzurą. Czekałem więc na okazję, żeby podzielić się z moimi czytelnikami
kilkoma spostrzeżeniami na temat „hitu" filmowego ostatnich tygodni, a więc „Kodu Da Vinci"
na podstawie przesławnej książki Dana Browna. Co niniejszym czynię
Natłok

uperbesteller urodzonego w New
Hamsphire pisarz.a od momentu premiery kupiło na całym świecie około 25 milionów czytelników! To wynik
niewiarygodny, 'Z.Ważywszy że wcześniej
Brown wcale nie był poczytnym twórcą
- jego wcześniejsze dokonania krytycy
oceniali bardzo nisko a miłośnicy prozy
ich nie znali. Ale kontrowersyjny temat,
troszkę kryminalnej intrygi, nieco poprzekręcanych faktów historycznych do spół
ki z topografią zawsze atrakcyjnego Paryża i amerykański sen Dana Browna się
spełnił. Został jednym z poczytniejszych
autorów ostatnich lat no i... milionerem.
Nie wymyślę prochu stwierdzeniem,
że za sukcesem komercyjnym, zarówno
książki jak filmu, stoi jaltjś szcL.Wany lis
z kalkulatorem w łapsku. Taki ktoś, co to
w nosie ma zasady, poza tąjedną- „pieniądz jest pieniądz". Nie oburza mnie to
tak bardzo, bo w dzisiejszych czasach nic
już raczej nie dziwi. Zastanawia tylko fakt:
w jaki sposób mamy tekst i słabiutka jego
ekrahizacja wzbudziły takie zainteresowanie tylu milionów kinomanów i moli książ
kowych?
Odpowiedź jest prosta - poruszono koltjny temat tabu. Bo mimo, że historycy
i znawcy sztuki wyśmiewają się z marniutkiej podstawy faktograficznej opasłego dzieła, ludzie chcą czytać i oglądać ,,Kod .."
Sprawcą całego zamie.5zalliajest Robert
Langdon, profesor Harvardu i znawca

S

symboliki religijnej, _który przebyWając na
sympozjum w stolicy Francji zostaje wplą
tany w kryminalną kabałę. Zamordowano
kustosza Luwru, a wszelkie pos.zlaki
wskazują na to, że uczony Amerykanin
ma związek z tym zabójstwem. Langdon
przy pomocy wnuczki ofiary, na co dzień
kryptologa, Sophie Noveu, musi nie
tylko dowieść swojej niewinności szukającej go policji, ale również roL.Wikłać zagadkową śmierć kolegi po fachu. A zadanie będzie miał niełatwe, bo na karku siedzi mu inspektor Bezu Fache i maniakalny mnich z Opus Dei. No ale oczywiście inteligencja, spryt, wiedza poL.Wolą
szlachetnej dwójce wyjść z każdej opresji.
Kiedy czytałem książkę Browna zastanawiałem się ... w jakim celu autor tak
się rozpisał. Ponieważ to co zmieścił
w tej grubej ,,knidze", można było swobodnie zamknąć na 200 stronach. Ja już
pomijam względy merytoryczne (teoria,
że osobą siedzącą obok Jezusa na obrazie
„Ostatnia Wieczerza" jest Maria
Magdalena - wyśmiana przez znawców
tematu, mnóstwo pomyłek historycznych, przekłamania, błędy itd.) - o tym
pisali fachowcy w takich publikacjach jak
„Dekodowanie da Vinci" Alfreda J.
Pally czy „Prawda i fikcja w Kodzie
Leonarda da Vinci" Bart O. Ehnnana, wytykając Brownowi manipulacje. Nie
mając naukowej podstawy nie będę z pisa-

rzem

dyskutował. Mogę

za to jako czytel-

nik i widz stwierdiić, że książka nie zrobiła
na mnie większego wrażenia, a na film po

prostu szkoda czasu.
Ron Howard, twórca takich tytułów
jak „Piękny umysł" czy „Apollo 13",
wraz ze scenarzystą Akivą Goldsmanem dość wiernie potraktował pierwowzór literacki. Zaangażował wielkie
gwiazdy (Tom Hanks, Jean Reno,
Audrey Tautou i inni) i zrobił mdławy
kryminał, jakich setki powstają w Hollywood. Gdyby nie atmosfera skandalu, jaka
funkcjonował wokół powieści, pewnie
dzieło Howarda przeszłoby bez echa, ale
jak wiadomo, największą reklamą dla filmu są protesty, weL.Wania do bojkotu itd.
Niepotrzebnie Kościół na całym świecie
zareagował tak ostro na tę nienadL.Wyczajną literaturę - to tylko spowodowało
jej popularność, przy braku reakcji pewnie skazana byłaby na szybkie zapomnienie.
ymczasem wydawca i producent zacierają ręce, ciesząc się z sukcesu finansowego. Biura podróży też na
„Kodzie ... " zyskają, bo turyści tłurnnie
odwiedzają Luwr i studiują obraz Leonarda. Znów odżyła legenda świętego Graala, tematyczne fora internetowe pękają
w sL.Wach. Udało się zarobić miliony na
naiwnych, Teraz trzeba wymyślić coś nowego. 'JYlko co?Pewnie niebawem się przeBogusław Bońaak
konamy.

T

dok ze str. 9

calić

dorobek Mariana Moskw

racując póżniej w Bolimowie prowadził nawet teatrzyk kukiełkowy dla
dzieci. Jego kariera zawodowa dość szybko
załamała się. Jak twierdzi był za dobry, przez
co naraził się osobom z komunistycznej nomenklatury. Choć formalnie nie miał żadnego dokumentu, jaki ograniczałby dyrekto-

P

rommożliwośćprzyjęciagodopracy, wszędzie dawano mu do zrozumienia, że ma

„wilczy bilef'.
Mimo to, jego zasług dla propagowania
folkloru łowickiego nikt mu nie odbierze był założycielem regionalnego zespołu
„Boczki Chełmońskie", „Sierakowice",
,,Dzierzgowiacy", ,,Słupia'', wieloletnim.kierownikiem „Blichowiaków", współzałożycielem i opiekunem ,,Łowiczaka". Mó~, że
nie odmawiał dzieciom i młodzieży możliwości bycia członkiem zespołu. Nie robił
egzaminów, choć do śpiewu i tańca nie każdy się nadawał. Dla tych mnitj muzykalnych zawsze znalazło się zajęcie -pomoc na
próbach, przy strojach czy dekoracji. Na
życie zarabiał grając na weselach. - Grać było
trzeba i w polu pracować. Nawet jak była
praca, wypłaty były dziadowslde. .- Ponieważ jego uczniowie tytułowali go profesorem, oponował, aby tak nie mówili, bo on
tyle zarabiając jest dziadem, a nie profesorem. Często pracę w zespołach wykony-

1.

wien, że byłaby to poważna pomoc dla nauczycie/i w realizacji programów nauczania, w których mają zapoznawać uczniów
z folklorem własnego regionu. Pytaliśmy Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Kalińskiego, czy wie
o książkach, które napisał Marian Moskwa.
Przyznał, że tak, ale nie wiedział dokładnie
ile ich jest i jaka jest ich objętość. Jego zdaniem to LOK powinien wydawać takie tytuły. - Pan Moskwa jestfachowcem. To osoba, która bardzo ładnie zapisała się na muzycznęj mapie Łowicza - mówi. Jego zdaniem miasto powinno dbać o wydawanie
książek o charakterze kulturalnym, aby dorobek życia tak zasłużonych osób został
ocalony.
yrektor LOK Maciej Malangiewicz
też nie wiedział dokładnie ile książek
gotowych do wydania ma Marian Moskwa
Uważa, że wydanie ,,Łowickiego folkloru
muzycznego" przekracza budżet, jaki ośro
dekmanawydawnictwa.Corokujestto20
tys. zł na ,,Roczniki Łowickie" oraz 5-6 tys.
zł na inny tytuł. W ubiegłym roku prowadził rozmowy z Marianem Moskwą na temat wydania tej książki, której całości nie
widział, bo Moskwa dał mu tylko spis treści. Problem wydania jej polega na wprowadzeniu nut do komputera, dużym koszcie

wał społecznie.

zewzględunaobjętość(szacujegona40-50

Gdyby do jego dorobku można było dołączyć wydanie publikacji jego autorstwa,
mogłyby z jego pracy korzystać kolejne
pokolenia. Czy kiedyś tak się stanie? Jest
w trudnej sytuacji życiowej, ze względu na
chorobę i wiek. O czym marzy? Chciałby
bardzo, aby w 2007 roku w rękach łowiekich uczniów znalazła się choć jedna zksiążek, jakie napisał. - Sprawiłoby mi to jakn

tys. zł), do tego należy dodać honorarium.
- Oddałem materiały panu Moskwie, na razie nie kontalaowałem się z nim. MażepowiniensiędobijaćdoMinisterstwaKulturyluh
Łódzkiego Domu Kultury? - A może powinien się tam dobijać WK? Czy ta książka

nie jest tego warta?
Zdanien1-Malangiewicza najpieiw na!~
żałoby zrobić jtj recenzję. Gdy mówimy,.że

że recenzja jest sprzed 20 lat, a robiła ją osoba, która ma tylko tytuł doktora! W istocie
Marian Moskwa dysponuje recenzją wy-

, bitnego muzykologa z Lublina, Jana Adamowskiego z Lublina; którą ten napisał
w 1997 roku. Było to nie 20, ale 9 lat temu,
ale czy trzeba się recenzenta pytać drugi raz,
bo ten specjalista od etnolingwistyki, folklmystyki, językoznawstwa polskiego i kultury regionalnej, teraz ma już trzy skróty
przed nazwiskiem - prof. dr hab. Jan Adamowski. W 1997 roku docenił to, że znajomość tematu przez Moskwęjest autentyczna
i to bardzo ważny wkład w badanie i popularyzowanie istotnych wartości kulturalnych, dlatego warto i należy je opublikować.

Póki co do nabycia jest wydana w ubieroku przez LOK książka autorstwa
Janusz Kaźmierczaka „Pieśni, przyśpiewki ludowe i muzyka instrumentalna
w łowickich zespołach pieśni i tańca",
która zdaniem Malangiewicza zaspokaja
zapotrzebowanie na tego typu publikację. Wydana została kosztem 5 tys. zł,
ŁOI<, nie płacił honorarium jej autorowi,
a otrzymał ją gotową do druku i sprzedaje
się bardzo dobrze.
Mirosława Wolska-Kobierecka
głym

Dyrektor ŁOK sprawia wrażenie,jakby uważał, że sprawajest uunknięta. Tymczasem dla dobra łowickięj lmltury ludowe} ~Mariana Moskwy-choćbyjedną, najważnie}S74_ - trzeba wydrokować
jak naj$Z)lbcięj. Przekracza to możliwości
finansowe ŁOK, to prawda, ale Ośrodek
powiniemvnioskowaćwtejsprawieowił/fc
sze pieniątke do Rady Miejskięj - a Rado.

do prośby ~przychylić.
_ __ -· "f!oj_~!f'aligórski

-~asoWj.i,ogr1['Jff4.f'I"iij.ć,_,JestptJ,_PS"~· ~o.iąrecenzjęfachowca,clyrektor,~wt_ _ _ _ _

Ostatnio za pakiet na
7-letniego Opla Corsę
w Łowiczu mój Klient
zapłacił 476 zł

Jak tani będzie
Twój pakiet?
• pakiety na samochody do 1O roku
• zniżka na ubezpieczenie
samochodów importowanych
• specjalna oferta· dla osób
jeżdżących bezpiecznie
• dodatkowe zniżki dla osób
przechodzących do PZU
bezpłatna pomoc drogowa

Zadzwoń

i

sprawdź cenę

swojego pakietu

lnfornt •• .801

o
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INFORMATOR
ŁOWICKI
Telefony:
Taxi osobowe 046-837-34-01
lnterTaxi 0603-06-18-18
Taxi bagażowe 046-837-35-28
Powiatowy Urz.ąd Pracy
~-837-04-20; 046-837-03-73
Biuro 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;
0605-629-841 czynny całą dobę;
046-862-16-63 od 7.00 do 15.00,
046-862-16-63 po 15.00 automatyczna sekretarka
Urząd Skarbowy: centtala 046-837-43-58,
046-837-32-38, 046-837-65-59;
sekretariat 046-837-80-28;
ws 046-837-69-09
Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek"
Łowicz, ul. Św. Floriana 7 (muszla na Błoniach),
tel 046-837-66-92, czynny codziennie (oprócz sobót) w godz. 16.00-20.00.
Punkt pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie (siedziba
ŁSA,,Pasiaczck'', Łowicz, ul .. Św. Floriana 7 (muszla
naBłoniacb),czynny: in, wt., czw. wgoclz. 16.00-19.00.
Samopomocowa GrupaAł:&ynencka,,Nie ma mocnych"
wz.dunach(siedzibaGOKZduny)-czw.godz.18.00.
Gminna Grupa Ał:&ynencka w Bielawach - spotkania
w czwartki w godz. I0.00-11.00. Po infonnaeje
można dzwonić w czwartek do Urzędu Gminy
w Bielawach w godz. 8.00-10.00.
Punkt konsultacyjny przy Grupie Wsparcia ,,Przeminęło z wiatrem" (problem przemocy) w Domaniewicach, czynny: pt 16.00-18.00, tel. 046-838.J3-l 1.

Informacje:
Infonnaeja PKP 046-837-63-11
lnfonnaeja o krajowych numerach 118-913
lnfonnacja o mi<;!lzynarodowych numerach 118-912
Zegarynka 9226
R021TJOwy międzymiastowe - zamawianie 9050

INFORMATOR
GŁOWIEŃSKI

I STRYKOWSKI
Informacje w Głownie:

kładów

Apteki:

Pogotowia:

- apteki całodobowe;
• ,,słoneczko" 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. 10.00-17.00
Chąśno: czynna: pn.-pt 9.00-14.00, 16.00-18.00,
sb. 8.00-12.00
Domaniewice, ul Glówna;
czynna: pn.- pt. 9.00-16.00, sb. 9.00-12.00
Łyszkowice;czynna:pn.-pt9.00-16.00,sb. I0.00-14.00
Kiernozia, Rynek Kopernika 12
czynna: pn.-pt 8.00-16.00, sb. 8.00-13.00
Kiernozia, KościllS1Jd 6 czynna: pn.-pt 8.00-17.00
Kocierzew; pn. -pt 8.00-15.00
Sobota; pn.-pt. 8.30-15.00
Nieborów; czynna: pn.-pt 7.30-15.30, sb. 9.00-12.00
Zduny; pn.-pt 8.00-17.00, sb. 8.00-12.00

Łowicz

Pogotowie ratunkowe 999
Straż poiama 998
Policja 997
Telefon informacyjno-problemowy
- Poradnia Leczenia Uzależnień 046-837-37-07
- Poradnia Zdrowia Psychicznego 046-837-36-51
Policyjny telefon zaufania 046-837-80-00
Pogotowie energetyki cieplnej 046-837-59-16
Pogotowie wodno-kanaliz.acyjne 046-837-35-32
Pogotowie energetyczne 046-83 7-36-05
Gaz butlowy 046-837-16-16, 046-837-66-08,
046-837-41-02, 046-837-30-30, 046-837-72-72,
046-837-20-37, 046-837-47-77, 046-837-44-44,
046-837-84-40; 046-838-15-00;
Warsztat konserwatorski ŁSM 046-837-65-58
Zakład pogrzebowy: 046-837-53-85, 046-837-07-10,
046-837-20-22, 046-837-26-74
Lecznice dla zwierząt:
tel. 046-837-52-48
ul. Starościńska 5
tel. 046-8:l7-35-24
ul. Chełmońskiego 31
tel. 046-830-22-86
ul. Krakowska 28
tel. 046-838-87-19
Łyszkowice
Dyżury

Msze

przychodni:

• Pogotowie ratunkowe - tel. 999
•Dział Pomocy Doraźnej, ul. Ułańska 28,
tel. 046-837-56-24
- Ambulatorium Pomocy Doraźnej czynne: w dni
robocze w godz. 16.00-8.00, soboty, niedziele
i święta od 8.00 (przez 24 h). Pacjenci objęci
opieką medyczną Niepublicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej - przyjmowani są w Ambulatorium Pogotowia po godzinach funkcjonowania ww. Zakładów.
- Pediatryczne Ambulatorium Pomocy Doraźnej,
ul. Ułańska 2; przyjęcia dzieci do 3 r.ż. - w dni
powszednie w godz. 16-8; dzieci do 16 r.ż.
- w soboty, niedziele i święta p<?.ez 24 godziny.

e
e

pogrzebowy 042-719-14-40, 042-719-30-24
042-7 I 9-10-60
Pogotowie energetyci:ne
Lecznica dla zwierząt
- ul. Sowińskiego 3, tel. 042-719-11-04;
- ul. Łowicka 62, tel. 042-719-14-40

Policja 042-719-80-07; 997 alarmowy
-Straż pożarna 0472-719-82-95; 998 alarmowy
Zakład pogrzebowy 042-719-86-16

energetyczny 042-719-80-10
Lecznica dla zwierząt 042-719-80-24

wGłownie:

przychodni
w Strykowie:

przychodni

Telefony w Strykowie:
°Filia Powiatowego Urzędu Pracy 042-719-84-22
Urząd Miasta - Gminy Stryków 042-719-80-02
KRUS 042-719-95-15
Taxi osobowe 042-719-81-35

Pogotowia w Głownie:
Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy
Policja 042-719-20-20; 997 alarmowy
Straż poiama 042-719-10-08; 998 alarmowy

Czw:irtek-środa, 13-19 lipca;

kino nieczynne

Apteki:
Apteki w Głownie;
MEGA, ul Sikonkiego 45147,
tel.042-719-10-28,
czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb.8.00-14.00;
ul. Zgienka 27, tel. 042-719-24-84,
czynna: pn.-sb. 8.00-21.00;
Konwalia, ul Lowicka 38, tel. 042-719-21-31
czynna: pn.-pt. 8.00-19'.00, sb. 9.00-14.00;
ul Kopernika 19, tel. 042-719-20-12
czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb. 8.00-13.00;
ul. Swoboda 17/19, tel. 042-719-44-66
czynna: pn.-pt. 8.00-21.00, sb. 9.00-14.00;
Apteki w Strykowie:
ul Plater 2, tel. 042-719-80-41;
czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, ~b. 8.00-15.00;

Ceny żywności: (dane z 11 lipca) w Łowiczu

KRONIKA,
WYPADKOW
MILO~NYCH

·uroizihj się:
CÓRECZKI
- państwu Mrowiec z Łowicza
- państwu Łachetom z Karsznic
- państwu Kędziorom z Bełchowa
- państwu Plichtom z Boczek

SYNKOWIE
- państwu
- państwu
- państwu
- państwu
- państwu
- państwu
- państwu
- państwu

Kucharskim z Łowicza
Pankom z Łowicza
Staniszewskim z Łowicza
Wiktorowiczom z Łowicza
Słomianym z Łowicza
Wołkom z Wicia
Krukom z Jacochowa
Rynkowskim z Łażnik

śfuóowiall sobie:

~,.
.;:·

Dużych l

Sławomir

' '
- Bogumiła Kośmider z Krępy
Pawlata z Lisiewic
i
.~
- Bożena Chudzyńska z Nadzienia
i Marcin Kowalski z Chruśłi
- Anna Wiełemborek ze Strzebieszewa
i Jarosław Jabłoński z Mastek
- Magdalena Stefańska z Głowna
i Sebastian Czyżewski z Głowna
- Anna Zych z Głowna i Piotr Łuczak z Głowna

• SKARB ROLNIKA

Koncerty:
•godz. 19.30 - XVIIl MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL ORGANOWY ,,J.S. BACH" - Krzysztof
Marosek- organy (Polska). W programie: J. S. Bach,
G. Muffat,J. Pachelbe~J. BOhm. Bazylika Katedralna.
Środa 26 lipca:
• godz 19.30 - XVTTI MIĘD:lYNAROOOWY FESTIWAL ORGANOWY ,,J.S. BACH" - Karol Gołębiowski -organy (Belgia). W programie: J. S. Bach.
Bazylika Katedralna.
ul Kolejowa Il, tel. 042-719-82-71

czynna: pn.-pt. 9.00-17.00, sb. 9.00-13.00;
ul Targowa 14, tel. 042-719-86-89

czynna: pn.- pt. 8.00-18.00, sb. 8.00-14.00;
uL Kolejowa 33, tel. 042-719-81-48
czynna: pn.-pt. 8.00-18.00, sb. 8.00-15.00;

Apteka w Bratos:r.ewicach, PL Staszica,
tel. 042-719-89-68, czynna: pn.-pt 8.00-13.00;
Apteka w Dobrej, tel. 042-710-98-00;
czynna: pn.-pt. 8.00-15.00, sb. 9.00-14.00.

aptek w Głownie:

Łowicka38
Łowicka38
Łowicka38
Łowicka38
Łowicka38
" Łowicka38

tel.042-719-21-31
tel. 042-719-21-31
14.07.
pt
tel.042-719-21-31
sob. 15.07.
tel.042-719-21-31
ndz. 16.07.
tel.042-719-21-31
17.07.
po.
tel.042-719-21-31
18.07.
1't.
tel.042-719-2().12
19.07. Kopemikal9
śr.
Apteki pełnią dyżury w dni powszednie w godz.:
19.00-8.00 dnia następnego; w soboty i niedziele:
w godz. 8.00-8.00 dnia następnego.

Dyżury aptek w Strykowie:
tel. 042·719-82-71
ndz. 16.07. Stryków, ul. Kolejowa 11
Apteka pełni dyżur w godz.: 9.00-14.00.

Koncert:

NOTOWANIA Z TARGOWISKA
W ŁOWICZU z dnia 07.07.2006 r.
4,00
15 szt.
jaja fenno~e
5,00
15 szt.
1a1a w1e1sk1e
buraczek czerwony
cebula
czosnek
kapusta kiszona
kapusta pekińska
marchew młoda
ogórki zielone
papryka czerwona
papryka żółta
papryka zielona
pieczarki
pietruszka
pomidory
por

kg
kg
kg
kg
szt.
kg
kg
kg
kg
kg
kg
pęczek

kg
szt.
szt.
szt.

sałata

seler
rzodkiewka
włoszczyzna

ziemniaki
miód
kapusta
kalafior
koperek
natka pietruszki
fasola strąki
bób

pęczek
pęczek

o".B1

główka

szt
pęczek
pęczek

wiśnie
czereśnie
br-okuły
groszek strąki

kg
kg
kg
kg
szt.
szt.

1,50
2,00
1,20
2,50
2,00
3,00
1,00
8,50
8,50
5,00
4,00
1,50
3,'50
1,00
1,50
1,00
1,00
1,30
1,00
21,00
1,50
1,50
0,50-1,00
0,50-1,00
5,00
5,00
1,00
5,00
1,00
7,00

ROLNIK SPRZEDAJE
(ceny z dnia 11.07.2006 r.)
żywtec wieprzowv:

•

Różyce:3,902*1<g+VAT

Niedziela 16 lipca;

• Kiernozia: 3,80 2*1<g+VAT

• godz. 17.00 - uroczysta inauguracja XII Lata Muzycznego Głowno 2006. Wystąpi zespól JARMUŁA BAND wykonujący muzykę żydowską. Szkoła
Podstawowa nr 2, ul. Andersa 37.

żywiec wo!owy:

w Głownie i Strykowie

e

.REDAGOWANY PRZY WSPÓŁPRACY Z WOJEWÓDZKIM
ODR BRATOSZEWICE - REJON ŁOW!CZ

Środa, 19 lipca:

czw. 13.07.

Ul. Kościuszki 27, tel. 042-719-80-34
NZOZ Medico, ul. Targowa 16, tel. 042-719-92-30

Przychodnia Rejonowa, l)I. Kopernika 19,
tel. 042-719-10-92, 042-710-71-26
- poradnia ogólna: pn.-pt 8.00-18.00
- poradnia dla dzieci: pn.-czw. 8.00-18.00, pt 8.00-15.30
- poradnia K: pn. 8.00-12.00 i 14.00-16.00;
wt 8.00-12:00; śr. 8.00-12.00 i 13.00-15.00;
czw. 12.00-16.00; pt. 13.00-16.00
- poradnia rehabilitacyjna: pn.- pt, 8.00-15.00
- poradnia zdrowia psychicznego: pn. 14-20;
wt 7.45-14.45; śr. J0.00-18.00, czw. 8.00-15.00;
pt. 13.15-20..00.
- poradnia chirurgiczna: pn.-pt. 10.00-15.00
- poradnia naczyń obwodowych: pn. 13.00-14.00
- dennatolog: wt. 8.00-12.00; śr. 13.00-15.00;
czw. 8.00-12.00
- laryngolog: pon. 8.00-14.00; śr. 8.00-12.00;
czw. )3.00-18.00

mowie, 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" -w sezonie 2006 w Skansenie w Marzycach odbywa się n edycja programu, którego celem
jest prezentacja i przybliżenie szerszej publiczności
zanikających dziedzin rzemiosła i twórczości ludowej, charakterystycznych dla Regionu Łowickie
go. Prezentacje z zakresu garncarstwa, wikliniarstwa
i wytwarzania kwiatów bibułowych odbywać się
będą do końca września.
• "Tny chwile" - wystawa pre"L.elltująca trzy kobiece
osobowości i trzy różne gałęzie sztuki. Powiatowa
Biblioteka Publiczna w Łowiczu, wystawa czynna
do 15 lipca.
• Wystawa prezentująca zbiory sztuki współczesnej
zgromadzone przez dwa pokolenia rodziny Artymowskich, Muzeum w Łowiczu, wystawa czynna
do końca sierpnia.
• Wystawa malarstwa Małgorzaty Woldańskiej. Pałac
w Sannikach, wystawa czynna do 16 lipca.
• ,,Nikifor- Mistrz z Krynicy" ze zbiorów Państwo
wego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - wystawa kilkadziesięciu prac Nikifora. Są to dzieła z
różnych okresów twórczości - od lat międzywojen
nych do prac wykonanych w ostatnich latach życia,
przede wszystkim akwarele, najbardziej cenione w
dorobku artysty, a także obrazy o technice mieszanej: tempera, olej, gwasz, kredka i rysunki wykonane ołówkiem, muzeum w Łowiczu. Wystawa czynna
do 31 sierpnia.

Dyżury

Dyżury

w Głownie:

Filia Powiatowego Urzędu Pracy 042-719-20-76
Urz.ąd Miejski: - ul. Młynarska 042-719-11-51
- ul. Dworska 042-719-11-29
Urząd Gminy Głowno 042-719-12-91
Taxi osobowe 042-719-10-14

Parafia św. Ducbll: 7.00, 8.30, IO.OO, 11.30, 18.00;
Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza:

- urolog: śr. 11.00-13.00
- reumatolog: czw. 8.00-14.00
- pubnonołog: 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. 11.00-13.00
- stomatolog: pn. 8.00-1825, wt, śr. 8.00-15.35;
czw., pl 8.00-15.35
- ortodonta: pn. 11.00-18.25; wt, śr. 11.00-18.00

Pogotowia w Strykowie:

Dyżury

święta:

7.00, 8.00, IO.OO, 11.15, 12.30, 17.00;
e Kościół Sióstr Bernardynek: 8.00, IO.OO;
e Kościólo.o. Pijarów: 8.00, 9.30, I I.OO, 12.30, 16.00;
• Katedra: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00;
w soboty godz 18.00 msza z liturgią niedzielną
e Kaplica seminaryjna: IO.OO
•. Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy:
8.QO, IO.OO, 12.30, 18.00
e Kościół św. Leonarda; 8.15

Zakład

Wystawy:
•Muzeum ludowe rodziny Brzozowskich w Sro- ...

Kino LOK
ul. Podrzeczna 20, teł. 046/837-40-01

święte

w niedziele i

Zakład

Infonnaeja: PKS 042-631-97-06
Naprawa tclcfooów 96-96
Naprawa telefonów publicznych 980

Telefony

Dzieci objęte opieką medyczną Niepublicznych ZaOpieki Zdrowotnej - przyjmowane są w Ambulatorium Pediatrycznym po godzinach funkcjonowania tych zakladów.
• Poradnia Lccz.enia Uzależnień,
ul. Kalis~a 6, tel. 046-837-37-07

Naprawa telefonów 9224
Telegramy (nadawanie) 905
Bezplama ogólnopolska infonnacja o schroniskach
i jadłodajniach 9287
Bezplalna infonnacja gospodarcza o handiu. usługach,
produkcji i wyższej użyteczności publicznej,
tel. 046-94-34, fux: 046-322-555

• Domaniewice: 3,80 2*1<g+VAT
• Ziewanice: 3,80 2*1<g+VAT
• Skowroda Płd.: 4, 10 zil<g+VAT
• Różyce: krowy 3,60 zllkg+VAT;
byki 5,00 zllkg+VAT; jalówki 4,00 zllkg+VAT;
• Kiernozia: krołiy 2,5(}.3,60 2*1<g+VAT;
Ł1,1<i 4,80-5,00~VAT;
~ 3,80-4,002*1<g+VAT.
• Domaniewice: ~ 3,50 zjl(g+VAT;
Ł1,1<i 5,00 2*1<g+VAT; ~ 3,00 2*1<g+VAT.
• Skowroda Płd: byki 5,10 zl/kg+VAT;
krowy 3,80 zllkg+VAT; jałówki 4,00 zl/kg+VAT;

ASORTYMENT

OFERTY PRACY

cukier
mąka szymanowska

chleb
ziemniaki

schab bez kości
wołowe bez kości
wołowe

z

kością (antrykot)

bez kości
szynka gotowana
salceson
kiełbasa zwyczajna
klelbasa wiejska
parówki
kaszanka

łopatka

słonina

2,95
1,99
1,09
0,89
1,99
12,99
18,99
10,79
16,99
4,99
6,49
9,99
4,99
4,99
3,49
4,89
11,99
1,39
2,19
1,99
1,99
2,55
0,19
8,59,

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

2,90
1,79
1,20
1,20
2,00
11 ,40
18,00
10,50
8,80
19,80
6,50
7,90
9,99
5,50
4,49
2,20
5,70
12,50
13,00
3,19
3,49
1,79
5,00
0,20-0,36
13,10

2,99
1,75
0,99
1,00

2,99
1,75
0,99
1,00

3,00
1,90
1,20
1,00

2,99
1,69
0,79
1,08

2,89
1,85
1,20
1,20
2,80

2,85
1,89
0,99
0,99

15,45

11,20
19,40
8,00
9,80
12,90
5,60
7,20
1,50
5,80
12,50
14,05
1,48
3,21
2,35
1,80
4,55
0,40
10,17

11,20
19,40
8,00
9,80
12,90
5,60
7,20
1,50
5,80
12,50
14,05
1,48
3,21
2,35
1,80
4,55
0,40
10,17

17,0Q
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

15,29
6,89

7,80
9,50
11,80

5,89
4,29

4,50

13,16

11,50

1,50
2,85
1,83
1,59
2,99
0,36
9,47

1,45
3,00
3,30
1,75
3,90
0,35
10,40

9,99
14,99
4,19
8,79
5,79
4,49
2,29
5,09
9,99
12,99
1,49
2,29
1,49
4,29
0,30
9,80

3,00
1,80
1,10
1,00
1,00
17,90
16,90
12,50
11,90
15,50
7,80
5,90
7,90
5,20
3,90
2,90
5,90
11,90
10,50
1,50
3,00
2,50
1,70
3,50
0,25
9,00

2,90
1,80
1,90
1,1 0

2,99
1,65
1,30
0,90
1,35

3,20
1,00
1,50
1,00
1,80

17,70
15,40
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

16,70
10,40
8,80
10,50
9,30
6,50
2,00
4,80
10,60
10,60
1,50
1,99
2,60
1,70
3,49
0,29
8,80

8,50
12,00
1,50
2,30
2,30
1,70
3,20
0,33

6.50

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu
(stan na 10.07.2006 r.)
• sprzedawca - ogrodnik, • montażys1a podlóg
i drzwi, • sprzedawca, • sprzedawca - przygotowanie zawodowe, sprzedawca - magazynier
- przygotowanie 7.awoOONe • kiero1Nca C, • piekarz, • magazynier, • masarz - uboicmiec - rozbieracz mięsa, • kie'°'fVC8 kal B i C, • robotnik
gospodarczy z li i Ili glupą inwalidzką z uprawnieniami palacza, • pracownik fizyczny, • operator ładowarki lub spycharl<i, • operator koparki,
"'palacz kotłów parowych, • hydraulik, • spawacz, •murarz, • sprzedawca - bukieciarz,
• fonnowacz, • sprzedawca- kasjer, • sprzedawca z kat T, • fryzjer, • pracownik do stacji demontażu pojazdóW, • rejestratorka, • mechanik
samochodowy, • robotnik budowlany, • przedstawiciel handlowy, • mechanik maszyn I urzą
dzeń przemysłowych, • monter szalunków,
• cieśla, • technik mechanik - staż EFS • technik fannacji - staż EFS, • inżynier budownictwa
- budownictwo ogólne - staż EFS, • inżynier mechanik - staż EFS, • inżynier włókiennik staż EFS • recepcjonistka - staż EFS, • receptjonistka - 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 produkcji - staż
EFS, • przedstawiciel handlowy - staż, • opiekunka dziecięca - staż, • pracownik biurowy
- staż, • kucharz - staż, • kelnerl<a - staż
PUP nie udziela tadnych informacji telefonicznie.
'
Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty.

nowy WWICZANIN
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13.0i2006 r.
Wiesław Skonieczny z Wtśruewajest

CO WKIESZENIACH
NASZYCH PRZEDSTAWl·CIELI
Oświadczenia majątkowe radnych

gminy Kiernozia

Stanisław Stańczak z Brudnego Józefowa- przewodniczący Rady Gminy. Jest
właścicielem domu o powierzchni 150 m2
wartości 1OO tys. zł oraz gospodarstwa wic>lokierunkowego o powierzchni 7,46 ha, którego wartość z budynkami wynosi 170 tys.
zł. Z tytułu prowadzenia go osiągnął przychód 40.000 zł, dochód 8.000 zł, odebrał
dietę w wysokości 8.435,88 zł. Nie ma skład
ników mienia powyżej 1Otys. zł, ani zobowiązań powyżej 10 tys. zł.
Krzysztof Budnicki z Zamiar jest
współwłaścicielem domu o powierzchni
217 m2 o wartości 120 tys. zł, gospodarstwa rolnego o powierzchni 4,84 ha z zabudowaniami - budynek inwentarsko-składo
wy i garaże. Wartość łączna gospodarstwa
200 tys. zł. Z prowadzenia go osiągnaj" przychód 80 tysięcy zł, dochód- 15 tys. zł. Ponadto dzieriawił 2,99 ha Posiada Fiata Uno
z 2002 roku, nie ma zobowiązań pienięż
nych przekraczających 10 tys. zł.

Wiesław Bogucki z Czerniewa ma
dom o pow. 160 m2 wartości 87;i tys. zł,
gospodarstwo o powierzchni 15,20 ha
o wartości 165 tys. zł z zabudowaniami inwentarsko-składowymi, z którego osiągnął
przychód 130 tys. zł, dochód - 40 tys. zł.
W oświadczeniu wymienia ponadto 12,28
ha dzieriawy. Z tytułu diety radnego osią
gnął dochód 1.252,58 zł. Posiada ciągnik MF
255 z·1990 roku o wartości 15 tys. zł oraz
ciągnik Same Roller DT z 2002 r. o wartości
65 tys. zł. Zobowiązanie pieniężne - kredyt
w Banku Spółdzielczym w Gostyninie oddział w Kiernozi w wysokości 29 tys. zł.
Waldemar Bogucki z Teresewa ma
dom o pow. 250 m2 wartości 83,1 tys. zł,
gospodarstwo 14 ha z budynkami - inwentarskim, gospodarczym i garażem. Wartość
łączna gospodarstwa 220 tys. zł. Z tytułu
prowadzenia go osiągnął przychód 85 tys.
zł, dochód - 25 tys. zł. Odebrał 1.252,58 zł
tytułem diety radnego. Nie ma składników
Mańan BrzozowskizChruśłimaz.gro mienia ruchomego powyżej l O tys. zł ani
madzonych środków 46 tys. zł, korzysta zobowiązań powyżej 1O tys. zł.
z mieszkania o powierzchni 70 m2 (wła
Grzegorz Balcerski zKiernozi madom
sność syna), prowadzi działalność - handel o pow. 120 m2 o wartości 50 tys. zł (współ
obwoźny pasz.ami, z której osiągnął przy- własność). Osiągnął następujące dochody:
chód 12.333 zł, dochód- 2.000 zł. Poz.ostałe emerytura 16.971,24 zł, diety radnego
dochody: dieta radnego - 1.431,52 zł, eme- 1.699,93 zł. Nie ma składników mienia rurytura - 7.639,94. Posiada Renault Megane chomego powyż.ej 1O tys. zł ani zobowią
zań powyż;ej 10 tys. zł.
z 1999 roku i Stara 1142 z 1997 roku.

Bogusław Zaborowski z Kiernozi jest
współwłaścicielem

domu o powierzchni
95 m2 wartości 190 tys. zł. Wyszc:zególnił
w oświadczeniu następujące dochody: działalność wykonywanaosobiście-4.521,48zł,

dieta radnego i komisja wyborcza (PIT R) 2.015,99 zł, świadczenie z Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych- 1.069,74
zł. Posiada następujące składniki mienia ruchomego: samochód Volvo wartości 8.000
zł, BMW wartości 8.000 zł oraz Renault
Clio wartości 3.000 zł. Mado spłaceniakrc>
dyty bankowe wartości 25.400 zł w BS
w Kiernozi.
Krzysztof Wasilewski z Osin ma z.gromadzone środki pieniężne w walucie polskiej - 15 tys. zł. Jest właścicielem domu
o powierzchni l OO m2 wartości 29 tys. zł,
gospodarstwa ogólnotowarowego o pow.
14,49 ha i wartości 250 tys. zł, które zabudowane jest budynkami inwentarsko-skła
dowymi oraz garaż.ami. Z tytułu prowadzenia gospodarstwa osiągnął ~rzychód 60 tys.
zł, dochód - 30 tys. zł. Posiada działkę budowlaną o pow. 700 m2 wartą l O tys. zł.
Tytułem diety radnego osiągnął dochód
l.789,40zł.PosiadaoplaAstręz2001 roku,
Stara 1142 z 1994 roku, ciągnik .zetor 5340
z 2003 roku i przyczepę 6 t z 2004 roku.
Nie ma zobowiązań finansowych powyżej
10 tys. zł.

Bizon z 1983 roku wartości 18
Nie ma zobowiązań finansowych
powyż.ej 10 tys. zł.
zboż.owy

130 m2 wartości
85 tys. zł, gospodarstwa 10,01 ba wartości
370 tys. zł z budynkami gospodarczymi,
oborą i stodołą. Z gospodarstwa osiągnął
przychód l OO tys. zł, dochód - 25 tys. zł.
Pełnienie obowiązków społecznych - PIT
R-dochód 1.610,46 zł. Posiada ciągnik marki .zetor wartości 30 tys. zł, prasę wysokic>go zgniotu o wartości 14 tys. zł. Ma do
spłacenia pożyczkę 12.500 zł zaciągniętą na
modernizację budynku gospodarczego.

tys.

Jan Kobierecki ze Stępowa posiada
dom o pow. 169 m2 wartości 200 tys. zł
i gospodarstwo o powierzchni 14,63 ha,
wartości 250 tys. zł z zabudową zwartą

gospodarstwa osiągnął przychód 30 tys. zł,
dochód - 15 tys. zł. W oświadczeniu wymienia też dom jednorodzinny o pow. 300
m2 wartości 450 tys. zł (współwłasność).
Prowadzi działalność - skup i sprzedaż
owoców i warzyw oraz wynajem lokalu pod
działalność gospodarczą, z której Osiągnął
przychód 257.202,74 zł, dochód- 8.138,99
zł. Posiada samochód dostawczy Iveco
z 1994 roku, osobową Mazdę 626 z 1991
roku. Jest przedstawicielem firmy P.PJI.U
,,Frubex-bis", z tego tytułu osiągnął przychód 254.743,70 zł, dochód 6.505,68 zł.
Odebrał dietę radnego 1.252,58 zł.

właścicielem domu o pow.

zł.

Tadeusz Jankowski z Sokołowa Towarzystwa jest współwłaścicielem domu
o pow. 90 m2 wartości 50 tys. zł, gospodarstwa ogólnoużytkowego o powierzchni 9,13 ha wartości 100 tys. zł z budynkami. Tytułem prowadzenia gospodarstwa osiągnął przychód 25 tys. zł, dochód 15 tys. zł, dieta radnego - 1.252,58.
Posiada samochody osobowe -Opel Astra
Lech Łysio z Kiernozi w oświadczeniu z 1995 roku, którego wartość wynosi 13
majątkowym 'Y)'mienia dom o powierzch- tys. zł oraz Seata Ibiza z 2004 roku
ni 200 m2, który jest własnością rodziców. o wartości 44 tys. zł. Nie ma zobowiązań
Osiągnął dochody: dieta radnego 1.520,99 zł finansowych powyżej l O tys. zł.
oraz z tytułu zatrudnienia w Ośrodku SzkolCzesław Jabłoński z Brodnego Tono-Wychowawczym w Kiernozi 36.938,88 warzystwa jest współwłaścicielem domu
zł. Jest współwłaścicielem samochodu Opel o powierzchni 80 m2 wartości 80 tys. zł,
Zafira 1,6, rok produkcji 2002. Zobowiąza gospodarstwa4,02 ha wartości 150 tys. zł z
nia pieniężne nie przekraczają 10 tys. zł.
budynkiem inwentarsko-gospodarczym. Z

(inwentarsko-składowa,

garaże).

wymienia też dzierża
wioną ziemię o powierzchni 7,10 ha.
Z gospodarstwa osiągnął' przychód 100
tys. zł, dochód - 20 tys. zł. Dochody:
tytułem diety radnego - 1.037,64 zł. Posiada kombajn Bizon z 1987 roku, nie ma
zobowiązań powyżej 10 tys. zł.
W

oświadczeniu

Stanisław Kaźmierczak z Niedzi«>Iisk ma dom l OO m2 wartości 1OO tys. zł
i gospodarstwo rolne o pow. 17, 11 ha z budynkiem inwentarsko-składowym. Z gospodarstwa osiągnął przychód 1OO tys. zł, dochód- 9 tys. zł. Dieta radnego to 1.252,58 zł.
Posiada następujące składniki mienia ruchomego: Daewoo Lanos 1,55 Ez 2000 roku
wartości 13 tys. zł, Ursus C-385 z 1980
roku o wartości 12 tys. zł, ciągnik: T-25
z 1990 roku wartości 11 tys. zł, kombajn

Tomasz

Błaszczak

ma zgromadzone

środki pieniężne w wysokości 8 tys. zł, dom

104 m2 warte 120 tys. zł, gospodarstwo
4,15 ha warte 60 tys. zł z domem mieszkalnym, stodołą i oborą, Z gospodarstwa osią
gnął przychód 24 tys. zł, dochód 5 tys. zł,
z diet radnego- 1.610,46 zł. Ma Volkswagc>na Passata z 1997 r„ nie ma zobowiązań
finansowych powyżej 10 tys. zł.

wtak wyjątkowym dniu, jakim jest Państwa ślub proponuję Państwu

WIĄZANKI ŚLUB E
skomponowane z kwiatów żywych, suszonych lub sztucznych,
dopasowane do kolorytu włosów, sukni, a także sylwetki Pani Młodej
(posiadamy pokaźny zbiór wzorów, który z pewnością zadowoli Państwa gust)

ln(ormujemy również, ·że dysponujemy ,oryginalnym asortymentem
do DEKORACJI POJAZDOW SLUBNYCH,

JAK TEŻ SALI WESELNEJ I STOŁÓW,
które możecie Państwo u nas wypożyczyć

Kwiaciarnia .

l!/(f'lJ_~.!1/_

W KAŻDYM PRZYPADKU OFERUJEMY FACHOWE DORADZTWO

Z najlepszymi życzeniami na Nowej Dt4odze życia
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OBWIESZCZENIE
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNO-DROGOWYCH w ŁOWICZU
99-400 Łowicz, ul. Warszawska 36, KRS 0000099481
ogłasza publiczny przetarg pisemny

Przedsiębiorstwo Państwowe,

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.

•!•glazurę, terakotę,

kleje, fugi

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

BAUTECHNIK

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 98 1240 33471111 0000 2865 5387 do dnia 24.07.2006 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, ląórego oferta została przyjęta, wadium zostani1narachowane na poczet ceny nabycia.
Wadium przepada na rzecz przedsiębiorstwa jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się
od zawarcia umowy.
./ Otwarcie ofert nastąpi w terminie 3 dni od daty upływu terminu do składania ofert.
./Termin 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 moźna oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00.
./ Bliższych informacji udziela się w siedzibie przedsiębiorstwa lub telefonicznie nr (046) 837-43-01.,

R-""

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

ŁOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
w Łowiczu, ul. Starzyńskiego 1
zawiadamia, że posiada

SALETRA
25500
25500

metalik
czerwony
niebieski
cytrynowy

11 OOO
1O500
4 500
1oOOO

5
5
5
5

25000
24 500
24 500
24 500
22 700

2002 ·

czerwony

70 OOO

3

9 500

1999

czerwony

107 970

3

10 800

1998

zielony metalik

95 300

4

11 500

1998
1998
2001
1998
1992
2001

czerwony
czerwony
wiśnia metalik
granatowy
granatowy
stalowy metalik

100 410
144 000
105 380
53 OOO
178 OOO
117 OOO

5
5
2
4
3

10 000
7 300
7 500
2 600
9 200
17 500

2005
2005
2005
2004

FIAT Panda 1,1 Active

wiśnia

UWAGI: 2 x poduszka powietrzna, autoalarm. centralny zamek zdalnie sterowany, immobilizer, szyby atermiczne, szyby s erowane e ektrycznie

FIAT Seicento 1,1 UWAGI: gaz
FIAT Seicento 1,1 UWAGI: szyby eleklryCZIJy, immobilizer
FIAT Siena 1,6 HL •
UWAGI: I właściciel, poduszka powiebzna kierowcy, immobilizer
FIAT Siena 1,6 HL UWAGI: gaz
FIAT Uno 1 O UWAGI: az
FIAT Uno O 9
FIAT 126p elx
AUDI 80 2,0
PEUGEOT 2061,1

UWAGI: poduszka powietrzna kierowcy, autoalarm, centralny zamek, gaz, immo6ilizer, radioodtwarzacz kompaktowy, reflektory przeciwmgielne,
szyby atenniczne, szyby sterowane elektrycznie, szyby tylne uchylne, wspoma anie kierownicy

DO WYNAJĘCIA
.

LOKALE UZYTKOWE

SALETRZAK
MOCZNIK

• nawozy inne
rei
• węgiel
•~o
• miał
~

"„"'i"

• koks
st\\1-$~
• groszek EKO ~
Klimkiewicz, Kaźmierski
ul. Łęczycka 114
Tel. (0-46) 837-11-72

Łowicz,

R-918

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

R. 914

Cil©Cil©~~

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 ~

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOMANIEWICE
o zmianie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Domaniewice, fragmentów wsi:
Domaniewice, Krępa, Reczyce, Rogóźno Drugie, Sapy, Stroniewice,
Strzebieszew, Lislewice, Rogóźno Pierwsze i Skaratki
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Domaniewicach
uchwały Nr XXXIV/158106 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmianie uchwały Nr XVllln9/04 z dnia 31sierpnia2004 r.

OKIEN IDRZWI
Z PCV I ALUMINIUM

montaż

transport

O kna o ni etypowych wymiarach bez

r:~

Maurrzy·:ce 48

.

. .„.~ ".

serwis ~~~

dopłat!

te1. (0-46) a39.11-34, 0-601-261-211
tel. kom. 0-502-670-409
R-9

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Domaniewice, fragmentów wsi: Domaniewice, Krępa, Reczyce, Rogóźno Drugie, Sapy,
·
Stroniewice, Strzebieszew, Lisiewfce, Rogóźno Pierwsze i Skaratki
- łącznie 39 fragmentów obszarów wsi obejmujących pasma istniejącej zabudowy o granicach wyznaczonych
na załącznikach graficznych do pierwotnej uchwały, a które są udostępnione do wglądu w Urzędzie Gminy w Domaniewicach.
Zmiana polega na przystąpieniu do sporządzenia odrębnego planu miejscowego
dla obszaru położonego we wsi Reczyce • Góry a odrębnego dla pozostałych obszarów.

./ Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
./ Wnfoski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Domaniewice na adres 99-434 Domaniewice
ul. Główna 2 w terminie do dnia ,13 sierpnia 2006 r.
./ Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku
oraT. oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
•

- R·
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Sportu w I Liceum

SPORT
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Ogólnokształcącym

im.

Chełmońskiego

•

SPORT

•

SPORT

•

SPORT
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w Łowiczu

SPORTOWY ·„CHEtMON"
Łowicz, 21 czerwca. W końcu roku
szkolnego my uczniowie częściej myślimy
o wakacjach niż o nauce. Rozwnitją to także
nasi nauczyciele, którzy zorganizowali dzień
Sportu w I LO im Józefa Chełmońskiego.
Oficjalne otwarcie było raczej mało oficjalne
- pani dyrektor Elżbieta Skoneczna rozegrała mini.- mecz piłki .nożnej z jednym
z uczniów. Później Gabrysia Góri<a za-

chęciła uczniów do uprawiania różnych dyscyplin sportu, a po jej cxlczycie odbyły się
rozgrywki sportowe, w których konkurowały klasy pierwsze i drugie.
Rywalizowaliśmy w piłce nożnej dziewcząt i chłopców, piłce siatkowej oraz zabawach drużynowych. We wszystkich konklllencjach zwyciężyli dzielnie dopingowani przez swoich kolegów piexwszoklasiści.

Atmosfera na boisku była gorąca, nie tylko
ze względu na upahiąpogodę, lecz też gromkie okrzyki kibiców. Wśród nich wyróżnia
ła się klasa la, która przygotowała transparent i opaski na nadgarstki oraz zagrzewała
kolegów do walki przygotowanymi „pieśniami''.

Wszystkie klasy

rywalizowały

w przeciąganiu liny. Sportowcy,

ze

sobą

pei dniu

pełnym wraź.eń,

zostali nagrodzeni batonami oraz dodatkowymi ,,kropkami" na przyszły rok.
PIŁKA NOżNA DZIEWCZĄT

•KLASYPIERWSZE-KLASYDRUGIE 2:1; br.: Gabriela Górka i Katarzyna

Klasa 1a była przygotowana do prowadzenie dopingu niemalże wzorowo:
transparenty i inne atrybuty kibicowskie oraz oczywiście... dobry humor.

Słoma - Wioletta Czubak.

W składzie zwycięskitj drużyny znaleź
znala- li się: Gabriela Górka, Aneta Jaros, Monika
zły się: Gabriela Górka, Aneta Jaros, Marta Rudzka, Damian Rybusiewicz, Łukasz ~
Kaźmierczak, Katarzyna Słoma i Marta dal i Artur Kobierecki oraz Paweł Błaszczyk.
Antosik.
• ZABAWYDRUŻfNOWE:
PIŁKA NOżNA CHŁOPCÓW:
W tej kategorii odbyło się kilkakonklllen•KLASYPIĘRWSZE-KLASYDRU cji: rzut piłeczkami do celu, skoki w wotku,
GJE 3:2; br.: Przemysław Zabost, Wojciech skoki z piłką między kolanami, skoki w paGrzejszczak i Daniel Piotrowski - Łukasz rach zpiłką. Zwyciężyładrużyna klas pierwWalczak i Michał Zabost.
szych w składzie: Marta Kaźmierczak,
W składzie zwycięskitj drużyny znaleź Marta Antosik, Paulina Antosik, Gabriela
li się: Daniel Piotrowski, Przemysław Za- Górka, Szymon Jabłoński, Łukasz Sędal,
bost, Wojciech Grzeszczak, Szymon Jabłoń Marcin Słubik i Łukasz Pietruszewski.
ski i Michał Sobieszek oraz Macitj Wysocki
PRZECIĄGANIELINY:
i Michał Rybus:
Tradycyjnie już odbył się także turniej
PIŁKA SIATKOWA:
klas w przeciąganiu liny. W tej konklllencji
liny, ale tutaj triumfowali
•KLASYPIERWSZE-KLASYDRU- zwyciężyła klasa 2c, chugie miejsce zajęła W czasie zabaw drużynowych
GJE 2:0(17:15,15:13)
klasa 2f, a trzecie - la
Karo Dolińska baaaaaardzo wesoło.
W

Jak zwykle sporo śmiechu byto podczas przeciągania
uczniowie klas drugich.

już

Dzień

składzie zwycięskitj drużyny

Sportu w Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łowiczu

Sportowe podsumowanie w
Łowicz, 22 czerwca. Na dwa dni przed
zakończeniem roku szkolnego w Szkole
Podstawowej nr 4 w Łowiczu odbyła się
tradycyjna uroczystość podsumowująca
tegoroczne sportowe osiągnięcia uczniów tej
placówki. Tego dnia młodzi sportowcy

bywało

120, 4. Hubert Marszałek (6c)- 110, 5. Natalia Wożniak (6b)- 105, 6-8. Marzena Osowska (6b), Piotr Pawłowski (6a)- 95 i Macitj
Koper (6b) - 95, 9-10. Maja Podrażka (6c)
i Joanna Brandt (6b) - 85, 11-12. Tomasz
Tomaszkiewicz (6c) i Daniel Rokicki (6b)
- 80, 13-14. Ada Oltjniczak (6b) i Agata Janicka (6b)- 75.
KLASYIV:
Czwartoklasiści rywalizowali w unihokeju, a do rywalizacji przystąpiły reprezentacje wszystkich trzech klas.
•
•Klasa IVa -Klasa IVb 0:1; br.: Marcelina Kciuk.
•Klasa IVb- Klasa IVe 0:1; br.: Michał

z SP 4 zostali uhonorowani nagrodami za
sportowe sukcesy w mistrzostwach miasta, powiatu, rejonu i województwa Póź
nitj odbyła się wspólna rozgrzewka przy
muzyce i ucmiowie klas IV-VI przystąpili
do międzyklasowtj rywalizacji sportowtj.
NAJLEPSISPORTOWCYSP4WWICZ
W ROKU SZK 200512()()6:
1. Milena Mitek (6b) - 130, 2. Kinga
Doroba (6a)- 125, 3. Monika Zimna (5d) - Świdrowski.
•KiasaIVa-KlasalVe2:3; br.:Andrelika Burzykowska 2 - Klaudia Jankowska,
Michał Świdrowski i Szymon Wróbel.
1. KlasaIVc
2 4 4-2
2. Klasa IVb
2 2 1-1
3.Klasa JVa
2 O 2-4
W zwycięskitj reprezentacji klasy IV c
wystąpili: Klaudia Jankowska (1 ), Karolina
Jarota, Dominika Wojszcz, Maria Karczewska, Michał Świdrowski (1 ), Szymon Wróbel (1 ), Mariusz Dudziński, Marcel Koper
i Dawid żaczek - wychowawczynią klasy
jest Małgorzata Dolińska.
KLASY V:
Wszystkie cztery klasy wystąpiły w turUnihokej na trawie to zupełnie inna gra nieju piłkarskim drużyn mieszanych (trzy
od tego w sali gimnastycznej. ..
dziewczęta i trzech chłopców), a tumitj za-

Sporo emocji było w meczach futbolowych, w których dziewczęta nie walczyły
niezwykle ambitnie.

kończył się zwycięstwem

łowicka

aC1wórce

0

klasy V d, która
komplet wygranych.
•Klasa Va - Klasa Vb 2:2; br.: Łukasz
Wójcik i Adrian Gajewski - Kalina Kwiatkowska i Rafał Wieteska.
• Klasa Ve - Klasa Vd 0:6; br.: Przemysław Kaczor 3, Mateusz Cieślicki 2 i Monika Zimna
•Klasa Va - Klasa Ve 1:0; br.: Mateusz Marzec.
•Klasa Vb-Klasa Vd 0:4; br.: Mateusz Koza, Przemysław Kaczor, Mateusz
Cieślicki i Monika Zimna.
•Klasa Vb-Klasa VeO:l; br.: Tomasz
Adamas.
•Klasa Va-Klasa Vd 2:4; br.: Łukasz
Wójcik i Adrian Gajewski - Mateusz Cieślicki 2 i Mateusz Koza 2.
1. Klasa Vd
3 9 14-2
2. Klasa Va
3 4
5-6
3. Klasa Vc
3 3
1-7 W meczu siatkówki doświadczenie nauczycieli wzięło górę nad młodością
4. Klasa Yb
3 1 2-7 uczniów. ..
Najlepsi w piłkarskim turnieju piątokla (wynosił 16 m), poprawił tym razem Kazisistów okazali się gracze z klasy V d: Moni- mierz Masztanowicz, który uzyskał
ka Zimna (2. bramki), Julia Kozieł, Iwona odległość 19,5 m.
Kafarska, Mateusz Cieślicki (5), PrzemyDziewą&ta - klasy IV:
sław Kaczor (4), Mateusz Koza (3), - Wy- l. Karolina Mądraczyk (JVa)
13,0
chowawczyniąklasy jest Anna KlzyżOsz 2. Milena Plichta (IVb)
12,0
czak.
3. Mańa Karczewska (IVc)
. 9,5
KLASYJII:
Dziewa.$ - klasy V:
Trzy zespoły wzięły udział w siatkar- I. Pau.lina Guzek (Yb)
f4,5
skim turnieju szóstoklasistów, a każ.da z ekip 2. Jolanta Cwnota (Vc)
14,0
złożona była z ttzech dziewcząt i trzech 3. Monika Kotus (Vb)
12,0
chłopców.
Dliewą&ta - klasy VI:
1. Natalia Wożniak (Vlb)
•Klasa VIb - Klasa Vie 2:0 (4, 7)
14,0
• Klasa Vie - Klasa Vld 1:2 (3, -5, S) 2. Patrycja Podrażka (Via)
13,0
• Klasa VIb - Klasa Vld 2:1 (-4, 7, S) 3. Milena Mitek (Vfb)
12,5
I. Klasa Vlb
Chłopcy - klasy IV:
2 4 4-1
Beretem rzucała także dyrektorka
2. Klasa Vld
16,0 szkoły - Wiesława Skrzypińska.
2 3 3-3 I. Jakub Woźniak (JVa)
3. Klasa VIc
J 2 1-4 2. Ernest Ślesiński (IVb)
13,5
Turniej szóstoklasistów zakończył się 3. Łukasz Kosiorek (IVb)
12,5
PIŁKA SIATKOWA:
wygraną ucmiów klasy Vlb, a w zespole
Brajan Stępień (!Va)
12.5
•NAUCZVCIELE-UCZNIOWJE3:0
tym wystąpili : Milena Mitek, Marzena
Chłopcy - klasy V:
Osowska, Ada Olejniczak, Maciej Koper, !. Mateusz Cieślicki (Vd)
13,5 (25:23, 25:18, 25:9)
Nauczyciele: Beata Kucińska, Beata
Daniel Rokicki i Krystian Piekacz - wycho- 2. Rafał Wieteska (Vb)
12,5
wawczynią klasy jest Agnieszka Wró- 3. Tomasz Adamas (Vc)
12,0 Łukawska, Marta Gędek, Karina Pilna,
Paweł Doliński i Roman Styczyński.
bel.
Chłopcy - klasy VI:
Uczniowie : Milena Mitek, Paulina
MISTRZOSTWA SZKOŁY W RZUCIE I. Kazio Masztanowicz (Vld)
16,0
BEREIEM:
2. Błażej Różycki (Vld)
16,5 Talarowska, Ada Olejniczak, Piotr Pawłow
Po raz chugi rozegrane zostały Mistrzo- 3. Hubert Marszałek (Vie)
15,5 ski, Hubert Marszałek i Konrad Grenda.
stwa Szkoły w rzucie beretem. Do rywaliNa zakończenie Dnia Sportu w „CzwórSebastian Gładki (Vie)
15,5
zacji przystąpiło łącznie 66. uczennic
ce" rozegrany został mecz nauczyciele kon- _
Nauczyciele SP 4:
i uczniów oraz szesnaścioro nauczycielek l. Agnieszka Znyk
tra ucmiowie, w którym jednak doświad
i nauczycieli, a rekord absolutny należący 2. Marlena Styszko
czenie wzięło górę nad młodości.
po I edycji do Sebastiana Gładkiego ,3, Agnieszka Balik
(p)
odniosła
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Sport szkolny- współzawodnictwo sportowe szkól powiatu łowickiego 200512006

SYPN~tO

MEDALAMI DLA POWIATU tOWICKIEGO

35
wiatu łowickiego wygrywając w tej klasyfi- 33. SP Jamno (22)
30
34. SP Wygoda (22)
kacji po raz dwunasty z nędu.
W nawiasie podano miejsce w klasyfikaNa podkreślenie zasługują także drugie
powiatu łowickiego. W tym roku w imprezach Powiatowego Szkolnego Związku miejsca w Rejonowych IMS zespołów: SP cji z ubiegłego roku szkolnego.
K!asyfikacja gmin:
Sportowy w Łowiczu wzięli udział ucznio- Nieborów (nauczyciel w-f Robert Choj3229
wie z rekordowej ilości 60. s7lcółpodstawo nowskl)ws:zachach(zespółtenzająłczwar l. Miasto Łowicz (I)
1193,5
wych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. te miejsce w województwie), dziewcząt 2. Gmina Bielawy (4)
924
W mistrzostwach województwa łódzkie i chłopców z SP 4 Łowicz (nauczyciele w-f 3. Gmina Nieborów (3)
663
go nasi reprezentanci sięgnęli aż po siedem Beata Kucińska, Artur Balik i Paweł 4. Gmina Łowicz (2)
448,5
medali: 1Izy medale złote (SP I Łowicz, SP Doliński) w turniejach piłki ręcznej oraz SP 5. Gmina Domaniewice (5)
288,5
3 Łowicz i Gimnazjum m 2 w Łowiczu), 3 Łowicz (nauczyciel w-fSławomir Kar- 6. Gmina Chąśno (6)
281
dwa srebrne (SP 4 Łowicz i SP Gaj-Woje- melita) w czwórboju lekkoatletycznym 7. Gmina Łyszkowice (7)
217
8. Gmina Zduny (IO)
wódza) oraz dwa brązowe (SP 4 Łowicz dziewcząt.
207
9. Gmina Kiernozia (8)
i Gimnazjum m I w Łowiczu).
203,5
IO. Gmina Kocierzew (9)
•IGRZYSKAMŁODZJEŻYS'ZKOI.NEJ
Klasyfikaja szkół wirjskich:
(rocznik 1993 i młodsi):
556
I. SP Bielawy (4)
Pierwszy medal w roku s7lcolnym 2005/
388,5
2. SP Nieborów (5)
2006 z.dobył Patryk Pomianowski, któ329,5
3. SP Domaniewice (7)
ry zwyciężył w mistrzostwach wojewódz• GIMNAZJADA SZKOLNA (rocznik KoszykaTZe z Gimnazjum nr 2 wywalczyli z/oto w województwie i XI/ miejsce
twa łódzkiego SZS w indywidualnych biew Polsce.
1989-91):
gach pnełajowych (nauczyciel w-f Robert
Największym tegorocznym sukcesem
Graczyk).
979
gimnazjalistów reprezentujących powiat 1. GP 1 Łowicz (2)
Kolejny medal - tyle, że srebrny wywal611
2. GP 2 Łowicz (3)
łowicki był złoty medal wywalczony przez
czyła ekipa reprezentująca SP Gaj-Wojewo576
3. GP Bielawy (7)
Łowi
w
2
m
Gimnazjum
reprezentantów
dza (nauczyciel w-f Dariusz Szczygiel547
4. GP Domaniewice (I)
Radosław Zyga)
w-f
(nauczyciel
czu
ski) w unihokeju, a tI7.eba tu przyponmieć, Patryk Pomianowski pobiegł po złoto.
533
5. GP 3 Łowicz (8)
chłopców. z.esp6ł ten w Mi.\coszykówcc
w
ze zwycięstwo było bardzo blisko.
474
6. GP Popów (12)
wywalczył dwuSZS
Polski
strzostwach
~
zawodach
w
miejsce
trz.ecie
Ponadto
reprez.entanci
wywalczyli
medale
Dwa
379,5
7. GP I Kompina (5)
powiatu łowickiego w finałach WIMS jonowych wywalczyły zespoły: SPI naste miejsce.
360,5
Pierwsze miejsce w rejonie wywalczyły 8. Pijatskie GP KP (IO)
w tenisie stołowym: dziewczęta z SP 4 Łowicz (nauczyciel w-fRobert Graczyk)
277,5
ponadto pingpongistki GP I Kompina (na- 9. GP 4Lowicz (9)
Łowicz (nauczyciel w-f Paweł Doliński) w sztafecie pływackiej dziewcząt i Pijar259
uczyciel w-f Andrzej Rybus), które w fi- IO. GP Kocierzew (14)
zdobyły srebro, a po złoto sięgnęli ucznio- skiej (nauczyciel w-fSebastian Popiel)
238,5
nałach Wojewódzkiej Gimnazjady Szkolnej 11. GP Nowe Zduny (6)
wie SP 3 Łowicz (nauczyciel w-f Sławo w rywalizacji chłopców, SP Sobota (nauczy225,5
12. GP Błędów (4)
zajęły miejsce 6-8.
mir Kannelita), którzy później w finałach ciel w-fKrzysztof Cichal) w piłce siatkochłopców.
wej
Lekkoatleci z „Jedynki" zdobyli srebro.
Mistl7.ostw Polski SZS zajęli siódme miej1227
sce. W tych samych zawodach sWste miej- l. SP 4 Łowicz (I)
648
sca w zawodach powiatowych i rejonowych
sce w województwie zdobyły tepiezentant- 2. SP 3 Łowicz (2)
562,5
w tenisie stołowym oraz były czwarte
ki Pijarskiej SPKP (nauczyciel w-f Seba- 3. SP I Łowici ( 10)
556
w rejonie w sztafetowych biegach przełajo
stian Popiel),asióchneUC'ZJliowie SPMasdci 4. SP Bielawy (6)
5. SP Nieborów (4)
388,5
wych.
(nauczyciel w-fstanisław Bisiorek)
330
Bardzo dobrze w zawodach rejonowych
W finałach WIMS wystartowały także 6. SP 7 Łowicz (7)
329,5
spisały się pingpongistki ZSP 3 Łowicz (nakoszykarki ze Szkoły Podstawowej m 4 7. SP Domaniewice (5)
323
uczyciele w-f Halina Szwarocka i Arw Łowiczu(nauczyciele w-fJustyna Mio- 8. SP Popów {Il)
Łyszkowice (9)
SP
281
9.
kadiusz Anyszka) zajmując pierwsze
dek i Paweł Doliński) zajmując ostatecz270,5
miejsca zarówno w turnieju powiatowym,
nie trz.ecie miejsce w województwie. Zresztą IO. SP 2 Łowicz (3)
255
jak i rejonowym.
ekipa „Czwórki" (nauczyciele w-f Beata 11. SP Gaj-Wojewodza (20)
12. SP Kiernozia (12)
207
21 O
I.I LO Łowicz (I)
Kucińska, Justyna Miodek, Paweł Do191
13. Pijarska SP KP (19)
137
2. 'zsp 2 Łowicz (4)
liński i Artur Balik) podtrzymała znako185
14. SP Sobota (14)
113
3. ZSP J Łowicz (5)
mitą passę kolejnych zwycięstw w klasyfi181
Zduny(-)
Nowe
SP
15.
109
4.IlLOŁowicz(I)
kacji generalnej s7lcół podstawowych po16. SP Błędów (13)
175,5
35
5. ZSP 4 Łowicz (3)
164
17. SP Kocierzew Płd. (16)
14
6, ZSP I Łowicz (9)
I 8. SP Bednary (8)
144,5
O
7. III LO Łowicz (6)
119
19. SP Skaratki (24)
O
Pijarskie LOKP (-)
20. SP Dzierzgówek (27)
117
Uczniowie SP Gaj-Wojewodza wicemistrzami woj. łódzkiego w unihokeju.
O
ZSL Zduny (7)
2I. SP Mysłaków (29)
115
O
Zduńska Dąbr. (8)
ZSP
218,5
Brązowy medal mistrzostw wojewódz- 13. GP 2 Dzierzgówek (15)
113
22. SP Mastki (29)
Chło.pcy:
188,5
twa łódzkiego wywalczyli także lekkoatleci I4. GP Łyszkowice (1I)
23. SP Oszkowice (25)
106
Także w rywalizatji chłopców na razie
I I 1,5
z Gimnazjum m I w Łowiczu (nauczyciel 15. GP Kiernozia (13)
94
24. SP Niedźwiada (15)
na czele uczniowie I W im. Józefa Cheł
35
16. GP Stary.Waliszew (16)
'
w-fWaldemar Kret).
92
25. SP Stary Wałiszew (26)
mońskiego w Łowiczu (nauczyciele w-fTo• LICEALIAlJA SZKOLNA (rocznik
Bardzo dobrze w piłce ręcznej wypadli
26. SP Zielkowice {18)
86
masz Piasecki, Jarosław Woźniak
1987-88):
w-fBer(ruruczyciel
Popów
GP
uczniowie
84
27. SP Bełchów (29)
Przemysław Popławski), którzyjak doi
Łódzki SZS zmienił w ubiegłym roku
nardWudkiewicz),którzyokazalisięnaj28. SP Bobrowniki (29)
75
tąd zajęli drugie miejsce w rejonie w tenisie
lepsi w turnieju rejonowym oraz zajęli miej- zasady organizacji Wojewódzkiej Licealia29. SP Dąbkowice (21)
50
stołowym i czwarte w biegach przełajowych.
sce 5-6 w mistrzostwach województwa dy Szkolnej. Rywalizacja uczniów .szkół
Bracia Piotr i Mateusz Podsędkowie 30. SP Bocheń (17)
45
Niewielką stratę do „Chełmońskiego"
ponadgimnazjalnych prowadzona jest w mają reprezentanci II W Łowicz (nauczy(SP 3) sięgnęli po złoto w wojewódz- 31. SP Laguszew (28)
39,5 łódzkiego.
Drugie miejsca w rejonie zajęły zespoły cyklu roku kalendarzowego, zatem wyniki cielka w-f Zofia Kucharska), którzy
32. SP Bąków(-)
36
twie i VII miejsce w Polsce.
reprezentujące Gimnazjum w Bielawach tutaj publikowane nie są wynikami ostateczw tym roku wywalczyli jak dotąd drugie
w turniejach unihokeja dziewcząt (nauczy- nymi, tylko pmxlstawiają sytuację na pół miejsce w powiecie w lekkiej atletyce i trzecielka w-fMaria Popławska) i piłce siat- metku rywalizacji s7lcół powiatu łowicki~ cie miejsce rejonie w tenisie stołowym.
kowej chłopców (nauczyciel w-f Artur To- go.
Wysoko w klasyfikacji także uczniowie
Dziewcz.ęta:
karski), drugie w rejonie były koszykarki
Z.espołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Z<iuń
W klasyfikacji dziewcząt na prowadze- skiej Dąbrowie(nauczycielw-fAdam Stęp
z Gimnazjum m 2 w Łowiczu (nauczycielka w-fAneta Walkiewicz), zdrugim miej- niunarazieuczenniceIWim.JózefaCheł- niak), którzy wywalczyli trz.ecie miejsce
. scem powróciły z zawodów rejonowych mońskiego w Łowiczu (nauczyciele w-f w rejonie w sztafetowych biegach przełajo
także uczennice Gimnazjum 3 w Łowiczu Tomasz Piasecki, Jarosław Woźniak wych oraz zwyciężyli w mistrzostwach
(nauczycielka w-tWioletta Płuszcz) i pił- i Przemysław Popławski), które wy- powiatu łowickiego w lekkiej atletyce.
karze Gimnazjum m 3 w Łowiczu (nauczy- walczyły w tym roku drugie miejsce w za- I.I LO Łowicz (I)
23 9
wodach rejonowych w sztafetowych bie- 2. ZSP I Łowicz (3)
ciel w-f Paweł Tomczak).
203
Natomiast trzecie miejsca zajęli: GPl gach przełajowych 10x800m,apmmejzajęły 3. ZSP Zduńska Dąbr. (8)
172,5
Łowicz (nauczyciele w-flwona Rondoś i siódme miejsce w mistrzostwach wojewódz171
4. II LO Łowicz (2)
Waldemar Kret): w pływaniu dziewcząt twa łódzkiego praz wygrały w klasyfikacji 5. ZSP 4 Łowicz (4)
77
i chłopców, GP Bielawy (nauczyciel w-fAr· zespołowej zawodów powiatowych w lek- 6. ZSP 3 Łowicz (7)
39,5
tur Tokarski): w unihokeju chłopców, GP kiej atletyce (rejon odbędzie się dopiero we 7. ZSP 2 Łowicz (5)
36,5
I Kompina (nauczyciel w-fRobert Choj- wrześniu).
28
8. ZSL Zduny (6}
Na drugim miejscu jak dotąd uczennice 9. Ili LO Łowicz (9)
nowski): w szachach, Gimnazjum m 3 w
18,5
Łowiczu (nauczyciel w-f Paweł Tom- ZSP 2 Łowicz (nauczyciel w-f Jakub Za- JO. Pijarskie LOKP Łowicz (IO)
O
czkiewicz),którewywalczyłydrugiemiejczak): piłka nożna chłopców.
Paweł A. Doliński
Dziewczęta z SP 4 Łowicz wywalczyły trzecie miejsce w minikoszykówce.
Minął kolejny rok s7lcolny - za nami tak-

że nami współzawodnictwo sportowe s7lcół
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Sport szkolny- li Ogólnopolska Gimnazjada Młodzieży w koszykówce chłopców

wPOLSCE

aDWÓJKAn DWUNASTA
Radom, 18-21 czerwca. Koszykarze reprezentujący Gimnazjum nr 2 w Łowi
czu po raz drugi z rzędu pojechali na finał
Ogólnopolskiej Gimnazjady Szkolnej w koszykówce. W ubiegłym roku co prawda
w mistrwstwach województwa łódzkiego
"l:V)'Walczyli trz.ecie miejsce, ale że turniej ten
rozgrywany był w Łodzi to organizatorzy
zaprosili do udziału także łowiczan. W tym
roku ,,Dwójka" okaz.ała się najlepsza w finałach Wojewódzkiej Gimnazjady Szkolnej
i już bez protekcji wywalczyła prawo startu wśród najlepszych z.espołów Polski.
Łowiczanie, po niezłym losowaniu, mogli realnie myśleć o awansie do czołowej
ósemce, ale niestety zabrakło systematycz.nej pracy na treningach wszystkich zawodników i stąd nieznaczne porażki z rywalami
z Radomia i Lublina.. Ostatecznie ekipa Gimnazjum nr 2 w Łowiczu odniosła w Mistrzostwach Polski Szkół Gimnazjalnych
w koszykówce chłopców jedno zwycięstwo
i cztery porażki zajmując dwunaste miejsce.
GRUPA A:
• GP 2 1.-0wicz - GP 11 Lublin 31:40
(8:9, 11:12, 2:10, 10:9); pkt.: Dominik
Świercz 18, Michał Rześny 6, Kamil Bodek
4, Łukasz Sawicki 2 i-:Jan Sudomir 2.
• GP 3 Radom - GP 3 Skarżysko Kamienna 78:35
• GP 3 Skarżysko Kamienna - GP 11
Lublin 25:46
. • GP 3 Radom - GP 2 1.-0wicz 62:52

•
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Plażowa piłka siatkowa
- 2. turniej VII edycji Otwartych Mistrzostw Łowicza

Piasek parzył w stopy
Łowicz,

Łowiczanie

mog 1 spo ojnie awansować do
miejsce w Polsce także cieszy.

czołowej

ósemki, a e dwunaste

(7:10, 19:10, 19:15, 15:17); pkt.: Dominik
Świercz 23, Michał Rześny IO, Kamil Bodek 9, Marcin Pełka 5 i Jan Sudomir 4.
•GP 3 Radom - GP 11Lublin57:42
• GP 3 Skarżysko Kamienna - GP 2
ł.-Owicz32:56(4:19, 11:8, 11:15, 6:24); pkt.:
Kamil Bodek 14, Dominik Świercz 13, Michał Rześny IO, Tomasz Frankowski 5,
Michał Skowroński 4, Dominik Charążka 3,
Marcin Pełka 3, Mateusz Aniszewski 2
i Łukasz Gajda I.
I. GP 3 Radom
3 6 197: 129

2. OP 11 Lublin
3 5 128: 113
3. GP 2Lowicz
3 4 139:134
4. GP 3 Skarżysko Kani. 3 3
92:180
MECZE O MIEJSCA 9-16:
• GP 2 1.-0wicz - GP 4 Zielona Góra
25:55 (11:14, 4:17, 3:5, 7:19); pkt.: Dominik Świercz 15, Michał Rześny 4, Kamil
Bodek 4 i Mateusz Aniszewski 2.
MECZ O Jl. MIEJSCA:
• GP 2 1.-0wicz - GP 1 Z,gonelec 32:48
(8:14, 7:8, 14:12, 3:14); pkt.: Dominik
Świercz 11, Michał Rześny 9, Marcin Pełka
4, Kamil Bodek 4, Mateusz Aniszewski 2
i Tomasz Frankowski 2.
Ostateczna kolejność: 1. GP 3 Inowrocław, 2. GP 3 Wejherowo, 3. GP 2 Stargard
Szczeciński, 4. GP 2 Cieszyn, 5. GP 17
Warszawa, 6. GP 3 Ostrów Wlkp., 7. GP 3
Radom, 8. GP 11 Lublin. 9. GP 4 Zielona
Góra, l O. GP 1 Pisz., 11. GP I Zgorzelec, 12.
GP 2 Łowicz. 13. GP 5 Stalowa Wola, 14.
GP 2 Oświęcim, 15. GP 3 Skarżysko Kamienna, 16. GP 2 Prudnik.
W ekipie reprezentującej Gimnazjum nr
2 w Łowiczu grali: Dominik Świercz (80.
punktów w turnieju), Michał Rześny (39),
Kamil Bodek (35), Marcin Pełka (8), Tomasz Frankowski (7), Jan Sudomir (6),
Mateusz Aniszewski (6), Michał Skowroń
ski (4), Łukasz Sawicki (2), Dominik Charążka (3), Łukasz Gajda(l) i Łukasz Sabicki
- nauczycielem w-fjest Radosław Zyga,
Zespół Gimnazjum nr 1 oparty był na zawodnikach Roberta Kucharka ż UMKS a trenerem tego z.espołu w UMKS Księ74
Księżak.
- Robert Kucharek.
(p)

8 lipca. Na Błoniach w upalną
sobotę rozegrano drugi turniej eliminacyjny
VII edycji Otwartych Mistrzostw Łowicza
w plaż.owej piłce siatkowej w ramach Wakacyjnej Akcji ,,Łowickie Lato z0SiR2006".
W turnieju wystartowało trzynaście drużyn,
w tym ponownie aż pięć ekip z Głowna. Po
raz kolejny, z.espoły z Głowna z.dominowały te zawody. Podobnie jak w pierwszym
turnieju do finałowej czwórki awansowały
aż trzy głowieńskie ekipy, a z Łowicza
o podium walczyła para Łazki-Piaski (Zbigniew Łaziński i Tomasz Piasecki).
Warunki do gry były ekstremalne. Upał, który dochodził do 40 stopni tak rozgrzewał
piasek na boisku, że nie można było na nim
stać. W samo południe zawodnicy mieli
ogromne problemy by wejść na piasek. Niektórzy siatkarze zakładali skarpetki, a niektórzy kończyli nawet zawody w sandałach i z grymasem bólu na twarzy. Ostatecznie turniej zakończył się na półfinałach. Nie
zagrano meczu o pierwsze i o trzecie miejsce, ponieważ było to już niebezpieczne dla
z.drowia Punkty do klasyfikacji generalnej
zostały przyznane, po wyciagnięciu śred
niej za poszczególne lokaty.
W pierwszym półfinale Łazki-Piaski
przegrały wyraźnie z Gawronami {Włady
sław i Grzegorz Gawrońscy) 13:21.
W drugim półfinale bardzo dobize prezentował się duet Bank (Dariusz Kaźmier
czak i Zdzisław Kujawiak), który pewnie wygrał z dużo młodszą parą G-1 (Bartłomiej Pakowski i Michał Rybnik).
Mecz eliminacyjny o wejście do
12:MIX (Klaudia Gajewska i Sławomir Gajewski) - PĄKI (Damian Lelonkiewicz
i Marcin Pełka) 21 :2.
Runda I: PRZEMKA (Przemysław
Plichta i Kamil Górski) - SQAD (Marcin
Rymrukiewicz i Cezary Dołowiec) 21:13,
LYSZKA(ŁukaszOwczareki MarcinPodrażka) - BANK (Dariusz Kaźmierczak
i Zdzisław Kujawiak) 11:21, RETKI (fomasz Klimkiewicz, Przemysław Jagoda) G-1 (Bartłomiej Pakowski i Michał Rybnik) 13:21, M1X - PROFESJONALISCI
(Piotr Daszczyński i Hubert Laska) 21:19.
Runda II: STĘPEL (Robert Stępniewski
i Marcin Kostrzewa) - PRZEMKA 12:21,
BANK-LAZKI-PIASKI (Zbigniew Łaziń
ski i TomaszPiasecki)21:17,GAWRONY

·"

(Władysław i Grzegorz Gawarońscy) - G-1
21:16, MIX-DRINKTEAM (Michał Stęp
niewski i Jacek Markowicz) - 15:21. Runda ID: BANK- PRZEMKA21:10, GAWRONY - DRINK TEAM 21:19. Mecze
re.pasażowe- I runda: SQAD-MIX 21:19,
ŁYSZKA - G-111:21, RETKI-LAZKIPIASKI 15:21, PROFESJONALIŚCI STĘPEL 21:13. Mecze repasażowe - II
runda:G-1-SQAD21:14, LAZKI-PIASKI - PROFESJONALIŚCI 21:9. Mecze repasażowe - III runda: DRINK
TEAM-G-19:21,łAZKI-PIASKI-PRZE

MKA21:12. Mecze półfinałowe: LAZKIPIASKI - GAWRONY 13:21, BANK G-121:14.
KLASYFIKACJA PO I. TURNIEJU:
1. Władysław Gawroński (Gawrony)
233,6
Grzegorz Gawroński (Gawrony)
233,5
3. Zbigniew Laziński (Łazki-Piaski)
185,5
Tomasz Piasecki (Łazki-PJaski)
185,5
' 5. Michał Stępniewski (Stępie)
171
6. Bartłomiej Pakowski {Q... I)
163 ,5
Michał Rybnik (G-1)
.163,5
8. Jacek Markowicz (Rzemiosło)
155
9. Robert Stępniewski (Stępie)
151
IO. Górski Kamil (Przemka)
133
Przemysław Plichta (Przemka)
133
ł2. Dariusz Kaźmiercr.ak (Bank)
123,5
Zdzisław Kujawiak (Bank)
123;5
14. Hubert Laska (Profesjonaliści)
120
Piotr Daszcztński (Profesjonaliści)
120
!6. Marcin Rymarkiewicz(Sqad)
109
Cezary Dołowiec (Sqad)
!09
18. Marcin Podrażka (Vena)
96
19. Krzysztof Wróbel (Rzemiosło)
77
20. Tomasz Słoma (Plaża Łowicz)
66
Bartłomiej Erchardt(PlażaŁowicz)
66
22. Klaudia Gajewska (Mix)
52
SławomirGaj~wski(Mix)

52

Tomasz Klimkiewicz (Retki)
52
Przemysław Jagoda (Retki)
52
Łukasz Owczarek (Łyszka)
52
Michał Kostrzewa (Stępel)
52
28. Mateusz Marszałek (Veoa)
44
Tadeusz Rutkowski (Familia)
44
Bogumił Urbanek (Familia)
44
31. Damian Lelonkicwicz (Pąki)
39
Marcin Pełka (Pąki)
39
Kolejny wakacyjny turniej „plażówki" odbędzie się w sobotę
5 sierpnia o godz.10.00.
(zł)

Przygotowania KS Pelikan do sezonu

Z wczasów prosto na boisko
• PELIKAN Łowicz - WISŁA Płock
0:1(O:i).0:1 - Paweł Sobczak (63).
Pelikan: Romanowski - Goryszewski,
Czerbniak, Styszko, Winnicki - Urbanek,
Serocki, Jóźwiak, Wyszogrodzki - Kowalczyk, Kosiorek.
Poza tym grali: Gospoś, Brzózka,
P. Plichta, Cipiński, Konrad Bolimowski, Kazimierczak, Gawlik, Papuga, Obłuski, Jędra
chowicz.
Wisła: Skrzypiec - Romuzga, Magdoń,
Peković, Colaković - Kazimierczak, Mierzejewski, Grzelak, Żivković - Styranowksi, Obajdin.
.
Poza tym grali: Rachwał, Belada, Narodzonek, Sobczak, Dosek.
Łowicza, 5. lipca. Łowiczanie przebywają na urlopach, bo pierwsze zajęcia trener
Jacek Cyzio zaplanował na l Olipca Jed, nak na chwilę przerwali odpoczynek, żeby
zagrać sparingowy mecz z płocką Wisłą. Czy
takie spotkanie miało sens?. ,,Jak najbardziej
- tłumaczy łowicki szkoleniowiec - w końcu
nie codziennie o test mecz prosi pierwszoligowiec, w dodatku 'reprezentant kraju
w europejskich pucharach. Wprawdzie moi
piłkarze jeszcze nie trenują, ale taki mały
rozruch pmxi poważnym przygotowaniem
do sezonu przydał im się z pewnością. Poza
tym obserwujemy kilku zawodników i mecze z silnym rywalem był dla nich najlepszym egzaminem" - mówi Cyzio. No
i o oczywiście była to też frajda dla kibiców,
którzy zaczynają tęsknić za ligową piłką.

Wisła właśnie wróciła z ciężkiego obozu
przygotowawczego z Czech. Po IOdniach
biegania, wreszcie ,,nafciarze" dotknęli piłki.
No i trudno tutaj mówić o jakiś fajerwerkach
w ich wykonaniu. To raczej gospodarze, grający na ludzie i wakacyjnej świeżości, mieli
więcej sytuacji bramkowych i powinni zwyciężyć. Jak wspominał trener „ptaków"
w jego zespole kilku nowych twarzy. Sebastian Urbanektopomocnikpochodzący z Mławy, Konrad Winnicki jest defensorem a pierwsze piłkarskie kroki stawiał
w Płocku. Obaj nie zachwycili, nie wjróżniając się jakoś specjalnie. Natomiast z dobrej strony pokazał się Zbigniew Obłuski. Gracz Mszczonowianki to młody na~
pastnik, który występując 45 minut stwarzał pod bramką Kuby Skrzypca sporo
zamieszania będąc dwukrotnie blisko wpisania się na listę strzelców. W Pelikanie nie
grali Robert Wilk, Łukasz Znyk i Paweł
Kutkowski, ale wszyscy trzej będą oczywiście w kadrze naszego z.espołu na przyszły sezon, a n~ spilring z różnych powodów nie dojechali. Stawił się na nim z.a to
Piotrek Gawlik, którym choć interesują
się drugoligowe kluby, na tę chwilę wciąż
jest graczem łowickiej drużyny. Czy kadra
biało-zielonych się zmieni? Trudno w tej
chwili powiedzieć. Na pewno przez najbliższ.e kilkanaście dni będą testowani nowi gracze a kto zostanie zdecyduje zarząd i trener.
Mimo, że płocczanie wrócili z ,,ładowania akumulatorów'' a miejscowi widzą na

kanikułach środowy mecz był miłym
do oglądania widowiskiem. Łowiczanie grali
sporo piłką, dobrze dyrygowani przez Bogdana Jóźwiaka, stwarzali sytuacje
bramkowe. Najlepszej nie wykorzystał

w 15. minucie Marcin Kosiorek, który
ograł 2 rywali i kiedy miał pmxi sobą bramkarzakopnąłniecelnie.

Po przerwie obaj trenerzy sporo zmienili

·

wswoichjedenastkach.ljakjużwspomina
łem bardzo dobrą zmianę dał testowany
Obłuski, który zaprezentował kilka szybkich akcji, pokazał, że nieobca jest mu sztuka dryblingu. W 53, minucie to właśnie ten
piłkarz ładnie ,,zabrał" się z akcją, ograł Pekovica ale zamiast kopnąć na bramkę

Skrzypca to szukał w polu karnym Radka
Kowalczyka. W 63. minucie błąd Przemka Plichty, rywal piztjmują futbolówkę
i wracający do Płocka z wypożyczenia
w Podbeskidziu Paweł Sobczak w sytuacji sam na sarn nie daje szans Rafałowi
Gosposiowi. Potem kilka razy szarpnęli
miejscowi. Wydawało się, że raz sędzia nie
zauważył ewidentnego rzutu karnego dla
„ptaków''. W 76. minucie Obłuski wymienił
podania z Jóźwiakiem, przyjął futbolówkę
na pierś i efektownie kropnął z woleja - pomylił się nieznacznie. W odpowiedzi mocny strzał Sobczaka na róg paruje Gospoś.
Mimo, że Pelikan starał się zmienić niekorzystny rezultat, to jednak pierwszy sparing przegrał. A teraz pmxi naszymi chłopcami już tylko ciężka praca„.
BoB

Po raz drugi do
stronie siatki).

finałowej

czwórki

awansowała

para

Łazki

- Piaski (po drugiej

Akcja „Lato z OSiR 200~"
~131ipca:

• IO.OO - stadion OSiR w Łowiczu,
ul. Jana Pawła Il 3; WakacyjnaAkcja,,Lato
z OSiR 2006": 3. turniej piłki nożnej ,,Liga
Osiedlowa" - rocznik 1993 i młodsi;
Piatek.. 14 li,pca:
• IO.OO - stadion OSiR w Łowiczu,
ul. Jana Pawła Il 3; WakacyjnaAk:cja,,Lato
z OSiR 2006'': 3. turniej piłki nożnej ,,Liga
Osiedlowa" - rocznik 1990-92;

Akcja ,,Lato z OSiR 2006'': Letnie Indywidualne Mistrzostwa Łowicza w tenisie ziemnym;

. środa. 2 sierpnia;

• 1O.OO - stadion OSiR w Łowiczu,
ul. Jana Pawła Il 3; Wakacyjna Akcja,,Lato
z OSiR 2006": 4. turniej piłki nożnej ,,Liga
Osiedlowa" - rocznik 1993 i młodsi;
Czwartek, 3 sierpnia:
• I O.OO - stadion OSiR w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; Wakacyjpa Akcja ,,Lato
~201ipca;
• I O.OO - korty tenisowe ZSzOI w Łowi z OSiR 2006": 4. turniej piłki nożnej „Liga
czu (Bratkowice) lub hala sportowa OSiR Osiedlowa" -rocznik 1990..92;
(p)
nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa2; Wakacyjna

~

,
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PAWEt WIZGIER

liderem Pucharu Polski

• Na łowickich Błoniach kilka lat
temu był tor motocrossowy, ale dziś
po nim pozostały już tylko wspomnienia... Tu już chyba nie da się jeździć?
No niestety. Widziałem, że zlokalizowane tu zostało m.in. boisko siatkówki plażo..
wej i jak tak patrz.ę sobie i przypominam
dawne czasy to myślę, że gdybym wpadł
teraz tutaj swoim motocyklem to z tego
boiska nie wiele by pozostało, a potem mogły by być z tego tylko awantury. Dlatego
z tego obiektujuż nie korzystam, mam swój
prywatny tor niedaleko domu na Górkach,
mam więc gdzie trenować - jest wszystko
w pouądku .. .

Najczęstsze

nowy WWICZANIN

13.07.2006 r.

upadki w pierwszym łuku.

• Nowy sezon rozpoczął się dla ciebie "wprost znakomicie. Nowy motocykl i wymarzona pierwsza pozycja w
klasyfikacji generalnej Pucharu Polski:
Zgadza się. W tym roku mam to szczę
ście, że startuję na nowym motocyklu. Jest
to motocykl dla mnie bardzo komfortowy,
to nowa czterosuwowa Yamaha 250F. Motocykl wymarzony, wręcz z bajki, bardzo
dobrze reaguje na to co robię, jest wprost
skor1J:>1ruowany dla mnie. Bardzo dobrze się
na tym motocyklu czuję. Są żresztą efekty
w 1ym sezonie. Mam nadzieję, że do końca
wytrzymam tę dużą presj!< bo niewątpliwie
być liderem to nie jest takie łatwe, jakby się
mogło wydawać. Mam nadzieję, że jednak
podołam temu wyzwaniu. Na razie jestem
pierwszy w Pucharz.e Polski i życzyłbym
sobie, aby tak zostało do końca sezonu.
Oczywiście wszystko zależy ode mnie, będę
się starał ...

• Ajak było we wcześniejszych wy-

ścigach?

W pierwszej eliminacji w Więcborku zatrzecie i czwarte miejsce. Na dosyć
mokrym i piaszczystym torze nie było do
końca zbyt łatwo, do tego to były pierwsze
zawody i nie byłem zbyt dobrze „wjeżdżo
ny" w motocykl, ale udało się ... W drugiej
eliminatji we W~howie byłem drugi i trzeci.
Łącmie awansowałem wówczas na drugie
miejsce w klasyfikacji generalnej, a teraz po
ostatnim występie jestem już liderem klasyfikacji i będę robił wszystko aby tak pozostało do końca sezonu.
• Kiedy kolejna eliminacja?
Ostatnia już eliminacja Pucharu Polski
odbędzie się 6 sierpnia ńa torze w Lipnie,
więc nie jest to daleko, to około sto kilometrów od Łowicza więc zapraszam wszystkich kibiców na te zawody. Muszę powiedzieć, że sporo grupa kibiców w Łowicza
jeździ dopingować mnie i wspierać na
wszystkich tych zawodach i przy okazji
bardzo im za to dziękuję. Jest to bardzo miłe
i naprawdę czaję się dużo lepiej jeżeli stoję
na maszynie startowej i widzę łowickich kibiców . ..
• Motocykle, sporty motorowe
- wiążą się ze sporymi pieniędzmi.
W tym roku nowa maszyna, która zapewne nie kosztowała mało ...
Maszyna nie kosztowała mało, poza tym,
że sięjąkupiło to trze~a w nią włożyć naprawdę „parę groszy'', aby ona jechała tak
jakbym sobie tego życzył. Na wysokości
zadania jak zwykle stanął mój odwieczny
sponsor - Amerykanin Ryszard Krzemień, który zajął się tym motocyklem tak
jak należy i na razie jest wszystko w porządku. Myślę, że i on jest zadowolony
z wyniku. Nie można sobie jednak odpuszczać i trzeba nadal jechać na 11 Oprocent.
• Kiedy rozmawialiśmy po ostatnim sezonie planowałeś także starty
zagraniczne. Co z tych planów wy-

jąłem

Wizgier

zawsze efekt końcowy. Nie ważne jest co
się dzieje przed, czy w trakcie, najważniej
sze jest to co jest na mecie, to jaki jest wynik.
To jest bardzo ważne!
• A te wyniki w tym roku naprawdę bardzo dobre ...
Mam nadzieję, że będzie tak postępowa
ła forma, że będę mógł z tych wyników cieszyć się po zakończeniu sezontL
· Chciałbym tutaj przy okazji podzięko
wać moim wszystkim sponsorom, którzy
bardzo mocno mnie wspierają i dopingują.
Przede wszystkim jest to pan Janusz Mostowski. Firma ZPW Budowa wspiera

imię

i nazwisko zawodnika, klub, marka:

law. 1 law. 2 law. 3 Pkt.
1 2 I 2 I 2
18 14 18 20 20 18 108
1. Paweł Wizgier (TNT Łomianki - Yamaha)
95
25 25
2. Karol Kędzierski (Automobilklub Warszawa • Yamaha) 25 20
92
20 22 25 25
3. Arkadiusz Mańk (KM Warszawa· Yamaha)
92
11 IO 16 15 18 22
4. Marcin Krakowski (Jastrząb Lipno - Honda)
90
16 18 . 14 22 20
5. Miłosz Cieloch (AMK Człuchów· Yamaha)
69
15 16 20 18
6. Bartosz Szafran (MKO Oborniki· Kawasaki)
61 ··
16 16
14 15
7. Oskar P!eniążek (Motoklub Olsztyn· Yamaha)
56
IO 3 IO 8 13 12
8. Jędrzej Zuralski (MK Lidzbark Warmiński· Honda)
47
9. Łukasz Kędzierski (Automobilklub Warszawa - Yamaha)22 25
47
7 6 7 10 9 8
10. Mario Sarti Dario (TNT Łomianki· Yamaha)
45
6 15
12 12
11. Piotr Zalewski (Jastrząb Lipno - Suzuki)
44
22 22
12. Dariusz Przybysz (Automobilklub Głogów · Honda)
42
4 9 - - ·15 14
13. Paweł Latarski (AMK Człuchów· Yamaha)
37
5 O 6 4 12 IO
14. Arkadiusz Janicki (KM Warszawa· Yamaha)
35
14 13
8 O
15. Kamil Joć (Cross Lublin - Honda)
28
15 13
16. Zbigniew Janicki (Wisła Chełmno· Yamaha)
26
13 13
17. Mariusz Kondratowicz (Motoklub Olsztyn· Honda)
25
O 8 8 9
18. Kamil Grzyb (TNT Łomianki - Yamaha)
24
13 11
19. Krzysztof Kozłowski (WKM Wschowa· KTM)
24
12 12
20. Karol Różański (WKM Wschowa· KTM)
Zapierwszemiejsceprzyznawanejest 25 pkt., 2-22, 3 -20, 4-18, 5 -16, 6-15, 7-14, 8
-13, 9- 12, 10- IJ, Jl - 10.12-9, 13-8, 14- 7, 15-6, 16-5, 17-4. 18-3, 19-2, 20- 1.
Miejsce,

·mnie już od kilu lat. Współpraca układa się
bardzo dobrze i myślę, że właściciel firmy
również jest zadowolony z moich wyników. Również chciałem podziękować formie MGT: Marta Tałaj - Andrzej Dymek. Ponadto firma Magdan, której wła
ścicielem jest pan Daniel Salamon. Dołą
czyło do mnie w tym roku również kilka
nowych finn, m.in. firma IMO, której wła
ścicielem jest pan Paweł Szymanik. Są to
ludzie, którzy bardzo bezinteresownie mnie
wspomagają. Widz.ą postęp mojej formy,
zauważają jakieś szanse na przyszłość ...
Pomagają mi z dobrego serca, ale mam nadzieję, że wynik ma dla nich że klucz.owe

znaczenie, a na razie ten wynik jest bardzo
dobry i dzięki temu sponsorzy się pojawiają.. .
• I wszyscy mamy nadzieję, ze ten
sezon zakończy się tym wspaniałym
wynikiem, a sponsorów będzie jeszcze więcej ...
Życzyłbym sobie tego bardzo, chciałbym
na sam koniec podziękować mojemu bratu Kamilowi, który jest moim mechanikiem.
Spisuje się w tym sezonie bardzo przyzwoicie, dba o mój motocykl jak należy, na razie
bezawaryjnie-zobaczymyjakbędziedalej ...
rozmawiał Paweł A. Doliński

szło?

W tym sezonie niestety nie pojadę na
zawody za granicą, ponieważ kalendarz jest tak ustalony, że z niektórymi zawodami by mi to kolidowało, a w tej sytuacji nie mogę sobie pozwolić na opuszczenie choćby jednych zawodów, bo wiadomo,
że wtedy byłoby już .po pierwszym miejscu... Teraz mamy przerwę wakacyjną i jeśli znalazłyby się jakieś pieniążki na taki
wyjazd np. na eliminacje Mistrzostw Europy to na pewno skorzystam z takiej możli
wości. Chciałbym pojechać przynajmniej
treningowo, żeby zrobić sobie taki trening
Efektowny start motocrossowców.
z najlepszymi w Europie. Na pewno jest to
• Za nami sześć wyścigów - opo- bardzo budujące .. .
wiedz o nich ...
• Wiem, że w tym roku miałeś nieJak do tej pory wszystkie wyścigi wprost zbyt przyjemną przygodę. Dojeżdża
wymarzone. Co prawda ani razu p.ie staną jąc na 7.Wody pomyliłeś drogę i spóż
łem na najwyższym stopniu podium, ale n.iłeś się na obowiązkowy trening.
zawsze przyjeżdżałem w czołówce. PoZgadza się. Nie mogę do końca :zdradzić
szczególne awarie moich konkurentów wy- co tam się wydarzyło, ale . .. Podczas drugiej
kluczyły ich jak dotąd z fotela lidera. Co
eliminacji, która odbywała się we Wschoprawda w ostatniej rundzie w Reszlu także Wie, na treningucżasowyrn z.dobyłem ostatni
miałem sporego pecha Po przyjechaniu na
wynik, ale zakwalifikowałem się. Bxło to
trzecim miejscu w pierwszym wyścigu na w bardzo dużej nerwówce, ale nawet to, że
maszynie startowej złapał mnie spory stres wystartowałem z ostatniego pola startoweinapięćsekundprzedstartemzgasiłemswój go nie przeszkodziło mi żeby przyjechać
motocykl i zanim go odpaliłem byłem już w czołówce. Było gorąco, ale skończyło się
dwadzieścia sekund za moimi wszystkimi szczęśliwie . ..
rywalami. Bardzo duży wysiłek, skuteczna
• Całe szczęście, że na każdych zapogoń i ostatecznie przyjechałem na czwarwodach masz dużą i silną ekipę, któtym miejscu - dzięki temu zostałem liderem ra wspomogła cię w tych trudnych
klasyfikacji generalnej.
chwilach.
Najwierniejszym moim kibicemjest moja
żona, która mnie mocno dopinguje i także na
tych zawodach trzymała kciuki - myślę, że
28>
to zaowocowało. Do tego dochodzi cała moja
rodzina, która jeżdzi ze mną na wszystkie
zawody. Wtedy było bardzo nerwowo, nie
jest łatwo skoncentrować się na tym co ma
się robić, .ale skończyło się dobrze, udało się
przyjechać w czołówce, anajwainiejszyjest
- 9TZ.1..23.1 479064
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Paweł

Klasyfikacja generalna Pucharu Polski - kl. 125

żadne

Paweł

Wizgier na swojej nowej maszynie. Na razie i motocyklista i mótocykl

Prognoza pogody dla rejonu

Łowicza

spisują się

doskonale...

w dn. 13-19 lipca 2006 r.
/

• SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

regionu kształtuje układ wyżowy. Napływa bardzo ciepła masa powietrza,
ale w weekend z północy zacznie napływać chłodniejsze i wilgotniejsze powietrze.
Pogodę

• CZWARTEK - PIĄTEK:

sucho oraz upalnie!
dobra.
Wiatr z kierunków zachodnich, słaby do umiarkowanego.
Temp. max w dzień: + 30°C do + 26°C.
Temp. min w nocy: + 18°C do+ 15°C.
Słonecznie,

Płoc~

Widzialność

• SOBOTA - NIEDZIELA:

30/22
Gostynin

,

~

~

~

30/22

·~,

30/21
./

Słonecznie oraz ciepło, ale już nie upalnie,
przelotne opady deszczu, lokalnie burze. Widzialność dobra.
Wiatr północno-zachodni i północny, słaby i umiarkowany.
Temp. max w dzień: + 25°C do + 22°C.
Temp. min w nocy: + 15°C do+ 12°c.

• PONIEDZIAŁEK· ŚRODA:

bez opadów oraz ciepło.
dobra.
Wiatr z kierunków północnych, słaby.
Temp. max w dzień : + 26°C do + 28°C.
Temp. min w nocy: + 18°C do+ 16°C.
Słonecznie,

Widzialność

•PROGNOZA BIOMETEOROLOGICZNA:
Poczśl.tkowo upalna aura niekorzystnie wpływa na nasze samopoczucie!
Objawami meteorotropowymi będzie w ciągu dnia drażliwość, obniżona sprawność umysłowa i psychiczna,
będzie upalnie i duszno, co może być obciążające dla osób ze schorzeniami układu krążenia.
Od piątku poprawa warunków biometeorologicznych.

