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CZY PROKURATOR
WEZWIE BURMISTRZA
Burmistrz działa

na szkodę Zakładu
Energetyki Cieplnej
- twierdzi szefostwo
głównego udziałowca

Baumit coraz wyższy. Konstrukcję pod silosy powstającej pomiędzy obwodnicą łódzką a Jastrzębią fabrykj materiałów budowlanych koncernu Baumit,
już teraz widać z daleka, a będzie jeszcze o ki/kanaście metrów wyższa.
Silosy mają być montowane począwszy od najbliższego poniedziałku
25 września. Otwarcie zakładu planowane jest na koniec października.

Muzeum w Łowiczu

Europeiskie Dni Dziedzictwo iui wniedzielę
N Europejskie Dni Dziedzictwa zorganizowane zostaną na dziedzińcu łowickiego
muzeum w niedzielę 24 września. Impreza
ma w tytule słowo „europejskie", gdyż organizowana jest co roku z inicjatywy Rady
Europy, w różnym czasie odbywa się
w wielu miastach naszego kraju, jaki w miastach całej Europy.
Szczegółowy program imprezy:
12.00 - uroczyste otwarcie, 12.30 - wy. · stęp zespołu Jarzębina z Zielkowic, 13.00 konkurs wiedzy etnograficznej-czę,5ć I, 13 20
- występ zespołu Kalina z Domaniewic,

,

Smierć

!

14.00- konkurs wiedzy o muzewn, 14.15 Koderki z Łowicza, 14.45 konkurs wiedzy etnograficznej - czę,5ć Il,
15.00 - konkurs na przyśpiewkę ludową,
15.15 -występ zespołu Blichowiacy.
Ponadto od 12. do 16. trwać będąprezen
tacje i warsztaty z zakresu sztuki i rzemiosła
ludowego (haft, wycinanka, kwiaty bibuł<>
we, wyroby z wikliny, pnędzenie nici), kiermasz sztuki ludowej, konkurs na najciekawsze stoisko z potrawami regionalnymi (st<>iska przygotują Koła Gospodyń Wiejskich),
spraedaż potraw wg tradycyjnych receptur.
występ zespołu

.

tej spółki.
arząd Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi pcxłjął decyzję o złożeniu
w prokuraturze zawiadomienia o popełnie
niu przestępstwa przez burmistrza Łowi
cz.a Ryszarda Budzałka. Ma ono polegać na
działaniu na szkodę spółki Zakład Energetyki Cieplnej w Łowiczu, a konkretnie na
uniemożliwianiu zrezygnowania z dzierża
wy ośmiu kotłowni na os. Bratkowice i Dą
browskiego, które są własnością miasta,
aZECje dzierżawi. Zgodnie z uchwałą zgromadzenia wspólników ZEC z 2000 roku,
kotłownie te miały zostać zlikwidowane,
aby osiągnąć efekt ekologiczny, a burmistrz
to uniemożliwia
Zawiadomienie zostanie złowne w tym
tygodniu, decyzja w tej sprawie jest ostateczna - zapewnił nas rzecznik WFOŚiGW
Pm:mysław Witkowski. Fundusz jest więk
szościowym udziałowcem spółki ZEC,

Z

na drodze w Lwówku

piątek 15 września około godz.

stworzonej w 1999 roku, ma 60"/o udziałów,
pozostałe 40% jest własnością miasta. Problem w tym, że Ryszard Budzałek jest nie
tylko burmistrzem - ale i członkiem władz
spółki, bo wiceprzewodniczącym Rady
Nadzorczej:Pełniąc tę funkcję, zobowiąza

ny jest działać dla dobra ZEC. Tymczasem
to, co Budzałek uznaje za interes miasta, nie
jest tożsame z interesem spółki. Zarządza
jący miastem burmistrz nie chce zrezygnować z dzierżawienia ZEC-owi kotłowni, ale
dla spółki dalsze ich dzierżawienie stwarza
szereg problemów i jest potencjalnym źró
dłem kłopotów. - ZEC zaciągnął potężną
pożycz~ - 3,5 miliona złotych w Narodol1'.Y111 Funduszu Ochrony Środowiska, na
osiągnięcie efektu ekologicznego. Jak Wojewódz/d Fundusz wythmuu:zy Narodnwemu
Funduszówi istnienie kotłowni, kt.órejuż dilwno powinny być rozebrane? - pyta Witkowski.

Niepotrzebne
kotłownie
Zdaniem rzecznika WFOŚiGW problem
polega na tym, że burmistrz nie chce zrezygnować z wydzierżawiania spółce kotłow
ni, które nie są już jej potrzebne i stawia
w negocjacjach warunki typu„wszystko albo
nic". Uważ.a, że ZEC powinien wszystkie
Bełchów

Sala i przedsikole iui otwarte

18.30 doszło do śmiertelnego wypadTrwająca od czterech lat budodrogowego w Lwówku w gminie Sanniwa wielofunkcyjnego obiektu
ki. Kierujący Fiatem 126p 24-letni Piotr O.
z przedszkolem, salą rekreacyjną,
z gminy Pacyna na łuku drogi z Sannik do
w przyszłości filią biblioteki i ośrod
Pacyny, z nieustalonych przyczyn zjechał
ka kultury oraz kawiarenką interna przeciwny pas drogi i zderzył się czoło
netową w Bełchowie w gminie Niewo z samochodem ciężarowym Jelcz.
borów wreszcie zakończyła się.
W wyniku zderzenia kierujący ,,maluchem"
poniósł śmierć na miejscu, a samochód któroczyste otwarcie i poświęcenie komrym jechał został doszczętnie zniszczony.
pleksu odbyło się w ostatnią niedzieKierowca Jelcza, 35-letni Grzegorz K., nie
lę, 17 września Budynek prezentuje
odniósł żadnych obrażeń. Przybyła na miejsię okazale i sprawia wrażenie funkcjonalsce policja stwierdziła, że był trzeźwy. Od
nego, przystosowany jest również do obofiary wypadku pobrano krew do badania
sługi osób niepełnosprawnych. Budowa
Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie
i wyposażenie przedszkola, bloku żywie
prowadzi czynności zmierzające do ustalenia przyczyn wypadku.
Kierowca Fiata 126p biorącego udział w wypf}dku w Lwówku poniósł śmierć niowego i sal spotkań dla mieszkańców
i rady sołeckiej kosztowało samorząd 2 mi(mwk) na miejscu.
liony i 233 tysiące złotych. - Czegoś takiego
u nas w Bełchowie brakowało... - mówili
mieszkańcy Bełchowa, którzy tłumnie przyszli na uroczyste otwarcie obiektu. Uroczyniedzielęl7wrześniaogodz.16.45
stości związane z oficjalnym otwarciem
w Maurzycach na trasie nr2 PuegeotBoxerpotrącił 31-letniego pijanego piesi.ego, Karola T. z powiatu łowickie
Gmina Bolimów
go. Trafił on do łowickiego szpitala ze zła
~ręką, bo wtargnął nagle najezdnię, próbując zatrzymać przejeż.di:ający samochód.
IX Sportowy Turniej Wsi Bolimów
zorganizowany zostanie w najbliższą niedzielę 24 września przy
Szkole Podstawowej w Huminie.

U

Pijany pieszy

kotłownie i ciepłociągi dzierżawić, albo
wszystkie oddać miastu. Ta druga opcja jest
w oczywisty sposób nie do przyjęcia dla
spółki, bo uniemożliwiłaby jej działanie.
Gdy prezes ZEC Wiesław Garstka obejmował to stanowisko w marcu 2005 roku,
ZEC był w kiepskiej kondycji finansowej.
Przygotował program poprawy sytuacji,
który w dużej części zostałwdroż.ony. Obejmowałm.in. zmianę dostawcy węgla, zmianę banku obsługującego spółkę, rygorystyczną kontrolę wydatków. PierwsZym
punktem tego programu było uporządko
wanie spraw majątkowych - ale do tego nie
doszło do chwili obecnej. - Problem polega
na tym- mówi Garstka- aby miastoprzejęło
majątek niepotrzebny spółce od 2003 rokukatłownie, które nie sąjuż eksploatowane.
Chodzi o dawne kotłownie osiedlowe, zamknięte z chwilą przyłąc7.enia osiedli Dą
browskiego i Bratkowice do głównej kotłow
ni przy Syntexie. Do listopada 2005 roku
ZEC płacił do kasy miejskiej opłaty dzierżawne i podatki za niepotrzebne już kotłownie w wysokości około 12 tysięcy zło
tych miesięcznie. -Burmistrzpostawił spół
ce ta/d warunek, że albo ZEC dzierżawi
wszystko albo nic. To było nazwane „ Wariant 1 " i „ Wariant 2" - mamy to udokumentowane.
dok na str. 3

łapał okazję

W

Przecięcie wstęgi

przed budynkiem

przedszkola.

i poświęceniem odbywały się przed głów
nym wejściem. Część oficjalną stworzyły
dzieci z przedszkola.
Na przygotowanie tańców i przyśpie
wek łowickich miały zaledwie dwa tygo~e, ale z zadania wywiązały się wyśmieruCJe.
dok na str. 6

Wniedzielę Turniei Wsi

organizuje: v' wesela v' poprawiny v' komunie
v' bankiety v' imprezy okolicznościowe

we własnym lokalu lub catering

I

•

LOKAL KLIMATYZOWANY
DOMANIEWICE ul. Główna s,.,,,.,,.~~r-,i,

! Tel. (0-46) 838·36-46, 0,607·930·234

żarka, rzut granatem, ,,gumowe sanie" -przeciąganie

opony na linie, ,,łowienie rybek".
Wcześniej od 13.00 rozpocznie się program

.przygotowany przez komitet rodzicielski
działającyn przy SP Humin. Najpierw zamagllnia sportowe rozpoczną się o go- gra rockowy zespół Brooklyn, następnie
dzinie 14.00, wśród konkurencji będą: zorganizowany zostanie poczęstunek,
strzelanie z wiatrówki, z pistoletu, a potem loteria fantowa Do środy do udziaz paint-ball do tarczy, jazda na czas taczką, łu w turnieju zgłosiło się już osiem drużyn,
nawlekanie igieł, rzut lotką, wyciskanie cię- może będzie więcej.
(wcz)
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Motocyklisto wypo~ł z ~rogi

URZ~DNICY ZAWINILI W
• PACJENCI ODCZUJĄ

sobotę_ 16 września o godz. 8.50

wGrudzachStarychwgminieŁysz

kowice 25-letni Krzyszt.ofK, kiemotocyklem marki WSM, na łuku
drogi z nieustalonych przyczyn wypadł
z jezdni i wpadł w przydrożne krzaki. Męż
czyzna doznał obrażeń w postaci stluczenia
głowy, klatki piersiowej, jamy brzusznej
i prawego nadgarstka. Z miejsca wypadku
przewieziony został do szpitala w Łowi
czu. Liczne obrażenia nie pozwoliły na
czyli o dziwnych losach europejskich pieniędzy dla szpitala
sprawdzenie jego trzeźwości alkosensorem,
Miały być z Unii Europejskiej - są póżniej ważne. WZ wnioskował o 1,15 mi- sk:u ŁoWicz jak nąjbanlziej się_ kwalifikował do zakupu takiego, a nie irmego spu.ętu, ale więc pobrano mu krew do badania pod tym
kątem
(mwk)
z naszych podatków. Miały być liona złotych. Wszystko wydawało się_ być do uzySkania pomocy dla szpitali lokalnych. nie są to nawet półśrodki.
w ubiegłym roku -będą teraz. Miało na dobrej drodze, 1111"Ówno Panel Ekspertów,
Prawo nie może działać wstecz, a tak: je
Rozmowa w Maurzycach jednak coś
ich być 1,2 miliona - dostaniemy jak i Regionalny Komitet Steruj~ pozy- na posiedzeniu .lauą<lu Województwa za- dała:marszałekOlasprzymał,żetrzebajakoś Dzierzgówek
o połowę mniej.
tywnie zaopiniowały projekt, eksperci pla- stosowano. O tym ewidentnym naruszeniu błąd naprawić i uznał, ż.e najłatwiej będzie
sowali go na drugim miejscu w wojewódz- prawa wspomniał w rozmowie z NŁ przed wpisać pot:Izeby łowickiego szpitala do tzw.
awet uważna lektl.tra relacji z dyskusji twie. A mimo to, jak wmriankowaliśmy na rokiem dyrektor łowickiego ZOZ Jacek ,,kontraktu wojewódzkiegÓ'' na rok 2006,
radnych powiatowych o dotacji dla naszych łamach przed rokiem, wniosek nie Chyliński, jednak o szczegółach nie mówił, w ramach którego Uiząd Marszałkowski,
rawie dwie godziny trwało gaszenie
łowickiego szpitala, zamieszczonej w po- wstał zakwalifikowany, pienią:lze trafiły do ograniczającsię_doinfonnacjiozłożeniuod- wykładając część potrzebnych kwot na
płonących podkładów w torowisku
uzgodnione projekty z własnej kasy, pozyprzednim NŁ, nie powie czytelnikom innych szpitali. Jako powód podano to, że wołania od decyzji.
i trawy na nasypie kolejowym
wszystkiego. Bo dopiero teraz zaintereso- z tej puli korzystać mogą szpitale maj~ nie
dwołanie nic nie dalo. I wtedy zaC7Ji(ły skuje wi~ z budżetu państwa Tak postą. w Dzierzgówku. Pożar wybuchł we wt.orek
wane strony otwarcie mówią o tym, jaka wi~ niż cztery podstiwowe oddziały, podsię_ działania, które dziś interpretować piono, WZ złożył wniosek do kontraktu 19września po godzinie 16.00, objął swoim
faktycznie była historia tych pieni((Clzy.
czas gdy łowicki ma pięć. Mógł więc WZ możemy z jednej s1rony jako próbę_ ratowania na 1,2 mln zł - ale jak się_ skończyło pisali- zasięgiem 1,2 hektara. W akcji gaśniczej
Przygotowany na swoje zlecenie przez ubiegać się_ o pienią:lze na szpitale regionalne twarzymarszalka wąjewóctz:twa,zdrugiejjako śmy przed tygodniem: przyznano 570 tys. uczestniczył jeden zastęp z łowickiej jedspecjalistyczną fumę wniosek o dotację_ ze - ale tam wniosku nie składał.
starania 0 to, by innąchogąpienią:lze, które się_ zł. Starosta Cezary Dzierżek th.unaczy to nostki PańŚtwowej Straży Pożarnej, oraz
Zintegrowanego Pr:ogramu Operacyjnego
Sęk w tym, że wspomniane wytyC211e, należ.aly, dla szpitala pozyskać. W ZOZ tym, że w prz.eciwieństwie do lat ubiegłych, cztery zastępy OSP. Straty oszacowano na
Rozwoju Regionalnego na zakup sprzę_tu dla pochodzące z Ministerstwa Gospodarki, wŁowiczu:manoqmnę_prawną, wskaząją::ą, kontrakt dla województwa łódzkiego był 500 zł. Prawdopodobną przyczyną poż.aru
szpitala, z.espół Opieki z.drowotnej w Łowi datowane były 25 kwietnia 2005, a weszły że prawo :z.oslało złamane i w związku z tym w tym roku wyjątkowo niski - zamiast kil- było iskrzenie układu hamulcowego pu.eczu złożył w listopadzie roku 2004. Składał w życie 18 maja 2005, krótko pu.ed pcxlję_tą jest niemal pewność podwaŻf:lńa decyzji Za- kudziesię_ciu milionów, na pot:Izeby ochro- jci&aj~ pociągu.
go w ramach tzw. poddzialania ,,Lokalna In- 14 czerwca decyzją Zarż.ądu WojewództWa rni9u Województwa nadrodze są:lowej. Zda- ny zdrowia przeznacwno tylko 1,45 mln
(wa)
frastruktura Ochrony z.drowia". Lokalna - elimimtją:ąwniooekłowicki,alewielemiesi~ wano sobie jednak sprawę, że postępowanie
ozyskana kwota wystarczy na nowe
a nie regionalna. To rozróżnienie okaż.e się_ cypojegozłożeniu. W chwiliskladaniawnio- może się ciągrą: latami. P~ wizyty dyUSG, alejuż nie na wymianę_20-le1nie
rekcji WZ w Urzędzie Marszałkowskim goRTGnasalioperacyjnej,nienanowyspr:zę_t
postanowiono doprowadzić do spotkania laparookopowy, nie na lampy operacyjne, nie
Zduny
marszałka z lekaizalni. Starosta Cez.ary Dzier- na~chinngiczne. -Tuniktnicniekupił
żek wspomina, że kilka razy termin spo1kania od 1997 roku - mówi oniynat.or Rogowskiprzekhidano, wzbrania się_ też przed określe- Tyhnan. Czarę goryczy lekarzy przelewa
ednym prądem wody ugasili strażacy
niem spotkania mianem nieoficjalnego. Samo wieść, że zarząd powiatu nie chce dać na
z łowickiej jednostki Państwowej Strajednak miejsce, w kótym do niego OO;zło - potrzeby szpitala kwoty 130 tysięcy, jakie
ży Pożarnej płonącą wersalkę_, którą
skansen w Mauizycach - potwierdz.a, że do dałby jako wkład własny, gdyby kwota pozy- ktoś podpalił przy ulicy Armii Krajowej
lllĘdnicz.ej rutyny było daleko. Kilku lekarzy sk:ana z kontraktu była wyższa - Przeci.eż to w poniedziałek 18 września, około godziny
Jak dowiadujemy się nieoficjalnie, z Rejonowego Zarządu Dróg Krajowych i dyrektor Jacek Chyliński pmrlstawiali wice- nie sąpotneby lekarzy, tylk> potneby ludzi - 22. Żadnych strat nie odnotowano, gdyż
w Zdunach, prawdopodobnie na wy- w Kutnie, któremu podlega ten odcinek szo- marszalkowi Stanisławowi Ola5owi, odpowie- komentttje ordynator. - To ludzie najbardzi.ej mebel nie płonął w mieszkaniu, ale obok
locie w kierunku Kutna, policja zamie- sy, potwierdził natomiast informatję, że nie- dzialnemu za sprawy ochrony zdrowia w wo- ucierpią,jeśli kiedyś szpitalzostaniewmknj.ęf;y kontenera na śmieci, przy bloku 43a Sprawrza wkrótce ustawić fotoradar.
zależnie od ustawienia fotoradarów, co rze- jewództwie, tragiczny stan aparatury medycz- i tneba będzie leczyć najbliższych w Łodzi.
cy podpalenia nie ustalono.
(wcz)
czywiście powinno poprawić bezpieczeń nej w łowickim szPitilu. Było to u schyłku
Starosta Cezary Dzierżek w rozmowie
nądzenie miałoby zniechęcić kiero- stwo, planowane są nadal: prz.eproWadzenie rokuubiegłego.
z NŁ deklaruje, że nie wzbrania się_ przed
wcówjadącychna trasiePomań-War modemizacji krajowej Dwój'ki na tym odcinTen stan nie polepszył się do dziś. Prze- dalszym inwestowaniem w szpital, ale uwaszawa do szybkiej jazdy i tym samym od- ku, wyprostowanieslazyżDwaniazchogą Zla- ciwnie, ordynat.or oddziału cbirurgiC211ego ża, że trzeba szukać kolejnych programów
czuwalniespowolnićruchwtymniebezpiecz ków - Sobota w z.dunach i budowa sygnaliza- dr Adam Rogowski-Tylman twierdzi, że pomocowych, by pieniądze samorządu starelacji z dożynek gminy Łowicz
(apd) główny szpitalny aparat USG jest w tak nowily tylkQ ~ tego, co się_ inwestuje.
nym miejscu na krajowej Dwójce. Jan Stocki cji świetlnej na tymslazyżDwaniu.
w Strzelcewie, błędnie napisałam,
złym stanie, że tylko wielkiemu doświadA w Urzędzie Marszałkowskim urzę_d
że organizatorzy dali do krojenia
czeniu obsługujących go lekarzymożna przy- nik czy polityk, który popełnił błąd, przez chleb wiceburmistrzowi Łowicza Pawłowi
Gmina Łowicz
pisać fuk:t, że da się z niego jeszcze korzystać. któregQ_pieniądze nie trafiły do Łowicza Bejdzie, podczas gdy chleb kroił, także tam
Czasamimożnasię_ratowaćspri.ętemdemon- · wtaltiejkwocie,jakmogły,mapewnienadal obecny, burmistrz Ryszard Budzałek. Za
stracyjnym, mnieszczanym w placówce na· dobre samopoczucie. On nie musi się_ leczyć pomyłkę_ przepraszam.
kilka dni przez fumy handlowe, zachącaj~ w Łowiczu.
Wojciech Waligórski
Mirosława Wolska - Kobierecka
rzetarg na budowę_ sieci kanalizacji sa- jeszcze w tym roku. Wykonawca będzie
nitarnej wraz z przykanalikami w sy- musiał wykonać trzy kanały ciśnieniowe
stemie ciśnieniowym (a więc z wyko- z rur o różnych średnicach i łącznej długości
• 16 wrz.eśnia około godziny 16 na osiedlu wie tego samochodu: 1O-letni Emil P., 10rzystaniem przepompowni, gdyż naturalne ponad 3 kilometrów oraz 88 przyłączy kaBratkowice w Łowiczu nieznani sprawcy wy- letni Dawid S. oraz 10-letnia Anna S.
spadki wysokościsą:zbytmałe)wewsi Mał nalizacyjnych o łącznej długości prawie
bili szybę_ wystawową w salonie fryzjerskim
• 19wrześniawSkaratkachwgminieDo
szyce w gminie Łowicz ma być rozstrzy- 1,5 kilometra. Roboty mają być zakończo
''Gabi" na szkodę Agnieszki B. z Łowicza. maniewice nieznani sprawcy włamali się do
gniętypodkoniec W17.eŚnia Gmina chce, by ne do końca czerwca 2007.
Z wnętna salonu nic nie zginęło. Straty osza- pomieszczenia gospodarczego należącego do
przynajmniej ~ prac została wykonana
cowano na około 500 zotych.
(mak)
Heleny S. i ukradli garnek i dwie patelnie
• 16 września około godziny 18 na sali ·o łącznej wartości około 50 złotych.
bankietowej przy zakładzie Syntex przy ulicy
• I9wrz.eśnianaNowymRynkuwŁowi
Powstańców w Łowiczu doszło do kradzieży
• 14 wrz.eśnia policja otrzymała zgłosze.. telefonu komórlcowego marki Siemens o war- czu nieznani sprawcy wykorzystując nieuwanie kradzieży . telefonu komórlcowego mar- tości około 1OO złotych na szkodę Anny J. gę Anny P. ukradli z jej torby koSQ'letyczkę,
ie tylko do gniazd os, szerszeni, psz iż jest to zaskroniec. Funk-ajonariusze skonki Siemens z szafki ubraniowej w finnie Po- z powiatu łowickiego. Policja otrzymilła zgło w której były pieniądz.e w kwocie około
lmoblich w Łowiczu na szkodę Mruka D. szenie kradzieży w poniedziałek 18 wrz.eśnia l.800 złotych oraz prawo jazdy.
czół..wreszcie kotów na drzewie, ale taktowali się_ w tej sprawie z powiatowym
z powiatu łowickiego Do kradzieży miało
Komunikat policyjny:
także do nachodzących posesję ga- lekarzem weterynarii, pytając jak maja postą
• 18 wrz.eśnia policja otxzymała zgłosze
dojść 11 września pr.z.ed południem.
dów wzywani są strażacy z łowickiej jed- pić z gadem. Zgodnie z instrukcją, schwytali
nie kradzieży dowodu osobistego, dowodu reKomenda Powiat.owa Policji poszukuje
• 15 wrz.eśnia policja otrzymała zgłosze jestracyjnego samochodu, karty bankomat.o- świadkówlubinnychosóbposiadającychwie
nostki Państwowej Straży Poi:amtj. W so- go do pudełka i wypuścili w pobliskim lesie.
nie kradzieży z terenu prywatnej działki bu- wej i karty telefonicznej oraz pieniędzy dz.ę na temat wypadku chogowego, do którePodobnych wezwań łowiccy strażacy
botę 16 września jednostka otrzymała zgło
dowlanej w Dzierzgówku w gminie Niebo- w kwocie około 200 złotych na szkodę ·Grn:- go doszło 11 wrz.eśnia około godziny 21 na
szenie o wężu, który zakradł się_ na prywatną raczej nie odnotowują, choć w pa:ździerniku
rów zbrojonych prętów stalowych oraz rur gona W. z Łowicza. Do kradzieży miało dojść chodze w Kalenicach w gminie Łyszkowice.
posesję_ Anny B. w Małszycach. Jak infor- ubiegłego roku zdejmowali z drzewa przy
o łącmej wartości około 30 złotych. Do na ulicy Stuzyńsk:iego w Łowiczu dwa dni Wtedy to samochód nieznanej marki poŁyszkowickiej
najprawdziwszego„.
legwamuje starszy kapillln Cez.ary Krysiak, do akcji
kradzieży mogło dojść po 10 września
wcześniej, około południa
trącił lub najechał na leżącego na chodze 43ujęcia gada wysłano jeden zastęp strażaków, na Zwierz.ęuciekłowłaścicielowi,którymiał
• 16 wrz.eśnia w Łyszkowicach nieznani
• 18 wrz.eśnia 0 godzinie 9.40 w Bobrowej letniego Tadeusza B., ~ry doznał w wyni(wa)
czyli cztery osoby. Na miejscu okazał się, pozwolenie najego hodowlę_.
sprawcy włamali się_ do sklepu LewiataIJ. Po w gminieŁyszkowicedoszło dowypadkudro- kutegoo~o~lewegopodudzia
wypchnięciu płyty pilśniowej w dolnej c~ gowego podczas którego kierująca samocho- Osoby posiadające wiedz.ę na ten temat prości drzwi prowadzących do sklepu weszli do dem osobowym marki Cinquecento Elżbieta P. • szone są o kontakt pod numerem telefonu
wnętna i ukradli wyroby alkoholowe oraz na łuku chogi podczas wymijania się_ z Seatem 046 I 830-95-25 lub darmowym numerem
Młodą, kreatywną, pracowitą uczciwą
papierosy różnych marek o łącznej wart.o- C.Ordoba, który prowadził 35-letni Dariusz P. alarmowym 997.
ści około 330 złotych na szkodę Łukasza N. wypadlazchogi i uderzyła w drzewo. Do szpita·
osobę do działu'
Kronikę opracował nadkom. Lesz.ek Okoń,
z Koluszek.
la trafiła kierująca Cinquecento oraz pasażeroSekcjaPrewencjiKPPwlowiczu
rujący
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J

U

Nie ten burmistrz
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REKLAM IOGlOSZEN.
zatrudni Oficyna Wydawnicza "Nowy Łowiczanin"
Preferowane wykształcenie wyższe, własny samochód, doświadczenie w sprzedaży

Oferty wyłącznie pisemne prosimy składać
pod adresem: 99-400 Lowicz, ul. Pijarska 3a

Nasi dziennikarze do Waszej dyspozycji
W tym tygodniu na wszelkie sygnały o sprawach,
które Waszym zdaniem powinny być opisane,
czekają

pod redakcyjnym telefonem (046) 837-91-21
i przy skrzynce mailowej: redakcja@nowlow.pl: ·

Marcin
Kucharski

Mirosława

Wolska-Kobierecka
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„Solidarność" kończy 26 lot

Ta pomoc ich

szą św. w intencji Ojczymy, ,,SOii-

M

darność" Ziemi Łowickiej uczci
26. rocznice powstania związku.
Msza z udziałem członków i sympatyków
związku oraz pocztów sztandarowych, odprawiona zostanie w niedzielę 24 września
o godz. 12 w łowickiej katechze. Ptzed nabożeństwem, o godz. 10.45 złożone zostaną
kwiaty pod odsłoniętym przed rokiem po-

zaskoczyła

1OO litrów farby do malowania '"''"....."""""
wnętrz podarował

mieszkańcom budynku przy

ul. Łyszkowickiej 85 Łukasz
Muszakowski, właściciel
Pawła II a Ułańską. Po zakończeniu mszy sklepu z farbami z Nowego
św. ucz.estnicy obchodów spotkają się pod
Rynku 29 w Łowiczu.
pomnikiem Jana Pawła II na Starym Rynku,
gdzie złożą kwiaty i zapalą znicze, dzięku
rzedsiębiorca zgłosił się do naszej rejąc za jego wkład w powstanie i historię
dakcji po publikacji,jaka tydzień temu
(mwk)
związku.
ukaz.lila się na naszych łamach pt ,,Kulką
czerpią wodę ze studni". Pisaliśmy w niej
o trudnych warunkach, w jakich mieszkają
lokatorzy 6 lokali komunalnych w tym buespół Boczki Chehnońskie z gminy dynku. - Po przeczytaniu artykułu w Nawym
Kocierzew uczestniczył w dożynkach Łowiczaninie, stwierdziłem, że wypadałoby
gminy Wilanów w niedzielę 17 wwi- pomóc tym ludziom. Szkoda. mi ludzi starśnia w Powsinie, prezentując 30-minutowy szych, którzy tak mieszkają - mówił nam. mnikiem,,SOlidamości"mię_dzyulicamiJana

P

Boczki wPowsinie

Z

Organizatorzy zaprosili Z tego, co zobaczyłem na z.djęciu wynikało,
twórców ludowych oraz kola gospodyń, że potrzebują pomocy. :zaproponowałem
aby przywiozły na in:Jix-ez.ę wiejskie jadło.
taką pomoc, jaką, mogę dać.
(mwk)
Natychmiast skontaktowaliśmy handlowca z mieszkankątego budynku, do której mieliśmy kontakt Nie mogła wpro& uwierzyć,
że publikacja - w której nie było prośby
ob!Y.ęd dożynkowy.

też

Zjazd na Mazowieckiej

I Zjaz.d Samorządowców Absolwentów
Mawwieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno - Pedagogicznej.w Łowiczu zorganizowany zostanie w sobotę 23 września
w budynku uczelni pizy ulicy Sienkiewicza. Plan zjaz.du: 10.00-18.00 zakwatenr
wanie w „Okrąglaku", 18.00 w:oczyste rozpocz.cµe, 18:20zdjęciegrupowe, 18:30obiad,
19:30 impre:'za tanec2J10-rozzywkowa. Jest
topieiwszetego typu pnedsięwz:i~ewdzie
jach s:zkoły, jes1i wszystko się uda, w przyszłości organizatorzy pomyślą o organiz.acji
(wcz)
większych zjazdów.

opomoc-wywołalatakąreakcję.-Sf/Jlitrów!

To jest banJzo dui.o.

~

na lwrytarz

i chyba na mieszkania. To banJzo miły gest -

Łukasz

mówiła

Jakież było jednak nasze zdziwienie, gdy mypewniejestprzetenninowana, a tyle litrów,
w planowanym dniu przekazania fmby do- ilepotrzeba na lwrytarz, to on nam może dać.
wiedzieliśmy się, że dyrektor ZGM odwo- Dlaczego więc wcześniej tego nie zrobil?
Mieszkańcy gdzie indziej załatwieli więc
lał swoją obietnicę dotyczącąprzewiezienia
fmby. - Powiedział, że ma ważniejsze spra- transport i odebrali w tym tygodniu fiubę
~na głowie, a tafarba niech lepiej zostanie sami, ale czy dyrektor ZGM nie wycofu się
na razie w tym sklepie - powiedziała nam też z obietnicy pomalowania?
Sam Lukasz Muszakowski niechętnie
jednazmies:zkao:kdcmunaskrajula'ili. Miała
wraż.enie, że dyrektor ZGM nie jest zawo- mówi o sobie. Odpowiadając na pytania
dowlony, że ktoś wymllSza na nim jakieś mówi tylko tyle, że jest łowiczaninem,
dzialania -Stwierdził, żefarba,jaką,_dostanie- a furbami handluje od 1Olat Pytany z kolei

bardzo podekscytowana. Natychmiast skontaktowała się z Łukaszem MuS"lllkowskim i dyrektorem .zakladu Goopodarlci Andrzejem Masz.lanowiczern i ustalono, że furba ~e pu.ekaz.ana następnego
dnia, a ZGM zapewni tramport farby i pracoymik:ów, którzy pomalują kocytarz. Prace
mają być pz.eprowadzone już po doprowadzeniu wody wodociągowej do budynku.
Us1alono też, że mieszkania lokatorzy malować będą we wlasnym :zakresie.

Muszakowski w swoim sklepie przy Nowym Rynku.

o to, czy pieiwszy raz pomaga, przyznaje,
że jakiś czas temu podarował S!Zpitalowi ło
wickiemu około 3.000 litrów fmby. Wtedy
też sam zaproponował pomoc, nikt do niego się w tej sprawie nie z.glaszał. Deklaruje,
· że w przyszłości będzie starał Się wyszukiwać inne osoby, którym będzie mógł pomóc. Sam nigdy nie korzystał z pomocy
innych ludzi, bo nie miał takiej potm:by, ale
jak widać umie dostrzec potrzebujących
(mwk)
wokół siebie.

dok ze str. I

CZY PROKURATOR
WEZWIE BURMISTRZA
--

arstka nie godził się na dalsze płacenie
za wszystkie kotłownie. W listopadzie 2005 ZEC podpisał nową umowę z miastem na temat wanmków dzieiża
wy. Zmniejszono opłaty, jednak bez zmian
pozostał tzw. załącznik rz.eczowy do umowy, z którego ,,nie zdjęto" niepotnebnych
spółce kotłowni. Sprawy nie załatwiono
więc ostatecznie.
Garstka wyjaśnia, że spółce zależy na
pozbyciu się tej dzieiżawy, bo kotłownie te
- w żadnych warunkach- nigdy nie będąjuż
eksploatowane. W gestii ZEC pozostaje
odpowiedzialność za te budynki, a także
utrzymanie ich w stanie niepogorszonym co jest swoistym absurdem, bo nic się
w nich nie robi, a fizycznie niszczeją.
Prezes podaje inny przykład „współpra
cy" z miastem. ZEC wystąpił do burmistrza o zgodę na zlikwidowanie 150-metrowego, starego odcinka ciepłociągu na
os. Noakowskiego i zastąpienie go nowym,
o większ.ej średnicy. Burmistrz zgodził się

G

opłat

To budynek na piach, a nie

.słoniarnia"

„Słoniarnio" zarządu

dróg

Niel<tórzy przechodnie identyfiko- kopuły, bez okien, z wysokimi drewnianywali ten Qbiekt nawet jako "słoniar mi drzwiami, będzie służyłjako miejsce przenię" - miejsce, w których trzyma się chowywania mi~ piasku z solą, która
słonie.

usimy ich rozczarować. Wojewódzki Zarząd Dróg nie będzie utwardzał dróg za pomocą słoni. Wybudowany w tym roku, na placu Zarządu Dróg
przy ulicy Jana Pawła Il, obiekt w kształcie

M

jest wykorzystywana do posypywania
zimą dróg. Mieszkanka będzie pIZ.eChowywana pod dachem, żeby nie kawaliła się po
opadach deszczu. Wysokie drzwi skonstruowano po to, żeby mogła lam wjechać łado
warka lub ostrówek z podniesionym nabie('}'IOk)
rakiem.

Dworzec Łowicz Główny

Wtym roku tylko

kotłownio

Jeszcze przed zbliżającym się
sezonem grzewczym na dworcu
Łowicz Główny przebudowana zostanie kotłownia oraz system centralnego ogrzewania.

szawie. Procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy wymiany kotłów na olej<>we oraz sieci CO ciągle jeszcze trwa. Urnowa z fumą, która pneprowadzi te roboty,
ma być podpisana w ciągu kilku na1bliższych
dni.
Oprócz tego w tym roku na dworcu
w Łowiczu można spodziewać się wyłącznie uzupełnienia potłuczonych lub pękniętych szyb i uzupełnienia brakujących desek

nne poważniejsze roboty w tym roku
na dworcu nie zostały zaplanowane. Będzie cieplej i to na razie tyle... - dowiedzieliśmy się w biurze prasowym spółki

I

i fł1~~~g~.:J?woW1~l".7fwWar-

Msz

pod warunkiem, że ZEC go wybuduje i. ..
odda na własność miastu.

Czy to grozi spółce
Spółka ZEC może mieć prawdziwy problem w sytuacji, gdyby Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska uznał, że ZEC nie
wywiązał się z umowy, jaką podpisano przy
zaciąganiu 3,5 milionowego kredytu preferenc)'.jnego na modernizację systemu ciepłowniczego w Łowiczu. Modernizacji dodajmy - dzięki której miasto pozbyło się
problemu wiecznego deficytu ZEC,jaki cie·niernklaclłsięnagospodarcefinansowej Łowi

cza pod koniec lat 90-tych. ZEC zobowią
zał się wtedy do likwidacji owych 8 kotłow
ni. Obecny prezes ZEC nie rozwnie wprawdzie, jak spółka mogła się zobowiąz.ać do
likwidacji nie swojego majątku, ale tak było.
gdy kredyt jest w połowie spłacony,
spółka może ubiegać się o umorzenie~
tej kwoty. Umorzenie może wynieść od 10

Teraz.'

do 50"/o. Czy jednak Narodowy Fundusz
uzna, że nieeksploatowanie kotłowni 0111llcza ich likwidację, skoro fizycznie one istnieją- tego niewieani prezesZEC, anirzecznik Wojewódzkiego Funduszu. Jeśli to, że
fizycznie obiekty te istnieją, oznaczać bę
dzie, że kotłownie nie zostały zlikwidowane, a spółka nie.wywiązała się z wanmków
umowy kredytowej, preferenc)'.jny kredyt .
ZEC może zostać zmienicmy na komercyjny, znacznie mniej korzystny finansowo dla
spółki. To ostatecmie bez wątpieniaznala
złoby odbicie w cenach ciepła - a z usług
ZEC korzysta co trzeci mieszkaniec miasta.
Ryszard Budzałek ma związek ze spółką
zt:C jako burmisłiz Łowicza czyli przedstawiciel właściciela - w tym na walnym zgromadzeniu wspólników - oraz jako wicepiz.ewodniczą;y Rady Nadzorczej ZEC. Zdaniem
WFOŚiGW taka sytuacja stwmzyła konflikt
interesów. Czy burmisbz działał na s:zkodę
ZEC - wyjaśniać będzie prokuratura.
Sam Ryszard Budzałek twierązi, że zaistniałasytuacja jest wynikiem tego, że spółka
ZEC dzieiżawi cały majątek dawnego zakładu budżetowego ZEC. Uważa on także,
iż to Wojewódzki Fundusz działa na niekorzyść spółki, bo blokuje wniesienie tych
kotłowni i innych mządzeń w fonnie aportu
przez miasto, by nie stracić większości
udziałów w spółce.
Mirosława Wolska-Kobierecka

e
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Mszą św. przebłagalną za zło

rzyć nabożeństwa właśnie z tym. Biskup

nów,którzy-zróżnychmotywównieprzybyli.

i grzechy kapłanów publicznie zna- Dziuba odwoływał się w kazaniu do Ewan- S:?czególnie na tych, którzypotrzebująBO'Że
ne i nieznane, rozpoczęła się w śro- gelii św. Jana i przedstawienia w niej Chrydę 13 września kongregacja księ- stusa Dobrego Pasterza. - Bycie pasterzem
ży dziekanów diecezji łowickiej. Bi- niewymagaofiaryżycia, a/enieustannejświaskup ordynańusz Andrzej Dziuba domości, że trzeba znać swoje m-w:e, słuchać
zapraszał do udziału w niej nie tyl- ichidlanichżyć. Chcemyspojrzećnasiebie
ko dziekanów, w nabożeństwie samych - kontynuował - Jaka jest lwndyuczestniczyło około 180 kapłanów. cja naszej ludzkiej godności, przykazania
miłości bliźniego i miłości Boga. Biskup

go Mik>sierdzia.

Msza św. pokutna była sreroko koment.owana w krajowych mediach, była ro.in.
powodem wizyty w Łowiczu dziennika-

rzy telewizji TVN. Podkreślili oni, że to
dobrze, że księża w łowickim kościele modłą się o przebaczenie, ale szkoda, że mają
za co przepraszać. Niezbyt celny to koodczas mszy św. nie padło nazwisko Dziuba mówił też, że księi.a przyszli na mentarz - bo przypalr.zywszy się uczciwie
ks. Augustyńskiego, który uciekł do tę mszę św. na znak jedności, aby dzielić swojemu życiu, każdy z nas dostrzeże , że
Anglii, po tym jak oszukał na gigantyczne swoje trudy, smutki, nadzieję i wiarę. -Niech ma za co przepraszać.
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Gmina Nieborów

Gmina Sanniki

PRACE

IDĄ

DO P·RZODU

Do przyjmowanego przez Radę ~w stacji w.datniania wody w SanGminy, na sesji 29 sierpnia, spra- nikach, która kosztowała 78.543 zł. Rozpowozdania z wykonania budżetu za cz.ęto też przygotowania do realizacji I etapierwsze półrocze radni gminy pu budowy wodociągu w Bcr.ezi.
Inwestycje drogowe zaplanowane na ten
Sanniki otrzymali aktualną informarok zostały już zrealizowane. z.akończona
cję o zaawansowania inwestycji.
jest budowa diugi w Bcr.ezinach, która kosza dzień 30 czerwca wykonanie inwe- t.owała 197.934zł,orazw0smólsku-koszt:
stycji zaplanowanych na 4.005.000 zł 196230 zł. Zbudowano też chodnik.i parwyniosło zaledwie 4,5%, ale na 24 sieipnia king przy Urzędzie Gminy - koszt:
79.253 zł.
było to już 1.274245 zł, czyli 31,8%.
List.ę zrealizowanych inwestycji otwiera
nwestycje w gospodarce mieszkaniowej
zakończona budowa wocloCiągu na odcinku
są mniej zaawansowane, bo wykonano
Sanniki - Osmólsk, której koszt całkowity 9,95% zaplanowanych wydatków z kwoto 311.140 zł, zakończony wodociąg pro- ty 1.046.445 zł. Dokońcwno rozbiórlcę buwadzący z Sannik do Mocarzewa za dynku komunalnego. przy ul. Fabrycznej 4
55.006 zł, a talcże wykonana już studnia oraz prz.eprowadzono prace przygotowaw-

N

I

cze prz.ed budową nowego budynku socjalnego przy ul. Fabrycmej 2.
ponad 90% zrealizowane zostały
zaplanowane remonty w szkołach
podstawowych w Osmolinie ( ich koszt to
118.760 zł) i w Sannikach (45.898 zł), rozpoczęto też prace przygotowawcze (rozbiórlcowe, a talcże wykonanie wprzylącza
wodociągowego i energetycmego) na placu
budowyprz.edszkola Inwestycja ta, na którą
w tym roku zaplanowano 1 milion złotych,
zrealizowanajest w 10%. W fuzie prac przygotowawczych, na które wydatkowano
około 400 zł, jest kanalizacja do budynku
socjalnego i do pałacu w Sannikach, której
koszt wynieść ma około 250 tys. zł.

W

(mwk)

Łyszkowice

Puchar wóito
pod koniec wrześnio
od koniec września Gminny Ośrodek
KulturywŁyszkowicach planuje z.organizować kolejny festyn gminny,
którego główną atrakcja mają być rozgrywki piłkarskie o puchar wójta gminy

P

Łyszkowice.

Podczas trwania robót poruszanie
go jest znacznie utrudnione.

się

Impreza, do tej pory typowo sportowa, będzie w tym roku rozbudowana
między innymi o pokazy tresury·psów
policyjnych, a wieczorem ma być wyświetlony film. Odbędzie się też ognisko
~pieczeniem kiełbasek. Kierownik GOK
Piotr Klimkiewicz zapowiada losowanie
nagród w loterii i, jeśli znajdą się chętni,
po chodnikach na os. Noakowskie- maraton rowerowy dla mieszkańców
gminy. O szczegółach poinformujemy
przed festynem.

Osiedle Noakowskiego

(mak)

Część chodników
poprawią

wprzyszłym roku

omimo tego, ż.e właśnie trwa remont
chodników będących głównymi ciągami komunikacyjnymi na ~i os.
Noakowskiego w Łowiczu, misz9zone
chodniki W7.dłuż bloków od numeru I do 4
zostaną wymienione w przyszłym roku. Teraz spółdzielnia wymieni stare płyty chodnikowe na betonową kostkę na ciągu pieszym prowadzącym od ul. Kurkowej
w głąb osiedla (w stronę posesji PW Życie), podejśćia do "punktowców" - bloków
zjedną klatką schodową-oraz chodniki wyprowadzające ruch pieszych na ul. Sikor-

P

Gmina

·z

skiego - pomiędzy os. Noakowskiego a blo!ciem nwner 1na os. Starzyńskiego. ł..ącznie
położone tam zostanie około tysiąc metrów
kwadratowych betonowej kostki. - Więcej
w tym roku na tym osiedlu nie ulqżymy zrobić, dlatego chodniki wzdłuż kilkuldatkowych
blok/Jw na os. Noakowskiego zostaną liY"
mienione wiosną przyszłego roku - powiedział nam prezes Łowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej Annand Ruta. Prace na os.
Noakowskiego wykonuje brygada remontowo-budowlana LSM.
(mak)

Chąśno

Koni"ec prac wszkole w Błędowie
akończyłosiędociepleniebudynkuZe- z rozpoczęciem nauki. W ramach termo-

w Błędowie na jego częzajmowanej przez Szkołę Podstawową. Prace trwały prz.ez wakacje, oo połowy września. Podczas wakacji ukończono roboty wewnątrz obiektu, tak więc ich
kontynuacja we wrześniu nie kolidowała
społu Szkół
ści

modernizacji ocieplono styropianem elewację szkoły, ocieplono strych, położo
no nowe tynki zewnętrzne i pomaloWano
je. Wymienionoteż53oknaizałożononowe
parapety. Pracekosztowałygminęokoło200
(wcz)
tys. zł.

Co

maią

przystąpieniu

do

sporządzenia

mina Nieborów wykorzystała już

iż pieniędzy

z.ostało ledwie 3,? miesiąca, anie 6 miesięcy,

niędzy na ogrzanie szkół,.co związa
ne jest z minioną, bardzo srogą zimą. z.daniem wójta Andrzeja Werle, który na ostatniej sesji rady gminy Nieborów (31 sieipnia)
przedkładał radnym informację o wykonaniu budżetu za pierws?.e półrocz.e, zagroże
nia jednak nie ma, gdyż w pierwszym pół
roczu było więcej miesięcy, podczas których budynki ogrzewano, niż w drugim, tak
więc pieniędzy wystarczy.
Takż.e na dowóz dzieci do szkół wykorzystanych zostało już 67% przeznaczonychnatencelpieniędzy. Wójtjednakmówi,

jak w pierwszym półroczu. Ponadto nowa
\llllOwa z PKS podpisana została na innych
niż dotychczas za.5adach. Dla ucmiów gmina wykupować będzie obecnie bilety miesięczne - dotychczas PKS rozliczany był
z kilometra. Bilet taki kosztował będzie
52 zł od dziecka. Dotychczas dowóz koszt.ował gminę miesięcmie 19 tys. zł, po zmianie koszt spadnie do 16 tys. zł.
Zaplanowane w budżecie wydatki zrealizowano w pierwszym półroczu w 46,7%i,
a dochody w 55,48"/o.

G

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 Bielawy uchwały Nr XLlll/170/2006
z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Bielawy, fragmenty obszarów wsi: Bielawy, Drogusza, Helin, Marywil, Brzozów - łącznie 7 fragmentów
obszarów wsi o granicach wyznaczonych na załącznikach graficznych do ww uchwały, a które są udostępnione
•
do wglądu w Urzędzie Gminy w Bielawach.
•Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
• Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Bielawy na adres: 99-423 Bielawy, ul. Grabarska 11
w terminie do dnia 19 października 2006 r.
• Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku
oraz oznaczenie nie111chomości, 15tórej dotyczy.
R-1258

gdyż

w tym roku

(m:z)

Jak subwencio wpływa na

budżet

Siedem części subwencji oświa cie gminy, które zabezpiecząpieniądze na te
towej przekazywane jest gminie wydatki w listopadzie i grudnilL
Planowane na ten rok na 6.714.592 zł
w pierwszej połowie roku, w drudochody zrealizowane były w 55,7%, wygiej połowie roku • sześć.
datki planowane na 7.182.592 zł wykonane
onieważ jest to duża kwota w budż.e.. były w 46,8%. .zadłużenie gminy wynosiło
cie gminy, wpływa znacząco na reali- 295.000 zł- tyle poz.ostało do spłaty kredyzację dochodów gminy w pierwszym tu zaciągniętego na budowę sali ~cz
półroczu - jest oria większa niż w półroczu nej w Szkole Podstawowej w Laguszewie.
drugim. W)'.jaśrńała to radnym gminy K<>- Kredyt będzie spłacany do 2008 roku
cierzew skarbnik Marianna Jasińska prz.ed w następujących częściach - 90.000 zł
prZJ.jęciem informacji o wykonaniu budże wtymroku, 120.000złw2007i 115.000zł
tu w pierwszej połowie roku. Informacja w2008.
Gminne inwestycje zaplanowane na
została przedstawiona i przyjęta na sesji
30 sieipnia-radni nie mieli odnośnie jej żad 882.800 zł wykonano na koniec czerwca
w 6,6%, w większym stopniu realizowano
nych uwag.
Choć nie było to widoczne w dużych je w lipcu i sierpni11 W pierwszym póhowydatkach, skarbnik przypominała, ż.e na czu zakupiono materiał na chodnik przy
początku roku wydano duże kwoty na za- drodze powiatowej w Boczkach, zakuPjokup oleju opałowego i zimowe utrzymanie no sprzęt do nowej sali gimnastycznej w
dróg, więc prawdopodobnie w listopadzie Laguszewie i prz.eprowadzono prace na bo(mwk)
trzeba będzie dokonać przesunięć w budż.e- isku w Kocierzewie.

P

wói't i pr1ewodnic1qcy

p

zagospodarowania przestrzennego gminy Bielawy,
fragmenty obszarów·wsi: Bielawy, Drogusza, Helin, Marywil, Brzozów.

wystarczy,

Gmina Kocierzew

Tadeusz Kozioł ma zgromadzonych
6.724 tys. zł na koncie. Jak deklaruje, jest
to współwłasność z żoną Krystyną. Posiada dom o powierzchni 120 m2 o wartości 100 tys. zł - także współwłasność
z żoną Krystyną. Przewodniczący ma
niedostępne wcześniej,
też gospodarstwo. ogólnorolne o pooświadczenia majątkowe
wierzchni 5,43 ha o wartości 30 tys. zł.
wójta tejże gminy
Na jego zabudowę składają się dom
i przewodniczącego rady. mieszkalny i stodoła. Jest to także
współwłasność z małżonką. Z gospoublikując oświadcreoia majątkowe za darstwa w roku ubiegłym osiągnął przy2005 rok radnych z gminy Nieborów, chód w wysokości 3600 zł oraz zerowy
pominęliśmy oświadczenie przewodniczą- dochód.
Pnewodniczący jest prezesem Gminnej
cego rady Tadeusza Kozioła. Wielu czytelników pytało nas o powód braku oświad- Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Nieczenia prz.eWodniczącego. Spieszymy więc borowiei zarządza tą instytucją wraz z głów
wyj aśnić, iż zgodnie z przepisami ną księgową i jednocześnie jest członkiem
oświadczenia między innymi przewod- r zarządu spółdzielni. Z tego tytułu w 2005
nicz.ących rad gminy kierowane są naj- roku osiągną1: 30.314,61 zł. Z tytułu diety
pierw do kontroli, do Łódzkiego Urzędu prz.ewodniczącego rady gminy Nieborów
'
Wojewódzkiego w Łodzi, dhitego oświad- osiągnął 11.023,80 zł.
czenie przewodniczącego nieborowskiej _ Wójt Andrzej Werle ma na koncie
radyniebyłodostępnerównoleglezoświad- 3.300 zł. które stanowią współwłasność
z żoną Danutą. Na własność posiada dom
czeniami radnych.

miejscowego planu

,

w pierwszym półroczu większ.ość pie-

Po publikacji oświadczeń
majątkowych za rok 2005
radnych gminy Nieborów
publikujemy teraz,

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BIELAWY

o

rzewonie
Pieniędzy .starczy i no og_
szkół, i no dowóz dzieci

SKUP ZŁOMU

- stalowego
- żeliwnego
- kolorowego
KONKURENCYJNE CENY

IMO

ŁOWICZ

ARMII KRAJOWEJ 14

0502328818
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o powierz.choi 100 m2 o wartości 90 tys.
a także gospodarstwo ogólnorolne
o powierzchni 9 .67 ha Na zabudowę gospodarstwa składają się budynki gospodarcze i stodołil. W ubiegłym roku z tego
tytułu osiągnął przychód w wysokości
2.500 71 oraz - zgodnie z tym, co deklaruje - z.erowy dochód
Wynagrodzenie roczne z tytułu pracy
wyniosło za ubiegły rok 110.135,28 zł brutto. Wynagrodzenie za udział w komisjach
poborowych - 48,11 zł brutto. Wypłata
z z.akładu Usług Świadczeń Socjalnych
- 885,20 zł brutto. Ogółem. stanowi to kwotę 111.068,59 zł brutto.
Wójt jeździ samochodem osobowym
Renault Megane Classic o pojemności
1,6 litra, rok produkcji 1997, o wartości
14 tys. zł. Posiada także ciągnik rolniczy
T - 2517, rocznik 1989, o wartości 10
tys. zł.
Ma kledyt odnawialny w PKO BP
o \\ysokości 12 tys. zł, 9prpcentowany
w sk&li roku na 12,5%.
zł,

OLEJ OPAŁOWY
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
•

NAJNIZSZA CENA

(i)©Ll)©[b ~
99-400

Łowicz, Jastrzębia

95

(0-46) 837-15-89, 837-14-10
e-mąil:

agr,ol_hn@wp.pl
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Wideoradary

KOMITETY

kontrolują „Dwójkę"
d poc?Ątku września do końca listopada nieoznakowane policyjne radiowozy, wyposażone w kamery
z wideorejestratorami, częściej niż dotąd
kontrolują ruch drogowy na trasach krajowych. Łowicka policja patroluje 80-kilometrowy odcinek trasy nr 2 od granicy
z województwem mazowieckim w Patokach aż po granicę województwa łódz
kiego z wielkopolskim. Na tym samym
odcinku kierowcy mogą się też natknąć
na nieoznakowany radiowóz z Kutna, na
trasie nr 14 wykroczenia drogowe nagrywają policjanci zgierscy.
Rzecznik prasowy i jednocześnie naczelnik sekcji ruchu drogowego KPP
w Łowiczu Leszek Okoń mówi, że po
przejechaniu ponad 3.400 km policjanci
ujawnili kilkaset wykroczeń, statystycznie ujawniano je co_ 20 minut. Przykła
dem szybkiego i skutecznego działania
było ujawnienie i dogonienie BMW kierowanego przez 32-letniego Jacka S.
z Kutna, który 16 września w Pomorzanach w powiecie kutnowskim jechał
z prędkością 160 km/h, mając 1 promil
alkoholu we krwi.
Funkcjonariu=łowickiej chogówki ujawnilijak dotąd 163 przypadki nachnianej pręd
kości, 39 - nieprawidłowego wyprzedzania, 32 - najeżdżania i przekraczania linii cią
głej, 15 - niedostosowania się do znaków
drogowych. Nałożono 212 mandatów, udzielono 48 poucz.eń, 3 wnioski o ukaranie wstały złożone do Sądu Gnxlzkiego w Łowi
czu.
(mwk)

O

Poprawiają balkony

no Starzyńskiego

S

tanbalkonównablokunumer3naosiedlu Starzyńk:siego w Łowiczu poprawiają pracownicy spółdzielczej brygady remontowo-budowlanej. Uzupełnia
na jest blacharka przy balkonach i oknach
oraz braki w betonowych konstrukcjach.
Całkowity koszt robót będzie podsumowany
ich zakończeniu. Blok numer 3
będzie w tym tym roku jedynym budynkiem na tym osiedlu, w którym stan balkonów zostanie poprawiony.
(mak)

Po

Niedługo kanalizacja
no Młyńskiej i Wieniawskiego
od koniec września ma rozpocząć się
budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy
Młyńskiej i Wieniawskiego na osiedlu Górki w Łowiczu. Wykonane ma być
około 200 metrów kolektora głównego
oraz 11 przyłączy kanalizacyjnych bezpośrednio do posesji. Podczas robót konieczne będzie odwadnianie gruntu przy
pomocy igłofiltrów podłączonych do
pomp.
(mak)

P

Możliwe jest bardzo szerokie poparcie dla

Do

kandydatury Krzysztofa Ka/ińskiego na burmistrza Łowicza

Forum _Młodych

samorządów dotarł

już kalendarz wyborczy,

WspólnotaSamOI7ądowamazrezygnować

łowiczan

z wystawienia własnego kandydata i skupić
czy/i harmonogram terminów,
się wokół Kalińskiego, to potrzebne jest tejakimi rządzić będą się
Jak informuje Michał Zalewski, sekretarz raz przekonanie grupy, że będzie on po1rafi.ł
Fonrrn Młodych Lowil'7~n Forum idzie do również skutecmie z:ami.dzać, zorganizować
t eg Oroczne wyb ory
'~
~n_.,,i..;n do realizacj"i tych do'-,ch uń'7i1".
wyborów
jako KomitetV~„
Wybo
_ rczy Wybor- ""'~
v•y
··~,
samorzą d owe.
ców Krzysztofu Jana Kalińskiego. Jak na
razie żadne dokumenty nie zostały podpiDrugi blok:
punktu widzenia kandydujących oraz sane, jednak rozmowy o wspólnym bloku
PSL z ludzałkiem?

Z

wybierających najważniejsze

:znacze- poparciadlaKalińskiegoiblokuwyborczym
prowadzone były z Prawem i Sprawiedli-

nie ma pięć dat Jeszcze tylko do 25 września mają czas na zarejestrowanie się u komisarza wyborczego w Lodzi komitety wyborcze. 13 października o północy
upływa termin zgłaszania terytorialnym
komisjom wyborczym list kandydatów
na radnych. Te same komisje czekać będą
do północy 18 października na zgło
szenia kandydatów na wójtów i burmistrzów. Do 28 października samorzą
dy mają czas na rozplakatowanie ob- ·
wieszczeń zawierających listy kandydatów na radnych, wójtów i burmistrzów.
No i 12 listopada w godzinach od 6.00
do 20.00 możemy iść głosować.
O tym, kto będzie kandydował na burmistrza Łowicza, na wójtów gmin i na radnych
miejskich, gminnych i powiatowych, wiedzieć będziemy na pewno 13 października.
Już teraz jednak można powiedzieć, że ciekawa sytuatja powstaje w Lowicm Zmiany
w ordynacji samon.ąijowej wyrmszają tworzenie bloków wyborczych - i neczywiście
co najmniej jeden duży blok wyborczy ma
szansę w Łowiczu powstać. Oto, co na temat
prowadzonych rozmów powiedzieli nam
przedstawiciele różnych środowisk.

PO ustala listy

wością, Platformą Obywatelską i Koalicją
Ziemi Łowickiej.

Koalicia Ziemi towickiei
~igniew Kuczyński mówi, że jego ugrupowanie skłania się w kierunku PiS, jednak
z konkretami chci_ałby jeszcze poczekać.
Obecnie Koalicja Ziemi Łowickiej prowadziła ro21I10wy w ramach komitetu wyborczego Krzysztofu Kalińskiego i Kuczyński
deklaruje poparcie dla tego kandydata, powstrzymuje sięjednak od deklaracji, iż jego
ugrupowanie pójdzie do wyborów w opisanym wcześniej bloku.

Samoobrona tei popiera
Samoobrona szykuje się nie tylko do
wyborów do Rady Powiatu, ale także, jak
deklaruje Waldemar Wojciechowski, do
Rady Miejskiej. -RO'zmowycałyczas trwają,
Dzisiaj, choćbym chciał nic pewnego nie
mogę powiedzieć. Maże pan natomiast napisaćje.dnąpewnq w tym momencie rzecz, że
Samoobrona wpełni popierajako kandydata na burmistrza Krzysztofa Kalińskiego podkreśla Wojciechowski.

-Jak do tejpory, to mamyprawie ustalone

Wspólnota
listy do sęjmiku wojewódzkiego, reszta jest
w „obróbce". Zbyt wcześnie, żeby teraz
Samorządowa
mówić o konkretach, ale na pewno będzie
· Sikora zadowolony
my tworzyć blok. Na bunnistrza poprzemy
Krzysztofa Kalińskiego - powiedział nam
Pozytywnie nastawiony po spotkaniach
związany z Platformą Obywatelską Bolez liderami komitetów wyborczych Jacek
sław Heichman.
•
Sikora ze Wspólnoty Samorządowej wyraził z ro21I10wie z Nowym Łowiczaninem
PiS rozmawia
przekonanie, iż wreszcie widzi szansę na
-Rozmawiamycałyczaswgronieczterech znalezienie logicznego rozwiązania dla blokomftet/Jw: z Knalicją 7iemi Łowickiej, P/at- ku prawicowego przez wyłonienie oraz
fonną Obywatelską i komitetem, który /\wcy poparcie wspólnego dobrego kandydata na
si{ wokół kandydatury profesora Kalińskiego stanowisko burmistrza miasta. Na dzień dzinaburmistna-powiedziałnampełnomocnik siajszy popieram Krzysztofa Kaliński.ego.
Prawa i Sprawiedliwości na powiat łowicki Sama osoba Ka/ińskiego nie budzi wątpli
Marcin Kosiorek Umowy dotycz.ące two- wości. - powiedział Sikora. - Zgadzamy się
rz.enia bloków list mają być podpisywane do- też z Kalińskim w wielu kwestiach, mamy
piero po oficjalnym :zatwierdz.eniu list partyj- wiele wspólnych pomysłów.
Sikora jest za :zblokowaniem list. Jestenych prz.ez sz.efu okręguzgierskiego. -Ev.mtua/ny blok, który slwolZ)llllYjuż teraz określa śmy komitetem li'.}'borczym, a niepartią, więc
my nieformalnie jako blok poparcia dla jeśli ktoś lub coś rokuje zmiany na plus, daje
Krzysztofa Kalińskiego - powiedział nam obietnice razwoju, tojesteśmy „za ". -wyjaśnił. Z rozmowy z Sikorą wnosimy, że jeśli
Kosiorek.

Stowarzyszenie ,,Rzecą>ospolita Łowieka", czyli bezpośrednie zaplecze burmistrza
Ryszardałludzałka przekazało już swoje
zgłoszenie . do komisarza Państwowej Komisji Wyborczej w Skierniewicach o utworzeniu Komitetu Wyborczego "RzeczpospolitaLowicka". - Obecniejesteśmy wfazie
przygotowań, organizapji - mówi prezes
komitetu ijego kandydatna bunnistmlkolejnej kadencji Ryszard Budzałek. - Jesteśmy
jednak otwarci na wszelkie rOZ711m1Y - dodaje, mając na myśli ewentualny blok wyborczy. Jego komitet prowadziłjuż wstępne rozmowy z kilkoma ugrupowaniami, w tym
z Polskim Stronnictwem Luqowym i Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Łowickiej.
- ?,obaczymy jednakjeszcze jakie będą dzialać na naszym terenie komitety. Na raziejest
zbyt wcreśnie, aby mówić o konkretach.
- Jesu:ze nie mieliśmy spotkania na ten
temat - mówi jednak o blokowaniu list wyborczych wicebumństrz Paweł Bejda. Jak
dodaje, bliższe ustalenia, rozmowy, z kim
PSL pójdzie do wyborów, będą sprawą
przyszłego tygodnia. Na razie o żadnych
konkretachBejdanie może nam powiedzieć.

Jaka

siła "Miłośników•

Stowiirzyszenie Miłośników Ziemi Ło
wickiej nie będzie w tych wyborach już tym,
co dawniej. Grupa zwana była popularnie
,,rektorską'', jednak jej faktycznym liderem,
najwyraźniejszą osobowością był Krzysz-

Łyszkowice

Foks zaStqpil Markusa
Od poniedziałku 18 września no- zrezygnować z prezesowania.. Jako powym szefem gminnych struktur wód rezygnacji podał, że chce wycofać
Polskiego Stronnictwa Ludowego się z polityki. Na tym samym spotkawŁyszkowicachjestradnygminny niu wybrany został nowy szef gminAndrzej Foks z Grudz.
nych struktur PSL w Łyszkowicach oraz
uzupełniony został skład zaotychczasowy prezes za
rządu. Nowym prezesem zorządu PSL w tej gminie
stał dotychczasowy członek
zarządu gminnych struktur tej
ijednocz.eśnie prezes miejscowepartii Andrzej Foks z Grudz go oddziału Banku Spółdziel
czego ze Skierniewic, radny
radny gminny z
powiatowy, Jan Markus zreaspiracjami kandyzygnował z funkcji szefa łysz
dowania w najbliż
kowickiego PSL.
szy<:h wyborach
Jan Markus
Gminny zarząd Polskiego
samorządowych
Stronnictwa Ludowego w Łyszkowicach na radnego powiatowego. Zojednogłośnie przyjął rezygnację Markusa stał wybrany przy jednym
z tej funkcji . Poniedziałkowe zebranie głosie wstrzymującym. Nozwołał sam Mąr~ - właś~e po to, żeby ~ człqnkiem ?Jll7.ądu giuin; .A„~c[rzej

D

nego został również Mirosław Pietraszewski - w zarządzie był wakat na to stanowisko.
Pozostali członkowie zarządu nie zmienili się, wiceprezesem nadal jest Stanisław
Rosiński z Łyszkowic, członkami: Mirosław Sawicki z Grudz, Andrzej Kutermankiewicz z Kuczkowa, Wojciech Koźba
z Seligowa, Teresa Krawiec ze Stachlewa
oraz Stanisław Kaczmarski.
Nowy prezes gminnego zarządu pracuje jako kierowca w
Okręgowej_ Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu, jest
pierwszą kadencję radnym w
gminie Łyszkowice. Jest żo
naty, ma dwoje dzieci, mieszka i prowadzi gospodarstwo
.~ 9r1!~ch.
(mak)
F~ks •

Łowi~

ul. Kaliska 103,

tel. (046) 837 32 79
fax 837 47 98 ------~"'
sib@winkhaus.com.pl; http://www.sib.win

tofGórski, naczelnik miasta przed rokiem
1990, a do niedawna dyrektor skiemiewickiego Kredyt Banku. Górski nie będzie jednak w tych wyborach kandydował na radnego miejskiego. - Nie mieszkam przecież
w Łowiczui dlategoniebędękandydowalna
~„"~odomiasta-powiedziałnamGórski.
'~"'ó'

Przypomnijmy, że Górski, po wybudowa-

niudomu,przeniósłsiędopodłowickichZiel-

kowic . .zapytany, czy będzie startował na
radnego gminy Łowicz lub może na radnego
powiatowego w :zbliżających się wyborach
samorządowych odparł, że cały czas zastanawia się i narazienie odpowie na to pytanie.
Nie kandyduje też inny dotychczasowy
radny miejski, emetyt:owany lekarz z ,,grupy
rektorskiej" w Radzie Miejskiej w. Łowiczu,
Antoni Szalecki. Deklaruje, że następną kadencjęjuż sobie odpuści. - Nie kandyduję,
l1}\Slan'.zy. .. -powiedział nam. Wątpliwy jest
też udział w grupie rektorskiej dyrektora
Kolegium Nauczycielskiego Bogdaną Talarowskiego.

SLD rozwaia
-Rozmoli'.}'W sprawie blokńwciqgle trwamamy czas na podpisanie wnów do I 8
poi,dziemika. Wprzyszłym tygodniu powinniśmy natomiast wiedzieć, czy li'.}'stawimy
swojego kandydata na burmistrza, czy maże
będziemy popierać innego. Mamy przecież
w swoich strokturach ludzi, lfi_órych moglibyśmy KYStawić na stanowisko bunnistrza
- powiedział nam szef powiatowych struktur SLD Robert Wójcik. - Podczas ubiegło
tygodniowych obrad miejsf<Ud SLD kandydowanie na fotel burmistrza zaproponowano Elżbiecie Hendrysiak (byłej dyrektorce
Wydziału Edukacji w powiecie- przyp. red)
- dowiedzieliśmy się od radnej miejskiej
Anny Bieguszewskiej. Henchysiak jednak
nie wyraziła zgody na kandydowanie:
(apd, mwk, ljs, W<Z, mak)

ją,
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MOTOCYKLISCI NA STARYM RYNKU M

„Posioczek"

ŁOWICZANIN

kończy

16 lot

szą św. ~ kościele Ojców Pijarów

o godz. 17.00ro:zpocznąsięw soboXVI rocznicy powstanie Łowickiego Stowarzyszenia Abstynenckiego ,,Pasiaczek''. Po nabożeństwie abstynenci złożą kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II na Starym Rynku
i przejdą do Ochotniczej Straży Pożarnej na
ul. Floriana, gdzie odbędzie się dalsza czi:;ść
obchodów. Powitanie gości w OSP planowane jesto godz. 18.30, po nim odbędzie się
IX Forum Abstynenckie, a po nim - cało
nocna zabawa taneczna.
(mwk)
tę 23 września obchody

Motocykle różnych marek,
w tym .między innymi Harley
Davidson, Honda Shadow,
różne modele motocykli
Yamaha, odremontowane
polskie Junaki, Komary,
Osy oraz wiele całkiem
nowych skuterów .
zaparkowało na około
pól godziny w sobotnie
popołudnie na Starym Rynku
w Łowiczu.

Sanepid otworzy drzwi

potkanie miało być oficjalnym zamknię
ciem sewnu motocyklowego, ale jak do
tej pory pogoda jest łaskawa dla miłośni
ków jednośladów i mogą oni jeź.dzić nawet
be-z specjalnych strojów chroniących praed
zimnym powietiz.em.
Podobnie jak co roku, czi:;ść motocyklistów spotkało się, praed wizytą na Starym
Rynku, na placu przy garaż.ach na osiedlu
Dąbrowskiego. Tam w garażu nwner 16 odbywają się dość regularne spotkania mott>cyklistów. Jest to bowiem garaż głównego
organiz.atora imprezy kończącej sezon motocyklowy - Janusza Politowicra. Stamtąd
przez miasto przejechała,
pod_okiemłowickiej drogówki, która tego dnia „obsługi
wała" zlot motocyklistów na
kilkuletnich motocyklach
milrki Honda CR750, kilkusetmetrgwa kawalkada. motocyklistów. Motocykliści
sami również: dbali o be:qiieczeństwo. Osoby jadące na
początku i końcu kawałka
dymiały odblaskowe uniformy i kierowały ruchem.
Większość uczestników
pochodziła z Łowicza i z
Wśród motocykli i skuterów na stary Rynek przypowiatu łowickiego~ Przyje- jechał również quad własnej konstrukcji.

P

S

odczas planowanego na 23 pai.dziernika, od 10.00do 17.00, otwartego dnia
łowickiego Sanepidu można będzie nie
tylko zasięgnąć darmowej porady prawntj
związanej z przepisami sanitarnymi, ale
również: zmierzyć sobie poziom cukru, ciśnienie krwi, zbadać cholesterol oraz zasię
gnąć porady kardiologa. Oprócz tego moż
na będzie też: zwiedzić poraiesz.czenia stacji
i zapoznać się z tym, co Sanepid robi. Szczegółowy program jest w trakcie przygott>wywaaia
(mak)

Pudzianowski wŁyszkowicach
Zabytkowych motocykli na zlot

chali jednak też: ich znajomi, między innymi
z Głowna, Warszawy i podwarszawskich
miejscowości. - Dlaczego dzisiaj nie na motocyklu? - spytaliśmy napotkanego na Sta"
rym Rynku Piotrka Kapruziaka z Łowicza,
który jeszcze kilka lat temu szczycił się posiadaniem kilku zabytkowych motocykli.
- Bo nie mam na czym.„ Sprzedalem -padła
krotka odpowiedź. z:afuscynowanie mott>cyklami jednak pozostało.
Podczas spotkania na Starym Rynku przeważały maszyny nowe. Motocykli zabyt-

M

ariusz Pudzianowski, najbardziej
znany polski Strongman ma zawitać w drugiej połowie pai.dzieraika
kowych było kilkanaście. Na Stary Rynek
do siłowni przy Gminnym Ośrodku Kultunie zdążył dojechać Wojciech Bury
ry w Łyszkowicach. Biletowane spotkanie
z Urbańszczyzny, -który ma w swojtj ko- z Pudzianowskim odbędzie się również; na
lekcji kilkanaście sprawnych, jei;dżących dużtj sali ośrodka. - W Łyszknwicach jest
motocykli zabytkowych. Czi:;ść z nich miał wielu fanów Pudzianowskiego i pytali o to,
pokazać podczas spotkania w Mariance. a
czy nie mażna by zorganimwać spotkania
Starego Rynku kawalkada motocykli prze- z nim. Oczywiście, że mażna, odparłem„.
jechała bowiem na prywatne spotkanie - powiedział nam kierownik łyszkowickie
w g~e w tej wsi, gdzie pfzewi- go ośrodka Piotr Klimkiewicz. Koszt wtjdziane były konkursy, kiełbaski z grilla i ca- ściówek zostanie ustalony po podpisaniu
łonocne wsp611'le biesiadowanie przy mu- umowy z siłaczem oraz ewentualnymi sponzyce.
(mak) sorami.
(mak)

przyjeżdża

coraz mniej...

Sanniki

Nasza

spuścizno

i inne otrokcie

onkurs na mowę inspirowaną ludowidowisku zatytułowanym ,,Darcie pierza'', wzbogacanie kącików regionalnych w szkołach
i praedszkolu, udział w warsztatach sztuki
ludowej, wystawa wycinanek sannickich
i łowickich - to tylko czi:;ść programu ,,Działaj lokalnie V'', który w tym roku ponownie
realizuje w Sannikach Towarzystwo Wspierania Rozwoju Ziemi Sanaickitj i tamtejszy
Gminny Ośrodek Kultury. Program finansowany jest z kilku źrodeł pozarządowych
w ramach kontynuatji projektu ,;z przeszło
ścią w przyszłość". Trwający od maja projekt zakończy się w połowie listopada.

K

wością, udział w

W najbliższym czasie nakładem około
2.000 egzemplarzy ukaże się drukiem ksią
żeczka dla dzieci Teresy Wojno zatytuło
wana ,,Nasza spuścizna", która w'wierszach
i ilustracjach przybliżać będzie dzieciom
zwyczaje i obrzędy ludowe. Kolejne punkty projektu to wyjazd do Petrykoz na spotkanie z Wojciechem Siemionem, zatytuło
wane „O przeszłości gawędy", wystawa
malarska Teresy Wojno w Słubicach, spotkanie dzieci i młodzieży z praedstawiciela- Nowe
mi Klubu Seniora zatytułowane ,,zabawy
zprzeszłości",atak:żeuraieszczanieelemen

Dokładni 92.720 zł kosztować bę
dzie gminę Zduny projekt nowego

mostu na Bzurze pomiędzy Strugienicami a Bocheniem. Zastąpi on stary, podniszczony drewniany most

P

rzetarg na wyłonienie wykonawcy
odbył się 4 września. Wygrała najtań
sza propozycja Biura Projektowania
,,Mosty, tunele, fimdamenty". Zlecenie, które
oprócz dokumentacji projektowej obejmuje

dok ze str. I

tów ludowych w miejscach publicmych.
(mwk)

·Proiekt mostu zo l OO · tysięcy·
także

kosztorys robót, ma zostać wykonane do końca lutego. Jak powiedział nam
wójt Jarosław Kwiatkowski realizacja inwestycji, której wartość ocenia wstępnie
na ponad l mln zł, ma zostać rozpoczęta
w przyszłym roku. Nowy, żelbetowy
most ma mieć długość ok. 50 m, będzie
też nieco szerszy niż obecnie, tak by
mogły minąć się na nim dwa samochody
osobowe.
(tb)

wnętrza

przedszkola w

Bełchowie

zewnątrz

Solo i przedszkole iu~ otwarte

ak na taka uroczystość przystało, było
też: przecinanie biało-czerwonej wstęgi
rozpostartej praed wejściem, które rozpoczął wójt gminy Nieborów Andrzej Werle, po nim po nożyczki sięgnęła dyrektorka
przedszkola w Bełchowie Bogusława Bachura, członkowie zarządu gminy, który
przed kilkoma laty postanawiał o rozpoczęciu inwestycji oraz - na końcu - przewodniczący Rady Gminy Nieborów Tadeusz Kozioł. - Ja przetnę największy kawałek, bo to przecież Rada Gminy dawała pieni(f!ize na ten cel... -mówił przewodniczący
Kozioł. Budynek w Bełchowie był budo-

J

Budynek widziany od

wany z myślą, żeby spełniać rożne funkcje.
Przede wszystkim mieści się tam przedszkole, w którym są cztery sale dydaktyczne, przy każ.dej z nich znajdują się osobne
sanitariaty i łazienki przystosowane dla dzieci. OpIÓCZ tego pokoje dla dyrektorki, intendentki, magazynki i zaplecze. Szeroki
korytarz został zaprojektowany z myślą,
żeby wykorzystywać go również: jako miejsce ćwicz.eń, gier i zabaw dla dzieci. Na ścia
nach zamontowane zostały więc drewniane
drabinki. Całe wyposażenie przedszkola
jeszcze pachnie nowością, Większość zabawek również: jest nowa. Praedszkole mieści

się na parterze, podobnie jak blok żywienio
wy, gdzie już teraz mogą być przygotowywane posiłki - nie tylko dla dzieci z praedszkola, ale również; na przykład podczas
spotkań organizowanych w największej
w tym obiekcie sali o wymiarach 18 x 11
metrów. Na piętrze budynku mieszczą się
sale spotkań dla rady sołeckiej oraz mieszkańców, ma powstać kawiarenka internetowa dla mieszkańców wsi oraz od początku
przyszłego roku mieścić się ma filia biblioteki gminnej i ośrodka kultury z Nieborowa.
Budynek budowała firmaAndrztjaMałczy
ka z Łowicza.
(mak)

.
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TRZEBA UWAZAC NA TELE2

Mówią,

ze są z firmy

kazała do UKE-jednostki specjalnie

powo-

łanej

do rozwiązywania tego typu przypadtelekomunikacyjnej.
ków
dwie sprawy.
Ludziom, szczególnie
Pewna starsza łowiczanka podpisała umoosobom starszym, nawet nie
wę zmęczona nagabywaniem akwizytorki.
przychodzi do głowy spytać
Swoją decyzję uzależniła jednak od decyzji
z jakiej - przyjmują, że chodzi córki, która w tym czasie była w pracy. Star-

o
PRAWDZIWEK Z KORABKI. Z wakilograma prawdziwkiem odwiedzili kilka dni temu
redakcję „Nowego Łowiczanina"
Grzegorz i Piotr Kapruziak z Łowi
cza. Grzyb może nie jest rekordo. wej wielkości, ale ciekawostką jest
fakt, że nie urósł w lesie, ale wśród
drzew, niedaleko kościoła na Korabce w Łowiczu. Prawdziwka znalazł
9-letni Grzegorz, który z dwa lata
starszym bratem wyszli pograć
w piłkę na boisku przy kościele.
A że chłopcy w tym wieku są ciekawi
świata, wypatrzył wśród drzew ten oto
okaz.·
(mwk)
żącym około pół

Telekomunikację Polską.

sza kobieta

spółce.

Powiatowy Rzecznik Konsumenta
Łowiczu Agnieszka Kopczyńska prze-

Droga być·moie późną iesienią

W

540modcinka,Jcńyna~
~roku~ ZDSfał JX2tZ Powiatowy 1z.atd Dróg do położenia nakładki.

Pfuga~sięnatemńegmiz utwardzoną~ gmimą

ny Kiernozia

zoslala wtedy wykixytowana, nawieziono
tłucuń oraz wylÓWllanO powierz.dmię. Od

tm:Jtej JlCB'Y jednak prace na tym odcinku
plalm

m

2.llłlllllły, naldadlm nie weszła też
inwestycyjnego budżetu powiatu

na rok

2006.
Władze

gminy

Chąśno wystosowały

wostatnim czame do~ oficjalne pisniozprośbąo wykonarienakJadkina wspomnianej drodze. Dyrektor Powiatowego

ścina~~skierowa

ne 1.lJSlallą \"Yłaś:ńe ńa tę drogę. - l'rzynqjmmqj<l będę stał.na 'f4/dm stQnówirAu- cJo..
klaruje. -AleZlll"Zqfl musi~pod uwagę
~ moi.epilniejszepotneby-dodaje.
Os1amie przetargi na inwestycje drogowe rozstrzygnięte zostaną w powiecie
11 wrreśnia, czyli decyzja, co do dalszych
losów drogi w N~ zapadnie pod k-oniec wmśńa. Mówimy w tym przypadku
jednak o decyzji tylko z.anądu powiatu,
ponieważ na wprowadz.enie do budżetu
nowegoz.adania inwestycyjnego:zgodęmusi
wyrazić rada powiatu.
(wcz)

S

umowy, ale nie wie jak, bo nawet nie otrzymała treści tego, co podpisała

otarliśmy do innej osoby mającej
problemy z tą spółką. - Jch agenci
chodzą po wsiach i robią ludziom wodę
z mózgu. Mój mąż zawarł z nimi umowę,
ale nie miał pojęcia co i na jakjch zasadach podpisał - opowiada kobieta i kontynuuje: - Szarpałam się z nimi przez rok
Twierdzili, że nie zapłaciłamjakiegoś tam
rachunku, który zaplatiłam rok wcześniej.
Straszyli mniefirmą windykocyJrut, na c7'Jja
za każ.dym razem odsyłałam im kserokopi{
dowodu wpłaty. W końcu dali spokój.
Osoby pokrzywdzone zgłaszać się powinny do Powiatowego Rz.ecznik:a Konsumenta w budynku Powiatowego Urzędu
Pracy przy ul. Stanisławskiego lub też bezpośrednio do Urzędu Telekomunikacji Elektronicznej przy ul. Kasprzaka 18/20 w Warszawie. Telefon kontaktowy: 022-53-49
-190. Najlepiej aby miały ze sobą opis całej
sytuacji i kserokopie wszelkich związ.anych
z tym dokumentów.
·
(wcz)

D

Kor1ystai dla Twoiego zdrowia

Skowroda - gmina Chąśno

„

akwizytorką,

podpis zostanie anulowany.
Kiedy później akwizytorka usłyszała,
iż córka na umowę się nie zgadza, stwierdziła, ż:e dokumentu nie odda - nie po to poświęciła tyle czasu, aby odejść z niczym.
Starsza pani przed podpisaniem umowy nie
dostała jej w ogóle do przeczytania, nie zostawiono jej chugiego egzemplana, nie poinformowano też, ż:e w ciągu l Odni moż:e od
niej odstąpić. -Akwizytorzy przebą/atją coś
/alwnicznie, że zrezygnować można w każ
dej chwili.jednak wprzypadJm wnówzawieranych paza lokalem przedsiębiorstwa winni poinformować o dziesięciodniowym terminie, li'. którym można to uczynić bezpoda-

owa o akwizytorach Tele 2 stosują
cych takie sposoby zawierania umów,
które wzbudziły :zastrzeżenia Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Uuądprosiozgła
sz.anie się poknywdzonych. Akcja służy
zebraniu materiałów dowodowych przeciw

Jest duże prawdopodobieńs. Zar.ząduDrógAndrzej S1ajuda w rozmowie
ii mieszlcańcy Skowrody P6lnocnej znami deldiw\!iedięćpolożmianaldadkijesz
w gminie Chąśno cieszyt sił będą cze w tym roku, najwcześniej pó:źnąjesie
jesz:cze przed zimą asfaltową nią. - ~ wmaz ifaktycznie trochę głu
drogą wklllranku Jadzłenia w gmi- jJWZ(lS'taWiaćdrogęwtakimslllnie.~
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lra nie potwierdzi chęci zawarcia tej umowy,

M

w

umówiła się

ż:eumowępodpisuje wanmkowo, a jes1i cór-

Obcy proszą o rachunek
telefoniczny, wykazują,
iż opłaty są o wiele za drogie.
~robią wszystko, aby
domownik podpisał
z nimi umowę.

niaprzyczyny-wyjaśniarzeczniczka.-Jeśli

konswnent nie został poinformowany, te 1O
dni liczy si.ę od uzyskania wiedzy, nie dłużej
jednak niż 3 miesiąpe od zawarcia umo1'\y.
Często, zanim klient się o tym dowie, mijają
już te 3 miesiące. Zgodniezprawem~
torzy zostawiać powinni ieformująpe o tym·
wszystkim oświadczenie i pisemny wzór takiego odstąpienia. Tego jednak nie robią
- ckx.laje.
tilsza kobieta zatelefonowała pod numer obsługi klienta informuj~, ż:e nie
chce korzystać z usług spółki. Usłyszała
tylko, ż:e podpisała umowę i nie przyjmują
jej wyjaśnień, co do okoliczności jej zawarcia. Szybko też uruchomiono kobiecie preselekcję Tele 2.
Telefonowała jednak cały czas wybietaj~ prefiks TP SA, gdyż tam miała darmowe 60 minut. W sierpnil! dotarła do niej
faktura w której nie wykazano żadnych
połączeń, za to znalazła się tam kwota
100 zł tytułem opłaty jednorazowej.
Kobieta nie ma pojęcia za co jest ta opła
ta. Chciałaby się wycofuć w końcu z tej

Jak dołąd mało jest chętnych na bezpłatne badania
Bardzo

mało

pacjentów
cztery programy
profilaktyczne, jakie w tym roku
oteruje Zespól Opieki
Zdrowotnej w Łowiczu.
zainteresowały

N

ajmniejszezainteresowaniejestprogramem profilaktyki chorób ukladu krą
żenia, choć w ramach tegoż programu wykonywane są dokJadne badania pod kątem
zagroźenia zawałem serca: stężenie cholesterolu LDL i HOL, trójglicerydów i cukru we krwi, EKG. W ramach tego programu Poradnia Kardiologiczna ZOZ moghiby
zbadać około 500 pacjentów, tymczasem
przez osiem miesięcy tego roku zrealizowano jedynie 5% tego programu. - Jesteśmy
zaskoczeni tak małym zainteresowaniem
- mówi Wanda Pakulska z ZOZ w Łowiczu.
-Program ten realizowanyjest u nas pierwszy raz i banlzo o niego zabiegaliśmy. Barierą w jego realizacji jest być może to,
ż:e NFZ określił, iż jest on adresowany do
osób mających dokładnie 35, 40, 45, 50 i 55
lat. Mimo to populacja osób w tym wieku
jest tak duż.a, ż:enie powinno zabraknąć chęt
nych do bezpłatnego badania.

W niewiele większym stopniu, bo
w 6% zrealizowany jest program profilaktyki gruźlicy, który realizuje Poradnia .
Chorób Płuc przy Starym Rynku. Choć
program w powiecie łowickiI):i realizowany jest po raz pierwszy i nie ma określonego przedziału wiekowego pacjentów,
potencjalnegronoosóbzainteresowanych
nim powinno być dużo większe. Dlatego
ZOZ zachęca osoby obciążone długotrwałą
chorobą, problemami alkoholowymi cz:y
innymi, aby zgłaszały się do poradni. Najpierw pacjent wypełnia ankietę, dzięki
której można ocenić stopień zagrożenia
gruźlicą, a badania zleca lekarz.

Największym

zainteresowaniem cie-

szy się program profilaktyki raka szyjki

macicy, który realizuje Poradnia K na Starym Rynku. Choć program dostępny jest
po raz kolejny, nie brakuje pacjentek, które
z niego korzystają, więc zrealizowano go
w 61%. Adresowany jest on dla pacjentek w przedziale wiekowym 35 - 59 lat
Nieco mniejszym zainteresowaniem
cieszy się drugi progriun Poradni Chorób
Płuc, który diagnozuje chorobę obturacyjną płuc. Adresowany jest on do osób
w wieku 40-65 lat i jest zrealizowany
w 58%.
(mwk)

Konkurs poetycki KSM
atolickie Stowarzyszenie Młodzieży
diecezji łowickiej z okazji VIDnia Papieskiego organizujekonkms poetycki pod hasłem ,,Błogosławieni miłosierni".
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów
szkól gimnazjalnych i średnich. Każdy
uczestnik moż:e przesłać na konkms maksymalnie do trzech wierszy. Wiersze moż-

K

na wysyłać na adres parafii na Korabce, ul.
Brzozowa 15, lub dostarczać je osobiście
w zamkniętej kopercie w tenninie do 4 paź
dziernika.
Podsumowanie i wręczenie OOgrod planowane jest 14 października w sali spotkań
przy kościele.
(mak)

TANIE NAGROBKI
GRANITOWE

ORAZ INNE WYROBY
Z KAMIENIA NATURALNEGO
W SAMOCHODACH:• osobowych
• ciężarowych • autobusach
czynne: pn.-pt. 7-~..z sb. 8-14

ZAPRASZA

•OWIES

przy ulicy Magazynowej 11

•SŁOMĘ

do nowo otwartego ~ przyzakładowego

tel. (046) 837-94-:>U

ZESPÓŁ

!>!?!fi...~

RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH

OFERUJEMY: .,. skarpety męskie .,. damskie .,. młodzieżowe
.,, dzieci ce w ełne· amie rozmiarowe· i kolo .;.os~ce~.!!!lij!!il
f

„

'

-

'9!!

tel.(046) 832 44 81, fax (046) 834 85 05, 96-100 Skierniewice, ul.Wagnera1/2

WYKONUJE:
• ekspertyzy powypadkowe,
• wyceny wartości rynkowej pojazdów do celów ubezpieczenia,
leasingu, amortyzacji, skarbowych;
• kosztorysy napraw i weryfikacje kosz&arysów (także dla potrzeb
ubezpieczeniowych);
• oomoc w likwidacji szkód powypadkowvch. doradztwo
w rozliczeniach z towarzystwami ubezcieczeniowvmi
- zadzwoń zanim zrobisz pierwszy krok, a przekonasz się,
że było warto.

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

wprowadza sprzedaż

POSIADAMY PRZEDSTAWICIELA W LOWICZU 0601 358 325

~===':!~™:::a=t
n~~
prowadzonej przez Mlnl&terslwo.
PfZY
S O wlodzi ~
Jesteśmy Biegłymi Sądowymi

oferuje Zakład Kamieniarski

Producent skarpet ftnna .Tak9

~

z 50%
rabatem
na wszystkie towary .
Zapraszamy c0dziennie od 8do17, wsobol11 od 8do14

z dowozem na miejsce
w okolice Garwolina
. Tel. 0888-817-261, 0602-606-006

ZATRUDNIMY
kierowców C+E
• czasowo • na
zdublowanie załóg
• jednego na stale
r-

D.l-110 Sp. z o.o. Tel. 046/837-36-82
.•

.

Łęczyca,

ul. Lotnicza 20 (obok nowej straży)

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

• Produkujemy kostkę
brukową granitową

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

;;i
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ZWIROWY KONFLIKT POD BOLIMOWEM
Czy jest to prywatna wojna?
Antypatia między wójtem
a przedsiębiorcą
z Sochaczewa, który na
terenie gminy Bolimów
posiada żwirownię
i l:ctóry chciałby powiększyć
jej obszar o kolejne
45 hektarów?
daniem przedsiębiorcy Pawła Winnickiego, wójt od dłuższego czasu rzuca
mu kłody pod nogi. - Niezależnie, co pan
Winnicki opowiada, na terenie gminy Bolimów nie zostanie zrobione nic, co jest nie-

nęła ujemnie naprzyrodę. Chciałbym się tutaj osiedlić, pobudować dom - dodaje.
Istotnie, teren jest zadbańy, pomieszczenia biurowe wkomponowane zostały
w zieleń tak, iż teren wygląda raczej na
ośrodek wczasowy, niż miejsce przemysłowej eksploatacji. Aby było bardziej
malowniczo, Winnicki na środku jeziora
pozostawił nawet zadrzewioną wyspę.
Deklaruje, że kiedy przeniósłby się z produkcją dalej, jezioro udostępniłby na cele
rekreacyjne i turystyczne.
Z myślą o rozszerzeniu wydobycia nabył
nowe maszyny, z których, jak mówi, nie ma
ani grama wycieku oleju. Mógłby też korzystniej rozplanować sobie organizację ruchu na terenie kopalni. Obecnie w gminie

Paweł

Winnicki (po lewej) wraz z

mał w

sprawie rozszerzenia swojej działal
odpowiedzi z urzędu gminy.
Dlatego właśnie zdecydował się zwrócić do
radnych. Rada gminy podjęła decyzję,
że jeśli nie ma prawnych przeciwwskazań,
wyraża zgodę na zaadaptowanie nowego terenu.
Radny:tn szczególnie spodobałsiępomysł
rekreacyjnego użytkowania jeziora. - Bardzo lubię wodę. BykJby mikJ miećjedenzbiornik w Ziemiarach i drugi w Podsokołowie
- mówi przewodniczący rady Stanisław Lirun{ - Jednakowoż, nie może to wpłynąć na
naszą decyzję. Musimy działać zgodnie
z prawem.
A sytuacja prawna wygląda tak, że owe
45 ha to grunty rolne. Radni dokonać mogą
zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania, co otwiera przedsiębior
cy drogę do starań u marszałka województwa o koncesję na wydobycie, jednak
wykonać on musi najpierw ekspertyzę
oddziaływania na środowisko naturalne
uruchomienia tak dużego wydobycia.
ności żadoej

Teren wokół jeziora został pięknie urządzony. Jedna ze
przystrojona jest sielskim obrazkiem.

zgodne z prawem - mówi z kolei wójt, zarzucając przedsiębiorcy, iż ten chce iść drogą
na skróty.
Dwa i półroku remu Paweł Winnicki roz. pocz.ął w urzędzie gminy starania o zaadaptowanie na potrzeby żwirowni kolejnych
45 ha, które sąjego własnością i przylegają
do 16 ha, z których od 2000 roku wydobywa surowiec. Wiele osób nawet nie wie,
że w Podsokołowie, jadąc od strony Łowi
cza i skręcając w lewo na leśną drogę tuż
ptzed Bolimowem, dojedziemy do żwirowni
i kilkuhektarowego jeziora. - Jestem zako. chany w tej okolicy - mówi przedsiębiorca.
- Staram się, aby moja działalność nie wpły-

ścian

budynku

Bolimów posiada 300 ha gruntów. Cztery
temu kupił część gruntów od
łasiecznickiej spółdzielni. Chce tam otworzyć fermę gęsi, podobną do tej, którąjuż
prowadzi w Podsokołowie.
Deklaruje, że pod Bolimowem znalazł
swoje miejsce na ziemi. Dostarczył nieodpłatnie beton na budowę remizy OSP Sierzchów, pomagał też przy budowie OSP
Łasieczniki. Beton i piach otrzymała też od
niego bolimowska podstawówka. W przyszłości chciałby dalej wspomagać lokalne inicjatywy.
Twierdzi jednak, że wójt blokuje jego rozwój na tym terenie. Że od 2,5 roku nie otrzymiesiące

zarządcą

Januszem Paciorkiem na tle jeziora z

wyspą pośrodku.

innicki twierdzi, iż dowiedział się
Wójt przyznaje jednak, że kluczowa
o tym dopiero teraz, że właściwie w tej sprawie będzie ekspertyza oddziały
przez cały czas nie mógł uzyskać ·z gminy wania na środowisko, czyli jaki wpływ na
informacji,jakiedokumentywttj sprawie ma roślinność, na wody gruntowe i podskórne
przedstawić. - Ptzez dwa ipół roku nie o(łzy będzie miała eksploatacja tak wielkiego teremaliśmy z gminy 'Żadnej odpowiedzi - twier- nu. - Co będzie, jeśli taka dziura w ziemi
dzi kategorycznie. Komisja rewizyjna pod spowodujezbytdrastyczneobniżeniesięwód
przewodnictwem radnego Jana Huberta po gruntowych i drzewa zaczną usychać? Sl«/!1
kontroli poinformowała jednak na ostatniej tam się wzięła· takie jezioro? Plzecież woda
sesji, że odpowiedź gminy skierowano. Nie s"4!Jś musiała zejść. Roślinność może się
przypomina sobie tego ani Winnicki, ani jego przystosować-jeślidrzewonieznajdziewo0-'
zarządca Janusz Paciorek, który mówi, że na danej głębokości zapuści korzenie głębiej
może było to pismo innej sprawie. - Da- - ale potrzeba na to czasu.
waliśmy odpowiedź - twierdzi wójt Andrzej
Przedsiębiorca jest przekonany, że przy
Jagura. - Nie wiem, może mają u siebiejakiś rozsądnym gospodarowaniu takich zagrobałagan - dodaje. Wójt nie bierze na poważ żeń nie ma. Zamierza złożyć do gminy pinie zarzutów, iż blokuje działania przedsi~ smo z prośbą o szczegółowe wyjaśnienia,
biorcy, kierując się antypatią, - Thtaj chodzi jakie dokumenty ma pizedstawić. Jak mówi,
o duży teren - mówi. - Na użytkowane obec- jeśli konieczna jest ekspertyza, to taką wynie 16 ha przedsiębiorca ma koncesję do kona i przedstawi na sesji. Ma też zamiar
2012 roku, ajużchcekolejne45 ha. Nie chcę zaprosić na sesję osoby ją wykonujące, aby
ukrócać przedsiębiorc.zości, ale niech to się ustrzec się pized posądzeniami, iż taką eksodbędzie małymi krokami - na pnyklad 12 pertyzę można kupić.
ha, a nie tak radykalnie.
(we.z)
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Z POPRAWINAMI od osoby

w miesiącach październik-kwiecień
CENY PROMOCYJNE

ZAPEWNIAMY:
..!
..!
..!
..!
..!

wspaniałą, wykwalifikowaną obsługę

posl)kl „palce lizać" ..! wiejski stół
dwie sale (sola taneczna i salo jadalna)
piękne udekorowanie sali
niepowtarzalną I miłą atmosferę
·

Teł.{046)837-59-49,0503-977·175,0504-113-116
./sprzedaż

„
./ uruchomienie
montaż

Ma danna

• kotły na ekogroszek
z7% VAT
• kotły na gaz • kotły na olei
• kominki zpłaszczem wodnym ::#::~=~r.11
• podgrzewacze wody
• wykonujemy takie
instalacje CO· 15% taniej

~WJ

m~!}t)

MYSŁAKÓW przy trasie na Skierniewice (oznaczenie ULRICH)

Centrum Budowlane • lOWICZ os. Górki ul. Łęczycka 64
r---- -

-

-

-

-

-
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Bełchów

Wymienią

Osiedle

260 lamp ulicznych

a dniach rozpocznie się wymiana
oświetlenia ulicznego na terenie całego Bełchowa Osiedle. Będzie to wymiana 260 opraw z żarowych na energooszczędne sodowe: 12 stuwatowych, reszta
- siedemdziesięciowatowa. Prace, które wykonywać będzie Zakład Elektroinstalacyjny Wacława Wojenki z Sierakowic, potrwają do końca paź.clziemika.
Na terenie gminy Nieborów zostało już
niewiele starych lamp żarowych. W zależ
ności od tego,jak dużenakładyzostanąprze
znaczone na ten cel w przyszłości, reszta
opraw wymieniona zostanie w ciągu jednego, bądź dwóch kolejnych lat
(wa)

N

Pamiętai

o s1kolnei legitymacii

Na początku roku
szkolnego uczniowie
i ich rodzice mają
mnóstwo spraw
na głowie, a w pogoni

że kara została nałożona zgcxlnie z prawem,
którym jest Rozporządzenie Ministra
Transportu w sprawie sposobu ustalania
opłat dodatkowych. Matka chło~ odw<>łując się od decyzji o karze, wyjaśniała,
że nie kupuje dziecku biletu i nie zna regulaminu dowozu. Miała nadzieję, że przewoź
nik ijego kontrolerzy uznają, że nie jest stroną
w sprawie. Niestety, myliła się. Jako matka
jest prawnym opiekunem dziecka i na niej
spoczywa obowiązek piszczenia kary
138,10 zł, co przypomniałajej ,,Kobra". Kobieta, nie mogąc odwołać się od tej decyzj~

za podręcznikami
i załatwianiem takich
spraw, jak zapisanie
dziecka na świetlicę
i obiady czy opłacenie
ubezpieczenia, można

karę ostatećznie zapłaciła.

I

zapomnieć

Gmina Łowicz

Projekt kanalizacji
wZabostowie
irma Usługi Wodn<>-KanalizacyjneJana
Krzeszewskiego z Łowicza wykona
za około 35 tys. zł projekt budowlano-wykonawczy ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej oraz przykanalików w_Zabostowie
Dużym i Zabostowie Małym w gminie Ło
wicz. Firrna ta wygrała przetarg, ponieważ
zaproponowała najniższą cenę za wykoruF
. nie projektu. ścieki z kanalizacji, która ma
powstać w tych miejscowościaQh w przyszłym roku, będą odprowadzane do istniejącej kanalizacji w Popowie. Kanalizacja
zostanie w tym roku wyłącznie zaprojektowana. Przeprowadzenia robót ziemnych należy spodziewać się nie wcześniej niż
w 2007 roku.
(mak)

F

o podstemplowaniu
legitymacji szkolnej.

P

rzypominamy, że ważność tych legitymatji upływa 30 wrześni~ a brak
stempelka na rok szkolny 2006/2007 może
mieć przykre konsekwentje, zwłaszcza jeśli uczeń dojeżdża liniowym autobusem do
szkoły. Przekonała się o tym jedna z naszych czytelniczek.
Brak legitymacji jest ·równoznaczny
z brakiem biletu. Dotkliwie uświadomiono
to Baroarze D. z gminy Kierno~ która
musiała zapłacić karę 138, 10 zł za to, że jej
syn nie miał podstemplowanej legitymacji,
uprawniającej do posiadania ulgowego biletu szkolnego. Kontrola miała miejsce 5 paź
dziernika - zaledwie 5 dni po terminie waż
ności legitymatj~ tym bardziej więc sytuatja warta jest przytoczeni~ choć było to
dwa lata temu.

W sekretariacie I LO trwa jeszcze stemplowanie legitymacji uczniów klas I.
Ich stare, gimnazjalne legitymacje stracą ważność również 30 września.
Od konieczności zapłacenia tej kary matka chłopca próbowała się odwołać, ale prawo w tym zakresie okazało się bezwzględ
ne. Na nic nie zdały się odwołania do PKS
poparte prośbami Urzędu Gminy w Kiernozi. Anulowanie kary okazało się niemożliwe dlatego, że uczeń został ,,złapa
ny'' przez pracowników żyrardowskiej firmy ,,Kobra'', która w tamtym czasie kontrolowała bilety w autobusach PKS,
a w czasie odwoływania się od kary PKS
rozwiązał już wnowę z tym przedsiębior
stwem.

odzina D. mieszka w oddalonym
odKiemozi o 5·krn Sokołowie, do którego nie dojeżdża szkolny autobus. Gmina
w ramach obowiązków wynikających
z ustawy o systemie oświaty zobowią
zana jest zakupić będącym.w takiej sytuacji uczniom bilety miesięczne . Bilety są
kupowane na podstawie imiennego wykazu, jaki dostarczany jest do PKS. Wydaje się to oczywiste, że szkolny bilet
kupowany jest tym uczniom, którzy mają
do niego uprawnienia Dla ,,Kobry'' nie było
to oczywiste, firma i PKS wyjaśniały,

R

nspektor oświaty w gminie Kiernozia
Mirosław Pawlina mówi, że obecnie gmi-

na kupuje bilety miesięczne 18 dzieciom
z Sokołowa Kolonii, co kosztuje około
900 zł. Jest to jedyna miejscowość w tej
gminie, do której nie dojeżdża szkolny.aut<>bus, ale rozważana jest zmiana p-asy
z uwzględnieniem tej miejscowości. Dotychczas nie zdecydowano się na to ze względu
na dobro dzi~i. Autobus liniowy PKS zabiera dzieci z Sokołowa po godz 8.00
więc nie muszą długo czekać na lekcje, które
w szkole podstawowej i gimnazjum w Kiernozi rozpoczynają się o .8.30. Dzieci dojeżdżające szkolnym autobusem inuszą
·znacznie wcześniej dojeżdżać do szkoły.
.zanim zapadnie ostateczna decyzja rozważane będą wszystkie za i przeciw.
O podstemplowaniu lub wyrobieniu legitymacji szkolnej powinni jednak pamię
tać wszyscy uczniowie, bo jest to dokument, którzy przydaje się w wielu ok<>licznościach.
(mwk)

rano,

Samorzqdy nie chcq cierpieć
przez autostradę
potkanie dotyczące sytuacji samorzą
dów terytorialnych z obszaru Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury odbyło się, w związku z budową aut<>strad Al i A2, 11 września w łowickim starostwie. Wypracowane na nim wnioski sta-

S

rosta łowicki Cezary Dzierżek przedstawić

ma w najbliższym czasie wojewodzie łódz
kiemu Helenie Pietraszkiewicz.
Wśród wniosków znalazły się: wypracowanie stałych zapisów dotyczących odbudowy bądź naprawy dróg wykorzystywanych przez wykonawców podczas budowy kolejnych odcinków autostrad, prze-

znaczenie odpowiednich

pieniędzy

na

utrzymanie przekazanych samorntdom dróg

serwisowych, wypracowanie stanowiska
gwarantująi;ego udział samorządu jako stro-

ny podczas odbioru odcinka autostrady,
a także to, iż wykonawca winien zobowiązać
się do pizywrócenia infrastruktury zniszcz<>nej podczas budowy autostrady do właści
wego stanu. Przedstawiciele samorządów
z terenu stowarzyszenia na planowane sp<>tkanie z wojewodą mają rówmeż przygot<>wać wykazy dróg ze swych regionów, które
są narażone na zni=zenia podczas budowy
kolejnych odcinków autostrad.
(wa)

Gmina Łyszkowice

Karosaż

dla Kalenic

Zakupiony w tym roku przez
w Kalenicach używany samochód marki
Star 266 do końca października tego
roku powinien zostać Elodatkowo
wyposażony - skarosowany na
potrzeby strażaków.
Ochotniczą Straż Pożarną

~w imieniu sttai.aków-ochotników
z Kalenic, ogłosiła przetarg nieograniczony na wykonanie zabuoowy ratowniez<>-gaśniczej tegg samochodu. W samochodzie przeprowadzona będzie przebudowa
przodu kabiny na szybę panoramiczną, za-

G

montowany będzie zderzak z reflektorami
oraz drzwi do kabiny załogi z szybami prostokątnymi. Drzwi do kabiny kierowcy zmienione zostaną na nowego typu. 2.amontowany będzie tzw. podzderzak z dodatkowymi
halogenami oraz uchylne podesty robocze po
obu stronach nadwozia pożarniczego. Oprócz
tego przewidziana jest całkowita wymiana
instalacji elektiycznej na 24V, założona bę
dzie wyciągarka rnechaniC'Zlla, uszczelniony
ma być układ pneumatyczny oraz usprawniona blokada kół. Wszystkie te roboty
w terminie do 31 października wykonać ma
zaok. 30 tys. zł firma z Kielc.
(mak)

Około 2 tygodni potrwają rozpoczęte w połowie minionego tygodnia prace przy kościele sióstr bernardynek
w łQwiczu. Wyłożony dotychczas chodnikowymi płytami dziedziniec przed kościołem zaopatrzony zostanie
w nową kostkę granitową o średnicy 6 cm i grubości 4 cm, a także w granitowe obrzeża, którymi otoczona
zostanie też przykościelna kapliczka. Podbudowa z tłucznia rozprowadzona została już w ubiegłym tygodniu,
trwa układanie kostki. Prace wykonuje firma brukarska z Marek koło Warszawy
(wcz)
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Wymiona konolizocii
przy zduńskich szkołach

CO· BUDUJE JIHAD IBEILI
Olbrzymia d~ura w ziemi
za budynkiem Panoramy,
przy ulicy Koziej w Łowiczu,
intryguje przechodniów. Od
kiedy się pojawiła, wiele osób
zadaje sobie pytanie, co też
powstanie na tym pustym
dotąd terenie.
łaściciel Jihad lbeili uchyla
iąbka tajemnicy, choć narazie wszystkich swoich planów nie
chce jes7.CZe zdradzać. W miejscu
dzisiejszego wykopu powstanie, zaprojektowany przez architekta Mariana Sokoła budynek handlowomieszkalny z głównym wejściem
skierowanym do ulicy Koziej.
Łącznie powiem:hnia handlowa na
parterze i pierwszym piętrze będzie
miała 1800 metrów kwadratowych.
Na 900 metrach na parterze będzie
supermarket. Jest już fuma zainteresowana muchomieniem tam dzia-

W

- Wkrótce rozpocznie się
wymiana sieci kanalizacyjnej
na terenie Zespołu Szkół Licealnych w Zdunach i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zduńskiej Dąbrowie.

dzienkarnirewizyjnymi, wykonanie
czterech przyłączy z budynku ZSP
w z.duńskiej·Dąbrowie do sieci, wykonanie przyłączy dla czterech budynków ZSL w z.dunach i in. Koszt
robót przekracza 90. tys zł. Prace,
które wykonywać będzie fuma InJest to kontynuacja robót sprzed 'staiatomwoSanitameiC.O.Edwarroku, obejmująca: ułoż.enie sieci ka- da Blusa ze Złakowa Borowego,
naliz.acyjnej między dwiema stu- potrwają do 16 października. (wcz)

,
·

Tak

według

planu

wyglądać będzie

w

przyszłości

nowy obiekt przy Koziej.

zgodnie urz.ądzaniudomu.Byćmo~zczaz życzeniem firmy nie podaje na . sem na cele handlowe zaadaptowarazie jej nazwy do publicznej wia- na zostanie także piwnica obiekdomości . Drugie 900 metrów na tu. - Nie wiem, co będzie zadziepiętrze zajmował będzie sam wła- sięć lat- mówi właściciel. - Dlateściciel, który zamierza tam pro- go właśnie konstrukcja budynku
wadzić sprzedaż wykładzin dy- opiera~ nie na ścianach nośnych,
wanowych. Obecnie sprzedaż ta ale nafilarach. Kie.dybę4ęchcioJcoś
odbywa się na górze Panoramy. zmienić, mogędanąścianęwyburzyć
Docelowo myśli też o meblach, i nastawić się na coś nowego.
Poddasze docelowo prz.eznacwwyposażeniu łazienek i innych
drobiazgach potrzebnych przy nezostanienatomiastnamieszkania
do wynajęcia. Budynek będzie miał
konstrukcję słupowo-płytową, Przy
sprzyjającej pogodzie stanąć mo7.e
już w maju 2007. Nie oznacza to
jednak, iż wtedy zostanie wykończony. Przedsiębiorca chce na początek przygotować i uruchomić
część handlową, mieszkania i ich
wynajmowanie to sprawa nieco dalsza.
- Mialem plac i był z tym problem
- mówi o swoich motywacjach Jihad lbeili. - 'Znalazł~ podmiot zainteres-owany wynajęciem Panoraiey,jednak trzeba byłoby w nią wło
żyć duż,o pieniędzy. Jes-t to obiekt zabytkowy, istnieją trudności w jego
prze!Judowie itd Pomyślalem wtetfy,
Na razie widać tylko dziurę w ziemi. Wkrótce budowa ruszy po co łmiować te pienią4ze w stary
·
pełną parą.
budynek, kiedy można za nie posta-

łalności, jednak Ibeili

Dalsze prace przy chodnikach

D

naliz.acje Krzysztofa Kucińskiego
z Głowna, chodniki ułożone zostaną
w Alei Legionów, od kościoła do
Zespołu Szkół, po prawej stronie
drogi, tak więc na wysokości świą
tyni będzie przejście dla pieszych,
następnie od drogi na Chyleniec do
drogi na Piaski i od przystanku do
skrzyżowania z drogą na Skiemi1>wice. Roboty potrwają do końca
października.

-~---------------=-----------

BUdOWO

Niewiejeszcr.edokońca,jakroz-

(wcz)
REKLAMA -

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
m. Łowicza, obszar urbanistyczny Bratkowice
Na podstawie art. 17pkt1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu
. przez Radę Miejską w Łowiczu uchwały Nr LXl/365/2006 z dnia 31sierpnia2006 r.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania.przestrzennego m. Łowicza
obszar urbanistyczny Bratkowice
dla terenu położonego przy ul. Szafirowej
i terenu położonego przy ul. Piaskowej i ul.Mickiewicza.
• Zainteresowani mogą składać do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego wnioski
na piśmie do Burmistrza Łowicza na adres 99-400 Łowicz, pl.Stary Rynek 1,
w terminie do dnia 20 października 2006 r.
• Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku
oraz oznaczenie nieruchomości,· której dotyczy.
R-1264
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planuje teren wokół obiektu z myślą QŚW
o parkingu. W tej kwestii jest jednak
ierwsza en# wymiany i ll2lldobrej myśli. Nawet jeśli w sąsiedzpełniania oświetlenia uliczne
twie Panoramy nie zmieści się zbyt
go w gminie Bielawy, nastąpi
wiele samochodów, nieopodal jest
duży parking przy Podrzecznej, jesz.cze przed zimą, Druga realiroz drugiej strony przy trójkątnym wana będzie w przyszłym roku. Na
rynku,takwięcludzie~mieligdzie początek paź.dziernika planowana
jest organinicja przetargu na tę inzapaikować.
Przedsiębiorca liczy na dobrą po- westycję. Jeszcr.e przed zimą nowe
godę. Jeśli ta by się utrzymała, ma światła uliczne powstaną w Piotrozamiar do zimy dojSć z budową do wicach ,,Szosik", Piaskach Banko(wcz) wych oraz w Borówku, gdzie linia
pierwszego piętra

p

zostanie tylko uzupełniona. W budżeciegminy na ten cel~
no 60 tys. zl. Łącznie założonych
zostanie 85 lamp. W przyszłym
roku prace mają być kąntynuowa
ne. Założonych zostanie wtedy kolejne 97 lamp w Woli Gosławskiej,
Borówku, Starym Walisz.ewie - dobudowa, Sobocie Wojdówka, Leśni
czówce, BI7.0ZOwie i Bogw:ninie.
(wcz)

(Stała współpraca z Akademią Bezpieczeństwa i Edukacji Antyterrorystycznej

„EGIDA")

Zaprasza na nowy rok szkolny 2006/2007

NAUKA
BEZPŁATNA

Gmina Nieborów

Po 20 września ruszą p~a przystanku autobusowego, z druce przy nowych chodnikach giej do drogi na Chyleniec.
Obecnie prace te zostaną rozw Nieborowie.
szerzone, do czego w części wyotychczas w ramach inwe- kor;cystana zostanie kostka zastycji współfinansowanej kupiona przez łowickie staroprzez Unię Europejską uło stwo i przekazana nieodpłatnie
żono ciągi piesze z kostki w Alei gminie pod warunkiem, iż chodLegionów, z jednej strony do Urzę nik ułożony zostanie przy drodu Gminy, z drugiej do zabytkowe- dze powiatowej .
W ramach prac, wykonywanych
go kościoła, a także wz.dhJż pałacu
Radziwiłłów, z jednej strony do przez firmę P.U.H. Wodociągi i Ka-

wićchociażwczęścicośzupelnieno- Gmina Bielawy
· wego. &czególnie, że dogodny plac
jes-t-dodaje.

ZDECYDUJ

SIĘ!

Łódź, ul. Traugutta 18, (042) 678-01-10 (ŁDK)
lódź, ul. Sienkiewicza 46, (042) 633-22-83 (Ili LO)
(pn.- pt., w godz. 9.00-15.00)

Z NAMI NIGDY NIE

BĘDZIESZ

SAM!

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

UWAGA!

Szkoła

posiada jedyną w Polsce

Wirtualną Strzelnicę Treningową
będącą

idealnym

uzupełnieniem

(WST) na

broń palną,

klasycznego treningu strzeleckiego
~

www.tresor.edu .pl

PRODUCENT

OKIEN I DRZWI

IALUMINIUM
ńPMex Z· PCV
transport · serwis
montaż

Okna o nietypowych wymiarach bez

Maurzyce 48

dopłat!

~~-r-<
~-

te1. (0-46) a39.11-34, 0-601-261-211
R-9
tel. kom. 0-502-670-409

HANTVERKAR POOLEN

Łowicz

ul. Łódzka 52

NOWE NIŻSZE CENY!

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

• deski • lafy • regle

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

tel./fax (046) 837-25-86, 0509-561-095

SPRZEDAŻ DREWNA -

ri
li4tijlWMU
BUDOWLANEGO I STOLARSKIEGO

od 450 zl za m3

• podbitka •

podłogówka

• boazeria

~ e-mail: hantverkarpoolen@o2.pl

kręgi, nadproża

[)()

~l:f7()CJ4CJI
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Gdyby

trawnik, .moglibyśmy

był

poćwiczyć

Nowy Rynek po zmianach w oczach mieszkańców Łowicza

ktośtuposprzqJapoweekendzie? Jużpowin

w Łowiczu. 'Zlikwidowali krzaki i teraz jest
o wiele przyjemniej. Koszty pewnie-też były
duże. Oczywiście trzeba jeszcze wszystko
\.\)'kończyć, alejakjużjest ładnie. Żeby tylko
łobuzy nie znis=yły wszystkiego. Czy bę
dzie miał kto przypilnować? - martwią się
panowie Stanisław Kwasek i Marian Wło
darczyk, mieszkający w Łowiczu od wudz.enia. - Żeby tylko pijalnia się z tego nie
zrobiła - dodają, podobnie jak pan Andrzzj,
który z wnuczkiem Michałkiem pizysz.ecR
obejrz.eć plac i fontlllmę.
- Przychodzę tu, bo mojemu dziecku bar<IDJpodobasięforrtanna-powiedziałnam pan
Piotr Kaźmierowski, który ~ pizychcr
dzi na Rynek z małym Maćkiem - a i dla
dorosłych~ to coś ciekawego, chociaż
myślałem, ie bę_tlzie więcej elementów podkreślających specyfikę trójkątnego rynku
Odnowiony Nowy Rynek od kilku dni

no być posprzqJane! - stwierdz.a pan Andrzej Jezierski.

pizyciąga uwagę mieszkańców Łowicza.
Usunięto bańerlci i można już do woli spa-

- Bardzo ładnie. Nic bym nie
dodał, ani nie ujął. Podobnie
będzie w Zdunach, szkoda
tylko, że bez fontanny
- chwali Nowy Rynek
w Łowic~u pan Leszek
Byczkowski.
Berlinie byłam, to się mchwycaJam,
a teraz i tu - mówi, spacerując po Nowym Rynku, pani Krystyna Szkop. - Czk>wiek usiadłby w cieniu, a tu patelnia. Zero
trawnika. - mówiąjednak inni pizechodnie. OJ dzieci mają tu robić? Sam /s.amień! Wię
cej zieleni potrzeba! - Więcej kwiatów! Te
są takie niskie, że trzeba by je z góry oglą
dać. - Ładnie uobil~ i parkingi są, ale czy

W

Przyszliśmy sprawdzić

Pani Krystyna przyszła pokazać Na Rynek zaglądają równiet zaciewnukowi Antosiowi nową fontannę.
kawieni rowerzyści.

zieleni jest, ale większość Jest gdzie usiąść, porozmawiać,
odpocząć w miłym towarzystwie.
pytanych uważa, że za mało.
Trochę

To niektóre z opinii Łowiczan na temat
zmian, jakie zaszły na Nowym Rynku. O
te opinie Nowy Łowiczanin pytał miesz. kańców miasta w poniedziałek 18 wrz.eśnia.
Wielu z nich pamięta doskonale, jak Rynek wyglądał wcz.eśniej. - Dobrze pamięta
my jak było dawniej. Teraz Rynek bardzo
nam się podoba i wreszcie jest coś nowego

cerować, patizeć, co teżsię:mńeniło. A:mńe

Osobliwy trójkątny plac wy-

niło się wiele.

łożono kostką graniwwą, doszły ławeczki,
kwiatowe rabatki, no i największa atrakcjaprawdziwa dwupoziomowa fontanna, miło
szumiąca i raz po raz tryskająca strumieniami wody. Nic dziwnego, że zainteresowanie
Nowym Rynkiem jest duże. Nawet w per

PCK iui myśli o zimie

O

starczają
później

do

szkół płody

-

powiedział

nowy teren. Jest OK, ale brakuje trawnika do
nam Dominik Anioł, I pokazał, co umie.

ćwiczeń.

A my

chcielibyśmy poćwiczyć

tu

niedziałkowy~ spotkać można wie- Usiąjć można, popatrzeć- mówi pani Wła- brazylijska sztuka walki, gra i taniec
lu Łowiczan odpoczywających na Rynku dyslawa Chachurska ze Strzelcewa, daw- - przyp.red.) Wszyscy prz.echodnie, których pytaliśmy, nie tylko Dominik, zgodoraz prz.echodniów śpieszących do pracy niej mieszkająca pizy RynktL
czy szkoły, któizy pizystają choć na chwilę
Wielu Łowiczan będzie się tu chyba nie domagają się więcej zieleni, więcej tranacieszyć się widokiem. Można tu usi~ spotykać w wolnym czasie. Wszyscy za- wy. Brakuje im większych krzewów
i odpocząć, odetchnąć. Dzieci uradowane pytani przez nas młodsi i starsi miesz- i drzewek, żeby było na co popatrzeć,
bawią siępizy fontannie. - Często tędyprze- kańcy zgodnie uznali, :?:e dobrze się stało, zamiast na sklepy.
Na Nowym Rynku w Łowiczu jest
chodzę i patrzę sobie, a tak tu teraz ładnie. że Rynek został wreszcie odnowiony.
Jest tu teraz przyjemniej i ładniej. Miej- ładnie, ale jakoś pusto. Mieszkańcy mósce to ma szansę stać się prawdziwym wią, że jest nieźle, lepiej niż było, ale liczą
na to, że z czasem przybędzie zieleni
centrum miasta.
Jednak nie ze wszystkiego są zadowole- i rozrywek, a Nowy Rynek naprawdę
ni. - Ogólnie milo jest, ale zieleni za mało. stanie się centrum miasta. Chcieliby, żeby
I pustojakaś jest. PrzydaJahy si{jakiś plac Nowy Rynek cieszył oko i w dzień - ratler
zabaw, jakaś przyjemna muzyka- powie- sny i kolorowy, i wieczorem - pięknie
oświetlony. - Stoliczki by się przydały, bud
a wiosnę w trakcie prac na Nowym działa nam pani Halina Mielczarek.
- Gdyby był (rawnik, to moglibyśmy tu - tylko bym nie chciała - zarzeka wreszcie
Rynku odkryto bardzo dobrze zachowany zabytkowy renesansowy poćwiczyć capoeirę - przekonuje Domi- jedna ze spacerowiczek.
Anna Pluta - Dałek
bruk, znajdujący się na głębokości około nik Anioł wraz z kolegami. (capoeira to
70 centymetrów. Konserwator zabytków
- -- - - - - - - - - -- - - -- - - - - REKLAMA Marian Rożej po wizycie na miejscu znaleziska zadecydował wówczas, że brukwinien być w części wyeksponowany
na nowej nawierzchni. Istotnie, kilka metrów kwadratowych tego dawnego bruku
można dziś zobaczyć pośród nowej nawierzchni - ale trzeba długo szukać.

Stary·bruk ledwie
widoczny

N

,

KREDm GOTOWKOWE

Brukzostałwyeksponowany,jednakna

W wakacje ze stołówki PCK przy S7.CZO<lrośćofiarodawców. O pomoc w zgroul. 3 Maja w Łowiczu korzystało ok. ma&eniu płodów rolnych, PCK zwróci się
50 osób, Są to osoby, za posiłki któ- we wneśniu do szkół wiejskich na terenie
rych płaci podległy ratuszowi Miej- powiatu łowickiego. Co roku pomaga tak
ski Ośrodek Pomocy Społecznej kilkanaście placówek i kilkuset uczniów,
któizy dzięki zgodzie swoich rodziców doijeden posiłek kosztuje 2 złote).

soby potrzebujące pomocy najmują
się latem do dorywczej pracy w polu
i wt.en sposób zapewniają sobie wikt
i zarobek - ale już od października, liczba
osób bezdomnych i potrzebujących dodatkowej pomocy w stołówce wzrośnie, nawet o 20 - 30. - Potrzeba bę_tlzie więcej produktów rolnych, wmzyw, owoców które bę
dziemy mogli \.\)'korzystać do przygotowa-

capoeirę!

rolne, odbierane

przez: PCK.-Inną formą będą prze-

prowadzanenaulicachmiaslachkwesty, min
w związku z obchodzonym w listopadzie
Światowym -Dniem Walki z Głodem.
Oprócz tego PCK skieruje też pisma
z prośbą o pomoc do firm, zajmujących się
produkcją żywności. Jak twierdzi Głowac
ka, pozyskać nowych sponsorów jest bardzo trudno, PCK ma jednak w Lowićzu kilniaposiłków-powiedziałanamJolanta Gło ka firm, z którymi współpracę takąprowa
wacka z PCK. Za ~ tych osób MOPS dzi już od kilku lat i jak dotąd nie może się
(tb)
nie płaci i muszą one liczyć wyłącznie na uskaIŻaĆ na brak odzewu.

ograniczonej powierzchni i nie na dawnej
głębokości. Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego Grzegorz Pełka, zapytany. przez nas o to,
czy była ro~trywana możliwość pozostawienia i wyeksponowania bruku w zagłębieniu, powiedział, że owszem były
pomysły zachowania bruku na dawnej głę
bokości. Wydaje się, że odpowiednio zabe:ąńeczony , ale pozostawiony w dawnym zagłębieniu bruk bardziej pizyciągał
by uwagę i stanowiłby większą atrakcję
dla przechodniów i turystów. Dlaczego
więc ostatecznie został on wyniesiony
do poziomu całego placu? - Chcieliśmy
w ten sposób l.IJ'dknąć problemów, dużych
zmian projektów i kosztów. alejednak również upamiętnić i uwidocznić to znalezisko
(apd)
-mówi GrzegorzPełka.
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Arkadia
N

am wszystkim nazwa Arkadia

kojarzy się przede wszystkim
z podłowicką miejscowością
i pięknym parkiem romantycznym założonym przed dwoma wiekami przez Helenę RadziwiHową. Właścicielka dóbr
nieborowskich zakładając i planując park
z licznymi budowlami o śródziemnomorskim charakterze nawiązywała do grec;..
kiej mitologii, wedle której Arkadia to kraina spokoju, ładu, sielankowej, wiecznej szczęśliwości i beztroski, gdzie pasterze wypasali na zielonych łąkach
swoje stada. Współczesna grecka Arkadia to kraina obejmująca środek Peloponezu, gdzie o tej porze roku jest absolutną niemożliwością znalezienie kawałka zielonego pastwiska, a nieliczne
stada krów przypominają swoim widokiem te, które widziałem kiedyś w starym Delhi. U owieczek biedę przykrywa
warstwa wełny, a najwięcej szczęścia
mają (najliczniejsze zresztą) kozy, którym jak wiadomo na śniadanie, obiad
i ~olację wystarczy stara miotła.
ubiegłym tygodniu miałem okazję przejechać samochodem
Peloponez wzdłuż i wszerz,
więc i na Arkadię poświęciłem sporo
czasu. Arkadyjskie drogi, w większości górskie, a więc kręte i na ogół niezbyt dobrej jakości, wąskie i z marnym
asfaltem, jeszcze w jednym przyporninają Polskę. Pełno otóż przy nich kapliczek, które - jak u nas krzyże - mają
uczcić tych, którzy w tym miejscu stracili'źycie przenosząc się na stałe do krainy wiecznej szczęśliwości. Owe ka·pliczki bywają bardzo różne. Jedne
wykonane są z blachy, metodą trochę
chałupniczą, więc te, które mają po kilka lat pokrywa juź rdza. Do takich kapliczek na ogół wkłada się fotografię nieszczęśnika, lampkę i oliwę w butelce,
żeby w każdej chwili moźna było uzupełnić w lampce paliwo. Są kapliczki
- miniaturki prawosławnych cerkiewek.
Te są bardziej eleganckie, a ponieważ
popyt jest spory, więc i podaż za nim
nadąża. Taką mini-cerkiewkę do usta-

W:

KIZYSZ10f~
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SPOZA _\
KADRU

wienia przy drodze można kupić w każ
dym niemal większym sklepie z wyrobami ceramicznymi i na placach, gdzie
sprzedaje się sadzonki drzew i krzewów.
Bywają też kapliczki marmurowe, bardzo eleganckie, wykonywane zapewne
na indywidualne zamówienia. Na samym
południu' Peloponezu, na egzotycznym
swą niezwykłą surowością krajobrazu
półwyspie Mani (gdzie nawet grecki diabel mówi .dobranoc"), widziałem też kapliczki z ciosanego kamienia, ale tego
budulca na Mani jest akurat w· nadmiarze. Domy mieszkalne, budynki gospodarskie, cerkiewki, a nawet ogrodzenia
pastwisk, ubożuchnych w strawę dla
zwierząt - wszystko z kamienia.
ez względu na rodzaj materiału,
z którego wykonana jest kaplicz
ka, musi budzić zadumę ich liczba świadcząca niestety bardzo źle
0 .wyczynach" młodych zazwyczaj,
greckich kierowców. Przez kilkanaście
kilometrów krętej, górskiej tlrogi przecinającej ze wschodu na zachód Arkadię,
nie było chyba zakrętu bez takich .dodatków". Na kilku widywałem nawet po pięć
- sześć, choć gwoli prawdy niektóre
spośród przydrożnych kapliczek upamiętniają nie tylko tych, którzy na drogach
stracili życie. Są bowiem i takie, które wyrażają wdzięczność za ocalenie w groźnym wypadku, ale te akurat nie mają
oczywiście zdjęć, lampek ani buteleczek
z oliwą. Taki.eh jest jednak niewiele.
sprawa to często fatalne ozna
kowanie dróg. Na dodatek wiele dro
gowskazów zamazanych jest dokładnie przez fanów grafitti, a widziałem
nawet jeden - i to na rozstajach dróg
- który pełnił funkcję podkładu pod plakat
wyborczy jakiegoś lokalnego matadora.
W Grecji lokalne wybory teź są już za
pasem. Mają się odbyć w połowie pażdziemika, więc wszędzie czuć juź przedwyborczą gorączkę. Mam nadzieję, że
żadnemu z wspierających naszych kandydatów na radnych czy wójtów taki pomysi nie przyjdzie do głowy. Nawet, jak
będą to kandydaci z Arkadii.

B

Inna

,

ZAMIAST POMOC • OSZUKAt·(cz. m
Sprawa karna
o wyłudzenie przez byłego
kandydata na burmistrza
Łowicza, wieloletniego
radnego miejsk~ego
Stanisława

S.,

działki

budowlanej przy
ul. Podleśnej w Łowiczu,
toczy się przed łowickim
Sądem Rejonowym.

Bezgraniczne zaufa•.llie
do oskarżonego i groźby
Wszyscy świadkowie, którzy zezna-

wali tego dnia, z wyjątkiem burmistrza,
zgodnie potwierdzali, że małżeństwo M.
bezgranicznie ufuło oskarżonemu i to było
główną przyczyną ich kłopotów. Rafał
M. mówił też o groźbach kierowanych
pod jego adresem przez Stanisława S.

- Było to w grudniu 2003 roku, w godzinach wieczorowych. Oskarżoey do mnie
zadzwonił na telefon komórkowy i powiedział, żebym się dziesięć razy zastanowił
a ostatniej rozprawie rezna-wał syn zanim stanę przeciwko niemu - zeznawał
polazywdz.onego Adama M. - Rafał Rafał M.

N

Twierdzi, że bał się nie tylko o zdroM„jego żona Sylwia, znajoma pokrzywdzonychDanutaN. oraz bunnistµLowi- wie i życie swoje, ale również żony idziecza Ryszard B. Ich zeznania pogrążają ci. - Obawiałem się, że oskarżony mógłb'f
StanisławaS.

Przypomnijmy, że pokrzywdzonymi
w tym procesie są Adam i Maria

mnie pobić, a może nawet porwać moje
dziecko- zeznał Rafał M.

zaniżonej cenie. Rafał M. miał przypro- ·
wadzić

klienta, który za łódź chciał za55 tys. zł. Adam M. jednak nie
sprzedał mu łodzi. - Pewnie był pod wpły

płacić

wem

oskarżonego,

że znajdzie

świadek. Według niego działka na Podleśnej, która jest główną przyczyną sporu, miała być sprzedana oskarżonemu
wyłącznie tymczasowo - do momentu
znalezienia lepszego kupca, który zapłaci za nią cenę rynkową. Przypomnijmy, że działka była warta ponad 300
tys. zł, zaś oskarżony zagłacił za nią 95
tys. zł.
Rafał M. potwierdził też, że słyszał
od rodziców, iż pożyczali oni pieniądze,
żeby przekazać oskarżonemu na łapów
kę dla burmistrza Łowicza, który miał
w zamian za to odstąpić od pierwokupu
działki.

O sprzedaży przez rodziców działki i łódki dowiedział
się już po dokonanych transakcjach. Telefon z groźbą od

M-niegdyś:znaniłowiccypu.ed
siębiorcy,ludziewówczaszamoż
ni,orazichsynRafilłM„któremu
oskmżony miał grozić. Prokuratura zaIZUCa Stanisławowi s„ że

oskarżonego dostał już póź

wyłudziło<!malżeństwaM.dział
kęwsąsiedztwieLaskuMitjski~
go w Łowiczu, pIZY ulicy Podl~

śntj,owartościprawie 2 90tys.zł

oraz łódż motorową typu BALT
660 wartości 50 tys. złotych.
Ponadto miał wyłudzić od mał
ż.eństwa M. 20 tys. zł, twierdząc,

°

że wręczył tę kwotę bunnistrz.o...

wi Łowicza w :zamian za odstąpienie i.rrzędu od prawa pierwo-

kupu ttj działki przez miasto.
Ponadto prokuratura zarzucąmu, że razem z małżeństwem

który obiecywał mu,
lepszego klienta - twierdził

Brama do posesji przy ul.
do małżeństwa M.

M. wyłudził poświadczenie nieprawdy
w aktach notarialnych dotyczących
sprzedaży działki. Współudział małżeń

stwa M. w tym procederze, polegającym
na zaniżeniu wartości działki, wyłączono
do odrębnego postępowania.
W 'tym samym akcie oskarżenia prokuratura dodatkowo zarzuca S. groźby

~------------------------~ karalnekierowaąedoRafałaM.

Podleśnej należącej kiedyś

niej. Jego zdaniem oraz zdaniem jego żony telefon miał
spowodować to, żeby nie namawiał rodziców na wystą
pienie przeciwko oskarżone
mu na drogę sądową.
Pomimo tego, że od grudnia 2003 roku nie kontaktował się z oskarżonym, twierdzi, że nadal się obawia, iż
może on spełnić groźny. Jako
przykład podaje zdailzenie ze
stycznia tego roku, kiedy to
oskarżony miał próbować

potrącić samochodem jego
Świadek uważał, że oskarżony jest
matkę. Sprawa ta została wyłączona do
,,zdolny do różnych rzeczy''. Nie potraodrębnego postępowania. Świadek podfił jednak jednoznacznie określić do jakich. -Mamamówiła,żejejteżgrozil, ostrze- czas zeznań był bardzo zdenerwowany.
Podobnie zeznawała po chwili jego
gała mnie przed nim, mówiła żebym nie wychodził z domu - zeznawał Rafuł M. świa żona Sylwia. Ona również obawiała się
dek opowiadał również przed sądem histo- nie tylko o swoje zdrowie, ale głównie
rie związane ze sprzedażą oskarżonemu o zdrowie dzieci.
łodzi motorowej marlci BALT po :znacznie
dok nastr.15
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1
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Tel. 046/838·21·68, 046/838-21-28;
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I
I

na TARGOWISKACH MIEJSKICH wŁOWICZU, 1
SOCHACZEWIE, SKIERNIEWICACH,
1
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1

IO
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BYĆ MOŻE MASZ PROBLEM I NIE WIESZ,

GABINET

REHABILITACJI

dr hab. n. med., SPECJALISTA ENDOKRYNOLOG

Katarzyna Winczyk - co drugi wtorek
w godz. 14-16 (zapisy tel. 837-36-56)

SPECJALISTA CHORÓB PŁUC, ALERGOLOG, PEDIATRA
Bożena Kucińska-

czwartki w godz. 11-15.30

Bolanowska- środy w godz. 13-16
SPECJALISTA NEUROLOG (umowa z NFZ)
Witold WYDych - codziennie w godz. 8-10
(1CH2 i 16-17 .3ó - ul. Krakowska 4), tel. 0603-099-810
Elżbieta

• LECZENIE BÓLÓW KRĘGOSŁUPA

• Apatię I Zmęczenie
• Zawroty głowy i słabszą pamięć

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

Wszystkie te zaburzenia

(zapisy tel. 837-36-56)

w godz. 11-12, tel. 0602-276-728

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

ALEKSANDER JANOWICZ

specjalista pediatra

Malszyce 16, 99-400 Łowicz, tel. 046-838-99-70
(dojazd: autobus nr 3) Przyjmuje: 8.00-10.00i18.00-19.00

UMOWA Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA

KUŚMIERCZTii

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

PRYWATNY GABINET

• UMOWA Z NFZ NA, PROTEZY~
• WYBIELANIE Z BOW LAMP "'

KRZYSZTOF
GINEKOLOGICZNO-POŁOiNICzy

DIAGNOSTYKA w tym USG

KR~GOSlUPA
WKASZ KAYICZYllSKI

• dyskopatie
• rwa kulszowa
• przepuklina krążkowa
• skrzywienie i bóle kręgosłupa
_ • bóle głowy, szyi i karku
• bóle rąk i nóg

Kr(Eysztof Ciesielski
specjalista chirurg

EKG

USG

R-a 2

GŁOWNO, UL. KILIŃSKIEGO 25
(RÓG PIĄTKOWSKIEJ)
TEL. 042 7·107-400
z ul. Sikorskiego na ul. Swiętojańską 1/3 pokój nr 7
godziny otwarcia pozostają bez zmian (8.00-11.00)

Serdecznie zapraszamy

K..YsiYr1aD1Jliorobnik
Przyjmuje w godz. 1000-1200, 1600-1800

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

•Badania kierowców, EKG
Łowicz ul. Turystyczna 4,
tel. 0-603-709-329, 837-68-79

ul. Armii Krajowej 2
tel. 0691-705-314, (046) 837-59-30
R-1121
www.leczenie-kre os/u a.net

16.00-18.00

UZGODNIENIU TELEFONICZNYM

R·l219

ORTOOONCJA KO~ULTACJf

lfK STOJ. IO(l(OWSN PA'lłt
w gabinecie dr Martyniaka
ul. 3 Maja 2111, tel. (0-46) 837-44-12,~
0501-707:969, 0602-243-836 wgodz. 14-16 "'

Łowicz,

iii
~

• ZABIEGI CHIRURGICZNE • WIZVTY DOMOWE
• ESPERAL • OBDUKCJĘ SĄDOWE
• ODTRUCIA POALKOHOLOWE • BADANIA SPORTOWCÓW
tarczycy • sutków • jamy brzusznej • nerek
• • pęcherza moczowego • prostaty • ciąży _
• narządów rodnych • dziecięcego .stawu biodrowego ~

USG••

Głowno,

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

DR NAUK MEDYCZNYCH

tel. 0-602-264-817

planowe - soboty w godz. 11.00-19.00

Gabinet Lekarski

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

sobota

11.00-12.00

PRZYJMUJE:
• ZDUNY 46A (biurowiec GS·u)
sobota 800 • 1230
• ŁOWICZ, Stary Rynek 8 (uzgadniać telefonicznie)
WIZYTY DOMOWE, RECEPTY NA LEKI - ULGOWE~

r

SPECJALISTA
CHORÓB SKÓRY

•

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

..

~
;f

LOGOPEDA
[!łfk]~Jg~~~IA
=

Dr nauk medycznych

~

JOLANTA
PIETRZAK

i;::::::r==:rJ

specjalista laryngolog
badanie audiometryczne słuchu
Przyjmuje wsoboty: 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 ~~
\..

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

dr Małgorzata Sembrat

BADANIA USG

tel. 0501-524-439

WYMO~

Łowicz, os. M. Konopnickiej 6125, tel. (0-46) 837-46-65 ~

~

~
~

O

OFERUJE PAŃSTWU
• studnie kanalizacyjne:
- szczelne łączone na uszczelkę
- łączone na zaprawę
• stropy teriva
• kręgi, przepusty

•
D

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

1

galanterię betonową

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

MIAŁES

~

WYPADEK

. jako pieszy, pasażer, kierowca

W GODZ.

,,;;;;;..

16.00

PORADYPRAWHE

wskutek wypadku
DOJAZD
nie otrzymałeś odszkodowania z OC sprawcy
jako zadośćuczynienia, odszkodowania z tytułu DO KLIENTA
utraconych zarobków i pogorszenia sytuacji rodzinnej,
renty wyrównawczej z tytułu zwiększonych potrzeb
szkody
do
·odszkodowanie

~

16.00-18.00

USŁUGOWA

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

•nadproża

bliski ci

~cml

nekolog-p·otożn

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

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

•kostkę brukową

•bloczki betonowe
• pustaki zasypowe

·BEZPŁATNE
l.J06I ••ktoś zmarł
JO-ANNA WALCZAK DER I ATO
A PRAa
ft
ik
gi
D
t1f
było niewspółmierne wyrządzonej
ŁOWICZ, OS. GÓRKI, ul. Zagórska 4
ul. Armii Krajowej 38 w
ZGlOS SIĘ
KAŻDY CZWARTEK
PRZY
_______... , DO_NAS ~~~fil :lr~~~t ;~~ 0Jgj~~9~~:;~z~
____________
..... ZAPISY
046 837-15-96
tel. .._.._
od

Mlft I ·
1-

• jęczmień • żyto • pszenżyto
• pszenica • ozime

FIRMA

mgr Elżblete Kowellk

USUWANIE WAD

. NASIONA

KWALIFIKOWANE

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

GŁOWNO,

PILNIEJSZE PO UZGODŃIENIU TELEFONICZNYM

lekarz chorób wewnętrznych

16.00-17.00

Roman Wasilewski

N

CZYNNY:
środa

LEKARZ INTERNISTA
WIZYTY DOMOWE

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

EWA GUZOWSKA·BARTNIAK
specjalista neurolog
os. Kostka bi 1 (obok apteki)

ŁOWICZ,

SPECJALISTA POŁOŻNICTWA
I GINEKOLOGII

GABINET NEUROLOGICZNY

LEK. ANDRZEJ WITECKI
- przyjmuje po l 5-tej
Stary Rynek 9/1 O m. 13
tel. 046 83 7-35-59

GABINET LEKARSKI
lek. med.
Leszek.Sobczyński

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

•!•bóle, zawroty głowy
•!• choroba Parkinsona
•!• bóle kręgosłupa
•!• ne~wice
•!• padaczka
•!• stwardnienie rozsiane
•!• wizyty domowe

NA BÓLE KRĘGOSŁUPA, NÓG, BÓLE GŁOWY

PIOTR OLEJNIK

specjalista chorób wewnętrznych

Łowicz,

Stryków, ul. Warszawska 94

Łowicz,

MASAŻ LECZNIClY NA FOfELU MASUJĄCYM • GRATIS

.....

LECZENIE

oraz leczenie ·na miejscu
Łowicz, ul. Ułańska 2 w „Medyku", li piętro
czynny codziennie godz. 15.00-20.00
wsoboty po uzgodnieniu telefonicznym
Tel. (046) 837-00-10, tel. kom. 0601-254-571

i skutecznie leczyć. Dlatego warto pomóc sobie.

IWONA OLEJNIK

LECZĘ DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH

Specjalista
ginekolog - położnik - cytolog

środa, piątek-

diagnozować

lekarz medycyny

Adam Rogowski-Tylman- piątki w godz. 16-19
(wtorki w godz. 16-19 w gabinecie przy ul. Długiej 18a)

POZOSTAŁE DNI PO

wnikliwie

Gabinet Lekarski

dr n. med., SPECJALISTA CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ

CZYNNE: poniedziałek,

można

Konsultacje odbywać się będą w NZOZ ARS MEDICA, ul. Zduńska 52 w dniu 21 i 28.09.2006 od godziny 900 •
Na konsultacje prosimy zapisywać się w REJESTRACJI W ARS MEDICA
lub telefonicznie pod numerem (046) 837-38-32.
R·1272

SPECJALISTA DERMATOLOG
Zblpiew W'rolliecki- poniedziałki w godz. 15-16,

PEŁNA

• Brak motywacji i energii do działania
• Rozdrażnienie
• Senność w ciągu dnia

• Miewasz pogorszenie nastroju

e Trudności w koncentracji

• LASER • MASAi •TERAPIA MANUALNA

SPECJALISTA ORTOPEDA - TRAUMATOLOG
Ja...sz Dubas - czwartki w godz. 16-18
SPECJALISTA UROLOG
Andrzej Menlluś - poniedziałki w godz. 16-18
dr n. med., KARDIOLOG, SPECJALISTA CHOllÓll WEWNĘTRZNYCH
"-sz Kajllos - co drugi wtorek w godz. 16-18

piątki

JAI( SOBIE. 'POMÓC?

mgr. rehab. Halina i Michał Sadowscy
Głowno, ut. Swoboda 23, tel. (042) 719-15-96

PSYCHIATRA

13

Prowadzimy sprawy,

0

FIRMA P.P.H.U. „SUN-DAY"
(dawniej „SANDY")

zatrudni
PRZEDSTAWICIELA
HANDLOWEGO -

WYMAGANIA:
•·wykształcenie minimum
• prawo jazdy
• dyspozycyjność

Podanie
Łowicz,
.

średnie

proszę kierować

na adres:

ul. Armii Krajowej 25, tel. 046/837-37-37
~-

14

..

OBYTO Yt .DOBRY NAWYK
Zaopatąone

w foliowe worki
i rękawice dzieci
i młodzież
z większości naszych
szkól wyruszyły
w piątek 15 września
na „Sprzątanie
świata", akcję, która
rozpoczęła się tego
dnia i trwała 3 dni.
zieci z przedszkola „Wiosenka" na os. Górki już po śnia
daniu miały zajęcia poświęcone
ekologii i segregowaniu śmieci. Po
nich, w kilkuosobowych grupach
wyruszyły ze swoimi wychowawcami na ulice osiedla. Sprząta
nie w wykonaniu przedszkolaków
nie mogło trwać zbyt długo, bo około 20 minut. Wszystko po to, ż.eby
dzieci nie 2'1D<(CZYĆ, a przez to nie
zniechęcić, ale każ.de z nich do swojego worka zbierało śmieci.
Z kolei uczniowie klasy Ilia
gimn~zjum w Zespole Szkół
ż Oddziałami Integracyjnymi na
os. Bratkowice z wychowawczynią Ewą Stępniewskąpojechali rowerami do lasu miejskiego. Po
sprz:ątaniu spotkali się przy
wspólnym ognisku. Pozostali
uczniowie na lekcjach przyrody
i biologii wychodzili sprzątać drogi,
parkingi i tereny zielone osiedla
i pobliskich ulic. - Akcja jest co-

śmieci, jakie uczniowie klasy VI b
zebrali na niezagospodarowanym
terenie między Bratkowicami
a ulicą Ułańską.
Podobnie jak w Łowiczu, sprzą
tano też w okolicZllych gminach.
Na przykład w szk.ole w Bocheniu w gminie Łowicz Sprzątanie
Świata rozpoczęto od konkursu
plastycznego "Ja i moja planeta
Ziemia". Po blisko dwugodzinnym
malowaniu, najmłodsze dzieci
wyciągnęły ze szkolnego magazynku grabki i zmiotki i wyszły
porządkować teren przy zielonym
boisku szkolnym. Starsi uczniowie, pod okiem opiekunki samorządu Magdaleny Zielińskiej, zajęli się najpierw posadzeniem drzewek zakupionych z pieniędzy
otrzymanych z gminy. Każda ze
szkół dostał bowiem w tym roku
od gminy około 300 złotych na
zorganizowanie akcji ekologicznych. Po posadzeniu kilku drzewek grupa starszych uczniów

Uwzględnić potrzeby czytelników

P

rzez cały rokprosimy naszych
czytelników o to, by zglasmli
jakich książek poszukują,
z jakimi jest problem w innych placówkach. Notujemy to wszystko

niku placówka otrzyma wyczekiwaną ministerialną dotację - 19 tys.
zł, za którą kupi kolejne 800 woluminów.
Będą topu.ecie wszystkim książki
z myślą o 1IOJ.IYCh zakupach. Prosi- popularnonaukowe, z zakresu litemy takie nauayci.eli i uczniów szkól ratury pięknej, gdyż wiele osób szuodostar=nienam list lektur- mówi ka powieściowej klasyki, a także lekdyrektor Powiatowej Biblioteki Pu- tury dla szkół gimnazjalnych i podblicznej w Łowiczu Renata Frączek. stawowych, gdyż na te jest duże
Kierując się tymi wytycznymi bi- zapotrz.ebowanie, a do tej pozy biblioteka już zakupiła za ponad 6 tys. blioteka dysponowała tylko lektuzł 190nowychksiążek. W paździ.er- rami do szkół śrechńch.
(wcz)

Wpiątek promocia Roczników to.wickich
Spotkanie promocyjne Ili święcone pamięci śp. księdza Zbitomu wydanych w tym roku gniewa Skiełczyńsldego, wiele miejKlasa VI z SP z Bochenia porzą:Jkuje przy pomniku T. Kościuszki Roczników Łowickich odbę· sca poświęcone jest dziajom miasta
dzie się w Łowickim Ośrod· Łowicza i łowickiego szkolnictwa.
wy, wyrównany, nawieziona zoNie był to jednak koniec akcji. ku Kultury w najbliższy pią· Na uwagę ~ąmateriały z sesji
stała nowa ziemia, rozplantowa- Kilkoro chętnych uczniów pod- tek, 22 września, o godzinie naukowej dotyc::zą;tj d:zialalnOOci. społec::znikowskiaj na terenie Łowicza
na, zasiano trawę. jęło się kontynuować ją jeszcze 18.00, wstęp wolny.
Podczas spotkania będzie można
Podczas grillowania, które po- następnego dnia - w wolną od na-

rzeci tom Roczników Łowie
tem zorganizowano, podsumowa- uki sobotę. Pod opieką nauczykich przygotowanych przez
ciela zajęli się zbieraniem alumiŁowie-kie Towruzystwo Przyniowych puszek oraz 2:_!JŻytych
baterii wśród mieszkańców wsi. jaciół Nauk ukazał się w roku jubileW ciągu jednego dnia w Boche- uszu 870-leciamiastaŁowicza. Wyniu udało im się zebrać kilkadzie- dawcąjest Łowicki Ośrodek Kultu1)', jednak wydawnictwo przygotosiąt puszek i około 3 kilogramów
wane
zostało przez działaczy
zużytych baterii.
W ubiegłym roku szkoła za ŁTPN. Tom otwierają teksty poudział w akcji recyclingu otrzy~
~ław nagrodę 29-calowy mar- GOK Domaniewice
kowy telewizor, drobny sprzęt
sportowy, książki o tematyce ekologicznej do biblioteki i pomoce
dydaktyczne o wartości około 800
Od wtorku 19 września
złotych. - Pożytek z tego jest po- w Gminnym Ośrodku Kulb.Jry
dwójny. Uczniowieprzyzwyczajają w Domaniewicach czynna jest

T

- mówi Beata Kapusta, nauczycielka przyrody w szkole podstawowej i biologii w gimnazjum.
Według niej zauważalne jest, że
z roku na rok ubywa śmieci, choć
być może nie wszędzie: - Przy- Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 podczas
najmniej na osiedlu jest czyściej. nu między os. Bratkowice a os. Kostka.

dem na to były reklamówki pełne

Powiatowa Biblioteka Publiczna

Kardynał

roczna i dzieci znająjużjej zasady

Z obserwacji wiem jednak, że na
łąkach, w miejscach bardziej dzikich, jest znacznie gonej. Dowo-

21.09.2006 r .

się

do segregowania odpadów,
a szkoła ma dodatkowe pomoce, które
są wykorzystywane z pożytkiem
sprzątania tere- dla uczniów - uważa Magdalena
Zielińska.
(mwk, mak)
rozmawiają o tym w domu,

na

kupić zarówno ten tom Roczników,
jak również dwa poprz.eclnie. s~
daż wydawnictwa odbywa się regulamie w LOK przy ul. Podrzecznej oraz w Centrum Informacji Tucystycznej na Staiym Rynku ·
w Łowiczu. Książka jest w cenie
25 złotych.
(mak)

zdięciach Taflińskiego

sława Dziwisza w Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Przypomnijmy, że wizyta ta
wystawa fotograficzna prac miała miejsce 8 września. Ponad
Radosława Taflińskiego.
60 prac Tallińskiego, powiększo
nych do formatu A3 i A4, można
Tym razem tematem zdjęć nie są oglądać w godzinach pracy ośrodka
dalekie i egzotyczne podróże, lecz do 29 września
niedawna wizyta kardynała Stani(mwk)

przeszła

przed pomnik Tadeusza ny zostałpizedpołudniowy konkuis
Teren przy pomniku plastyczny. Nagrodzonych zostało
został uprzątnięty z suchej tra- 12 najładniejszych plakatów.

Kościuszki.

Kredyty na dowód:
do 15.000 z•
Kredyty bez zabezpieczefi: do 20.000 z•
Maksymalnie:
do 40.000 z'
Okres kredytowania:
do 60 miesiicy
Decyzja kredytowa:
od 7 minut
Minimalny dochód:
od 400 z•
Programy redukcji rat: do 50% nilSZe raty

tawicz, Nadbzurzańska41, tel. 0·46·831·88·13

POLECA:
•!•glazurę, terakotę,

kleje, fugi

GRUPA PA~DYZ

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

~.
~~·

opoczno
Ceresit
IAUTECHNIK

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

a:
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ZOSTANĄ

W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH

JÓZEFA GRUZIEL U936~2oos1

ózefa Gruzie! z domu Świątek urodziła
się 15 stycznia 1936 roku we wsi Dą
brówka pod Zgierzem, gdzie spędziła swoje
dzieciństwo i lata wczesnej młodości.'
Pochodziła z rodziny chłopskiej . Jej nr
dzice, Janina i Eugeniusz, wspólnie prowadzili niewielkie gospodarstwo rolne. Pani
Józefa była najmłodszą z trojga ich córek
Oprócz niej w domu wychowywały sięjesz
cze Adela i Katarzyna. Żadna z nich nie
związała swego życia z pracą na roli, choć
pani Józefie było do tego najbliż.ej. Od najmłodszych lat lubiła pomagać ojcu w pracach gospodarskich. Doglądała inwentana,
dbała o przydomowy warzywnik. Te nawyki pozostały jej do końca swoich dni.
Choć los związał ją z miastem, to na działce
wszystko musiało być zawsze idealnie zadbane, musiało lśnić przykładem.

J

PoukończeniuLicemnOgó~

go w Zgierzu pani Józefa zamierzała kontynuować naukę w szkole pielęgniarskiej. W
ogólniaku była prymuską, nauka nie sprawiała jej kłopotu, los sprawił jednak, że na
jakiś czas musiała zmienić swoje plany. Matka umarła wcz.eśnie, siostry wyszły za mąż i

zamieszkały daleko od rodzinnych stron, a w

pulatnie planowała każdy letni urlop.
tylko schorowany ojciec, / -Każdego lata wyje:żdż.aliśmyw inne miejsce,
który zapisał: pani Józefie gospodaratwo. Po nad morze albo w góry. Dziwilasię, dlaczego
śmierci ojca została w nim sama - Gdyby niemajużwcz.asówpracowniczych.Mówila,
wówczas pojawił się jakiś kawaler ze wsi, że dla dzieci i rodziców to byW prawdziwe
kandydat na męża, kJ.o wie, mo:że mama nie dobrodziejstwo - wspomina OOika Teresa.
.7.decydo:walaby się sprzedać gospodarstwa. .
iedy córka pani Józefy wyszła za mąż
A tak uznała, że nie da sobie rady- opowiada
i na świat przyszła wnuczka MichaTadeusz, syn pani Józefy.
lina, babcia pomagała w jej wychowywaujostwo pani Józefy ze strony ojca niu. Pomoc ta była niezwykle przydalna,
pomogło jej w zakupie niewielkiego bo obydwoje rodzice Michaliny pracowali
domku na Osinach w Głownie. Tutaj też w Łodzi. Babciillubiłazabieraćmaląnaswoją
poznała swojego przyszłego męża - Jana działkę. Nawet kiedy Michalina miała już
Gruźla. Pobrali się w cz.eiwcu 1959 roku, kilkanaście lat, dużo czasu spędzała z babkiedy pani Józefa pracowała już w głowień cią, To do niej biegła poradę i jej się zwierzaskiin magistracie. Rok później na świat pizy- ła. Kontakt z wnukami ze strony syna był
szedł ich syn Tadeusz, a dwa lata po nim nieco lużniejszy z uwagi na odległość dzieOOika Teresa. Matkę z córką łączyła bardz.o lącą rodzinę. Tadęusz Gruzie! poszedł na
silna więź, o wszystkim sobie mówiły, nie studia do Gdańska, tam założył rodzinę i
miały przed sobą tajemnic. Pani Józefa była mieszka do dziś.
zresztą osobą z natury życzliwą, trudno było
Nagła śmierć pani Józefy zaskoczyła całą
wyprowadzić ją z równowagi. Dzięki temu, rodzinę. Wylew był tak silny, że lekarz.om
że obowiązki domowe dzieliła z mężem, mia- nie udało się jej uratować. Zmarła
ła czas na to, aby dużo czasu poświęcić pra- 23 kwietnia 2005 roku. W parnię.ci najbliż
cy społecmej w komitecierodzicielskim,je:ź szych pozostanie zawsze jej uśmiechnięty
dzićzdziećmi na szkolne wycieczki i1p. Skro- wyraz twarzy i miły ciepły głos.
(eb)
Dąbrówce został

ł

ODESZLI OD NAS (8-17.09.2006 r.)

8 września: Paweł Dwórski, 1.43, Kurabka; Władysława Łopata, 1.85,
Nowy Złaków; 9 września: Grażyna Barańska, 1.32, Łowicz; 1Owrześnia:
Bogdan Urbanek, 1.68; Barbara Deredas, 1.64, S<?Chaczew; 11 września: Edward
Grabowicz, 1.70, Goleńsko; 12 września: Stefan Slusarek, 1.85; 14 września: Karolina Krystjanik, 1.50, Roz.dzielna; Stanisław Brodecki, 1.81; Stanisław Szaleniec, 1.60,
Łowicz; 15 września: Barbara Sieczkowska, 1.51, Retki; 16 września: Genowefa
Dałk:iewicz, 1.86, Wiśniewo; 17 września: Stanisława Kupisz, 1.73, Nowe Uuny;
JózefWożniak, 1.73, Głowno;
'

Wyrazy współczucia
Rodzinie zmarłego

K

ś.P.

ANTONIEGO
OLEJNICZAKA

W

inicjatora budowy ZPOW w Łowiczu,
wieloletniego Prezesa ZPOiW w lQwiczu,
człowieka o wielkim sercu

składają

zarząd i członkowie

R-1274

Wyrazy

głębokiego współczucia

WALDEMAROWI SZALEŃCOWI
z powodu

dok ze str: '12

Zamiast pomóc • oszukał (cze li)
P

otwierdziła, żejej zdaniem grożby kierowane do męża miały spowodować
zaniechanie namawiania rodziców do występowania na drogę prawną przeciwko
oskarżonemu w związku z wyłudzeniem
działki. - Po tym telefonie mąż mi mówił, że
musimy teraz na siebie bardziej uważać, i na
dzieci też. .. - zeznała Sylwia M
Potwierdziła, że o fikcyjnej sprn:daży
dzial:ki wiedzą od teściów. - Z tego ro~
tam, to najpierw oskariony wproponowal,
że pożyczy teściowi 24 tys. zl, a w zastaw weźmii! łódź wartą 50- (i() tys. zł. Za tepieniąize
splacono h~ nałoi.oną na ~przez

hipotdcę,którąnałożyłWSwwysokościoko
Io 24 tys. zł- Oskarimypołożył w mq"ej obocnościnasflJle24tys.złi:zosugerowaJ,żezahez
piazeniemtejpażyc:d<imabyćł/xika.1bjapisa
lam wnowę kupna-sprzedaży ponieważ tegp
ŻJ.t2YIY sobie sfnN!Y- zezmla Damla N.
Nie umiała odpowiedzieć na pytanie, dla-

czego była to umowa kupna-sprzedaży,
skoro łódka miała być tylko zabezpieCzeniem pożyczki. Pooadto świadek zeznała,
że już po podpisaniu aktu notarialnego na
spnedaż działki na ul. Podleśnej nadal szukali kolejnego kupca, któremu mieli zamiar
sprzedać działkę za cenę rynkową-Pan O.
dawał za nią 2(i() Ó'S. zł, ale oskarżony p<r
wiedział, że to za mało. Potem miał być kolejnykupiec,PanK, kt/Jrymialwplacić 313
, Ó'S. zł_ zeznawała Danuta N.
Według niej kupiec ten w rozmowie teleroniC211ej zaią;lałwykonaniadodatkowych

ZUS.Potemoskmżonyzaproponowal.żekupi
też działkę, żeby bankjejniezlicytowal. Oskarwnymiałsplacićkredyt, laórybylpodzastaw
działki, w wysoknści 90-kilku rys. zł i dalej
mieli _szukać kupca ~ .~. - ~wala
Sylwia~ w~ me.i .~ny~ po
~C7lleJ ~działki otrzymać _pro- robótnadział:ce(min.doprowadzeniawod:y
~ę w wysokości 10% ceny ~- do budynków, wykonania ozdobnych bram
itp.). - Spytałam wtedy Adama M. czy ma

24 tysiące
od "przyiaciela"

umowęprzedwstępnąizaliczl«;.nawykona-

nie tych prac, ale on odparł, że ludziom trze!Ja iifać - zeznała świadek
Istotnym świadkiem była obshigttjąca księ
Gdy ostatecznie nie doszło do tej transakcji,
gowość 211ajoma rodziny M - Danuta N. Ze- nahoryz.oncie pojawił się kolejny potencjalny
zmła, że była świadkiem umowy ustnej po- kupiec, Zbigniew P. z Łowicza. - Zadzwonimiędzy ookamlnym a Adamem M, według lam do Adama M, że jest zainteresowany
której M miał: prz.episać działkę na ul. Podle- dziaiką, a on poprosił oskarżonego o spotkaśnej natzeCZoskarż.onego, żeby tenmógłwzią: nie.PojechaliśmydoborudoPopowa. Tamna
kredyt i spla!;ić za niego zadlużenie bankowe niego =d<oliśmy, miał zamówiony barszczyk,
Adama M. i w ten sposób pomóc mu. -Jadę aż w-=że zadzwonił i powiedzia~ że działka
nigdy nie os::ukam, uwierz Adam, że chcę ci jest 7.0StawiDna i iadnief sprzRdaży nie będzie.
pomóc. Jestem twoim wielkim przyjacielem - Tak się skończyła ta parada cyrku - ze:mala
miał mówić, według Danuty N., a>kaJżony oo Danuta N. Na pytanie sądu dlaczego Danuta
Adama M Wcześniej jednak nalciało spłacić N. ufula oskarżonemu odparła, że sugerowała

śmierci

OJCA

sięzaufimiemjakieooniegomieliAdamiMaria

M. - Darzyli go takim mufaniem,

że został

Dyrektor,

zrobiony ustnieprezesemfinny i miałją rak>-

I• „l11pówk9
dla ••r1nistrza•
Danuta N., jako osoba zaufuna małż.eństwa Adama i Marii M., była świadkiem
w jesz.cze jednej transakcji. Otóż oskarż.ony
. za:żąjał od M zwrotu 20 tys. zł., które rzekomo miał: przemaczyć na łapówkę dla bmmistu.a Łowic:za w zamian za odstąpienie od
skorzystania z prawa pieiwokupu działki
pu.ez miasto. Ponieważ M takich pieniędzy
nie mieli, z pomocą im przyszła Danuta N.,
która zaciągnęła kredyt w wysokości 5 tys.
zł., wypłaciła 6 tys. zł z karty kredytowej
oraz pożyczyła kolejne 10 tys. zł od znajomego. Z nią rozliczyć się miał: Adam M Przekazywaliśmy te pieniif!fze oskarżonemu .
razem z Adamem M - zeznała
' Kolejnym ~em był obecny burmistrz Łowicza, który oświadczył, że nie
z.darzyła się sytuacja, w której mu zo.stałyby

SERDECZNE PODZIĘKOWANIE
Wszystkim blfskim, przyjaciołom, sąsiadom i znajomym,
którzy wzięli udział wpogrzebie mojego męża

Ś.P.

BOGDANA URBANKA
składa żona

R.1273

Serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy tak licznią uczestniczyli w ostatniej drodze

ś.P. EDWARDA

GRABOWICZA
składa żona
Władysława Grabowicz

~jakiekolwiek korzyści majątkowe

w zamian za rezygnację z prawa pieiwokupu działki. Ponadto zeznał, że w ciągu ostat-

składają
Koleżanki i Koledzy

z MOPS w Łowiczu

R-1259

J.1.11Ć -1łumaczyla.

Zrzeszenia

R-1281

nichdwóchkadencjisamorntdi.!.(8lat)miasto

nigdy do1ąd nie skorzystało z takiego prawa.
Do przesłuchania zostało jeszcze blisko
dziesięciu świadków, w tym między innymi
rektor Mazowieckiej Wyższej Szkoły HumanistyC'ZJlo-PedagogiC'ZJlej w Łowiczu, który u.ekomo interesował: się kupnem działki.
Dalszy ciąg rozprawy w listopadzie.
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Była

września zmarła ORIANA FALLACI

wielkim dziennikarzem, wzorem intelektualnej przenikliwości,
odwagi i determinacji w obronie wolności
i Europy takiej, jaką kochamy

(mak)

Wojciech Waligórski
redaktor naczelny Nowego Łowiczanina
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - REKLAMA -

Oni

zagraiaią

Od 13 września policja zatrzymała
następujących nietrzeźwych kierowców samochodów I rowerzystów:
13 września: w Kiernozi 35-letni
Krzysztof A. jechał samochodem osobowym marki Cinquecento (1,23 mg/dm 3
alkoholu), w Bielawach 29-letni Marcin
J. jechał Nissanem Primera (0,53 mg/
dm 3 alkoholu},
14 września: w Natolinie Kiemozklm 45letni Tadeusz t. jechał rowerem (1,15 mg/
dm3 alkoholu~ na trasie numer 2 w Zabosło
wie Dużym w gminie Łowicz Roman G.
z NOj. wlełkopolskiego jechał samochodem

--~-----

naszemu iyciu

ciężarowym marki Scania (0,94 mg/dm3 alkoholu) i spowodował kolizję z innym pojazdem, w Zielkowicach w gminie Łowicz 48letni Ryszard Sz. jechał roWerem (1,39 mg/
dm3 alkoholu), na ulicy Blich w Łowiczu 51letni Ryszard O. jechał rowerem (1 ,05 mg/
dm3 alkoholu),
15 września: na ulicy Chełmońskiego
w Łowiczu 62-letni Tadeusz O. jechał rowerem (0,95 mg/dm 3 alkoholu),
16 wneśnla: w Brodnym Towarzystwie
w gminie Kiernozia 18-letni Łukasz S. z powiatu gostynińskiego jechał rowerem (0,67
mgldm'.' alkoholu),

na

18 września:
ulicy Kaliskiej w Łowiczu
33-letni Grzegorz Z. jechał rowerem (1,22
mg/dm 3 alkoholu), na ulicy Warszawskiej
w Łowiczu 59-letni Stanisław K. jechał rowerem (0,49 mg/dm3 alkoholu}, na ulicy Sikorskiego w Łowiczu 34-letni Artur M. jechał rowerem (0,73 mgldm3 alkoholu), w Stroniewicach w gminie Zduny 32-letni Sylwester S.
z powiatu zgierskiego jechał ciągnikiem mar1<1
Ursus {0,26 mg/dm3 alkoholu). Na życzenie
zatrzymanego pobrano mu również krew
do badań pod kątem zawartości alkoholu.
19 września: na ul. Podrzecznej w Bielawach 32-letni Maciej B. jechał samocłlo
dem malł<i Renault Kangoo (0,81 mgldm3).

H.IB SKRlYDLEWSKA
ą ;i

;•a ii i :t!i •t!1 :t•t1B I ~1·1!i1i1i I

GŁOWNO, ul. Łowicka 7/11 tel. (0-42)
ZGIERZ, ul. Parzęczewska 6, tel.

710·71·90, 719-30·24 (cżynne całą dobę)
(0-42) 717-00-00 (czynny całą dobę)
ŁÓDŹ, tel. (0-42) 672-33-33, 672·30·27 (czynne całą dobę)

• ZAŁATWIAMY FORMALNOŚCI WZUS
• WYPŁACAMY ZASIŁEK ZUS
•KREMACJE
• przewóz osób nnarłych do chłodni
• przewozy 111iędzynarodowe
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WPOTRZASKU HISTORII, CZYLI SPRAWY,·
OKTÓRYCH NIE MIELIŚMY Wl. EDZIEĆ
Nieznana historia Łowicza w powieści Mariana Guzka
Rok 1952, przedwiośnie.
Najpierw dyrektor łowickiego
Liceum Pedagogicznego,
podczas uroczystości
zakończenia roku,
przedstawia prymusa szkoły
jako tego, który jednocześnie

watnych wyższych uczelniach - napisał poTo on był tym prymusem w łowic
kim Liceum Pedagogicznym i to swoje przeżycia przypisał w powieści jej głównemu
bohaterowi, którego nazwał Filipem Waliturskim. Inne nazwiska w powieści są takż:e
wymyślone, ale postaci, które się pod nimi
kryją - prawdziwe. Młodzi, niezgadzający
się na narzuconą Polsce niewolę ucZniowiezadenuncjował największą
- konspiratorzy nie nazywali się Janek Zieliczbę chłopów uchylających
loński, Janka Mutkowska, Wiesław Lobsię od obowiązkowych
czak, Ewelina Kwiatecka - ale istnieli. Tak,
dostaw. Perfidna w istocie
jak domyślać się tylko możemy, kim był
pochwała nie jest prawdziwa
naprawdę dyrektor Liceum Pedagogicznego
występujący w książce jako Krzysztof
- nic takiego nie miało
Graszelski, przypominający uczniom, że
miejsca.
jako przyszli nauczyciele mają być ,,szermierzami idei socjalizmu" i że ich szkoła jest
illra tygodni później, takż:e w Łowi ,,na pierwszej linii frontu ideologicznego".
czu, prymus zostaje aresztowany za Lub jakie nazwisko nosił przewodniczący
udział w antykomunistycznej organizacji szkolnego ZMP Wiesław Limczak. Lub kim
młodzieżowej i po śledztwie, w którym go był z prawdziwego nazwiska więzienny
bito, skazany na 7 lat \\'ięzienia. Tyle, że oprawca przedstawiający sięjako Cyryl. Ale
·organizacja prawdziwą była. Ciężkie śleclz wszyscy byli prawdziwi.
two i wyrok też.
„w potrzasku historii" - powieść, którą
Świat zapami9tany
można od niedawna kupić w księgami Matras na Zduńskiej, odkrywa przed czytelniTak, jak prawdziwy jest przedstaWiony
kiem nieznany fragment bistoru Łowicza w powieści obraz stalinowskiej Polski i obi Polski - rzeczywistość lat stalinowskich, raz PRL lat późniejszych, aż po początek
aprzede wszystkim fukt istnienia wówczas
młodzieżowych, małych, słabych, amatorsko prowadzonych, a jednak rzeczywistych
organizacji antykomunistycznych. Rozbita
w 1952 rokuorganiz.acjaobejmającaŁowicz,
Skierniewice i Rawę Mazowiecką nazywała się Związek. Bojowników o Wolność
iNiepodległość. PodobnychZwiązków,Ru
chów, Organizacji, Armii, Lig byh> w Polsce
w pierwszych piętnastu latach PRL mnóstwo. Autor przytacza na końcu powieści
tajny dokument sporządzony dla MSW
w roku 1964, wymieniający nazwy kilkuset
takich inicjatyw. Niewielkie zazwyczaj grupki - pozbawione kierownictwa doświadcz.o
nych konspiratorów z AK, wcześniej schwytanych, rozstrzelanych bądź osadzonych na
długie lata w więzieniu - trudniły się fabrykowaniem antyreżimowych ulotek, niekiedy gromadziły broń, z reguły jednak szybko
były rozpracowywane i likwidowane.

Fikcyine nazwiska,
prawdziwi ludzie
Książka nie jest dokumentem,

a jej autor
historykiem. Profesor Marian Guzek - urodzony w Złakowie Borowym, ekonomista,
przez wiele lat pracownik naukowy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, obecnie
wykładowca na dwóch warszawskich pry-

ŁOK

osiemdziesiątych. Nie jest to obraz pełen,
ale jednak wiele mówi o tamtych latach. Śle
dząc akcję, widzimy, że nie było już prywatnej masarni i dobrej wędliny w sklepie,
w salonie w zamku w Sobocie nie urzędowali
już właściciele, chodziły ia to po nim kury.
Były obowiązkowe dostawy, nakazy pracy
i wymagana zgoda na staranie się o przyjęcie
na studia. Były nocne aresztowania, bicie

i kopanie w śleclztwie oraz strach, że poI 5 lat więzienia dla dziewczyny za
przeczytanie ulotki i udostępnienie mieszkania na konspiracyjne zebranie. I obozy
pracy.
A potem, przez dziesiątki lat, nękanie
przez SB, niekończące się próby zwerbowania do współpracy. I szara rzeczywistość
PRL, na tle której gin i sok pomarańczowy,
jakie można było kupić od obcokrajowców
przyjeż.dżających na Międzynarodowe Targi Poznańskie, jawiły sięjako powiew wielkiego świata.
Dla łowickiego czytelnika śleclzenie losów bohatera stwarza rzadką przyjemność
odnajdywania w literaturze miejsc rzeczywiście nam bliskich. Bo w jakiej innej powieści przeczytamy o randkach, na które on
i ona umawiają się w lasku II)iejskim?
„w potrzasku bistoru" nie jest wielką powieścią. Ma wiele słabości, brak jej dobrego
opracowania redakcyjnego. Ale nie w narracji przecież, nie w błyskotliwych dialogach
czy pięknych opisach szukać trzeba wartości tej książki . Jest cenrui dlatego, że wydobywa z niebytu - wtrąconych tam przez
lata cenzury, a potem przez lata obojętności
- ludzi, którzy kiedyś nie zgadzali się na
niewolę i płacili za to wysoką cenę. Przeży
wali, zwalniano ich z więzień przed temrinem, ale jeśli tylko nie szli na współpracę,
byli napiętnowani do samego końca PRL.
Jeśli nawet wymazywano ich nazwiska
z rejestru skazanych, SB ze swoich rejestrów
nie wypisywała nigdy.
wieszą.

Z towicz-a, prze~
witzienie, po profesurę
Autor powieści wie, o czym pisze. Sam
przez to przeszedł. Urodził się w 1933 roku
w Złakowie Borowym. Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Łowiczu podjął
pracę nauczyciela histońi w Szkole Podsta-·
wowej w Sobocie. Na początku 1952 roku,
po pół roku pracy, został aresztowany za
przynależność do wspomnianej nielegalnej
organizacji ,,Związek Bojowników o Wolność i Niepodległość". Po wstępnym śleclz
twie przeprowadzo~ym przez Urząd
Bezpieczeństwa w Łowiczu przewieziony został do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa w Łodzi. W areszcie śledczym
przy ul. Anstatta spędził 4 miesiące, a potem skazany został na 7 lat więzienia Karę
odbywał w Zakładzie Karnym przy ul. Sterlinga w Łodzi (około 2 miesięcy), w zakła
dzie karnym· w Sieradzu (8 miesięcy)
i w Rawiczu, ale najdłużej przebywał_
w Centralnym Więzieniu dla Młodocianych

zaprasza do sekcii

Koła i sekcje działające w Łowic
kim Ośrodku Kultury rozpoczely od
18 września swoją działalność po
wakacyjnej przerwie. Nabór trwał
teoretycznie do 15 września, ale
jak nam powiedział dyrektor ŁOK
Maciej Malangiewicz, nadal moż
na się zapisywać.

I

wieść.

takEugeniuszStrycharski,kierownik Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Ludowego ,,Koderki", prowadzi zapisy do Kapeli Ziemi Łowickiej, akompanittjącej zespołowi , oraz do Łowickiej Orkiestry Kameralnej (próby co tydzień w piątki
o godz. 19 - 21) Zainteresowani proszeni są
o kontakt pod m tel. 837-05-83. Do ,,Koderek" zapisy są obecnie wstrzymane.

Instruktor śpiewu Karina Sędkow
ska rozpoczęła zapisy do Studia Piosenki. Po wakacyjnej przerwie do swych
cotygodniowych spotkań wracają prowadzone przez Jacka Rybusa Łowickie
Warsztaty Literackie, skupiające piszą
cych miłośników poezji i prozy. Człon
kowie warsztatów zapraszają na spotkania, które odbywają się w środy o godz.
17.00. W czasie warsztatów można zaprezentować swoją twórczość oraz poprosić o ocenę i sugestię zgromadzonych.
Instruktor teatralna Małgorzata Buczyńska rozpoczęła nabór nowych osób
do grupy teatralnej Kołowrót. Prowadzone zajęcia polegają nie tylko na przygotowaniu nowej sztuki, ale uczą podstaw
aktorskiego fachu, jak np. zachowania

scenicznego, ekspresji ciała na scenie, elementów tańca, emisji głosu. Zajęcia będą
odbywać się w każdy poniedziałek, zapisy pod m tel. 609-024-395.
Zajęcia po wakacjach rozpoczynają
także dwie sekcje prowadzone przez instruktora Jerzego Dołhania. Pierwsza
to Klub Plastyczny ,,Akwarelki", w którym można poznawać techniki plastyczne, nie tylko związane z kartką papieru
czy płótnem, ale także prz~trzenne, jak
np. garncarstwo. Zajęcia będą we wtorki
i środy. Druga sekcja to klub fotograficzny „Powiększenie'', w czasie którego
można poznać tajniki tradycyjnej fotografii i.nauczyć się obróbki zdjęć. Zajęcia
w piątki, zapisy do obu pod nr tel. 506
-380-776.
(th)

Więźniów Politycznych w Jaworznie.

Jako
m. in. przy taśmie produkcyjnej w fabryce odzieżowej i jako górnik. Po zastosowaniu amnestii, wyrok skrócono mu o dwa i pół roku. Więziony był w
sumie trzy i pół roku. Jeden rok „darowano
mu", bo choć miał go odpracować, to zaliczono czas pracy w zakładach produkcyjnych w czasie odbywania kary.
więzień pracował

Prof. Marian Guzek
Więzienie opuścił w maju 1955 roku. Dwa
lata później podjął studia na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jak mówi, wybrał
to miasto ze względu na sympatię do tego,
co wydarzyło się tam w czerwcu 1956 roku.
Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę asystenta na tej uczelni, zdobywając kolejne
stopnie naukowe. W 1980 roku został kierownikiem Instytutu Międzynarodowych
Stosunków Gospodarczych, a w 1982 roku
przeniósł się do Warszawy. Podjął pracę
w Instytucie Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, następnie przez 6 lat dojeżdżał
do Lublina, gdzie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim wykładał międzynarodowe
stosunki gospodarcze.
Pytaliśmy prof. Guzka, czy bardziej czuje się złakowiakiem, poznaniakiem czywarszawiakiem? - Czuję się wszystkim po trochu. Jestem przyrviąµmy do Ziemi Łowie-

kiej, ale lei. dobrze mi było w Poznaniu. dobrze jest w War.szawie - odparł.
Książka „w potrzasku historii" nie j~t
pierwszą publikacją autorstwa prof. dr hab.
Mariana Guzka, który ma w swoim dorobku publikacje naukowe i podręczniki dla studentów. - Różni się od nich istotnie, bo jest
powieścią historyczną- mówi autor. - Postanowiłem ją napisać,bo niepokoił mnie fakt,
że pomimo kilkunastoletniego okresu transformacji, w naszym społeczeństwie zupełnie
nieznanyjest maso»y nich opom młodzieży
przeciwko stalinizmowi.
Ruch ten rozwinął się w szkołach średnich
w całej Polsce,jużpo zlikwidowaniu podziemia przez Urzędy Bezpieczeństwa współ
działające z NKWD. Autor zdaje sobie sprawę, że na ten temat pojawiło się już kilka
publikacji napisanych przez historyków. Ze
względu na ich charakter nie stanowią one
jednak lektury dla zwykłych czytelników.
Pisząc „W potrzasku histońi", profesor ekonomii miał nadzieję, że dzięki beletrystycznej oprawie, czytać będą książ
kę zarówno osoby, które pamiętają te wydarzenia, jak też młode pokolenie. - Jestem tam również, pod zmienionym nazwiskiem. Czytelnik, któremu będzie na
tym zależało, domyśli się. Innym to pewnie będzie obojętne. Nie jest to autobiografia, ale spora część testu opiera się na
moich przeżyciach - przyznaje autor. Profesor Guzek nie chce rozszyfrowania innych nazwisk. Uważa, że duża część opisywanych osób już nie żyje, a on nie chce
narażać ich rodzin, aby ponosiły przykre
konsekwencje złych działań swoich
przodków. - Główne wydarzenia i przeżycia głównych bohaterów sąprawdziwe.
_Dialogi i epizody, postacie drugoplanowe
i ich przeżycia - napisane są z dużą dozą
mojej fantazji - deklaruje.
Książkama260 stron tekstu, ale towarzyszą
jej fotografie i reproduktje dokumentów, dobu.e osadzone tak w realiach owego czasu, jak
i w realiach miejsca. A tym miejscemjest,przez
dużą czJ#, aktj~ Łowicz ijego okolice.
Mirosława Wolska-Kobierecka,
Wojciech Waligórski

l\IGLO
O
róg

Łowicz, ZGODA -

RATY~

ł11twe do spłaty ~

KSIĘŻACKIEJ

tel. 046 830 20 91
Partn rzy IGLOO: AMICA, LG
SONY, PHILIPS, SAMSUNG
· ARISTON, AEG,BOSCH, POLAR

ELEKTROLUX, GOREtUE
MASTERCOOK, WHIRPOOL
zapraszają

na zakupy

swych produktów

w najlepszych cenach

Kredyt
gotówk owy
do 100000 zł
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Terenowym .Nissa.nem po wertepach
Piotr Klimkiewicz
z Łyszkowic, kierownik
tamtejszego Gminnego
Ośrodka Kultury sźalał nieco
ponad tydzień temu ·
terenowym Nissanem
w krakowskich Balicach.
Nic w tym nagannego,
uczestniczył bowiem
w rajdzie samochodów
terenowych jako reprezentant
powiatu łowickiego i zajął
w nim bardzo dobre trzecie
miejsce. Klimkiewicz był
pilotem, zaś kierowcą Nissana
jego przyszły szwagier
Stefan Surówka.

rówka pochodzi spod Walewu - zakwalifikowała się do finałowej rundy.
Pomysł

na ten rajd wziął się z tego, .
tam na targi motoryzacyjne
i na inne rajdy samochodowe przyglą
d'dć się, by móc zorganizować coś takiego u nas w Łyszkowicach - powiedział
-

że jeździłem

nam Klimkiewicz. Dodajmy, że szutrowe rajdy łyszkowickie od dwóch lat są
uwzględniane w kalendarzu rajdowym.
Wraz z przyszłym szwagrem kupili
w ubiegłym roku samochód Nissan Patrol' 3,5 litra Turbo Diesel, dali go do
przeróbki, założyli porządną wyciągar
kę, podnieśli zawieszenie, przełożyli
chłodnicę na krypę z tyłu samochodu,
założyli halogeny itp. - W sumie jest to
dość kosztowny sport, ale zapierający
dech w piersiach. Super zawody, super
ludzie startujący i wielki sprawdzian
umiejętności oraz kondycji - opowiada

ieliśmy do pokonania około dzie- Klimkiewicz.
Taki rajd to wydatek rzędu dwóch
kilometrów drogi przez lasy,
tysięcy
złotych, a wchodzi w to transbagna, doły z błotem, pagórki, wzniesienia, które zaraz opadały i inne wertepy. port, noclegi, wpisowe, w którym
Zajęliśmy bardzo dobre trzecie miejsce zawarte jest ubezpieczenie, jedzenie,
na łączną liczbę 28 startujących samo- seiwis, paliwo. Nie trzeba chyba dodachodów - relacjonuje Klimkiewicz. Do- wać, że samochody terenowe, tym bar-

M

sięć

stali puchar i nagrody rzeczowe. Wy- dziej te przystosowane do rajdów, „wyw Krakowie na daw- pijają" znacznie więcej paliwa niż saDrużyna łyszkowicko/krakowska
nym poligonie wojskowym Balice. Dru- mochody, którymi zwykliśmy jeździć dostała - oprócz wspomnianych nagród
żyna łyszkowicko/krakowska - bo Su- na co dzień .
- także zaproszenie i przepustkę na
ścig odbywał się

dalsze rajdy. Obydwóch chłopaków
jazda terenowym samochodem powertepach wciągnęła na dobre: - Tereny tam
są

Ocaliła
- To wiara w to, że można
przeżyć, że jutro będzie

super, błota, mokradła, lasy, góry,
strome zbocza ... Jak jedziesz prawie
pionowo do góry, widzisz tylko niebo
i masz wrażenie, że za chwilę "".)'Wrócisz się na dach, zaś zjeżdżając w dól
wydaje się, że spadasz do głębokiej przepaści. W lasach są wyjeżdżone drogi,
momentami pełne błota z wodą, trzeba
jechać bez zwalniania, by się w tych miejscach nie zakopać, lecz są pod wodą
duże dziury, których nie widać i można
nawet utopić auto. Wtedy czeka mnie pilota - dymanie w wodzie ze szpadlem
i liną z wyciągarki przywiązaną do drzewa. Po prostu niesamowite wrażenia...

_ich wiara

chleb, wolna Ojczyzna
i spotkamy się z rodziną
- pomogła wam przeżyć
- mówił ks. Władysław
Moczarski, proboszcz parafii
św. Ducha, zwracając się do
Sybiraków uczestniczących
w corocznym spotkaniu
z młodzieżą, które odbyło się
18 września w I LO im. Józefa

- relacjonuje Klimkiewicz.
W tym starcie pomógł wójt gminy
Łyszkowice Włodzimierz Traut, który
sponsorował ze swych prywatnych
pieniędzy przejazd, jedzenie i noclegi.
(mak)

Chełmońskiego

w

Załoga

Nissana - od lewej Piotr Klimkiewicz i Stefan Surówka

Łowiczu.

hoć było to już czternaste spotkanie
z łowickimi Sybirakami, a proboszcz
parafii św. Ducha był na nim pierwszy raz,
to trafuie podsumował to, co przez kilka
lub więcej lat dane było przeżyć gościom
spotkania lub ich najbliższym. - Tu zawsze

Szkółka

Drzew i Krzewów
Ozdobnych

C

Uczestnicy spotkanie otrzymali od licealistów czerwone
był

oficer, który po nich przyszedł.
im
pozwolił
spakować wiele rzeczy
pomnieć - przyznał też Ryszard Piskun,
i powiedział, że szybko nie wrócą, szanprezes łowickiego Koła Sybiraków.
Fenomenem tych spotkań jest właśnie to, se były większe niż gdy nic nie mieli. Podże mimo tych wzruszeń, których nie da się róż wagonami towarowymi tiwała całe
lllliknąć, Sybiracy na nie przychodzą. Dla- tygodnie, wiele osób chorowało i umieraczego organizowane są te spotkani!I, wyja- ło.
O każdym gościu spotkania Kaliński pośniał na wstępnie Krzysztof Kaliński, ich
inicjator i organizator, nauczyciel historii wiedział kilka zdań, a byli to: Ryszard Piw szkole. Mówił między innymi, że Sybi- sktm, Jerzy Jl.U'ewicz, Alicja Górska, Janina
racy to świadkowie historii, dzięki którym Straszyńska, Janina Rychlewska, Piotr Kło
można się nauczyć rozróżniać to, co w życiu potowski z 14-letnirn Michałem, Janina Tejest dobre, szlachetne i piękne, od tego, co leman, Danuta Piestrzeniewicz, Zofia Kutakie nie jest. A ludzie starsi-i nauczyc,iele
mają obowiązek tego uczyć.
Zanim opowiedział krótko ,,zesłańczy"
życiorys zaproszonych gości, opowiedział
dość ogólnie, jak wyglądał typowy scenariusz zatrzymania i wywózki. Aresztowania na wschodzie Polski rozpocr.ęły sięjesz
cze w 1939 roku, pierwsze wywózki były
w lutym 1940. Po 17 wrześniaRoajaniezajęli
52% terytorium naszego kraju i prowadzili
aresztowania osób o nieproletariackim pochodzeniu. NKDW przychodziło zwykle
nocą, gdy nie otworzono im natychmiast Ryszard Piskun gratuluje Jadwidze
drzwi, tłukli szyby w oknach. Dalszy los $wiątkowskiej odznaczenia Krzywywożonych ludzi zależał również od tego, żem Zesłańców Syberii.
wracają wspomnienia, które chcielibyśmy za-

jaki

Jeśli

róże.

ras, Halina Jaros, Danuta Milczarska, Jadwiga
Świątkowska, Zbigniew Kostrzewa, Stanisław Smerecki i Henryk Kochanek.
Goście obejrzeli program artystyczny
w wykonaniu uczniów klasy Il e, po którym Jadwiga Świątkowska odznaczona została Krzyżem Zesłańców Syberii. Krzyż
przyznaje Prezydent RP, wniosek o nadanie złożyło łowickie koło Związku Sybiraków, a zaakceptował zarząd główny
tegoż związku. - Wszyscy starsi Sybiracy
łowiccy mająjuż

krzyż.,

teraz można
nim uhonorować młodsze osoby - powieten

dział

w późniejszej rozmowie z nami
Ryszard Piskun. Krzyż przyznawany
jest osobom deportowanym w latach
1939-1956 w głąb ZSRR, aby upamiętnić
pamięć Polaków, w hołdzie dla ich wierności ideałom wolności i niepodległości,
Odznaczenie wręczono Jadwidze Swiąt
kowskiej na akademii, ponieważ nie była
obecna na sesji Rady Miejskiej w Skierniewicach, na której odznaczenia wręczał
wicewojewoda łódzki, a inicjatorzy nadania odzna=nia chcieli, aby zrobić to lU'Oczyście. Rodzina pani Jadwigi w 1948 roku
została wywieziona z terenu obecnej Litwy
na zsyłkę, która trwała 8 lat
(mwk)

WAŻYŃSCY

+ Oferta specjalna na

rośliny żywopłotowe

+ Ponad 500 gatunków roślin oraz

dużo

nowości

+ Udzielimy porad

dotyczących

przygotowania

roślin

przed zimą.
+ Podpowiemy również jak zaprojektować
ogród lub zmienić coś w już istniejącym

Podczas dni otwartych czekamy
na państwa od 8:00 do 18:00
W zwykłe dni zapraszamy od
poniedziałku do soboty.

Śleszyn k/Żychlina
ul. Kasztanowa 40

Tel.(024) 285-28-11
www.wazynscy.pl
R-1279
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SAMOCHODOWE
Kupię

osobowe. Gotówka.
Tel. 0500-167-670.
Absolutnie auta uszkodzone, cale _
kupię. Teł. 046/831-01-29, 0601-317-076.
Kupię auta niemieckie, japońskie, inne.
Tel. 0513-019-003.

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

Auta bezwypadkowe cale, uszkodzo.
ne ·kupię. Teł. 046/831-85-71,
0501-681-906.
Koncesjonowane złomowanie pojazdów.
Zaświadcz.enie bez pośredników. Możliwość
odebrania pojazdu od klienta Skup samochodów. Tel. 0602-123-360.
VW Passat ID! combi 1.9, 2000 rok, czarny
metalik, skrzynia 6-biegowa, silnik nowy
model, pełne wyposażenie.
Tel. 0693-076-713.

Renault Laguna 1.8, 2001 rok, czarny metalik, pełne wyposaż.enie, salon Polska, stan
idealny - sprzedam. Tel. 0693-076-713.
Renault Laguna combi 1.8, 1997rok,poduszki, centralny zamek, aiann, elektryczne szyby,
odcięcie zapłonu, abs, stan dobry, cena do
uzgodnienia - sprzedam. Tel. 0698-565-005,
0606-679-181.
Cinquecento • kupię.
Teł. 0500-420-702.
Punto -

kupię.

Tel. 0500-420-702.

Matiz - kupię, Tel. 0500-420-702.

05~20-702.

kupię.

Kupię każdy samochód (może być rozbity)
lub w komis do sprzedania, powyżej l 990
roku. Tel. 0605-695-882.

Renault 19 1.8 gaz. 1995 rok, wspomaganie
kierownicy, airbag, 6900 zł - sprzedam.
Tel. 0696-061-809.
Fiesta, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 042/64947-19 po 16.00.

Hyunday Pony, 1991 rok - sprzedam.
Tel. 0888-971-681.
Seat Cordoba l.4 benzyna, 2003 rok, 1 wlaściciel _sprzedam. Tel. 046/8 _ _ ,
37 91 39
0500-816-587.

Renault Thalia, 2003 rok, I właściciel, stan
bardzo dobry- sprzedam. Tel. 0697-693-684.
Volkswagen T4, 1993 rok, przedłużony,
9 osób - tanio sprzedam. Tel. 0602-664479.

Bravo 1.4, gaz, 1995196 rok, stan dobry-sprzedam. Tel. 0604413-948, lub po 20.00
046/8 37-l 5 -33 ·
Fiat 126p- sprzedam.
Tel. 046/838-80-73 po 20.00.

Citroen AX 1.5 O, 1996/1997 rok, salon, czerwony, 5 drzwi, 176 tys. km, 4900 zł - sprzedam. Tel. 0507-833-748.
VW Golf Il, 1991 rok, komplet opon zimowych - sprzedam. Tel. 046/838-60-79,
0601-856448.
Honda Acord, 1991 rok - w całości lub na
sprzedam. Tel. 0609-853-598.

części

Skoda Felicia, 1998 rok - sprzedam.
Tel. 046/83861-93.
Skoda Favorit, 1991 rok, gaz, bak, noweopony, 2000 zł do !JąlOCjatji - sprzedam.
Tel. 0513-606-969.
Alfa 146 1.8 +gaz,~ - sprzedam.
Tel. 046/838-33-60.
FiatUnofire I.O, 1997rok,standobry-sprzedam. Tel. 0607-198-260.

Passat combi, 1989 rok, gaz. Głowno.
Tel. 0602-882-617.
Audi80B3 1.8, 199l rok,'--~·gaz-sprzedam. Tel. 0667-804-034.
Polonez Atu Plus, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 0880-090-717.

Opel Omega combi 2.0, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0663-782-846, 050-071-885.
KIA Spor18ge 1998 rok, z gazem -sprzedam.
Tel. 0600-326-591.
Opel Omęga 2.0 benzyna, comb~ 1995 rok,
- sprzedam. Teł. 0500-027-260.
BMW 320, E30, gaz, 1990 rok, bordo perła,
4-<lrzwiowy, stan idealny - sprzedam.
Tel. 0606-~936.
Kupię

wszystlcie auta, wystawiamy :zaświadczenie o kasacji. Placimy gotówką,
Tel. 0889-539-501.
Fiat Uno 1.7 D, 1999 rok - sprzedam.
Tel. 0698-505-003.
Fiat CC 11 OO Sporting, 1995 rok, 4900
-sprzedam. Tel. 0601-358-325.

Audi 84, 1994 rok, gaz - sprzedam.
Tel. 0500-296-171.
Omega B 2.5 V6, l 994 rok, zarejestrowany
_sprzedam. Tel. 0502-067-748 .

.,...,.,.,~

niemieckie.

Tani kredyt na każde auto.
Tel.0500407-206.

zł

Seicento van, 2000 rok, faktura Wu - sprzedam. Tel. 0601-255-307.
Skoda Octavia combi 1.6, z gaz.em, 2000 rok,
I właściciel, kupiony w salonie, homologacja na cięiarowe, ciemnozielony - sprzedam.
Tel. 0602468-696.

•

Seat Toledo 1600 gaz, 1994 rok - pilnie sprzedam. Tel. 0500-268-101.

Opel Kadett - sprzedam. Tel. 0609-324-089.

Kupie wszystkie uszkodzone, stare, skorodbwane. Tel. 0504-199-580.

-

Kupię każdy .samochód cały i powyGłowno. Tel. 0606-238-179.

Star 200, 1988 rok, w3, tachograf- sprzedam.
Tel. 0604-081-248.

Astra Sedan - kupię. Tel. 0500-420-702.

Kupię auta japońskie,
Teł. 0513-019-003.

padkowy.

Skoda Pikap, 6200 zł - sprzedam.
Tel. 0603-872-897 .

.felicia - kupię. Tel. 0500-420-702.

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

Maz.da 323 F + gaz, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 0668-028-325.

Mitsubischi LlOO, 1996 rok - sprzedam.
Te. 0501-529-520.

lico - kupię, Tel. 0500-420-702.

Nissan Sunny l.416V, 1994 rok -sprzedam.
Tel. 0607-343-338.

ŻUk, 1992 rok - sprzedam.

Tel. 046/838-23-29.

Mitsubishi Carisma 1.9 ID, 1997 rok - sprzedam. Tel. 0880-300-478.
Sprzedam komplet opon z felgami do Forda
Focus. Tel. 0601-303-871.

Wartbwg 13 1990 rok - sprzedam.
Tel. 0604-781-866.
Ford Escort 1.6EFi + gaz, 1992 rok, s:zary
metalik, 3-<lrzwiowy, 3400 zł (do uzgodnienia). Tel. 0880-472-006.
Sprzedam przyezepkę samochodową,
Tel. 046/837-9543.
Opel Astra 1.8~ 1992 rok, combi, 193 tys. km
- sprzedam. Tel. 0504-635-507 po 15.00.
Opel Vectra 1.6, 1991 rok, stan bdb - sprzedam. Tel. 0607-389-802.
Renault Clio a 1.2 Icat, 2000 rok, 5-0rzwiowy, wersja MTY, 95 tys. km, niebieski metalik, c.zamek, 2 poduszki, el.szyby, immobiliz.er, wspomaganie, welurowa tapicerka, stan
bdb- sprzedam. Tel. 0503-041416.
VW T4 Transporter 2.5 ID!, 1999 rok, długi,
przeszklony, 9 osób, pornarańC"ZOwy, świeżo
sprowadzony-sprzedam. Tel. 0692-601-689.

Polonez Caro 1.5 OLE, gaz, 1994 rok, stan
dobry- sprzedam. Tel. 0509-399-794.

Opel Z.afira 2000 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-54-87.

Citroen Berlingo 1.4, benzyna/gaz, biały,
1998 rok, stan bardzo dobry - sprzedam.
Tel. 0501-074-060.

Peugeot I 06 l.Oi, 1996 rok, zielony metalik,
127 tys. km, poduszka, immobilizer, radio
- sprz.edam. Tel. 0505406-307.

Ford Tranzit, 1995 rok - sprzedam.

Citroen Saxo 1.5 D,1998 rok- sprzedam.
Tel .. 0<198-152-240.

126p, 1996 rok, Stan bdb - siJrzedam.
Tel. 0667-213-511.

Części

Kupię Fiaty, Daewoo, Opel, Renault •
stan obojętny. Dojazd do klienta gra-

Polonez 1.6 benzyna + gaz, 1996 rok, S7llf)'
metalik, alarm, centralny zamek, do drobnych
poprawek lakierniczych - sprzedam.
Tel. 0503-907416.

tis. Tel. 0692.QS-555.
·VW Jetta 1.8, 1986 rok, stan dobry (automat),
szyberdach - sprzedam. Tel. 0694452-247.
Mercedes Vito 110 TD, 1997 rok -sprzedam. Tel. 0605-346-343, 046/838-69-32.

Opel Vectra 1.6 gaz, 1995 rok, zielony- sprzedam lub zamienię. Tel. 046/861-24-72,
0500-373-199.
VW Golf2.0 GT!, 1990 rok, bonio metalik,
tuning lekki, gaz, alufelgi, c.=ek z alannem.
cena do uzgodnienia - sprzedam.
Tel. 0507-030-791.

mechaniczne i blacharski do Corsy B
1.50 - sprzedam. Tel. 0604-140-038.

Opel Corsa 1.6 I6V, 1998 rok, wspomaganie,
2x airbag, centralny zamek, ABS, elekttyczne
szyby, elekttyC"ZDe lusterka, spoiler.
Tel. 0602489-317.
Opel Astra 1.4 combi, 1995 rok, sprowiidzony- sprzedam. Tel. 0606-354-191.
Nissan Sunny L.70, hatchback, 1987 rok
- spnedam. Tel. 046/837-82-36.
·
Sprzedaż części: Opel; Honda Civic, Prelude; BMW 316; Polonez; Fiat i inne.
Tel. 0509428-678.

Opel Frontera 2.8 ID!, 1997 rok, klimatyzacja, pełna elekttyka - sprzedam.
Tel. 0509428-678.

Skoda Favorit, 1991 rok,
Tel. 0669-275-575.

Golf rv l .4, benzyna+ gaz, 2000 rok - sprzedam. Tel. 0600-212-046.

CC 700, 1998 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-0544.

Ford Sierra combi 2.0, 1992 rok, benzyna
+gaz- sprzedam. Tel. 046/838-80-37.
Ford Sierra 2.3 D, 1989 rok, cena do uzgodnienia - sprzedam.
Tel. 0698-807455 po 19.00.
Polonez Caro, 1992 rok, gaz - sprzedam.
Tel. 0607-218-867.

l200zł-sprzedam.

Renault R 19 Diesel, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 0509-579-624.
VWGolfll 1.8benzyna+gaz, 1990rok,ciernny, przyciemnione szyby + tylna gladko, cena
do uzgodnienia - sprzedam.
Tel. 0880-030-258.

strowaną - tanio. Tel. 0600-267-761.

Maz.da 121, 1991 rok-sprzedam.
Tel. 0887-258-175.
Jeep Cherokee 2.5 O, 4x4, 1995 rok - sprzedam. Tel. 0505-786-863.

Vectra B combi 2.0 ID! 16\1, biala-sprzedam.
Tel. 0601-175-173.

Poloocz Caro XII.1992 rok, 48 tys. km - sprzedam tanio. Tel. 0668-227-186.

Sprzedamprzyczepkęsamocbodowąni=j-

Żuk blaszak, 1993 rok, gaz - sprzedam.

Tel. 0600-852-621.
Golf IV, lampy tylne-sprzedam.
Tel. 0508-909-732.
CC 900, 1994 rok, srebrny metalik, stan dobry - sprzedam: Tel. 0696-447-899.
'
VW Passat 1.8, 1992 rok, alufelgi, centralny
:zarnek, wspomaganie,elekttyezneszyby,czarny, pół roku w kraju, :zadbany, 6300 zł.
Tel. 0604-62B-739 .
Fiat Seioento 1.1, 1999 rok, 67 tys. km, srebrnymetalik,garażowany,oponyzimowe-sp121)dam. Tel. 0600-276-638·
Cinquecento 700, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-13-62.
Seicento, 2000 rok, l właściciel - sprzedam.
Tel. 0608-290-957.
Matiz 2000 rok, niebieski metalik, autoalann,
immobilizer-sprzedam.
Chąśno 79, tel. 0601-612-290.
Daewoo Lanos, 1999 rok, 85 tys. km - sprzedam. Tel. 0504-113422.
Skoda Felicia, 1995196 rok, lekko uderzona
z tyłu - sprzedam. 'fe!. 046/838-45-25.
Ford Escort 1.6 J6V, 1993 rok, gaz (na gwarancji) - sprzedam. Tel. 0602-121-312.
Sprzedam komplet kół zimowych l 5" VW
Audi. Tel. 046/837-90-82.
Fiat Bravo 1.4 12V, benzyna+ gaz, 1995 rok,
stan dobry- sprzedam. Tel. 0502-713-702.
Fiat 126p el, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 0602-689-205.

DROBNE
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Opel Astra li combi 1.4 16Y, 1999 rok,
salonowy, klimatyzacja· sprzedam.
Tel. 0668-421-165.
Meroedes 12402.5, 1989rok,Irej. 1994rok
- sprzedam. Tel. 046/838-73-36,
0692-831-708.

Żuk blaszak - sprzedam. Tel. 0887-117-519,

0667-313-391.
Fiat 126p, 1990 rok, stan bdb, 700 zł - sprzedam. Tel. 0608-357-628 po 14.00.
Nexia, 1997 rok, zadbana, I
do uzgodnienia - sprzedam.
Tel. 0600-257402.

właściciel,

cena

Części samocnodowe Vectra 1.6~ 1992 rok;
Fiat Uno 1.0, 1993 rok; Maz.da 626, 1991 rok.
Tel. 0605-695-882.
Części: Ducato, Ford Sierra, Scorpio, Hyunday, Renault 1l D, Renault 5, Polonez, 125p,
Polonez 1.9 D, 126p, Łada 2!07, Ford Mondeo (blacharskie) - sprzedam.
Tel. 0504-199-580.

Fiat Brava 1.4 12V, 1996 rok, bezwypadkowy, stan idealny- sprzedam.
Tel. 0692-673-659.
Citroen Xantia I.Si+ gaz, 1994 rok - sprzedam. Tel. 0663-630-668.
CC900, 1994/95 rok, instalacja gazowa,
3800 zł - sprzedam. Tel. 0668-158-058.
Opel Corsa 1.2, 2005 rok, 5-<lrzwiowy-sprzedam. Tel. 0601-843435.
Żuk A I l, benzyna+gaz, 1981 rok, stan dobry

- sprzedam. Tel. 0608-291-854.
BMW320 E30 1987rok,benzyna+gaz,srebrny, dwudrzwiowy, zadbany, 3500 zł.
Tel. 0510-392-896 po 17.00.
BMW 318 E30, 1989 rok, 4-<Jrzwiowy, oplaeony, zarejestrowany, 3400 zł.
Tel. 0510-392-896 po 17.00.
Ford Escort combi, bolero U, 1.6 l 6V, benzyna+ gaz, 1999 rok, ABS, c.zamek, autoalann,
alufel~ airbag, radioodtwamic7., granatowy,
komplet kół zimowych.
Tel. 046/838-95-60, 0663-259-394.
Seicento 900 +gaz, 2000 rok.- sprzedam.
Tel. 046/83848-37' 0506-173444.
Kia sportage 1998 rok, z gaz.em - sprzedam.
Tel. 0600-326-597.
Peugeot 206 1.6, 2003 rok, czarny - sprzedam. Tel. 0507-135.070.

Kompletny silnik do Meroedesa 2.5 O; Mercedes 2.3 benzyna, 1988 rok; VW Golf 1.8
benzyna, 1988 rok.- sprzedam.
Tel. 0606-818-288.

Opel Astra 1.4, 3-<lrzwiowa, 1995 rok, zarejestrowana, 6500 zł. Tel. 0693-155-811.

Ford Fiesta I.I, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 0512-098-366.

Skoda Favorit, 1993 rok+ gaz, 2 Jata w kraju,
stan bdb - sprzedam, Tel. 0697-693-659.

Kupię

VW Golf U 1.6, 1989 rok - sprzedam.
Tel. 0696-413-286.

l 26p e~ 1996 rok, stan dobry - sprzedam.
Tel. 0604-613-539.

Te;~0668-165-646.J

OGŁOSZENIA

CC 700, 1997 rok + opony zimowe - sprzedam. Tel. 0604-130-052.

Bagażnik dachowy i drabinka do Citroena
Jumper lub Fiata Ducato - sprzedam.
Tel. 0509-807410.

Lanos - kupię. Tel. 0500-420-702.

Corsa - kupię. Tel

DROBNE •

osobowy,

może być

ny. Tet ~751.

uszkoctzo..

Citroen BX 1.9 O; 1990 rok - tanio sprzedam.
Tel. 0698-317-876.
VW Passat 1.9 ID, 1993 rok - sprzedam.

Tel. 0600-315-019.
BMW 520 2.0 gaz, el.szyby, wspomaganie
- sprzedam. Tel. 06Q8-409..694.
Skoda Fabia 1.4, 2002 rok, granatowy metalik, I właściciel, salonowy, serwisowany, bezwypadkowy, 18000 zł - sprzedam.
Tel. 0886-015-996.
Opel Astra combi 1.6, 200112002 rok, srebrny metalik, I właściciel, salooowy, wspomaganie, poduszka, immobiliw-, blokada skrzyni biegów, 18500 zł - sprz.edam.
Tel. 0694-854-712.
Seicento l.l, 2002 rok, grafitowy metalik,
I właściciel, salonowy, elszyby, c.zamek, autoalann, blokada skrzyni, 10700 zł _ sprzedam. Tel. 0608-041-970.
Peugeot306 1.4 benzyna, gaz, 1996 rok, biały, 5-0rzwiowy, wspomaganie, c.zamek, autoalann, radio, 7000zł-sprzedam.
Tel. 0608-042472.
Seicento I.I, 1999 rok, srebrny metalik,
65 tys. km, garażowany - sprzedam.
Tel. 0604-597-129.
Opony używane - duży wybór.
Tel. 046/837-01-80, 0602-133-182.

PolonezTruck, 1993rok,benzyna,gaz-sprz.edam. Tel. 0508-168-008.
Audi 80 B lil 1.8 b+g, 1986/95 rok, biały,
c.zamek z alarmem, alufelgi, nowe opony letnie, ospoilerowany, atrakcyjny wygląd, stan
techniczny dobry, 4500 zł - sprzedam.
Tel. 0505-109458.

Seat Cordoba 1.4, 1997 rok, salono-

wy· sprzedam. Tel. 0668421-165.
Nissan Micra 1.0, 2000 rok, 5-drzwiowy, salonowy, l właściciel - sprzedam.
Tel. 0668421-165.

Kupię każdego

to, stan

Poloneza, Ptmto, CinquecenTel. 0885-554-284.

obojętny.

Avia A2l, 1990 rok, skrzynia na części lub
wcalośc~ mały przebieg- sprzedam.
Tel. 0503.018-130.
Cinquecento 700, 1995 rok - spm:dam.
Tel. 0696-047-265.
Ford Escort 1.4, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 0691-753419.
Polonez Atu, 2000 rok, rozbity prawy przód
- sprzedam. Tel. 0602-695-771.
Ptmto 12, 2002 rok, 14200zl, srebrny, klima
- sprzedam. Tet. 0888-9B8-620.
Renault 19 1.8 gaz, 1995 rok, 6700 zł, elektryka- sprzedam. Tel. 0888-988-620.
VW Golfill 1.9, 1993 rok -sprzedam.
Tel. 0503-719-855.
VW LT 28 2.4 IDI, 1993 rok.niebieski; (90
tys. km, skrzyniowy, stan bdb - sprzedam.
Tel. 0662-235-975.
Wyjazdy z klientami po auta do Niemiec.
Tel. 0888-300-550, 0504-065-348. .
UQO I.I, 1994 rok, czerwony, gaz, benzyna
-sprzedam. Tel. 046/837-79-10 po 15.00.
BMW 1.6, 1992 rok, czarny, alufelgi; stan
dol:xy- sprzedam. Tel. 0505.016-016.

Łada 1500, 1985 rok - sprzedam.
Tel. 0241277-92-72.

Ford Escort 1.6 16V, 1997/98 rok, granatowy metalik - sprzedam. Te. 0694-288-096.

Renault Laguna 1.8, 1997 rok, c.zamek, pilo~
el.szyby, odcięcie zapłonu, poduszki, ABS,
stan dobry, 180 tys. km, cena do uzgodnienia
- sprzedam. Tel. 0606-679-181,
0698-565-005.

Lanos 1.5 I6V, 1999 rok, srebrny, benzyna
+ gaz, Stan idealny - sprzedam.
Tel. 0698-584-316.

Skoda Felicia combi 1.6, 1997 rok, 5800 zł
- sprzedam. Tel. 0501 -213 -067.
Peugeot 306, 1996 rok, zielony metalik, 6600
zł-sprzedam. Tel. 0501-213-067.
Opel Astra 1.4, benzyna+ gdZ, 1998 rok, zło
ty metalik, I wlaścicie~ Sedan, 10600 zł -sprzedam. Tel. 0591-213-067.
Opel Corsa 1.4, 1996 rok, gaz, fioletowy metalik, 7800 zł-sprzedam. Tel. 0501-213-067.
Fiat Punto Weekend, benzyna + gaz, 1998
rok, I właściciel, bezwypadkowy, 7900 zł
-sprzedam. Tel. 0501-213-067.
Opel Astra 2.0 GST, 1994 rok, ezerwony,
wspomaganie, gaz, ABS, c.zamek, autoalarm,
szyberdach, 5500 zł - sprzedam. .
Tel. 0503-779-159.
126 elx, 1997 rok, stan bdb-sprz.edam.
Tel. 0605-535-396.
Opel Astra 1.6, 1999 rok, gaz, comb~ bialy,
I właściciel, 2x airbag, salonowa, 9800 zł
-sprzedam. Tel. 0501-211484.

Lanos 1.6 l 6V, 200 I rok, Sedan, biały, I wlaścicie~ 9900 zł, bezwypadkowy - sprzedam.
Tel. 0501-211484.
Lanos Sedan, l 998 rok, niebieski metalik,
bezwypadkowy, serwisowany, pełna dokumentacja - sprzedam. Tel 0502482-511.

Honda Concerto, 1992 rok, 3300 zł - sprzedam. Tel. 046/862-92-36, 0608402-384.
Toyota Carina 1.6 XLI, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 0698-719-584.
Opel Astra Classic 1.4, 1999 rok, bordowy
metalik, 101 tys. km, wspomaganie, 2x pp.,
c.zamek, blokada ~ cena do uzgodnienia, radiomagnetofon - sprzedam.
Tel. 0662-038-052.
Opel Astra Classic 1.4 16V, 1997 rok, 170
tys. km, gaz, c.zamek, poduszka, autoalann,
blokada slazyni, bordowy metalik - sprzedam. Tel. 0668.QJB.052.
RenaultMegane 1.4, 1996rok,benzyna+gaz,
bordowy metalik, zadbany, c.zamek, radio CD,
8500 zl - sprzedam. Tel. 0608427-135 .
Daewoo Lanos, l 997 rok, zielony metalik,
Sedan, stan bdb, 6700 zł-sprzedam. Tel 0889596487.
Opel Astra 1.6, 1992 rok, 5-<lrzwiowy, srebrny metalik, wspomaganie, c.zamek, I właści
ciel w kraju, stan bdb, cena do uzgodnienia
- sprzedam. Tel. 0880-948-646.
Uno I.I, 1997 rok, I właścicie~ bezwypadkowy, garażowany, 149 tys. km, stan idealny
- sprzedam. Teł. 0880-948-641.
Peugeot 405 benzyna+ gaz, 1994 rok, salon,
5000 zl (do uzgodnienia) - sprzedam.
Teł. 0501-818-524.
Polonez, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 046/861-24-29 wiecwrem.
Polonez Atu, 1996 rok; Audi 80, 1989 rok,

hl~

_;teeczorern.

Fiat 126p, 1989 rok - sprzedam.
Seroki 25, tel. 0608-717-363.
Ford Escort 1.3, 1991/94 rok - tanio sprzedam. Tel. 0604-517-049.

CC 700, l 994 rok, czerwony - sprzedam.
Tel. 0606-330-976.
Felicia l.6MPI, 1998rok,stanidCalny-sprzedam. Tel. 051 l-067-835.
Opel Astra combi 1.6 benzyna+ gaz. 1992
rok -sprzedam. Tel. 0602-362-910 po 18.00.
Opel Vectra, 1993 rok; Mercedes IOO D, 1993
rok- sprzedam. Tel. 0880-177-221.
Truck 1.9 D, 1996 rok, 5-osobowy - sprzedani. Tel. 0607-898-307. .
Tawria,1995rok+gaz-sprzedam.
Tel. 0604-932-860.
"
Opel Corsa B I, 2, 1993 rok, benzyna+ gaz, 9
miesięcy w kraju, I właściciel w Polsce, 7.800
zł. Tel. 0661-951-251.
Seat Toledo a 1.8 20V, 2000/0 I rok, granatowy, absolutnie bezwypadkowy, serwisowany, bog;rte wyposażenie, stan idealny - sprzedam. Tel. 0509-061-804.
Opel Calibra, 1992 rok, gaz- sprzedam.
Tel. 0421719-6148, 0601-206-664.
Mercedes 190E 1.8 gaz, 1992 rok, 180000
km, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, ABS, bordowy metalik - sprzedam tanio! Tel. 0607-529-089.
Fiat Cinquecento, l 994 rok - sprzedam.
Tel. 0503-176-855.
FordMondeoCombi I.BID, 1996rok-sprzedam. Tel. 0421719-13-20.

Opel Astra J.6, [992 rok, po wypadku- sprzedam. Tel. 0421710-87-65.
BMW 325 2.5, 1991 rok-sprzedam.
Tel. 0514-744-635.
Felgi aluminiowe z opommi, 15 cali, 4*100,
sprzedam. Tel. 0607.055-738.
Ford Transit 2.5 ID, 1993 rok, stan dobry
- sprzedam. Tel. 0511-740-971.
Polonez Caro, 1994 rok, gaz- sprzedam.
Tel. 0607-371-785.
Lublin skrzyniowiec, 1994 rok, stan bdb
- sprzedam. Tel. 0600-780- l IO.
Opel Astra 1.4, 1996 rok, 5-drzwiowy, granatowy metalik, wspomaganie, centralny zamek,
szyberdach, sprowadzony, cena 6800 zł
-sprzedam. Tel. 0501-613-272.
l 26p, 1986 rok, stan dobiy - sprzedam.
Tel. 046/835-31-21, 0601-682-842.
Kupię każ.de

auto. Tel. 0500-167-670.

Absolutnie auta uszkodzone,
kupię. Tel. 046/831-41-29.

całe

Absolutnie calll, ~. uszkodzo.
ne - kuplf. Tel. 0509-228-325.

Absolutnie kupie każde auto.
Tel. 0~1-241.
Astra,5-<lrzwiowa-kupiP. Teł.0695-509-226.
"
Audi A4 1.8 ben, 1997 rok, Sedan, klima,
gotowy do rejestracji, 19500 zł - sprzedam.
Tel. 0505-22-18-99.
Audi B4 2.0, 1992 rok, benzyna, gaz, combi,
cena I0900 zł - sprzedam. Tel. 0606-396439.
Audi B4, 1993 rok, bogato wyposażona,
sprowadrony- sprz.edam. Tel. 0507-598-668.
Auta POWYPadkowe skupujemy.
Tel. o6oS.feiO-ó74.

'

Caro Plus l .6 OSI, 1998 rok, gaz, multlock,
c. zamek, 110000, 4800. Tel. 046/831-05-04.
Cinquocento I.I, 1995 rok, zadbany-sprzedam. Tel. 0601-358-325 .•
Citroen Xantia, 2.0, 1994 rok, zarejestrowa-

Astra l 1.7 ID, 1995 rok - sprzedaril.
Tel. 0511-010-675, 0693422-943.

Seat Toledo 1.9 D, 1992 rok- sprzedam.
0661-751-749.
Peugeot Expert 1.6 benzyna+ gaz, 199&99
rok.sprzedam lub zamienię na mniejszy combi. Tel. 0887-333-607.
Polonez Caro 1.6 OLI+ gaz, 1996 rok, stan
dobry,bak,alufel~ immobilizer-taniosprzedam. Tel. 060l-704-270·
Golf m, 1994 rok, zielony metalik, 8500 zł
- sprzedam. Tel. 0500-262-867.

Mercedes 3000, 1991 rok, pełna opcja, cena
10500 zł (do uzgodnienia)- sprzedam.
Tel. 0693-025-921, 0693-025-938.

Rover 620 2.0 l 6V, 1995 rok, gaz, czarny
metalik - sprzedam. Tel. 0501416-155.

Daewoo Lanos 2000 rok 1.6 + gaz,
I0000 zł - sprzedam.
Maków ul. Jarzębinowa 19.

VW Golf m 1.6 benzyna, 1995 rok - sprzedam. Tel. 0889-990-384, 046/837-0842.

Hyunday HIOO 2.5 O, 1995 rok, 1300 lad
-sprzedam. Tel. 0501416-155.
'

Daewoo Lanos, 1998-2000 rok Tel. 0692-829-882.

Opel Astra Il 1.6, kombi, 1998 rok, bogate
wyposażenie, technicznie bardzo dobry
- sprzedam. Tel. 0602489-317.

Skoda Favorit, 1991 rok - sprzedam.
Tel. 0606-270-54.

Daewoo Matiz, 2000 rok, srebrny metalik,
I właściciel, alofclgi, serwisowany, 8900 zł
- sprzedam. Tel. 0500-026-841.

Seat Cordoba 2.0 + gaz, 1995196 rok, granatowy metalik - sprzedam. Tel. 0694-288-096.

Daewoo Nexia 1.5, 1998 rok, gaz, 4 drzwi
-sprzedam. Tel. 0501-586-017.

Polonez 1.6, 1995 rok, I właściciel, 90 tys.
km, stan idealny - sprzedam.
Tel. 0660-680-306.

Fiat Punto I.I, 1997 rok, bordo metalik,
5-0rzwiowy, el. szyby, stan bdb, cena 8600 zł
- spnedam. Tel. 0608409-744.

Auto-Handel - samochody sprowadzone
(Niemcy, Holandia)- VW T4, 1993 rok, Nissan Primera, 1998 rok, Mitsubishi Carizma,
1998 rok, inne. Łowicz, ul. Jana Pawia Il 44.
Tel. 0602498445.

126p - tanio - sprzedam. Tel. 0607-547-608.

ny,cena5400zł-sprz.edam.

Tel. 0508479-970.
Citroen XM, 1991 rok, gaz, skóra, elekttyka,
stan bdb, tanio-sprzedam. Tel.0507-598-668.
Części krajowe i zagraniczne.
Tel. 0506-671-247.
biały

kupię.
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Fiat Seicento 2001/2002 rok, srebrny bezwypadkowy, opony zimowe, gaz - sprzedam.
Tel. 0601-566-558.

Opel Vectra 1.8, 1995 rok, ciemno zielony
metalik-sprzedam. Tel. 0608-284-331.

cena 6300 :d - spraedam. Tel. 0608-409-744.

Opel Vectra Sedan 1,8, 1993 rok, benzyna, gaz,
stan banlzo dobry - sprzedam.
Tel. 04&'835-22-23.

Fiat Siena 1,6 gaz, 1998 rok, S2a1Y metalik
- sprzedam. Tel. 0515-740-807.

Peugeot 206 1.1, 2002 rok, I właściciel, salonowy - sprzedam. Tel. 0600-944-728.

Fiat Siem 1.6, 1998 rok, wyposaż.ona, 9600
:d - sprzedam. Tel.0606-490-951.

Peugeot Boxer 2.50, 1997 rok, slazynia
- sprzedam. Tel. 0607-988-950.

Fiat Uno 1.4, 1996 rok, stan banlzo dobry
- sprzedam. Tel. 04&'831-23-24.

Polonez Atu, 1996 rok, benzyna, gaz - sprzedam. Tel. 0608-0843-48.

Fiat Uno 1.4, 1997 rok, garażowany, I właści
ciel - sprzedam. Tel. 0608-14-2(}.31.

Polonez Caro 1.6 gaz 1996 rok, niebieski
Rawa Maz: sprzedam. Tel. 0667-319-720.

Fiat Uno, 1993 rok, gaz, zadbany, granatowy,

cena 3500 zł - sprzedam. Tel. 0507-938.465.

Punto 12, 1996 rok, 5-0rzwiowa - sprzedam.
Tel. 0606-466-899.

Fiat Uno, 1998-2000 rok - kupię.
.,..e.I 046/834-8 1-1 4 .

. ~""•m 1Je.I 0503 • I 68-408 .
magarue-.,,..~„.

Fiat Seicento 900, 1999 rok, biały, stan dobry,

Punto Il 1.2, 2000 rok, bezwypadkowy, wspo-

Fiata Uno 1,7 O, 1999 rok, 5-<lrzwiowysprzedam. Tel. 0694-714-880, 0606-179-572.
Ford Escort 1.4, l992 rok, =wony,
5-0rzwi
stan bdb sprzedam
""el 06607wy74'5 502 .
" ·
- ·
·
Ford Escort I 6 16V 1993 rok, el szyb t
·
'
y, usterka,czamy-spraedam. Tel.0667-745-502.
Ford Escort 1.6, 1997 rok, combi, GHIA,
bogate wyposażenie, 7300 zł, opiaty - sprzedam. Tel. 0505-22-18-99.
FordMondeo l.816V,gaz,Sl.lllymetalik,6700
:d • sprzedarn. Tel. 0503-955-416.
Ford Transit 2000 rok-sprzedam.
Tel. 0604-799-557.
Hooda Accord 2.0 I 6V, 1997 rok, pełna opcja
- sprzedam. Tel. 0697-08(}.181.
niA kata!~~ _ każdy.
Ku „..,,
__ ,

Tel.0506-571-247.
Kupię powypadkowe. Tel. 046/814-59-30,

0669-557-167.
Lanos 1.6 16Y, 1998 rok, gaz· sprzedam.
Tel. 0504-057-366, 046/831~1-22.
Mercedes I 15 2.00 - sprzedam
Tel. 046/832-29-39.
Nissan Almera 1.5, 2000 :d, salonowy, I 7800
zł, ewentualnie zamienię na tańszy - sprzedam. Tel. 0692-489-339.

Nissan Primera 1.6 16V, 1996 rok, wspomaganie, el. szyby,c. zamek, cena 750071-sprzedam. Tel. 0604-233-371.
Nissan Primera 1.6, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 060(}.474-428.
Nissan Raoette 2.0 D, 1994 rok, 4900 :d
-sprzedam. Tel. ()461815-24-65.

Punto, 5-<lrzwiowe, zdecydowanie· kupię.
Tel. 0606-436-231.
Renault Megan 1.4, 1998 rok, bezwypadkowy, I właścicie~ wyposażony - sprzedam.
Tel. 0602-367-765.
Samochody z Holandii i Niemiec: Opel Vectra 1,50, 1995 rok, VW T4 ciężarowy bus
długa wersja, blaszana, Mitsubishi 1998 rok
TOI, pełne wyposażenie, Nissan Almera 1998
rok - sprzedam. Tel. 0602-498-775.
Seicento 1.1,2001 rok,srebmymetalik, wspomaganie I właścicie~ 8900 zł. sprzedam.
Tel. 046/835-33-08.
Seicento 900, 1998 rok, I właściciel. sprzedam. Tel. 0665-977-562.
Seicento, 1998 -2000 rok - kupię.
Tel. 0695-883-441.

Sprzedam części do Opla Astry 1.8, mochanieme i blacbarskie - sprzedam Rawa
Tel. 0502-997-862.
Sprz.edam komplet kół 82520.
Tel. 046'813-72-25, 0609-373-883.

Sprz.edam moot, slazynię biegów, resory, szyby i inne do War=wy. Balcerów 21a

Opel Astra ncombi 1.6, 16Y, 2000 rok, zielony metalik, pełne wyposażenie z klimą- sprzedam. Tel. 0692-489-339.

Sprz.edam przyc:z.epę transportową (Opalenica) - 1999, dwuosiowa, rozmiary
4000x1950x2500 cm, ładowność 1500,
l właściciel. Tel. 0605-153-206.

OpelCorsa 1216Y,gazsekwencyjnyfabiyczny, 2003 rok, 5-0rzwiowa, salonowa, pełne
wyposażeniezklimatyzlcją-sprzedamlub
zamienię na tańszy. Tel. 0694-216-417.

Opel Corsa, bezwypadkowa - kupię.
Tel. 0695-502.{;28.
Opel Vectra 1.6, I6Y, 1999 rok, I właścicie~
saloo Polska, bezwypadkowy, zielony metalik - spraedam. Tel. 0602-196402.

Dzialka rekreacyjna - ogródki działkowe w
Niedźwiadzie. Tel. 0504-181-ó67.

4 ba ziemi-koło Sochaczewa.
Tel. 0692-589-143.

Duży dom w Głownie sprzedam
mę. Tel. 051(}.048-636.

1,96 ba z możliwością zabudowy, cz.ęściowo
zalesiona. Wojewod7a,gmBielawy. Tel.0504181-667

Pawilon handlowy (blaszak), 36 mkw.
Tel. 0607-392-<;83.

lub wynaj-

Łysz.kowicka

Sprzedam2,60baczęściowozalesione, wtym

3000 mkw. działki budowlanej.
Zielkowice 25. Tel. 0697.{;3(}.207.

kupię.

Tel. 0513-019-003.

ETZ 251 . sprzedam. Tel. 0507-985-769·
SprzedamSimsonaS51, 1991 rok.
Tel. 0601-178-748.
Sprzedam Simson 1989 rok.
Tel. 060(}.608-150.
Sprzedam Ro
dokumen ·
li I 0669 294-meta210z
tanu.
e·
·
K · uszkodzo
k
·
..., U P' ę
ny s uter, zarejestrowany.
3. 709. 302 .
ie.
Ogar 205, ąena 290 zł, Skierniewice - sprzedam. Tel. ,0695~3-543.
Simson SRSO, tanio. sprzedam.
Tel. 066(}.94(}.392 wieczorem.

1 060

GARAŻE

MAZOWSZU. TEL 060&.:30-30-31.

Garażdowynajęcia+dużepornieszczmie.

Skoda Felicia I., 1998 rok, biała. sprzedam.
Tel. 0668-426-210·
Skoda Felicia 1.3, 1997 rok, bezwypadkowa,
zielooymetilik-sprzedam Tel.0503-l68-408.
Sprzedam alwniniowc felgi „14" i opony zi.
mowe-sprzedam. Tel.0608-409-744.

Sprzedam dzialkę 4200 mkw., Kalenice 15.
Tel. 046/838-33-44.

Sprzedam 1,09 bazierni w Teresewie.
Tel. 0668-337-510.

Skoda Fabia Run' t.2, 2003 rok, salonowa,

~~~.idealny · sprzedam.

Dom w centrum Socbacz.ewa.
Tel 0692-589-143.

VW Passat combi 1993, 2.0 +gaz ·sprzedam
Tel. 0501-742-540.

Motocykle -

Tel. 046/837-53-ó7, 0691-ó2(}.837.

Spizedamlubwynajmęgaraż,Łowicz-przed=~6~~~f6'838-9(}.87 po 20.00,

!~c~ ~~~wskiego lub
Garaż· do wynajęcia, os. Topolowa
Tel. 0692-421-718.
Do wynaj~ garaż przy Intennarche.
Tel. 0691-731).105.

Sprzedam mieszkanie w Skierniewicach
48 mkw. Tel. 0604-243-498.
Działki budowlane (dwie), 480 mkw. każ.da,
złączone, uzbrojone, Łowicz, os. Bratkowice, ul. Tuszewska42-spm:dam.
Tel. 0604-3!8-4 12· wieczorem.
Sprzedampilnie83 mkw. w cegle, w Łowi=
+garaż (lub sam garaż) lub :>arnienię na mały
domek w Łowiczu, okolice Łowicza
Tel. 0696-561-963.
Sprzedam działkę rekreacyjną 500 mkw., z

drewnianą altaną, światło, woda, przy ul.

Sochaczewskiej. Tel. 046/837-36-35,
0504-352-822.
Sprzedam gospodarstwo rolne 19 ba, 4 km od
Łowi=, zabudowane, wodociąg, kanaliza.
tja W tym atrakcyjne działki.
Tel. 0602-578-812.
Sprzedam ziemię 6,30 ba. Tel. 0663-077-029.
Sprzedam działkę budowlaną 6000 mkw.
Tel. 0505-938-845.

Sprzedam budynek mieszkalny i gospodar-

Sprzedam M--1, 50 mkw., os. Tkaczew,
I piętro. Tel. 0606-101-755,

CM61837-03-71 po 18.00.

Sprzedam IOba z budynkami.
Jamno 7, tel. 0603-523-301.
Z.amienię dwa mieszkania na domek.
Tel. 0603-879-ó75 po 14.00.
DziałkabudowlanawStrzelcewie 1800mkw.
Tel. 0501-782-451.

Zamienię
własnościową
3-pokoi·owe
lokatorskie,kawalertcę
Łowicz. na
Tel.0665-724-018.
Działka 4600 mkw., Łowicz.
11:1. 0502-!63-313.

Budynek mieszkalno-gospodarczy z warsztatem wulkani2acyjnym, Łowicz.
Tel. 0502-163-313.
Sprzedam dzialkę budowJaną_
Tel. o500-204-ó42 wieczorem.
Posesja, dom 90 mkw.+ 2 budynki gospodarccg1y działką I ba. p· ki
cze, murowane z
z
ias
l6 k.Nieborowa Tel. 0602~ 69-750.
Sprzedam działkę budo~laną 30 arów.
Tel. 0667-133-753 po 20.00.
Sprzedam półbli2niaka Łowicz, ul. Poprzeczna 21, tel. 0887-111-519, 0667-313-391.

w centrum Sochaczewa, 1745 mkw.
Tel. 0606-145-365.

Bielawy - działka 0,13 ba, \IZbrojona, ogrodzona, budynek mieszkalny i gospodarczy.
Cena do uzgodnienia
Tel. 0504-021-840, 0609-ó44-299.

Sprzedam dom z działką przy trasie Łowicz-

Sprzedam dom, pomies:zczenia gospodarcze,

Sprzedam działkę budowlaną
Wiadomość: Pilaszków 2.
Sprzedam dom o pow. 120 mkw. na dzialce
1250 mkw. w Sochaczewie.
Tel. 0512-343-292 ..
Las - sprzedam. Tel. 0887-063-151.

·....-·Sprzedam lub wydzierżawię działkę I;21 ba.z
budynkami pow. 270 mkw. Łowicz, ul. Jana
Pawia Il 74. Wllldomość na miejscu w soboty
t4.00-I 6.00.
Sprzedam mieszkanie 3 I mkw., Łysz.kowice.
Tel. 0504-113-156 po 18.00.

Działka

Głowno. Tel. 066(}.437-510, 0604-093-987.

Dom mieszkalny z zabudowaniami
gospodarczymi, z działką 2,6 ha lub
bez, okolice Łowicza.

2bazierni.S'"·~•ce94.Tel0501-ó30-017.

112 bliźniaka - spm:dam lub wynajmę.
Tel. 0665-072-555.

Sprzedam działkę budowlaną2600 mkw., w
Walowicach. Tel. 0603-835~73.
Sprzedam clzialki w Walowicach.
Tel. 0609-52~62.
Sprzedam działki rolno-budowlane, w pobliżu
linia energetyczna, wodociąg. Okolice Rawy.
Tel. 066(}.044-191.
Sprzedam łąkę 70 arów nad rzeką
Nowy Dwór. Tel. 046/831-43-86.

Rawką,

SprzedamnowydomwRawieMazowieckiej:
Tel. 0608-456-588.
Sprzedam wykończony segment skrajny-nad
zalewem, Rawa Mazowiecka, 295 tys.
Tel. 0606-952-277.

Spizedamsegmentwstaniesurowymzamkniętymnadzalewem, Rawa Mazowiecka, 195 tys.
Tel. 0606-952-277.
Sprzedam dom, os. ,,ladębie" nad zalewem. .
Tel. 046/833-05-83.
Sprzedam działkę rekreacyjną o powierzchni
400 mkw., z domkiem, ogródki działkowe
"Konwalia". Tel. 0602-433-474.
Sprzedam dom z działką 2500 mkw., Lipce.
Tel. 0606-359-ó78.
Sprzedam dom z działką w Babsku przy trasie
Tel. 0698-781-102,
0600-828-058 wiec„,orem.
Sprzedam działkę budowlaną o powiern:bni
2750 mkw., ul. Feliksów, dostępność do mediów. Tel„022/840-28-01, 0504-396-723.

sze do' 50 mkw. Tel. 04&'837-68-61.

Działka budowlana, Bolimów.
Tel. 0601-070-363.

NIERUCHOMOŚCI
-SPRZEDAŻ

Sprzedam działkę budowlaną przy trasie
Dmosin-Kolacin Tel. 0509-171-283.

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

Sprzedam ziemię o powiern:bni 3 ba, polożo..
na · Bycii<i. Tel. 069 I-ó03- I 51.

Sprzedam dom w Głownie o pow. 180 mkw.
Tel. 042/719-32-58, 0502-338-676.

Sprzedam mieszkanie 39 mkw., os. Noakow- . Sprzedam2bazierni w Julianowie,4bazierni
skiego. Tel. 0606-682-993,
z możliwością zabudowy w Kaleniu k/Rawy
046/837-25-53 po 19.00.
Mazowieckiej. Tel. 0461815-19-53,
Sprzedam M-4 z garażem na os. Bratkowice. 0606-436-704.
Tel. 046/837-71-33.
Sprzedamdzialkębudowlanąuzbrojoną.Biala Rawska ul. Polna Tel. 0604-202-425.
Wlasnościowe 2 pokoje + kuchnia, 32 mkw.,
bloki w Łowi= - :>arnienię na podobne
Maków, dom, komórki +dzialka, 8700 mkw.
w Łodzi. Tel. 0509-109-399, 0505-187-576. Tel. 046/833-97-16, 046/831-26-22.

Sprzedam dzialkę leśną dębową 5017 mkw.,
Głowno, Moczydła 31, dzialka 109 do zabudowy, lokalizacja banlzo koizystna. WJado..
mość: Barbara Wajnikonis, Ustroń :zdrój,
Manhatan 3 m 37. Tel. 0331854-26-00.

Uzbrojooe clzialki budowlane przy ul Sowiń
skiego i Cebertowicza
Tel. 0421719-10:55 po 20.00.

Sprz.edam dom w Głownie.
Tel. 042/719-40-45.
działkę budowlaną 2900 mkw., w
miejscowości Dębowa Góra.
Tel. 0698-815-021, 0665-22(}.393.

Sprzedam

Z.amienięladne l-pokojowe38mkw.nawięk

Mieszkanie 60 mkw., n piętro, os. Bratkowice, Łowicz. Tel 0692-41(}.206.

czu. Tel. 06()3.993.065.

60 mkw., w cegle, z garażem-sprzedam.
Tel. 0604-627-ó62.

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

Działka 1,5 ba, przy drodze do Uchania
Tel. 0698-814-471.

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

Sprzedam dom w stanie surowym, Zielkowice. Tel. 060(}.608-150.

Suzuki Swift 1.3, XI-1992 rok - sprzedam.
Tel. 0668-39(}.671.

Sprzedam nieruchomość w Nieborowie.
Tel. 0602-587-341.

Sprzedam clzialki budowlane w centrum Ło
wi=, ul. Bielawska. Tel. 0461861-26-ó2.

Suzuki Vitara 1995 rok - sprzedam.
Tel. 046/831-12-51.

Sprzedam 4 ba ziemi, Sypień.
Tel. 0461838-ó5-78.

Sprzedam 6 ba z budynkami.
Tel. 046/838-13-lO po 20.00.

wła

Głowno, ul. Kamieńska 15, działka 5577
mkw., ogrodzona, media w ulicy, pod zabudowę. Tel. 042/719-43-77, 0509-104-885.
S--'•m
I
,,.~„ dzialkę budowaną
Tel. 046/833·83-07.

Dom z zabudowaniami na dużej dziak:e - tanio. Życblin. Tel 0241285-05-11.

Sprzedam mies:zi<anie 75 mkw., cegła, n pi~
tro, ul Bolimowska.
Tel. 04&'837-48-76, 0609-024-427.
Sprz.edamsklepopow160mkw.,os.Dąbrowskiego, Łowicz. Tel 0693-126-258.

Suzuki OR-óOO, 1987 rok, stan bdb., I
ściciel w kraju - sprzedam.
Tel. 046'831-86-59, 0601-ó75.-097.

Sprzedam działkę 1925 mkw., 50000 zl, Stryków. Tel. 0788-863-124.

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

Garaże

Sprzedam działkę 5500 mkw. z budynkiem,
16 km od Łowicza Tel. 04&'837-41-08.
Sprzedam domek jednorodzinny 150
mkw. na działce 5000 mkw. w Łowi-

Star 200L, 1996 rok - sprzedam lub zamienię
na osobowy, może być z dopłatą,
Tel. 0603--061-526.

Sprzedam działkę budowlaną 850 mkw. przy
ul. Łąkowej 3a, Głowno. Tel. 042/71~3-52
po 18.00.

Gospodarstwo rolne wraz z budynkami
w Zlakowie Kościelnym. Tel. 0503-51(}.41 I.

72

Sprzedam skrzynię biegów zsynchronizowaną Leyland oraz tylny most i resory.
Tel. 0603--061-526.

Ziemia 1,5 ba. sprzedam.
Kompina, tel. 046/838-ó9-34.

Tel. 0696-736-699.

Duża posiatlłość 1,70 ba, duży dom, okolice
Domaniewic. Tel. 0501-231-510.

Sprz.edam silnik i thnnik do Fiata 12(,p.
Tel. 0600-55(}.443.

DROBNE

CXf· Tel. 04&'838-13-10 po 20.00.

Sprzedam segment bliźniaka,
27a Tel. 046/838-70-51..

MOTOROWE

OGŁOSZENIA

Sprzedam dzialkę budowlaną, os. Mysiaków.
Tel. 046/837-<;9-33.

Volvo 440 l.9TD, 1996 rok w kolorze ciemnym grafit- sprzedam. Tel. 0506-057-314.

Spizedam garaż między cmentarzem a Intermarcbe, os. Bratkowice. Tel 050(}.651-244.

Opel Astra 1.6, I 6Y, 1995 rok, Stan dobry,
cena 6800 - sprzedam Tel. 0695-431-960.

Opel Calibra 2.0, 1991 rok, gaz, rozbity paód,
silnik cały- sprzedam. Tel 0501-586-017.

Volkswagen P=at, kmb, 2.0, 2002/2003 ~
- zakup w salonie, full opcja - sprzedam.
Tel. 0606-975-932.

Skoda Fabia 1.2 IITP, 2003 rok, wersja Run,
garażowana, salonowa- sprzedam.
Tel. 066(}.496-782.

Nysa, I990rok, 60tys. kmprztjechane, zgamn
- sprzedam lllnio. Tel. 0691-4()9;.9 lO.

()pi:I Calibra 1994 rok, zielony metalik, peł
na opcja+ klima, atrakcyjny wygJą;I, stan bdb
- sprzedam. Tel. 0500-026-841.

VolkswagenGolflll l.9, 1994rok-sprzedam.
Tel. 0500468-105.

GARAZE BLASZAKI _ NAJt"A>"EJ NA
"""

Sprz.edam Mercedesa 124, 1987 rok, benzyna, gaz, stan bdb . sprzedam.
Tel 046' 814-4(}.29, 0509-766-llO.

Opel Astra, Sedan, 7.3dbaną - kupię.
Tel. 0606-472-251.

Tmpan Diesel-sprzedam. Tel. 0607~15-785.

DROBNE •

Dzialka leśno-budowlana o pow. 1297 mkw.,
w Głownie, 45 zł/mkw.
Tel 056/648-28-72.

NAJLEPSZV
SALON W POLSC

Dąbro
mkwwJ.legpi~;{ij(,::i4~-4~8mkw, os.

Sprzedam las. Tel. 046'837-36-46.
Spółdzielnia Kółek:

Rolniczych w Rybnie
posiada do sprzedania działkę o pow. 0,5 ba
tym grunty orne 0,33 ha, użytki rolne zabu.
dowane 0,17 ba Działka położona na terenie
gminy Rybno w miejscowości Karolków
Rybnowski. Tel. 046/861-16-27.

Atrakcyjne działki budowlane pod Skierniewicami. Tel 0503-32-60-10.
Dzialka 3000 mkw., Prandotów, 7 zł/mkw.
Tel O 46'833-77-08.
Sprzedam dzialkę 1000 mkw., z budynkami,
Miedniewice. Tel. 0601-338-867.
Sprzedam działkę 4600 mkw., Wola Pęko
szewska, przy trasie katowickiej, cena 9 zł/
mkw. Tel 0607-242-247.

Spizedam budynek w Rawie Mazo-

wieckiej ul. Mickiewicza 20.
Tel. 0605-21 lhSSO.
Sprzedam dzialkę rolną z lasem o pow.
1.75 ha w Dąbrowicach.
Tel. 0606-882-756, 0606-382-776.

ZACZNIJ
ODOSZCZĘD

JPGARAGE®
Od 1981 roku robimy swoje.
Profesjonalnie.

Łódź,

~s~t CENTRUM<~.

ul. Strykowska 131

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

DRZWI PRZESUWHYCH
www.peugeot.pl
Peugeot 206.

Błyskotliwy

samochód. Nic

dodać,

NOWOCZESNE'IABVOOWYWNURZ

a z ceny

· NĄJNIŻSZE CENY

zawsze można ująć. Teraz oszczędzasz solidną sumę. Zapraszamy!

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

Szafy wnękowe z drzwiami
przesuwanymi i składan i

MEBLE KUCHENNE NA WYMIAR

PEUGEOT. ZAPROJEKTOWANY, BY CIESZVĆ.

Uczba samochodów ograniczona. Szczegóły w salonie PeugeoL
paliwa: <!,3 VIOO km. emisja C02: I 13 g/km, dla si1nika l.'4 HDi 70 KM.

Łowicz,

Zużycie

R

Nowy Rynek 16,

tel. (0-46) 837-89-01, 0-506-037 •759

20

OGŁOSZENIA

Budynek na działalność gospodarczą (piekarnia, cukićmia lub inne).
Tel. 042!719-24-93.

Nl.ERUCHOMOŚCI
-KUPNO

Do wynajęcia pokój dla 2 studentów w Ło

dzi. Tel. 0606-326-740.

KUPłĘ DZIAŁKĘ, ZIEMIĘ,

GOSPODARSlWO ROLNEWŁOWICZU LUB OKO-

LICY. TEL 0601-257-098.
Kupię ziemię

5-6 klasa.
Tel. 0600-928-211.
Kupię działkę budowlaną w Łyszkowicach
lub okolicy. Tel 0503--06~-795.

Tel. 0503-137-918.

Kupię M-3 lub M-4 do 50 mkw., I piętro, na
os. Kopernika. Tel. 044/714-30-46,
0601-645-861.

nów 24. Tel. 0603-652-988.

Kupię dom w Łowiczu. Tel. 046'837-23-53,
.
0603-803-936.

Mieszkanie zamienię na dom, może być do
remontu. Tel. 046/837-23-53, 0603-803-936.
Kupię dom wolnostojący
Tel. 0663-074-477.

Łowiczu.

w

tYs·

zł w Łowiczu lub
Kupię mały dom do 60
<iKolicach. Tel. 0602-702-741.
Kupię pilnie jedno- lub dwupokojowe mieszkanie w blokach (parter lub I piętro) - Glow-

no. Tel. 0698-621-818, 042/686-62-51.
Kupię lub wynajmę mieszkanie albo
Głowno, okolice. Tel. 0600-214-823.

dom,

Do wynajęcia w Łowiczu od 01.2007, lokal
20 mkw. i -.yięcej (na kiosk, biuro, gabinet,
itp.). Możliwość przejęcia Lotto i prasy.
Tel. 0691-961-224,
046/837-12-45 wiecwrem.

mieszkanie, bloki w cenlnml Ło
dzi. Tel 0606-102-795.
Poszukuję do wynajęcia domu.
Tel. 0698-612-234.
Przyjmę na

Finna "Syntex" ·Sp. z o.o. poszukuje
do wynajęcia kawalerid lub mieszkania 2-pokojowego. Teł. 046ł830*22.

Tel. 0692-432-857.
Pokój do wynajęcia Łowicz, os. Konopnickiej. Tel. 0605-384-432.
pokój. Tel. 0696-566-738.

2 pokoje dla dwóch studentek - tanio wynajmę. Tel. 0510-279-633 po 17.00.

Mieszkanie ok 50-60 mkw. w Łowiczu lub
w Skierniewicach. Tel. 0606-900-406.

Mieszkanie do wynajęcia, os. Bratkowice.
Tel. 0695-989-832.

Łowicza

Kupię działkę

Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe, ·os.
Dąbrowskiego. Tel. 046/837-45-82,
0663-491-167.

Kupię mieszkanie w Głownie do 40 mkw.

Pokoje do wynajęcia w
Tel. 0511-019-833.

w Łowiczu lub Zdunach.
Tel. 0691-332-531.
• Tel. 0510-281-982.
Kupię dzialkę lub ziemię orną w okolicach
Granicznej, Pamiętnej i Rawskiej.
Tel. 046/833-90-38.

NIERUCHOMOŚCI
-WYNAJEM

Łowiczu.

Wynajmę mieszkanie od 01.10.06
kojowe bądź kawalerkę, Łowicz.

jednopo-

Tel. 0502-401-528.
Do wynajęcia powierzchnia biurowa w Ło
wiczu przy ul. Nowej, Lpiętro.

Tel. 06()4.697-129.

wejście. Tel. 046/837-24-77 po 18.00.

Przekażęwdzierżawęok.3,5baląkiiok3ba

Do wynajęcia lokal 28 mkw. (na sklep, biura,

pola omego. Tel. 0698-633-491 po 15.00.
Do wynajęcia mieszkanie 47 mkw., Łowicz.
Tef. 0501-149-020.
Wynajmę firmie lokal na biuro lub gabinet w
centrum Łowicza oraz garaż.
Tel. 0600-365-799, 046/837-66-45.

Wynajmę pokój studentom,
Tel. 046/837-29-<!4.

Łowicz.

Do wynajęcia lokale handlowe, 650 mkw.,

Wynajmę piętr:o w domu - 3 pokoje z kuchnią,
osobne wtjście, internet Tel. 0608-658-343.

Łowicza.

I OO mkw. oraz lokale biurowe w centrum
Tel. 0602-192-463.

Mieszkanie w centrum - wolne.
Tel. 0692-101-989.

Wynajmę

Wynajmę

luksusowe mieszkanie firmie na ul. Bolimowskiej, 77 mkw.
Tel. 0695-631-319.
Lokal 180 mkw. w centrum Łowicza - do
wynajęcia Tel 0608-614-855.
Wynajmę

IOO, 200, 300, 600 mkw. powierz.chni magazynowtj, Łowicz, ul. Magazynowa
li. Tel. 046/837-69-33.

M-4 na os.
Tel. 0888-985-377.

Do wynajęcia pawilon handlowy 50 mkw., z

placem I500 mkw., róg ul. Klickiego i ul.
Tel. 046/837-42-46,
0605-578-502.

Napoleońskitj.

Wynajmę pokój studentom.
Tel. 0605-539-265.

Przyjmę dwie studentki.
Tel. 0691-620-837, 046/837-53-67.

Wynajmę kawalerkę

w Lodzi.

Tel. 046/830-34-43.

Do wynajęcia lokal 40 mkw., + zaplecze

so- ,

na biuro lub inną działalność.
Tel. 046/837-83-87.
Wynajmę lokal na ul. Krakowskiej.
Tel. 0692-722-045, 0660-826-831.

Wynajmę

mieszkanie 3-pokojowe 50
mkw. w centrum Łowicza.
Tel. 046/837~7-33.
mieszkania do wynajęcia (dwa
pokoje, kuchnia, Jazienka) Glowno.
Tel. 0691-308-758.
Poszukuję

Do wynajęcia pół domu - Zabrz.eźnia, Głow

no. Tel. 0608-203-288.
Tanie noclegi - Głowno.
Tel. 0602-630-316.

160 mkw. w centrum Rawy Mazowieckiej.
Tel. 0606-952-277.
Do wynajęcia pub Murowapa Piwnica, Rawa
Mazowiecka, Wyszyńskiego J, 980 zł/msc.
Tel. 0606-952-277.

wynajęcia.

Pokój do wynajęcia Tel. 0880-433-667,
046/833-56-60.
Poszukuję współlokatorki

do mieszkania,
Rawa Mazowiecka. Tel. 0502-955-459.

KUPNO - RÓŻNE
Kuplę

owoc czarnego bzu.
Tel. 046/838-25-26, 0504-244-334.
Kupię złom.

Tel. 0504-350-641.

Kupię

rusztowania warszawskie,
Tel. 05 l l-098-343.

używane.

Sprzedam grzejniki żeliwne.
Tel. 046/837-40-79.
Sprzedam malą elektrownię wiatrową i organy Vermona. Tel. 0510-799-027.
Sprzedam okna drewniane używane, 3 szt.
- 146x206, I szt.-146xl46;2 chzwi balkonowych. Tel. 0602-686-518.

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

Sprzedam Welbnaister 80 basów.
Tel. 0692-967-8!0.

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

Law=h poci sztangę. Tel. 0889-014-875.
Sprzedam tanio segment, kolor: or=h, wys.

Grzejniki żeliwne 80 żeberek,
ny. Tel. 0694-993-102.

mało używa

Zatrudnię lakiernika, pomoc lakiernika
Tel. 0604-208-588.

Bale modrzewiowe, rury stalowe bez szwu,
boazeria jesionowa. Tel. 0600-750-544.

Scania serwis Łowicz zatrudni sprzątaczkę. •
Oferty pisemne na adres: ul Annii Krajowej
100, 99-400 Łowicz. Tel. 046/837-38-14.

Zamrażarkę przeszkloną
kę, gabl<llę na cukierki.

od góry,

chłodziar

Tel. 042/719-31-81 po 20.00, 0694-203"927.

Asystentka stomatologiczna - poszukuje pracy. Te~. 0607-522-343.

Segment, wersalka, zlewozmywak stalowy.
Tel. 042!719-19-83.

Tel. 0693-423-250.

Avon - zostań koosultantką, a onzymasz w
prezencie kosmetyki, biżuterię, zegarek, torbę. Tel. 046/838-60-60, 0663-766-602.

Pawilon handlowy, pmoośny 30 mkw., Skierniewice. Tel. 0501-415-690.

Wier1arka stołowa, spawarka 220/380V, komplet do spawania gazowego.
Tel. 0602-366-564.

i prz.es:zldone, lada
- tanio. Tel. 0501-415-690.
Regały

sklepowe,

pełne

Plandeka do Stara. Tel. 0601-297-775.

Sprzedam suknię ślubną z trenem rozm. 341
36. Tel. 0888-386-102.

Sulmia ślubna rozm. 44-46.
Tel. 0602-534-524.

Sprzedam piec miałowy Pl=.ew 2kW.
Tel. 0888-135-~17.

Sprzedam płytę gazową do zabudowy.
Tel. 0693-200-777.

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

Sprzedam używaną wannę.
Tel. 0696-079-136.

Piec c.o. węglowo-miałowy, nowy.
Tel. 0698-66-32-79.

Maszyny stolar.ikie - sprzedam.
Tel. 0697-580-227.

Nokia 7250i. Tel 0508-909-732.

Sprzedam

Sprzedam pył (3 :zestawy Kamazy) oraz stary
kredens. Tel. 0507-081-056.

Wykrywacz metali. Tel. 0880-972-313.

Sprzedam piec c.o., 3 m3. Tel. 0600-820-374.
Sprzedam bramę ogrodzeniową+ furtka, maszyny stolarskie do wyrobu mebli, silniki
elektryczne, pJyty róine. Tel. 0609-524-491.
pończosznicze
igieł, Ange 9P 120
igieł, lrmag
120
Penta
lrmag
igieł,
Penta 140 igieł. Teł. 0606-192-963.

frotowe Conti 108

Sprzedam Ange 38, 168
Tel. 0606-192-963.

igieł.

Sprzedaż

stalowych paneli ogrodzeniowych.
Hurtownia Centrum Budowlane, Łowicz,
ul. Łęczycka 64 (Górki).
Okna i dJzwi PCV w 'Łowickim Cechu Rzemiosł od 10.00-15.00. Sprzedaż, montaż. Ło
wicz, Plac Przyrynek 2.
Zbiorniki na paliwa z tworzywa I OOO I i 2000
I. Tel. 0501-074-060.
grzejniki żeliwne.
Tel. 046/837-44-20.
Używane

Komputer z monitorem - tanio.
Tel. 0500-204-559.

Sprzedam suknie ślubną Cymbelinee/
Priscill, rozm. 38/40. Tel. 0606-132-157.
mało używany.

Grzejniki, piec, pokos siana. Zawady 23. '
Sprzedam piec c.o., węglowo-miałowy,
wany. Tel. 0880-300-478.

uży

Sprzedam rower ,,góral", kola 24".
Tel. 0880-300-478.
Sprzedam strugarl<ę grubościówkę.
Tel. 046/838-47-12.
Sprzedam piec wszystkopałny 20kW z. nadmuchem, używany. Tel. 046/838-76-04 po
17.00, 0606-295-590.
Sprzedam lub wydzierżawię kiosk wielobranżowy 12 mkw. Tel. 0607-345-852.
Sprzedamregalpokojowydl.4,20m+tapczany rozkładane. Tel. 0607-345-852.
Nowy telefon Sony Ericoon J2 I Oi.
Tel. 0668-162-199.
Dywan 2x3m, ławostół. Tel. 0500-820-226.

taśmociąg.

Tel. 046/831-43-86.

Tel. 0509-852-909.
przeszycia

Zatrudnię bukieciarl<ę - kwiacimkę. Przyjmę
Głowno. Tel. 0605-674-932.

Sprzedam wciągarl<.ę budowlaną,
Tel. 0888-994-941.
Piec c.o., wszystkopałny, dwusezonowy,
z wyjściem poci komputer, z nadmuchem
- sprzedam niedrogo. Tel. 0506-840-122.
Sprzedam overlocki. Tel. 046'834-92-20.
Używaną kuchnię gazowo-elektryczną
dówkę, stan bardz.o dobry.

i lo-

Tel. 046/833-08-31.
Sprzedam camping na działkę.
Tel. 0461831-12-51.

Namiot wojskowy. Tel. 0508-324-558.
Kola do bryczki drewniane na
obręczach. Tel. 0693-106-674.

Sprzedaż

krajzegę.

Tel. 046/838-33-44.

ziemi torfowtj. Tel. 0507-105-979.

Piec c.o., 15 kW, miałowy, na gwarancji.
Tel. 024/285-42-56.
Romet Mińsk i motorynkę - sprzedam.
Tel. 0660-288-841.
Kolwnna parnikowa - sprzedam.
Tel. 0601-826-876.

żelaznych

Kupię

grzejniki panelowe oraz bojler.
Tel. 046/861-92-36, 0608-402-384.

Kupię szatkownicę do kapUSjy, skrzyniopalety. Tel. 0693-692-539.

Niedrogo sprzedam 2-drzwiowwą lodówkę
Elektrolux. Tel. 0692-537-322.

szwedzką

Wersalka, dwa fotele, ławostół - sprzedam.
Tel. 0461837-01-66.
Komputer - tanio sprzedam.
Tel. 0503-699-812.
Drukarlcę- tanio sprzedam. Tel. 0503-699-872.

Ubojnia zwierząt w Karnkowie - zatrudni.
Tel. 042!7 I 9-56-78.
Tel. 0604-!08-443.

Zwrot podatku z pracy - Niemcy, Europa Zachodnia Tel. 0711385-20-18.
szwaczki. Tel 0606-958-480.

Zatrudnię szwaczki. Tel. 0665-202-100.
Zatrudnię

szwaczki, prasowaczki, krojczego
na przyuczenie, technologa odzieży.
Tel. 0601-635-056.

z.estaw kolumn do kina domowego Triangle.
Tel. 0603-688-031.

Wózek dziecinny - tanio. Tel. 0606-504-874.

no. Tel. 0602-551--060.

Kuchnia Amica, elektryczny piekarnik, stan
bdb - tanio. Tel. 0693-120-206.

Zatrudnię

Telewizor kolorowy. Tel. 0609-324-089.
Sprzedam rożen elektryczny na 6-9 kurczaków, krajalnicę Prestige 1OO, 2 wagi elektr.,
chloclnię dwudizwiową 166xl92x75, regal
chłodniczy wędliniarski 190xf95x86.
Tel. 0693-830-154.
Sprzedam ufywany zestaw komputerowy
+ drukarka igłowa. Tel. 0608-263-951.
Akordeon Welttneister 120 - sprzedam.
Tel. 046/838-15-50.
Sprzedam piec miałowy 2 rn. 2 lata używany.
Tel. 0607-284-267.

Sprzedam pianino Legnica, jasne.
Tel. 0502-397-644.
Sprzedam akordeon Weltmeister 80 basów.
Tel. 046/830-33-89.
Sprzedam ziemię poci uprawy kwiatów.
Tel. 0461837-13-64.
Wirówka - tanio. Tel. 0604-603-812.
Sprzedam telewizor Elemis 28".
Tel. 0504-928-522.

skrzyniowa TZ 122 Mars, stan
bdb. Tel. 046/837-21-43.

Cblodziarl<o-zamrażarka Elektrolux (I 80 cm),
stan bdb - tanio. Tel 0661-054-367.

Piec c.o., stalowy, miałowy, 2,6 mkw.
Tel. 046/839-63-46, 0601-946-325.
Meble kuchenne drewniane (dąb).
Tel. 046/839-63-46, 0601-946-325.
Sprzedam skrzypce- 1931 rok.
Tel. 0697-567-960.
Sprzedam używany kociol grzewczy, stau
bdb, Żubr, hajczówka, moc 26 kW.
Tef: 0606-236-433.
Wyrówniarka stolarska 400 mm, fubryczna,
krokwie sezonowe, topola na dach.
Tel. 046/863-@-45.

Zatrudnię

szwaczki, bielizna,

Głow

szwaczki - dzianina, praca
caloroczna. Tel. 0603-107..489.

Mloda, kulturalna kobieta zaopiekuje
dzieckiem - doświadczenie.
Tel. 0601-985-462.

się

glazurnika Tel. 0510-693-972.

ze znajomością brarrży hydrauliczntj. Tel 0691-991-000.

Zatrudnię

hydraulika. Tel. 0501-074-060.
do baru.

J"el. 0504-750-426.
Przyjmę pracownika do gospodarstwa rolnego. Tel. 046/838-74-91.
Zatrudnię kierowcę

kat C z uprawnieniami.

Tel. 0601-360-267.
Zatrudnię do roznoszenie ulotek
Tel. 0510-156-709.

PRACOWNIKÓW FIZYCZNYCH W
WARSZAWIE - ZATRUDNIĘ.

Zatrudnię kierowcę

kat C+E, na kraj.

Tel. 0604-237-423.
Przyjmę do pracy w sklepie monopolowym. Teł. 0698-841-938, 0600-203-111.

MSM „Oszczędność" w Łowiczu, poswk:uje osoby na stanowisko dozorcy. Kontakt
osobisty w biurze spóldzielni ul. Baczyńskie
go 2,w pon. od 19.30.
Rada Nadzorcza MSM „Oszczędność" ul.
2, 99-400 Łowicz, ogłasza
konkurs na stanowisko prezesa spółdzielni.
Osoby zainteresowane prosz.one są o przesyłanie pisemnych ofert na adres Spółdzielni do
25.09.2006.
Baczyńskiego

Zatrudnię szwaczki z Łowicza na zykzak i overlock.. Praca przez cały rok.
Tel. 0513-170.a10.
Zatrudnię kelnerkę.

Tel. 0660-733-348.

TEL 0221837-74-61.

Zatrudnię

Zatrudnimy magazyniera do wydawania towaru. Łowicz, ul. Klickiego 7.

Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 0509-101-123.

Zatrudnię kierowcę

C+E, praktyka.

Tel. 0501-529-071.
Przyjmę

brukarzy. Tel. 0508-286-519.

pizzennena. Tel. 0660-733-348.

Przyjmę chałupnictwo na overlock trzynitkowy. Tel. 0697-417-560.

Zatrudnię kierowcę,

prawo jazdy kat. B, C.

Tel. 0601-297-797.

Zatrudnię

piekarza stolowego i cukiernika.
Tel. 0509-877-081.

Przyjmę do 1.bioru jabłek Tel 0604-772-503,
046/83 8-63-63.

Zlecę

Przyjmę pomoc do zakładu krawieckiego
oprócz szycia (ze znajcxnością angielskiego),
tylko z Łowicza Tel. 046/837-54-26.

przeszycia dzianiny szwalniom,

zespołom chałupników. Głowno.

Tel. 0602.a69-719.

Przycrepa gastronomiczna z rożnem lub bez.
Tel. 0607-392-283.

Szwalnia w Głownie przyjmie szwaczki na
stebnówkę i overlock (tkanina).
Tel. 0889-329-409.

Suporex, szafa dębowa 3-0rz.wiowa
Tel. 0600-076-247.

Zatrudnię

Tylówka 22 sz.er., 5,5 dl.; wygniatarl<a do blachy 200 zł; ule puste; siewnik konny; siewniczek do blll"3ku ręczny; kola do Tarpana i
126p z oponami; tregra 16 3,5 dl.
• Tel. Q601-Q28-204.

kierowcy kat C, pracownika fizycznego do segregacji złomu i spawacza
gazowego do cięcia złomtL Praca w Bolimowie. Tel. 0507-076-642.

Zatrudnię - zbiór pomidorów.
Tel. 046/838-12-97, 0667-118-195.

PRACA

Zamrażarka

C, do 45 lat, z doTel. 0608-059-817.

Poszukuję

Przyjmę pracownicę

Sprzedam cebulki żonkili.
Tel. 0888-605-048 po 20.

Ogrodzenie metalowe z bramą,
Tel. 06()8-647-043.

sja Tel. 0661-918-207.
Zatrudnię kierowcę kat
świadczeniem, po kraju.

Zatrudnię

Sprzedam meble do sklepu, również nadające
się do biura w bardz.o dobrym stanie.
Tel. 0601-394-542.

Zatrudnię

Głownie.

Serwis zatrudni mechaników i elektromechnika samochodowego.
Tel. 0421719-29-37.

Zatrudnię

Sprzedam zbiorniki, I OOO litrów.
Tel. 0506-797-032.

Zatrudnię fryzjerkę.

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

Zatrudnię szwaczki - stała, pewna praca i pen-

Sprzedam encyklopedię Guttenberga 22 tomy,
wyd. 1996. Tel. 046'831-05-04.

Sprzedam tanio: wanna 1.5-70, tapczanik osobowy, fotel rozkładany I -osobowy, kanapa rozkladana z 2 fotelami.
Tel. 046/832-29-39.

Sprzedam miot Hiltli llOOW;
Hiltli 2100W. Tel. 0606-370-704.

Zatrudnię szwaczki do szycia swetrów, praca
w Głownie. Zlecę szycie swetrów.
Tel. 0608-303-480.

Zatrudnię szwaczkę, Stryków, stała praca (bieli2Ila niemowlęca). Tel. 0512-330-849.

Blas7.3k po budowie - sprzedam.
Tel. 0667-649-106.

wą

Tel. 042!710-72-99.

Zakład szwalniczy przyjmie: młodą, dyspozycyjną osobę bez doświadczenia (nie do
szycia) i doświadczoną szwaczkę.

Sprzedam kuchnię węglową,
Tel. 046/833-18-36.

Sprzedam okulanty wiśni, działki budowlane, Sierakowice Lewe. Tel. 0604-26-27-59.

szlifierkę kąto-

Zatrudnię kierowcę.

Sprzedam wystrój umeblowanie pubu, roino
na kw-czaki, gofrownice, Rawa Mazowiecka
Tel. 0606-952-277.

Tanio sprzedam lodówkę Mińsk, wys. I ,Sm
- 200 zł; małą pralkę wirnikową - 150 zł; odkurzacz - 50 zl. Tel. 046/837-22-91.

Sprzedam rusztowania warszawskie, betoniruki, części zamienne, ślusarstwo.
Tel. 0510-124-700.

Firma zatrudni kierowcę C+E.
Tel. 046/838-88-70.

Zatrudnię szwaczki na overlock i dwuigłów
kę w Głownie. Tel 0602-106-919.

Dmuchawy, sterowniki do kotłów, gwarancja, faktury. Tel. 0601-070-363.

Sprzedam wózek 2-fimkcyjny, nosidełko, leTel. 0500-591-947.

Dodatkowa - sprzedaż perfum. Oryginalne
zapachy, niskie ceny, duży zarobek.
Tel. 046/838-60-60, 0663-766-602.

Chcesz dorobić dolącz do Oriflame za I zł.
Tel. 0604-670-740.

Tanio _ eternit z rozbióńci Tel. 0604- 108-803.

żaczek huśtawkę.

obsługi

Aplilka w Bielawach zatrudni mgr farmacjl Tel 060!Ml37-150, 046/839-22-76.

Pralki, lodówki, zamrażarki, zmywarki, (gaUI). Teł. 0510-15M80.

Sprzedaż piecy węglowych, miałowych i na
eko-groszek oraz części hydraulicznych. Zduny 9. Tel. 0601-379-355, 046/838-75-53.

kuje pracy jako wokalistka lub do
wesel. Tel. 0503-602-014.

Sprzedam komputer- 300 zł., doldadam mooitor, mysz i klawiaturę, Rawa.
Tel. 0504-287-454.
Sprzedam maszt - 15 m. radiowo-telewizyjny.
Tel. 0885-141-015.

I

Zaopiekuję się dziecki~ w Łowiczu.
Mloda ze średnim wyksztalceniem - pos:ru-

Sprzedam heblarlco-krajzegę.
Tel. 0507-142-040.

Tel. 0501-747-182.

sezonowane.

5-ski-

Sprzedam tanio magiel profeajonalny.
Tel. 046/838-21-16. -

Parkiety drewniane, okm jednoramowe - ofe..
ruje producent ZUPH Drewnos, Popów 146
k Łowicza. Tel 046'830-33-55,
0602-587-434.
opałowe,

pług

Przyjmą do pracy w gospodar.;twie przy krowach. Tel. 0600-822-089.

2, ł Om, dl. 3,60m, SZl!f. 62cm, stan bdb.
Tel 046/837-68-35.

Spmrlam materac odleżynowy.

z uprawnieniami na cysterny paliw plynnych. Tel. 0501-074-060

0508-160-198.

Drewno kominkowe. Tel. 0886-427-375.

Sprzedam używane meble pokojowe i kuchenne. Tel. 046/837-5 ł-99 po 20.00.

Przyjmę ziemię z wykopti.
Tel. 0500-296-213.

Lokale do wynajęcia, centrum Głowna Wy- . Kupię pompę do Ślęzy.
Tel. 046/838-63-04 wieczorem.
dzierżawię szwalnię. Tel. 0601-674-932.
Do wydzierżawienia szwalnia lub pomieszczenia. T~I. 066Q.9~-008.

Sprzedam atlas. Tel. 0889- I 18-420.

Wózek widiowy elekt!yczny po kapitalnym remoncie. Tel. 046/839-13-32,

Sprzedam rozrzutnik 2-osiowy;
bowy Grudziądz, 2002 rok.
Tel. 0600-822-089.

Wersalka, fotele - tanio sprzedam.
Tel. 046/837-59-54.

Tel. 0501-184-Q2.

cjałne

Suknia ślubna rozm. 38/40.
Tel. 0600-219-409.

Sprzedam spawarkę 160 A Bester.
Tel. 0507-142-040.

Lokal 21 mkw„ do

2800 mkw., przy ul. Jana
Pawia 11 Tel. 0604-131-581.

Zatrudnię do pracy przy truskawkach.
Tel. 0668-165-646.

Sprzedam lll2ądzenie Spawalnicze wielofunkcyjne, wykonane według WU60006.
Tel. 0692-369-439.

Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe
+ kuchnia, I piętro, centrum Łowicza.
Tel. 046/837-68-22 po I8.00.

Wynajmę działkę

Sprzedam wiatę blaszaną 18x9 m.
Tel. 0609-837-130.

Sprzedam overlock i dwuigłówkę Textima.
Tel. 0501-298-5~1.

Do wynajęcia magazyn 120 mkw„ wyposażenie +wszystkie media.
Tel. 0501-1~22.

Lokal handlowy okolo 30 mkw., centrum
Łowicza, wszystkie media
Tel. 0604-908-664.

Zatrudnię

sandrowska (od I.X). Tel. 0515-291-401.

umeblowa-

Do wynajęcia lokal poci działalność 40 mkw.,

ul. Długa, c.o., siła Tel. 0600-741-174,
046/837-37-41.

Sprzedam blachoclachówki, I gat 200 mkw.,
blacha płaska; gąsiory Tel. 0506-844-177.

.Do wynajęcia miesżkanie w Lodzi, ul. Alek-

Tel. 0691-730-105.

Poszukuję mieszkania: 2 pokoje,
ne - do wynajęcia w centrum.

Wynajmęplac950 mkw.,garaż 50 mkw., lokal

Do wynajęcia dwa lokale sklepowe w Łowi
czu. Tel. 046'837-63-15 po 18.00.

Sprzedam szafę z nadstawką czarną; wieszak
przedpokojowy stojący, czarny; regal biało
czamy; kuchnię gazową, Tanio.
Tel. 046/837-62,80.
Sprzedam 2 kanapy narożne, 2 fotele, kanapę
3-osobową, tapczanik dziecinny, wersalkę.
Tel. 046/838-31-56 po 20.00.

Sprzedam

rzyńskiego.

Wynajmę lokal ok 70 mkw., Skierniewice.
Tel. 0512-914-012,
046/833-87-25 po 18.

Do wynajęcia duży dom lub pół.

Tel. 0661-677-938.

21.09.2006 r.

Tel. 0889-098-801.

Do wynajęcia mieszkanie 40 mkw., os. Sta-

studentce.

SPRZEDAŻ - RÓŻNE

DROBNE

ogrodzenia
Sprzedam piec centralnego ogrzewania mia- Produkcja, sprzedaż:
betonowe (dowóz, montaż), kostka Sprzedam namiot 7x30m.
łowo-węglowy, 22 kW. Tel. 0663-531-509.
brukowa (dowóz, układanie), daszki
.Tel. 046/831-14-22.
na słupki, kolumny wspierające do
Kuchnia gazowa z piekarnikiem i rożnem.
budynków, fontanny, figury ogrodo- Sprzedaż ziemi ogrodowej, piasku, różny
Tel. 0608-501-258.
. we, przepływy, płyty kamienne, eko. aso11yment i szlaki, przywieziemy na mitjsce.
Ziemia czarna wysokitj jakości z dowozem. Łowicz, os. Górki, ul. Łęczycka 116, Tel. 0601-33-88-13.
Tel. 0509-853-390.
tel. 046/837-12-15, 0600-328-025.

Do wynajęcia lokale biurowe, ul. Armii Kra-

Wynajmę pokój uczennicy Łowicz, tel. 0660-523-726.

Tuje ok. 2 metry mogą być rosnące w dobrej
cenie. Tel 0880-286-625.
Kupię przedwojenne meble, mogą być do renowacji inne przedmioty. Tel. 0605-365-377,
046/833-41-95.

Wózek spacerowy bard7.o
Tel. 0600-918-875.

Pokój do wynajęcia, os. Konopnickiej.
Tel. 0501-236-038.

Wynajmę M-4 na os. Bratkowice 35, I piętro.
Tel. 0603-741-500.

Tel. 0502.ss&-024.

Sprzedam palety 1,0xl,2. Tel. 046'838-66-82.

Dąbrowskiego.

30 miejsc noclegowych dla firmy.
Tel. 0510-048-636.
jowej, róg ul. Nadbzurzańskiej.
Tel. 0601-255-307.

kupię.

-

Uchylna brama-garaż.owa. Tel. 0509-379-078.
Kupię pustaki keramzytowe - ka7.dą ilość.
Tel. 0503-417-039.

Sprzedam automaty

Wynajmę kawalerkę w prywatnym
budynku (również studentom).

zaklad liyzjerski itp.). Tel. 0605-283-903.
Do wynajęcia 700 mkw. na magazyn przy trasie nr 2, dojazd tirami - tanio.
Tel. 0607-168-196.

Topolę

Sprzedam tanio używany eternit
Tel. 0600-050-985.

Tel. 0602-961-756 po 15.00.

Wynajmę mieszkanie, parter 50 mkw., osobne

Kupię używaną trylinkę, pJyty Jumbo lub inne
pJyty betonowe. Tel. 0501-074-060.

Drewno kominkowe,
Tel. 0501-658-261.

Do wynajęcia lokal 20 mkw.

2-pokojowe mieszkanie.
Tel. 0510-971-999, 0508-900-656.

Pilnie kupię domek w okolicach
- tani. Tel. 0608-143-436.

- - 7'

Do wynajęcia lokal ok 30 mkw., ul. Legio-

Wynajmę

Kupię

-

Szukam mieszkania do wynajęcia, dwa
pokoje z kuchnią. Tel. 046/837-50-87,
0660-532-684.
Do wynajęcia lokal biurowy w centrum Łowicza (stałe łącze internet).
Tel. 0601-081-223.
Wynajmę magazyn z placem na skup złomu.

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

Kupię mieszkanie w Łowiczu 60-80 mkw.
Tel. 0604-243-498.

OGŁOSZENIA

DROBNE •

operatora koparki, koparko-fadowarl<i. Tel. 0502-124-098.

Zatrudnię osobę do pracy w

biurze i magazy-

nie. Tel. 0606-832-571
Zatrudnię elektryka-elektronika na 1/4 etatu.
Tel. 0606-832-571.
Przyjmę mężczyznę do pracy w pi=ri z moż

Budowlai1ców, wykończeniowców.
Tel. 0603-753-973.

przyuczenia. Tel. 0694-818-586,
0694-477-465.

Zatrudnię do wykończeń: glazura, gipsy, k/g.
Tel. O~Oljl74-060.

Zatrudnię do opieki nad star.;zą, chorą osobą.
Tel. 0601-303-395.

liwością

OGŁOSZENIA

21.09.2006 r.
Zatrudnię ~era. Tel. 0602-527-481.
z.atrudnię kierowcę C+E. Tel 0604-270-043.
Zatrudnię kierowcę kat C+E, do 45 lat, z doświad=:oiem, po kraju. Tel. 0608-059-lH?.
Zatrudnię cbałupniczki

do szycia spodni.

Zatrudnię przedstawiciela handlowego - meble CV: RL.PRACA@Wp.PI
Pizzeria w Rawie Mazowieckitj przyjmie do
pracy kierowców z własnym samochodem do
rozwożenia pizzy. Tel. 0668-199-742.

Tel 0662-709-336.

Ucz.ciwy 38-latek podtjmie pracę jako kiemwca kat B. Tel 066(}.755--021.
•·

Pizzennana - zatrudnię. Możliwość przyuczenia. Tel. 0602-797--078.

Tel. 066(}.07-07-01.

Szwaciki - zatrudnię. Tel. 0608--037--060.
Zatrudnię mężczyznę

do 30 lat, praca przy
komputeize - grafika,. Tel. 0502-247-987.
Zatrudnię młodą, uczciwą w sklepie spożyw

czym w Łowiczu. Tel. 0502-11(}.726.

Zatrudnię kucharkę z.aja7.d

s:zYmanowice.

Tel. 0601-439--057.
Zatrudnię

zbrojarzy do pracy w WaIS?awie
(z dojaz.dem). Tel. 0507-7'!8-718.
z.atrudnię w Lowicru do sp17ątania (na godziny). Tel. 046/838-76-11 po 20.00.

Zatrudnię kierowcę na ciągnik
z naczepą, Tel. 0605-094-165.

siodłowy

z.atrudnię mechanika na warsztat samochodo-

wy, do naprawy Tuów. Tel. 0605-094-165.
Zatrudnię fiyzjerkę, Łowicz.

Tel. 0515-122-409.
Organis1ka, dobry wokal, dojaz.d.
Tel 088(}.099-030.

Tynkami - zatrudnię. Tel. 0503-077-;863.
Pomoc do zakładu krawieckiego oPi<'>cz szycia Tel. 046/837-54-26.
Przyjmę do pracy
młodą dziewczynę.

w sklepie spożywczym
Tel. 046'837-52--08.
Poszukuję do pracy mężczyzn w ~
do układania karton-gipsów.
Tel. 0507-962-367.
R ·
·azc1y kat A,B C,D 3(}.[ ·
encista, praWOJ
'
'
etrn
staż przyjmie prace na samochód osobowy
lub do 3,5t Tel. 0607-81(}.350.
Zatrudnię dziewiarzy, formowaczy,
pracoWnika magazynowego w Otolicach. Tel. 0603-709-330 od 8.00-15.00.

Do zbioru jabłek. Tel. 0421719-20--05.
Zatrudnię osoby do haftowania i wyszywaoiar:ęcmego, chalupnic7.0. Tel. 0698-286-502,
0603-097-075.

Firma zatrudni mechanika samochodowago (Głowno). Tel. 0888-717·739.
Zatrudnię kuchami, kucharkę - nowy pensjo-

nat w Smolicach.kolo Strykowa
Tel. 0603-923-950.
Przyjmę do szycia dzianiny:
overlock. Tel. 0500-007-762.

dwuigłówka,

Zatrudnię księgową

w Skierniewicach.

Autoiywwana Stacja FSO-DAEWOO i RATA w Międzyborowie zatrudni mechaników
i elektromechaników samochodowych.
Tel. 046/855-48-18.
Przyjmę ludzi

do pracy przy sadzonkach truskawek_ Praca akordowa (pod dachem) od 2
pa7.dziemika przez ok. 4 tygodnie. Gospodarstwo HORTPLANT, Li.sowola
Tel. 046/831-06-77, 0604-98-01-98.

Zatrudnimy osoby do rozdawania ulotek.
Tel. 046/835-05-05.

siodłowy

po

Murarzy zatrudnię. PILNIE.
Tel. 0500-848-116.
Mlodych kierowców z własnym samochodem
do rozwożenia pizzy zatrudnię.
Tel. 046/834-93-92.
Data Group partner t{andlowy Telekomunikacji Polskiej zatrudri'I ' doradców klienta i
telemarketera. Wymagana kormmikatywność.
Mile widziane doświadcz.enie w sp!7.edaży
bezpośredniej. CV nadsyłać reknrtacja@datagroup.pl lub kontakt telefoniczny w godz.
9-15 046/832-56-20.
Zatrudnię tynkarzy oraz pracowników

ogólnob~owlanych (glazura, gipsy,
docieplenia). Tel. 0602-779-602.
Oriflame poszukuje konsultantek.
Tel. 0501-153-323.

Zatrudnię pracowników budowlanych (gipsiarzy). Tel. 060(}.57-55-55.
Montażystów, pomocników stolarzy.
Tel. 0221724-SS-S5.
Z.atrudnię

w gospodarstwie rolnym z możti
wością noclegu. Tel. 0606-875-821.
Główna księgowa, doświadczenie, biegle
komputer. Podejmie prace;. Tel. 051(}.249--070.
z.atrudnię

szwac?.ki i chałupniczki z okolic
Skierniewic. Tel. 0888-793-244.
Du7a firma w Teresinie posz.ukuje prrewoź
ników z pojazdami< ciągJlik + na=pa o pojemności 33 EUP. Tel. 0506-003-320.
Avon - bez wpisowego. SMSfrel. 0502--016468, 046/832-74-42.

Pilnie zatrudnię blacharzy-dekarzy.
Tel. 0694-470-614.

Avon - atrakcyjna oferta dla nowych konsultantek. SMS/Tel. 0512-ll5-030.

Firma krawiecka z Warszawy zatrudni w Skierniewicach szwaczki i prasowaczki, praca stała, szycie w taśmie.
Tel.~. 0501-180-679.

Firma Budowa zatrudni inżyniera o
roboty drogowe lub
ogólnobudowlane efo pracy na budowie na terenie calego kraju.
Tel. 046/833-SS-28 wew. 18.

Zatrudnię

fotolaboranta. Tel. 0662--086-024.

:l.ątrudnię zbrojarzy z zakwaterowaniem. Pra-

ca w Waixzawie i okolicy.

Tel. 0669-532-905, 0697--013-329.
Kierowca, prawo jazdy A,B,C. Podejmiepracę na samochód dostawczy.
Tel. 0503-818--054.

Zatrudnię kucharza do pizzerii, niekoniecznie z doświadczeniem, Skierniewice.
Tel. 0887-961-081.
Zlecę przeszycie kwtek dziecięcych, zatruci-

nię

chalupniczo. Tel. 0602-475-488.

z.atrudni~

spawacza.
Tel. 0698-387-549.

specjalności

Firma zatrudni kierownika robót drogowych. Tel. ~28 wew. 11.
Firma zatrudni wykwalifikowanych
cieśli i zbrojarzy.
Tel. 046183J.98..28 wew. 11.
Zatrudnię operatorów maszyn budowlanych (koparko-ładowarka, rćrwniart<a, walec). 'rei. 0603-755-726.
Firmazatrudniabsolwentówszkółwy-

ższych

o kierunku ogólnobudowlanym i drogowym. Tel. 046/833-98-28
w.11, 0601-~2.
Zatrudnię

USŁUGI

WIDEO

Wideofilmowanie. Tel. 0607-916-001.
Cyfrowe wideofilmowanie, fotografowanie, pełna obróbka komputerowa,
DVD. Tel. 046/837~, 0608484.()79.

Wideofilmowanie cyfiowe, obróbka komputerowa - tanio. Tel. 0606-852-557.
Wideofilmowanie, tel. 0698-618-749. Fotograf, teł. 0602--095-737, www.fotojack.prv.pl.
Studio ,,Kroton" - nagrania cyfiowe, DVD, ·
montaź. Tel. 046/837-47-48, 0606-87(}.767.
Wideofilmowanie Kasia - solidnie, tanio.
l.djęcia Tel 046/837-87--08, 0602--033-407.
Wideofilmow.inie. Tel. 0608-475-473.

Przyjmę do pracy panów do 25 lat.
Tel. Q696-703--007 w godz. 10.0(}.14.00.
Zatrudnię kierowcę na ciągnik
kraju. Tel. O 461831--02-96.

Firma samochodowa w Skierniewicach zatrudni lakiernika, pol;llOCllika lakiernika, blachana, uczniów. Tel. 0602-528-235.

mechanika samochodowego z prawem jazdy kat B, C, O, E.
Tel. 0609-837-100.

Wesela - profesjonalnie, tanio, DVD.
Tel. 046'837-52-23, 0606-312--048.
Wideofilmowanie, nowe animacje komputerowe, DVD, foto - profesjonalnie, tanio.
Tel. 046/837-79-81, 0606-302-466.
Foto - wideofilmowanie. Tel. 0696-011-351.
Wideofilmowanie, fotografowanie ślubów
itp„ retusz starych zdjęć, przegiyWllllie z VHS
na DVD, tanio. Tel. 0661-723-002,
0606-218--024.

USŁUGI

INSTAL.-BUD.-REM.
...

Usługi

remontowo-budowlane, docieplanie
budynków, wykańcz.anie wnętn od A do Z.
Wycena gratis. Faktury V/(f. Tel. 046'83(}.2465 po 20.00, 051(}.I58-877.

•

DROBNE

Cyklinowanie, ukladanie, lakierowanie - profusjoilalnie - ,,EFEKT na lata".
Tel. 060(}.984-398.
Dachy, przeróbki, roboty mmarskie.
Tel. 0508-213-801.
Przylącza, elektroinstalacje, pomiary, wideodomofony, RIV-Sat, bramonapędy, systemy
alarmowe (monitoring). Remonty, hydraulika, glazura, terakota, gipsy, panele, stolarlca,
uprawnienia, VAT. Tel. 046'837-5(}.84,
0601-303-858.
Układanie gła:zwy, terakoty, paneli podłogo
wych, deski barlineckiej. Gwarancja jakości.
Tel. 0602--048-497.

Pogotowie kanalizacyjne,
Tel. 0788-538-515.

w

~Tel.

0602-2511-895.

Tynki agregatem, cementowo-wapienne i gipsowe. Tel. 0502-228-972, 046/863-31-74.
Najtań57.8

docieplenia domów i stropodachów granulatem styropianu
- 7zJ/1 mkw. Tel. 044/714-27-94.
Cyklinowanie, układanie parkietu, mozaiki,
panele podłogowe. Tel. 0501-18(}.959.
Cyklinowanie, układanie.
Tel. 046/837-42-55 po 20.00.
Spawanie aluminium. Tel. 0504-065-376.
Instalacje elektryczne w pełnym zakresie. Tel. 046/83M8-08,0602-461-341.

Układanie kostki brukowej.
Tel.0508-~19.

Ukladanie glazury, blrakoty, panele, gładź i
inne wykończenia. Tel. 046/838-20-56,
0600_626-760 .
Hydrauliczne usługi c.o., wod.-kan.
- tanio, krótkie terminy, z gwarancją.
Tel. 046/837-19-29, 0506-064-122.
Remonty kompleksowe
Tel. 0668-262-745.

mieszkań.

·

Tanie uslugi hydrauliczne,
metal. Tel. 0608-263-951.

miedź,

plastik,

Ogrodi.enia klinkierowe. Tel. 0511-337-768.
Hydrauliczne : tylko nowe budynki - bezpłatna wycena materiałów i robocizny.
Tel. 0602-882--017.

Budowa kominków, 200 WZKXÓW.
Tel. 046/837-84-SZ 0602-282415·
Glazura, terakota, panele ścienne i podłogowe. Tel. 0510--093-972.

Tynki, docieplenia, gładzie.
Tel. 0693-332-588.

Malowanie, tapetowanie, gładź, płyty gik,
panele podłogowe. Tel. 0608--085-867,
046/830-0{}-l 4.

Docieplanie budynków, wykończenia
wnętrz, malowanie, gipsy, panele podłogowe, adaptacja saychów. Tel. 0505-024-964.

Glazura, terakota, gipsowanie, panele itp.
Tel. 0508-313-799.

Przyjmę ziemię z wykopu.

Wykończenia wnętrz.

Tel. 050(}.296-213.

Tel. 0606-225-256.

Panele podłogowe, ścienne, boazeria, malowanie, schody z paneli.
Tel. 046/837-1(}.33, 0609-541-373.

Fachman" - uslugi hydrauliczne.
Tel. 0889-419-137.

Usługi

remontowo-budowlane,
nie wnęttz. Tel. 0604-779-223.

Wykonujemy usługi: malowanie, gipsowanie, zabudowy z płyt kartonowo-gi(!SOwych,
,.,..,,
paneIe ..,,..,ogowe.
Tel. 0607--048-898 po l8.00.
Dachy, budowlanka, wykończeniówka
Tel. 0603-753-973, 046/83(}.37--0I.

wykańcza

Sptzedarn stemple budowlane 4 m.
Tel. 046/837-13-76.
Remont . """'•.;,..,.,n;e rru'-'-""' "'~~ te1 ~,~,~u

~- &"""">

rakota, panele, gładzie gipsowe. Docieplanie
poddaszy, budynków. Tel. 0605-233-844.

żaluzje, rolety, verticale. Tel. 0603-753-973,

046/83(}.37-61.

Siatka ogrodz.eniowa + montaż.
Tel. 0503-572-046.

Kominki - budowa, montaż, ogrzewanie domów. Tel. 046/837-44-35,
0600-294--118.

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

Glazura, terakota, gipsowanie, panele itp.
Tel. 0508-313-799.

Remonty, wykończenia ~ oraz elewacji
budynków - szybko, tanio, solidnie.
Tel. 0663--09(}.070.

Kominki - projektowanie, montaż, ogrzewanie domów. Tel. 0606-746-286.
Wykańczanie wnętrz,

glazura, terakota.

Dach-Lux, Grzegorz Kosmowski oferuje sprzedaż blachodachówek - nowość blachodachówki szwedzkie Plan-

RemontyodA-Z.Profesjonaloymontażdrzwi,

nja, dachówek ceramicznych, blach
trapezowych, rynien renomowanych
firm, podbitkę i inne akcesoria dachowe. Dobra jakość, konkurencyjne ceny. Świadczymy usługi blacharsko-dekarskie, krycie dachów. Łowicz;

okien. Tel. 0502-995-076.

Doradztwo techniczne, materialy budowlane, systemy dociepleń. Konkurencyjne ceny. Tel. 0601~5.
Usługi remontowo-wykończeniowe

~~~f.no~~~1~~·0;~~~9~ -

Tel. 0880-033--026, 0888-389-468,
0880-033-643.

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

Usługi

7

geodezyjne - gmina
ków. Tel. 0502-581-189.

Uslugi hydrauliczne, nowe technologie, rachunki. Tel. 046/ 815-08-38.
Gładzie gipsowe, malowanie, panele, płytki,
tanio, solidnie, fuchowo. Tel. 0694-287-447.
Usługi budowlane i remontowe, gladź„glazura, terakota, malowanie, :zabudowa z płyty
KG. Tel. 0602-779-602.
Tynki maszynowe, gipsowe i cementowo
- wapienne. Tel. 0602-779-602.

Instalacje elektryczne, alanny, RlV, domofony, wideodomofony, pomiary.
Tel. 0602-779--002.
Glazura, terakota. Tel. 0609~6.
0691-715-606.
::=;lektryczne. Alanny, wicie. Tel. 060M88-606,
0691-715-606.
Kompleksowe wykańczanie wnętIZ, docieplanie budynków do wysokości 4 m.
Tel. 0603-086-288.
Docieplenia budynków, struktura oraz malowanie elewacji. Tel. 05ll-874-725,
0513--04(}.668.

z.aidad stolar.;ki, projekt, szafy, kuchnie, meble biurowe. Tel. 0508-752-007.
Malowanie

mieszkań.

Tel. 0511-23(}.590.

Uslugi remontowo-budowlane. Solidnie,
szybki i tanio. Tel. 0603--024-879,
0509--042-655.
Glazura, terakota, gładź. Tel. 0506-26(}.550..
Wylewki z agregatu, mechanicznie zacierane.
Tel. 044-724-19-53, 0668-829-361,
0605-541-012.
Usługi hydrauliczne. Tel. 0603-917-448.

INNE

USŁUGI

Meble pod wymiar - kuchenne, biurowe,
fy z drzwiami pl7.esllwnymi. Solidnie.
Tel. 0501-707--057.

Usługi transportowe - Renault Master, faktu-

ry VAT Tel 0607-406-024

· ·
·
Naprawa komputerów i Inne usługi
komputerowe. Tanio i solidnie.
Tel. 0505-006-331.

Głowno

i inne.

i Stry-

Usługi

transportowe Lublin kontener 12 m3•

FVAT na życ=Ue. Tel. 0601-297-794.
Projekty graficzne, przygotowanie do druku,
banery, szyldy. Tel. 046/837-09-37 od IO.OO
do 18.00, 0694-646-915.
Anteny - montaż, instalacje.
Tel. 0601-306-566.
Śluby limuzyną. Tel. 0604-344-609.
Logopeda - terapia. Tel. 046/837-31-83,
0693-398-514.

Do wypożycz.enia dekoracja sali weselnej.
Tel. 0698-398-871.
Krajowy przewóz osób, busy, 18
miejsc, 8 miejsc. Tel. 0602~1-541,
046/838-70-32.
Dezynsekcja, delatyzacja w flACCP.
Tel. 0504-171-191, 044/725--02-95.
Zespół

- wesela. Tel. 046/838--06-46.

-

~ ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

QpYD~KTĄ

•

Zaprasza Kandydatów .do

• ZAOCZNEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
2-letnie dla absolwentów 7.J3Z
• ZAOCZNEGO LICEUM OGOLNOKSZTAlCĄCEGO

funkcjonujących od 1997 r.
• Technika Mechaniczne i Elektryczne (podbudowa: gimnazjum i szkoła zasadnicza)
Nowy atrakcyjny kierunek TECHNIK INFORMATYK!!!
• Ucea Ggólnoksztalcące (podbudowa: gimnazjum i szkoła zasadnicza)
• Studium Policealne (podbudowa: szkoła średnia)

-,;;_'F

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

;

#

3-letnie dla absolwentów gimnazjum, szkoły podstawowej

• ZAOCZNEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO TECHNIKUM MECHANICZNEGO
spec)allz.acja: obsługa i naprawa pojazdów samochodowych

- 3-letnie dla absolwentów ZSZ - zawody branży mechanicznej

ŁOWICZ,

• ZAOCZNEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO TECHNIK.UM MECHANIZACJI ROLNICTWA
3-letnie dla absolwentów ZSZ

szkół średnich

Aleje Sienkiewicza 62 (budynek Gimnazjum Nr 1, pokój nr11), tel. 0605-724-768 lub 0601-206-957
http://www.dydakta.lowicz.pl e-mail: szkoly@dydakta.lowicz.pl
R.1251

• ZAOCZNEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO TECHNIKUM PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
3-letnie dla absolwentów ZSZ - zawody branży spożywczej

=-

Cięcie drzew niebezpiecznych. Rodzina Szychowscy. Tel. 0604.a91-092.

Malowanie, gładzie, gipsowanie.
Tel. 0503-833-630.
Glazura, terakota, gładzie, płyty gik, malowanie, panele, tynki, docieplanie budynków,
tynki akrylowe, mineralne, itp.
Tel. 0607-292-047, 0693-332-598.

Tel. 0606-746-286.

Glazura, terakota, tanio, solidnie.
Tel. 0663-999-123.

Prace wykońćzeniowe, płyta KG, gladzie,
tynki, krycie dachów. Tel. 0512-932-037.

Usługi ogólnobudowlane. Budowy od podstaw budynków mieszkalnych i gospodarczych, ogrodzeń z klinkieru, układanie glazwy, terakoty. Tel. 0662-329-418.
•
Malowanie, gipsowanie, panele podłogowe,
ścienne, płyta k/g. Tel. 0668-462-197.
Glazura, terakota, gipsy, docieplenie poddaszy, malowanie, uslugi hydrauliczne - solidnie. Tel. 0514--070-013.

11:46'839-28-00.

Profesjonalne wykańczanie wnętrz, domów
(projektowanie). Tel. 0503-704-429.

Ocieplanie budynków granulatem styiopianowym. Tel. 0601--09-22-48, 046/833-38-50.

Malowanie, szpachlowanie, glazura, terakota, panel ścienne, podłogowe.
Tel. 0663-567-062.

Docieplanie budynków granulatem styropianu (SZC?.elin ściennych), Tel. 0603-293-106.

"Przywóz piasku, żwiru, pospółki; sprzedaż
keramzytu, Pilaszlców 3. Tel. 0603--053-020.

Ukladanie kostki betonowej, granitowej oraz
inne usługi brukalskie. Tel. 0604-208-087,
046/837-57-28.
Centralne ogrzewanie, kotłownie na

· '' ·

Ślusarstwo, bramy, kraty, ogmd7.enia, balustrady, konstrukcje stalowe.
.'Tel. 042171(}.7(}.Jl, 0609-722-809.

Produkcja i sprzedaż betoniarek.
Tel. 0461838-69-45.
Usługi hydrauliczne, pełny zakres.
Tel. 0601-379-355, 046/838-75-53.

Panele podłogowe i ścienne, elektryka- profesjonalnie, tanio. Tel. 0696-381-880.
Dachy, pokrycia dachowe, konstrukcje, obróbki. Tel. 0609-846-316.

Układanie kostki. Tel. 0608-338-302.
Dachy, pokrycia dachowe, konstrukcje, ob-'-bki ""el 0609-846-316

całodobowo.

Balustrady re stali nierdzewnej, daszki lukowe. Tel. 0504--065-376.

Instalacje elektryczne, przylą=, naprawy.
Tel. 046/837-3(}.52, 060(}.764-llO.

Centrum parkietów w Łowiczu, ul. Chmielińskiej 21 poleca parkiety, mozaikę, parkiety egzotyczne, ~. kltje, lakiery oraz prowadzi usługi w zakresie cyklinowania i montażu. Tel. 046/83(}.22-54, 0502-321-194.

Domofony, videofony, elektroinstalacje.
Tel. 0506-293-053.
Glazura, terakota, płyty gik, panele ~
we, ścienne, gładź gipsowa
Szybko i solidnie. Tel. 0663-975-509.
Usługi remontowe, wyk~ ~ glazura, terakota, docieplanie budynków, klinkief. Tel. 088(}.542-743.

Hydraulik. Tel. 0506-293-053.

Centrum Sprzedaży Rynien i Blac!K>dachówki, ul. Nadbzurzańska 28a,
Łowicz, PPHU "Kosmo" Witold Kosmowski oferuje po najniższych cenach blachodachówkę szwedzką i fiń
ską, blachy trapezowe, podbitkę i rynny. Krycie dachów - uslugi dekarskie.
Tel. 0600-367-596,

Tynki gipsowe agregatem - solidnie.
Tel. 046/862-84-00, 0502-37(}.226.

21

Polski Związek Motorowy
OKRĘGOWE

„

STACJE KONTROLI POJAZDOW -

ŁOWICZ,

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

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 • pojaidów sprowadzanych z zagranicy
• pojazdów typu 11SAM" • pojazdów powypadkowych
• pojazdów z instalacją gazową• badań VAT dla urzędu skarbowego

Zgłoszenia

i zapisy przyjmuje sekretariat szkoły:

Łov.:icz,

ul. Zgoda 13, tel. (046) 830-03-95

ZATRUDNIMY

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

DROBNE •

OGŁOSZENIA
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OGŁOSZENIA

DROBNE

uNAS WARTO DAĆ ·OGtO ZE I

Każde ogłoszenie drobne zamieszczone do druku w Nowym
Łowiczaninie oraz Wieściach z Głowna i Strykowa, ukaże się
także we współpracujących z nami gazetach Głos Skierniewic
oraz Głos Rawy Mazowieckiej. Bez żadnych dopłat!

Tatra - transport piasku, żwiru, itp.
Tel. 0600-895-026.

Sprzedam prasy rolujące C1aas i Welger.
Tel. 0607-168-196.

Sprzedam ziemniaki jadalne Denar.
Tel. 046/838-72-13.

Sprzedam sadzonki truskawki: Honeoye,
Polka, Kent Tel 0696-045-978.

Śluby BMW 528. Tel. 0603-569-990.

Komputery - specjalista
Tel. 0693-27MSO.

Pług dwuskibowy grudziąd7lci, stary typ
- spi=lam. Tel. 0501-040-082.

Sprzedam glebogryzarl<ę, talerzówkę, stan
banlzo dobry. Tel. 0605-652-263.

Tanio sprzedam silnik do C-360 na chodzie.
Tel. 0693-268-430.

Tanio, szybko, dokladnie - meble na wymiar
(szafy pt7.eSUwne, kuchnie, komody, itp.).
Mootaż gratis. Tel. 0889-474-502.

Śluby- WV Passat, 2004 rok, srebrny- tanio.
Tel. 0604-838-050.

Sprzedam słomę belowaną Belki kwadratowe. Panna 18. Tel. 046/838-68-56.

Sprzedam ciągnik M1Z 82 kM, stan bcfu, bronę talerz.ową 2 ID, cheder do kukwydzy od

Łubin do siewu, słodki, z.eus - sprzedam.
Tel. 0602-450-277.

FIRMA WIKTOPOLIA ORGANIZUJE

Tel. 0516-755-753.

Praeprowad7ki. Tel. 0605-303-836.

Pruprowad7ki. Tel. 0605-303-836.

Śluby oryginalną Warszawą.

WESELA-PROFESJONALNA OBSŁU
GA, NAJWYŻSZA MOŻLIWA JAKOŚĆ

Prywatnie, tipsy, Skierniewice, bardzo
tanio. Tel. 0~71-867.

ORGANIZACJI. TEL. 046/830-31-35,

0504-359441.
muzyczny z wokalistką - wesela
Tel 0502-473-091.
:lespół

Kredyty hipoteczne, trudne, konsolidacyjne, bez ujawniania dochodów.
Tel.0~17-632.

tanio do ślubu srebrnym
Mercedesem, najnowszy model.
Tel. 0501-054-004.
Zawiozę

Niemiecki, rosyjski - tłumaczenia, korepetycje, matura. Tel. 0693-833-062.

Dekorowanie sal weselnych, stołów na imprezy okoliC21lościowe, ceny promocyjne,
Klimaty Dekoratornia Tel. 0505-065-572,
0509-652-676.

Język

Śluby, wesela - oprawa muzyczna, profesj<>nalni artyści. Tel. 0885-126-665.

Dom weselny, wesela do 120 osób, komunie,
imprezy okolicznościowe, pikniki.
Tel. 050'.l-849-465.

Kucbarlca przyjmie wesela, komunie oraz imprezy okolicznościowe. Tel. 046/837-84-46.

Naprawa chłodziarek, zamrażarek i komór
chłodniczych. Tel. 0501-273-415.
Stół

Odnawianie wanien. Tel. 0000.S79-826.
Ptzewóz piasku, żwiru,1JOSPÓH<l, wytłoków
z jabłek. Tel. 0604-285-326.
Usługi wywrotką, przywóz piachu, wywóz
· ziemi + wynajem ładowarlci Ł-34, poj. łyż.ki
3,4 m3. Tel. 060&-395-278.
Usługi dźwigowe, dźwig

staropolski na wesela
Tel. 0693-444-826.
Wózki widiowe, sprzedaż. naprawa.
Tel. 0601-37-38-61.
Wnęllza, aranżacja, doradztwo.
Tel. 0607-074-605.

Tel. 0608-395-278.

Naprawa spr7.ętu AGD, Skierniewice.
Tel. 046/874-28-30.
Profesjonalna obsługa imprez muzycznych,firmowych, koncerty, wesela, karaoke. Tel. 0505-700-159,

Rolety, żal~. moskitiery - 110WOCZ11-

sne sys1emy do każdego typu okien,
bez wiercenia. Łowicz, ul. Ikara
10. Tel. 046/837-44-25.

'także

:lespół

muzyczny oferuje swoje
sela r imprezy- okolicznościowe.
Tel. 0693-543-604 po 16.00.

usługi:

Yi!M·Projel;łfm.pl

we-

www.schodyparkiety.pl
Kredyty bez prowizj~ bez zabezpi=i.
Tel. 0512-443-920.

Masz problem z usunięciem przykrego zapachu w pomieszczeniu, samochodzie, domku
letniskowym - zadzwoń.
Tel. 0887-321-015; 0605-214-925.

Lukas Bank, gotówka w 15 minut

Usługi: koparko-ładowarką, samochodemwywrotką - sprzątanie terenu, gruz, śmieci.
:lespół muzyczny. Tel. 0607-777-30,
0509-766-163.

Ci<(Cie dizew. Tel. 0668-171-450.
Porady prawne, pokiyjemy Twoje koszty lllkże w sporze z Urn;dem Ska!bowym.
Tel. 0694-950-612.

MATRYMONIALNE

Firma dostarc2a obiady dla każdego klienta niskie ceny. Tel. 046/830-93-Sl,
0508-127-207 .
Odzie-ż skór:zaną, kożuchowa, futrzaną

Pomarnkobietę25-301at,wolną(możebyćz
dzieckiem). Mam 32 la!a. Łowicz.
Tel. 788-422-604.
Kawaler pozna milą i sympatyczną panią do
lat 42. Tel. 0603-59&-742.
Pani 56 lat po2I1a pana do 60 lat bez nałogów,
niekaralnego, uczciwego. Tel. 0693-504-189.

- na-

prawimy, przerobimy na modne fusony, CZ'Jf;Z.czenie renowacja itp. Łowicz, róg ul. Bolimowskiej, Baczyńskiego. Środy 11.00-17.OO
~-Łowicz

- dojazdy. Tel. 0601-377-833.

Naprawa i mOOemizacja komputerów.
Tel. 0512-271-275, 046/837-82-56 po 18.00.

KOMPUTERO
- PISANIE

Pranie dyWanów, tapicerki meblowej, sam<r
chodowej w zakładzie i u klienta + rernooty.
Tel. 0501-431-978.
MAX-dekoracjeślubnesal weselnych,
samochodów, kościołów, imprez okollcznośclowych. Tel. 0609-880-041,

0602-657-624.
Kredyty gotówkowe. Tel. 0510-156-70'.I.
Organizuję

Lincolny

długie.

Naprawa sprzętu

Nauka rysunku i malarstwa.
Tel. 046/837-22-75 po 18.00. 0506-380-776.

Matematyka, student V roku UL, 90 minl25
zł. Tel. 0606-647-491.
Nauczyciel jl(Z)'ka niemieckiego udzieli korepetycji - tanio, profesjonalnie. Wszystkie
poziomy. Tel. 0691-715-557.

Studentka lingwistyki stosowanej UW udzieli korepetytji z języka niemieckiego.
Tel. 0505-410-268.
Jl(Z)'k niemiecki - tanio. Tel. 0508-051-709.
Praca magisterska-pomoc. Tel.0698-612-234.
·Korepetycje dla klas O-VI, 20 zł/godz.
Tel. 0698-612-234.
Angielski, nauczyciel. Tel. 046/837-53-86.

Geografia - przygotowania do matury.
Tel. 0608-344-929.

Korepetycje - język niemiecki.
Tel. 0608-116-216.
Niemiecki - korepetycje, przygotowanie do
matury, egzaminator. Tel. 046/837-44-23.
Tlumaczenia przysięgłe, zwykle · język niemiecki, jl(Z)'k bułgarski.
Tel. 046/837-78-15, 0507-194-820.
Ang' Iski r=Calla 4 ~-..._.....
na x-z......;J
Kl
7-89-22.
- tanio. Tel.
Polski - korepetycje, prace, matura, p=.entatje. Tel. 0504-086-942.
Student matematyki - udzieli· korepetycji.
Tel. 046/837-80-42, 0509-065-748.
Matematyka - szkoła podstawowa, gimnazjum. Tel. 0696-545-562.
Doświadcze

z gnio-

Sprzedam żyto.
Tel. 046/838-17-64 wieczorem.
Opryskiwacze, kosiarki rotacyjne,
agregaty. Rol - lnwest, Bielawy,

0506-140-684.

Sprzedam kwotę mleczną 7400 kg.
Tel. 0609-1~.
Kosiarki rotacyjne"fabryczne nowe z
3000 zł i inne maszyny.

gwarancją

Gotówka, raty. Możliwość dowozu.

roożliwe

Hiszpański,

www.espanol.go.pl.
Tel. 0603-099-361.

Matematyka. Tel. 046/837-85-96.

Sprzedam pszenżyto „Witon".
Tel. 0600-519-681.
Sprzedam żyto: Hegro, pszenżyto: Pawo,
Todan, pszenicę: Tooacja, kombajn zieumia=ny Anna. Tel. 046/838-72-21.
Pilnie sprzedam przyczepę -sarnozbierającą
i brony lekkie. Stire Grudze 38.
Sprzedam basen na mleko420 I, kwotę mleczną, zgrabiarkę słoneczi<o. Tel. 046/838-27-71.

Sprzedam kultywator i siewnik zbożowy cią
gnikowy. Tel. 0241285-42-56.
Sprzedam maszt do ciągnika, po remoncie,
1450 zł. Tel. 0500-385-907.

~pasowe fabryczne nowe
z gwarancją 1800 zł, karuzelowe 830
zł i inne maszyny. Gotówka, raty. Moż
liwość dowozu. Tel. 044/756-40-35,

,

0697-21(1.26().

Talerzówki fabryczne nowe z gwarancją od 2600 zł; glebogryzarki 3600 zł i
Inne maszyny. Gotówka, raty. Możli
wość dowozu. Tel. 044/756-40-35,
0697-21(1.26().

nowe

Spaedam

kwotę mleczną

Sprzedam sieczkarnie jedno!7.ędową do kukurydzy Potinger, stan bcfu.

Tel. 046/838-74-45.
Sprzedam rozrzutnik obornika, stan bcfu.
Tel. 046/838-49-22.
Wydzierżawię 2 ha ziemi, w tym połowa łąki.

z gwarancją ód
Pługi fabryczne
900 zł; kultywator od 750 zł; brony od
730 zł i inne maszyny. Gotówka, raty.
Możliwość dpwozu.

Łowicz,

Tel. 044/756-40-35, 0697-210-260.

Sprzedam sadzonki 1Iuskawek, odmiana Elkat. Tel. 0506-709-127.

Ładowacze Tur fabryczne nowe z
gwarancją od 4150 zł, hydrauliczne 6350 zł i inne maszyny. Gotówka, raty.
Możliwość dowozu.

Tel. 044/756-40-35, 0697-210-260.
Maszyny nowe fabryczne z gwarancją: olNijarki 8700 zł, wozy asenizacyjne 15400 zł, prasy 32500 zł, rozrzutniki 7400 zł, siewniki 7200 zł rozsiewacze 710 zł, pielniki 540 zł, sadzarki 1450 zł i inne maszyny. Gotówka, raty. Możliwość dowozu.
Tel. 044f756-40-35, 0697-210-260.
Zmijki nowe fabryczne z gwarancją
od 2200 zł, wały stru- od 470 zł i
inne maszyny. Gotówka, raty. Możli
wość dowozu. Tel. 044/756-40-35,
0697-210-260.
Agregaty uprawowe ńOWe fabryczne
z gwarancją od 2200 zł, wały strunowe od 470 zł i inne maszyny. Gotówka, raty. Możliwość dowozu.
Tel. 044f756-40-35, 0697-210-260.

Kupię bec:zJcę asenizacyjną 4000

I w dobrym

tel. 0695-774-230.

na kiszonkę.
Sprzedam
Urzecze. Tel. 0602-709-962.
kulanydzę

Sprzedam sieczkarnię do kulanydzy samojez.dną Z-350/3 + 4 chedery.
Tel. 0241285-51-96.
Sprzedam wyorywocz z podajnikiem taśmowym do buraków oraz dmuchawę do słomy.
Tel. 0241277-64-03, 0887-051-729.

Sprzedam śrutownik bijakowy 11 kW.
Tel. 046/838-78-37.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu, powyżej
600 kg. Leśniczówka, tel. 046/838-22-66.
Sprzedam kukurydzę.
Tet 024/277-73-52 po 19.00.
Sprzedam siewkę
wą, podwiesz.aną.

Sprzedam z.etom 5211, 1989 rok.
Tel. 0501-850-017.

:lespół na wesela + wokalistka
Tel. 046/837-63-37, 0241285-41-08.

Nauka

Naprawa pralek i urządzeń
Tel. 0512-348-137.

chłodniczych.

Wolny saksofonista. Tel. 0692-101-989.
Niezawodna metoda odchudzania.
Tel. 0604-065-357.
Podciśnieniowe czysz.czcnie
kładzin, tapicerek u klienta.

dywanów, wy-

Ojl.61t>.1J-1/m. ~8~IQ3.,
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Szkoła Kosmety= ,,Akademie Prenier"
w Łowiczu ogłasza nabór do klas pierwszych.
Zapisy przez szkołę w Warszawie.
Tel. 022/353-26-24.
Język

Giełda kwot mlecznych. www.kwotym-

leczne.com. Tel. 086.1273-60-26.
Kupię żyto, sprzedam-zamienię olięby.

Tel. 0697-536-596.

Korepetycje - jl(Z)'k angielski, studentka
0888-279-625. , ,

Tel.1l46183.8-2~.

Sprzedam tura do C-360 w częściach. ·
•
, ,

V:1~046/837-~.

~ lJ_.~

f:..'_.._...,~..,.""

Jesteś

Malowanie obór, odka2.anie, odmus:zanie.
Tel. 0504-171-191, 044/725-02-95.

angielski · nauczyciel, egzaminator
maturalny. Tel. 046/837-90-49.

a•
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Kombajn Bizon Super Z-056 - sprzedam.
Tel. 0606-421-185, 0694-161-630.
Sieczkarnia samobie2na Forschnit E-281C

+ cbedeiy - spi=lam.

Tel. 046/838-02-79,0506-115-015.

kM - sprzedaż, części, serwis.
Sanniki. Tel. 0606-112-794.
Sprzedam gorczycę bez chwastów.
Tel. 0606-449-110.
Opryskiwacze polowe, sadownicze.
Części do pługów i opryskiwaczy.
Belki herbicydowe. Agregaty. Kosiarki rotacyjne. Inne maszyny. Środki ,
ochrony roślin. Folia. Plandeki. Sekatory. Ceny hurtowe. CHEMRL Dmosin 124. Tel. 046/874-72-88.
Wózek widłowy sprzedam.
Tel. 0609455-676.

Sprzedam

pszenżyto.

Tel. 046/874-61-62.

Kombajn ziemniaczany Anna, 1989 rok
- sprzedam. Tel. 0421719-96-40.
Rozrzutnik jednoosiowy do obornika, śru
townik, silnik 11 KW.
Tel. 0421719-33-36.

BEZPOŚREDNI ORGANIZATOR
lOWICZ, ul. Nadbzurzańska 1/311 p., tel. (046) 837-41-63

pełna gama ofert

SANEPIDU

Łowicz

Siano i zboże - sprzedam.
Tel. 0421719- 56-78.

Angielski, studentka. Tel. 0662-729-240.

Obornik koński - sprzedam. .
Tel. 0503-517-410.

Miejsce zatrudnienia

Biologia - ro=ny. Tel. 046/837-61-22.

Chemia. Tel. 0508-186-335.

Sprzedam byC'Zki od 230-350 kg i jałoszki.
Tel. 046/838-11-90.

NEMEZIS i

dla Ciebie

ROLNICZE

cielna, wycielenie: 28.09.2006
- spi=lam. Tel. 046/838-31-05.

BIURO PODRÓŻY

praca

Matematyka - korepetycje, nauczyciel
- solidnie. Tel. 0502-882-694.

legitymację studencką,

do nawozu jednotalerzo-

Tel. 0461861-25-65.

Firma .Music Show - profesjonalnie zorganizuje Twoja imprezę. Tel. 0604-281-361.

Projektowanie, montaż, naprawa automatyki, układów sterowania, zabezpieczeń.
Tel. 0512-348-137.

Jałówka

Valtra - ciągniki rolnicze, moc 74-280

POMOCNIK LINII
PRODUKCYJNEJ

Zagubiono

Kwota mleczna 4600 I - sprzedam.
Tel. 046/838-37-10.

Sprzedam T-25, C355, przyczepę wywrolkę.
Tel. 0661-091-064.
Sprzedam działkę 1,5 ha. Tel. 046/838-82-03.

Sprzedam śrutownik walcowy.
Tel. 0880-511-791.

książeczka

Kompletne kola do C-360 tylne, wspomaganie układu kierowniczego Zetor; kombajn
zieomiaczany Anna-spi=lam.
Tel. 0692-146-594.

Sprzedam pszenżyto Fidelio do siewu.
Tel. 0608-440-797.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu, termin 20
IX. Tel. 046/83&-17-97.

Wymagana

J<(CZmień ozimy, siewny- sprzedam.
Tel. 046/838-47-35.

Sprzedam krowę na ocielenill
Tel. 046/838-85-05.

Tel. 0503-007-351.

6l

Kupię orlcana O, stan bcfu - sprzedam.
Tel. 046/838-82-26.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu.
Tel. 027285-52-12.

Sprzedam pszenicę ozimą Tooasję; śrutownik
na kamienie. Wojewodz.a 12,
tel. 046/838-20-29, 06_94-255-018.

Kupię przyczepę wywrotkę

Pszenżyto Fidelio, Pawo.
Tel. 046/838-87-51, 0504-010-949.

Sprzedam śrutownik walcowy.
Tel. 0880-511-719.

Tłumaczenia plZ}'Sięgłe

www.pasjataniec.pl.

9000 kg. Kierno-

zia Tel. 0241277-91-85 po 20.00.

Kurs pedagogiczny dla nauczycieli czynnych z.awodowa. Tel. 042/679-17-12.

tańca:

Kultywator; pług 2-skibowy, brony 3; rozsiewacz do nawozu; wózek dwukołowy; cią
gnik T-25. Tel. 0241285-28-20.

Sprzedam kwotę mleczną 11 OOO I.
Tel. 0603-395-392.

Tel. 0441756-40-35, 0697-210-260.

Język rosyjski. Tel 046/837-31-83,
0693-398-514.

Jl(Z)'k niemiecki - solidnie.
Tel. 046/837-34-87, 0695-774-273.

Sprzedam owies. Tel0512-335-957.

Sprzedam kopaczkę. sadzarkę, sortownik,
ro2l'ZUtnik obornika, agregat, pług 3-skibowy. Tel. 0514-521-295.

Sprzedam kulanydzę na kiszonkę 0,8 ha, ok<>lice Nieborowa Tel. 0694-657-347,
046/838-55-21.

Galów-

Niemiecki, doświadczenie, wystawianie rachtmków. Tel. 0505-869-488.

- jl(Z)'k niemiecki,
wystawianie racbtmków. Tel. 0669-970-800
lub 0661-920-562 edyta.guide@wp.pl

Sprzedam kwotę mleczną, 5358 kg.
Tel. 0513-958-823.

Dojarka, basen, orlean - spi=lam.
Tel. 502-553-569.

rancją 1780 zł I inne maszyny.
ka, raty. Możliwość dowozu.

pługów.

Sprzedam prasę Z-224, stan bcfu.
Tel. 046/838-25-64.

Poszukujemy osób na stanowisko:

bankiety, imprezy okoliczności<>
we. Tel. 0604-281-361.

Sprzedam 2 ha kukurydzy na kiszonkę. silnik C-360-3P. Tel. 0421719-56-16.

Siano - sprzedam. Tel. 046/838-45-80.

Spl7.tldaż rozrzutników, kabin, bron,
Tel. 046/837-53-86.

Angielski u Kevina, Native Speaker, doświad>
czony nauczyciel. Tel. O 461833-20-75.

zę - wesela,

ozime. Tel 0506-188-515.

Opryskiwacza fabryczne nowe.z gwa-

w dzierżawę grunty rolne.

Prace >.a.liczeniowe, licentjackie, mgr.
Tel. 046/837-31-83, 0693-398-514.

DJ - profesjonalnie poprowadzi każdą impre-

Pszenżyto

Sprzedam agregat prądotwórczy 45 kW, pompa do deszczowni z Perkinsem 900 I/min,
przyczepa 4 t sztywna - koła 825, silnik 8231 15 kM, pług Atlas 4-skibowy hydrauliczny lub zamienię naJJrubera 5-6 lap.
Tel. 0510-281-982.

Sprzedam przyczepę samozbierającą Jugosł<>
wiankę III. Tel. 046/838-27-32.

Angielski, nauczyciel, matura, dojemmffi.
Tel. 046/835-11-55.

Tel. 0510-158-880.

Sprzedam kombajn Z-056, 1988 rok, rozsiewacz wapna 3,5 t Tel. 0600-820-374.

Ślęza sadowni=. Tel. 0506-188-515.

Przejmę

Angielski, doświadczenie, wystawianie rachtmków. Tel. 0505-869-488.

NAUKA

Naprawa sprzętu AGD - części.

Angielski indywidualnie, wtorek, czwartek.
Tel. 046/833-74-31, 0504-688-169.

Sprzedam prasę Z-224, mało używaną, około
l OO godz., jak nowa Tel 046/838-11-96.

Sprzedam siewnik zbożowy, szer.
2,70, stan bdb, I wtaściciel.
Tel. 0697-659-269.

Tel. 0607-267-282.

stanie. Tel. 0668-355-034.

Korepetytje,język polski. Tel. 0692-231-676.

Sprzedam kwotę mleczną 9000 kg.
Tel. 046/837-14-20.

Mieszalniki pasz fabryczne nowe z
gwarancją od 31 OO zł; śrutowniki bijiikowe 3700 zł; walcowe 3600 zł; gniotowniki 4400 zł i inne maszyny. Gotówka, raty. Możliwość dowozu.
Tel. 0441756-40-35, 0697-210-260:

Język niemiecki - korepetycje, nauczycielka
Tel. 0602-711-697.

Łowicz.

Forachnita (po kapitalnym remoncie), Tmpan.
Tel 0696-059-903.

Tel. 0441756-40-35, 0697..210-260.

Komputeropisanie.
Tel. 046/837-46-85, 0668-430-447.

Tel. 046/837-81-98, 0691-861-244.

pospółki.

Angielski - kompleksowo, profesjonalnie, gimnazjum, liceum, matura,
certyfikaty. Tel. 0511-368-621.

sieczkarnią

Kabiny fabryczne nowe: od 1950 zł i
inne maszyny. Gotówka, raty. Możli
wość dowozu. Tel. 044f756-40-35,
0697..210-260.

AGD, domofony.

Transport żwiru, piasku i
Tel. 0603-213-798.

Biologia, chemia - matury, studentka
Tel. 0421719-17-85.

kukurydzy

Tel.~.

teł.

Anglelski - Głowno - magister anglistyki - dzieci i dorośli.
Tel. 0692-458-035.

Mgr matematyki. Korepetycje.
nie. Tel. 046/837-53-15.

· Komputeropisanie, profesjonalnie i szybko,
· skanowanie, wydruk laserowy.
Tel. 046/833-15-33, 0607-988-266.

Tel. 0605-305-579.

Głowno.

Cięcie

townikiem, odwóz masy.

Angielski dla dzieci, mlodzieży - profesj<>nalnie. Tel. 046/837-53-15.
Nauczyciel - korepetytje zjl(Z)'ka niemieckiego. Tel. 0508-186-351.

Komputeropisanie - Tanio, szybko,
faktwy. Tel. 0506-201-955.

Śpiewaczka sopran chętnie umili swoim śpie

Korepetytje z matematyki.
Tel. 0506-178-472.

Zneszenie Plantatorów Owoców i Warzyw
w Łowiczu, ul. Blich IOoferuje usługi rolnicze i transportowe ciągnikiem o mocy 130
KM: odra pługiem 4-skibowym obracalnym,
szer. 2;z. m; transport (ładowność przycup
28 t). Chęlnych zapraszamy do współpracy.
Tel. 046/830-00-36.
Sprzedam 1raktor Masey Ferguson 276 4x4,
1986 rok, 80 koni. Tel 0692-817-156.

Komputeropisanie, rysunki, wykresy_ tanio
i szybko. Łowicz. Tel. 046/837-78-71,
0602-277-013.

Komputeropisanie - tanio,
Tel. 0600-539-459.

wesel\'- Tel. 0503-977-175.

wem ceremonię zaślubin - niedrogo.
Tel. 060 l -922-227.

zadzwoń.

Zagubiono legitymację studencką.
Tel. 0508-257-083.
Regeneracja kartridży, naprawa drukarek u klienta. Tel. 0509-620-300 w
godz. 8.00-20.00.

Tel. 0509-853. -390, 046/837-76-79.

Tel. 0692-458-035.

polski - prare maturalne, wyincowania, prace >.a.liczeniowe. Tel. 0605-996-313,
046/838-8843.

Chemia - profesjonalnie (gimnazjum,
liceum, przygotowanie do matury).
Tel. 0693-441-691.

Tel.~.

Potrzebujesz gotówki,
Tel. 0607-037-016.

Język angielski. Głowno.
Język

Matematyka-korepetycje. Tel. 0608-189-387.

Śluby, Audi A6, g,,iJmy: Tel. 0697-725-858.

Wynajem koparki, poj. lyż.ki 0,8 m'.
Tel. 0604-208-588.

angielski, Głowno. Tel. 0604-229-790.

Język angielski, indywidualnie i w parach.
Tel. 0692-166-740.

Zespół, wesela Tel. 046/83 3-98-61.

18 t

Korepetycje. Tel. 0698-612-234.

Wesele, 7.eSp6ł z wodzirejem, najtaniej.
Tel. 0604-63-07-93.

Zawi<rn; do ślubu Mercedes 250, biały, Mercedes 600s, srebrny. Tel. 046/831-05-04.

Śluby-c=neBMW3(2003rok),\kilvoS40.
Tel. 0508-909-732.

Korepetycje z języka polskiego.
Tel. 0502-401-528.
Student- fizyka, matematyka, chemia.
Tel. 0500-104432, 046/837-74-21.

DJ, wesela, studniówki.
Tel. 0606-76-05-89.

Prawnik - porady, por.ivy, wnioski, odszkodowania, bez opiat wstępnych.
Tel. 046/837-7~. 0512-443-G9&.

Angielski - magister anglistyki.
Wszystkie poziomy - profesjonalnie.
Tel. 046/837-87.all, 0602-71!M133.

ProfesjoDalne pranie dywanów, tapicerki,
Rawa i okolice. Tel 0508-265-167.

Naprawa maszyn do szycia, Skierniewice,
Kilińskiego 26, godz. 9-17.
Tel. 046/832-29-33, 0602-648-193.

Zespół muzyczny Ferrum.
Tel. 060>760-018.

1
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Sprzedam kwotę mlecmą 4009 kg.
Tel. 0606-343-033.
Sprzedam siewnik Poznaniak, siewkę do nawozu Kos, pług 4-skibowy, przyczqię l 1,5 t.
Tel. 04217 19-70-24.
Kupię

S1ara 1142. Tel. 0421719-70-24.

Ciągnik U-l6 I4, 1989 rok, kukurydzę
kiszonkę 17 ha - sprzedam.

Tel. 0241235-13-70, 0606-470-086.
Sprzedam 2 jałówki na wycieleniu. Skowroda Pohtdniowa 17, tel. 0888-822-173.
Kupie jęczmień, pszenicę (wię"kszą
ilość), płatność gotówką.

Sprzedam pługi 3- i 4-skibowe obrotowe zagonowe Kneweland, Konsilde, Overum,
2000-2002 rok, zestawy uprawowo-siewne
3- i 4-mctrowe z hydropakami.
Tel. 0509-083-222.

Tel. 0695-761-388.

SprzedamC-3(i(), 1980rok. Tel0880-090-717.

Sprzedam kwotę mleczną 14000 kg.
Tel. 046/838-26-49.

Sprzedam kwotę mleczną 23000 kg.
Tel. 046/839-42-57,
0665-045-814 wieczorem.
Sprzedam kukurydzę na kiszonkę.
Tel. 0607-284-267.
KiJpie kwotę mleczną do 30000 i'Tura do C3(i(), sprzedam IUZlZUlnik 2-0Siowy, stm dobiy. Tel. 046/838-47-13.

Sprzedam kwotęml=ną
Tel. 0506-641-728.
Sprzedam dynie jadalną ,,Bambino".
Tel. 0504-487-315.

Sprzedam zbiornik na mleko 550 l
Tel. 0508-192-016.
Sprzedam 3 t ps:zenicy anmej i piec c.o.
Tel. 0663-977-979.
Kupię linowy wyciąg do obornika, w dobrym
stanie. Tel. 046/838-25-36.

Tregiy"l2", 12m-sprzedam.
Tel. 046/838-71-12, 0661-885-844.
Sprzedam krupy rabarbaru. Tel. 0600-262-093.
Sprzedam siano. Tel. 0606-492-262.

Sprzedam jałówkę; krowę na ocieleniu; silnil< Taipana + skrzynię biegów.
~ 56, tel 0609-063-579.
Sprzedam śrutowniki bijakowe, sadzaikę do
ziemniaków, ~ę do siana, siewki
do nawozu, cyklop, kultywator, pługi 3- i 4skibowe, wycinak do kiszonek, beczka do
szamba, orlean do zielonek, lalezzówkę, kosiarl<ę rotacyjną, Tel. 0602-473-422,
0607-666-848.
Sprzedam sadzonki truskawek.
Tel. 0501-649-392 po 20.00.

Sprzedam MTZ szrs, 2000 rok; MTZ 82A,
1996 rok, 4><4. Tel. 0501-504-723.

na

Kupię byczki w wadzę do 100 kg,
odbiór i płatność gotówką.
Tel. 0695-761-388.

Sprzedam kombajn ziemniaczany
Anna, 8000 zł; sadzarkę do ziemniaków. Tel. 0665-22M06,

046/83849-n.

SJ>!=laLn ziemniaki Ibis.
Tel. 0693--064-349.
Sprzedam mieszankę zbożową
Tel. 0602~9-205.
Sprzedam siewnik rzędowy Pomaniak - ciągnikowy; kosiarkę rotacyjną Z-165; <pług
Uni~ 5-skibowy, stan bdb.
Tel. 0604-28 ł-093.
Sprzedam jałówkę wysokocielną,
Błażejewski, Zielkowice 176.
Sprzedam prasę Sipma, 1994195 rok, stm bdb;
przyczepę mywoą 3,5 t, stm dobry; C-330,
1981/82 rok, stan dobry; C-3(i() 3P, 1987 rok,
oryginał. Tel. 0608-128-670.
Massey Ferguson, 1986 rok+ Tur 7, 1991
840- 127
.
rok, oryginał·
sprzedam. Tel. 0696Sprzedam C-360 3P lub przyczepicsamozbierają,:ą, bronki lekkie. Tel. ,0692-498-283.
Sprzedam siewnik Pomaniak.
Tel. 0660-962-337.

Sprzedam sa<harkę do w.uzyw. Kompina 12.

Bielarka ciągnil<owa Tel. 0692-101-989.
Sprzedam ciągnik C-360
Tel. 0603-592-345.

oryginał.

Sprzedam Bizon Z-056, 1988 rok lub 1985
rok. Tel. 046/838-90-06.
Sprzedam pszenżyto do siewu.
Tel. 0609-217-343.

Sprzedam silosy na paszę, zbo7.e lub cement
Tel. 0606-479-819.
'Sprzedam przyczqięSanok.055, 6t, wywrot
Tel. 046/838-72-06, 0692-481-645.
Sprzedam prasę zwijającą Z-279/ 1 Sipma,
2000 rok lu& kostkująca Z-224/ 1 Sipma,
1997 rok; ładowacz Tur do Zetora 5340 lub
podobny. Tel. 0608-420-169.
Sprzedam krowę wysokocielną,
Tel. 046/838-51-36.
Obornik g~i - spr=lam. Tel. 0605-695-882.

Sprzedam sieczkarnię Keper, stm dobry.
Tel. 0605-652-263.
Agregat uprawowy 2,60m, 4,20m na spręży
nach, silniki zboż.owe 2,50m, 3m, 4m Amaz.one, Norc!Stein, ładowacz UNHZ-750, pług 3skibowy, kosiarka rotacyjna dyskowa, rozsiewacz nawozów 400kg i 600kg, wycinaki
do kiszonek, bec7ka 33001 ocynkowana.
Tel. 0509-282-302, 0241356-24-64.
Sieczkarnia samoje>.dna do kukurydzy Mengele SF-6600, 1991 rok, 2 przystawki, klimatyzacja, detektor metalu, stm banlz.o dobiy. Tel. 0509-282-302.
Przyczepa do sianokiszonek Kemper Cargo
S-9000, IOt, 1992 rok, sieczkarnia jednorzę
dowa do kukurydzy PZ-80SL, zgrabiarki
2,80m i 3,30m. Tel. 0241356-24-64,
0512-444-949.

MTZ 82, rozrzutnik obornika dwuosiowy,
siewnik konny (przerobiony pa ciągnil<owy),
betoniarka. Tel. 0697-346-682.

Sprzedam Ursus 3512, I właściciel.
Tel. 0668-534-832.
Kombajn John Deere 965, 1986 rok, z sieczkarnią - sprzedam.
Tel. 0663-743-793.

Kombajn ziemniaczany polski, prasę Z.224
- spr=lam. Tel. 0508-364-849.
Kombajn Karlik - kupię. Tel. 0507-531-998.
Orkana, przyczepę Jugosłowiankę- sprzedam.
Tel. 0503 -491 _575 .

Sprzedam gnój kurzy. Tel. 046/ 815-46-36
lub 0550-027-560.
Sprzedamkwotęmleczną, Tel.0609-664-967.

Szczenięta owczarka niemieckiego, długowłose (bardzo agresywni rodzice)- sprzedam.

~~ęręczną-sprzedam.
,fiialni~~
·
e·
Sprzedam śrutownik Bąk 7,5 KW (stan idea!ny). Tel. 0880-35-38-19.

Agregat uprawowo-siewny, bierny, 4 m
z siewnikiem. Tel. 0607-988-950·
Agregat uprawowo-siewny, bierny, 3 m
z siewnikiei:n. Tel. 0607-988-950.

Sprzedamkopaczkę2-rz.ędową,elewatorowa,

Zetor 6718, stm dobry. Tel. oro7-988-950.

Sprzedam jałówki cielne z gospodarstwa pod
oceną użytkowości. Tel. 046/838-88-77.

i kopaczkę.

Kupię kopaczkę ciągnikową.

glebogryzarkę I,&y. Tel. 0880-35-38-19.

Sprzedam kwotę mleczną 5000 kg, woj. łódz
kie. Tel. 0698-450-869.

Łubin

Sprzedam ciągnik 3P, 1994 rok, stm bdb.
Tel. 046/815-83-42, 0888-278-361.

Składany

Sprzedam glebogryzarkę 1.6 m, prawie nowa
Tel. 046/831-93-02 wieczorem.

do siewu - sprzedam.
Tel. 0602-450-277.
traktor - tanio spr=lam.
Tel. 0660-815-562.

Silnik I !kW, ro=tnik 2-osiowy - sprzedam. Tel. 0691-666-967.
Kombajn ziemniaczano-buraczany Bolko Z.
643, 1992 rok, stm dobry - sprzedam.
Tel. 0501-351-742.
Cebula-sprzedam. Tel. 0241285-96-01.
Jalówka hodowlana ma samym wycieleniu - sprzedam.
Tel. 046/838-n-78.
Sprzedam przyczepę 4,5t wywrot
Tel. 0669-870-572.

Sprzedam

krowę,

Sprzedam rozrzutnik dwuosiowy.
Tel. 0693-827-889.
Sprzedam tanio dużą ilość kukurydzy na kiszonkę, okolice Rawy Mazowieckiej i Kolacina Tel. 046/874-71-21, 0505-144-277.
Sprzedam C-3ro, 1983 r., C-40 li (bez papierów). Tel. 0697-980-794.

Kupię i:ozrzutnik obornika, kopaczkę ciągnikową, siewnik zboż.owy, ok. Białej Rawskiej.

Tel. 0600-636-990.

Kupię działkę, ziemię w ok. Rawy Maz. do
tys. zł. Tel. 0507-808-219 do 15.00.
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Sprzedam siewnik Poznaniak.
Tel. 0691-732-890.
Sprzedam: siewkę „lej", sadownicza, dwie
osie do dwukółki, śrutownik (kamienie).
Tel. 0695-304-480.

Sp=darn słomę - okrągłe bele; kiszonkę z
i,ukurydzy,pow. l,7ba;ziemniakijadalnelrga
Świeryż. Tel. 0696-565-452.
Sprzedam kombajn zbożowy VIStula, garażowany + dużo części zamiennych, stan dobry.
Tel. 0600-(i(}5-866.
Sprzedam cegłę poj., czerwoną, maks.; słomę
w kostkach; kompletne koło tylne do ciągni
ka C-3(i() 3P; zboże, pszenicę, pszenżyto 4 t;
kamienie polne; ziemie z kamieniami z rozbiórki. Urzecze 54, tel. 0657-118-194.
Orkan 2, siewnik Poznaniak, zgrabiarka 7
-sprzedam. Tel. O(i()2-814-663,
046/838-23-25.

Sprzedam młodą krowę na wycieleniu.
Tel. 0698-814-471.
Sp=dam kwotę mleczną
Tel. 0241282-23-27.
Sprzedam siano belowane.
Tel. 046/838-83-54.

Sprzedam opryskiwacz Termit 303 i śrutow
nik na kamienie. Tel. O(i()3-78 l-887.

2 jałówki wysokocielne - sprzedam.
.
Tel. 046/838-72-30.
Sprzedam wysłodki suche granulowane, susz
z jabłek. Tel. 0602-174-220.
Młodą krowę na cieleniu, Lubowidza.
Tel. 0501-469-585.

Sprzedam Bizon Z 056. Tel. 0509-260-732.
RSP Boczki Domaradzkie sprzeda: prosięta
i loszki zaproszone. Tel. 05050-27-582 wieKwotę mleczną sprz.edam.
Tel. 0421719-58-05 po 20.00.
Kukurydzę na kiszonkę sprzedam.
Tel. 0509-083-222.

Sprzedam agregat prądotwórczy 16, 20 kW,
motopompę strażacką, agregat pompowy spalinowy 900 I/min. Tel. 0510-281-982.
Ciągnil< rolniczy Renault 120.54, 1991 rok,
4x4, I LO kM, 8790 Mh, opony 40"/o, stan
dobry, cena 36000 zł + VAT - sprzedam. Tel.
0503-598-460.
Ciągnik

Tel. 0503-598-4ro.

Prasa Rivierre Casalis - mala kostka do słomy
i siana, stm bdb, cena 8500 zł - sprzedam.
Tel. 0503-598-4ro.
Prasa rolująca John Decre 550 :zmi~oko

Sprzedam pszenżyto do siewu, odmiany
Woltario. Tel. 0602-216-854.
Sprzedam iewnik zbożowy, 25 rurek.
Tel. 0698-334-437.

Sprzedam prasę, kostkę Sipma, eternit grubofulisty, cegłę czerwoną, opryskiwacz 400 I,
słomę w kostkach i w okrągłych belach; pszenicę ozimą wysokoglutenową, glebogryzarkę. Tel. 0660-972-35)().

Sprzedam ciągnil< T-25. Tel. 046/838-16-32.

Plug 4-skibowy Atlas grudziądzki, pług
4-skibowy zagonowy Kneweland, Konsilde, pług 4-skibowy obrotowy Krone, Kneweland - zabezpieczenia resorowe, 3-skibowy obrotowy Overurn, 3-skibowy zagonowy, zabezpieczenia na kamienie - sprzedam.
Tel. 0509-083-222.

Kupię ciągnik C-330,

3(i() lub inny, może być

do remontu. Tel. 0607-809-288.
Sprzedam silnik do Bizona

Tel. 0607-809-288.
Sprzedam C-3(i() i C-360 3P.
Tel. 0608-354-272.
Sprzedam przyczepę 3,5><2m i 2,5xl,6m,
3xl,25m {do skrzyniopalet), agregat chłod
niczy, wywrolniccc do slazy;niopalet, ~
duktory. Tel. 0504-475-567.

- tanio.
.

Oddam suciJ<ę Amstaff za symboliczną cencc.
.
Tel. 0880-689-422.

Sprzedam kozy zakocone i z mlekiem.
Bobrowniki l07.
Sprzedam owczarka niemieckiego długowło
sego 1,5 roku. Tel. 046/835-32-05.
Buldożek

francuski i bulteriery - sprzedam.

Sprzedam =iaki owczarka niemieckiego.
Tel. 0601-358-325.

Tel. 0604-347-049.

Sprzedam2-letniąsukęowczarkaniemieckie-

persy- sprzedam. Tel. 0511-947-554.

go. Tel. 0601-358-325.
Owczarek niemiecki, długowłosy 2-letni
- sprzedam. Tel. . 046/839-09-44,
0602-713-940.
Sznaucer rniniaturlca, dorosłe - sprzedam.
Tel 046/839-69-44, 0660-704-940.
ź.rebica 2-lctnia - sprzedam.

Sznaucer miniaturka

4-mioesięczny

i koty

Sprzedam owczarki niemieckie 4-miesięczne.
Tel. 0509-579-623.
Sprzedam klacz rasy Konil< Polski.
Tel. 0421719-66-20.
Sprzedam klacz zimnolawistą dwuletnią,
Tel. 0600-780-11 O.

Tel. 0421719-56-78.

Sprzedam klacz karą, roczną.
Tel. 0694-073-773.

„Salon Psa" - pielęgnacja. Łowicz, ul.
Browarna 10a. Umawianie wizyt
-tel. 0600-180-a59.

Sprzedam ogiera zimnokrwistego z licrocją.
Tel. O 46/831-53-23, 0601-185-766.

Kupię

Sprzedam kwotę mleczną 8500 kg.
Tel. 0506-505-721.

podhalańskiego.

Koty syjamskie. Tel. 046/837-64-59,
0606-462-817.
Owczarek niemiecki 4-miesięczny z rodowodem. Tel 046/837-23-33, 0508-174-814.

JUf OTWARTY llOWY

SKUD

NA ULICY SKtADOWEJ
Firmo AGRO·BUD oferuje Państwu
~MATERIAŁY BUDOWLANE
drewno, cegły, stoi, cement, wapno, piasek do tynków,
Łódź
cement li od 295 zł
+ W~GIEL kostka, orzech, miały

+ EKO-GROSZEK workowany
+oraz NAWOlY

„

fil
~

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

Zapraszamy również do Dąbkowic Górnych
Znajdą tom Państwo SZEROKI ASORTYMENT

NAWOZOWY

Tanio sprzedam

?-miesięcznego owczarka
Tel. 0503-650-348.

Szczeniaczki boksery - sprzedam.
Tel. 0502~73.

Spr=lam kozy. Tel. 046/832-17-60.
Sprzedam dziki. Tel. 0609-788-423.

NOWO
OTWARTY

SKŁAD PHU LIDER

KIERNOZIA ul. KOŚCIUSZKI 5
(po byłym GS), tel. (0-24) 277-90-53

• MATERIAŁY
OFERUJEMY
BUDOWLANE
• WĘGIEL
• WYROBY
• PASZE
• NAWOZY HYDRO HUTNICZE
• PIECE ~.O.
• ogrodnicze
• SKUP ZYWCA~
• rolnicze

Zapraszamy od pn. do sob. od 7 do 16

wkonkurencyjnych cenach ·
oraz MATERIAŁY BUDOWLANE, PASZE, OPAŁ

rolniczy Renault 120.14, 1987 rok,

morowa do siana, sianokiszonek i słomy, stan
bdb, 15000 zł - sprzedam. Tel. 0503-598-460.

Sprzedam ciągnil< masy Ferguson 3070,
90 KM, stan idealny. Tel. 0604-559-283.

koziołki

4x4, I IOkM, 5720 Mh, opony 800/o, stm bdb,
cena 28000 zł + VAT - sprzedam.

Sprzedam jałówkę na ocieleniu, koniec wrzeTel. 0692-963-077.

śnia

Pilnie sprzedam 4 roczne
Tel. 0509-142-316.

Tanio sprzedam 4-miesięczne owczarki niemieckie. Tel. O(i()3-835-873.

Maszyna do zbioru liści buraczanych i silnik

Zbiornik do mleka 550 ~dojarkę, Jemiołę do
buraków - sprzedam. Tel. 046/838-72-03.

Sprzedam fiorda 2-letnlego.
Tel. 0693-253--063.

Karma dla psów - niedrogo.

Sprzedam kwotę mlecmą 4000 kg.
Tel. 0606-609-364.

Sprzedam żyto do siewu. Tel. 046/838-15-87.

Tel. 0605-381-326.

Borówka amerykańska sadzonki
- sprzedam. Tel. 0602-42-71-44.

W okolicach Jamna ~ suczka - mały
kundelek - czarna z białą krawatką, Uczciwego zna1az.ccc proszcc o kootakt Nagroda
Tel. 0788-558-023.

Szczeniaki sznaucery - sprzedam.
Tel. 046/839-63-42.

Kupie Cyklop polski.
Tęl. 0889-698-352.

Skup jabłek przemysłowych. Konkurencyjne ceny. Kompina.
Tel. 046.łll38-M-09, 0509-762-170.

Kupię kwotę ml=ną

Sprzedam bokserki. Tel. 0501-431-992.
Oddam bernardyna. "'Tel 0501-431-992.

Sprzedam jęczmień. Tel. oro5-769-147.

Sprzedam krowę po wycieleniu z cielakiem.
rasa HO, lat 4. Grudze Stare 12.

Sprzedam ładowacz Trol; siewnik; roztrząsacz
do siana - karuzelowy. Tel. O(i()l-269-410.

Agregat pn'rżniowy dojarlci Allil Lava! - nowy
sprzedam, cena 1100 zł. Tel. 0691-732-895,
046/831-55-85.

Sprzedam 3-letnią sukę owczarkaniemieckiego (szkolona). Tel. 0241277-91-36.
Z powodu wyjazdu sprzsd;lm 15-miesięczną sunie rasy Owczarak Niemiecki, 2-letnią Bokserkę, 2-letnia Chowchow. Tel. 0694-514-370.
Sprzedam 8-letruą" klacz, szlacbetn,,; półkrwi,.
.,
klacz czystej krwi arabskiej 2,5-letnią, 5-letniego Haflingera. Tel. 0602-728-686.

Tel. 0506-252-622.

Sprzedam sadzonki truskawki. Tel. 046/
833-14-80 (wieczorem, 0696-802-960.
Sprzedam kwotę mleczną, zbiornik na mleko
650 I. Tel. 0503-41-71-41.

Orkany - 2 szt, barakowóz budowlany, śru
townik bijakowy, Wiatrówka - sprzedam.
Tel. 0608-171-821.

Prasa kostkująca John Deere.
Tel. 0607-988-950.

Tel. 0505-639-859.

Klacze zimnokrwiste, 2 sztuki - sprzedam.
Tel. O(i()l-34-88-99 po 20.

Deszczowane sadzonki truskawek - sprzedam Tel 0603-94~-950.

C-385 - spu.edam. Tel. 0241277-49-51.

Siewniki zbożowe, Nordstan, Fiona.
Tel. 0607-988-950.

ZWIERZĘTA

Kupiec opryskiwacz 100/150 I na wózku,
Pilmet. Tel. 046/830-31-55, 0697-140-758.
Opony rolnicze po atrakcyjnych cenach
- sprzedam. Tel. 0600-326-597.
Sprzedam siewnik przerobiony z dwóch koonych na typ Poznaniak, 3-metrowy, rurki plastikowe, zagarniacz, znaczniki, 2300 zł.
Tel. 0510-256-444.

Pszenżyto siewne Pawo, kiszonkę kukurydzy, sadzonki porzeczek - sprzedam.
Tel. 0602-673-181.

Rozsiewacze do nawozu I i 2-talerzowe, uży
wane. Tel. 0607-988-950.

Sprzedam C-360, stm idealny, 1985 rok.
Tel. 0501-824-993.

C-328 lub pierwsze C-330 do 7000 zł
z papierami. Tel. 0505-132-214.

Rozsiewacz lej, 2002 rok - sprzedam.
Tel. 0693-824-736.

Pom:czka czarna, sadzonki _ sprzedam.
_ 0- _
Tel.
0692 35 907

Plug 3-skibowy, obracalny, Kvemeland.
Tel. 0607-988-950.

Sprzedam kwotę mleczną 5000 kg,
Tel. 046/813-72-25, 0609-373-883.

Rom.utnik 2-0Siowy bez osprzętu.jako przyczepa - sprzedam. Tel. 0605-767-834.

Sprzedamjałówkccciclną. Tel. 046/838-13-85.

Sp=darn jalówkę na ocieleniu, termin: 17
październik. Tel. 046/838-26-91 po 19.00.
Sprzedam silnik 13kW i 0,5kW - kompletny,
z nadwoziem. Tel. 0880-653-590.

Sprzedam szczenięta Amerykan Stafort
Tel. 046/838-12-47.

wywrotkę

Sprzedam sadzonki truskaWki.
Tel. 046/831-40-28.

pług; kultywator, dwukółkcc cią
gnikową; dojarkę; kosiarkcc rotacyjną; siewnik ciągnil<owy. Tel. 046/861-14-84 po 20.00.

Sprzedam schladzalnik 5201 Allil Lava!, 1996
rok Tel. 046/838-12-37.

Sprzedam taśmociąg do obornika
Tel. 0605-090-90 I.

Sprzedam rozrzutnik dwuosiowy, siewnik
Poznaniak. Tel. 0601-343-854.

Sprzedam krowę i jałówkę zacieloną,
Tel 0241277-91-96.

Sprzedam kwotę mleczną 15000 I+ basen 420
I, 6-letni. Tel. 046/838-11-14.

Sprzedam agregat uprawowy 4,02; przetrzą
sacz karuzelowy; rozrzutnik obornika
2-osiowy. Tel. 0606-882-785.

Sprzedam siedliska z ziemią lub bez.
Zakulin 2. Tel. 0504-489-831.

wycielenie: 20.10.2006.
Tel. 0606-674-132 po 20.00.

Sprzedam Ursus C-3(i() 3P, 1988 rok, prasę Z224 1994 rok. Wygoda 8.

oye, Filon, Kent i inne - sprzedam.
Tel. 0600-978-590.
Sprz<Xlaro siewnik punktowy do kukurydzy
z podsiewaczem nawOzów.
Tel. 0602-686-518.

Wykopy pod szamba, kopar1<a + samochód • 90 zł. Tel. 0600-895-026.

Brony po siewniku - sprzedam. Zawady 23.

Sprzedam jałówkę na ocieleniu.
Tel. 046/838-43-80.

Sadzonki truskawek, odmiany: Hom-

Sprzedam ps:zenice.
Tel. 046/838-65-70 po 16.00

Sprzedam ciągnil< rolniczy Ursus U-902, stan
techni=y bdb. Tel. 046/838-02-42.

Sprzedam kukurydzę na kiszonkę, 2,5 ba,
Mastki 8. Tel. 046/838-12-15.

Sprzedam

Sprzedam glebogryzarkę z silnikiem WSK.
Tel. 0606-354-(i()5.
Sprzedam ziemniaki na paszę.
Tel. 0502-28 ł-532.

Sprzedam siano belowane.
Tel. 046/839-63-14, 0668-129-786.

SprzedamprasęzwijającąZ.279/l,2000rok;
beczkę asenizacyjną 25001, 4500 ~ 7000 I;

orl<an 2A. Tel. .0504-501-723.

Sprzedam ciągnil< 912, 1983 rok; pług 4-skibowy. Tel. 0788-803-065.

Sprz.edam 7-letni opiyskiwacz, stan bdb.
Tel. 046/838-22-48.

Sprzedam kwotę mleczną 2151 Okg.
Tel. 0508-192-016.

Sprzedam kuce (źrebna klacz, ogier)-pracają
z dziećmi, zaprzęgi. Tel. 0505-639-859.

Tel. 0503-491-575.

Sprzedam mieszalnik pasz suchych 750 kg.
Tel. 0609-502-147.

Sprzedam Ursus C-385A 4x4, 1980 rok; prasa Z.22411. Tel 046/838-90-06.

Sprzedam krowy, 3 sztuki.
Tel. 046/81-57-067 wieczorem.

Sprzedam mieszankę.
Tel. 0600-275-136.

Sprzedam siewniki zboż.owe.
Tel. 0663-647-066.

Sprzedam obornik bydli;cy, okolice Nieborowa. Tel. 0508-192-016.

Sprzedam sz.czenięta rasy bokser.
Tel. 0663-643-561.

Sprzedam przyczepę
Tel. 0601-343-854.

8 t pszenżyta; przyczepę wywrotkę 3,5t; kombajn Bizon, 1979 rok; ciągnik Białoruś
-sprzedam.
Tel. 0602-677-216 046/863-17-37.

Sprzedam z.ctor 7711 lub 5211 .
Tel. 0500-222-737.

Sprzedam kombajn Bizon Super 2056.
Tel. 0606-421-185, 0694-16-16-30.

Sprzedam C-3.(i(), C-330 nowy, części ciągni
kowe (ró'.me), agregaty prądotwórcze, suszarnię do kukurydzy 24~ agregat siewny 6m.
Tel. 0504-475-567.

Ciągnik T-25, stan dobry- sprzedam.
Tel. 046/861-11-41 po 20.00.

23

Zestaw 3- i 4-metrowy uprawowo-siewny
Kneweland z hydropak:iem, siewnik 3 m
Nordsen, ścieżki, liC7J1ik hektarów, Gruber
ścierniskowy Konsilde 5 rn, dojarka Hektor,
2000 rok - sprzedam. Tel. 0509-083-222.
_s~~otęmlecrną, _

Tel. 0421719-75-78.

SALETRA

SALETRZAK
MOCZNIK

rtł
• nawozy inne
"ł\"11~0
• węgiel
"iO 9 f3.
•miał
st\\~~11
•koks
•groszek EKO "~~

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

Łowicz,

R-1252

ml NAWOZY

liiiłHYDRO
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·ż ·Zdrowo!
\.._OBUWIE: • trzewiki • gumowce • gumofilce
ODZIEż: • ubrania drelichowe • fartuchy • koszule flańelowe
• kamizelki • czapki • odzież nieprzemakalna • rękawice
ŚRODKI ClYSTOŚCI: • pasta bhp • mydło
• worki • papier toaletowy • ręczniki
• kremy do rąk • ściero
ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ: • maski
• kaski • ochronniki słuchu I oczu • nakolaMiki

. •

Firma MONTEX Głowno
ul. Kilińskiego 9a, tel. (042) 719-16-77

Wiek klienta • do 1OO lat
Rata kredytu • do 100% dochodu
"' Bez poręczycieli i zaświadczeń
z pracy, US, ZUS i KRUS
~
Łowicz, Stanislawslii~o 23 teCI0461831· 1;.oa
Skiłmiewice, Lelewela S, pok. 5, tel. (Ul 83Z..f4.44

'Ian.i {(rulyt aa /(JIŻ

FIRMA

of

SPRZEDA
OBIEKT

Szancn.vniPańshvo

.... to takie ro te
NA EKOGROSZEK

MW.O~O.WĘGLOWE

NA ZBOZE, PELEl'Y

• Wykonujemy instalacje
C.O. z7% VAT
• Dokonujemy
bezpłatnych kosztorysów,
udzielam orad techniczn eh

Łowicz,

tel. (046) 837-31-11, tel./fax (046) 837-31-25
ul. 3 Maja 6
tel. (046) 837-77-23
MARCHE)
Łowicz, ul. Tuszewska 45
tel. (046) 830-04-50
Łowicz, ul. Kaliska 6

KOTLY NA EKOGROSZEK
KOTLY MIALOWO.W{GLOWE
GRZEJNIKI ALUMINIOWJ
wylc1 uJemy
indałacje eio. z 7% VA1

* bezpłatne kosztorysy i porady techniczne

ul. Napoleońska 12. tel. (046} 837·83-93
GŁOWNO. ul. Bielawska 17. tel. (0421 719-15-26

ŁOWICZ.
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Zapamiętała

Nowy LEON.

w tempie

maszyny losuiqce1

Moc wrażeń.

Trzy różne ćwiczenia
polegające

na zapamiętaniu wyników kilkudziesięciu rzutów
kostką i losowych
liczb od O do 1OO, zaprezentowane zostały
podczas pokazu umiejętności zapamiętywa

nia przygotowanegoprzez autoryzowanego trenera Szkoły Pamięci Wojakowskich
Podczas pokazu zapamiętywania w
Marka Więska.
liczby losował komputer.

twarty pokaz odbył się
15 WIZeŚni.a w Szkole Podstawowej nr 4 w Łowiczu. Razem
z trenerem Więskiem wystąpila jego
uczennica z kursu podstawowego
treningu pamięci- MałgorzataSzwa
rocka.
Pierwsze z ćwiczeń polegało na
zapamiętaniu 20 rzutów kostką.
Liczba z ilością wylosowanych
oczek na kostce pokazywała się na
ekranie laptopa na 15 sekund. Mał
go17.ata i trener Więsek wykorzystywali ten czas na zapamiętanie

O

miesięcznie* lub

Nowy LEON może być Twój już od 799 zł
od 2 7 500 zł w kredycie 50/50.... bez odsetek.

~redoie zużycie pali.va i ef'ł'.łlsja co 1 • mienonezgoddez normą EL4: od ~.2 do 8,4 t/100 km i od l 35
co 102 qlkm. Zd~de jesl jedy111e Jtustraci.ą tnie &t1nowi a~śd oferty. Slc1eg6lowe par8metry dDstęphe
w ia=onach. "Okrłs i(redi(u: 84 mies., wkta<J wtc;sny: 1C% oproceotowani1t oomrnalne: 8,32%, prowl1ja
tankowa: 2.S%, RR:SO zc--~-zg ędnkriiem-ube:zpieumia kom1.mik.dtVjnego: 19.79%. •"RRSO z. ;JWĄ;iędn~nfem

SERI

•fZJ1ata gwarancji l5J t.t SEAT Asslstanc:e •
Copi-Flex
autoryzowany Partner
Łąck

k. Płocka
ISO 9001 :2000

1nlolln!•· O 80t 666 999
._.Jp:io
Cob:7)!'1

stosowaną

Helen Doron
od 1987 r.

• Nauka dla dzieci w wieku 1-14 lat.
• Przyswajanie języka w sposób naturalny.
podczas zabawy.
• Małe grupy - od 4 do 8 uczniów.
•Ponad 150 szkół Helen Doron w Polsce.
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Angielski dla dzieci
metodą

Ks. Krzysztof Antczak
z łowickiej parafii katedralnej
jest inicjatorem zorganizowania grupy teatralnej, do której
zaprasza młodzież gimnazjalną i licealistów z parafii.

auto emoción

Salon:
/024/ 2614715
Serwis:
2614709
Blacharnia-Lakiernia 261 47 68
Kredyty samochodowe 261 47 15
www.copiflex.seat.pl
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INFORMACJE
I ZGŁOSZENIA:
tel. (046) 833-94-68
833-96-77
0605-463-783
ZAJĘCIA:
ŁOWICZ,

os. Bratkowice 7/32

Helen Doron!
Ear!y Engll5n

www.hełendoron,„

„

Cil©ITl©[b CiJ

NAWOZY
azotowe, potasowe, fosforowe,
wieloskładnikowe, specjalne

Najlepsze ceny
Możliwość dowozu
99-400 Łowicz, Jastrzęb-ia 95

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

OLEJ OPAtOWY
PKN ILEN

O ZIMIE WART

POMYŚLEĆ JUŻ TERAZ
Tel. 0461837-55-41, 0461830-24-93,
0608-600-481 w odz. 9.00-17.00

w

Grupa teatralna powstaie przy katedrze

L!bwpleczenia kom1mi<acyjl'le{JO: 20,02'"1.

www.seat.pl.

oraz usystematyzowanie sobie IZUtów w głowie. Po chwili jedna
z ochotniczek z publiczności odpytywała ich z zapamiętanych wyników. Pytania były wyrywkowe
i trudne, na pizykład ile razy wypadło pięć oczek i na których pozycjach itp. Zarówno uczennica jak
i trener odpowiadali bezbłędnie.
W kolejnym ćwiczeniu mieli zapamiętać sto losowych liczb, a nowa
liczba zapisywana była co pięć sekund - Zawsze porównuję to ćwi
czenie do losowania lotto. Ku/ez ma-

szyny losującej wypadają
rrmiej więctj copięć selaJnd.
Małgorzata i wiele innych
osób, które trenująpamięć,
są w stanie bez problemu
zapamiętać całe losowanie
multilotka. To kwestia~
nawania pamięci - powiedział nam.Marek Wię,<;ek
Pokaz odbył się obecności niedużej ilości rodzi.
ców, ale osoby, które w nirr
SP4 uczestniczyły były poc!
wrażeniem. Do cz.ego przy·
daje się taki trening? - De
lepszego zapamiętywania np. dathistoryc:mych, słówek angielskich itp.
Zaprez.entowane ćwiczenia sąjed·
nymi z wielu, które są wykoI).y·
wane podczas kursu. Do takich
umiejętności można dojść w ciągu
niecałego roku szkolnego. Spotkania w Szkole Pamięci Wojakow·
skich odbywają się dwa raz)
w tygodniu po dwie godziny lek·cY.ine. Kurs kosztuje 135 złotyclr
miesięcmiei niema ograniczeń wiekowych dla osób, które chciałyb)
w nim uczestniczyć.
(mak)

oraz NAPRAWY,

MECHANICZNE POJAZDOW:

potkania odbywać się będą
w każ.clą sobotę o godz. 15.00
w domu parafialnym. Ks. Antczak prowadził zajęcia teatralne
z młodzieżą w poprzedniej parafii,
w której pracował - na osiedlu Wi-

S

dok w Skierniewicach. Cieszyły się
tam sporym zainteresowaniem.
Ksiądz ma nadzieję, że nia zabraknie chętnych do nauki i prób, bo
chciałby przygotować w roku szkolnym dwa przedstawienia o charakterze ewangeliz.acyjnym . Pierwsze
z nich ma na celu wprowadzenie
w atmosferę świąt Bożego Narodzenia i wystawione byłoby jeszcze
w tym roku. O drugim przestawieniu i innych szczegółach na razie nie
chce mówić. -Optymalna grupa mło-

FIAT Cinquecento 700 UWAGI: samochód demonstracyjny

1998

niebieski

1994

czerwony

FIAT Panda 1,1 Actual UWAGI: 2 x poduszka powietrzna,
immobilizer, szyby sterowane elektrycznie, finnowy
samochód demonstracyjny

2005

FIAT Panda 1,1 Actual UWAGI: 2 x poduszka powietrzna,
immobilizer, szyby sterowane elektrycznie, firmowy
samochód demonstracyjny
FIAT Seicento 0,9, immobilizer
FIAT Tempra 1,6
FIAT Siena 1,6 HL

1998

AUDI 802,0

1992

Ford Escort 1,3 UWAGI: radioodtwarzacz kompaktowy,
autoalann, centralny zamek

1998

stalowy metalik

POLONEZ Atu 1,6

1996

zielony metalik

. FIAT Cinquecento 700

dzieży do pracy to 20 osób, ale chęt
nie przyjmę do grnpy więctj osób.
Wiem, że sporo trzeba ich nauczyć,
a zacząć trzeba od ćwiczeniaparnię·
ci i "11}1f1WKY- mówi.
To nie będzie,jeśli powstanie, pierwsza przyparafialna grupa teatralna
w Łowiczu. Przed kilku laty podobna istniała przy parafii św. Ducill;
i dobrze się zapisała w pamięci tych
którzy widzieli stwol7.0ne przez nia
spektakle.
(mwk)

125 ooo
I

4300

97970

3

4200

granat metalik

7 ooo

5

25000

2005

czerwony

10500

5

24500

1998

stalowy metalik

80000

3

8000

1993

grafit metalik

148 ooo

4

7 500

czerwony

100410
178 ooo
148 ooo

4
4
5

11 500

granatowy

96000

4

3500

9200
9900

- ./' PRZYJMUJEMY SAMOCHODY UŻYWANE DO KOMISU
./' ODKUPUJEMY SAMOCHODY UŻYWANE
./' PRZYJMUJEMY SAMOCHODY UŻYWANE W ROZLICZENIU1
PRZY WYMIANIE NA SAMOCHÓD NOWY LUB UŻYWANY

NAPRAWY • sprzęgieł • silników
• zawieszeń • hamulców • zbieżność kół itp.
poleca: AUTO NAPRAWA inż. mech. MAREK STREMBSKI
99400 Łowicz, ul. Browarna 12
Tel. 0-46 830.30.55, 0-46 837-41-57 (dom), 0.509-555-369
że

STAROSTA ŁOWICKI

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,
że

na tablicy

ogło~zeń

w siedzibie Starostwa - Łowicz,
ul. Stanisławskiego 30
i Urzędu Gminy w Zdunach
została

wywieszona informacja

Eko Groszek wor~~::;"Y
Miał wysokokaloryciny

KOSTKA • w ciągłej
dotyc1qca ro1poc1ęcia kompleksowei ORZECH
.,.. sprzedaży
MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW
Jastrzębia 95
_
I BUDYNKÓW DLA GMINY ZDUNY. ;f~ Tel. (046) 837-15-89, 837-14-10 ~

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Głownie przy ul. Młynarskiej 15

publikowany jest do dnia 11

października

2006 r.

wykaz lokalu mieszkalnego nr 19
znajdującego się w budynku wielorodzinnym
przy ul. Kopernika 25 w Glownie,
przeznaczonego do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym z prawem pierwszeństwa
wykupu przysługującego najemcy tego lokalu
Bliższych

informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki
Miejskiego w Glownie,
ul. Młynarska 15, tel. (0-42) 719-11-42.
R-1262

Nieruchomościami Urzędu
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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 Urząd Pracy
046-837--04-20; 046-837-03-73
Biuro Rady Miejskiej 046-830-91-06, 046-830-91-11
Ur4d 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 sckrctarl<a
Urząd Skarbowy: centrala 046-837-43-58,
046-837-32-38, 046-837-65-59;
sekrctru:iat 046-837-80-28;
ZUS 046-837-69--09
Łowickie StoW3IZ}'szenie 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,,P-dSiaczek", Łowicz, ul. Św. Floriana 7 (mu.'>Zla
na Bloniach),czynny: pn,wt, czw. wgodz. 16.00-19.00.
SamopomocowaGrupaAbstynencka,,Niemamocnych"
w Zdunach (siedziba GOKZduny)-czw. godz. 18.00.
Gminna Grupa Abstynencka w Bielawach - spotkania
w czwartki w godz. I 0.00-11.00. Po infonnacje
można dzwonić w czwartek do Urzędu Gminy
w Bielawach w godz. 8.00-10.00.
Punkt konsultacyjny przy Grupie Wsparcia ,,Przeminęłoz wiatrem" (problem przemocy) w Domaniewicach, czynny: pl 16.00-18.00, tel. 046-838-33-11.

Informacje:
lnfonnacja PKP 046-837-63-11
lnfomiacja o krajowych numerach 118-913
lnfonnacja o mi.,ctzynarodowych numerach l 18-912

INFORMATOR
GLOWIEŃSKI
I STRYKOWSKI
Informacje w Głownie:
lnfonnacja: PKS 042~31-97-06
Naprawa telefunów 96-96
Naprawa 1ełefonó~ publicznych 980

Zegarynka 9226
Rozn10wy międzymiastowe - zamawianie9050
Narrawa telefonów 9224
Telegramy (nadawanie) 905
Bezpłatna ogólnopolska infonnacja o schroniskach.
i jadłodajniach 9287
Bezpłatna infonnacja gospodarcza o handlu. usługach.
proóukcji i wyższej użyteczności publicznej,
tel. 046-94-34, fax: 046-322-555

Pogotowia:
Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997
Telefon infonnacxjno-problemowy ,
- Poradnia Leczenia Uzależnień 046-837-37-07
- Poradnia Zdrowia Psychicznego 046-83 7-36-51
Policyjny telefon zaufania 046-837-80-00
Pogotowie energetyki cieplnej 046-837-59-16
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 046-837-35-32
Pogotowie energetyczne 046-837-36-05
Gaz butlowy 046-837-16-16, 046-837-66-08,
. 046-837-41-02, 046-837-30-30, 046-837-72-72,
046-837-20-37, 046-837-47-77, 046-837-44-44,
046-837-84-40; 046-838-15-00;
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. 046-837-35-24
ul. Chehnońskiego 31
tel. 046-830-22-86
ul. Krakowska 28
tel. 046-838-87-19
Łyszkowice

Dyżury

Pogotowie energetyczne 042-719-L0-60
Lecznica dla zwierząt:
- ul. Sowińskiego 3, tel. 042-719-11-04;
- ul. Łowicka 62, tel. 042-719-14-40

Pogotowia w Strykowie:
Policja 042-719-80-07; 997 alannowy
Straż pożarna 0472-719-82-95; 998 alarmowy
Zakład pogrzebowy 042-719-86-16
Zakład energetyczny 042-719-80-10
Lecznica dla zwierząt 042-719-80-24

Dyżury przychodni

w Głownie:

Telefony w ~łownie:
Filia Powiatowego Urzędu Pracy 042-7ł9-20-76
Urząd 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

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 alannowy
Policja 042-719-20-20; 997 alannowy
Straż pożarna 042-719-10-08; 998 alannowy
Zakład pogrzebowy 042-719-14-40, 042-719-30-24

przychodni:

• Pogotowie ratunkowe - tel. 999
e Dział Pomocy Dorażntj, ul. Ułańska 28,
tel. 046-837-56-24
- Ambulatorium Pom"ocy Dorażnej 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 Ambu-

Przychodnia Rejooowa, ul. Kopernika 19,
tel. 042-719-10-92, 042-710-71-26
- poradnia ogólna: pn.-pt. 8.00-18.00
- poradnia dla dzieci: pn ...:zw. 8.00-18.00,
pl 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. 10.00-18.00, czw. 8.00-15.00;
pt. 13.15-20.00.
- poradnia chirurgiczna; pn.-pt. I 0.00-15.00
- poradnia naczyń obwodowych: pn. l3.00-ł4.00
- dermatolog: wt. 8.00-12.00; śr. 13.00-15.00;
czw. 8.00-12.00
- urolog: śr. 11.00-13.00

latorium Pogotowia po godzinach funkcjonowania ww. Zakładów.
- Pediatryczne Amb-;,latorium Pomocy Dorażnej,
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 praz 24 godziny.
Dzieci objęte opieką medyczną Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - przxjmowane są w Ambulatorium Pediatrycznym po godzinach funkcjonowania tych zakładów.
• Poradnia Leczenia Uzależnień,
ul. Kaliska 6, tel. 046-837-37-07

Aptek.i:
- apteki całodobowe:
• ,,81oneczko" ul. Stanisławskiego,
tel. 046-830-22-02
• ,,Medest IV" ul. 3 Maja,
tel. 046-837-31-11, 046-837-31-25
Bełchów: pn.-pt. 9.00-14.30
Bielawy: pn.-pl 8.00-15.00
Bolimów, Rynek Kościuszki
czynna: pn. wt. pl 9.00-16.00; czw. L0.00-17.00
Chąśno: czynna: pn.-pt. 9.00-14.00, 16.00-18.00,
sb. 8.00-12.00
Domaniewice, ul Główna:
czynna: pn.- pl 9.00-16.00, sb. 9.00-12.00
Łys:d«lwice: czynna: po.-pl 9.00-16.00. sb. I 0.00-14.00
Kiernozia, Rynek Kopernika 12
czynna: pn.-pt. 8.00-16.00, sb. 8.00-13.00
Kiernozia, Kościuszki 6
czynna: pn.-pl 8.00-17.00
Kocierzew: pn.-pt 8.00-15.00
Sobota: pn.-pl 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

Msze święte
w niedziele i święta:
Parafia św. Ducha: 7.00, 8.30, I O.OO, 0.oo, 18.00;

•
• Parafia Chrystusa Dobrego Paster.<a:
7.00, 8.00, IO.OO, 11.15, 12.30, 17.00;
• Kościóło.o.Pijarów:8.00,9.30, 11.00, 12.30, 16.00;

e Katedra: 7.00, 9.00, I 0.30, 12.00, 18.00; 20.00;
w soboty godz. 18.00 msza z I iturgią niedzielną
• Kościół Sióstr Bernardynek: 8.00, IO.OO;
• Kaplica seminaryjna: IO.OO
• Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy:
8.00, IO.OO, 12.30, 18.00
e Kościół św. Leonarda: LO.OO, 11.30

KQONIKA,
WYPADKOW
M1108NYCH

Wystawy:
•Muzeum ludowe rodziny BrLozowskich w Sromowie, czynne w dni powszednie w godz. 9.0019.00, w niedziele i św ięta 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 LI edycja programu, którego
celem jest prezentacja i przybliżenie szerszej publiczności zanikających dziedzin rzemiosła i
twórczości ludowej , charakterystycznych dla
Regionu Łowickiego. Prezentacje z zakresu garncarstwa, wikliniarstwa i wytwarzania kwiatów
bibułowych odbywać się będą do końca września.

,,Adam Głuszek- rJ.eź.biar.< i kolekcjoner" - tematy, na których skupia się artysta to wizerunki ptaków,
rzeź.by sakralne, sceny związane z obrz.ę_dowością doroczną i rzadzitj tematy świeckie, zamknięte w formę
rzeź.by lub plaskorzciłly. Obok dzialalności twórczej
poświęca się i = jednej pasji - kolekcjooowaniu
prz.edmiotów związanych z kulturą ludową. Posiada
zbiór rzeżb, obrazów, wycinanek, haftów, wykonanych przez wspólczesnych twórców ludowych z
Polski i Litwy. Wystawa czynna od 15 września
do 26 listopada, muzeum w Łowiczu.
•"Inne Tatry" - Fotografie Piotra Drewniaka, wystawa przedstawia przede wszystkim fotografie
Tatr po stronie słowackiej, coraz częściej i chęt
niej odwiedzane przez Polaków. Wystawa czynna 9-22 września, muzeum w Łowiczu.

•

Kino LOK
~I. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01
Czwartek-środa.21-28wrL&Śnia1

Kędziora

ul. Kolejowa 11, tel. 042-719-82-71
czynna: pn.-pt. 9.00-17.00, sb. 9.00-13.00;
ul. Targowa 14, tel. 042-719-86-89
czynna: pn.- pt. 8.00-18.00, sb. 8.00-14.00;
ul. Kolejowa 33, tel. 042-719-81-48
czynna: pn.-pt. 8.00-18.00, sb. 8.00-15.00;
Apteka w Bratoszewicach, Pl. Staszica,
tel. 042-719-89-68,
czynna: pn.-pt. 8.00-13.00;
Apteka w Dobrej, tel. 042-710-98-00;
czynna: pn.-pt. 8.00-15.00, sb. 9.00-14.00.

aw. 2!.09.

Ceny żywności: (dane z 19 września) w Łowiczu

k:;:,

- Anna Tracz z Gągolina Południowego
i Artur Szary z Łowicza

- Magdalena

Długołęcka

z Dmosina

i Tomasz Malangiewicz ze Strykowa

-, Lucyna Kaźmierczak z Błędowa
i Michał Rokicki z Lipnic
- Agnieszka Pyszkiewicz z Łowicza
i Sebastian Wróblewski ze Skierniewic
- Wioletta Szczęsna z Łowicza
i Grzegorz Panuszewski z Lenartowa

- Justyna Okoniewska i Adam
oboje z

Fudała

Łowicza

- Ewa Grzegory z Kiernozi
i Piotr Siekierski z Bednar
- Magdalena Piaskowska
i Marcin Janowski oboje ze Strykowa
- Katar.tyna

Płuska

i Marcin Borowski

oboje ze Strykowa
Małgorzata Makówczyńska

-

ze Strykowa

i Tomasz Piestrzeniewicz z Lodzi

uroclziń_J s~:
CÓRECZKI
- palistwu Budnikom z Bełchowa
- państwu Dańczakom z Łowicza
- państwu Murasom z Laguszewa
- państwu Antosom z Karsznic

-

Krukom z Wygody

państwu

- państwu Kuciriskim z Łowicza
- palistwu Miodkom z Zielkowic
- państwu Garstkom z Łowicza
- państwu Zaczkiewiczom z Łowicza

SYNKOWIE

kino nieczynne

Dyżury aptek w Głownie:
tel.042-719-20-12
Kopernika 19
tel. 042-719-20-12
22.09. Kopernika 19
pl
tel.042-719-20-12
19
Kopernika
?3.09.
sob.
Ul. Kościuszki 27, tel. 042-719-80-34
tel.042-719-20-12
ndz. 24.09. Kopernika 19
NWZ Medico, ul. Targowa 16, tel. 042-719-92-30
tel.042-719-44-66
25.09. Swobodal7/19
(li.
tel.042,-719-44-66
- wt. 26.09. Swoboda 17119
Apteki:
tel.042-719-44-66
27.09. Swoboda 17/19
śr.
Apteki w Głownie:
Apteki pełnią dyżury w dni powszednie w godz.:
MEGA, ul Sikorskiego 45/47, tel.042-719-10-28,
19.00-8.00 dnia następnego; w soboty i niedziele:
czynna: pn.-pt. 8.00-ł9.00, sb.8.00-14.00;
w godz. 8.00-8.00 dnia następnego.
ul. Zgierska 27, tel. 042-719-24-84,
Dyżury aptek w Strykowie:
czynna: pn.-sb. 8.00-21.00;
Konwalia, ul. Łowicka 38, tel. 042-719-21-31
mil. 24.11'). Stryków,ul.Kolejowa33 tel.M2-719-8148
czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb. 9.00-14.00;
Apteli:a pełni dyżur w godz.: 9.00-14.00.
ul. Kopernika 19, tel. 042-719-20-12
Kino w Głownie:
czynna: pn.-pt. 8.00-ł9.00, sb. 8.00-13.00;
ul. Swoboda 17/19, tel. 042-719-44-66
Niedziela. 24 września:
czynna: pn.-pl 8.00-21.00, sb. 9.00-14.00;
•godz. 15.30 - "Straszny dom" - film animowany
Apteki w Strykowie:
prod. USA, duooing.
•godz. I 7.00 - „Moja super eks-dziewc-zyna"
ul. Plater 2, tel. 042-719-80-41;
- komedia romantyczna prod. USA.
czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb. 8.00-15.00;

przychodni
w Strykowie:

Dyżury

:
ft

- Magdalena Baczy1iska i Jacek Pieti-ąk
oboje z Rogóźna

państwu Kołaczyńskim z Łowicza
państwu Rarogom z Łowicza

-

- laryngolog: pon. 8.00-14.00; śr. 8.00-12.00;
czw. 13.00-18.00
- reumatolog: czw. 8.00-14.00
- pulmonolog: pn., śr., pl 8.00-15.00
- neurolog: pn., śr. 15.00-18.00
- ortopeda: po„ 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. 8.00-1535;
czw., pl 8.00-1535
- ortodonta: pn. l l.00-18.25; wt., śr. 11.00-18.00

?. ~

ś{u6owiali sobie:

ze StrLebiCszewa
- Agnieszka
•'· ·,'
i Marcin Olejniczak z Głowni

• SKARB ROLNIKA e
REDAGOWANY PRlY WSPÓŁPRACY l WOJEWÓDZKIM
ODR BRATOSZEWICE • REJON ŁOWICZ

NOTOWANIA Z TARGOWISKA
W ŁOWICZU z dnia 15.09.2006 r.
jaja fermowe

jaja wiejskie
buraczek czerwony
cebula

czosnek

3,50
5,00

15szt.

15szt.
kg

1,20

1,10
0,70
2,00
2,00

kg

gl{>M<a

jablka
kapusia kiszona

kg
kg

kapusta pekińska

szt.
kg

man::hew
ogórki
pap!}4<a czeMOOa
papiyka żółta
papiyka zielona
. pieczarki
pietruszka
porr>dory

1,00

2.50
3,00
3,50
3,50
3,00
4,50
6,00
1,50

kg
kg

kg
kg
kg
kg

kg

o.oo

szt.
szt.
szt.

por

salata
seler

rzodkie'M<a
v.blzczyzna
ziemniaki

gruszki

1.50
1,00
1,50
2,00

pęczek
pęczek

1,40

kg
kg

3,00
23,50

0.91

rTi6d

=

kapusta

gl{>M<a

1,00

kalafior

szt.

3.00
1,00

kopmlk

natka pietruszki

~::!szka ~
malina
brokuly
fasola strąkowa

wGłownie i Strykowie

0,00

2,50
1,50
7,00
2,00
4.00

pęczek

kg
kg

kg

kg

ROLNIK SPRZEDAJE
(ceny z dnia 19.09.2006 r.)
ŻVWiec wieprzowy·

ASORTYMENT
cukier
mąka

szymanowska

chleb
ziemniaki
marchew
schab bez kości
wołowe bez kości
wołowe z kością (anllykot)
łopatka bez kości
szynka gotowana
salceson
kiełbasa zwyczajna
kiełbasa wiejska
parówki
kaszanka
słonina

kurczak
filet z morszczuka (kg)
makrela wędzona
mtel«I tłuste w folii
masło

extra

3,14
1,99
1,29
1,99
1,49
19,99

11,79
18,59
4,99
6,49
5,29
4,99
2,99
4,69
11,99
1,49
2,19

3,09
1,79
0,89
1,29
1,65
18,49
18,09
10,79
11,99
10,99
6,99
7,99
9,99
4,89
5,99
0,99
4,59
9,99
11,99
1,29
1,99

3,40
2,00
1,10
1,50
1,05
16,90
18,00
10,50
11,80
19,80
6,50
8,50
10,90
5,80
4,60
2,20
5,70
12,50
13,00
1,45
3,00

2,99
1,75
0,89
1,40
1,80
16,50
18,80
12,10 ·
11,00
15,70
8,60
8,00
9,80
5, 10
5,00
1,50
6,40
12,10
1,48
2,30

2,99
1,75
0,89
1,40
1,80
16,50
18,80
12,10
11,00
15,70
8,60
8,00
9,80
5, 10
5,00
1,50
6,40
12,10
1,48
2,30

3,40
2,00
1,20
1,50

3,09
1,69
0,95
1,08

3,15
1,85
1,20
1,60
2,20

2,85
1,89
0,99
0,99
15,45

17,00
6,70
8,00
9,90
7,50
4, 10
5,00
11,00
10,50
1,60
3,30

15,29
6,89

7,50
7,50

5,89
4,29

9,30
5,00

13,16
1,50
2,85

1,60
2,95

9,99
· 14,99
4,19
8,79
5,79
4,49
2,29
5,09
9,99
12,99
1,49
2,29

3,30
1,80
1,10
1,00
1,00
17,90
18,20
13,00
14,00
18,90
8,40
6,50
9,00
7,00
4,50
2,50
5,60
11,00
11,00
1,60
3,00

1,80
1,90
1,10

3,15
1,75
1,30
0,50
1,90

3,30
1,90
1,50
0,60
1,80

18,50
16,00
18,00
7;70
8,70
10,30
6,00
4,50
6,30
11,30
12,20
1,30
3,10

18,90
1,0,90
8,80
12,00
9,50
6,50 '
3,00
4,80
10,90
10,90
1,50
3,20

~
0,29
8,99

~
0,20-0,34
10,00

~
0,36
10,17

~
0,36
10,17

~
0,40
11,00

~
0,36
9,47

~
0,35
9,90

~
0,30
9,80

~
0,25
9,00

~
0,35

9,00

~
0,29
8,90

Kiernozia: 4,00 zl/kg+VAT
Domaniewice:4.00zlil<g+VAT
Karnków:4,10zlil<g+VAT
Różyce : 4,10zllkg+VAT

Skowroda Płd : 4,10zlil<g+VAT
Wicie:4,10zl/kg+VAT .
Ziewanice: 3.90 zllkg+VAT

Żywiec wołowy:

•Kiernozia: krowy 2,60-3,60 zl/kg+VAT;
byki4, 75 zllkg+VAT;jalówki 3,80 zl/kg+VAT.
•Domaniewice: krowy 3,30 zl/kg+VAT;
byki 4, 75 zllkg+VAT;jalówki 3, 70 zl/kg+VAT.
• Różyce : krowy 3,60 zl/kg+VAT;
byki 5,00 zl/kg+VAT;jalówki 4.90zl/kg+VAT.
• Skowroda Płd. : krowy 3,80 zl/kg+VAT;
byki 5,00 zl/kg+VAT; jałówki 4.00 zl/kg+VAT.

OFERTY PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu
1------(_stan na 18.09.2006 r.)
• robobikbudoMany. •cieśla szalunkowy, • ełektrornonter,
•sprzedawca• nauc:z;tiel języka angielskiego,• nauczyciel techniki,• monterokien • ~dopestkcmania,
•kieroM'.:a C, C+E, •i<ie-t:mca kal B, •h)<lrauik. •szwaczka, •ITezer. •tokarz, •szlifierzmebi,. praro.vnikfizyczny,
• blacharz -lakieml<, • Pf3CXJ\:VOi< porrocriczy JO'ZYproduktji,
• praro.vnik doobslugi stacji paliw, •osoba do prasowania
spodni,. pracolMW<dozakladu buionacl1er.;ki, •kierownik dzialu wmarkecie, •magazynier, • sekretarl<a, • pracownik pomiarowy (geodeta), • pr,KXJWnik bitroNY

8,50
12,00
1,50
• 2,30

w~e~~~~~~~-+-~1~,99~-+-~1~,9_9~-1---3_,o_o~-1---3_,2_1~-1---3_,2_1~+-~~-+--1,_83~-t-~3,_00~-t---,--,.,.---;~-2,_00~-t-~2~,85~-t-~1~,90~-t-~2~,30~,
_n_k_o_
,_,_m_aslo~-śm~ie_~
maslorośl_in_n_e~~~~~~~~~-t-~1,~69~-t-~1,~39~-+-~1~,80~-+-~1,_59~--+-~1_,59~--+-~1~,90~--+-~1~,5_9__,>--_1~,7_5~>---1_,49~-+-~1~,7_0~>---1~,7_5~,___1~,7_0~,___1~,7_0__,
~
0,19

•
•
•
•
•
•
•

~
0,33
8,50

OFERTY STAŻU: •pracownik fizyczny. •magazynier.
• kierowca kal B i C, • sprzedawca, • przedstawiciel
t-m:lk:Mly, • praroMiklliJrcNJy, •kehe!ka, • tectri<tiudcm·
nictwa, •robotnik budowlany, •sprzedawca paliw, • mechanik samochocowy, • specjalista żywienia człowieka
•ftyzjer, •kasjer-sprzedawca,• prasowaczka.

•szwacz-

ka.• praoowrnk administracyjny. •administrator sieci informatycznej. •rejestratorkamedyc:zna. •mechanikmaszyn
i urządzeń paemysl::Jwy<::, •terapeuta zajęcic:my, • rubotnikgospodait:zy, •sprzeda.Nca-przygob.vanie~
PUP nie udziela żadnych informacji tefefomcznią.
Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty.

nowy

ŁOWICZANIN

•
SIED

SPORT

21.09 .2006 r.

Piłka nożna

Piłka nożna

-z

e . SPORT
dzieżowe

- klasa okręgowa juniorów, miodzików i orlików

IJGA OKRĘGOWAJUNIORÓWSI'AR
SzrCH:
• ASTRA Zduny - SOKÓŁ Regnów
5:1 (3:0); br.: WojciechKuc2, Konrad Wolski, Artur Wolski i Michał Guzek
Astra: Pietnak - M.Kuc, Kosmowski,
Kośmider(46 Wędzicki) ,D. Guzęk- Brzózka (65 M. Guzek), Konrad Wolski, Kamiń
ski (46 T. Kuriata), Koza - Wojciech Kuc,
Artur Wolski (75 Jóźwiak).
Niedziela, 17 września. Juniorzy starsi Astry bez większych problemów ograli
swoich rywali z Regnowa, a rozmiary zwycięstwa podopiecznych trenera Piotra
Zrazka mogły być jeszcze większe ...
4. kolejka: Orlęta Cielądz - Jutrzenka
Mokra Prawa 4:4, Rawka Bolimów- Darni Bednary 0:6, Mazovia Rawa Mazowiecka- Widok Skierniewice 0:4, Astra ZdunySokół Regnów 5:1. Pauza: Pelikan
Łowicz.

1. Pelikan

Łowicz (1)
3 9 15-0
· 2. Widok Skierniewice (4)
3 9 13-5
3. Orlęta Cielądz (2)
4 8 16-9
4. Czarni Bednary (5)
4 7 12-8 Po dobrym meczu ,,Pelikaniątka-94" odpra~ ekipę Widoku wygrywając 6:0.
5. Astra Zduny (6)
3 6 20-5
2 3 4-11
6. Mazovia Rawa Maz. (3)
- 4 6 10-8 Niedźwiada 3:3, Pogoń Bełchów - GKS 6. Laktoza Łyszkowice (9)
3 3 10-24
7. Jutrzenka Mokra Pr. (8)
4 I - 7-24 Głuchów 9:0, Macovia Maków-LaktOl.ll 7. Macovia Maków (4)
8. Widok Skierniewice (7)
1 O 3-9
8. Sokół Regnów (7)
3 o 4-16 Łyszkowice 0:0.
3 9 12-1 9. Naprzód Jamno (8)
3 O 2-11
9. Rawka Bolimów (9)
4 o 2-24 1. Pelikan Łowicz (2)
3 7 5-0
IJGA OKRĘGOWA „KUCHARA ":
LIGA OKRĘGOWA JUNIORÓW 2. Macovia Maków (3)
3. Pogoń Godzianów (1)
3 6 12-3
3. kolejka: Widok Skierniewice - Astra
MŁODSzrCH
3 6 12-4 Zduny 22:2, Olimpia Paprotnia - Mazovia
• POGOŃ Godzianów - PELIKAN 4. Pogoń Bełchów (S)
3 3 4-13 Rawa Mazowiecka 1:14. Mecz: Jutrzenka
Łowicz 1:2 (0:1); br.: Remigiusz Leszczyń 5. GKS Głuchów (4)
6. Orzeł Nieborów (7) ·
3 I 3-8 Drzewce - Żak Godzianów przełożono
ski (35) i Kamil .zabost (70).
3 t 1-6 na 19 września.
Pelikan: Rusek- Fudała, Stępień, Wróbel, 7. Laktoza Łyszkowice (6)
3 I 3-17 1. Mazovia Rawa Maz. ( 1)
2 6 20-1
Szczypiński - Brzozowski (65 Frątczak), 8. Olimpia Niedźwiada (8)
IJGA OKRĘGOWA „DEYNY":
2. Żak Godzianów (2)
2 6 14-2
Domińczak, Bończak, Zabost - Piechow•SIERAKOWIAN KASkrakowice- 3. Jutrzenka Drzewce (3)
2 6 12-2
ski, Leszczyński.
2 O 1-13
Kawęczyn, 16 września. W meczu OLIMPIA Chąśno 3:8 (3:1); br.: Dawid 4. Widok Skierniewice (4)
·2 O 3-17
na szczycie podopieczni trenera Grzego- Grzelak 4, Sebastian Lenarczyk 2, Wiktor 5. Astra Zduny (S)
6. Olimpia Paprotnia (6)
2 O 1-16
rza Majchrzaka odnieśli zwycięstwo Kolos i Artur Jabłoński.
Sierakowice, 16września. Co prawKLASA OKRĘGOWA GÓRSKIEGO:
z Pogonią. Spotkanie to zostało rozegrane
•PELIKAN Łowicz- WIDOK Skierw Kłtwęczynie na „tragicznym" - w~ da po pierwszej połowie meczu rozgrywai pełnym dziur boisku, a do tego przy bar- nego w Sierakowicach gospodarze, grając niewice 6:0 (2:0); br.: Rafał Sołtysiak 3
z wiatrem, prowadzili już 3: l, ale po zmia- (l, 17 i 50), Adam Pochwała(32) i Albert
dzo silnym wietrze.
Pierwszą bramkę w 35. minucie po do- nie stron wychowankowie trenera Witolda Lepieszka 2 (41i52).
Pelikan: Znajewski - Skoneczny, Wlllilskonałym podaniu z głębi pola Radka Do- Łona zdobyli siedem goli nie tracąc 2:adnekowski, Łukawski- Wyszogrodzki (37 Kamińczaka strz.elił Remek Leszczyński, l§J.
•MAZOVIARawa Mazowiecka-PE- czor), Bryła (42 Kapica), Tkacz (31 .Gawa wynik spotkania w 70. minucie ustalił Kamil Zabóst, który dobił piłkę po pięknym LIKANŁowicz3:1 (2:1); br.: GrzegorzPła ryjałek), Sikora - Lepieszka, Sołtysiak, Pochwała.
uderzeniu z przewrotki Przemka Boń cheta.
Pelikan: Rusek - Wróbe~ Płacheta, WawŁowicz, 16 września. mdok to inna
czaka. z.a walkę i ambicje trzeba pochwarzyn, Pełczyński - SóJ'k.owski, Marcinow- drużyna niż w zeszłym sezonie, mimo to i tak
lić jednak cały łowicki zespół ...
powinniśmy ~ać wyż.ej, jednak wq,skie
• ORZEL Nieborów- OLIMPIA Nie- ski, Jarosz, Gajda - Domalewski, Sut
Rawa Mazowiecka, 17 września. Mecz boisko przy SP nr 7 niepo'ZWOliło nam kondźwiada 3:3 (1:1); br.: Mateusz Gw.irdecki
(15), Sebastian Krukowski (56) i Piotr Sie- miał co prawda wyrównany charakter, struowaćpłynnych iskutecznych akcji - skoa o zwycięstwie Mazovii zadecydowała mentował kierownik drużyny l<r1ysztof
rota (57). ·
Orzeł: Chmielewski - Kubiszewski, Wo- większa ilość błędów w obronie Pelikana Olko.
• START Złaków Borowy - OLIMliński (Skonieczny), Tendaj,Bury-Dudziń i słaba skuteczność (m.in. dwa słupki i dwie
ski,Dziedziela(Walędzik), Deluga(Szymań nie wykmzystane stuprocentowe sytuacje). PIA Chąśno 2:7 (1:2); br.: Kamil Koza 3,
ski), Szkop - Gwardecki (Florczak), Kru- Trener Artur Balik powiedział: Przeciwnik Sebastian Sołtysiak 2, Damian Grzelak
wykazał się 100 % skutecznością i dlatego i Tomasz Lus.
kowski.
3. kolejka: Macovia Maków- Unia SkierNieborów,.16 września. Orzeł, pro- cieszył się po meczu z wygranej.
3. kolejka: Dar Płacencja - Fenix Bocz- niewice 1:13, StartZJakówBorowy-Ołirn
wadzony przez trenera Henryka Plichty
wygrywał już 3: l, ale w końcówce goście z ki 3:4, Sierakowianka Sierakowice - pia Chąśno 2:7, Pelikan Łowicz - Widok
Niedźwiady zapewnili sobie jeden punkt Olimpia Chąśno 3:8, Jutrzenka Dnew- Skierniewice 6:0. Pauza: Mazovia Rawa
strzelając bramkę tuż przed końcowym ce - Vagat Domaniewice 7:1, Mazovia Mazowiecka.
Rawa Mazowiecka - Pelikań Łowicz 3:1. I. Unia Skierniewice (2)
3 7 22-4
gwizdkiem sędziego.
3 9 37-1
2. Pelikan Łowicz (1)
3 7 15-2
3. kolejka: Pogoń Godzianów - Pelikan I. Mazovia Rawa Maz. (1)
3 6 18-4 3. Olimpia Chąśno (4)
2 6 10-2
Łowicz 1:2, Orzeł Nieborów - Olimpia 2. Pelikan Łowicz (2)
3. Vagat Domaniewice (3)
3 6 13-11 4. Start Zlaków Borowy (3) 3 3 21-15
4. Olimpia Chąśno (5)
3 6 12-20 5. Mazovia Rawa Maz. (5)
2 3 8-11
5. Jutrzenka Drzewce (7)
3 3 8-9 6. Widok Skierniewice (6)
3 O 4-16
6. Sierakowianka (4)
3 3 9-15 7. Macovia Maków (7J
2 O 1-30
7. Feni.I Boczki (8)
3 3 4-34 - KLASA OKRĘGOWA ORLIKÓW:
8. Dar Placencja (6)
3 O 6-13
3. kolejka: Pelikan I Łowicz - Widok I
KLASA OKRĘGOWA MICHAŁOWI Skierniewice 2:1, Pauza: Pelikan II
CZA:
Łowicz. Mecz: Unia II Skierpiewice - Ma3. kolejka: Białka Biała Rawska - Po- zovia Rawa Mazowiecka przełożono na 18
goń Bełchów 3:1, Macovia Maków-Czar- września Mecz: Unia I Skierniewice - Wini Bednary 1:12, Naprzód Jamno - Lak- dok II Skierniewice przełożono na 21 paź
toza Łyszkowice 2:4. Pauza: Mazovia dziernika.
Rawa Mazowiecka. Mecz: Start Złaków I. Widok 1Skierniewice (I)
3 6 18-2
Borowy - Widok Skierniewice przełożo 2. Pelikan H Łowicz (2)
2 6 6-0
no na 19 września,
3. Pelikan J Łowicz (4)
2 6 6-1
I. Czarni Bednary (2)
3 7 16-3 4. Unia I Skierniewice (3)
1 3 7-1
2. Start Zlaków Borowy (1) 2 6 IS-O 5. Unia Il Skierniewice (5)
2 O 0-2
Jedyną bramkę dla Pelikana z rocz- 3. Białka Biała Rawska (6)
3 6 5-4 6.MazoviaRawaMaz.(6)
2 O 1-11
nika 1991 w Rawie Mazowieckiej strze- 4. ·Pogoń Bełchów (3)
7. Widok Il Skierniewice (7) 2 O 0-21
3 4 4-5
lił Grzegorz Płacheta.
5. Mazovia Rawa Maz. (5)
2 3 10-2
Paweł A. Doliński
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Pelikana Łowicz •
Piłka nożna
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- wojewódzka liga „Michałowicza" ,

Znów bez walki
• MKP Zgierz - UMKS PELIKAN
3:0 (2:0)
Pelikan: Antosik - Wójcik, Mitrowski,
Czerbniak, Głowacki(4 l Sumińsló)-Oniszk _
(66 Motylewski), Karmelita, Byczek, Grenda- Kardjalik, Wisiński.
Zgierż, 17 września. To drugi z kolei
mecz, po którym trener Artur Balik zarzuca swoim zawodnikom brak zaangażowa
nia To był nasz największy mankament. To
właśnie gapiostwo i oddanie pola rywalowi
spowodowało, żejuż na początku spotkania
straciliśmy dwa gole, które ułożyły boiskowe
wydarzenia - mówi trener. Łowicki szkoleniowiec musi coś zrobić z tym problemem.
Ale przede wszystkim musz.ą nad tym po- Trener Artur Balik ma o czym myśleć.
myśleć sami młodzi piłkarze ...
Od początku meczu wyraźną przewagę gwizdkiem sędziego na pauzę, łachte krzyosiągnęli gospodarze. Biało-zieloni dali się żowe podanie do Konrada Wisińskie
zepchnąć do głębokiej defensywy, a efekt go, który jednak będąc w polu karnym udetego mieliśmyjużw4. minucie. GraczMKP rzył mało precyzxjnie i bramkarz nie miał
ograł z prawej strony dwóch naszych obroń problemu z interwencją.
ców, zagrał futbolówkę w pole karne, gdzie
Po zmianie stron żadna z drużyn nie osią
nie pilnowany napastnik bez problemu po- gnęła znaczącej przewagi jednak to łowicza
konał Piotra Antosika. Błąd defensywy nie stworzyli idealną okazję do strz.elenia
bezlitośnie wykorzystany przez rywala Ale gola. W 52. minucie znów Wisiński, który
w 12. minucie jeszcze większy kiks, tym tym razem był sam na sam z bramkarzem
razem bramkarza. Antosik minął się z do- gospodarzy, ale posłał futbolówkę pół meśrodkowywaną ze skrzydła piłką, źle oce- tra obok słupka. Potem ani zgierzanom, ani
niając jej lot i z najbliższej odległośc~ do Pelikanowi nie udało siępoważniej zagrozić
pustej bramki futbolówkę kopie zawodnik golkpierom rywala Dopiero na minutę przed
miejscowych. Po zdobyciu drugiego gola go- końcem meczu kontra gospodarzy i Antospodarze nieco spuścili z tQnu i pojedynek sik pokonany po raz trzeci.
się wyrównał. No i goście stworzyli znakoTrener Balik ma spory ból głowy. Oby
mitą okazję do wyrównania. Tuż przed szybko sobie z nim poradził. . .
BoB
Łowicz

Gracze Pelikana z rocznika 1993 wciąż czekają na pierwszą wygraną. ·

Piłka nożna

- 3. kolejka

~ojewódzkiej

ligi Kuchara

.Zabrakło szczęścia
•PELIKANLowic z-LECIHA Tom3S7.Ów Mazowiecki 0:1 (0:0)
Pelikan: Milczarek - Wardziak, Pomianowski, Dyngus, Plichta (36 Salamon) Krysiak, Czubak (55 Nieradka), Gawtysiak,
Domińc;zak (36 Wojciechowski) - Łabęcki,
Kosiorek
Łowicz, 16 września. Po spotkaniu
drużyny Pelikana z rocznika 1993 trener
Jarosław Rachubiński nie ukrywał swojego zdenerwowania i rozczarowania Jego
zespół mógł wygrać zdecydowanie ten pojedynek, jednak w decydujących momentach zabrakło szczęścia i skuteczności. Ostatecznie to goście odtańczyli na środku
„taniec zwycięstwa".
Łowiczanie już po piętnastu minutach
powinni prowadzić 1:O. Niestety świetnej
okazji nie wykorzystał Mateusz Krysiak.
Piłka po strzale z rzutu wolnego została wybita przez bramkarza, który nie zdążył się
podnieść, ale nie musiał bo dobitka głową
naszego napastnika wpadła mu w ręce.
W 20. minucie już można było cieszyć się
z bramki. W polu karnym sfaulowano Damiana Kosiorka i sędzia pokazał ,jedenastkę". Do piłki podszedł Piotr Gawrysiak, ale jego strzał bardzo dobrze wyczuł
golkiper przyjezdnych i nadal był remis.

Początek drugiej c~i meczu obfitował
w ataki Pelikana W 45. minucie, po dobrym
podaniu Patryka Pomianowskiego , sam
na sam wyszedł Koąiorek, ale jego strzał
przeszedł nad poprzeczką. Te wszystkie
niewykorzystane okazje zemściły się w 55.
minucie. Goście wyszli z kontrą lewa stroną
boiska, nasi obrońcy nie potrafili przerwać
przepisowo akcji i sfaulowali napastnika
w polu karnym. Przyjezdni zamienili ,jedenastkę" na gola na raty. Strzał trafił w słupek,
łowiczanie „przysnęli" i pozwolili rywalom
na dobitkę, która już była celna. ,,Młode Ptaki" bardzo chciały wyrównać, ale brakowało wykończenia akcji. W 69. minucie fowym
skrzydłem w pole karne wszedł Kosiorek,
· ale jego strzał z ostrego kąta trafił w ręce
bramkarza. a chwilę ten sam zawodnik
dograł piłkę do Pomianowskiego, ten mimo
trudnej sytuacji strącił lekko p~ę, która minęła bramkarza, jednak tuż sprzed linii bramkowej wybił ją obrońca. Już w ostatniej mi.nucie rywale mieli doskonałą sytuacje ' na
podwyższenie wyniku, jednak Jacek Milczarek w sytuacji ,jeden na jeden" był dobrze ustawiony i ładnie obronił strzał przeciwnika
Na pierwsze zwycięstwo w lidze łowiczanie musząjeszcze poczekać.
(zły)

.
1·TY ·MOZESZ ZOSTAC MISTRZEM

28

SPORT

e

SPORT

•

SPORT

•

SPORT

,-

Z prezesem Łowickiego
Klubu Karate-do
Tsunami - Danielem
Boguszem o nowym
sezonie rozmawiał
Paweł A. Doliński. ·
• Przed nami nowy sezon, ale nie
podsu-

mieliśmy jeszcze okazji żeby
mować ten poprzedni ...

Podsumowując cały sportowy rok naszego Łowickiego Klubu Karate-do Tsunami muszę stwierdzi, że był to jak do tej pory
. najlepszy sezon naszych zawodników, sukcesów było dość sporo. Wymienię tylko te
najważniejsze. Zajęcia jak co roku rozpoczęliśmy we wrześniu, czyniąc przygotowania do najważniejszej imprezy w sezonie
jakim były grudniowe Mistrzostwa Polski
w Bytomiu. Przypomnę tu, że start udał się
bardzo dobrze, gdyż jeden z naszych zawodników - Wojciech Podleśny w konkurencji kata tsunami zajął drugie miejsce
uzyskując tytuł wicemistna Polski.
Drugim ważnym wydarzeniem było takżewywalczeniemożliwości udziału w kwietniowym X Jubileuszowym Festiwalu Dalekowschodnich Sztuk Walki rozegranym
w Hali Ludowej we Wrocławiu. Pokaz naszej grupy tsunami był wyróżniającym się
widowiskiem, został bardzo pozytywnie odebrany p= kilkutysięczną widownię gromkimi brawami oraz wyróżnieniem i oficjalną
nagrodą wręczoną p= prezesa federacji.

W nowym zarządzie ŁKK Tsunami znaleźli się (od lewej): Piotr Sumiński,
Adam Heince, Daniel Bogusz, Aneta Walkiewicz i Sławomir Zagawa.

nauczyciel - Grzegorz Janocha. Konferencja ta wywarła wrażenie na uczestnikach,
dlatego też planowana jest organizacja podobnej imprezy już jesienią, Jej organizację
koordynuje nasz wiceprezes od spraw szkoleniowych -Adam Heince.
• Poprzedni sezon zakończył się
wyborami w klubie„.
_Przed wakacjami odbył'się także walny
zjazd członków klubu oraz wybór władz na
kolejną kadencję. W głosowaniu dotychczasowy zarząd uzyskał absolutorium, a człon
kami nowego zostali: preze8 Daniel Bogusz,
wiceprezes ds. organizacxjnych Piotr Sumiński, wiceprezes ds. szkoleniowych
Adam Heince, sekretarz- Aneta Walkiewicz
i członek zarządu - Sławomir Zagawa
• Nowy sezon • to także nowi zawodnicy w waszej sekcji...
W tym roku planujemy nabór do kolejnych sekcji, które powstają w hali sportowej OSiR nr l w Łowiczu, a zapewniamy
trzymiesięczny kurs samoobrony z dyplomem ukończeńia, przydatny min w agencjach ochrony oraz w wojsku, naukę walki
nożem, kijem i nunczaku oraz naukę obrony
przed atakami tymi przedmiotami. Systematyczne doskonalenie w sztukach walki
karate, a także ćwiczenia medytacxjne dla
polepszenia koncentracji i poczucia pewności siebie. Dla najlepszych oczywiście zawody ogólnopolskie.
• W jakie dni odbywają się zajęcia?
Zajęcia odbywają się w środy i piątki
od 19.00-20.30, a miejscem jest oczywiKarate-do Tsunami to bardzo efektowna wschodnia sztuka walki od lat upra- ście hala OSiR nr J w Łowiczu przy ul.
•
Jana Pawła Il3,
wiana w Łowiczu.
Dlatego też w tym sezonie planujemy wziąć
udział w podobnej imprezie na arenie mię
dzynarodowej - takie przygotowania są czynione do udziału w festiwalu Kobudo w Paryżu we Francji, przy współpracy kyioshi
Andrzeja Kaczmara (5 dan) z Bytomia
• Wasza działalność nie ograniczała się jednak tylko do zajęć na macie ...
W ubiegłym sezonie zorganizowaliśmy
także konferencję naukową na temat ,,Karate bliżej nauczycieli - karate sztuką walki,
sztuką życia" przy współpracy Towarzystwa Upo>Vszechniania Wiedzy „Wektor",
którego prezesem jest znany w Łowiczu

21.09.2006

Poraiki na progu sezonu
Łódź, 16-17 września. W hali sportowej łódzkiego ŁKS odbył się Turniej Koszykówki Juniorów rocznika 1989-90,
w który udział wzięły cztery zespoły:
z Łodzi , Konina, Pabianic i Łowicza. Podopie1;zni trenera Roberta Kucharka
na progu nowego sewnu samych porażek,
ale łowicki szkoleniowiec jestjednak dobrej
myśli: Lepiej przegrywać w sparingach niż
później w lidze - powiedział.
W następny weekend koszykarze łowic
kiego UMKS Księżak wezmą udział w kolejnym towarzyskim turnieju rozgrywanym

Bardzo duże emocje
do samego końca
Łowicz, 14 września. Łącznie aż 94.
zawodniczki z ośmiu szkół wystąpiło w rozgrywanych w h-ali sportowej OSiR nr 1
w Łowiczu finałach Powiatowej Licealiady
Szkolnej w piłce siatkowej dziewcząt.
Po pełnych emocji eliminacjach ostatecznie
do finału awansowały zespoły I LO Łowicz
i ZSP 2 Łowicz, a walka o zwycięstwo trwała do przysłowiowego ostatniego gwizrlka.
Wydawało się, że ,,Blichowianki" ostatecznie przechylą szalę zwycię&wana swojąstro-
nę, ale mimo prowadzenia w tie-breaku 14: 11,
nie 7.dołały jednak zdobyć ostatniego punktu
i tytuł mistrzyń powiatu łowickiego wywalczyły dziewczęta z „Chełmońskiego"_
Zespół prowadzony przez Jarosława
Woźniaka weźmie teraz udział w zawodach
rtjonowych, które rozgrywane będą w piątek
22 września w Rawie Mazowieckitj.
GRUPA A:
•IILOŁowicz-ZSLZduny1:2(25:13,

10:25, 7:25)
• ZSP 2 Łowicz - I LO Łowicz 0:2
(23:25, 22:25)
• II LO Łowicz - ZSP 2 Łowicz 0:2
(20:25, 15:25)

• Ł~ Łódź - UMKS KSIĘŻAK
Łowicz 103:67 (32:12, 25:14,24:25, 22:16)
Księżak:

Adrian Dyszkiewicz 22, PrzeDuranowski 11, Maciej Siemień
czuk 11, Marcin Pełka 6 i Kamil Bodek 4
oraz Paweł Wójcik 7 (lx3), Michał Rześny
2, PiotrTryngiel 2 i Mariusz Igielski.
W przedligowym turnieju łowiczanie na
Najwięcej dla ŁKS : Daniel Laskowski 18
(3x3) i Jarosław Mokros 17 (lx3).
Bodek 2 oraz Michał Rześny 4, Piotr Tryn• UMKS KSIĘŻAK Łowicz - MKS giel 4, Marcin Pełka I i Mariusz Igielski.
MOS Konin 54:79 (12:24, 13:15, 19:25,
Najwięcej dla MKS MOS: Damian Ja10:15)
siński 19 (2x3) i Fryderyk Rybak IO (lx3).
Księżak: Maciej Siemieńczuk 24 (3x3),
• PKK 99 Pabianice - UMKS KSIĘ
Paweł Wójcik 9 (lx3), Przemysław Dura- ŻAK Łowicz.85:55 (24:13, 26:15, 12:9,
nowski 5, Adrian Dyszkiewicz 5 i Kamil 23:18)

mysław

razie bez

zwycięstwa.

Księżak: Maciej Siemieńczuk 26 (3x3),
Adrian Dyszkiewicz 20, Przemysław Duranowski 4, Paweł Wójcik 4 i Marcin Pełka
1 oraz Kamil Bodek 2, Michał Rześny
i Mariusz Igielski.
Najwięcej dla PKK 99: Szymon Juniak
(p)
21iRobertCieślak14.

• IDLO Łowicz-PIJARSKIELOKP
0:2 (17:25, 21:25)
._ ZSP 4 Łowicz - ZSP 3 Łowicz 2:0
(25:17, 25:21)
• ID W Łov. .cz - ZSP 3 Łowicz 0:2
(21:25, 11:25)
•PIJARSKIE LOKP Łowicz- ZSP 4
ŁoWicz 2:0 (27:25, 25:22)

Łowicz

Łowict

3

3

3

2

3
3. ZSP 3 Łowicz
3
4. IIl LO Łowicz
MECZE PÓŁFINAŁOWE:
• I LO Łowicz - ZSP 4

I
O

1. Pijarskie LOKP

2. ZSP 4 Łowicz

6-0
4-2
2-4
0-6

Łowicz 2:1
(25:18, 25:27, 15:5)
•PIJARSKIE LOKP Łowicz- ZSP 2
Łowicz 1:2 (25:22, 21:25, 14:16)

MECZ O 3. MIEJSCE:
•PIJARSKIE LOKP Łowicz-ZSP 4
0:2 (20:25, 21:25)

Łowicz

MECZ OJ_ MIEJSCE:
• I LO Łowicz - ZSP 2 Łowicz 2:1
(25:18, 22:25, 19:17)

5 5 I0-3
I.I LO Łowicz
7-5
5 3
2. ZSP 2 Łowicz
)-4
5 3
3. ZSP 4 Łowicz
7-4
3
•ZSLZduny-ILOŁowicz1:2(25:21, 4. Pijarskie LOKP Łowicz S
3-5
3 I
5. ZSL_Zduny
16:25, 13:15)
2-4
3 l
ZSP 3 Łowicz
•ILOŁowicz- IILOŁowicz2:0(25:16,
1-6
3 O
7.11 LO Łowicz
25:22)
0-6
3 O
III LO Łowicz
•ZSLZduny-ZSP2Łowicz0:2(16:25,
W mistrzowskiej drużynie reprezen22:25)
tującej I Liceum Ogólnokształcące im.
3 3 6-1
1.f LO Łowicz
Józefa Chełmońskiego w Łowiczu wy3 2 4-2
2. ZSP 2 Łowicz
stąpiły: Ewa Kępka, Dominik Papuga,
3-5
I
3
3. ZSL Zduny
Paulina Ogonowska, Katarzyna Kostrze3 O 1-6
4. II LO Łowicz
wa, Gabńela Górka, Marta Kaźmierczak,
GRUPAB:
• ID LO Łowicz - ZSP 4 Łowicz 0:2 Karolina Karasek, Marta Antosik, Paulina Antosik i Aneta Jaros - nauczyciel w-f
(10:25, 12:25)
•PIJARSKIE LOKP Łowicz - ZSP 3
2:0 (25:23, 25:20)

Jarosław Woźniak.

(p)

Łowicz

Sport szkolny - Powiatowa Licealiada Szkolna
w piłce siatkowej chłopców

Kaida z ekip po jednym
wygrała i przegrała
15 września. Aż dziewięć ze102 zawodników) wzięło
udział finałach Powiatowej Licealiady Szkolntj w piłce siatkowej chłopców, a eliminacje
do tego turnieju rozegrano w trzech grupach.
Zwycięzcy awansowali do trzydruży
nowego finału, w którym każda z ekip wygrała i przegrała w hali sportowej OSiR nr I
w Łowiczu po jednym spotkaniu. Ostatecznie najlepszy bilans zdobyła dii.iżynaJ LO
Łowicz (nauczyciel w-fTomasz Piasecki) i to reprezentanci „Chełmońskiego" awansowali do turnieju rejonowego, którY rozegrany zostanie w najbliższy piątek 22 września w hali sportowej Millenium w Rawie
·
Mazowieckiej.
GRUPA A:
• I LO Łowicz - ZSP 3 Łowicz 2:0
społów (łącznie

GRUPAC:
• ZSP Zduńska Dąbrowa - ZSP I
2:0 (25:21, 27:25)
•ZSP 4 Łowicz - ZSP 1 Łowicz 2:1
(25:17, 23:25, 15:10)
• ZSP Zduńska Dąbrowa - ZSP 4
Łowicz 2:0 (25:22, 25:22)

Łowicz

I. ZSP Zduńska Dąbrowa
2. ZSP 4 Łowicz
3. ZSP 1 Łowicz
MECZE FINAŁOWE:

2
2
2

2
I

o

4-0
2-3
1-4

•ILOŁowicz-ZSLZduny1:2(25:12.

22:25, 14:16)
• I LO Łowicz - ZSP Zduńska Dąbro
wa 2:0 (25:22, 25:21)
• ZSL Zduny- ZSP Zduńska Dąbro
wa 1:2 (13:25, 25:23, 11:15)

4 3 7-2
I.I LO Łowicz
4 3 6-4
2. ZSP Zduńska Dąbrowa
4 2 6-5
3. ZSL Zduny
2 I 3-3
4. Jl LO Łowicz
2 I 2-2
ZSP 3 Łowicz
2 I 2-3
ZSP 4 Łowicz
2 1 2-3
2 2 4-0 7. ZSP 2 Łowicz
l. I LO Łowicz
2 O 1-4
ZSP I Łowicz
2 I 2-2
2. ZSP 3 Łowicz
2 O 0-4
2 o 0-4
Pijarskie LOKP Łowicz
3. Pijarskie LOKP Łowicz
W zwycięskim teamie I Liceum OgólnoGRUPAB:
•ZSP 2Łowicz-ZSL Zduny0:2 (19:25, kształcące im Józ.efa ChełmońskiegowŁowr
czu grali: Adam Kowalik, Michał Wójcik.
18:25)
•DLOŁowicz-ZSLZduny2:1(19:25, Maciej Kalata, Artur Kobierecki, Dominik
Rybusiewicz, Łukasz Łebski, Tomasz
25:21, 16:14)
•ZSP 2 Łowicz - II LO Łowicz 2:1 Szczepański, Bolesław Mostowski, Mateusz Wojtylak, Tomasz Janicki, Wojciech
(20:25, 25:18, 18:16)
2 ·1 3-2 Grzejszczak, Przemysław Burzyński, Filip
1. ZSL Zduny
2 I 3-3 Gołda i Kamil Kwiatkowski - nauczyciel w·
2. Il LO Łowicz
(pl
„ ,
2 1 2-3 (Tomasz Piasecki.
3. ZSP 2 Łowicz
(25:20, 25:10)
•PIJARSKIE LOKP Łowicz- ZSP 3
Łowicz 0:2 (21:25, 28:30)
• I LO Łowicz - PIJARSKIE LOKP
Łowicz 2:0 (25:17, 25:22)

w Łodzi.

ł.OWICZANIN

Sport szkolny - Powiato"wa Licealiada Szkolna
w piłce siatkowej dziewcząt

Łowicz,

Koszykówka - turniej juniorów rocznika 1989-90

nowy

T.

•

nowy

ŁOWICZANIN
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- 6. kolejka skierniewickiej klasy A

Odbili się od ~na.;.
I

Ekipa Olimpii ~o okazała się lepsza
od najsłabszej w lidze drużyny Muskadora
Wola Pękoszewska. Zespół prowadzony
przez trenera Witolda Łona wygrał 4:2
(2:2), a bramki strz.elili: ArkadiuŚZ Przyżycki 3 i Waldemar Krajewski.
6. kolejka: Tmpedo Celinów - GLKS
Wołucza 4:2, Dar Placencja - Witonia Osiek
2:3, Olimpia ~o - Muskador Wola Pę
koszewska 4:2, Kopernik Kiempzia - Juvenia Wysokienice 6:1, Sobpol Konopnica LKS Grabice2:2, SierakowiankaSierakowiJutrzenka Mokra Prawa 2:1, Manchatan Nowy Kawęczyn - Pogoń Godzianów
2:6.
.
1. WiłoniaOsjek (1)
6 16 18-:1
2. Pogoń Godzianów (2)
6 15 29-13
3. Kopernik Kiernozia (S) 6 13 17·8
4. Juvenia Wysokienice (4) 6 13 14-10
6 12 13-7 .
5. Sobpol Konopniea (3)

ee -

Na obiektach sportowych na os. Bratkowice odbyła się uroczysta inauguracja nowego sezonu drużyn młodzieżowych
~wickiego Pelikana, na której pojawiło się większość młodych piłkarzy z Łowicza.

Piłka nożna

- inauguracja sezonu 2006107

Piłka nożna

_ii, LKS Grabice (6)

6 Hl 15-12>
7/1.'orpedó Celinów (8)
6 9 12-1~
8. Sierako\yianka (1Q)
6 7 10-15'.
9. Jlltrzenka MokraJ.>r. f7)
6 7 !6-16
IO. ()Hmpia Chąśno (13)
6 6 16·2tj
11. M.anchatan N. Kaw. (ll) 6 4 ~;20i
12, <JLKS Woh!J;za (q)
6 4 12"23!
13. Dar.Plaooncja (9)
-O 4 l~-16'
J.4. M,uska~or:\yota Pęk, (!A) 6 () 9-2tf
Mecze 7. kolajki odbędą się w niedzielę
24 września: godz. 11.00: Witonia Osiek Sobpol Konopnica, godz. 11.30: Pogoń
Godzianów - Kopernik Kiernozia, godz.
15.00: LKS Grabice - TorpedO Celinów, Juvenia Wysok:ienice- Dar Placencja, Jutrzenka Mokra Prawa - Manchat:an Nowy Kawęczyn, Muskador Wola Pękoszewska Sierakowianka Sierakowi.ce i GLKS Wołu
cza - Olimpia ~o.
Paweł A. Doliński .

- skierniewicka klasa B

PELIKAN ZAINAUGUROWAt SEZON Pierwsza · porażka Startu
Łowicz,

16

września.

W

minioną

sobotę na boisku przy Zespole Szkół
z Oddziałami Integracyjnymi (Szkoła

Podstawowa nr 7 i Gimnazjum nr 4) na
Bratkowicach odbyła się uroczysta inauguracja sezonu 2006/2007 dla drużyn
młodzieżowych Pelikana. Nowe władze
MUKS Pelikan zaczynają prężnie działać i już widać, że klub bardzo dobrze
funkcjonuje i jest dobra atmosfera do pracy. Na inauguracje stawiły się ekipy mło
dzi.eżowe z roczników 1992-96.
Prezes klubu Sławomir Karmelita
otworzył sezon i w swoim krótkim przemówieniu podkreślił rolę wychowawczą

sportu. Zwrócił uwagę, że sport to nie
tylko walka o wynik, ale również element
wychowania młodego pokolenia. Trening
jest dla młodych ludzi. dobrą alternatywą.
Dzięki niemu wielu chłopców nie myśli
o paleniu papierosów, o alkoholu i niesiedzi cały dzień przed komputerem. Prezes podkreślał, że dzięki ciężkiej pracy
można osiągnąć dobry wynik i zrobić karierę. Tu przypomniał nazwiska łowic
kich wychowanków, którzy są dobrze
znani z świecie piłkarskim: Róberta Wilka i Zbigniewa Czerbniaka oraz Macieja Rybusa, który obecnie jest w kadrze Polski juniorów.

Jednym z gości był trener Pelikana - Jacek Cyzio. Obok stoją dr Piotr Pochwała
oraz prezes MUKS Pelikan - Sławomir Karmelita.

Koszykówka - nabór do UMKS

Chcesz

Księżak Łowicz

grać w kosza?

Uczniowski Miejski Klub Sportowy
Księżak w Łowiczu zaprasza czwartoklasistów z rocznika 1996 do treningów
w zespołach żaczek i żaków sekcji koszykówki.
Pierwsze zajęcia chłopców odbędą się
we wtorek 3 października o godz. I5.30
w hali sportowej OSiR nr 2 w Łowiczu przy
ul. Topolowa 2, a zajęcia prowadził będzie
trener Robert Kucharek. Drugi trening tej
. drużyny planowany jest na czwartki n godz.
15.30.
Z kolei dziewczęta będą trenowały
pod okiem trenerki Karoliny Pierzchały, a zajęcia odbywały się będą także w hali OSiR nr 2 w Łowiczu w poniedziałki w godz. 15.00-16.30 oraz w śro
dy w godz. 15.30-17.00. Wsamymcza·si.e na razie trenowały będą także dziewczęta z rocznika 1995, które także zapraszamy na zajęcia.
A oto zestawienie zespołów, które w tym
sezonie zostaną zgłoszone do ŁZKosz:

Później głos zabrał

trener trzecioligoJacek Cyzio i on również
zachęcał -młodych piłkarzy do systematycznego treningu, podkreślając, że nie
zawsze najwaźniejszy jest wynik. Waź
ne jest to, aby młodzi zawodnicy uczyli
się grać dobrze w piłkę, a na sukcesy trzeba czekać cieipliwi.e.
Na koniec głos zabrał przedstawi.ciel
rodziców Piotr Pochwała, który
mówił między innymi o dyscyplinie
młodzieży. Stwierdził on stanowczo,
że zawodnicy, którzy bt<dą Żłapani
na złym zachowaniu (np. palenie papierosów), będą wykluczeniu z klubu. Zaproponował również, aby od tego roku,
zawodnicy z najmłodszych roczników
podawali piłki na meczach pierwszej
drużyny Pelikana.
Nowością była także prezentacja najmłodszych zawodników, którzy dopiero
· zaczynają przygodę z piłka nożną. Swoich podopiecznych z rocznika 1996
przedstawił trener Marcin Rychlewski, po czym młodzi piłkarze „przybili
piątki" z władzami klubu, z trenerem
pierwszego zespołu i z pozostałymi
ekipami.
Na koniec wszyscy zostali zaproszeni
na kiełbaski z grilla. Później odbyły się
.dwa mecze Pelikana, który zmuszony
jest grać gościnnie wła&nie na boisku
na Bratkowicach. Niestety klub nie posiada własnej bazy treningowej i to jest
duży problem. Boisko na obiektach OSiR
praktycznie nie nadaje się do gry, a na
płycie głównej przy ul. Starzyńskiego
grają tylko starsze ekipy.
wej

drużyny

•żaczki-rocznik

1995 (trenerka Anna
Kucharek - wróci do pracy od grudnia,
na razie zespół prowadziła będzie trenerka
Karolina Pierzchała),
•żaczki-rocznik 1996 (trenerka Karolina Pierzchała).
• III liga (tr,ener Cezary Włuczyń
ski),
•juniorzy-rocznik 1989-90 (trener Robert Kucharek),
•kadeci - rocznik 1991-92 (trener Cezary Włuczyński)_
•młodzicy starsi - rocznik 1993 (trener
Zbigniew Łaziński)
• młodzicy młodsi - rocznik 1994-95 (trener Cezary Włuczyński),
• żacy - rocznik 1996 (trener Robert
. Kucharek).
Pod znakiem zapytania stoi wciąż zespół kadetek (rocznik 1991/92). ."
(p) ,

Borowy-Naprzód Jamno, godz. 15.00: Victoria Bielawy- VictoriaZabostów i RTS Gą
golin- Rawka Bolimów.
• Skierniewicka Klasa B - gn.ipa Il:
4. kolejka: Lesiew Wólka Lesiewska Wola Wola Chojnata I :3, Torpedo Il Celinów - Sokół Księża Wola 2:2, Miedniewiczanka Miedniewice - Wulkan Wólka Lesiewska 0:3, Victoria Cłuzą5zczew - Olimpia Paprotnia 2:0. Pauza: Iskra-Dobropasz
Babsk.
1. Victoria Cbnąszczcw (3)
3 7 I0-2
2. lskra-Dohropasz Babsk (2) 2 6 6-2
3. Wola Wola Chojoata (5)
2 6 10-3
4. Olimpia Paprotnia (1)
3 6 9-4
5. Wulkan Wólka Les. (6)
3 6 7-2
6. Miedoiewiczanka (4)
4 4 10-9
7. Sokół Księża Wola (7)
3 1 5-13
8. Torpedo Il Celinów (8)
3 I 3-12
9. Lesiew Wólka Les. (9)
3 O 3-16
Paweł A. Doliński

(zł)

••Na skróty••

Zainaugurowany już został tradyc)jny
turniej piłki nożnej o Puchar Starosty
Łowickiego, a tegoroczny finał odbędzie
· il młodziczki - rocznik 1993-94 (trener . sit<wniedzielęl października o godz. i o.oo

Paweł.A. Doliński),

• Skierniewicka Klasa B - gn.ipa L
4. kolejka: Zryw Wygoda - RTS Gągo
lin 4:2, Rawka BoHmów - Victoria Bielawy 1:1, Naprzód Jamno - Fenix Boczki
1:1, Olympic Słupia - Vagat Domaniewice 2:2, Victoria Zabostów - Start Zła
ków Borowy 2:1.
1. Start Złaków Borowy (1) 4 9 11-3
2. Victoria Zabostów (5)
4 7 9-6
3. Victoria Bielawy (2)
4 7 7-5
4. Naprzód Jamno (3)
4 6 6-5
5. Rawka Bolimów (4)
4 5 5-5
6. Vagat Domaniewice (8) 4 4 6-7
7. Olympic Słupia (7)
4 4 8-9
8. Fenix Boczki (6)
3 4 3-2
9. Zryw Wygoda(IO)
4 3 6-15
IO. RTS Gągolio (9)
3 3 7-11
W 5. kolejce klasy B w niedzielę 24 września zagrają: godz. 11.00: VagatDomaniewi.ce-Zryw Wygoda, godz 12.00: Fenix.Bocżki
- Olympic Słupia godz. 14.30: Start Złaków

wŁowiczunastadionieOSiRpodczasPo

wi.atowych Igrzysk Zrzeszenia LZS. •
Mecze eliminac)'.jne: Dar Placencja
- Czarni Bednary 1:2, Olimpia Chą$no
- Astra Zduny 2:0, Vagat Domaniewice
- Laktoza Łyszkowice 1:1, w rzutach karnych 0:2, Kopernik Kiernozia - Witonia
Osiek 8:0. Mecze półfinałowe: Laktoza
Łyszkowice -Kopernik Kiernozia 0:0,
w rzutaćh karnych 4:1. Mecz: Czarni
: Olimpia przełożono.

***

W poniedziałek 2 października o godz.
. 18.00 w świetlicy OSiR nr 1 w Łowiczu
odbędzie six losowanie Indywidualnych
Mistrzostw Łowi.cza w szachach szybkich (30 mi.nutnazawodnika)na rok 2006.
Każdy z uczestników rozgrywał bę.dzie
po dwie partie dziennie w każdy poniedziałek i piątek października i listopada.
Wp!SOwe: 5 zł (pu.eznacwne na nagrody), kaucja: 10 zł„ ,

Jacek Rembowski (z prawej) był bliski podium w swojej kategorii wiekowej
podczas 28. Maratonu Warszawskiego. Z lewej inny biegacz z Łowicza: Wrtold
Goszczycki..

Biegi uliczne - 28. Maraton Warszawski

Rembowski tui za podium
Warszawa, 17 września. Niespożysiły startowe prezentuje w tym sezonie
sześćdziesięcioletni Jacek Rembowski,
który najpierw 10 sierpnia w Sochaczewie
pobił swój rekord życiowy w półmaratonie
(czas 1:40,31 h). Jacek miał tylko tydzień
odpoczynku przed Maratonem Warszawskirn, a to bardzo mało czasu na pełną regete

bowski był czwarty, czyli zajął miejsce tuż
za podium. To bardzo dobry rezultat Brawa-dla łowiczanina, który wjuż w najbliższą
niedzielęwalczyćbędzienatrasieŁowickie

go Póbnaratonu Jesieni.
KLASYFIKACJA GENERALNA:
I. Vitalijj Shafar (Ukraina)
2:12.29
2. Jonah Kcmboy (Keny.a)
2: l2,34
neracjęsił.Okazałosięjednak,żefmmajest 3. William Kwamhai (Kenia)
2:13 ,51
doskonała. ŁowiC"L.anin pobiegł w Warsza- .
KLASYFIKACJAM-60:
wie bardzo dobrze i znów pobił ,,życiów- · I. Frańciszek Sojka (Wfadyslawowo) 3:26,07
kę". Uzyskałczas3 :3 8 ; 16h, który dał mu w 2. Edward Kaszuba (Piast Wrocław} 3:26,48
klasyfikacji generalnej 466.miejscena1850. i . Zdzisław Lipow~ki (Lew Legnica) 3:3J ,50
uczestników. W kategorii 60-65 lat, gdzie 4. lllcek Rembowski (Łowicz)
3:J8,16
sklasyfikowano trzydziestu bie~pzy. Rem~ , .. .
~ •
, , (zł)
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WYNIK NIE JEST NAJWAZNIEJSIY
Michał Smela jest łowiczaninem,

którego pasją
jest bieganie. Na jego stronie internetowej
www~runner.pl moż~my przeczytać, że „bieganie
to najzdrowsza forma spędzania czasu wolnego".
Właśnie o tej formie akfyvinego wypoczynku
rozmawiał z nim Zbigniew Łaziński.

• Szukając w intemecie wiadomo- wrócę do triathlonu To jest złożona konlcuści na temat biegania znalazłem stro- - rentja i wymaga dużo C'lllSU. Teraz troszkę
nę, z której można dowiedzieć prak- mi go brakaje. Musisz biegać, pływać, jeź
dzić rowerem i na wszystko 117.eba zna1eźć
CZMna1rening. Todlaamatorabardz.otrudne.
•Dlaczego w naszym kraju tak mało
Pomysł na bieganie zrodził się jeszcze ludzi biega? Czy po prostu nie ma
w szkole podstawowej, kiedy to moim na- mody na bieganiem, czy jest to zbyt
uczycielem w-fw Szkole Podstawowej nr 2 męczące?
w Łowiczu był Zbigniew Gronczewski
Ja myślę, że może do końca nie jest tak.
i to on nas „ganiał" po parlru. Później trosz- c~ ludzi chce biegać, ale C7.ęSło jest tak,
kę biegałem w klubie w Domaniewicach, że nie mają gdzie. I nie chodzi tu o miejsce,
z tym, że były to krótsze dystanSe: 200 ale o kluby. Weźmy przykład z Łodzi. Tam
i 400 metrów. Potem był okres, gdzie intere- na Arturówku istnieje bardz.o dobrze działa
sowałem się kolarstwem. Wtedy spotkałem jący klub biegacza i jest to duże ulatwienie
· Jacka Gardenera i to znimzacząłemz.abawę dla amatorów biegania W Skierniewicach
w biegi długodystansowe.
działa klub Trucht Zawodnicy zrzeszeni w
• Jacek specjalizuje się w triathlo- klubie razemjeż.dż.ą na różne imprezy,~
nie. Ty raczej poświęcasz się teraz wy- kosztów pokrywana jest z klubu, który do. łącznie bieganiu?
staje dotatję od władz miasta. W Łowiczu
Na swoim koncie mam udział w kilku im- nie ma takiego klubu i ci co biegają muszą
prezl!Ch triathlonowych, ale tylko na dystan- ·wszystkie koszty pokrywać sami.
sie sprinterskim. Teraz pootanowiłem, że zaj• A może warto pomyśleć o stwomę się tylko bieganiem, ale pewnie kiedyś rze~iu takiego klubu biegacza wt.owi-

tycznie wszystkiego, co dotyczy Twojej amatorskiej kariery sportowej. Jak
ona się zaczęła?

czu, który by zrzeszał wszystkich mitej dyscypliny i promował
miasto?

łośników

To na pewno jest dobry pomysł i trz.eba
nad tym się zastanowić. Może to zachę_ciłe>

by niektórych do biegania Mamy Lasek
Miejski, mamy stadion, który może nie jest
najładniejszy, ale jak tam wiecwrami bi<>gam, to widz.ę, że nieraz się ktoś pojawia
i próbuje swoich sił. Czasami widać, że są to
nieśmiałe próby. Ludzie troszkę wstydzą
się biegać. Czekają aż się ścienmi, żeby ich
nie było widać. Może taki klub wyprome>wałby bieganie i dał możliwość spotykania
się ludzi i wspólnego trenowania.
.
• Czym dla Ciebie jest bieganie ?
Genaalniedlamniejesttosposóbnażycie.

To jest sport indywidualny, który kształtu
je charakter. Bieganie na długich djstaasach

wymagawytrwałości.Dalniektórychtojest

Michał Smela po majowym biegu nO Złoty Toporek, który rozgrywany
niezrozumiałe, jak można biec 20 km. był w łodzi.
Są przerażeni odległością. To jest też dobry
trening psychiczny. Poza tym dla mnie jest miejsce na 122 zawodników. To dla nmie tutaj odżywianie i naWcldnianie organi7lnu Jadłem banany, piłem wodę i napoje irotonicme,
to sposób na „doładowanie akumulatorów" dobry wynik.
i na odstresowanie się. I oczywiście jest to • • W tamtym roku po raz pierwszy starałem się biec równo nie myśleć o liczbie
kilometrówjakapcYIDllala mijesz.cze do mety.
najz.drowsza forma spędzania czasu woln<>- w życiu przebiegłeś maraton?
go...spędzasz przyj~e czas.i dodatko~?
Tak, ukończyłem wpaździemiku2005 roku Samalrasabylahudz.ociekilwa,aletrudnaU:clitwoJ organmn odnost z tego wiele koizysc1. maraton w pazmniu. Bieg ten potraktowałem nicznie ze ~ędu na pcxfuiegi między 10-15
km oraz 30-35 km. Na ~e nie złapał
• Prowadzisz prężnie działającą fir- dość poważnie. N"igdy nie sttatowałem na tik
nmieżadeniayzys ~,ściana" -głód glikogencr
mę. Można to jakoś razem pogodzić? długiej trasie i postanowiłem się do tego powy). Tylko na 35. km 23brakło trochę tchu na
Nawet tneba. Po pracy to świetny od- rządnie przygotować. Dużo czytałem o mara- pcxfuiegu, aledałernradę.
poczynek Lepszy od siedzenia na kanapie tonie, o layzysach, które spotykają zawocb:ri.W tym roku równici zaplanowałem start
i oglądania telewizji
ków i to rodziło takąniepewnOOć. Pized mara- w Poznaniu i teraz jadę tam z konkretnym
25 kmidalej
•W tym roku masz już za sobą czte- tooemmaksymalnie~..i.;....i-.
P',..,,.,,„5"""
nastawieniem. Chcę zejść poniżej 4 godzin
ry starty w biegach ulicznych? Czy je- nmie nie było. Nie wieWmłem jak zareagaje i myślę, że uda się to zrobić.
steś zadowolony z wyników?
mój organizm. To była dla nmie wyprawa.
• Teraz prżed tobą najważniejsza
Pojechałem do Pomania z żona i eóiką dzień
Jestem bardzo zadowolony. Przede wcz.eśniej, abypizmocować i być wypoczę- impreza - bieg na swoim terenie. Jak
wszystkim dla nmie nie za~ ten wynik tym. Okazało się, że byłem lak przejęty tym przygotowania do XX.V Łowickiego
jest najważniejszy. Ja nie jestem zawode>- startem, re nie spałem całą noc. Cały czas Półmaratonu Jesieni?
wym biegaczem. Oczywiście ma on jakieś myślałem jak rozłożyć siły. Dodatkowo na
Zostało już mało czasu. Teraz muszę
znaczenie i zawsze myśli się, żeby wypaść stntmusieliśmystawićsiędwiegodzinyprz.ed wziąC się do ostrej pracy. Chce poprawić
jak najlepiej i poprawić swój rekord Alejeśli czasem, bo zamykany był ruch dla samocho- rezultat z ubiegłego roku. Maksymalnie plajest on słabszy to nie robię z tego tragedii. dów. To mi nie pomogło. N~ się na nuję się zmieścić w 1:50 h, a bardzo chciał
Ważne jest to, żeby ukończyć zawody. Me>- · dobiegnięcie, a nie na uzyskaaiesupecwyniku. bym ukończyć ten bieg z czasem 1:40 h.
tywacjąjest łamanie kolejnych barier i wy- Postanowiłem trzymać się grupy, kfu biegła Ale to się okaże na trasie. W Łowiczu mam
wanie kolejnych minut. Stawiam sobie ja- wgranicach4:30h.Zdoświadczeńwynikało, zawsze takiego pecha, że źle rozkładam siły.
kieś określone cele i próbujęje realizować. że wlaśnie taicie tempo biegu bę9zje dla mnie Chce się dobrze pokazać, bo to ródzinne
Jeśli trafi się słabszy dzień, to nie ma się co q>tymaine i udało się. Ukończyłem bieg, ale miasto i przeważnie to się źle kończy.
załamywać. W tym roku najbardziej zade>- CZM nie byłnajlep;zy (4:33 h). To było nowe Za szybko zaczynam i potem brakuje sił.
wolony jestem ze startu w BydgOS?.Czy w dOOwiadczeoie. Na pewno duże znaczenie ma · Zobaczymy jak będzie. . .
•
czeiwcu Wprawdzie planowałem tu uzyskać CZM 1:40 h, a w rezultacie dobiegłem na
Na trasie różnie bywa - ciekawe jak się będzie biegło uczestnikom niedzielne- 103. miejscu z
1:50,31 h. Było bargo XXV łowickiego Półmaratonu Jesieni? Trasa biegnie tradycyjnie ze stadia- · dzo gorąco i trudna trasa stąd słabszy wynik.
nu OSiR ukucami: Jana Pawła li, Broniewskiego, Sikorskiego, Al. Sienkiewi- Wmajupobieglpnna10,5kmwŁodzi.Uzy
cza, Kaliską, Kolejową i Powstańców 1863 roku (5 pętli), a starl o godz. 11.00. skałemczasnamecie47,54minizająłem56.
Czwartek. 21 września:
ni ,,Nowego Lowkzanina - sztafety omn.:
• 9.00-halasportowaOSiRnr I w Łowi pijskie dziewcząt i chłopców;
czu, ul JanaPawlail3;PowiatowaLicealiada
stadion
w Łowiczu,
Szkolna w koszykówce chłopców;
ulJanaPawłall3;XXVLowickiPóbna
• 16.00 - stadion Pelikana Łowicz, raton Jesieni;
ul. Starzyńskiego 618; mecz puki nożnej wo• 11.lS - stadion Pelikana Łowicz,
Czwartek -.Niedziela
jewódzkiej Jigi ,,Michałowicz.a'': Pelikan ul Starzyńskiego 618; mec:i 9. kolejki fil
21 - :U.09.2006r.
Łowicz- Unia Skierniewice;
ligi piłki noźnej: Pelikan Lowia - War20/24
mia Grajewo;
~ 22 wn&śnia:
'
9
•
17.00
stadion
OSiR
w
Łowiczu,
• 16.00 - stadion Pelikana Łowicz,
Płońsk
• D"lll1U::U. ~:
Płock.
ulJanaPawłail3; mecz piłki nożnej skier- ul. Stmzymkiego6/8; mecz piłki nożnej skierPog<?dę w tym tygodniu kształtować będzie układ wyżowy.
20/24
' ~
ruewickiej klasy okręgowej seniorów: Lak- niewickiej klasy okręgowej seniorów: PeliN.Ówór
• ~ - fl\'llJ[: Słonecznie, bez _opadów oraz ciepło.
Maz. 9
20/24
toza Łyszkowice - Czami Bednaiy;
kan II Łowicz -BialkaBja}aRawska;
Widzialność dobra, rano zamglenia. Wiatr z kierunków ·
Sobota.
2.1 wrgśnia!
Poniędziałek. 25 wrr.eśnia:
wschodnich, słaby do umiarkowanego.
• 10.00 - stadion Pelikana Łowicz,
•9.00-halasportowaOSiRnrl wŁowi
Temp. max w dzień:+ 20°C do + 23°C.
ul
Stuzyńskiego618; meczpiJkinożnej skier- czu, ul. JanaPawłall3;PowiatowaLicealia
Temp. min w nocy: + 12°C do + 8°C.
niewickiej klasy okręgowej ,,Deyny": Peli- da Szkolna w koszykówce dziewcz.ąt;
• llillllOD.- mrarPJ ~: Słonecznie, bez opadów
kan Łowicz -Vagal.Domani.ewice;
Czwartek, s pąf4rięnllka: '
oraz ciepło. Widzialność dobra, rano zamglenia.
• 12.30 - stadion Pelikana Łowicz,
• 9.30-halasportowaOSiRnr 1w Łowi
z kierunków wschodnich, slaby i umiarkowany.
ul. Stari;yńskiego 6/8; mecz piłki nożnej W()- czu, ul JanaPawłaJ13;RejonowaLicealiada
Temp. max w dzień: + 22°C do + 24°C.
jewódzkiej ligi,,Kuchara": PelikanŁowicz Szkolna w koszykówce chłopców;
Temp. min w nocy: + 14°C do + 12°C.

czasem

Łowicki

informator sportowy
• u.oo -

• ~-~: Pogodnie, zachmurzenie małe
i umiarkowane, bez opadów. Widzialność dobra.
Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany.
Temp. max w dzień:+ 21°C do+ 23°C.
Temp. min w nocy:+ 14°C do+ 11°C.
•

~~IJ!QROI~:

Pogoda korzystnie

wpływać będzie

na nasze samopoczucie.

Oizeł Łódź;

• 15.00 - stailion Pelikana Łowicz,
ulStarzyńskiego618;meczpiBdnożnejskier

ŚJ'Od& 11 iW4*mika:
e 9.30 - PmK palacowy w Kiernozi; Powiatowe IMS w smfetowych biegach pl7.(}-

niewickiej klasy okręgowej jµniorów młod łajowych dziewcząt i chłopców;
szych: Pelikan Łowicz - Macovia Maków;
• 11.30 - park pałacowy w Kiernozi;
Niedziela. 24 września:
Powiatowa Gimnazjada Szkolna w sztafe• 10.00 - stadion osm. w Łowiczu, towych biegach przełajowych dziewcząt
ul Jana Pawła Il 3; VIl Małe Biegi Jesie- i chłopców.
(p)
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REMIS JAK PORAZKA Nadoi wczołówce ...

• NADNARWIANKA Pułtusk - PELIKAN LowiczO:O
Nadnarwianka: Salik- Elak, Wełna, Lendzion - Ćwik, Granosik, Białowicz (85 Wyszyński), Soska, Miąszkiewicz (75 Biechoński), Ausfeld (46 Potera) - Rembowski
(70 Chmielewski).
Pelikan: Romanowski 6 - Goryszewski 6
(58 Kutkowski 6), Czerbniak 7, Styszko 7,
Znyk 6 - Obłuski 5 (64 Kosiorek) ), Jóź
wiak 6, Serocki 7, Wyswgrodzki 6- Kowalczyk 6, Wilk 6
Sędziował: Artur Bukowczan (Żywiec).
Żółte kartki: Maciej Wyszogrodzki (3)
i Kamil Goryszewski (2)- obaj Pelikan. Widz,ów: 300.
Łowicz, 16 września. Nie raz widziałem mecz, w którym jedna z drużyn prz.e.waillła, a mimo to nie wygrywała. 7.daI7ały
się nawet takie spotkania, kiedy to zespół
atakujący dziewięćdziesiąt minut rywala przegrywał. Dlatego właśnie ludzie tak bardzo kochają piłkę noiną - za jej niepu.ewidywalność. I właśnie taki mecz miał miejsce
w Pułtusku-podopiecmi trenera Jacka Cyzio
byli o klasę lepsi ex.i iw.paczliwie broniące
go się przeciwnika, a mimo to do domu wrócili tylko z plmkcikiem.
Do miasta szcz;ycącego się najdłuższym
rynkiem w Europie łowiczanie jechali po serii
czterech zwycięstw. W klubie nie ukiywano,
re prz.ed piłkarz.ami postawiono zadanieprz.edłuż.enie tej znakomitej pas5Y. W autokarze wio~wicelidera nad Narew nie było Jacka
Pieprzyka, który "ZI.! ~ędów osobistych
poro;tił w rodzinnej Łodzi. Poza tym wsz.yFJ;;Y zdrowi, nastawieni bojowo. „Tylko zwycięstwo" - oto sobotnie hasło.
Mimo piękntj pogody, na stadionie Nadnarwianki niezbyt wielu labie.ów. Ci którzy
zdecydowali się przyjść na obiekt, nie kryli,
że sukcesem byłby remis ich drużyny z silnym Pelikanem. Ale to waśnie gospodarz.e
oddali pierwszy celny strzał. Znany ligowy
wyjadacz, Paweł Miąszkiewicz, swoim
„daniem firmowym'', czyli rzutem wolnym
prQbowałzaskoczyć Roberta Romanowskiego, ale ten bez problemu zlapał piłkę.
Jak się potem okazało to był jedyne celne
uderzenie miejscowych w tym meczu.
Przez następne czterdzieści minut pierwszej połowy u.adko przekracz.ali linię środ

• UNIA Skierniewice - GOSSO• WIGRY Suwałki - MAZOWSZE
Grójec 2:1 (0:0); br.: Arkadiusz Koprucki STAL Głowno 2:0 (2:0); br.: Wojciech Bo(50) i Daniel Ołowniuk (72)- Marcin Rosła- rowiec (10) i Daniel Jędrzejewski (45+3).
niec (52 kamy).
• MZKS Kozienice - ZNICZ Prusz-WARMIAGrajewo-DRWĘCANowe ków 0:6 (0:1); br.: Paweł Tomczyk (1 karMiasto Lubawskie 0:1 (0:0); br.: Krzysz- ny), Bartosz Wiśniewski (55), Bartosz Osotof Filipek (70).
liński (77), Mikołaj Rybaczuk (80),i Robert
• CONCORDIA Piotrków Trybu- Lewandowski 2 (86 i 88).
nalski - ŚWIT Nowy Dwór Mazowiec• KS Pąradyż - FRESKOVITA Wysokie Mazowieckie 1:1 (0:1); br.: Maciej
ki 0:0
• OLIMPIA Elbląg - RADOMIAK Rogalski (54)- Dzidosław Żuberek (36).
Radom 1:1 (0:0); br.: Artur Chrzonowski
• NADNARWIANKA Pułtusk - PE(72 kamy)-Achian Sadowski (84).
LIKAN ŁowiczO:O
(p)

I.. Concordia Piotrków (l)
2. Znicz Pruszków (3)
3. Pelikan Łowicz (2)
4. KS Paradyż (4)
5. Olimpia Blbląg (5)
6. Mazowsie Grójec (6)
W PuHusku łowiczanie zaprezentowali się całkiem dobrze w polu, gorzej' pod
bramką rywali. Remis z Nadnarwianką uznany został niemalże za porażkę
biało-zielonych.

re tym razem popularny ,,Józek'' wyszedł
z prawej strony sam na sam z Salikiem, ale
kopnął prostym podbiciem obok słupka.
Gdyby nasz pomocnik próbował „fałsz.a"
pewnie objęhbyśmy prowadzenie. W 15. minucie koltjna idealna okazja ,,Ptaków''. Najpierw Robert Wilk mocnym woltjem trafił
w poprzeczkę, a potem główkę ,,Kowala"
w nieprawdopcx:lobny sposób na róg paruje
golk:ipier Nadnarwianki. Pelikan zepchnął rywala do głębokitj defensywy i choć trudno
grać przeciwko broniązj całąjedenastką chużynie, biało-zieloni stwarzali kolejne sytuatje.
W 20. minucie po strzale Zbigniewa
Obłuskiego i rykoszecie futbolówka trafia
w słupek, w 21. Kowalczyk z dwóch (!)metrów przenosi piłkę nad popIL.ecZką, a w 29.
minucie Salik mów daje popis - tym razem
po ,,główce" Jóźwiaka. Patrz.ąc na mecz Pelikan- Salikpomyślałem, re golkpier gospcxiarzy ma dzisiaj „dzień konia" i będzie mu cięż
ko strzelić gola, co potwierdziło się tuż przed
przerwą kiedy to Zbigniew Czerbniak
po rzucie rożnym i uderzeniu głową nonnalnie cieszyłby się z gola, jednak tego dnia
w Pułtusku fortuna sprzyjała tylko miejscowemu bramkarzowi.
Po zmianie stron wydawało się, re nadal
goście nadal będą atakować. Tymczasem
,)owicka nawalnica" mocno zelżała. W 49.
minucie po podaniu Wilka próbował zaskocr.yć bramkarza Kowalczyk, a potem przez
długie minuty na boisku nie działo się nic ciekawego. To wprawdzie piłkarze trenera Cyzio prowadzili grę, ut:Izymywali się przy pił
ce, ale nie potrafili stworzyć takich sytuacji
jak przed przerwą. Nie pomogło wejście

na plac Pawia Kutkowskiego, ani Marcina Kosiorka - ofensywa nam się zacięła.
Obudziliśmy się dziesięć minut przed koń
cem spotkania W 85. minucie rzut ro:żny,
dobre dośrodkowanie i wydawało się re tym
raz.em,,główka"Tomka Styszki musi przynieść gola-broni Salik. W87. minucie,,setka"
Kowalczyka - idealne dogranie Czerbniaka
w pole karne, ,,Kowal" stał sam osiem metrów ex.i bramki, ale kopnął z powietrza, bardzo niecelnie. Gdyby przyjął futbolówkę najpewniej trafiłby do siatki, a tak tylko złapał
się za głowę.. . Piłkę meczową miał w 90.
minucie Kosiorek, obsłuż.ony przez Jóźwia
ka na czternastym metrze, ale strzelił za lekko, pieczętując Salikowi tytuł ,,gracza me-

czu".
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8
8
8
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8
9. Freskovita Wysokie Maz. (9) 8
10. Świt Nowy Dwór Maz. (IO) 8
1L Nadnarwianka Pułtusk (12) 8

15-&

6-1-l

18-3
13-7
16 12-8

6-0-2

19

18
Hi

15·8

+-2-2

13

11· I(}
12-16
9-9

4-1-3

7. Radomiak Radom (7)

13

13

8

5-ł-2

14

8. Unia Skierniewice (8)

12. Gosso-Stal Głowno (11)
B. Drwęi:a Nowe Miasto (ł3)
14. Wigry Suwałki (16)
1 Wat:lllia Grajewo ( 15)
16. MZKS Kozienice (14)

4-4-0

Il
10
9
9

12-11
9-6

8-11
8-12

4-1-3
4-1-3
3-2-3
2-4-2
2-3-3
2-3-3
2-2-4
1-1-6
0-2-6

5 IO 7-5
3 9 11-1
4 10 7-3
4 7 5-4
13 12-2
3 6 4-3
4 3 4-6
4 9 5-4
3 4 6-5
4 7 8-3
5 6 6-8

s

3

5

4-2

3
5
4
4

9 8-3
9 11-3

6 6-4

9 7-4

3 I '3-6!
5 1 M
4 to 8-4
4
5
4
3

4 4-5'
7 6-6

3 l-3

3 2-3
5 4 4-10
4 7 4-4
4 1 3-8'

4 l 3.7
4 3 4-9
8 4
5 2 4-7 3 o 3-14
8 2
0-2·6 5 l 1-10 3 I 2-1
8 2 3-11
Po nazwie drużyny podano: w nawiasie mugsce po poprzedniej kolejce, ilość meczów,
punkty, stosunek bramek ilo.§ć ~'Cięstw. remisów i porażek oraz ilość meczów. punl.tów
i stosunek bramek wmec::ach u siebie i na lłyjazdach. M/StrZ awansuje do li ligi, wicemistrz
71'.>Zg"IJ'lłU 1nec:: barażo11'.}\ a III ligę opuści co najmniejjeden - ostatni zespół (ł1 v.ypadku
awansu dwóch ze.śpolów do II ligi).

s:

l

8

7-11
7-17
7-21

Piłka nożna - 6. kolejka
Skierniewickiej Klasy Okręgowej

Pogrom w Lipcach

Nasi zawodnicy długo nie schodzili
z murawy. Nic;; mogli uwierzyć, re wrócą
do domu z jednym tylko punktem. Dla nas
toporażka - taki komentarz powtarzano naj• JUTRZENKA Drzewce
częściej. Szkoda, bo sytuacji było na kilka - PELIKAN II Łowicz 1:9 (1 :4)
spotkań, a gola żadnego. Oby skuteczność
O: 1 - Paweł Kutkowski (5), 0:2
wróciła już w niedzielę...
- Marcin Kosiorek (15), 0:3
Bogusław Boń=k - Dawid Ługowski (21 ), I :3 -Jacek Białek (24) 1:4 - Marcin KoO
po
siorek (26), 1:5 - Grzegorz Cikową starając siępowstrzymaćłowicką,,ma
szynę do wygrywania". Nie wychodziło to
Trener Jacek Cyzio: Nie chciało nic piński (58), 1:6 - Jacek Pieprzyk
im jednak zbyt dobrze a gdyby nie fantawpaść. Takie mecze się zdarz.ają. Mieliśmy (62), 1:7 - Mariusz Jędrzejewski
stycznie usposobiony Karol Salik już do
duż.o sytuacji, zespół grał dobrze zwłaszcza (73 karny), 1:8- Michał Brzózprzerwy przegxywaliby kilkoma bramkaw pieiwszej połowie, ale sz.częście było tym ka (81 karny), l :9 - Grzegorz
mi. W 6. minucie Radosław Kowalczyk
razem przy gospodarzach. W tym sezonie Durka (82).
Pelikan: Jędrzejewski - Urbaobsłużył idealnie Bogdana Jóźwiaka,
rozgrywki są bardzo wyrównane i tneba
walczyć z każdym o punkty, a rywali któ- nek, Brzózka, Kaźmierczak ale jego uderzenie głową z kilku metrów mirzy będą się ,,murować" będzie więcej. Li- Cipiński (65 Michał Plichta),
nęło o centymetry słupek. Pięć minut poczęjednak, re to ostatni taki mecz i nam też Kutkowski, Grzegorz Durka,
tem ponownie „dwaj przyjaciele z boiska"
będzie sprzyjać fortuna ·
rozmontowali pułtuską obronę. Tyle tylko,
BoB Szk.up (60 Przemysław Plichta),
Bolimowski - Ługowski (46 Pieprzyk), Kosiorek (65 Obłuski).
Lipce Reymontowskie,
Piłka nożna - 6. kolejka Skierniewickiej Klasy Okręgowej
17 września. To był prawdziwy pogrom! Łowicz.anie mządzili
sobie w niedzielę ostry trening
strzelecki aplikując rywalowi aż
dziewięć goli. Mecz odbył się
na bardzo dobrze przygotowanej
• ORZEŁ Nieborów - 0RLĘTA Cie- wając w Makowie z Macovią aż 3:0. Ze- 3. Unia II Skierniewice (3) 6 15 18-5
w Lipcach Reymontow.
.
.
lądz 4: I (2:1 ); br.: Przemysław Pomianow- spół trenera Piotra Zrazka, po słabszym · 4. Widok Skierniewice (2)
6 I2 21- I O murawie
skich, a tak równa płyta prefero- Bramkarz_ _Pelikana li - Manusz Jędrze1ewski
ski 2 (9 i 90), Łukasz Papuga (29) i Pa- początku sezonu, awansował już na ósme S. Orzeł Nieborów (5)
6 10 Jl. 7
wała drużynę lepiej wyszkoloną . zdobył stodmą bramkę dla rezerw z rzutu
tryk Woźniak (56) - Pieczątka (43).
miejsce w tabeli „okręgówki".
6. Białka Biała Rawska (8) 5 7 7-1 I
. . kt '
.
. . karnego
tec
hn1czme, orą ruewątp1iwie
·
Orzeł: Karmelita - Krawcr.yk, Dymek,
•POGOŃBelchów-LAKTOZALysz 7. Pogoń Bełchów (IO)
6 7 9-15
Po przerwie strzelali już tylko gracze
Gosławski, Zimecki - Lepieszka (46 Jóź kowice 2:1 (2:0); br.: Tomasz Martus (13)
8. Astra Zduny (Il)
6 6 8-12 była jedenastka z Łowicza.
Już w 5. minucie Paweł Kutkow- Zbyszka Czerbniaka, aplikując rywalowiak), Pomianowski, Bogdan Plichta, Cicha i Piotr Bombala (25)- Lesi.ek: Boczek (57).
9. Sokół Regnów (7)
6 6 9-15
(75 Strugiński) - Papuga (61 Kroc), Woź
• CZARNI Bednary - SOKÓŁ Re- IO.JutrzenkaDrzewce(6)
4 6 12-14 ski przepięknie otworzył wynik spp- wi jeszcze pięć goli. W 58. minucie na listę
niak (81 Borcuch).
gnów 5:2 (2:2); br.: Rafał Gala (40), Jur- li. Macovia Maków (9)
6 6 7-18 tkania - jego uderzenie z 20. metrów od- strzele.ów wpisał się Grzegorz Cipiński,
Nieborów, 16 września. „Orli" mecz czak (45), Przemysław Grzywacz 2 (65 12. GKS Głuchów (14)
6 4 7-19 biło się od poprzeczki, od ziemi i .. ugrzę- a w 62. Jacek Pieprzyk ograł dwóch
zakończył się zdecydowanym zwycięstw~ i 75) i Pisarek (88) - Staśkiewicz (5) i Mar- 13. Orlęta Cielądz (li)
5 3 6-16 zło w pałąku trzymającym siatkę! Dzie- obrońc.ów i nie dał szans golkiperowi udepodopiecznych trenera Henryka Plichty. cinkowski ( 15).
14. Laktoza Lyszkowice (13) 6 3 4-15 sięć minut potem sytuację sam na sam rzeniem z szesnastu metrów. Dwa kolejMogliśmy wygrać nawet ósemką - stwier•WIDOK Skierniewice - UNIA II
W 7. kolejce skierniewickiej klasy okręgo z bramkarzem Jutrzenki wykorzystał ne trafienia to wynik rzutów karnych.
dził po sobotnim meczu szkoleniowiec Orła. Skierniewice 0:1 (0:0); br.: Piotr Lipiński wtj w weekend 22-24 września zagrają: pią Marcin Kosiorek, a w 21. minucie Najpierw po faulu na Grzegorzu Our•
• MACOVIA Maków-ASTRA Zdu- (56).
tek- godz 17.00: LaktozaŁyszkowice-Czar wyczyn kolegi skopiował Dawid ce celnie kopnął Mariusz Jędrzejew
ny 0:3 (0:2); br.: Daniel Jachymczak (18)
• BIALKA Biała Rawska- GKS Głu ni Bednary, sobota - godz 16.00: Astra Zdu- Ługowski. Chwilę potem z gola cie- ski, a potem Michał Brzózka (przewii Mariusz Ochmański 2 (30 i 65).
chów 1:1 (0:0); br.: Mariusz Wiel- ny - Widok Skierniewice, niedŹiela - godz szyli się gospodarze - zamieszanie pod- nienie na Michale Plichcie). Dzieła zniszAstra: Pietrzak - Werwiński, Gabriel gus (88 kamy) - Dudek (70 kamy).
11 .00: GKS Głuchów -Orzeł Nieborów, Unia brarnkowe i Mariusz Jędrzejewski czenia dokończył popularny „Cola", który Ochmański, Zrazek, Krakowiak - Lis, Wi• JUfRZENKA Drzewce-PELIKAN Il Skierniewice - Jutrzenka Drzewce, godz kapituluje. Odpowiedź przyjezdnych mocnymstrzałemzzaliniipolakamegoustalił
śniewski, Dylik, Węgierek - Mariusz II Łowicz 1:9 (1:4). Więcej o tym meczu 14.00: Orlęta Cie~- Pogoń Bełchów, godz. n,atychmiastowa - kolejne mocne, celne wynik meczu.
Na razie nie ma mocnych na rezerwy
Ochmański, Jachymczak (80 Brzózka).
czytaj obok.
15.00: Sokół Regnów - Macovia Maków uderzenie Kutkowskiego, a wypiąstkoMaków, 17 września. Astra odniosła t. Pelikan Il Lowicz (1)
i godz. 16.00: Pelikan II Łowicz- Białka Biała waną przez bramkarza piłkę skutecznie ,,Ptaków''. Oby tak dalej!
6 18 31-2
·
BoB
- - Paweł A. Doliński dobija Kosiorek.
chugie zwycięstwo w tym sezonie, wygry- 2. Czarni Bednary (4)
6 15 18-9 Rllwska.
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• moc silnika 2000 W
• pojemność · worka 40 1
• płynna regulacja obrotów silnika
• funkcje:
- odkurzacz
-dmuchawa
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Pon.-Pt. 7.00-21.00, Sob. 8.00-20.00, Nd. 10.00-18.00

Sklemlewtce ul. Wyszyńskiego 10. tel. 046 83 46 100; tax 0-46 83 46 200
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