Dlaaego leśniay
nie mógł kupić gajówki
~-~ s. 8·9 ~----

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

Którędy iechać
Odpowiedź na to pytanie, dotąd
oczywista, przestała taka być, odkąd z początkiem tego tygodnia
drogowcy rozpoczęli naprawę szosy nr 14 w Strykowie.

o początek modernizacji drogi na całym
odcinku od !mielnika pod Łodzią
do Łowicza Droga jest frezowana, potem
kładziona jest nowa warstwa asfaltu. Prace
prowadwne są na jednej połowie jezdni, samochody puszczane są więc wahadłowo.
„Czternastką'' dojeżdża się obecnie do autostrady A-2, ruch jest bardzo duży-na efek-
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łodzi

ty -Rie trzeba więc było długo .czekać. We
wtorek korek w stronę Strykowa zaczynał
sięjuż kilometr za Bratoszewicami, a przejechanie odcinka aż za rondo pxzy autostradzie zajmowało godzinę i lOminut. W drugą
stronę korek zaczynał się już na autostradzie.
Warto więc, jadąc do Łodzi, od razu wybierać inne trasy. Najszybsza jest przez
Łysz.kowice i BI'Ze'Ziny, ale da się też przejechać przez Głowno - Dmosin - Nowostawy - Niesułk:ów - Nowosolną. Ta trasa jest
jednak niedostępna dla samochodów cięż
(wal)
szych niż 8 ton.

Tym obiazdem iui się nie da
Roboty na ul. Bolimowskiej
w Łowiczu oraz na drodze do Nieborowa potrwają co najmniej do
końca listopada.
tym czasie l)llleży liczyć się z ograniczeniami na różnych odcinkach tej
drogi. Nieformalny objazd przez Zielkowice (z wyjaulem na wysokości stawów) jest
teraz niemożliwy.
- Cały czas prowadzimy roboty odcinka-

W

mi, ale przy znacznym wyłączeniu mchu.
Najlepiej wybrać obj<mly- powiedział nam
kierownik budowy Andrzej Cieślak z picr
trowskiej fumy Eibedim Aktualnie cały czas
jeszcze trwają roboty na odcinku od per
czątku ul. Bolimowskiej do skrzyżowania

z Arkadyjską. Są zwią7.llll.e, między innymi,
z podłączaniem kanalizacji deszczowej na
tym odcinku oraz z rozbieraniem chodnikowi c:zęści paikingów. Most na Zwierzyń
cu jest w połowie zabetonowany, lada dzień
betonowana będzie druga połowa mostu.
Całkowicie wymieniona została już konstrukcja drogi od Arkadyjskiej do salonu Kia
oraz w drugim etapie - konstrukcja pomię
dzy salonem a drugim mostkiem, któl)' napotykamy, jadąc w stronę przejazdu kolej er
wego w Arl<adii. Mostek ten jest przebudcr
wywany na większy przepust. Dalej, na
odcinku pomiędzy tym mostkiem-przepustem a skrętem do Zielkowic położona jest Elementy wiatraka można zobaczyć obecnie przy stacji paliw Jerzego Wieteski w
planie element, do którego montowane będą widoczne obok skrzydła.
już pierwsza warstwa masy asfaltowej.
dok na str: 3

Jutro iubileusz stulecia Ekonomiko
Stulecie swojego istnienia
świętował będzie w piątek
i sobotę 29 - 30 września Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4
w Łowiczu, popularnie zwany
"Ekonomikiem".

roczystości rozpoczną się w piątek

U

29 września w gmachu s7koły o gcr
dzinie 10.30. Dyrektor Zofia Szałkie
wicz opowie o stuletniej historii s7kół handlowych i ekonomicznych w Łowiczu, następnie dokonanazostanie prezentacjaksiąż
ki autorstwa byłych ucmiów i nauczycieli
pod tytułem ,,Łowicka Handlówka" - monografii specjalnie wydanej na jubileusz placówki. Książka ta ukazuje dzieje s7koly na
przestrzeni stu lat
Później wystąpi prezes Stowanyszenia
Wychowanków SzkÓł Handlowych i Ekcr
nomicznych w Łowiczu Ludomir Goździ-

kiewicz, odbędą się przemówienia okolicznościowe gości, spektakl „Ta nasza młodość"
w wykonaniu uczniów i absolwentów s7koły, zwiedzanie placówki oraz wystaw przygotowanych z okazji jubileuszu. Po zwiedzaniu zorganizowany ~e pocz.ęstunek
i spotkania towarzyskie.
Następnego dnia, w sobotę 30 września,
obchody rozpocznie o godzinie 9.00 uroczysta msza święta w intencji nauczycieli,
ucmiów i absolwentów s7koly, odprawicr
na w łowickiej katedra:. Po niej w placówce
rozpocznie się zjazd absolwentów, w którym udział weźmie 450 osób. Obejną oni
uroczystą akademię i okolicznościowe wystawy. W specjalnie przygotowanych kawiarenkach będą mogli spotkać się z dawnymi kolegami ze s7kolnej ławy, jak i z nauczycielami, porozmawiać, powspominać
itd Uroczysta kolacja zorganizowana zostanie natomiast w hotelu Zacisze o godzi(wcz)
·
nie 20.00.

n zdrowie

o

Łowicz, ul. StanisławskieQo 2
(przy Nowym Rynku naprzeciw Polo M"arketu)

Godziny otwarcia
pon.-pt. eoo.2000
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30 września 2006 roku, godz.16.00
na pływalni miejskiej w Łowiczu
lnfonnacja: o-509-06~ 720, (}.604.805463

Goleńsku.

Na pierwszym

PAN JERZY OKIEtZNA WIATR
W

w

ciągu najbliźszego miesiąca
w gminie Łowicz

Niedźwiadzie

stanie pierwsza na naszym terenie
mała elektrownia wiatrowa. Dwa
stalowe wiatraki o wysokości po
30 metrów, o mocy maksymalnej
250 kW, ·zamontowane zostaną na
specjalnie na ten cel zakupionej
działce, zlokalizowanej między torami kolejowymi a trasą nr 2. Kaź.
dy z wiatraków będzie miał trzy
skrzydła z włókna szklanego o długości 12,5 metra.

P

rzedsiębiorcą, któ1)' zdecydował się za-

inwestować w energię odnawialną, jest
Jerzy Wieteska, właściciel dwóch stacji paliw pod Łowiczem. - Je:idzi.łem trochę po
świecie i intrygowało mnie to zawsze, że
u nas w kraju nie myśli się o odnawialnych źródłach energii - mówi Jerzy Wieteska. Dodaje, że w Polsce energia z odnawialnych źródeł stanowi około 3%
wytwarzanej energii, a zgodnie ze standardami unijnymi powinna stanowić 35%.
Sam od łat interesuje się odnawialną energią, a na dachu swojego domu na os. Górki
w Łowiczu od 8 lat ma solary (baterie
słoneczne) do grzania wody użytkowej.
A wiatraki były mu od lat bliskie. - Mój
dziadek. a potem ojciec mieli wiatrak w
Świeryżu. To ten wiatrak. który stoi teraz
w.skansenie w Maurzycach. Teraz ja będę

.

miał dwa wiatraki - mówi nie bez satys:filktji.
P(} podjęciu decyzji kupił u polskiego
pośrednika 2 używane wządzenia produkcji duńskiej firmy Dencon. Wiatraki te mają
wysokość 30 metrów, wykonane sąz 3 picr
nowych stalowych elementów po I O m
wysokości każdy, skręcanych śrubami.

Montowane będą na solidnym fundamencie. Do wykonania fundamentu pod jeden
wiatrak potrzebne były 4 tony drutu i 170
ton betontL
Wiatraki zakupione przez Wieteskę uruchamiać się będą przy prędkości wiatru
4 mis, a maksymalną moc osiągają, gdy wiatr
ma prędkość 15 mis. Wiatraki mają 3 rodzaje zabezpieczeń przed nadmiernym ,,rozhuśtaniem się", dodatkowo ich pracę kon-

tiolować będzie

sterownik komputerowy.
wytwarzany przez umiejscowioną _
w nich turbinę przechodzić będzie przez
transformator własny, następnie poprzez
liczniki Zakładu Energetycznego oddawany
będzie do sieci średniego napięcia Rozliczanie odbywać się będzie na podstawie urncr
wy z Zakładem Energetycznym.
Pomiary wiatru - jakie Jerzy Wieteska
od kilku lat robił w Goleńsku urządze
niem zainstalowanym na specjalnie
w tym celu ustawionym maszcie - wskazują, że i:pieszkamy w korzystnej strefie
pod względem Wietrzności. Jest to jedno •
z lepszych miejsc na wykorzystanie siły
wiatru, bo rozróżnia się pięć stref.
Prąd

dok na str: 6

Łyszkowice

Mur ·z pustaków na drodze
odobno już ich mają. To łebki jaki.eś. wysoki 1,70 metra. Pustaki przydźwiga
Jeden wyszedł z wojska napizepustkę, li z pobliskiego placu budowy strażnicy
to siępopili i zaszaleli -mówi o zdane- OSP.
Na szczęście nie wpadli~ pomysi aby
niu z nocy z22 na23 września jeden z mieszpustaki połączyć zaprawą. lnica Gminna
kańców Łyszkowic.
Zdarzenie było nietypowe - nieznani nie jest też zbyt ruchliwa, więc do tragedii
sprawcy ustawili nocą w poprzek ulicy nie doszło. Strażacy z łowickiej jednostki
Gminnej w Łyszkowicach mur z pustaków, Państwowej Straży PoWiłej otrzymali zawiadomienie o 5.10 rano.Doro7biórlrimuru
wysłano aż 12 funkcjonariuszy. W tym samym czasie działania wykl)'wcze podjęła
też_ łyszkowicka policja Jiik informuje nas
oficer prasowy Komendy Powiatowej Per
licji w Łowiczu Leszek Okoń, sprawcy są
organizuje: .'wesela .'poprawiny .' komunie
już znani. Jest to kilku mężczyzn w wieku
.' bankiely .' imprezy okolicznościowe
do lat 20. Wszyscy są 1nieszkańcami Łysz
we własnym lokalu lub catering
kowic. W czasie popełniania przestępstwa
LOKAL KLIMATYZOWANY
DOMANIEWICE ul. Główna 5-.l!&.>"""" byli w stanie nietrzeź;wości.
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Cięiarówki

PSL będzie rekomendować

rozieidiaiq Zielkowice Z

ebranie gminnych struktur Polskiego
Stronnictwa Ludowego w Łyszko\\ti
cach, na którym ugrupowanie będzie
rekomendować osoby na kandydatów na
radnych gminnych, ma odbyć się dzisiaj,
28 wu..eśnia, o godz. 19.00 w Gminnym
Ośrodku Kultury w Łyszkowicach. Będzie
to jednocześnie pierwsze 7..ebranie po zmianie preze,<ia gminnych struktur PSL.

- Przecież to jest wiejska droga,
lokaln<J, a wiele razy ostatnio widziałem jadące przez wieś samochody ciężarowe, a nawet TIR-a na
obcych numerach jadącego w stronę Łowicza. Rozumiem, że tamta
droga do Nieborowa jest remontowana, ale teraz niszczą drogę
u nas.„ Nam wcale nie chodzi o to,
że jest większy ruch samochodów
osobowych - powiedział nam,
chcąc pozostać anonimowy, mieszkaniec Zielkowic w gminie Łowicz.

Poszkodowany tirowiec
piątek 22 wrześni.a o godz. 20.30

W

w Krępie w gminie Domaniewice,

natrasiecloŁodzi, VolkswagenGolf;

kierowany przez 60-letniego Jana P. z Kościerzyny, w czasie wykonywania skrętu
w lewo uderzony został przez ciężarówkę
DAF, kierowaną przez 49-letniego Krzysztofa W z Pabianic. Oba pojazdy jechały
w tym samym kienmku. W wyniku przewrócenia się ciężarówki złamania kości
stJ:z.ałk:owej prawej nogi doznałjaj kierowca.
Uczestnicy wypadku byli tizeżwi. (mwk)

R

=zywiście, stan poboczy na wybudowanej 5 lat temu drodze od pnejazdu kolejowego w Mysiakowie do wiaduktu
kolejowego w Zielkowicach jest coraz gorszy. Ruch na tej drodze wzrósł kilkakrotnie
pomimo tego, że nie jest to ofitjalnie wyznacz.ony i oznakowany objazd
Mieszkańcy zgłosili swoje uwagi również do radnego z Zielkowic Macitja Malangiewicza. - Ż,qdali ode mnie interwencji
na policji i u wójta. Zresztą słusznie, bo cięż
kie samochody f"O'Zjeidżąją nam drogę do
wsi, na którą długo czekaliśmy- powiedział
~ radny Malangiewicz. Pisma z prośbą
o interwencję radny wystosował zarówno
do gminy, jak i do komendanta łowickitj
policji. Zwracał w nich uwagę, że na -drodze
obowiązuje ograniczenie tonażu.samocho
dów do 8 ton, a mieszkańcy wsi regularnie
widują na drodze samochody cięższe.
Wspomniał również o samochodach z przycz.epami, które wożąpomidory i jabłka, a te,
jego z.daniem, są cJ<(ŻSZe niż 8 ton. Przez
Zielkowice jeżdżą również autobusy PKS
kmsujące na linii Łowicz- Skierniewice.
- Otrzymaliśmy pisma, a wcześniej informację od radnego. Jyllw co my mażemy zrobić? - zastanawia się sekretarz gminy Beata
Oneł. - Poszerzyliśmy pobocza na drodze
od dawnej wytwórni pasz w stronę Zie/kowiC i trochę topomogło, ale nie wszystkim się

Trup no targowisku
włoki bezdomnego mężczyzny prze-

Z

bywającego od dłuższego czasu w Ło

Dwa samochody

z trudem

mijają się

N

Około 4.50 nad ranem 21 września
policjanci patrolujący okolice ul. Mostowej w Łowiczu zauważyli z boku
kiosku z gazetami, stojącego przy tej
ulicy, zdjętą kratę oraz wybitą szybę.

48-letniego Andneja B., 43-letniego Jacka
K i 33-letniego Damiana Sz. Mieli przy sobie papierosy i artykuły spożywcze, jak
się okazało, skradzione właśnie z należą
cego do Tomasza K. kiosku przy Mostowej. Towar o łącznej wartości około 400
nformację o włamaniu patrol prz.ekazał złotych całości został odzyskany. Wodyżurnemu oficerowi na centrali, a ten bec zatrzymanych -. z których każdy był
powiadomił wszystkie inne patrole Po- pijany, każdy też wcześniej popadał
licyjne, żeby nasilić kontrole i legitymowa- w konflikt z prawem - zastosowano donie podtjrzanych osób. Wkrótce potem za- zór policyjny.
trzymano w okolicy Błoni trzechmęż.czyzn:
(mak)

w

Trzynaście mandatów w Zdunach

P

0

olicja, Inspekcja Transportu Drogowego, Służba Celna, Straż Granicma,
Żandanneria Wojskowa, przedstawiciel drogowców a nawet lekarz weteryllańi
stworzyli 21 września ośmiogodzinny
pun\d kontrolny przy trasie runner 2 na parkingu w Zdunach. Była to częf;ć policyjntj
aktji pod kryptonimem E-30, polegająctj na
prewencyjnym pilnowaniu trasy począwszy od granicy z Białorusią aż po granicę
z Niemcami. W ciągu 8 godzin skontrolowano 118 samochodów, w znacznej ~i ciężarowych, policjanci wymierzyli 13 man-

na drodze w Zielkowicach.

to podobało - mówi. Częf;ć osób zarzucało zakopał się na piaskowym poboczi.t Mieszbowiem, że poprawiając stan poboczy, gmina kańcy Zielkowic przyszli mu z pomocą, ale
zachęciła do częstszego korzystania z tej jednocześnie otrzymali od niego obietnicę,
drogi. - Niech si{ zawiesi na poboczu jeden że więcej nie zapuści się swoją cię!.arówką
z długim, to więcej tędy nie pojedzie... - za- w ten rejon.
uważył jeden z mieszkańców. Zdarzają się
aczebńkSekcjiPrewentji łowickitj Koi takie sytuacje: w ubiegłym tygodniu kiemendy Powiatowej Policji Leszek
rowca jadący samochodem ciężarowym od Okoń również otrzymał pismo napisane
strony Łowicza w Zielkowicach Góry za- w imieniu mieszkańców Zielkowic. - Będą
miast skręcić w lewo, pojechał w prawo częściej patrole z „ drogówki.", ale na całą
i musiał potem manewrować na rozwidleniu dobę tam nie mużemy nilwgo postawić. Już
dróg, żeby wycofuć. Efekt tego był taki, że dzisiaj chłopaki mają tam zaplanowaną służ-

Zatrzymani po włamaniu

I

wiczu, 43-letniego Krzysztofa' Cz„
w nocy 26 wrześni.a na targowisku
w Łowiczu patrol policji. Biegły lekarz są
dowy jeszcz.e nie wypowiedział się odnośnie przyczyny zgonu, ale prawdopodobnie była ona natma1na. Policjanci nie mieli
problemu z ustaleniem t.ożsamości denata,
ponieważ wielokrotnie go wcześniej spotykali.
(mak)
:znalazł

datów, koltjnych 13 osób pouczono, dwa
wnioski trafiły do Sądu Grodzkiego
w związku z tym, że rowerzysta i kierowca
Skody byli w stanie po spożyciu alkoholu.
Zabrane zostało jedno prawo jazdy, trzech
kierowców nie miało uprawnień do jazdy
samochodami, zatrzymane zostały 4 dowody rejestracyjne za zły stan pojazdów.
Oprócz tego Inspektja Transportu Drogowego wydała dwie decyzje administracyjne
w stosunku do dwóch kierowców samochodów TIR, którzy prz.ekroczyli dopuszczalny czas pracy za kierownicą.
(mak)

Młodą, kreatywną, pracowitą i uczciwą
osobę do działu

"

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

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

bę

i będą zaglądać do Zielkowic - powie-

działnam. Infonnacjęo poboczachdroginisz-

cwnych przez wymijające się samochody
otrzymał również dzielnicowy, który ma też
zaplanować sobie częf;ć służby w tym rejonie i zwracać baczniejszą uwagę na cięża
rówki. Kierowcom ciężarówek o nośno.ści
powyżej 8 ton przypominamy więc, że lepiej omijać odcinekremontowantj drogi pomiędzy Łowiczem a Nieborowem dalszym
objazdem - przez Bełchów i Łyszkowice.
(mak)

Kradną' przy Sikorskiego

R

adio marki NC bez przedniego panelu oraz jeden z głośników samochodowych nieznani sprawcy ukradli
zsamochoduosobowegomarkiVolkswagen
Golf; stojącego na parkingu przy ul. Sikorskiego w Łowiczu, w piątek 22 września
w godzinach przedpołudniowych. Policja
otrzymała zgłoszenie o godz. 11.05. Straty
w wysokości około 400 zł poniósł Karol A.
z Łowicza.
(mak)

Fundusz 1łoiyl doniesienie

Chciał ukraść piłkę

godnie zwcześnitjszymi zapowiedziami Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarlci Wodnej w Łodzi
jako głównyudziałowiecspólkiZakładEner
getyki Cieplnej w Łowiczu złożył zawiadomienie w Prokuraturz.e Rejonowtj w Łowi
czu o p00ejrz.eniu popełnienia prz.estęj>stwa
przez buimistr.za Łowicza Ryszarda Budzałka. O trudnościach z uporz.ądkowaniem
spraw własności spółki, która fimkcjonuje

a próbie kradzieży piłki do gry z piwnicy na os. Dąbrowskiego zatrzymany został w środę 20 września 17-letni Michał B. z Łowicza. Młodzieniec
otworzył nieustalonym narzędziem kłódkę
od piwnicy, po czym zabrał z niej piłkę
o wartości około 20 złotych. Miał jednak
pecha, ponieważ został zatrzymany przez
właściciela piwnicy, o czym poinformowana została policja
(mak)

Z

w dużtj mierze w oparciu o kotłownie i sieć
należącą do miasta Łowicza, pisaliśmy
wporr.1ednim numerze ,,NowegoŁowicza
nina". ZaI7.ąd fimduszu uważa, że burmistxz
działa na szkodę spółki, uniemożliwiając rezygnatję z dzierż.aW:ienia kotłowni, które nie
sąjuż eksploatowane, co może skutkować
problemami z rozliczeniem preferencyjnego kredytu, jaki ZEC zaciągnął na modemizatję sieci ciepłowniczej.
(mwk)

cili do podziemnego przejścia betonowy kosz
na śmiec~ który uszkodził płytki na schodach
przejścia Stratę poniósł Oddział Nieruchomości PKP w Łowiczu.
• 24 września policja otrzymała zgłosz.enie
kradzieży, do której doszło 20 września na
ul. 3 Maja w Łowiczu. Agnieszce B. z Łowicza
nieznani sprawcy ukradli z kieszeni plecaką dowód osobisty, kartę bankomatową i pieniądre
• 21 września w Bogorii Górnej w gminie w kwocie około 150 zł.
Zduny zatrzymany przez patrol policY.iny
• Tego samego dnia zgłoszona wstała krazostał 43-letni Dańusz W., który kierował
dzież tablicy rejestracyjnej o wartości około
samochodem marki Skoda Felicia pomimo 1OO zł z samochodu marki Fiat Panda
orzeczonego prawomocnego sądowego za- na ul. .z.cJumk:iej w Łowiczu.
kazu prowadrenia poja7.dów mechanicznych
• 25 września policja została zawiadomioza wcześniej:= przewinienia
na o zatrzymaniu na kradzieży sklepowej, do
• 22 września w Złakowie Borowym w której doszło w sklepie Biedronka przy ulicy
gminie Z.duny nieznani sprawcy ukradli z te- Warszawskiej w Łowiczu. 19-letni Rafał L.
renu traech różnych posesji kable. energetycz- z Kutna ukradł puszkę piwa o wartOOci 1,58 zł,
ne i kabel siłowy wraz z wtyczkami o wartOOci co zauważyła ochrona sklepu. Mienie zostało
500 zł na szkodę Hemyka J., 700 zł na szko- odzyskane, nie było wątpliwości co do sprawdę Pawia S. i 500 zł na szkodę Tomasza S.
stwa. We-zwana na miejsce policja ukarała zło.
• 23 września w Jamnie w gminie Łowicz dziej a IDancjatern w wysokości I OO zł.
kobieta i mę7.czyzna, prawdopodobnie naro• 25 września policja otrzymała zgłosz.enie
dowości cygańskiej, pod pozorem spnedaży kradzieży, do której doszło w Kiernozi.
koca, wykorzystują!: nieuwagę domowników, 17-letnia Dorota K. wykorzystując nieuwagę
ukradli .zofii i Józefowi B. pieniądre w ląc:znej Elżbiety K. ukradła jej pieniądz.e w wysokości
kwocie około 12 tys. zł.
I OO złotych oraz kartę bankomatową, przy
• 23 września na stacji PKP w Jackowi- wykorzystaniu której wypłaciła z konta Elż
cach w gminie l.duny nieznani sprawcy ZIZll- biety ~ pieniądre w kwocie 2 tys. zł.

N

• 26 września o godzinie I w nocy w Maurzycach zdarzył się wypadek drogowy, podczas którego kierujący samochodem osobowym marki Polonez 24-letni Wojciech K.
z powiatu łowickiego zjechał z nieznanych
przyczyn na ip.eciwny pas ruchu i zderzył się
z dostawczym Mercedesem. Kierowca Poloneza doznał ogólnych potłucz.eń i został zatrzymany na obserwacji w szpitalu: Obydwaj
kierowcy byli tneżwi.
- • 26 września na termie pcr.edszkola nr 2
przy ulicy Sik<nki.ego nieznani sprawcy us:zkodzili metalowe elementu zabawek na placu
zabaw i narazili prz..edszkole na straty w wysokości około

300

zł.

• 26 września policja otrzymała zgłosre
nie rozboju, do którego doszło poprzedniego
dnia około południa na ulicy Bolimowskiej
w Łowiczu. Dwóch nieznanych sprawl;ÓW po
wykręceniu rąk 52-letniemu Sławomirowi S.
z powiatu tomaszowskiego ukradli mu z kieszeni pieniądre w kwocie 1O zł.
• 26 września łowicki inspektorat PZU
złożył doniesienie o przestępstwie, które miało
polegać na wyłudzeniu przez Marzenę L.
z Łowicza odszkodowania w wysokości
11 tys. zł od ubezpieczyciela
Kroni~ opracował nadkom. Leszek Okoń,
Sekcja Prewencji KPP w Łowiczu

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 skrzynceITTailowej:redakcja@nowlow.pl:

Tomasz
Bartos

Wojciech
Czubatka

nowy
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Za·leie ich, CIJ cli ie?
Mieszkańcy
kilkudziesięciu posesji

z ul. 17 Stycznia w Łowiczu
wody, która może
spłynąć z ul. Sobockiej
i zalać ich domostwa.
boją się

C

zy jestem zadowolona ze spotkania?
Nie, bo niczego się nie dowiedziałam
nowego, oprócz tego, i.e dalej gdy popada
będ{wychodziła na ulicę w kalo=h i b171fłf
w błocie - 'powiedziała nam Krystyna Misińska, jedna z mieszkanek ul. 17 Stycznia
·To zadanie nazywa się: "gumowe sanie". O rywalizacji w różnych na os. Górki w Łowiczu, po spotkaniu
dziwnych konkurencjach podczas Turnieju Wsi Gminy Bolimów piszemy z wicebunnistrzem Pawłem Bejdą. Ten zana stronie 11 . .
pytał ją w czasie spotkania, czy chodzi
w czasie deszczu w ka!OS?.aeh po ulicy. Gdy
dok ze str. 1
odparła twierdząco, powiedział, że to znaczy, że gorzej już być nie może, a wykona-

Tym obiazdem iui się nie da
.za
W

chwilizamykaniategonumeru,,Nowego Łowic2.llnina" Uwala rozbiórka starej nawierzchni na ądcinku od skrętu
do Zielkowic do stacji paliw gazowych
w~edztwie osiedla domkówjednorodzinnych w Mysłakowie - i dlatego wspomnianym objazdem, zaczynaj~ się na ul. Klickiego tuż za rzec7lcą Zwierzyniec, nie da się
jużjeździć. Prace na tym odcinku drogi będą
prowadzone przez kilka najbliższych dni

w pełnej swukości ulicy. kilka dni powinny rozpocząć się roboty przy korytowaniu rowów.
Ponadto firma zacz.ęla prace polegające
na poszerzaniu drogi na odcinku około
4 km od przejazdu kolejowego w Mysłako
wie w stronę Nieborowa Na tej ~drogi
ruch może odbywać się odcinkami waha-

nie Sobockiej to pierwszy mak, że będzie
lepiej...

Tak wygląda różnica poziomów budowanej ul. Sobockiej i posesji
.
I 17 ~,
v•yCZnta.
przy u.

którzy są 2.llniepokojeni
sposobem wykonania ul. Sobockiej pu.ecinającej poprzecznie ul. 17 Stycznia. Otóż
Sobocka, na odcinku od ul. 17 Stycznia do
ul. Podgómej, została wywyżsrona o ok.
30cmponad poziomgnmtu, na którym stoją

jeden z mieszkańców. Tak tu bywało w latach minionych, bo bramy, jaki garaże, są na
obecnym poziomieulicy. Wodajednak:zhierala się ostatecznie w zadoleniu, na skrzyżowaniu Sobockiej.i 17 Stycznia, a teraz tego
zadolenia nie będzie. Obecny także na spotkaniu naczelnik ratuszowego wydziału inwestycji Grzegorz Pełka uspokajał mies-z-

Spotkaniezostałowrganizowanenaproś-

bę mieszkańców,

domy.-Przysi/niejszejulewiewszystkospły

, .
.
Mieczysław Sm1alek
dłowo.

(mak)

_

nie z Sobockiej na naszą ulicę, woda będzie
wlewać się do garai.y i napodwórka-mówił kańców,żedozalania,ktOCegobojąsięmieszkańcy, nie dojdzie. - Woda będzie schodzić
rynsztokiem ulicą Sobocką w dół do ulicy
Granicznej - zapewnił. Rynsztok będzie
pnecinał skrzyżowanie, nie kierując wody
w ul. 17 Stycznia
le mieszkańców to nie prz.ekonuje, bo
uważają, że rynsztok o głębokości 2 - 3 cm, o srerokości kostki brukowej, jaki
jest planowany po obu bokach Sobockiej,
nie będzie w stanie odebrać całej wody przy
silnych i intensywnych opadach deszczu.

w rodzinnych Retkach

A

-Tosięprzelejedonas.Jakpanmbezpieczy

ulice i nasze posesje by tak się nie stało?
- zapytał Pełki jeden z mieszkańców. Ani
jednak on, ani wiceburmistrz Bejda nie ~
trafili znaleźćjednoznacznej odpowiedzi, tak
samo jak nie potrafili powiedzieć na jakim
poziomie będzie znajdować się w przyszłości nawierzchnia ul. 17 Stycznia, by uniemożliwić w przyszłości spływanie wody
-z utwardzonej Sobockiej na ich ulicę. Bojeśli
na podobnym jak Sobocka, to nawierzchnia
będzie od kilkunastu do kilkudziesięciu cen-

Z czytania wierszy doktora Śmiał
ka czerpać można autentyczną radość. Jak każdy prawdziwy poeta,
tworzy on swój indywidualny poetycki świat i jak u każdego prawdziwego poety w jego wierszach
zawiera się ogromny ładunek liryki, a także poczucia humoru.
Wreszcie, jak każdy dobry poeta,
doktor Interesuje się innymi dziedzinami sztuki, w tym muzyką
i malarstwem.

aką sylwetkę twórczą Mieczysława
Śmiałka~ inny lekarz poeta
Zbigniew Kostrzewa, podczas spotkania autorskiego w OSP Retki zorganizowanego
w niedzielę-24 września.
Jak to? Poezja warszawskiego lekarza,
członka Unii Polskich Pisarzy Lekarzy, laureata statuetki za wybitne osiągnięcia poetyckie w remizie w Retkach? Otóż nic
w tym dziwnego. Doktor Mieczysław Śmia
łek urodził się w tej właśnie miejscowości,
gdzie jego rodzice mieli młyn, ana spotkanie
przybył na zaproszenie swojego siostrzeńca Hemyka Jarzębowskiego, prezesa tam- Doktor Śmiałek czyta podczas spotkania swoje wiersze.
tejszej straży.
OSP _Retki obchodziła w ubiegłym roku brzymiakolejka po autografy. Doktor Śmia- warzyszyła jego muza, żona Maria, która
100..lecie istnienia, wtedy lekarz poelanapi- łek ujął po prostu wszystkich swoim cie- także zaprezentówala swoją, bardzo kobiecą w wymowie twórcwść.
sał okolicznościowy wiersz, znajdujący się płem, delikatnością i humorem.
oktorŚmiałektoczłowieknietuzinkoPubliczność miała si.ansę zapoznać się
dziś w strażackiej kronice. Wtedy też zorwy, którego wczesną działalnością zaganizowano w ramach obchodów spotkanie z twórczością poety od czasów, kiedy pisał
z doktorem Kostrzewą, który również na- rymowane wiersze okolicznościowe, na interesował się kiedyś łowicki Urząd Bezleży do Unii Polskich Pisarzy Lekarzy. Jak przykład dla naszego papieża, kiedy roz- pieczeństwa. Ze względu na swoje pochomówi Henryk JaIZębowski, bardzo się to - począł pielgrzymowanie po świecie, iiż po dzenie pracować musiał w kopalni. w 1983
wszystkim podobało, postanówili więc zor- mx:zy najnowsze-1rudniejsze, pisanewier- roku zakładał patriotyczne Stowar.z;yszenie
ganizować także spotkanie z doktorem szem białym, pełne ludzkich słabości, ale Mazurlca Dąbrowskiego, w którym ro2'p<>iuniesień,pełnerozterekiprzemyśleń, bun- czął swoją działalność literacką, Sylwetkę
Śmiałkiem
Niedzielne spotkanie odbyło się przy tu i pogodnego, franciszkańskiego wręcz poety lekarza przedstawimy w jednym
pełnej sali. Każ.dy mógł nabyć najnowszy godzenia się na to co jest, które krytycy z najbliższych mnnerów ,,Nowego Łowitomik poety-Zamyślenia i rozterki. Po spo- literaccy porównują nieraz do twórczości czanina''.

T

tymetrów nad powierzchnią gruntów posesji.- Nie ma jeszcze jednoznaanego stanowiska, rozważamy różne możliwośd - mówił Pełka. Bejda tłumaczył, że obecna sytuacja to wynik niedopatneń i złego planowania przed 30 laty, gdy powstawało osiedle.
ieSzkańcy dowiedzieli się tylko, że
w ich ulicy planowane jest ułożenie
kostki na całej swukości ulicy, bezkrawęż
ników, ale także z rynsztokami po obu bokach. Budowa kanalizacji desz.c:z.owej była
by tam bardzo kłopotliwa Os. Górki poło
żone jest bardzo nisko i konieczne byłoby
wybudowanie drogich przepompowni. Stąd
rynsztoki i konieczność sprowadzania wód
opadowych powierzchniowo do dwóch rzeczek, na wschodnim i zachodnim krańcu
osiedla
Wiceburmistrz Bejda rozwiał jednocz.eśnie nadzieje mieszkańców na możliwość
wykonania nawierzchni w ul. 17 Stycznia
w tym roku. Radził, by mieszkańcy wnio. skowali o to do piZyszłorocznego budżetu
miasta, przed przyjęciem go przez nowo

„

m

wybraną Radę ~ejską,

W Odpowiedzi na dalsze pytania, mieszust naczelnika Grzegorza
Pełki zobowiąz,anie, że do wtorku 3 paź
dziemika da on odpowiedzi na mntujące ich
pytania ó zagospodarowanie ul. 17 Stycznia tak, by w przyszłości nie byli 'zalewani
przez wodę spływającą ul. Sobocką, (tb)
kańcy usłyszeli z

Nieborów

Alkohol - nie,_sport tak
„Nie pij wódki, nie pij wina, bo
rodzina!" ·taka właśnie
rymowanka, wymyślona przez
uczennicę piątej klasy Szkoły Podstawowej w .Nieborowie Agatę Pacler,
wygrała w konkursie na hasło dnia.
opuści cię

K

onkms byłjedną z atrakcji ,,Pożegnania lata w Nieborowie: alkohol - nie,
sport - tak", zorganiwwanego w sobotę_ 23 września Organizatorem imprezy,
w której wzięło udział około pięćdziesięcioro dzieci, był nauczyciel wf-u w nieborow- Wiele emocji wzbudziły skoki
skiej szkole Robert Chojnowski. Sam jest wzwyż.
abstynentem i od lat propaguje wśród
uczniów modę na sport, zachowanie fair play kład deprymować zawodników przed odoraz zdrowe spędz.anie wolnego czasu. Pod- daniem skoku, krzycząc ,,nie skoczysz" itp.
Zwyciężczynią imprezy została Kamila
czas sobotniej imprezy uczestnicy mogli
zatem łamać sobie głowę nad warcabami Pach z klasy szóstej, zdobywając 161 punki wymyślaniem hasła chria, a także spraw- tów. Drugi był Arkadiusz Rosak z klasy IV
dzić się fizycznie w grz.e w dwa ognie, bte- - 141 punktów, trzecia Magdalena Pacler •
gach przełajowych, grze rekreacyjnej z klasy V - 137 punktów. Cała trójka to
w ,,kwadrant", skokach wzwyż i kolarstwie uczniowie SP Nieborów. Nagrodami były
przełajowytl}. Nauczyciel bardzo zwracał torby sportowe, piłki nożne, koszykowe,
uwagę, aby rywalizacja prz.ebiegala w at- siatkowe rakietki do tenisa sto;łowe_go itp.
(~)
L
1 tkaBi~Stolikutwó~sięol- Czesława~"'~iq.filk3?!>'~fil1 .t:i''rł~i „r~· .:.J"\~··1.;li:: 1,:-,~ł • (wqz~ 1 mosferzefait,\J1ał'·: w.ewelno,eyło,~~- ,, ~
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·DZIECI
- W poprzednim roku
szkolnym moje dziecko
było odwożone ze szkoły
pod sam dom. Od września
to się jednak zmienHo- skarży się reporterowi „Nowego Łowiczanina" mieszkan. ka Karolewa Krystyna Kucharska, której syn uczęsz
cza do szóstej klasy Szkoły
Podstawowej w Bednarach.
ano szkolny bus zabiera chłop
ca spod domu, ale po lekcjach
· autobus dowO'Zi go tylko do krzyżówki w Bednarach, skiyl dziecko
ma do przejścia ponad 2,5 kilometra. Takich llCZ1liówjest więaef - dopowiada kobieta.
Zmiany związane są z modyfikacją warunków umowy z łowic
kim PKS,którywcr.ęści zajmuje się
transportem szkolnym na terenie
gminy Nieborów. Jak wyjaśnia~
nata Florczak, szefowa Gminnego

R

ż.espołuFkonomiC'lllO-Administra-

WYSIĄDĄ
cyjnego Szkół, od tego roku gmina
nie płaci PKS-owi z kilometra, ale
dla każdego z dzieci wykupuje bilet
miesięcmy. Taformajestbardzokorzystna zarówno dla firmy przewoźniczej, która za każdy bilet
ottzymuje dotację z ministerstwa
transportu, jak i dla gminy, gdyż
przynosi jej oszczędności w wysokości 3 tys. zł mięsięcznie
w porównaniu :?: warunkami poprzedniej umowy. _W przypadku
biletów miesięcznych zachodzi jednak konieczność wyznaczenia
linii autobusowych. PKS nie jeździ juź bowiem z kilometra, nie
zbacza z raz wyznaczonej drogi,
ale trzyma się wytyczonych linii.
Dzieci z Karolewa rankiem nadal
zabierane są spod domów, gdyź
jeździ tamtędy gminny bus. Po
lekcjach te same dzieci dowozi do
krzyźowki w Bednarach autobus
PKS, gdyź gminny bus zajęty jest
wtedy rozwoźeniem dzieci z SP
Nieborów.

a jeźdżące ul. Tuszewską
samochody cięż.arowe z pomidorami zwrócił nam uwagę mieszkający na osiedlu Bratkowice Waldemar~ół. Jego zd;miem
samochody z pomidorami jeż.dż.ą
zbyt ~ i zanieczyszczają drogę
sokiem wyciekającym z pomidorów
podczas transportu.
Jak ustaliliśmy, zezwolenie na
transport pomidorów ul. Tuszewską ma łowickie Zrzeszenie
Plantatorów Owoców i Warzyw,

N

któremapodpisanąumowękontrak-

G

mina ma obowiązek zapewtransport dzieci do i ze
swoich szkół, jeśli dzieci te mieszkająpowyżej trzech i powyżej czte...
nić

rechkilometrówods:zkoły(odległość
zależy

od tego w której klasie jest
nie ma jednak obowiązku
dowozić uczniów pod sam dom.
- Nie możemy przecież wysadzać
każdego dziecka przy jego domu
- mówi Renata Florczak. - Po "%auCY.eń),

rkenmucmiównakrzyińwcewBed

narach autobus ma ledwie 20 minut
na powrót do Kompiny. ponadto
gdybywjechalnaKarolew, niemialby tam gdzie wykręcić- dodaje.
W odpowiedzi na apel rodziców
wójtAndrz.ejWedewprowadziłjed

nak zmianę w kursie popołudnio
wego autobusu. Obecnie dzieci nie
wysiadają na krzyżówce w Bednarach,alepółkilometradalej,nalazy

rowce w Karolewie. Czy ta modyfikacja coś zmienia? - Już jest
wszystko załatwione- mówi mieszkanka Karolewa Irena Tomaszk:ie-

tacyjną na dostarczanie pomidorów
do zakładu Agros Nova. '.Zezwolenie dotyczy prz.ejazdu sześciu róź
nych samochodów: dwóch Starów,

nów i skrzyżowania z ul. Powstań
ców. .zdaniem naczelnika SekcjiRUchu Drogowego łowickiej Komendy Powiatowej Policji Leszka OkoLiaza,Jelczaidwóchciągnikówrol nia, która opiniowała trasę prz.ejazniczych wraz z przycz.epami. W ze- du, tadrogajestnaJllardziej bezpiecz;zwoleniu sąwymienione ichrejestra- na. - Najlepiej jest, jak samochody
cje.
przejadą skrzyżowanie Łęczyckiej
Pozwolenie dotyczy pojazdów z obwodnicą na ..yprost - mówi
wyjeżdżających z ul. Łęczyckiej, a Okoń Dlaczego jednak dalej samowięcdoslarczających owoce między chody jadą wz.dłuż duźego osiedla?
innymi z Pilaszkowa, Ostrowa, - Najmniej skrzyżowań i najmniejBochenia i innych miejscowości z szy ruch - tłumaczy naczelnik. Ze--,
tej strony powiatu łowickiego. Sa- zwolenie dla transportowców zomochody przejeżdżają slazyźowa stało wydane czasowo i obowią
nie z obwodnicą (z sygnalizacją zuje od 25 sierpnia do końca paź
świetlną) i potemjadą wz.dłużcmen dziernika. Za ewentualne szkody,
tarza, obok Intennarche, myjni sa- które mogą powstać na drodze
mochodowej, osiedlowych garaży, w wyniku przejazdu pojazdów
kościoła Dobrego Pasterza - do z pomidorami, odpowiada zrzeskrzyżowania z ul. Jana Pawła Il szenie.
(mak)
i dalej ul. Radziecką do ul. Katarzy-

Więcei„ cytryn

Gmina Bie/a'wy

Budowo wodociągu
w Borowie

NA KRZYZOWCE S

Pomidory iodq Tuszewskq
Dlaczego asfalt na jednej
stronie ul. Tuszewskiej
w Łowiczu jest ciemniejszy? Część mieszkańców
Bratkowic zna odpowiedź
na to pytanie - wystarczy
jedno słowo: pomidory.

,

•

Gmina Nieborów

ŁOWICZANIN

kończą sięjuż wkrótce
problemy mieszkańców
kilku domostw w Borowie,
któtzy nie mają wody i zmuszeni
sąją dowozić beczkowozami.
8 października rozstrzygnięty
wstanie pnetarg na budowę
wodociągu, a po tej dacie
rozpoczną się prace pray budowie
1200-metrowego odcinka sieci
wodociągowej z siedmioma
przyląc::zami. Gmina pm:znaczyła
na ten cel 50 tys. zł. Prace
zakończą się jeszcze prz.ed zimą,
(wcz)

konania odległość ok 2100m -Nie
mam już nerwów - mówi jego.matka. -Jest w Wsiej klasie, więc może
przez ten rok si{ jakoś przemęczy
-dodaje.
.
Wójt.And!7.ej Wedemówi, iżdal
sz.e pnedłużenie linii wią7.ałoby się
jednak z kosztami i komplikacjami
z dowozem do innych szkół. Jak
mówi, nigdzie nie ma takich wymogów, iż dzieci dowoż.one winny być
pod sam dom. Wiele dzieci z Piask
także musi pokonać duźą odległość
do szkoły w Nieborowie, podobnie
z Nieb9rowa ZJichodniego, z Janowic. Jak mówi, nie możepnedłużić
linii dla jednego, czy dwójki dzieci,
podczas gdy w innych c:zęściach
gminy uczniowie dochodzą i dwa 350 tys. zł otrzyma
kilometry do przystanku czy szko- z Funduszu Rozwoju Kultury
ły i nikt si~ nie skarży.
(wcz) Fizycznej, prawdopodobnie
jeszcze w tym roku, na budowę
sali gimnastycznej w S1achlewie
samorząd gminy Łyszkowice.
Wójt Włodzimierz Traut,
proponując w projekcie budżetu
prowadzenie budowy sali
gimnastycznej w Stachlewie jako
'ZJ!Śł nowych wiat autobuso- • ne wyglądem do tych, które stoją inwestycji dwuletniej - w 2006
wych stanie do końca paź.dzier- na terenie gminy Łowicz, np. w Par- i 200'7 roku- argwnentował, że
nika na kilku pizystankach au- mie. Dwie mają stanąć na ulicy To- nawetjeśli gmina nie dostanie
tobusowych w Łowiczu. Ratusz polowej; jedna: na ul. Sikorskiego do:łinamowania, sala wstanie
podpisał w tym celu juź umowę przy sklepie OSM, na ul. ł..ęczyc wykonana- tyle że w całości za
z dostawcą wiat- Z.akładem Wielo- kiej w zastępstwie istnieją.:ej blasza- pieniądze gminne. Całkowity
branżowym ,,sopel'' z Białych Ro- nej wiaty naprz.eciwk:o Prz.edszkola koszt budowy ma wynieść
r
wów. Opiewa ona na kwotę 24 tys. m 7, przy ul. Kurkowej oraz przy 859.0'J2 zł, na ten rok
zł. Wiaty będą proste w konstruk:, ul Stanyńskiego obok sklepu Ro- zaplanowano wydać 405 tys.
cji, przeszklone i zadaswne, podob- kicki.
(th) (mak).

wicz, babcia ucznia Kamila Wilkoszewskiego. - JJYstarczy. że dzieci będą wysiadać na krzyżówce
w KOrolewie, tutaj sąjuż u siebie,
znają swoje domki, znają ludzi. Gorzej było, gdy wysiadały w Be.dna-.
rach i musiałyprzechodzićprze.z tory,
ale leraz problemu nie ma. Ja też
jei.di,ę_ do pracy autobusem i wiem,
że nie może się on zatrzymywać
przy każdym domu, jakieś~
czone miejsce, do którego dzieci
docJw<ką, musi być- dodaje.
o tejzmianie dla naszych dzieci
niejest tak daleko- od naszego
titJmu do krzyi/Jwkijest 500 metrow
- mówi inna mieszkanka Karolewa
Halina Gostyńska-Najdalej majednak syn pani,Kucharskiej - zauważa. Rzeczywiście, nawet po zmianie chłopiec ten będzie miał do po-
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Pieniądze

no solę
wStochlewie

Nowe wiaty
na przystankach MZK

S

nii ·iabluszek

22 września już po raz
czwarty przy Szkole Podstawowej w Niedźwiadzie
w gminie Łowicz odbyła się
akcja pod nazwą „Jabłko - cytrynka", która ma przypomnieć kierowcom, z jaką
prędkością można jeździć

przy szkołach.

N

iestety wielu kierowców
za szybko, więc
w ciągu dwóch godzin wręczono im
16 cytcyn, prawidłowojadących kierowców było 7.'W czasie akcji policjanci z sekcji ruchu drogowego
KPP w Łowiczu mierzą prędkość
nadjeżdżających samochodów. Jeśli
zatrzymany do kontroli kierowca,
który jechał za szybko, nie popehli
innych poważnych wykroczeń,
może liczyć na wyrozumiałość policjanta. Nie dostanie mandatu, ale
wtedy do akcji wkraczają dzieci.
Mówią kierowcy, aby dbał o ich
bezpieczeńl!twO i nie jeździł tak
szybko. Za karę musi on zjeść cytrynę. Jazda prawidłowa nagradzana jest jabłkiem.
wciąż jeździ

,

Nowy LEON może być Tw6/ jut od 799 zł

miesięcznie* lub od 27500 zł w kredycie 50/50"" bez odsetek.
.

Dzieci ze

szkoły

w

Niedźwiadzie

na spotkaniu

~

asp.

Pawłem

Cichańskim.

- Prawie 1OO km/h jechal dziś re- dze i małej przerwie na -śniadanie,
lwrdzista - mówi Maria Bończak, miały one spotkanie z aspirantem
nauczycielka z Niedźwiady, biorąca Pawłem Cichańskiem z łowickiej
udział w akcji. Tymczasem w miej- drogówki, który mówił im, jak mają
scu tym dopuszczalna prędkość to się zachowywać na drodze. Po spo50 km/h w dzień (jest to teren zabu- tkaniu był czas na pamiątkowe zdję
dowany). Do udziału w akcji zaan- ciazgościemipolicyjnąHondą,którą
gaż.owano dzieci klas młodszych. Po przyjechał na spotkanie.
dw.óch godzinach kontroli na dro(mwk)

~rednie zużycie paliń'a i emisja co;. mierzone zgodnie z normą EU4: od 5,2 do 8.4 1/100 km i od 13 5
do 202 g{km. Zdjęde Jest jedynie Uustracją i nie stan(łWi a:ęśd ofe'rty, Sz:c:e-gółowe par3metry d0c$1ępne
wsalonach. ~okres i(redytu: 84 mies., wkład wtaSny: Hl%, oprocentowaole nomfoalne: 8.31%, proNl1Ja
bankowa: 2,5%. RRSO ZIJWZg:ędt>lenlem ubezpieczenia
ubezpieczenia ko!l1'1ni<acyi•l!90: 20.02%.

12Jim gwarancji f5J1at

'"""""'"'<Yinego:19,79%. ··RRSO 2uwzględ nieniem
SEFIT
auto emoción

Sf.AT Asslstance ...
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Potróino uroczystość
będzie w Łoguszewie
piątek 13 października

W

w Szkole Podstawowej
w Łaguszewie w gminie
Kocierzew odbędzie się uroczystość
nadania szkole imienia Józefa
Chehnońskiego, połączona

z wręczeniem uczniom sztandaru
i oficjalnym otwarciem sali
gimnastycmej. W programie
uroczystości przewidziano ponadto
ślubowanie uczniów klasy I, część
artystycmą oraz zwiedzanie wystawy
poświęconej patronowi.
(mwk)

Ruszył

kurs angielskiego

ztemaście osób zapisało się na
kurs języka angielskiego, który od
września ruszył w bibliotece
w Kocierzewie. Zajęcia są bezpłatne,
a odbywają się w każ.clą śr()dę od godz.
16. Kurs ma trwać 120 godzin. Biorą
w nim udział rolnicy, młodzież ucząca
się i pracująca. Zainteresowanie
zajęciami jest jednak tak duże, że - jeśli
organizatorzy to zaakceptują - może
powstanie kolejna grupa. Aby
powstała, chętnych musi być
przynajmniej 12 osób.
(

5
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Ostatnia szansa na zloienie wniosku
do pt1ys1łoroc1nego .budietu
.„

Tylko do 30 września można
wnioski do przyszłorocz
nego budżetu miasta. Część wniosków już została złożona, ale wiele z nich może trafić do ratusza
w ostatnich dniach tego tygodnia.
- Nie wpłynflo ich do tej pory zbyt
wiele - ocenia skarbnik Arkadiusz
Podsędek - Wysypu wniosków
spodziewamy się pod koniec tego
tygodnia. Zwykle wnioski do budżetu wpływają na ostatnią chwilę przed terminem - powiedział
„Nowemu Łowiczaninowi".
składać

D

o tej pory kilka istotnych wniosków
złożyłz.arządosiedlaKorabka. Wśród

nich jest wniosek o wykonanie kanalizacji
i drogi na ulicy Bocznej, wykonanie prukingu przy Urzędzie Skarbowym przy ulicy
Chehnońskiego, wykonanie kanalizacji
w ulicy Nadbzurzańskiej, dokończenie
i utwardzenie powierzchni na ulicy Dolnej,

wykonanie chodnika przy ulicy Nadbzurzańskiej. Radny miejski Kazimierz Sobieszek ponadto wnioskuje o poprawienie stanu chodnika w7.dłuż ulicy Chehnońskiego.
Ponieważ jest to droga powiatowa, miałaby
być to inwestycja wspólna miasta i powia'
tu.
MieszkańCy osiedla Górlci, razem z tamtejszym zarządem osiedla, powolali nieforma1ny Społeczny Komitet Budowy Drogi
i wnioskują o .wykonanie nawierzchni w ulicach: Nałkowskiej, Wiśniowej, Zachodniej,
Łąłcowej, Sadowej i Wyspiańskiego.
Zarząd osiedla Starzyńskiego będzie
wnioskował, podobnie zresztąjak w trakcie
tego roku budżetowego, o wybudowanie
porządnego parlcingu w szczytach bloków
7 i 8 na osiedlu Starzyńskiego w Łowiczu
oraz wyjazd zza garaży na ulicę Starzyń
skiego
Radny Dariusz Mrocz.ek ponownie zamierza wnioskować o zamontowanie w mieście monitoringu wizyjnego, czyli kamer. Po-

mysł nie jest nowy i był ·forsowany przez
Mroczka juz od dawna Jak do tej poty bez
efektu. Twierdzi też, że nie są to jego ostatnie wnioski do budżetu 2007. - Może w nie
będzie za banko popularne. ale zamierzam
złożyć wniosek o pabieranie opiatparkingo- .
wych w centrum miasta... a może tylko
w rejonie Starego Rynku? - zastanawiał się
głośno radny Mroczek.
- Malo wniosków będzie teraz zgłoszo
nych, bo to przecież już nowa rada będzie
ua.estniczyćw tworzeniu /Jud:żetiJ. Być maże
przygotujęjakieś wnioski na najbliżsT,ą sesję
(w czwartek. 28 września-przyp. red.1 ale
nie wiem eyje będę teraz zglaszał-powie
dział nam radny Krzysztof Olko.
Radny Bogdan Talarow,ili wnioskował
o dokończenie utwardzania nawierzchni na
drogach w rejonie ulicy Łyszkowickiej, zaś
radny Tadeusz ż.aczek - o zabe-zpieczenie
w budżecie na 2007 rok 20 tys. zł na wyda-

Komórki
nie ukradziono

Brak szaletu to blqd

T
podpisania porozumień sierpniowych i utwozawodowych uczcili w niedzielę 24 września członkowie Solidarności Ziemi Łowickiej. Na początek złotono kwiaty pod pomnikiem Solidarności, następnie odbyła się msza święta w łowic
kiej katedrze, po której złotono kwiaty i zapalono znicze pod pomnikiem
papieia Jana Pawła li, oddając Mu tym samym hołd jako inicjatorowi
i duchowemu przywódcy związku.
Dwudziestą szóstą rocznicę

rzenia niezaletnych

związków

Nowe stawki za odpady wgminie Sanniki
ednogłośnieradnigminySannikiprzy- trów, 15 zł za 240 litrów i 45 zł za 1100

J

litrów. Stawki te będą mniejsze o 20%
w przypadku zbierania i odbierania odpaodpadów koinunałnych i opróżnianie bez- dów w sposób -selektywny. Za transport i
odpływowych zbiorników na terenie gmi- odbiór nieczystości płynnych z szamb
ny. Maksymalne stawki za odbieranie od- mieszkańcy gminy płacić będą nie więcej
padów komunalnych ustalono w wysoko- niż 15 zł za lm3 ścieków, niezależnie od
ści: 8,50 ~ za pojemnik o objętości 120 li- odległości domostwaodOCZ)'S'lC'Zllln. (mwk)
jęli na poprzedniej

seaji uchwałę okre-

ślającągómestawkiopłatzaodbieranie

.

.

Policiant ·na skrzyiowaniu
· kierowcy zaskoczeni
Z powodu odbywającego się Drogowego, miał duże problemy z opanow niedzielę 24 września Półmara waniem sytuacji, jaka powstała na skrzytonu Jesieni, od godz. 11 do 14 wy- żowaniu. - Kierowcy zupełnie nie wieóziell
łączona była sygnalizaćja świetlna jak mają si,ę =hować. Gubili się nie tylko
na skrzyżowaniu ulic Kurkowej i Si- kierowcy starsi, ale też ,,,Jadzi, którzy mają
korskiego w Łowiczu, a ruchem prawajazdy~ '2J' trzy lata.- mówi naczelkierował policjant z sekcji ruchu nik sekcji ruchudrogoweg9 KPP w ŁowiCZJJ
Leszek Okoń. Pojaz.dymijalypolicjantaniez
drogowego KPP w Łowiczu.
tej strony, co powinny. z.arniast przejeżdż.ać,
ornimo, że był w odblaskowej kami- kierowcy zatrzymywali się na środku skrzyzelce i miał rękawice do kierowaniaru- żowania i otwierali drzwi, aby spytać, co się
chein, to wielu kierowców nie wiedziało, że stało. Kompletnie zdezorientowani byli też
powinno patrzeć na ruchy jego rąk. Sławo rowerzyści, niektóizy z nich omal nie \\-jemir Sobieszek. cJośw{adczony policjant, co chali napolicjanta. Udałosiętegouniknąćtyl
roku z powodzeniem biorący udział w Wo- ko dlatego, że funkcjonariusz zawsze z.dążył
jewódzkim Turnieju na Policjanta Ruchu ~oczyć _na bok. - Dobrze, że w doświad-

P

na

Nowy Rynek w Łowiczu
i obejrzenia tego,
co zrobiono, skłonił
młodą czytelniczkę NŁ

do refleksji.

o niedobne, że nie ma publicznych toalet - mówiła nam kobieta, która przyjeżdżadoŁowiczadoswojej mamynaurlop.
- Byłam na dużym spacerze i miałam problem, gdzie można z toalety sknrzystać, bo
jedyne taki"e miejsce jest w Parku Saskim.
Osoby przyjeżdi:ająpe do Łowicza nie wiedz4, gdzie można skorzystać z WC.
Ponieważ nie był to dla nas temat
nowy, przedstawiliśmy czytelniczce argumentację, jaką kilka tygodni temu wyłożył nam naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów w ratuszu Grzegorz Peł
ka. Mówił wtedy, że zrezygnowano
z budowy podziemnego publicznego szaletu, bo to rozwiązanie drogie, a toalety
na Nowym Rynku będą w punktich gastronomicznych, które tam powstaną.
Taka argumentacja nie'Przekonała naszej
-zinfonnacjizkronikipolicyjnejNŁdomy
rozmówczyni, która podkreśla, że punkśliła się, że może należeć do osoby z drugiety gastronornicme nie będą działały przez
prado
trafił
Telefon
go przyjęcia weselnego.
cały rok. ale tylko latem. Inną spra:wąjest
wowitej właścicielki.
(mak)

czony policjant, cierpliwy i wyrozumiały,
bo nie tylko jemu, ale też innym asobom mogłoby coś si,ę stać - mówi Okoń.

~lnikprzyznaje,~~licj~ciwŁo

N

rnidko ręczme kierują ruchem
(zwykle wtedy, gdy dojdzie do wypadku
lub kolizji). To jednak nie jest usprawiedliwienie dla kierowców, którzy nie wie&ą,
jak się 1J1Chować. Policjant kierujący rilchem
jest w tym momencie ważniejszy od sygnalizacji świetlnej i od znaków pierwszeństwa
i kierowcy powinni o tym wiedzieć. Leszek
Okoń już teraz zapowiada, że policja będzie
częściej kierować ruchem, również w dni
targowe, gdy ruch pojazdów w Łowiczujest
(mwk}
największy.
WICZU
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Po co •nioski?

Na podstawi~między innymi tych wniosków, burmistrz w terminie do 15 listopada
powinien przedłożyć przewodniczącemu
rady oraz Regionalnej Izbie Obnichunkowej
projekt uchwały budżetowej. Potem projektem budżetu zajmują się komisje rady, aż
trafia pod obrady seaji. Budżet gminy winien być uchwalony do końca roku popr.redzającego rok budżetowy, nie później jednak niż do 31 marca przyszłego roku.
Wnioski do budżetu można składać jeszcze do końca tygodnia w sekretariacie urzę
du lub bezpośrednio u skarbnika miasta.
- Wszystkie zebrane wnioski zostaną przekazane do nydziału Inwestycji, żeby naaelniekolejnegotomu,,RocmikówŁowickich". nikmógł ocenić, co trzeba konkretnie zrobić
(mak)
~omnijmy, że w tym roku wydany - powiedział nam Podsędek.

M.ożliwość wejścia

elefon, który zginął uczestniczce jednego z przyjęć weselnych, został znaleziony pr= uczestników drugiego
przyjęcia Stało się tak, ponieważ wesela
odbywały się w salach po przeciwnej stronie ulicy Powstańców w Łowiczu, a ogólnodostępny pruking, na którym stawiali samochody zaproszeni goście, był wspólny.
Jedno przyjęcie odbywało się w sali
w Syntexie, drugie - w sali wynajętej w Sobieradku, obydwa 16 września Uczestniczka przyjęcia weselnego w Sobieradku zgubiła telefon komórkowy Siemens w okolicach prukingu przy Syntexie. Znale:źli go tam
uczestnicy przyjęcia w drugiej sali. - Orkiestra kilka razy ogłaszała, że na parkingu
został znaleziony telefon, aleniktsi,ę nie zgła
szał... - dowiedzieliśmy się od uczestniczki
wesela w Syntexie. Sprawa zaczęła się wyjaśniać po opublikowaniu w poprzednim
wydaniu NŁ informacji o kradzieży w kronice policyjnej. Anna J., która utraciła telefon, była bowiem pewna, że został on jej
skradziony i z.głosiła 18 wu.eśnia kradzież
na policję. Wtedy to na policję z.głosiła się
osoba, która ma1azla telefon na parlcingu

został trzeci tom ,,Roczników'', a ich promocja odbyła się w Łowickim Ośrodku Kultury w ostatni piątek 23 września

T

korzystanie z WC w lokalach, które
w sytuacji, gdy nie jesteśmy klientami,
jest po prostu krępujące . - Jak byłam
w ciąży, korzystałam czasami z toalety
w pizzerii, ale z dzieckiem też trzeba korzystać z WC.
Pełka przekonywał nas, że miejski szalet, którego budowa pochłonęlabynawet300
tys. :zł, działałby nie dłużej niż do godz. 17
- 18, a ogródki gastronomiczne z pewnością
dostępne będą dużo dłużej. Urz.ąd Miejski
spodziewa się dużego zainteresowania dzierżawą terenu pod te ogródki. Czy jednak ich
właściciele będą zainteresowani udostępnia
niem toalet setkom turystów. Można w to
wątpić, a wtedy może się okaże się, że brak
publicznej toalety w miejscu, które ma być
jedną z głównych atrakcji turystycmych
naszego miasta, to jednak błąd
(mwk)
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dok zestr. l

WIATR
OKIEtZNA
JERZY
PAN
C

zypomiaryokażąsięwiarygodne-oka boru urz.ądz.enia, ~ montaże się za rok, bo dopiero po pełnych żu, budowy sieci energetycmej i wuczterech porach roku, różniących się bardz.o chomienia pny!ąi:zado zakładu enertakże pod względem siły wiatru, przedsię getyc:mego. Niez.ależnie od mocy

tru, ale dziwi się, że w innych ob-

biorca będzie wiedział, ile prądu wytworzy- llI7.ą(iz.enia potnebna jest koncesja
ły jego wiatraki i jaki miał z tego przychód. U~ Regulacji Energetyki, którą
Na razie deklaruje, że jeśli nie bęQ.zie się to o1nymuje się na 10 - 15 lat.
- To pierwsza tego typu inwestycja
opłacało, to wiatraki zdemontuje i ustawi
wpowiecie łowickim, samjest.em ciew innym miejscu.
kaw, jak to s;ę prznmie - deklaruje
Tadeusz Miksa, dyrektor wydziału
Po iary, koncesie
ard:ritektooiczlanegowStai ·opłacalność
rostwie Powiatowym w Łowiczu. Rosnące zainteresowanie odnawialnymi N~ [JU1Jkt na nacym terenU:
źródłami energii łatwo :zauważyć w inteme- znajd!J1e się na ul. A-!~e w Łowi
cie, gdzie nie brakuje ofert, porad bardziej · ~ <!°bre ~ są tei w Doma_i mniej praktycznych, a nawet kalkulacji n~h. A!~ w stref!e ni:
opłacalności tego typu inwestycji. Z jednej tak~~i~_-';Yćrnoze_
z takich kalkulacji wynika, że wszystkie - wsparcie ~ 1nwestyc!1 ~1
koozty wuchomienia używanego uiządz.e- po~ ~ większe zaznnia innej duńskiej firmy „Vestas", 0 mocy teresowame n1111l.
nominalnej 500 kW (czyli dwa razy więk
Korzystać z tego,
szej niż moc jednego wiatraka, który stanie
w Niedźwiadzie), wynieść mogą ponad
co dai• nat•ra
666 tysięcy złotych netto, jednak inwestytja ma szansę zwrócić się po 4 latach eksWiete~ka jest bez wątpienia pioploatacji. Wszystko powinno się zacząć od nierem na naszym terenie, jeśli cho- Elektrownia wiatrowa pod
~miaro wietrzności terenu, koncesji, wy- cizi o wykorzystanie energii wia- od brzegu morskiego.

Darłowem,

szarach, gdzie da się wykorzystać
odnawialne źródła energii, a gdzie
nie trn:ba aż tak wiele inwestować,
nie :majduje naśladowców. Pan Wieteska wraca w rozmowie do swoich
solarów.
Podgraewają one 200 litrów wody
do temperatury (JO st C. _To wystarczy na całą dobę dla 4-osobowej rodziny. Do ~j temperatury nie
opłaci się ogrz.ewać wody, ponieważ
w gnałkach osadza się kamień, który
Zflliliejsza sprawność urządzenia.
Nasz rozmówca :zerlca na zegar, jest
po godz. 9 - Już grzeją wodę. O tej
pone roku grzeją od 9 do 15; zimą
działają, gdy świeci słońce. To ban1zo
proste urządzenia. W.eyscy powinni
je mieć, nawet w blokach. Wiecie, ile
ciepłej W<XÓ' zużywa się w blokach?
Jego zdaniem solaiy nie są drogie, bo
zakup baterii i sterownika dla potrzeb
domku jednorodzinn~o to wydatek
~ 4 tys. zł. a jego montaż można
powierzyć dobremu hydraulikowi. .
Jerzy Wieteska wiele osób namakilometr
wia do rozwiązań, które w Polsce
uznawane są za niekonwentjonalne,
ale większość jego rozmówców nie ma do
tego przekonania Sam wyznaje w życiu

Tak wygląda wiatrak od środka.
zasadę „do matki po kOS7.Ulę, do ludzi po
rozum". Dziwi go nieufuość do rozwiązań
sprawdzonych i tanich, stosowanych w innych krajach od lat Będąc prz.ed laty na
campingu w Bułgarii, widziałsolarydogrza
nia wody użytkowej. A kupując sohuy na
dach swojego domu w Topoli Królewskiej
pod Łęczycą był zdziwiony widząc, że do
Polski po baterie słoneczne przyjeżdżają
Litwini. Pomyślał, że Litwini . są mądrzejsi
od nas, bo wiecl7A\, że takie mządz.enie warto
mieć, choć klimat u nichjestpu.ecież chłod
niejszy niż w Polsce.
Łowicki przedsiębiorca miał też inne
pomysły na wytwarzanie energii, jak np.
budowa elektrowni wodnej na Słudwii.
Mówi, że ze wstępnej analizy jakiej dokonał, wynika, że spadek wody w tej rzece
wystarczyłby na wytwarzanie około
1OO kW prądu. Ale na razie pomysłu tego
nie zrealizował. Wziął sięjednak za wiatraki. Jak będą wyglądać - zobaczymy
jui niedługo.

Mirosława

Wolska-Kobierecka

Angielski wKiernozi rusza od października
W sobotę 7 października odbędą
pierwsze w tym roku szkolnym
lekcje języka angielskiego w Gminnym Ośrodku Kultury w Kiernozi.

się

soby, które ucz.estniczyływ zajęciach
w poprzednim roku i chcą nadal
w nich brać udział, powinny jak najszybciej zgłosić to dyrektorce Bożenie Olczak, ponieważ będą mieć pierwszeństwo
przy zapisach. Możliwe jest zapisanie kil-

O

·Bezrobotni

sprzątaiq

ku osób do mniej licznych gn1p, ale w przypadku, gdyby wszyscy dotychczasowi
uczestnicy zajęć zapisali się w tym roku,
nowa grupa nie powstanie. Zajęcia są odpłatne, cena kursu zostanie podana podczas
spotkaniaorganizacyjnego. Lekcje odbywają
się w kilkuosobowych grupach, od godz. 9
do 18 w każdą sobotę. W ubiegłym roku
brało w nich udział 33 uczniów, najmłodsi
byli uczniami klas VI szkoły podstawowej,
(mwk)
najstarsi - µiaturzystami.

ulice

Łyszkowic

ięciubezrobotnychbędzi.espiząlaćuli- dniu Tyle wys1arcza, żeby utrzymać Łysz

P

, ceiokoliceparkuwŁyszkowicachna
mocy porozumienia pomiędzy tamtejszyrn urzędem gminy a Powiatowym
Uu.ędem.Pracyw Łowiczu. &zrobotni mają

do prz.epracowala .t;az.etTI 40 godzin w tygo-

kowice w czystości. - Niedługo ngpocznie
splZt(fanieko/ejnagrupapięciubezrobotnych.
Idzie jesień i będzie sporo pracy z utrzymaniemporz.ą4ku, szczególniewolwlicachparku-powiedziałnamwójtWłodzimierzTraut

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

~

KREDm GOTOWKOWE

Publiczność zainteresowały dawne metody przędzenia nici i tkania.

Dziedzictwo·nie tylko kulinarne
Stoiska z tradycyjnymi potrawa. mi były chyba największą atrakcją
IV Europejskich Dni Dziedzictwa
zorganizowanych w łowickim muzeum w niedzielę 24 września - stoiska poszczególnych Kół Gospodyń
Wiejskich oblegały tłumy.

ieszczuchy chętnie płaciły za
wykonane domową metodą
placki kartoflane, babki, serniki,
pierogi, tradycyjny chleb ze smalcem i skwareczkami i wiele innych smakołyków. Dużym powodzeniem cieszyła się także ustawiona w skansenie nieopodal wiejskich chat
scena, i1a której prezentowały się zespoły

M

!Udowe. Wiele osób zwiedzało też stoiska
twórców. Szczególne zainteresowanie budziło przędzenie wełny i tradycyjny warsztat tkacki.
Na program artystyczny imprezy zło
żyły się między innymi występy regionalnych zespołów folklorystycznych: Jarzę
biny z Zielkowic, Kaliny z Domaniewic,
Dziecięcego Zespołu Ludowego Kodetki
z Łowicza, Zespołu Pieśni i Tańca Blichowiacy z Łowicza. Na wspomnianej scenie
w przerwach między występami organizowane były konkursy dla publiczności: konkms wiedzy etnograficznej, konkurs wie<lzY o Muzeum w Łowiczu oraz konkurs na
przyśpiewkę ludową

Wzorem minionych edycji na dziemuzeum zorganizowano prezentacje, warsztaty i kiermasz sztuki i rzemiosła ludowego - haft, wycinanka, kwiaty bibułowe, wyroby z wikliny, przędze
nie nici. Jak co roku był też konkurs na
najciekawsze stoisko z potrawami regio· nałnymi. W konkursie pierwsze miejsce
zdobyło KGW z Kocierzewa, drugie
KGW z Zielkowic, zaś trzecie KQW
z Nieborowa. Przyznano również nagrodę specjalną dla Zespolii Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu.
Według organizatorów przez cały dzień
teren muzetun odwiedziło około 1OOO osób.
(wcz)
dzińcu

•Kwota kredytu od 800 doJ0.000 PLN
• Wystarczy ~-miesięczny staż pracy
• Minimum 650 zł dochodu netto
• Dogodny okres spłat (do 60 miesięcy)
Przykładowe

raty kredytu gotówkowego
.
na 24 miesiące
.
95 zł
2.000 PLN
235 zł
5.000 PLN
328 zł
7 .OOO PLN
468 zł
10.000 PLN

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

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

.„
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CZASU
DLA INDYWIDUALNYCH
'

Każdego

dnia od 19.00

korzystać będą mogły

w tym sezonie z miejskiej
pływalni w Łowiczu
pojedyncze osoby
wchodzące tam za
biletami lub karnetami.
'

wprowadzona na

próbę

w roku ubiezainteresowaniem, tak więc funkcjonuje również
w obecnym sezonie. Nie zmienił się system korzystania z pływalni - o pełnej
godzinie, po 40 minut.
Od początku września od godz. 8 rano
do godzin południowych z pływalni korżystają szkoły podstawowe, w ramach
obowiązkowej nauki pływania. Od paź
dziernika grafik stanie sięjeszcze bardziej
głym, cieszyła się dużym

popmxlnim sezonie, w poniedziałki
i czwartki aż do godz. 20, pływal- pływackie i studenci Kolegium Nauczynię zajmowały szkółki pływackie. Od cielskiego. Kolegium Nauczycielskie zajpaździernika .ulegnie to jednak zmianie mować będzie basen od godz. 13.30 do
i pojedyncze osoby będą mogły korzy- 17.00, szkółki od godz. 17.00 do 19.00.
Mimo napiętego grafiku, osoby z bistać z basenu zawsze od godz. 19 do 21,
letami lub karnetami korzys~ będą moa w piątki do godz. 22.
Jak mówi dyrektor obiektu Waldemar gły z pływalni także w godzinach połu
Szkup, dodatkowa piątkowa godzina, dniowych. Taka możliwość istnieje we

W

napięty, gdyż zajęcia rozpoczną szkoły

Kiedy Sybiracy przy·idą tu_no spacer?
uwzgfi:dnićw budżecie

Łowiaawystarcmj~

ilość pienifózy na ul.

Sybiraków, aby żyj(#:)'jeszcze Sybiracy mogli się nią przejść
- z taką prośbą Rysi.ard Piskun zwrócił się do władz
miasta 18 września na akademii w I W, na której obecni
byli Sybiracy. Ryszard Piskun jest prezesem łowickie
go Kola Związku Sybiraków,
którepowstałowlutym 1991

ul. Kaliska 5, 99-400 Łowicz

u~~

NAUKĘ

ZAPRASZA

GRY NA INSTRUMENTACH

~Akordeon
~ Elektroniczne

instrumenty klawiszowe:
- keyboard
~ Gitara: - akustyczna; - klasyczna'rY.
~Fortepian

~ Perkusja

~Skrzypce

duio

policji wyjaśnia, że choć trwała ona od 4 do
15 wu.eśnia, to spotkania z uczniami czy
kontrole sz!!:olnych autobusów trwać będą
dłużej. W 41 spotkaniach z dziećmi brali
udział policjanci z sekcji ruchu drogowego

FUNDACJA SFOW

~==il~~

razi~

na droga do s7.koły". Rzecznik łowickiej

OŚRODEKDORADZTVłAIDOSKONALENIAKADR

11 .„

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 200612007
;;;
INFORMACJE POD NUMERAMI TELEFONÓW ~
tel. 046/837-62-44, 837-33-26, kom. 0-604 782 481

na gminne drogi

Z

w

O

sięnategorocznąakcjępolicxjną,,Bezpiecz:-

rok.IL Jego działalność polega Tak wygląda nawierzchnia i pobocza ulicy Sybigłównie na skupieniu środowiska osób, które z Polski raków w Łowiczu.
były deportowane wgłąb
Z.SRR Dzięki staraniu łowickiego koła w Powstała kilka lat temu jako alternatywna
fatach 90-tych w Łowiczu osiedliły się 4 dla ruchu pojazdów w związku z ograniczepolskie rodziny po prajcidzie z Kazach- niami wprowadzonymi na ul. Zduńskiej. Nie
stanu, a w kościele Ojców Pijarów odsłoni~ miała jednak tyle szczęścia, co ul. Konopacta została tablica upamię1niająca Sybiraków. kiego, powstała na południu ul. Zduńskiej,
Koło liczy obecnie około 20 osób, choć zda- która wyłożona jest nową kostką, Na poborzało się, że skupiało 25. Obecnie należą do czach ul. Sybiraków rosną okazałe łopiany,
niego również osoby młode, które praj~ konopie i inne chwasty, nie brakuje mm śmi~
ci. Spaceru 1ą ulicą nie polecamy ani starchały do Polski dziesięć lat temu.
Ulica Sybiraków znajduje się w centrum szym, ani młodszym Sybirakom, bo droga
(mwk)
miasta, łączy ul. Podrzeczną z ul. Kozią. jest bardzo nierówna

Tłuczeń

Prace drogowe
wgminie Chąśno

potkania z uczniami klas I s7.kół podstawowych i gimnazjów, kontrola bezpiecz.eństwa ruchu pIZy szko1aą1, zwłaszcza parlc.owania, kontrole pojazdów osobowych, których rodzice dowożą dzieci do
s7.kół, a także kontrole gimbusów - złożyły

rosimy o to, aby

Gmina Bielawy

- minimum cztery godziny tygodniowo.
końcem tygodnia rozpocząć się miało .:
Wtedy jest taniej, gdyż jedna godzina kosznawożenie tłucznia na nieutwardz.one
drogi .gminne kilkunastu wsiach na
tuje 6 złotych. - Ta forma cieszy się wciąż wielkim powiedzeniem - mówi dyrektor. terenie gminy Bielawy. z.a 60 tys. złnadrogi
- Z podsumowania za minione osiem dojazdowe do pól, i nie tylko, nawiezione
miesięcy wynika, iż sprzedaliśmy w tym zostanie 1OOO ton tłucznia Dodatkowo, na
czasie 5.460 karnetów i tylko 448 biletów niektóre typowo polne drogi nawiezionych
zostanie 30 ciężarówek żwiru. Prace po-dodaje.
(wcz)
W weekendy basen czynny jest od trwają około 2 tygodni.
godz. 10 do 21. W godz. 13 - 14 osoby
dorosłe kupujące bilety zapłacą 6 zł,
w pozostałych godzinach, normalnie 10 zł.
Nowo&:ią, będzie od paź.dziemika aerobik w wodzie. Dotychczas instruktorka
ddano w ostatnm";. czasie do użytku
Monika Śmiałek prowadziła klasyczny
1,5-kilometrowy 'fragment asfaltu
aerobik w sali gimnastycznej" obiektu,
na odcinku drogi gminnej Sierżniki
od tego roku wzbogaci zajęcia o jego
wodną wersję. Grafik zajęć nie został - Goleńsko. Ponadto nawieziono żużel na
podobny odcinek gnmtowych dróg dojaz- _
jednak jeszcze ustalony.
sali
wciąż prowadz.one będą: nauka dowych do pól w tamtym rejonie. Koszt
Na
Przedpołudnia na pływalni spędzają
tańca (niedziela w godz. 16 - 18) i zaj~ prac wyniósł około 300 tys. zł. Oddano takuczniowie szkół podstawowych
karate (środa, piątek, godz. 18 - 20.30). że do użytku niewielkie odcinki asfaltu
wtorek i czwartek o godz. 13.00 i w pią Od paUlziernika zajęcia rozpoczyna też wcentrum~-m. in pIZyboisku;Urzę
tek o godz. 13.00i 14.00.
- w soboty od godz. 17 do 18, po raz pierw- dzie Gminy i in Prace kosztowały 117 tys.
zł. Wszystkie roboty wykonywało łowic
Ceny biletów nie uległy od tego sezonu szy - Studio Tańca Łódź.
zmianie. Wciąż za pojedynczy bilet do(liU} kie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno
- Drogowych.
(liU)

Na
S

P

rośli płacić będ4_ 1Ozłotych za godzinę,
a dzieci, młodzież, studenci, emeryci itp.
2 złote za godzinę. Oczywiście dorośli
mają możliwość wykupienia karnetu

pouczeń

Jaśniej wgminie Bolimów

KPP Łowiczu oraz pracownicy ogniw prewencji w gminach, którzy prowadzili też
kontrole bezpiec~a przy szkołach.
Skpntrolowano 29 pojaz.dów, w więkswści
osobowych. W 8_przypadkach pouczono
kierowców, którzy dopilnowali, aby dzieci
7.llpięły pasy bezpiecz:eństwa, ale sami ich
nie 7.llpięli. W C111Sie trwania akcji odnotowano 116 wykroczeń drogowych pIZyszkołach, naj~ ,,grzechem" było parlrowanie w niedozwolonych miejscach i nadmierna Pf!<dkość. Nałożono 39·mandatów,
77 kierowców pouczono.
(mwk)

W

Nowa koparka czyści rowy
Dwadzieścia

kilometrów rowów gdzie rowy są naprawdę zniszczone lub ni~
na terenie gminy Bielawy odnowi do mal całkowicie zanikły, także ich odbudozimy zakupiona przez Urząd Gminy wę. Roboty spowalnia potl7.eba wycinania
sporego nieraz zakrzaczenia Nic dziwnego,
koparka.
na terenie gminy Bielawy są to pierwsze tak
race rozpoczęły się całkietJJ. niedawno, poważne roboty od około 20 lat
Nowa'koparka zakupiona została na poa już zrobiono 3 kilometry rowów.
Obecnie ko~ pracuje na odcinku Seligi- trz.eby gminy na początku września. Jest to
- Helin, następnie wróci do Piask Banko- model Atlas 13.04, rocmik 1992 - kosz.to..
(wcz)
wych. Prace obejmują odmulanie i w~, wała 73 tys. zł.

P

•najwyższa jakość
•najniższa cena

PHU„MARON"
Łowicz, Nowy Rynek 8 (wejście od ulicy Ciemnej)
Tel. (046) 837-90-69
R-1284

cacl:J.Swalmkitj,~,Famej, Ułańskitj,

Gnmwaldzkiej, .żabiej, Koziej, :l.astodolnej i
Wodociągowtj. W Woli Szydk>wieclcitj wymienioro lOlamp, w J~-44, w Ja.mn.
nej - 17, w Huminie-Miz.erlc - 21, w Bolitrowskiej Wsi- 25, wWók:eł.miedcitj- 31.

Gmina Łowicz

Węgiel będzie od.Kapusty

Gmina Bielawy

DKNA
VEKA·

gminie Bolimów wymieniono ostatnio 177 lamp ulic:znych na nowe,
energooszcz.ędne. Wszystkie wsie
tej gminy mają obecnie nowe oświetlenie.
62 Janwwymienicn> w Bolimowie, na uli-

l 701on węglagminaŁowiczkupidos:zkol
nychkolłowni w Jamnie, Zielkowicach, Dąb

kowicach Dolnych i w Wygodzie od firmy
„Cegmar" Mariana Kapusty z Łowicza.
Gminabędziepłacićzawęgielgatunkultypu

,,kootka" 515 złotych za tonę brutto. Finna
przetarg na sezon ' grzewczy
2006/1007. Pierwsza do§tawa węgla ma wstać :zrealizowaiia w tenninie do 15 paź.dzier
nika, chuga do 20 lutego przyszłego rok.IL P<>:zostałe szkolne kolłownie w gminie Łowicz
zasilane sąolejemopałowym,naktóry gmina
równieżWrganizowałaprz.etarg.
(mak)
wygrała

~~Ez!Q~~~~.
NIA
~i
Łowiczu
Budownictwa w
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OFERUJE PAŃSTWU
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studnie kanalizacyjne:
- szczelne łączone na uszczelkę
- łączone na zaprawę
stropy teriva
kręgi, przepusty

• kostkę brukową
•bloczki betonowe
• pustaki zasypowe

· •nadproża

•galanterię betonową

99-400 Łowicz, ul. Kaliska 103,
tel. (046) 837 32 79, 837 41 38, fax 837 47 98
e-fl1all: SIB@wlilkhaus.com.pl;
internet: http://www.winkhaus.com.pl/slb

!

Zapraszamy w godz. 7.IJ0..17.00

WSAMOCHODACH:• osobowych
• ciężarowych • autobusach
czynne: pn.-pt. 7-21, sb. 8-14
tel. (046) 837-94-50

POSZUKUJEMY z okolic Łowicza i Głowna

PRACOWNIKOW
PRODUKCJI
do firmy farmaceutycznej
Kontakt: ACTIVE PLUS, Łódź, ul. Kopcińskiego 41.
Tel. (042) 632-93-53
R-1301

Firma transportowa

OIIMIEWARl

ZATRUDNI

KIEROWCĘ

KAT. C+E

z doświadczeniem, min. pół roku
Tel. 0602-187·612

R·131

IM

POMYŚLEĆ JUŻ TE-~fr1 ŁOWICZ
V ARMII KRAJOWEJ 14 Tel. 0461837-55-41, 0461830-24-93,
o502 328 818
0608-600-481 w odz. 9.00-17.00
o

cS?
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Dziwna ·historia

leśnego

przetargu

Dlaczego leśniczego
z Nieborowa wykluczono
z przetargu na leśną

a prokuratura to postanowienie zatwierdziła. Na tę decyzję Małecki złożył zaża
lenie do Prokuratury Okręgowej w Ło
dzi. Ta nie przychyliła się do zażalenia
i zgodnie z procedurą przekazała je do
Sądu Rejonowego w Skierniewicach.
W piśmie do sądu leśniczy wymieni!
wszystkie nieprawidłowości w procedurze, ale zwrócił też uwagę, że ani Prokuratura Rejonowa, ani policja nie dokonały
niemal żadnych czynności sprawdzają
cych w tej sprawie.
To nie pomogło. Postanowieniem
z 1O stycznia 2005 sąd nie uwzględnił
zażalenia. W uzasadnieniu napisano, że
brak jest podstaw do stwierdzenia, że którakolwiek z osób nadużyła uprawnień
bądź nie dopełniła obowiązków w związ
kil z prowadzonym przetargiem.

nieruchomość, łamiąc

w ten sposób prawo?
Dlaczego działkę
i budynek sprzedano
tanio komuś innemu,
choć on oferował dużo
więcej? I dlaczego
nieruchomość została

szybko odsprzedana
prywatnemu
przedsiębiorcy, który
z lasami nie miał nic
wspólnego?
istoria, która powinna stać się przedmiotem ponownego zainteresowania prokuratury, zaczęła się wiosną roku
2004, gdy Nadleśnictwo Skierniewice
ogłosiło przetarg na sprzedaż nieruchomości Zygmuntów pod Nieborowem, na
którą składała się dawna gajówka i prawie
2700 m2 gruntu. Nieruchomość zamieszkiw\lł przez dłuższy czas gajowy, od pewnego jednak czasu stała pusta. Nadzór nad
nią sprawował leśniczy Zbigniew Małec
ki, wieloletni pracownik Lasów Państwo
wych, obecnie już rencista. Gdy Nadleśnictwo powiadomiło go o planowanym
przetargu - a miał to być przetarg ograniczony, kierowany w myśl ustawy o lasach do emeajowanych pracowników
Lasów Państwo~ch - złożył swoją ofertę. Proponował za tę nieruchomość
201 tys. zł, jednak w związlCu z tym, że
przepracował w firmie ponad 20 lat, mógł
liczyć na 90% zniżki.
_ Otwarcie ofert miało się odbyć 18 marca 2004 w siedzibie nadleśnictwa. Wadium, w wysokości 1580 zł, należało wpła
cić do 17 marca do godz. 15.00 w kasie
nadleśnictwa lub na wskazany rachunek bankowy w banku BGŻ w Łowiczu. Zbigniew
Małecki skorzystał z tej drugiej możliwości,
tyle że pieniądze wpłaciło za niego - ze swego konta, ale z wyrażnym wskazaniem na
czyją rzecz i na jaki cel - małżeństwo Elżbie
ta i WitoldK. z Łowicza, w ramach wzajemnych, prywatnych rozliczeń. Na otwarcie
ofert Małecki się nie wybierał, bo w_regulamin,ie przetargu nie napisino, że można być
przy tym obecnym, nikt z komisji go też
o takiej możliwości nie powiadomił. Przeciwnie nawet - leśniczy twierdzi, że czło
nek komisji Małgorzata F. wprost mówiła
mu, że podczas przetargu obecnym być nie
wolno.

ontroler

przeprosił,

nadleśaictwo

H

Ale uparty

leśniczy

nie

nie
rezygnował.

Zwrócił się najpierw do Regionalnej, a po-

Osoba, która
prosiakiem_".

wygrała

Fałszy"'J

przetarg na

gajówkę,

pretekst

Jakież było rozgoryczenie leśniczego,
gdy ko~sja przetargowa powiadomiła
go, że jego oferta została odrzucona, rzekomo jako niezgodna z regulaminem przetargowym. W protokole przetargowym
napisano, że wadium nie wpłynęło
na konto nadleśnictwa, przyznając
jednak, że nadleśnictwo posiada potwierdzenie wpłaty wadium w odpowiedniej
wysokości, dokonanej przez Elżbietę K.
- tyle że ta osoba nie była uprawniona do
nabycia nieruchomości w przetargu ograniczonym i nie składała oferty. Tyrricnisem na formularzu przelewu było wyraźnie wpisane, że chodzi o wpłatę na
rzecz Zbigniewa Małeckiego.
Nie tylko powyższe stwierdzenie zawarte w protokole budzi zastrzeżenia.
Sam protokół dowodzi też, że przetarg
odbył się z pogwałceniem regulaminu:
sporządzono go 19 marca (przy założe
niu, że jest to data prawdziwa; na protokole nie ma godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy komisji), zaznaczając
w tekście, że decyzję o-wykluczeniu Małeckiego podjęto tegoż 19 marca, po telefonicznym zasięgnięciu info~cji od radcy prawnego - a tymczasem w regulaminie napisano, że komisja przetargowa ma
zakończyć pracę w dniu 18 marca.
Co więcej, trzy dni później Nadleśnic
two S~erniewice w odrębnym piśmie po-

szybko ją

odsprzedała. Dziś mieści się

wiadomiło Małeckiego, że jego ofertę od-

rzucono, przy czym w piśmie stwierdzono, iż nastąpiło to dlatego, że do
godz. 9.00 19 marca nadleśnictwo nie
otrzymało przelewu wadium na swoje
konto. Napisano też, że dokument przelewu, załączony do oferty leśniczego nie
mógł spowodować wpływu pieniędzy na
rac!iunek nadleśnictwa, rzekomo dlatego,
że numer rachunku konta zleceniodawcy
(Eltbiety K.) nie jest numerem rachunku
zleceniodawcy wpisanego na blankiecie (le-

tam

oberża

„Pod

złotym

cizi, że rozporządzenie, w oparciu o które
przeprowadzano przetarg, nie przewidywało procedury odwo@wczej.

Organy ścigania
. nie ścigały
'

śniczego Małeckiego).

Wydawałoby się, że tak oczywiste zła
manie prawa winno skutkować, po interwencj~ szybkim unieważnieniem przetargu
i wszczęciem procedury sprzeQażowtj od
nowa. Nic bardziej mylnego. Organy ściga
nia, do których Małecki się zwrócił, \Y)'ka-

Oba te stwierdzenia są fałszywe. Zbigniew Małecki uzyskał w ciągu kilkunastu
dni następujących po przetargu oficjalne,
pisemne potwierdzenia z banków,
że przelew w kwocie wadium, zlecony
w dniu 16 marca w Banku Spółdzielczym
Ziemi Łowickiej, dotarł na wskazany rachunek jeszcze w dniu 17 marca, a więc na czas.
Po drugie, uzyskał stanqwisko bankowego
radcy prawnego, przypominające, że art. 518
kodeksu cywilnego stanowi, iż osoba trzecia może dokonać zapłaty za inną osobę,
a wierzyciel nie może odmówić przyjęcia
świadczenia, jeśli jest ono wymagane.
I jeszcze jedno: w piśmie z 22 marca,
informując)'IT) o odrzuceniu oferty, nie pouczono leśniczego - a było to obowiątlciem
- że może zaskarżyć czynności związane
z przeprowadzeniem przetargu do wojewody, bo przetarg dotyczył nieruchomości
Skrubu Państwa. Nadleśniczy Mateja twier-

w sierpniu 2004 Prokuraturę Rejonową
w Skierniewicach o popełnieniu przestęp
stwa, Małecki zwrócił uwagę, że - po
pierwsze - poświadczono nieprawdę, jakoby wadium nie dotarło na czas, po drugie, działano na jego szkodę, po trzecie,
spowodowano . szkodę majątkową dla
Skarbu Państwa, bo Henryka J., która
w przetargu działkę kupiła, zapłaciła za
nią 9.700, a nie 20.000 zł, ile by zapłacił
on. Po czwarte wreszcie, twierdził leśni
czy, działano. w celu osiągnięcia korzyści
finansowej, bo-jak się'dowiedział- Henryka J. szybko odsprzedała działkę z zyskiem osobie trzeciej. Dziś w dawnej gajówce mieści się, oddana niedawno do
użytku, oberża ,,Pod złotym prosiakiem".
Komenda Miejska Policji w SJ:cierniewicach, działająca na zlecenie prokuratury, odmówiła wszczęcia dochodzenia,

zały się dziwną indolentją. Zawiadamiając

tem do Naczelnej Dyrekcji Lasów Pań
stwowych. Opinie, jakie stamtąd uzyskał,
nie pozostawiają złudzeń, że w tej sprawie w sposób ewidentny złamano prawo, a on sam jest tu pokrzywdzonym.
23 maja 2005 roku dyrektor Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi
Jerzy Piątkowski napisał mu, że po zbadaniu sprawy wie, iż błędnie nie wzięto
pod uwagę, że wadium mogło być wpła
cone przez osobę trzecią. Przyznał,
że ten błąd miał wpływ na wynik
przetargu. Uznał jednak, że unieważ
nienie już zawartej umowy sprzedaży
gajówki jest niemożliwe, a wszelkie sankcje wobec winnych zaistniałej sytuacji
ograniczył do zwrócenia uwagi na zaistniałe uchybienia nadleśniczemu.
Kilka miesięcy później, 26pażdzierni
ka 2005 roku, Małecki odebrał pisemne
wyniki inspekcji, przeprowadzonej w odpowiedzi na jego skargę przez Głównego
Inspektora Lasów Państwowych Ryszarda Nowakowskiego. Inspektor stwierdził,
że leśniczy zbyt późno podjął działania
wyjaśniające przebieg przetargu, jednakże potwierdził ustalenia Regionalnej Dyrekcji, że błąd został popełniony. Uznał
też, że - choć nie było w 2004 roku formalnego zakazu kupowania nieruchomości po preferencyjnej cenie przez pracownika, a następnie ich odsprzedawania
z zyskiem - takie postępowanie jest naganne, bo nie taki był cel zapisów o preferencyjnej sprzedaży w ustawie o lasach.
Inspektor wystąpił więc do dyrektora
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo
wych w Łodzi o wyciągnięcie wniosków
w stosunku do pracownika, który nieruchomość kupił, a potem sprzedał.
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To jednak było wszystko. Żadnych
konsekwencji wobec innych błędów, które uderzyły w niego, pokrzywdzony się
w piśmie inspektora nie doczekał.

la sui
Jeszcze inne światło na to, co działo
przetargu, rzuca oświadczenie
spisane przez Witolda K. Twierdzi on,
że na drugi dzień po wpłaceniu wadium
na rzecz Małeckiego, zadzwoniła doń pracownica Banku Spółdzielczego Ziemi
Łowickiej, informując, że byli w banku
przedstawiciele nadleśnictwa w osobach
przewodniczącego komisji przetargowej
oraz księgowej. Kwestionowali oni waż
ność operacji przelewu wadium na_ rzecz
Małeckiego oraz nakłaniali do napisania
oświadczenia, że dokonana operacja bankowa jest nieważna. Witold K. udał się
więc do banku, gdzie te wiadomości potwier.dziła mu wiceprezes banku. Skontaktował
się więc z Małecl<lm i stwierdzili, że udadzą
się do nadleśnictwa, by wyjaśnić nieporozumienie dotyczące wadium.
Do Makowa, gdzie jest siedziba nadleśnictwa, zajechali około 10 rano 19 marca.
Po niecałej godzinie oczekiwania, przed budynek zajechał przewodniczący komisji
przetargowej Jan P. Słysząc od obu gości,
że zastosowana forma wpłaty wadium jest
prawidłowa, P. się zdenerwował, przestał
odpowiadać na pytania, riie poinformował
czy przetarg już został rozstrzygnięty,
a w końcu wyprosił gości z gabinetu.
To nie świadczyło, w oczach leśnicze
go i Witolda K., o bezstronności przewodniczącego, wprost przeciwnie. Udali
się więc do nadleśniczego Lesława Mateji
z tymi samymi wyjaśnieniami. Ten
przyjął ich grzecznie, wysłuchał i zobowiązał do wnikliwego zbadania sprawy.
Jego zape"".nienia utwierdzały oferenta
w przekonaniu, że skuteczność przelewu wadium nie będzie już kwestionowana. Dziś wie, że się mylił.
się wokół

Wie też, że ludzie wokół niego nie są
tacy jak wcześniej. Gdy rozeszła się

już

wieść, że

sprawy przetargu nie zostawi,
z nadleśnictwem korespondencję, która dziś zajmuje grubą teczkę,
gdy zaczął się radzić prawników - pracownicy zaczęli go uni.Kać. On, najbardziej lubiany mężczyzna w całym nadleśnictwie, człowiek, którego słychać
było - gdy przyjechał do budynku administracji - jak rozmawiał z każdym,
dziś jest unikany.
Gdy wejdzie do nadleśnictwa przymykają się- drzwi, cichną rozmowy,
a znajomi, którzy wcześniej 1icznie go
odwiedzali, jakoś nie mogą znaleźć czasu, by złożyć wizytę. Każdy boi się, by
go „góra" nie zauważyła z Małeckim, bo
pracę w lasach stracić łatwo, a znajomość z niepokornym rencistą w utrzymaniu stanowiska nie pomoże.
Mimo to Zbigniew Małecki nie rezygnuje. Zebrał więcej dowodów popeł
nienia przestępstwa i ponownie, przed
kilkoma dniami, złożył w prokuraturze
zawiadomienie o popełnieniu przestęp
stwa. - Nie chcę jednak, bym ujawniając
tę sprawę zaszkodził w czymkolwiek
osobie trzeciej - deklaruje. Ani Henryce
J., którą pamięta jako arcysympatyczną
osobę, ani łowickiemu przedsiębiorcy,
który kupił od niej gajówkę, a którego
odwiedził i o wszystkim opowiedział.
Jeśli jednak nie oni stali za ustawieWłaściciel punktu podczas osuszania wraku malucha. Wszystkie płyny wysysane są do specjalnego ·zbiornika.
niem przetargu, to kto? Jaki był motyw
jego wykluczenia? A może po prostu niechęć do jego osoby? - zastanawia się le•
śniczy. Wie jednak, że z dochodzenia
swoich racji nie zrezygnuje. Nawet już
nie po to, by móc ponownie starać się
o tę gajówkę. Nadleśnictwo urządza wiele przetargów. Ile z nich przebiega tak,
o tym samym imieniu i nazwisku prowaOsuszone auto kierowane jest do rozjak ten? - pyta się leśniczy.
Sąsiadów takich miejsc
dzącą skład złomu w Zdunach).
biórki na halę demontażu, gdzie ,,rozbieTa odpowiedź ciekawi nie tylko jego. można zrozumieć.
Wypracowanie dzisiejszego standardu rane jest'', jak to się potocznie mówi, na
Na nasze pytanie, czy w innych przetargach prowadzonych przez Nadleśnic- Mająjuż dosyć czarnych, kosztowało go dużo starań i jesz<:ze wię- czynniki pierwsze. Również w tym przycej. pieniędzy, gdyż wymogi jakie musiał · padku wszystkie części auta, które nie
two Skierniewice, oferty otwierane są smrodliwych chmur
spełnić, określa szczegółowo ustawa. będą złomowane - a więc opony, tapicerrównież pod nieobe.cność oferentów,
nadleśniczy Mateja odpowiada wymi- dymu unoszących Się
Różne dokumenty, w tym ocena oddzia- ka itd. - są magazynowane, po czym odływania na środowisko, kosztowały go biera je uprawniona do tego firma. - Mamy
jająco, że „obecność oferentów przy nad ich okolicą.
od 2,5 do 4 tys. zł za każdy.
podpisane umo»y z firmami z Pruszkootwarciu ofert jest ich prawem, lecz nie . Jest cieniu dzień,
obowiązkiem i warunkiem koniecznym
ł''T
Plac, na którym składowane są ocze- wa, Warsza»y, Kutna. Za odbiór niektódo przeprowadzenia tej czynności".
chcieliby przewietrzyć
kujące na rozbiórkę auta, wyłożony zo- . rych rzeczy trzeba im zapłacić, za inne
gdy

zaczął

•

NIE MOZNA BYLE GDZIE

Wojciech Waligórski

mieszkanie, posiedzieć
na zewnątrz
na ławce, ale '?ie mogą,
gdyż w sąsie.dztwie
ktoś.spala stare opony,
plastik, części tapicerki.
stnieją na terenie naszego powiatu miejsca „umilające" życie sąsiadom, których z całą pewnością nie można nazwać
stacjami demontażu pojazdów, a które jednak tym procederem się zajmują. Aby
przekonać się, jak powinien wyglądać
szrot działający zgodnie z prawem, dotarliśmy do jedynego w całym powiecie
łowickim przedsiębiorcy, który posiada

I

wymaganą koncesję.

stał

szczelnie specjalną folią olejoodporną, znów oni nam płacą, tak to fankcjonuje

następnie

wybetonowany. Przedsiębiorca
separator ropopochodny - urządzenie przeznaczone do oddzielania związków ropopochodnych zawartych w ściekach - a także dużą wagę.

- opowiada właściciel.

zainstalować też musiał

Nic nie wsiąka w glebę

Nieuczciwa konkurencia
Da~ek ocenia,. iż w powstanie swojego
punktu zainwestował około 350 tys zł,
nie licząc pracy żony nad sprawami papierkowymi i załatwiania wszystkich,
żmudnych nieraz formalności. Co powie
na to, iż ~a te.renie naszego powiatu funkcjonują szroty robiące to samo, co- on,
ale bez koncesji i spełnienia opisanych
wcześniej procedur? - To jest nieuczciwa
konkurencja - nie kryje swojego oburzenia. - Gdyby nie poniesione już nakłady

-Auto kierowane jest na w plac wpełni
szczelny. Może tam sobie stać. nie ma
możliwości, aby coś wsiąknęło w glebę.
Mamy klientów, którzy kupują u nas róż
ne części, z pominięciem jednak tych, których powtórne użycie zagrażać może ży
ciu kierowcy, czyli na przykład części ukła
du kierowniczego, pasów bezpieczeństwa, i poświęcony czas, pewnie bym z tej dziaczy części instalacji gazowych. Tych- nie łalności zrezygnował. Boli mnie, kiedy ktoś
mówi: i po co to wszystko? Trzeba by/o
wolno nam sprzedawać - mówi Dałek.
W trakcie rozbiórki najpierw auto zostaje robić tak jak inni, na dziko.

Bardzo łatwo jest sprawdzić kto ma, osuszone - wszystkie płyny usuwane są za
a kto nie ma koncesji na recykling pojaz- pomocą specjalnych osuszarek, urządzeń
dów wycofanych z eksploatacji. Wykaz wysysających oleje, płyn hamulcowy i chło
koncesjonowanych stacji znaleźć można na dzący, płyn ze spryskiwaczy itd. do odstronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wo- dzielnych zbiorników. Osuszarka taka ma
jewódzkiego, wchodząc na podstronę Wy- pojemność 80 litrów. Następnie każdy z
działu Środowiska i Rolnictwa. Wykaz ak- płynów zbierany jest w oddzielnych potualizowany był ostatni raz 8 września jemnikach. Płyny nie są utylizowane na mieji wynika z niego, iż w powiecie łowickim scu. Wszystkie odbiera posiadająca koncejedynie stacja w Rz.ą,mie w gminie Zduny sję,. wyspecjalizowana firma, z którą
spełnia wymagane warunki. Należy ona do przedsiębiorca musi mieć podpisaną
Marka Dałka (Uwaga! Nie mylić z osobą umowę.

Kredyt
gotówkowy
do 100000 zł

Dałek założył

swój szrot, szukając dona życie. W Rząśnie gospodarzył na czterech ledwie hektarach,
z których trudno było się utrzymać i szukał jakiejś alternatywy.
brego

pomysłu

- Kiedyś przypadkowo przejeżdżaliśmy
przez województwo koszalińskie i trafiliśmy na złomowisko i składowisko surowców wtórnych - opowiada - To co zobaczyliśmy wolało o pomstę do nieba. Wtedy
po raz pierwszy pomyśleliśmy, że może by
ofuiorzyć coś takiego, tylko w bardziej cywilizowany sposób. Potem byliśmy za Płoc
kiem na wysypisku śmieci - wszędzie posiana trawka, wokół ani jednego śmiecia.
Znaczy, jak się chce, to można.
.

Szrot iak oaza zieleni
Państwo Dałek są zresztą miłośnikami

przyrody i zieleni. Wokół szrotu mają
sady owocowe, w których zimą kryją się
zające i sarny, tak oswojone, iż nie uciekająprzed domownikami.

dok na str. 12-

.
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28.09.2006 r.

„

Wydano trzed , tom

Międzynarodowa

Pamięci zmarłego

czyńskiego, współza
łożyciela i wykładowcy

Mazowieckiej Wyższej
Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej, Honorowego Obywatela
Łowicza,

członka

Łowickiego

Towarzystwa Przyjaciół Nauk,
historyka Łowicza i felietonisty, poświęcony
został świeżo wydany,
trzeci tom Roczników
Łowickich. Promocja
wydawnictwa odbyła
się w murach Łowic Tadeusz taczek podczas promocji
kiego Ośrodka Kultury ników w ŁOK.
w piątek 22 września.
bacji łowickiej do końca xvrll
racji faktu, iż w tym roku wieku", Alicja i Jan Szymczak
Łowicz obchodzi 870-lecie -„Statuty łowickiego cechu koswojego istnienia, nowy tom rocz- walsko-ślusarsmego w XV - XVII
ników rozpoczyna przemówienie wieku (1474. - 1645)", Anna Babumristrza Ryszarda Budzałka wy- ranowska - „Fundacja klasztoru
głoszone z tej okazji 2 lipca 2006 kanoników regularnych w Czerroku w katedm:. N~e pod ha- wińsku i jego uposażenie w dosłem „Ocalić od zapomnienia" roz- bra ziemskie", Karolina Stanilepoczynają się wspomnienia o księ wicz - „Tkaniny ·szembeków
dzu Skieł,czyńskim Swojego przy- w zbiorach katedry (dawnej kojaciela wspominają Wiesław Jan Wy- legiaty) w Łowiczu'', Wiesław Jan
socki (artykuł pod tytułem ,,Ple- Wysocki - „Kościół - Władza
ban"), Tadeusz Żaczek („Wszyst- - Społeczeństwo w latach „mniejko dla Łowicza"), Alina Owczarek- szego zła" w zapiskach ks. Aloj- Cichowska („Wolał książki niż zego Orszulika".
buty... "), Tadeusz Maciejewski
(,,zbycho'1, Zbigniew Osiński (,,Bę
dzie pan pisał jeszcze pracę doktorską. ..'). Wsp0mnienia ozdobione zostały fotografiami, w tym tak
statym jak fotografia ze spotkania
Oficyna Wydawnicza Nowy
z Elżbietą Barszczewską w Miej- Łowiczanin s.c. znalazła się na
skiej Bibliotece Publicmej w Łowi 78 miejscu w opracowanym
czu w rokti 1977. Znajdziemy też po raz pierwszy rankingu najzdjęcie księdza Skiełczyńskiego większych polskich wydawz.magistrantkami z roku 2000.
nictwprasowych, przygotowaWspomnienia kończy komplet- nym przez branżowy miena bibliografia artykułów i dzieł zwar- sięcznik Press.
tych księdza Skiełczyńskiego, po
której mamy fotografię grobowca
od uwagę brano ro.in. przyzmarłego na łowickim cmentarzu
chód, liczbę wydawanych tyEmaus i jego tekst pt. „Łowickie
tułów, łączny nakład, zatrudEmaus".
nienie. Z 17 zatrudnionymi i nakła
Wśród artykułów zamieszczo- dem ponad 620 tysięcy uplasowalinych w tegorocznych rocznikach śmy się na pozycjach zbliżonych
znajdziemy: Adam Zjawiński do innych czołowych wydawców
- „Rozwój przestrzenny konur- gazet lokalnych w Polsce. Dane po-

Z

Jesteśmy

P

Jan Józefecki napisał
,,Z dziejów Bolimowa (l 770
- 1870)'', Anna Will<:- „Testamenty z lat 1808 - 1820
jako źrócllo badań społecz
nych w Łowiczu i okolicach", Krzysztof Fafiński
- „Lazarety wojskowe
w Łowiczu w okresie pĆ>
wstania listopadowego",
Marek Wojtylak - „Więzie
nie w Łowiczu i jego spuści
zna aktowa (1918-1944)".
Roczniki zawierają też
,,zarys dziejów instytucji
charytatywnych w Łowi
czu" autorstwa księdza
rocz- Skiełczyńskiego, dzieje Liceum Ogólnokształcącego
im K. Idzikowskiej w Zdunach(1945- 2005)autorstwa
Bogdana Talarowskiego, wspomnienia księdza Skiełczyńskiego
,,Na pożegnanie z Puszczą'' Ofa?:
materiały kronikarskie z działal
ności Łowickiego Towarzystwa
Przyjaciół
Nauk, z sesji
w MWSH-P pt. „Społeczeństwo
w Łowiczu i regionie ·· tradycje
i współczesność".
Rocmiki wyszły w ilości 500 egzemplarzy. Można je nabyć
w Łowickim Ośrodku Kultury
i Centnnn Informacji Turystycmej.
Kosztują 25 złotych.
(wa)

POSZUKUJE KANDYDATOW DO P. CY

w dziale finansowym (Contro ·Gng)

Wymagania. jakie powinni·spełniać kandydaci:
• wykształcenie wyższe ekonomiczne (preferowana specjalizacja
rachunkowość zarządcza),
·
• zaawansowana obsługa EXCEL (umiejętność korzystania
z funkcji VBA, SQL),
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
• zdolności analityczne,
• sumienność, umiejętność pracy pod presją czasu oraz komunikacji
i pracy w zespole,
• znajomość systemu SAP będzie dodatkowym atutem,
Oferujemy:
• ciekawą pracę z możliwością rozwoju i pogłębiania wiedzy poprzez szkolenia
i poznanie nowoczesnych metod sprawozdawczych,
• atrakcyjne warunki zatrudnienia.
Osoby spełniające wymagania i zainteresowane naszą ofertą
prosimy o przesłanie do dnia 2.10.2006r. oferty (list motywacyjny i CV)
na adres: 99-400 Łowicz, ul. 3-go Maja nr 13, skr. poczt. 38
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: .Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawąz-dn. 29.08.9'7 roku
o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883)".

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

wrankingu wydawców
brano ze Związku Kontroli Dystrybucji Prasy i z Izby Wydawców Prasy - do obu tych organizacji należy
my. Faktyczne miejsce wśród największych byłoby jednak niższe,
bo część wydawców nie podała
przychodu, a z wielkości nakładu
i zatrudnienia wnioskować moż
na, że wyprzedziłoby nas jeszcze
około trzydziestu fum. Realnie
więcmożnamówić,żeOficyna Wy-

dawnicza Nowy Łowiczanin s\c.
plasuje się na początku drugiej setki
polskich wydawców. Pierwsze miej~ zajmują Agora, Bauer i Polskapresse.
(wal)

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

Przed Sądem Rejonowym w Łowiczu z wniosku Andrzeja Wilczyńskiego

TOCZV SIĘ SPRAWA OSTWIERDZENIE PRAW DO SPADKU
po Władysławie Bartoszewskim zmarłym dnia 29.05.1945 r. w Łowiczu
i Zbigniewie Józefie Garwackim zmarłym 28.05.1955 r. we Wrocławiu.
Wskład spadku po wyżej wymienionych wchodzą
udziały w nieruchomości zabudowanej położonej w Łowiczu przy ulicy Świętojańskiej 2,
dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest księga wieczysta nr 199.
Ktokolwiek zgłaszałby jakiekolwiek prawa do spadku po Władysławie Bar:toszewskim i Zbigniewie Garwackim
powinien je zgłosić w Sądzie Rejonowym w Łowiczu w tenninie 6 miesięcy
od dnia ukazania się ogłoszenia pod rygorem pominięcia.

oraz NAPRAWY,
MECHANICZNE POJAZDOW:

NASIONA

KWALIFIKOWANE

• jęczmi.eń • żyto • pszenżyto
• pszenica • ozime
STRYKÓW, ul. Rolnicza 6A, tel. (042) 719-93-63
GŁOWNO, ul. Kolejowa 5, tel. (042) 719-49-89
www.wimax.com.pl biuro@wimax.com.pl

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

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

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

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

Polski Związek Motorowy
OKRĘGOWE

.-

STACJE KONTROLI POJAZDOW

ŁOWICZ,

•

ZATRUDNIMY

wieloletnią tradycją

.„

Roczników towickich
ks. dr Zbigniewa Skieł

firma farmaceutyczna z

kręgi, nadproża

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

R·1221 ( ) ( )

~t:f?()CJACJI

NAPRAWY • sprzęgieł • silników
• zawieszeń • hamulców • zbieżność kół itp.
poleca: AUTO NAPRAWA inż. mech. MAREK STREMBSKI
99-400Łowicz, ul. Browarna 12
Tel. 0-46 830..3()..55, 0-46 837-41-57 (dom), 0..509-555-369

ZAPRASZAMY
do otwartego
A

~JJ1
przy ul. Pijarskiej 1
(dawna siedziba PZU S.A.)
Czynne codziennie aoo.1700, soboty 900.1400
Tel. (046) 837-36-57
R-1311

CENTRUM NAPRAW POWYPADKOWYCH

ZATRUDNI

blacharzy,
lakierńików samochodowvch
Atrakcyjne warunki
Głowno,

tel. 042-719-67-00, 0509-690-282

""o;

":f

Do Skrzelewa na Dni Kukurydzy

P

okazy zbioru kukurydzy na ziarno
i kiswnkę, zwiedzanie demoostracyjnych poletek hetbicydowych i nawozowych, prezentacja fum branżowych, wystawa spraętu rolniczego, pokaz maszyn
i kiermasz drzewek owocowych i ozdol>nych - to główne atraktje tegorocznych, VIl
Dni Kukurydzy Województwa Mazowieckiego i Łódzkiego, które 8 paź.dziemika
w godz. 9-16 odbędą się we wsi Skrz.elew
w gminie Teresin (powiat sochaczewski).
Dodatkową atraktją imprezy będą konkursyznagrodarrń orazwystępy zespołów folk(mwk)
lorystycznych i młodzież.owych.
Łowicki

Klub Katolicki

Humin znowu gorq
Turniej wsi gminy Bolimów
Mieszkańcy gminy Bolimów to
jednak bohaterski naród. Mimo iż
-jak głosiła plotka - nagrodą za -zwycięstwo w strzelaniu z wiatrówki do
.celu miał być wyjazd do Iraku lub
.
od "kó
"kt
· ta
Afgams
~u·."' ~zaw m wm~
za".l'a~ał się 1 udział w konkurencji
wz1ęh wszyscy.

W

Ks. Skowronek
oksięgach metrykalnych
rcbiwistadiecezjiłowickiej, ks. Sławo

A

mir Skowronek będzie gościem najbliższego spotkania w ŁKK,które cxibędzie się w czwartek 5 paź.dziemikao godz.
18.00. Temat spotkania, które wpisane jest
w kalendaJZ wydaJZeń z okazji 870-lecia
Łowicza, brzmi: ,,Księgi metrykalne jako
źródło do poszukiwań genealogicznych".
Spotkanie odbędzie sięwsiedzibieklubuptzy
S1arym Rynku nr 18, wsłl(p jest wolny.
(mwk)

spomniane strzelanie z wiatrówki
było tylko jedną z konktrrencji roze-

granego w niedzielę 24 września Turnieju
Wsi, w którym ttzeci już rok z kolei zwyciężyła drużyna z Humina
Tym razem nie mogło być zresztą inaczej, gdyż tegoroczny Turniej Wsi rozgrywany był na terenie przyszkólnym Szkoły
Podstawowej w Huminie, a wiadomo, że
u siebie nawet ściany pomagają. Impreza
rozpoczęla się około godziny 13.00,jednak
zanim zawodnicy stanęli w konkursowe
smmk:i, należało ,,podładować akum~
ry''. Świetnie służyły do tego wypieki przy~
gotowane przez komitet rodzicielski tamtejszej szkoły. Publiczność roz,grzala też muzyka rockowego zespołu Brooklyn ze Skier-

Jak dzieci piekły ziemniaka

Dzieci i opiekunowie ze świetlicy
przy katedrze chętnie pozowali do
zdjęć podczas Święta Pieczonego
Ziemniaka.
mi MWSH-P, która zaangażowała do pracy
w świetlicy wolontariuszki - studentki Za
główny cel uznała ona zapewnienie dzieciom opieki i poczucia bezpiec-.t.eństwa oraz
stworzenie warunków do odrabiania lektji
i zabawy. Świetlica ma charakter otwarty,
więc na zajęcia mogą przychodzić wszyst(mwk)
kie chętne dzieci z terenu parafii.

Jesienne gronie w Nieborowie
Do wspólnej zabawy w ramach co- mów Szansa na sukces, Droga do gwiazd
rocznej imprezy ,,Jesienne Granie" i Winda W gOdzinach 17.00-17.30ponoww Nieborowie, zapraszają w sobotę nie wystąpi Wrzos, a po nim - 17.30 - 18.00
30 wrześni3 organizatorzy: tamtejszy - ponownie Francuz. Od 18.00 do 19.00
zaprezentuje się Karina Sędkowska i Studio
Urząd Gminy, GOKi biblioteka.
Piosenki Łowickiego Ośrodka Kultuty, od
abawazorganizowanaz.ootanienaplacu 19.00 do 23.00 trwać będzie dyskoteka.
Obok wymienionych atrakcj~ zorganizoza urzędem gminy. Od 16.00 do 16.30
wystąpi Wokalny Zespół Seniorów wane zostanie: ognisko, prezentacja Koła
Wrzoszdomukultmyw Zdunach, od 16.30 Gospodyń Wiejskich z Nieborowa oraz lodo 17.00 zaprezentuje się artysta teria funtowa
(wcz)
o pseudonimie Francuz, uczestnik progra-

Z

szkół

O nowy gabinet dyrektora, sekretariat, pomieszczenie biblioteczne
oraz świetlico - jadalnię wzbogacił
się w nowym roku szkolnym Zespół
Szkół w Nieborowie.

e znajdującej się na piętrze siedziby
szkolnej biblioteki wygospodarowano trzy pomieszczenia, w których
znajduje się obecnie gabinet dyrektora, sekretariat oraz biblioteka. W pomieszczeniu
wybudowano dwie ścianki działowe, przeniesiono tam centralę telefonicZIJi!, a całość

Z

W.

min Dobra Ziemskie - 32,5 punktów, Kolonia Bolimowska Wieś - 32,5 punktów, Kę
szyce - 30,5 punktów i Joachimów Mogiły
- 15 punktów. Joachimów startoWiiłw roz. grywanym dziewiąty raz turnieju po raz
pietwszy i zajął ostatnie miejsce. Co jednak
ciekawe, także ta wieś odjecba!a do domu
z pucharem. Specjalny puchar dla najmłod
szego uczestnika zawodów ufi.mdował bowiem kierownik bolimoWskiego posterunku policji Grzegorz Kołosowski. Puchar
przymano siedmioletniej WeroniceBodycb,
właśnie z Joacmr.owa Mogił.
(wcz)

------------------------------~----OGŁOSZENIE PŁATNE

Kandyduję
•
•
•
•
•

-

na urząd Burmistrza Miasta Łowicza:

żeby Łowicz szybciej się rozwijał
żeby władze były przyjazne dla mieszkańców
żeby zdobyć więcej środków unijnych dla miasta
żeby Łowicz stał się atrakcyjniejszy kulturalnie i turystycznie dla mieszkańców i przybyszów
żeby wykorzystać zdobyte doświadczenie w pracy samorządowej

o

O

Zmiany wzespole

niewic. Hity - między innymi grupy wyciskanie cięż.alka, rzut granatem (była to
Guns'n'Roses-spodobałysięwidownimło- atrapa prawdziwego granatu, którą należało
rzucić nie jak najdalej, ale do wyznaczonego
.
dej i starsze)·
Z~gama sportowe rozpoczęły st~ po naboiskuprostokąta)„,gumowesanie'',czyli
g~e 14.00. konkurso~e ~ ~- przeciąganie opony na linie, oraz ,Jowienie
· nęło siedem drużyn; z H=a, Ztemiar, rybek".
Bolimowa,HuminaDobraZiemskie,KoloPierwsze miejsce i puchar wójta zdobyła
nii Bolimowska Wieś, K~c i Joachimo- drużyna z Humina z liczbą 39,5 punktów,
waMogił. Ta ostatnia debiutowała w turnie- drugie miejsce i puchar pnewodnicz.ącego
rady gminy zdobyli reprezentanci Ziemiar
ju.
Zmagano się w następujących konktrren- z 36,5 punktami, tnecie i puchar dyrektora
cjach: strzelanie z wiatrówki, strzelanie Gminnego Ośrodka Kultury - drużyna
z pistoletu i z paint-ball do tmezy, jazda na z Bolimowa - 33,5 punktów. Dalsza klasyczas taczką, nawlekanie igieł, rzut lotką, fikacja przedstawiała się następująco: Hu-

Jestem dumny, że mam poparcie tak szanowanych w naszym mieście osób

Ognisko, a przy nim zabawy z wolontariuszami i harcerzami, to atrakcje, jakie przygotowano 14 września dla dzieci ze świetlicy środo
wiskowej przy parafii katedralnej
w Łowiczu na Święto Pieczonego
Ziemniaka.

rganizatorzy ogniska od jednego
z łowickich zakładów rzeźniczo-wę
dliniarkich dostali za darmo kiełbasę,
a od hurtowni mrożonek - lody. - Bohater
dnia-pieczony ziemniak-pojawił się dopiero na zakończenie zabawy. gdy ogniskojuż
dogasało i wywoła/wiele emocji-mówi wychowawczynii świetlicy Ewa Berkowska.
- Okazało się, i.e większość dzieci pierwszy
razjadło pieczone ziemniaki. Niektórzy próbowali piec je tak, jak kiełbaski, na patyku.
Świetlica przy katedrze powstała przed
dwoma laty, a prowadzeniem jej zajmowały
się siosny ze Zgromadzenia Sióstr Miło
sierdzia Wincentego a Paulo, zwane też szarytkami. Od wrześniakierowniczkąjestEwa
Berkowska, pracująca rownież ze studenta-

11

,

28.09.2006 r.

w Nieborowie

Do niedawna gabinet dyrektora znajdował się na dole, tuż przy wejściu do szkoły.
Spełniałjednocześnie rolę sekretariatu, co nie
było zbyt wygodne w codziennej pracy.
W pomieszczeniu tym urząpzono świetli
co - jadalnię. Służy ona głównie dzieciom
korzystającym z dowozu szkolnego. Mają
gdzie poczekać przed lektjarni i później na
autobus do domu. Wydawane są tam też
posiłki. Również ta sala została odnowiona,
ponadto wybito w jednej ze ścian okienk-0
dokuchnidowydawaniaposiłków. Wszystkie praciwykonała gminna brygada remon-

zt

it

Agnieszka Anyszka - pracownik kancelaryjny; Arbdlusz Anyszka - nauczyciel; Michał Anyszewskl • pnewodniczący Forum Młodych Łowiczan;
Artur Balik - dyrektor Szkoly Podstawowej nr 4, radny Rady Powiatu; Renata
Balik· nauczycielka, radna Rady Miejskiej; Andrzej Bejda - nauczyciel; Irena
Białek - lekarz pediatra, Sybiraczka; Anna Bleguszewska - radna Rady
Miejskiej; Dańusz Bielecki - prezes Stowarzyszenia Taksówkarzy wŁowiczu;
Mańan Bielecki - lekarz weterynarii; Andrzej Biernacki - artysta malarz,
właściciel Galerii Browarna, prezes Mazowieckiej Fundacji Społeczno
Kulturalnej; Robert Błaszczyk - student prawa; Piotr Błaszczyk - zastępca
komendanta Powiatowej Straży Pożarnej; Daniel Bogusz - prezes Łowickiego
Klubu Karate - Do .Tsunami'; Beata Bończak - nauczycielka; Bogusław
Bończak - handlowiec, dziennikarz, społecznik, przewodniczący Komitetu
Wyborczego K. J. Kalińskiego; Edyta Borecka • Czubak - nauczycielka;
Joanna Borecka· Młoda Łowiczanka Roku 2004, przez 10 lat organizowała
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w Łowiczu; Jerzy Borecki - artysta
fotografik; Tomasz Brzózka • student - stosunki międzynarodowe; Tomasz
Charążka - pracownik firmy Baumit; Zofia Chojecka - emerytka, mistrz
kelnerski; Andrzej Ciurzyński - inżynier budownictwa; Michał Ciurzyński
• doktor nauk medycznych; Wiesława Ciurzyńska - nauczycielka; Piotr
Czerwiński - przedsiębiorca, właściciel sklepów sportowych; Jan Dąbrowski
- prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu; Wiesław Dąbrowski
- przedsiębiorca, spolecznik, przewodniczący Rady Powiatu w I. 2002- 2005;
Małgorzata Deka - nauczycielka; Maria Dębska - nauczycielka; Pawel
Doliński - dziennikarz, nauczyciel; Daniel Duranowski • elektryk; Grzegorz
Durb - sportowiec, przedsiębiorca; Andrzej Dymek - przedsiębiorca; Marta
Dymek· Tałaj· adwokat; Dariusz Dzik· pracownik magazynowy Agros Nova;
Stefania Fabijańska - żołnierz Batalionów Chłopskich i Ludowego Związku
Kobiet; Krzysztof Faliński • nauczyciel, przewodniczący Solidarności Ło
wickiej w I. 1989-1990, wiceprzewodniczący Komitetu Obywatelskiego w
1.1989-1990; Iwona Gajda - ekonomistka, doradca podatkowy; Mieczysław
Gałaj - emeryt. prezes Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich w Łowiczu;
Jerzy Garczarczyk - agrozootechnik, wiceprezes Zarządu Polskiego Związku
Pszczelarskiego, przewodniczący Klubu Katolickiego Diecezji Łowickiej; Anna
Gawrońska-wychowawca świe~icy; Jolanta Głowacka -kierownik Biura PCK
w Łowiczu; Andrzej Gomoła - nauczyciel; ·Jacek Haczykowski - przedsiębiorca, wiceprezes KS .Pelikan"; Bolesław Heichman - przedsiębiorca,
członek Zarządu PO; Pawel Janikowski • przedsiębiorca; Anna Jarosz • na·
uczycielka; Piotr Jarosz - radny Rady Miejskiej; Waldemar Jędrzejczak
- nauczyciel, dzialacz związkowy Solidarności Nauczycielskiej; Wiesław
Kacprzak • przedsiębiorca; Ewelina Kapusta - nauczycielka; Henryka
Kapusta - księgowa; Halina Karmelita • emerytka; Sławomir !(armelita
·nauczyciel; Włodzimierz Kasztalskl -emeryt. prezes Kola Polskiego Związku
Wędkarskiego w Łowiczu; Elżbieta Katarzyńska - nauczycielka; lukasz
Kazłowski • fizyk automatyk, burmistrz Łowicza w I. 1990-1991; Ewa
Kabnierczak - przedsiębiorca, właścicielka aptek; Andrzej Kaźmierczak
- lekarz, dyrektor ds. lecznictwa ZOZ wŁowiczu; Jolanta Kępka-nauczycielka,
dyrektorka przedszkola ,Wiosenka", społecznik, radna Rady Powiatu; Artur
Kleczyński - lekarz ginekolog położnik; Jadwiga Kleczyńska - emerytka;
Monika Kleczyńska - nauczycielka; Stefan Klimkiewicz - emeryt, prezes
Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów
PolityCZllych; Michał Kordecki - rolnik, zastępca komendanta Hufca ZHP
Łowicz; Andrzej Kosiorek • mechanik; Marcin Kosiorek - nauczyciel,
pełnomocnik PiS na powiat łowicki, społecznik; Zbigniew Kostrzewa - lekarz
laryngolog, pisarz, członek Unii Polskich Pisarzy Lekarzy;·Teresa Kowalska
• przewodnicząca Oddziału Solidarności Łowickiej; Zbigniew Kuczyński
- dyrektor OSiR; Iwona Kunicka - nauczycielka; Krzysztof Kurkowski
- przedsiębiorca; Małgorzata Kutkowska - nauczycielka; Joanna Laskowska
• nauczycielka; Małgorzata Lewandowska - nauczycielka; Małgorzata
Lindorf - lekarz stomatolog; Katarzyna Majtczak - studentka; Leonard
Majtczak - posadzkarz; Wojciech Marjański - inżynier, emeryt, prezes
Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Łowiczu; Anna Marzec - nauczycielka;
Marcin Marzec - student prawa; Zbigniew Miazek - rolnik; Danuta ·
Mielczarska- ekonomista emeryt, Sybiraczka
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Artur Michalak - pracownik samorządowy, społecznik, pierwszy
przewodniczący Forum Młodych Łowiczan; Dorota Michalak - lekarz
stomatolog; Grzegorz Michalak - przedsiębiorca, wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej, burmistrz w 1.1997-1998; Janusz Michalak- dyrektor ZUK, radny
Rady Powiatu; Mirosława Michalak - pielęgniarka ZOZ; WlacfYsław
Michalak - pracownik ZUK; Janina Mierzejewska· Majcherek. nauczyciel,
doradca metodyczny; Michał Miziołek - przedsiębiorca; Elżbieta
Młoczkowska • lekarz pediatra; Tadeusz Modrak - prezes Związku
Światowego Żolnierzy Armii Krajowej w Łowiczu; Dańusz Mroczek - radny
Rady Miejskiej; Monika Mucha - nauczycielka; Zbigniew Niebudek· lekarz
weterynarii, prezes Kola Wychowanków Szkól Średnich w Łowiczu; Elżbieta
i Grzegorz Nowiccy • przedsiębiorcy; Halina Obrębska , nauczycielka;
Dominik Olejnik - student prawa; Krzysztof Olko - radny Rady Miejskiej,
pracownik samorządowy; Katarzyna Olszewska-Kordecka - komendant
Hufca ZHP Łowicz; ·Alina Owczarek.Cichowska - była dyrektor Miejskiej
Biblioteki i Stacji Naukowej MOBN; Izabela Pawluk • nauczyciel konsultant;
Zofia Petelewicz - nauczycielka; Tomasz Piasecki • nauczyciel; Helena
Pietrucha • nauczycielka; Waldemar Pietrzak • cieśla • stolarz; Halina
Pietrzak - radna Rady Miejskiej; Piotr Pikulski • dyrektor Rejonu
Energetycznego w Łowiczu; Agnieszka Piorun • nauczycielka; Ryszard
Pisku n· prezes Kola Sybiraków w Łowiczu; Piotr Pochwała - lekarz chirurg;
Przemysław Popławski- nauczyciel; Teresa Pudłowska - pielęgniarka ZOZ;
Zofia Rogowska • Tylman • magister farmacji; Adam Rogowski • Tylman
- doktor nauk medycznych; ordynator oddziału chirurgii w Łowiczu; Marzena
Rokicka - radna Rady Miejskiej; Tadeusz i Elżbieta Rutkowscy
- nauczyciele; Jolanta Rybus - nauczycielka; Roman Rześny : oficer
pożarnictwa; Marianna Sierota - pracownik administracji szkolnej, działacz
związkowy; Robert Sikorski - prezes Cukrowni Leśmierz SA, wójt gminy
Kocierzew w I. 1992-2004; Elżbieta Skoneczna - nauczycielka; Joanna
Skoneczna • Sałuda - nauczycielka; Bogusław Smela • przedsiębiorca,
przewodniczący Zarządu Powiatowego PO w Łowiczu; Teresa Sokalska
·Lebioda - pedagog; społecznik; Marian Sosnowski • mechanik sa·
mochodowy; Renata Stajuda - nauczycielka; Janina i Arnold Straszyńscy
- emeryci, Sybiracy; Roman Styczyński • nauczyciel; Zdzisław Surmacz
• lekarz medycyny, ordynator oddziału fizjoterapii i rehabilitacji w Stanisławowie; Aleksandra Sut - studentka NKJO w Łowiczu; Arbdiusz
Szczepanik-student prawa; Irena Szwarocka-nauczycielka; Jacek i Halina
Szwaroccy • nauczyciele;Grzegorz Szymański - lekarz medycyny; Piotr
Szymczak-student, firma koncertowa; Adam Śliwiński - kierowca; Bogdan
Talarowski - dyrektor Kolegium Nauczycielskiego, radny Rady Miejskiej;
Maria I Tadeusz Tatajowie • nauczyciele; Grzegorz Tałaj • przedsiębiorca;
Stanisław Teleman - przewodniczący Stowarzyszenia Szare Szeregi w
Łowiczu; Franciszek Trzoska • restaurator, Michał Trzoska - student;
pierwszy przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej; Krystyna Uczciwek
- nauczycielka; ~ Ulanowski • lekarz weterynarii; Wojci~ch Urbanek
• przedsiębiorca, prezes Fundacji .Czyń Dobro"; Bogdan Walczak - rolnik;
Teresa Wasilewska • doradca podatkowy; Robert Wilk ·trener i piłkarz KS
,Pelikan'; Krzysztof Więcek • przedsiębiorca; Maria 'Ewa-Wilkoszewska
- pracownik Oddziału Solidarności Łowickiej; Piotr Wilkoszewskl • prawnik;
Krzysztof Wiśniewski • przewodnik PTIK, historyk z zamiłowania; Pawel
Wlzgier • student; sportowiec motocrossowy; Aleksandra Wojciechowska
• Gasik - nauczycielka; Grzegorz Wojciechowski • przedsiębiorca; prezes
UMKS .Księżak'; Tomasz Wojciechowski· lekarz weterynarii; Jerzy Wojda
• nauczyciel, wiceprezes Stowarzyszenia Szare Szeregi w Łowiczu; Marek
Wojtylak • kierownik Archiwum Państwowego, historyk regionalista,
społecznik, radny Rady Miejskiej; Jarosław Woźniak· nauczyciel; Krzysztof
Woźniak - oficer Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu; Janusz Wróbel
- dr inżynier; wicedyrektor ZSP nr 2; Barbara Wróbel - nauczycielka; Jan
Wróblewski-lekarz medycyny; Wiesław Wysocki- profesor dr hąb.; dziekan
Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW, społecznik; Milclej
Wyszogrodzki-sportowiec KS ,Pelikan"; Michał Zalewski-sekretarz Forum
Młodych Łowiczan; Henryk Zasępa - nauczyciel; Krzysztof Zieliński - radny
Rady Miejskiej; Marzena Zwierz· Kozanecka- historyk sztuki

.
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NIE MOZNA BYLE GDZIE

rowery!~~~

Na
N
a

rowerach ostatnio nam nieidzie. Szczeg.ółnie kompromitujemy się w Austrii. Najpierw
skompromitowali się na mistrzostwach
świata w Salzburgu nasi kolarze. Minę
ło ledwie kilka dni i kolejny przedstawiciel narodu, który kiedyś chlubił się Królakiem, Szurkowskim i Szozdą, dał plamę. Pięćdziesięciolatek z Polski w miejscowości Spittal w południowej Austrii
obrobił bank terroryzując załogę (to nawet jakoś mu poszło), ale z łupem daleko
nie uciekł, bo próbował zwiać na rowerze i policja w samochodzie nie miała problemów z doścignięciem zlodzieja. Sytuacje odwrotne, gdy policjanci na rowerach byli szybsi od kierujących samochodami, widziałem tylko w Tokio. Japonia
to policyjny kraj, funkcjonariusze muszą
wiedzieć o wszystkim, co dzieje się
w ich rewirach, a ponieważ na każdy
posterunek przypada niewiełki obsZar, ledwie kilka uliczek, więc w tokijskich korkach najszybciej można poruszać się
właśnie na rowerach. Sukcesów w sporcie rowerowym Japończycy jednak nigdy nie odnosili. Ne gdyby te były wprost
proporcjonalne do liczby dzieci, miodzie..
ży i dorosłych poruszających się
na dwóch kółkach to nie do pobicia byliby
Chińczycy. I zapewne taki czas kiedyś
nadejdzie, ale na razie Chińczyków
w k~rskich peletonach prawie w ,ogóle
nie widać. Prawie, bo wydarzeniem
w kolarstwie niemal historycznym było
w tych dniach podpisanie kontraktu przez
amerykańską grupę Discovery z pierwszym Chińczykiem w gronie koll!lrzy
jeżdżących w grupie zespołów najwyż
szej kategorii (tzw. Pro Tour).
o ciekawe, w tej branży sportu najlepsi od lat są przedstawiciele krajów najbardziej zmotoryzowanych: Włosi, Francuzi, Belgowie czy Holendrzy· a nawet Amerykanie. Polskim kolarzem numer jeden zaczyna zaś być urodzony i wychowany
w Kanadzie P.iotr Mazur, były mistrz

C

świata junior~w.

atem obok ich domu spacerują bocia
ny. Przydomowa oczysz.czalnia biologiczna obsadz.ona jest zielenią, wszę
dzie wokół jest trawa, dnewa i krzewy
ozdobne, także szybko rosnąca wierzba
energetyczna. Nieopodal sąsiedzi mają

l

Pisałem kiedyś

w tym miejscu o tym,
że studenci elitarnego uniwersytetu
w Oxfordzie poruszają się po mieście
wyłącznie na rowerach, co dobrze robi
im samym i historycznemu miastu, którego najstarsza część nie jest dzięki temu
zadymiana spalinami. My mamy klimat nieco ostrzejszy niż Anglicy (choć u nich
zdaje się częściej pada), więc i sezon
na rowery jest krótszy.

C

•

dok. ze str. 9

plantację mięty,

tak iż przechad7.ając

się

wśród zezłomowanych samochodów cały

czas towarzyszy nam orzeźwiający zapach.
Z daleka cała posesja tonie w zieleni
i nikt nie spodziewałby się, iż w tym miejscu znajduje się złomowisko. Całe podwórze wyłożone jest kostką. Dałek pobudował też pomieszczenia biurowe
i socjalne dla pracowników. Dziś zatrudnia ich trzech, ale przy lepszej koniunkturze i uczciwej konkurencji, pracę znalef.ć mogłoby u niego jakieś dziesięć osób.

hoć w moich czasach licealnych
WS?-yscy koledzy (a zdarzało

i koleżanki) z wiosek poniezbyt daleko od Łowicza
przyjeżdżali rowerami codziennie
do szkoły, przez całą zimę również. Ja
też przez cztery lata pobierania nauk
w Liceum imienia Józefa Chełmońskiego
codziennie pokonywałem rowerem odcinek Kómpina - stacja PKP w Bednarach, bo była to praktycznie najszybsza
droga dotarcia do szkoły. I był to nie tylko
znakomity trening, ale także hartowanie
organizmu. Odnoszę jednak. wrażenie,
Przy okazji wizyty rozwiewamy inną
że w swej masie, jako społeczeństwo naszą wątpliwość. Każdy, kto chciałby
dla którego samochód jest ciągle wywyrejestrować samochód musi przedstaznacznikiem zamożności i imponowania
wić w wydziale komunikacji stosowne
otoczeniu, mamy do roweru stosunek
iż auto odprowadzone
nieco wstydliwy. Dlatego bardzo ucie- zaświadczenie,
stacji demonszyła mnie deklaracja kandydata na bur- zostało do koncesjonowanej
mistrza Łowicza, pana Krzysztofa Kaliń tażu pojazdów.
Jak zatem załatwiają tę sprawę osoby
skiego, że jedn>'m z jego priorytetów, jako
ewentualnego gospodarza miasta, bę prowadzące tę działalność bez koncesji?
dzie budowa ścieżki rowerowej z Łowi Dałek podejrzewa, iż nie wydają takiego
cza przez Arkadię do Nieborowa, co we dokumentu od ręki, tylko każą się.zgłosić
współpracy z wójtem gminy nieborowza jakiś czas. W tym czasie załatwiają
skiej, facetem z zawsze otwartą głową,
przez znajomości kwit z innego punktu
inżynierem Andrzejem Werle, powinno
posiadającego koncesję. U niego dokubyć zadaniem realnym. Osobiście uwaotrzymuje się w chwili przyprowament
droremont
żam, że żaden poważniejszy
gi (nie mówiąc już o budowie nowych) dzenia auta.
Osoby trudniące się demontażem ponie powinien odbywać się bez uwzględ~
niania potrzeb rowerzystów. ·Podobnie, jazdów bez koncesji prowadzą najczęściej
jak budowa podstawowych obiektów złomowiska. Na plac trafiają wtedy karosportowych, bo to może przynieść tylko serie, a reszta albo jest spalana, albo popożytki dla zdrowia narodu. Co świetnie rzucana na dzikich wysypiskach lub
rozumieją od lat Anglicy, Francuzi czy
w lesie. Właściciele złomowisk mogą mieć
Niemcy, a co nie zawsze trafia jeszcze
u siebie karoserie aut, gdyż.maja p,rawo je
~o przekonania polskim elitom władzy.
kupować. Co prawda powinni wtedy
się, że

łożonych

. Jak kombinuiq inni
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TINIE NAGROBKI

•

· ORAZ
Z KAMIENIA NATURALNEGO

PRACOWNIKOW

• Kompletny nagrobek z granitu
z tablicą już od 1.800 zł,
podwójny od 4.000 zł.

• zatrudnienie na pełen etat wwarunkach umowy o pracę
• szkolenie dające uprawnienia
do obsługi wózków widłowych
• atrakcyjny system wynagrodzeń uzależniony
od wyników pracy

• Produkujemy kostkę
brukową granitową

dla młodzieży i dorosłych
./ wieczorowe ./ zaoczne

Zaprasza Kandydatów

Sosnowiec 15A, 95-010 STRYKÓW ·
tel. 042/714-28-10 lub 21
e-mail: strkierownik@leaderprice.pl
e-mail: strkierzm@leaderprice.pl

Tel. 0-24 721-36-00
0601-588-385, 0609-604-454

Ogólnokształcące

Zdun.

(wcz)

Q

Magazyn Centralny Leader Price
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LICEUM

Dałek ze

Tkaczew 9
Zapisy po numerem telefonu: (046) 830-02-18 !

Oferujemy:

i transport gratis.

Cena 1m

mu. - Dawno temu kupowałem auta na
w całości, ale jest przy nich kupę
roboty, umo'HY z firmami na odbiór pły
nów, elementów plastiko'llJ'ch i tak dalej
zbyt drogo kosztują. Może opłaca się to
przy dużych ilościach, ale mnie 'llJ'Starcza to, coprowadzę. w chwili obecnej, czyli ~ skup złomu - deklaruje Marek
złom

LEADER PRICE

_
Wymagania:
• zaangażowanie i motywacja do pracy
• aktualna książeczka do celów epid.·sanitamych
• uprawnienia na wózki widłowe mile widziane

• Na terenie zakładu wzorcownia,
do obejrzenia ponad 50 wzorów
nagrobków w różnych kolorach.

2 -28

- Musimy spełnić wszystkie wymogi. Podtutaj separator substancji ropopochodnych, który już zakupiliśmy
i w najbliższym czasie będziemy montować. Wanmków do spełnienia jestjednak
cały szereg. Następnie musi nastąpić odbiór techniczny przez powołane do tego
stawą jest

To jednak jeden punkt, a inne? Na terenie powiatu łowickiego istnieje kilka mniejszych lub większych złomowisk, jednak
żadne z nieh nie spełnia warunków, aby
być stacją demontażu pojazdów i żadne
oficjalnie takiego demontażu nie prowadzi. Ich właściciele nie mają też zamiaru
starać się o wymaganą koncesję. Na dziś
wystarczy im prowadzenie skupu zło

MAGAZYNOWYCH

ul. Lotnicza 20 (obok nowej straży)

Montaż

nielegalnego miejsca i godx.ą się na czekanie na wymagany papierek, bo jest to tań
sze niż korzystanie z usług licencjonowanej stacji.
Na terenie powiatu łowickiego do niedawna koncesjonowany szrot istniał też
w Nieborowie. Obecnie jednak z powodu
niespełniania wymaganych norm punkt
ten demontażu nie prowadzi. Jak mówi
jego właściciel Stanisław Bednarek, warunkowa kÓncesja wygasła mu z końcem
roku i jak na razie o nową nie wystąpił.

"'

oferuje Zakład Kamieniarski

•

instytucje i dopiero 'llJ'Stępować będziemy
do wojewody o koncesję. To trochę poa w razie czego papierek, jak to się mówi, trwa. Myślę, że przy dużej dozie szczęścia
,,idzie załatwić" od kolegi. Klienci chcący i w ekspresowym tempie, udałoby się nam
pozbyć się swoich aut, często decydują otrzymać koncesję z końcem pai,dziernisię na :wstawienie samochodu do takiego ka.
okazać się dowodem zakupu, jednak tak
naprawdę nikt tego nie sprawdza,

ZATRUDNIMY

GRANITOWE
INNE WYROBY

Łęczyca,

Na szrocie w Rząśnie nie ma bałaganu - wszystkie elementy są posegregowane i ułożone w równych 12ędach.

o

:FiRMA-liun aiłZEziNv:
ZATRUDNI

I

osoby do pracy I
I na stoisku obuwniczym w dni targowe I
młode nieuczące się

upr;awnieniach

• Studium Pollcealne (podbudowa: szkoła średnia)
ŁOWICZ, Aleje

Sienkiewicza 62 (budynek Gimnazjum Nr 1, pokój nr 11), tef. 0605-724-768 lub 0601·206-957
R.1251
http:I/ www.dydakta.lowicz.pl e-mail: szkoly@dydakta.lowicz.pl

wŻVRARDOWIE

niedzielę
1
1 Osoby z praktyką w handlu proszone są •
1O tel. 0512462-175, 0512462-176 po 17.00 I

w

1111 stollkac:ll w podanych
1 lub bezpoirednlo
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publicznej "

• Ucea ogólnokształcące (podbudowa: gimnazjum i szkoła zasadnicza)

I

.

szkoły

funkcjonujących od 1997 r.
• Technika Mechaniczne i Elektryczne .(podbudowa: gimnazjum i szkoła zasadnicza)
Nowy atrakcyjny klen1nek TECHNIK INFORMATYK!!!

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

1

do.szkół średnich

Tel. 023/661-59-01

R-11s3

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOWICZU

GABINET CHORÓB SKÓRY

zaprasza w 2006 r. ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia

''I

:111

DERMATOLOG
Lek. spec. ZBIGNIEW WRONIECKI
Łowicz, os. Noakowskiego t/!9
· wtorki, piątki 1600-1800

1

w zakresie następujących programów profilaktycznych:

1) PROFILAmKA W~EGO WYKRYWANIA RAKA SlYJKI MACICY

Głowno, ul. WJJJiańskle9o 8 (za Szpitalem!

Program kierowany jest do kobiet w wieku 25-59 roku życia.

poniedziałki 900-11 00, czwartki 1500-17°°

Badania przeprowadza· Poradnia Położniczo-Ginekologiczna w Łowiczu ul. Stary Rynek 17,
tel. (046) 837-35-53 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30.
Program kierowany jest do kobiet i mężczyzn w wieku od 40-65 roku życia palących papierosy
lub byłych palaczy. Wramach badań przeprowadza się badania spirometryczne.

Badania przeprowadza Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc w lowiczu ul. Stary Rynek 17,
tel. (046) 837-62-22, we wtorki i piątki w godz. 7.30-15.30.
'
Program kierowany jest do kobiet i mężczyzn w szczególności: mających kontakt z osobami
z rozpoznaną gruźlicą, bezrobotnych niepełnosprawnych obciążonych długot_rwałą chorobą,
obciążonych problemem alkoholowym, narkomanią, bezdomnych.

tel. 0-601-20-6().40 w godz. 12.00-15.00 ·

4) PROFILAl1111 CHOR6B Ulł.ADU KRĄiEiiA,

Gabinet Lekarski

Program kierowany jest do kobiet i mężczyzn w wieku 35, 40, 45, 50 i 55 lat.
W ramach programu przeprowadza się badania krwi: cholesterol, trójglicerydy, poziom cukru,
badanie ciśnienia krwi, badanie EKG.

WIEStAWBIELECKI

Badanie przeprowadza Poradnia Kardiologiczna w Łowieżu ul. Ułańska 28 {budynek Szpitala) ,
tel. (046) 837-56!11wew.212 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00-14.00.

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

lmEZPIECZEll ZGIASlA.IĄCY SI' DO WW. PROGllAMÓW WINll POSIADAĆ
ZE S
DOW6D OSOBISTY I BUMEIT UBEZPIECZEllA ZDROWOTllEGO

tOWICZ, Plac Koński Targ 7 GABINET SPECJALISTYCZNY

lekan chorób wewnętnnych

PRZYJMUJE:
• ZDUNY 46A (biurowiec GS-u)
sobota 800 • 1~
• LOWICZ, Stary Rynek 8 (uzgadniać telefonicznie)
WllYTY DOMOWE, RECEPTY NA LEKI - ULGOWE

Pi'arska 3

~
dr hab. n. med., SPECJALISTA ENDOKRYNOLOG
Kabnyna Wlnczyk - co dru~ wtorek
w godz. 14-16 (zapisy tel. 83 -36-56)
SPECJALISTA CHORÓB Pl.UC, ALERGOLOG, PEDIATRA
Boieńa Kucińska - czwartki w godz. 11-15.30
PSYCHIATRA
Elibleta Bolanowska - środy w godz. 13-16
SPECJALISTA NEUROLOG (umowa z NFZ)
Witold 'f,Wcll- codziennie w godz. 8-10

Dodatkowe informacje pod nr tel. 837-36-56

OPTYK

REALIZUJE RECEPTY
z N.F. z.

POLECA SZKtfł Z ANTYREFLEKSEM

Maria Tarka·Mazurkiewia

Dl.fi S'lllłfCH ICLIEłtTÓW • RłlBflT

• jec&itliezachowawae •fi*Y ClliaclWe
• proetzy s1*iellłowt. korOny i . . . polcelanM

Łowicz,

·~ąbów

Tel. 046/137·3H6

(vis

BARBARA
FENC-BIBI,ECli&
~
• poniedziałek, środa, piątek: 900-1200 i 1530-1'700
• wtorek, czwartek: 900-1200

BADANIE KIEROWCÓW
Porady w domu chorego
ul. Powstańców 2A, tel. 837-54-76

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

Dr nauk medycznych

JOLANTA
PIETRZAK

Gabinet Lekarski
lekarz medycyny

ALEKSANDER JANOWICZ
Malszyce 16, 99-400 Łowicz, tel. 046-838-99-70
(dojazd: autobus nr 3) Przyjmuje: 8.00-10.00i18.00-19.00
LECZĘ DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH
MASA! LECZNICZV NA FOTELU MASWĄCYM ·GRATIS

.

~

R-121

Specjalistyczny<iabinet Chorób Wewnętrznych

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

.

"°

a vis DOM ROLNICZY, obok LOTTO)

ZAPRASZAMY

APARATY STAŁE
I ZDEJMOWANE

'

ul. KURKOWA 3

11-1171

MAŁGORZATA ICULCZVCKA·DŁUGOSZ
specjalista ortodoncji

NA BÓLE KRĘGOSŁUPA, NÓG, BÓLE GŁOWY

KIEROWNIC~

specjalista laryngolog
badanie audiometryczne słuchu

Przyjmuje w soboty: 11.00-12.00 Łowicz, ul. 3 Maja 6
15.00-17.00 Łowicz, os. Tkaczew bi. 7/12
Tel. 837-62-82, 837-84-68, 0-601-84-84-20 ~'"'

R.a:z..

---

,\_

4.

----

-- ł_ _ _ „ ____ _

HUBERT

ROZTROPIŃSKI
owicz, ul. Zduńska 13, tel. 0887-044-193, (046) 837-35-69
pn;, śr., pt 9-16; wt., czw. 14-21; soboty na zapisy _

NZOZ STOMED .
·-PORADNIA

GINEK()LOGICZNO-POŁOŻNICZA.
lek.

med.JANUSZ WNUK.

specjalista ginekolog-położnik

UMOWA z NFZ
PRZYJMUJE: wtorek, piątek od 17.00 .
lOWICZ, ul. Kaliska 6, tel. 0601-309-057

PIOTR OLEJNIK

specjalista chorób wewnętrznych

USG

EKG

GŁOWNO, UL KILIŃSKIEGO 25
(RÓG PIĄTKOWSKIEJ)

TEL. 042 7-107-400

>~CHOROBY

R·12U

SERCA.

U>~ TĘTNIC I ŻYŁ

Q: ~ Specjalista Kardiochirurg
U>- ctr med. MIROSŁAW

c( g

Nai
....

BITNER

Adlllnkt Kllnlkl KardlochlnlrgU AM l.ódt Im. sterflnga

PRZYJMUJE: środy w godz.16.00-18.00
1:.0WICZ, OS. Noakowsklego 3/39
R-1084

~~......
I
...................1.&.11.&.1..:.&.I

• dzieci •

DOROTA
WARZOCHA

młodzież

•

dorośli

tel, 0501•382·065

Krzysztof Szymczak

IDEALNE ?itZED KOM?UTEREM I Zfi

ul. Sikorskiego bi. 27 m 12
tel. Q.Bbinetu: (042) 710-72-67
tel. aomowy: (042) 719-11-67

specjalista pediatra

WIZVTY PO UZGODNIENIU TELEFONICZNYM
Łowicz, os. Kostka 1 (obok apteki)

.DYPLOMOWflttY MISTIU

Ztt IZl<fi

IWONA OLEJNIK

0603-09~10

SPECJALISTA ORTOPEDA - TRAUMATOLOG
Janusz Dubas - czwartki w godz. 16-18
SPECJALISTA UROLOG
Andrzej Mendui - poniedziałki w godz. 16-18
dr n. med., KARDIOLOG, SPECJAUSTA,CłlORÓB WEWNĘIRZNYCH
Janusz Kllldos - co drutwtorek w godz. 16-18
(zapisy tel. 7-36-56)
SPECJALISTA DERMATOLOG
Zbigniew Wroniecki- poniedziałki w ~odz. 15-16,
piątki w godz. 11-12, tel. 0602-2 6-728
dr n. med., SPECJALISTA CHIRURGII 06ÓlNEl I ONKOLOGICZNEJ
Adalll Rogow~Tytmmt - piątki w godz. 16-19
(wtorki w godz. 16-19 w gabinecie przy ul. Dlugiej 18a)

ZE

Głowno,

DENTYSTAMliliili

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

Badania przeprowadza Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc w Łowiczu ul. Stary Rynek 17,
tel. (046) 837-62-22 we wtorki i piątki w godz. 7.30-15.30.

- ul. Krakowska 4), tel.

SPECJALISTA POŁOZNICIWA
I GINEKOLOGII

LEKARZ

PIOTR CZYZ•

3) Pla:l.AITYIA SRlducY

(10-12 i 16-17.

GABINET LEKARSKI
lek. med.
Leszek Sobczyński

Tel. 0-602-276-728

2) PROFILAITYIA PRZEWLEKŁEJ OBTURACY.EI CHOROBY PUC

. -,„

13
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PSYCHOLOG PSYCHOTERAPEUTA

SYLWIA
KOŚKA
diagnoza, terapia,
dzieci,

młodzlei:, dorośli

Głowno, Kilińskiego 9, tel. 0603-936-569
PROSIMY UMAWIAĆ SIĘ TELEFONICZNIE -:

tEK. ANDRZEJ WITECKI
przyjmuje, po 15-tej
ŁOWICZ, Stary Rynek 9/1 O m. 13

tel. 046 83 7-35-59

R-1178

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOMANIEWICE

o wszcz,ciu post,powania w sprawie wydania
DECVZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
ZGODY NA REALIZACJE PRZEDSIĘWZIĘCIA.
Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska
/Dz. U. Nr 62 poz.627 z późń .zm./ infonnuję, że w publicznym dostępnym wykazie danych znajdujących się
w Urzędzie Gminy Domaniewice, został zamieszczony wniosek Gminy Domaniewice o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci
wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w m. Skaratki i Domaniewice Gm. Domaniewice.
• Ewentualne wnioski i uwagi w powyższej sprawie można składać do Wójta Gminy Domaniewice na adres: ~
ul. Główna 2, 99 434 Domaniewice w tenninie 21 dni od daty podania po publicznej wiadomości.
~
• Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię ,adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku i określić czego dotyczy.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOMANIEWICE

o wszczęciu
""

postępowania

w sprawie wydania decyzji

OUSTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627)
infonnuję, że w publicznym dostępnym wykazie danych, znajdujących się w Urzędzie Gminy w Domaniewicach,
został zamieszczony wniosek Gminy Domaniewice, ul. Główna 2, 99 434 Domaniewice, o wydanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na .Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami
realizowanej na nieruchomościach pólożonych w m. Domaniewice i Skaratki
Gm. Domaniewice oraz na ,Rozbudowę Szkoly Podstawowej w ·oomaniewicach wraz z ciągiem żywieniowym•

wodociągowymi',

•

• Ewentualne wnioski i uwagi w powyższej sprawie można składać do Wójta Gminy Domaniewice na adres:
ul. Główna 2, 99434 Domaniewice w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości.
•Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku i określić czego dotyczy. ~

r
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Z·Panem Samochodzikiem
do Paryia

Kiedy i iakie zmiany
w szkołach

Miała pojechać

O

na wycieczkę do
Budapesztu. Dużo sobie
po niej obiecywała
- chciała zwiedzić
tamtejsze łaźnie
i kościoły. Koniec
końców zwiedziła Paryż
i ta zmiana planów
zbytnio jej nie
zmartwiła.

K

asia Więc~a~, b? o ni~j
mowa, zwycięu:zy:m orgamzowanego przez szkoły pijarskie
konkursu o Panu Samochodziku,
SNizi1a w stolicy Francji wspaniałe szcić dni - dziś :zachęca wszystkich do walki o podobną nagrodę
w koltjnej edycji konkursu.
Konkurs o Panu Samochodziku,
bohaterze książek Zbigniewa Nienackiego, organizowany byłwszko
łach pijarskich w ubiegłym roku
szkolnym. Startowali w nim uczniowie szkół podstawowych z całego

powiatu łowickiego. Był to już dru~jaksi~dowiadujemywmigi taki tmnitj. w pierwszym bohamsterstwl.e, przygotowywana
terem był Tomek Wtlmowski, pojestnowelizacja ustawy o KarcieNastać z książek Alfieda S7lclarskiego,
w:zyciela, nadającej nauczyciea zwycir:.zcy konkursu pojechali do
lowi status funkcjonańusza
Wiednia.
publicznego. Ma ona na celu zaW tej edycji najlepsza okazała się
gwarantowanie nauczycielom ochroKasia ÓWcze.51llł UC7.ellllica S7lcoły
,, ny prawntj przewidziantj dla fimkPodstawowej nr 7, która dziś
cjonariuszy publicznych. Pnestq>u~ do gimnazjum pijarski~
stwa praeciw naw:zycielom, do któgo, uzyskała w teście 71 punktów
rych do.szłoby podczas lub w związ
- najlepszy wynik spomiędzy 30
ku z pełnieniem pmrznich obowiąz
startujących zawodników.
ków służbowych, byłyby ścigane
W nagrodę°miała pojechać do Bu- Kasia na tle panoramy Paryża - w tle najbardziej rozpozna- z urzędu, a nie - jak dotychczas
dapesztu, jednak na początku sieqr walny symbol miasta - wieża Eiffla.
- z oskaxżenia prywatnego.
nia okazało się, iż wycieczka jest
. Minister pisał te:ż o położeniu naodwołana ORBIS nie żnalazłna nią
Na miejscu zakwaterowane zo- Jtj uwagę przykuło te:ż mauzoleum cisku na wychowanie patriotyczwymaganej liczby chętnych. stały w hotelu w Bezoe - mitjsco- Napoleona, pizykryte złotą, skl7.ącą ne oraz o narodowym prograUczennicy i jtj mamie zapropono- wości pod Paryżem. Stolica Francji się w sieipniowym słońcu kopulą. mie wyjazdów młodzieży do
wano w zamian dwie inne możliwo zachwyciła dziewczynę. Była na
- Obawiałam się trochę, czy cór- miejsc historycznych i miejsc
ści - ,,złotą'' Pragę i Paryż. - Córka wieży Eifila, w Luwrze, katedrze ka będzie miała na tym wyjeździe to- pamięci narodowej. Ministerszykowała się na Budapeszt, nie Notre Dame, pod łukiem triumful- wmzystwo w swoim wieku - mówi stwo proponuje, aby były one orgachciałam więc proponować jej nym, napięknychmitjskich placach. pani Więcław - Niepotnebnie, byW nizowane w ttzech obszarach temaPragi. 'Zdecydowałam się na do- - Najbardziejpodobała mi się wieża siedmioro rodziców towany=zcych tycznych. Są to: miejsca, gdzie
płatę i 24 sierpnia wyjechafyśmy Ei.fila. Jest to naprawdę wielka, so- swoim pociechom i mnóstwo mło- mieszkali i mieszkają Polacy na Lina sześciodniową wycieczkę do lidna konstrukcja z kt.órej roztacm dzieży.
twie, Ukrainie lub Białorusi; miejsca
Paryża - mówi mama.dziewczyn- się zapierający dech w piersiach wiaprzyjaźniłamsięzA/ązł.odzi, w kraju i zagrafucązwiązane z wieldok na panoramę Paryża - mówi.
ki Zofia Więcław.
jednak kontaktów teraz nie kimi Polakami lub wydarz.eniami hiutrzymujemy - dopowiada Kasia. storycznymi z udziałem Polaków,
Dlaczego? Jakmówi, wnowtj szko- jak np. Rzym, Monte Cassino, Norle ma dużo obowiązków, dlatego te:ż mandia, Paryż; wyciecz.ki do miejsc
aktualnie odstawiła książki o Panu historycznych w Polsce. Na realizaSamochodziku. Ma po prostu wiele cję tego programu w 2007 roku planauki, dużo lektur do prz.eczytania, nuje się kwotę 7 milionów złotych,
krótko: -Dobrąwhawę!. W ramach ma do godziny 14-15. Z.apisy drujednak deklaruje 7.e potem do Ni()' która przeznaczona byłaby na dofiimprezy odbędzie się m in. tumitj żyn i zawodników pIZY.jmowane
nackiego wróci, bo to dobra, warto- nansowanie wyjazdów dla ponad
piłki nożnej dla ucmiów szkół pod- będą od godziny 9.00. Organizato8 tys. uczniów. Na pewno w tym
ściowa literatura.
stawowych i -gimnazjalistów (dru- rów będzie można znaleźć przed
(wcz) roku szkolnym nie z.ostanie wprożyny sześcioosobowe). Uczniowie kościołem lub na jego tyłach
ze szkół ponadgimnazjalnych będą - w ~iedztwie boisk do plażowej
mogli zagrać w siadcówkę plażową piłki siatkowej. Osoby chcące
naboiskunatereniekościelnym(dru wziąć udział w zn:iaganiachsportożyny tizyosobowe). Mają odbyć się wych muszą pamiętać o zabraniu
także biegi na róinych dystmsach ze sobą legitymacji szkolnej
(maksymalny dystans 400 metrów) (uczniowie) lub innego dokumentu
i wrożnychkategoriach wiekowych, tożsamości. Dla zwycięzców przebędzie te:ż dyscyplina określana jako widziane są puchary, medale oraz
rzut jesiennym kaloszem oraz bieg nagrody =wwe. Organizatorzy
Sk~ep firmowy
z przeszkodami dla dorosłych. Roz- zapra.wiją do wspólpracy sponsogrywki rozpoczną sięjuż od godzi- rów.
ny IO.OO, a cała impreza potrwać
(mak)
Stryków, ul. Ozorkowska 8

Pożegnanie
Doroczna rodzinna Impreza rekreacyjno-sportowa
pod hasłem "Pożegnanie
lata na Korabce" od~e
się na przykościelnym placu w tej dzielnicy Łowicza
w sobotę 30 września od godziny 10.00. Organizatorami
tych cyklicznych „Poże
gnań.„" są tamtejszy zarząd
osiedla oraz parafia.
o w tym roku przewidują
organizatorzy? Szef zarządu osiedla na Korabce
i jednocześnie główny organizator
~-potkania, Jeizy Wiatr, odpowiada

C

Zmiany zapowiadane w li-.
przez ministra edukacji
na rozpoczęcie roku szkolnego nasunęly pytanie, kiedy wejdą one w życie.
ście

lata na Korabce

m

wadzony program monitorowania szkół.
·
W MEN prowadz.one są dopiero
prace nad projektem programu poprawy bezpiecz.eóstwa szkół, w ramach którego planuje się zakładanie
monitoringuwizyjnegowejśćdop~
cówekoświatowych. Zakłada się, że
z budżetu państwa finansowany
będzie monitoring wtjść, ale będzie
się to odbywać na wniosek dyrektora szkoły, zaakceptowany przez
organ pro~ i policję.
Mało konkretna jest odpowiedź

na temat powrotu gabinetów lekarskich do szkół. Analizuje się
obecną sytuację opieki zdrowotnej
w szkołach. Roląpowolanego w tej
sprawie respołu będzie opracowanie propozycji zmian i prz.edmawi~
niejtj ministerstwom edukacji i zdrowia
W tym roku szkolnym nie zmi.Qniąsię natomiastzasady oceny prac
maturalnych ani zasady dopuszczania nowych podręcz
ników.
(mwk)

Przedstawienia
dla przedszkolaków
rzesień i październik to
w łowickim przedszkolu
„Wiosenka" czas wyjazdówna przedstawienia teatralne. Już
5 października całe przedszkole
pojedzie do teatru ,,Arlekin" na
przedstawienie o Czerwonym
Kapturku. Wyjazdy przerywane
są na czas zimowy, wtedy jednak
aktorzy przyjeżdżają z przedstawieniami do przedszkola
(lro;)

W

UNIGLOB

pn.-pt. 8-16, tel. 042/616-12-01

~--

Łowicz ul. Mostowa 20
tel. (046) 83o-37-41,
0509-877-268

395z1
netto
1465

~lbl8mll8\\młiku
mazjplłml ftllmlle~

./drzwi zewnętrzne od 790 zł (netto}
./ parapety, żaluzje
f

przez specjalistę 11° ,
R·1313

;s~t CEHTRUM <;.

DRZWI PRZESUWNYCH
Szafy wnękowe z drzwiami
przesuwanymi i składan i

DO
SPRZEDAŻY
w
lub w
częściach

całości

OBIEKT

PO BYŁEJ WYTWÓRNI PASZ

wŁ ·czu, ul. Gen. Klickiego 110/112

NOWOClESNE~WNĘTRZ

przygotowany wstępny projekt podziału
możliwość negocjacji

MEBLE KUCHENNE NA WYMIAR

POLECAMY MAGAZYN 1800 M2
NA DZIAŁCE 6000 M2

- NAJNIŻSZE CENY
Łowicz,

Nowy Rynek 16,

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

iii
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Tel. 022·570.21·21, kom.0667-767-767 !

Marię Kowalską
RÓTKIE TERMINY OCZEKIWANIA NA WIZYTĘ
ZAPISY WREJESTRACJI (046) 837·38·30 ~
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ZOSTANĄ

W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH

ZYGMUNT
ygmunt Jędraszka zmarł po długiej
i ciężkiej chorobie 15 marca 2006 roku
w Łodzi, gdzie mieszkał u códci pnez ostatnie dwa lata swojego życia
Raczej nie lubił opuszczać rodzinnego
ŁowiC71i i bardw bronił się prnxl tym, aby
przeprowadzić się. Jednak musiał zaakceptować to, ponieważ wymagał stałej opieki.
Wcześniej, gdy lepiej się czuł, potrafił radzić
sobie z codziennymi sprawami. Choroba
pnyszla nagle. Miał 60 lat, gdy iwpoznano u niego raka płuc. Po namowach dzieci
zdecydował się na uciążliwe i długotrwałego
lecz.enie. - Muże dzięki temu mieliśmy ojca
przez te ostatnie lata. szkodajednak, że tego
· czasu nie było więcej- mówi córlca Elihieta.
Zygmunt Jędraszka urodził się 17 lipca
1940 roku w Łowiczu. Miał jednego starszego brata i dwie siostry. Tylko on powstał w rodzinnym mieście. Rpdz.eństwo po
szkole wywowadziło się do Łodzi ina Ś~
'Ukończył szkołę podstawową i zawodową
~haniczną. Po wojsku roąioczął pracę
przy melioracjach.
W 1965 roku ożenił się z pochodzącą
z Kiernozi I>.mutą Pawłowską. Zamieszkali wraz z rodzicami na Pmxlrnieściu. Tam na
świat przyszła córlca Elihieta. Kilka lat póź
niej otrzymali własne mieszkanie na
os. Noakowskiego. - Praca nie była lekka,
często jei.dziJo się z miejsca na miejsce. Budowaniemelioraqi wjednym miejscu trwało
rok, niekiedy dłużej. Opróa pracowników
etatowych zatrudnieni w niej byli poborowi
idniene. Pracujqzyzaprz)jaźnialisię:zesobą
i utrzymywali kontaktprzez lata - opowiada

Z

J~DRASZKA Ut40-2006)
córka. Pamięta,jak będąc dzieckiem, ona ijej córek, naktórych dobrym wychowaniu barsiostra Wanda miały wielu "wujków''. - Po- dw obojgu zależało. Kiedy były małe, odratrafili robić w.szystko. Diali się na pracach biali wspólnie lekcje, a kiedy weszły w okres
ziemnych, budowlanych, a bywało, że na elek- dojrzewania nie krępowały się~ rozmawiać z rodzicami. Niemal co roku wyjeż&ali całą rodziną nad morze, najchętniej
do Mielna lub w góry do Krynicy Górskiej.
-Obojebanlzo lubili~ Mama cieszyła
się najbardziej, że wróci do domu ładnie
opalona, ojciec, że odeśpi nieprzespane noce
- mówi córka.
latach 80-tych kupili działkę pod
Łowiczem, która stała się z C71iSeffi
ich nowyrri azylem, i jak się wkrótce okazało, miejscem bardw lubianym pnezwszystkich w rodzinie. Tutaj przyjeżd7.ały códci
z wnukami: najstarszym - Mateuszem,
a także z Agnieszką, Natalią i Maćkiem.
Gwar dzieci zawsze sprawiał dziadkowi radość, cz.ul się wówczas młodszy o dobre
dwadzieścia lat Pan Zygmunt postawił na
działce urokliwy drewniany domek, a jego
tryce. Mama miała jednak do lwlegów ojca żona dbała o to, aby zawsze przed nim kwidystans, obawiała się, że nie wszy.vtkie zna- tły piękne kwiaty.
joowśd dobrze na niego wpływają,
Tak było do 1999 roku, gdy nagła choroonieckońcemJędraszkazmieniłpracę. ba spowodowała śmierć ż.ony, z którą trud'fym razem była to praca na kolei. Nie- no było mu się pogodzić. Cierpiał w milczestety mów była poza domem i na zmiany, niu. Na działce bywał coraz ~ej. zajął
ale było do niej bliżej i dyscyplina wśród się pracą. Córlci pochłonięte pracą zawodopracowników była inna.
wą nie zawsze mogły mu towarzyszyć,
Wtedy też pani I>.muta po odchowaniu ale starały się przebywać z ojcem jak najcórek ~ pracę. Jędraszkowie za. ~ej. - Wiele nas killztowaJo wysiłku, aby
częli żyć innym trybem Codzienne obo- zrozumiÓI, że trzeba walczyć z chorobą,
wiązki sprawiły, że czas wolny od pracy że warto żyY:. JfYkorzystal dany czas naj/echcieli jak najlepiej wykorzystać. Starali się piej,jak byl.o mużna. Teraz widzimy,jakbarteż zawsre maleźć chwilę dla dorastających dzonamgobrokzg'e-wspominacódai.
(eh)

t

14 września: Stanisław Szaleniec, 1.60, Łowicz; Karolina Krystjanik, 1.50,
Rozdzielna; Stmisław Brodecki, 1.81; 15 września: Barbara Sieczkowska,
1.51, Retki; 16 września: Genowefa Dałk:iewicz, 1.86, Wiśniewo; 17 września:
Stanisława Kupisz, 1.73, Nowe 2:cluny; Józ.efWomiak, 1.73, Głowno; 18 września:
Bolesław Furinańczuk, 1.86, Łowicz; Marianna Kunicka, 1.69, Sokołów; 19 września: Janina Łuczak, 1.85~ Wale_wice; Jolanta Peterson, 1.51, Łowicz; Władysława
Frącczak, 1.89, Rudniczek; Wiesława Krzeszewska, l.70, Trzcinka; 20 września:
Heruyk Szanecki, 1.83, Łowicz; Krystyna Kuśmierek, 1.53; 21 września: Danuta
Słojewska, 1.56, Joachimów Mogiły; Marianna Urbańska, 1.82, Bobrowniki; Alina Grabowicz, 1.57, Jastrz.ębia; KrzysztofGrzejszczak, L34, Głowno; 22 września: .zdzisław
Napiórlcowski, 1.78; Helena Zielińska, I. 87, Głowno; Kazimierz Gorczyca, L73, Głow
no; 24 września: Jerzy Kamiński, 1.72; Krystyna Fortuna, I. 59, Głowno;

Z ogromnym bólem żegnamy
naszego Wspaniałego Kolegę, Przyjaciela i Człowieka
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·Plener w 111uzeu111 Brzozowskich

W1OO-lecie zakonu,
założonego przez
błogosławioną zŁowicza

- Pogoda jest wymarzona, mają
idealne warunki do pracy - mówił
nam w poniedziałek w południe
Wojeciech Brzozowski, właściciel
muzeum ludowego w Sromowie
arafia Świętego Ducha w Łowiczu
w gminie Kocierzew. Tego dnia
przygotowuje się do uroczysto.ści
w muzeum odbywał się integracyjsetnej rocznicy założenia
ny plener plastyczny organizowazgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej
ny przez Stowarzyszenie Osób NieRodziny przez łowiczankę,
pełnosprawny~h „Tacy Sami", brabłogosławionąBolesławę Lament
ło w nim udział 50 osób.
Jedna z uczestniczek w trakcie ry- (1862- 1946), która była parafianką
i w kościele ŚW. Ducha przyjęła sakrament
·sowania.
czestnicy pleneru ro:zproszyli się w kichrztu. Uroczystości te zakończ.ą
lku pawilonach muzeum or.iz na ze- tów Terapii Zajęciowej w Pannie. W kolej- obchody, które w roku minionym
wnątrz i malowali lub rysowali wybrany nym plenerze integracyjnym udział brały rozpoczęły się w Mohylewie'na Ukrainie,
przez siebie motyw. Zdarzało się, że na bia- osoby niepełnosprawne z wrz w Parmie, miejscu założenia wspólnoty.
łej kartce pojawiły się postacie z rzeźb au- Urzeczu, młodzież ze Specjalnego Ośrodka Probosz.cz parafii ks. Władysław
torstwa pana Wojciecha lub jego ojca Julia- Szkolno-Wychowawczego w Łowiczu, Ze- Moczarski powiedział nam, że ustalono
na, nieżyjącego już założyciela muzeum, społu Szkół z Oddziałami In,tergacyjnymi datę uroczystości na 26 listopada.
fragmenty ruchomych scen, znajdt.tjącychsię i innych szkół publicznych, m in. z Popo- W kościele ma zostać odsłonięta
przy nich rystmków lub nawet zdobień na wa, Bobrownik, Zielkowic, Z.espołu Szkół okolicmościowa tablica mówiąca o tym,
elewacji, które są też motywem wycinanek Ponadgimnazjalnych m 4 w Łowiczu.
że Bolesława Umient została w nim
łowickich.
Każdy uczestnik pleneru otrzymywał ochrzczona Planowana jest także
-Zaprosiliśmy tutaj na plener, żeby mpo- materiały, a na wykonanie pracy miał trzy prelektja o życiu błogosławionej
znać uczestnik/Jw z łowicką sztuk! i kulturą, godziny. Podczas podsumowania pleneru i historii Założonego pnez nią
która jestjuż trochę zapomniana, a tutajjest każ.dy uczestnik dostał pamiątkę ufimdo- zgromadzenia oraz wystawa zdjęt5
jej bardzo dUżo- mówi Ewa Urbanek, czło waną przez sponsorów.
i pamiątek.
nek stowarzyszenia i pracownik Warszta(mwk) (tb)
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JERZEGO
,,
-KAMINSKIEGO
Koleżanki i Koledzy z PZU S.A.

R-1317

Rodzinie

ś.P.

JOLANTY PETERSON
wyrazy głębokiego współczucia
.składają koleżanki i koledzy

z Komendy Powiatowej Policji wŁowiczu

R·1325

Łowickie

Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek"

Prezesi zamienili się mieiscami
Przedstawienie nowo wybranego zarządu Łowickiego
Stowarzyszenia Abstynenckiego „Pasiaczek" było jednym,_ punktów IX Forum Abstynenckiego i 16 rocznicy powstania stowarzyszenia, zorganizowanych w sobotę
23 września.
roczystości rozpoc~ o godzi-

U

nie 17.00 msza święta w koście
le ojców pijarów, następnie o 17.30 Prezes Henryk Majchrzak (z lewej) i wizłożono kwiaty i zapalono micze pod ceprezes Jan Milczarek witają przybyłych
pomnikiem Jana Pawia Il. Dalej uro- na spotkanie., gości.
czystości odbywały sięjuż w siedzibie Ochotniczej Straży Pożmnej przy
ulicy Floriana w Łowiczu.
holików, na spotkania której przyc\lodzi od
Ponieważ upłynęła już kadentja stąrego 8do 12osób.Jakjednakoceniaprez.esMaj:zamidu, 10 września wybrany :wstał nowy chrzak, przynajmniej 15 procent mieszkań
zauąd ,,Pasiaczka". Forum było okazją do ców Łowicza, w tym bardz.o wiele ludzi
pu.edstawienia jego składu. Nowym preze- młodych, ma problem alkoholowy i dla nich
sem :wstał dotychczasowy wiceprezes sto- grupa AA mogłaby być miejscem powrotu
waizyszenia Henryk Majcłnzak, wicepreze- do trzeźwości.
sem wcz.eśniejszy prezes Jan Milci.arel.<, se>Spotkanie zakończyło się -całonocną zakretaIT.em pozostała bezzrnianElihiaaKlim- bawą abstynencką, podczas której wystą
kiewicz, skarlmikiem w miejsce &twarda Oe- piła Karina Sędkowska, prowadząca studio
ślaka :wstał wybrany Jarosław Badura. W ko- piosenki w Łowickim Ośrodku Kultury. 16
miąji rewizyjnej ZllSiadają Stanisław Mal~Ka, rocznicę swojego istnienia łowiccy abstyEdward Oeślak i Michał Zwoliński.
nenci świętowali w towarzystwie przyja,,Pasiaczek" liczy dziś 20 członków. Dzia- ciół z innych grup abstynenckich, między
ła też przy nim grupa Anonimowych Alko-' innymi z Żychlina i Bolimowa.
(wcz)
- - - - - - - - - - - - - - REKLAMA -

Oni zagraiaiq
Od 20 września policja zatrzymała
następujących nietrzeźwych roweaystów

na~zemu

Łowiczu 32-letni Maciej Stanisław K.
Volkswagenem Corado (0,32 mg/dm3
i Kierowców samochodów osobowych:
alkoholu);
• 20 września: w Kalenicach w gminie
22 września: na ulicy 1 Maja w Kiernozi
Łyszkowice 50-łetni Ryszard G. jechał rowe- 53-ietni Henfyk K jechał rowerem (1,03 mg/
rem (1,08 mg/dm 3 alkoholu), na uUcy Spor- dm3 alkoholu), Al. Legionów Polskich w Nietowej w Łyszkowicach 45-letni Jan O. jechał borowie jechał rowerem 60-letni Andrzej W
rowerem (0,96 mgldm3 alkoholu), na ulicy (0,75 mg/dm 3 alkoholu),
Tuszewskie) w Łowiczu 15-letni Michał G.
23 września: w Nieborowie 44-letnia Ewa
jechał motorowerem (0,91 mg/dm') - nieK. ze Zgierza jechała rowerem (1,24 mg/
letniego przekazano rodzicom;
3
21 września: w Rogóźnie w gminie Do- dm alkoholu), w Łyszkowicach na Placu Wcljechał Fiatem Cinqumaniewice 31-letni Robert K jechał rowe- ności 45-letni Marek K.
3
rem (1,58 mg/dm 3 alkoholu), w Bielawach ecento (0,90 mg/dm alkoholu);
24 września: w Kiernozi 58-łetni Józef ż.
56-łetni Robert Edward J. jechał rowerem
(0,24 mgtdm3 alkoholu), na ulicy Powstań- jechał rowerem (1,14 mgldm3 alkoholu),

ców w

jechał

• •
zyc1u

25 września: na ulicy Warszawskiej
w Łowiczu 32-letni Piotr Z. jechał rowerem
(0,65 mg/dm3 alkoholu), na ulicy Księstwa
Łowickiego w Łyszkowicach 32-letni Jacek
B. jechał rowerem (1 ,01 mg/dm3 alkoholu);
26 września: w Zielkowicach w gminie
Łowicz 51-letni Władysław Ch. jechał rowerem (0,65 mg/dm3 alkoholu), ulicą Starzyń
skiego w ŁcNViczu 43-lebi Piotr P.. jechał rcmerem (1,14 mg/dm" alkoholu), w Zielkowicach
w gminie Łowicz 56-letni Jan O. jęchal rowerem (0,82 mg/dm" alkoholu), w Bielawach 51-ietni Józef O. jechał rowerem (0,83 mg/dm'
alkoholu), ulicą Zduńską w Łowiczu jechał rowerem 16-letni Michał B. (0,94 mg/dm3 alkoholu) • nieletniego przekazano rodzicom.

H.1;13 SKRlYDLEWSKA
;i ;•a 4i :f;\ • f;1 :ł•t1;1 I f"1•1!ut.ii

GŁOWNO,

ul. lowick;1 7111 tel. (0-42) 710-71-90, 719-30-24 (czynne całą dobę)
ZGIERZ, uJ. Parzęczewska 6, tel. (0-42) 7f7-00-00 (czynny całą dobę)
ŁÓDZ, tel. (0-42) 672-33·33, 672-30-27 (czynoe całą dobę)

• ZAŁATWIAMY FORMALNOŚCI WZUS
• WYPŁACAMY ZASIŁEK ZUS
•KREMACJE
.
• przewóz osób zmarłych do chłodni
• przewozy międzynarodowe

/
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Obchodząca w czerwcu tego
roku stuletnie urodziny
Marianna Gałązka z Łowicza,
której jubileuszową
uroczystość
wzmiankowaliśmy

na łamach NŁ, miała umrzeć
pół wleku_ temu.
odzina stulatki twierdzi, i.e było to conajmniej niewytłumaczalne, jei.eli nie
cudowne wyz.drowienie z choroby nowotworowej. - Tatuś zawsze mamie mówił,
że dO'Żyjf! setki, bo to trudny orzech do zgryzienia - opowiada córka Eugenia
Marianna .Galązka urodzila się 22 cz.erwca
I906roku w Łowiczu. Jej rodzice mieszkali na
Bratkowicach.OjciecAnchzrjpacowałnakolei

przyrnontowaniuliniikoltjowych,matkaFranciszka zajmowała się domem. Marianna byla
najstarsza w domu, miała młodszą siOOrę Stanisławę, która zmarła niedaW110 w wieku
94 Iat Matka Franciszka, mając 31 la~ zmarla
przy porodzie trzeciego dziecka - syna, który
również zmarł przy porodzie. Pani Marianna
miała wtedy 6 Iat Po pewnym czasiejej ojciec
oi.enił się ponownie. Z chugiego mali.eństwa
miał czworo dzieci. Pani Marianna miała trudne dzieciństwo, gdyż jako najstarsza w rodzinie opiekowała się młodszym rodz.eństwem
oraz wykonywała wiele prac domowych. Qiciec nie posłał córek z pierwszego małżeństwa
do ~oły. Pani Marianna sama nauczyła się
czytać, pisać i liczyć. - Mama zawsze chciała
skoń~ szkołę. Nie rO'ZUtniała dzieci, które
narzekały na t.o, że muszasUęuczyć. Jęj nie było
t.o dane, musiała pracować. Dlatego nas[»

Zakład

miała

Marianna
siała

Gałązka

z

Pani Marianna jeszcze do niedawna była
bardzo samodzielna W 1974rokuzmarłrnąż
- Władysław Gałązka Od tej pory pani Ma-

prawnuczką Oliwią.

dn szkól i goniła do nauki - mówi ?J11i
&!genia Kiedy była ośmioletnią dziewczynką ojciec posłał ją na służbę do majątku Burzyńskich w Bocheniu, pracowała też
w majątku na ul. Jastrzębia. Pracowała w
ten sposób do 20 roku życia.
W wieku 21 lat wyszła za mąż za
Władysława Gałązkę, starszego o 12 lat
wdowca. Pa.n Władysław miał półroczną
córkę Mariannę. Pani Marianna była ładną

i zgrabnąpanienką, miała chłopca w swoim
wieku, o imieniu Sylwek, w którym byla zakochana. Posłuszna woli ojca poślubila jednak wdowca, który miał dobry zawód, był
murarzem, co gwarantowało wczasaeh przedwojennych dobre życie rodzinie Gałązków.
Pani Marianna urodziła troje dzieci, córkę
Eugenię (dziś mającą 78 lat), syna Edwarda
(dziś liczy sobie 75 lat) oraz córkę Janeczkę
(zmarła mając l roki3miesiące).

w Elżbietowie poszukuje pilnie pracowników na stanowiska:

W momencie wybuchu drugiej wojny
Mari!plily został wcielony do wojska, a ona sama .zajęła się wychowywaniem dzieci ·i troszczyła o byt
materialny rodziny. - Były to bardzo ciężkie
czasy. Mama nie narzekała, alezjęj opowiadań można było \.!Ysnuć taki wniosek. Chodziła na wieś, by zarobić przy pracach polowych i dostać trochę jedzenia - opowiada
najstarszacórkaEugenia.PaniMariannanie
bała się pracy, umiała też ją wykonywać,
gdyż zaczęła pracować na wsi, jako kilkuletnia dziewczynka. Najczęściej była
przyjmowana do żniw lub do wykopków.
- Mama \.!Ychowywała nas w karności.
Musieliśmy jej z bratem pomagać. To tata
rozpieszczał nas. Wspólnie z nim oszukiwaliśmy mamę, kiedy ta poleciła ojcu, aby
nas ukarał: on udawał, że bije, a mygło
śno krzyczeliśmy - opowiada pani Eugenia. W stosunku do wnuków, również
zdarzało jej się „przylać klapsa". - Syn
dosltonale pamięta „piątki" babci, 11Ymierzane całą ręką - dodaje pani Eugenia.
Dopiero w stosunku do prawnuków zmieniła podejście. .
o wojnie sama poszła do szkoły podstawowej, był to kilkumiesięczny kUrs
dla dorosłych zorganizowany w Szkole
Podstawowej nr 2, który ukończyła z wyróżnieniem w 1950 roku. Otrzymała
z tego tytułu nagrodę - trzydniową wycieczkę nad morze do Mielna. Było to dla
niej ogromne przeżycie. Z pasją opowiadała o rejsie statkiem po Bałtyku. Była
bardzo dumna ze swoich szkąlnych osiąświatowej mąż pani

ELEKTROMECHANIK
POJAŻDÓW SAMOCHODOWYCH P
WYMAGANIA:

•

znajomość

naprawy agregatów chłodniczych

MECHANIK
SAMOCHODOWY·
WYMAGANIA:

-·

•

gnięć. Z wycieczki wróciła akurat na ślub
najstarszej córki Eugenii, która zamieszkała nieopodal przy tej samej ulicy
- przy ul. Mickiewicza.
1956 roku pani Marianna, mając 50
lat uskarżała się na ból brzucha
- podejrzewano woreczek żółciowy. Poszła na kontrolę do łowickiego szpitala,
gdzie spędziła 2 - 3 miesiące, gdyż z niewyjaśnionych przyczyn puchł jej brzuch.
Okazało się, że chorowała na raka jelita
grubego. Lekarze nie dawali szans na
wyzdrowienie. Została nawet wypisana
ze szpitala, aby mogła umrzeć w domu w
otoczeniu bliskich .. w domu cierpiała
przez 3 miesiące. Przez cały ten okres
lekarze podawali jej morfinę, piła też zioła, które kupowała od księży. Było coraz
gorzej. Córki Marianna i Eugenia naszykowały już sobie ubrania na pogrzeb. Wróciłam pewnego dnia po kilku godzinach stania w kolejce, a mama siedziała
na łóżku przy oknie, powiedziała, że jest
głodna, a wcześniej jej organizm już nie
przyjmowałpokam1ów. Okazało się, że guz
pękł, jak lekarze przestali jej podawać
morfinę, ropa wyszła z organizmu i mama
wyzdrowiała w ciągu miesiąca - opowiada
córka. Więcej problemów ze zdrowiem ni~ ·

znajomość

Pani Marianna w latach

młodości.

rianna poświęciła się opiece nad wnukami.
Bardzo lubila podróżować do .córl<:i i wnuczek Od około 5 latmieszka u córl<:i Eugenii.
Zawsze była pełna energii, rządziła w domu,
udzielała rad córkom i pomagała im w wychowywaniu dzieci. Z ul. Mickiewicza
przeprowadziła się do l bl@ku na osiedlu
Starzyńskiego, gdzie mieszkała przez 32
lata. W wieku 80 lat sama myła okna i wieszała firany, dopiero potem robiła to .za nią
córka.
Mananna Gałązka ma troje dzieci, dziewięcioro wnuków: Barbarę, Alicję, Mariusza, K,rystynę, Kazimierza, Ryszarda,
Edwarda, Jacka i Bożenę, czternaścioro
prawnucząt i .. . siedmioro praprawnucząt.
Często się zastanawia: Dlaczego Pan Bóg
mnie zostawił na ziemi i nie zabiera do
siebie?
Eliza Błaszczyk

I Odnowić pomnik

naprawy samochodów ciężarowych i naczep

OFERTY PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES:
Elżbietów 48, 96-516 Szymanów, tel. (046) 864-07-41
lube-mail:zdanowska_a@bakoma.pl

Radny miejski Dariusz Mroczek
konieczne jest szybkie
odnowienie, a właściwie ratowa-·
nie, pomnika grobowego zmarłe
go w 1920 roku Romualda Oczykowskiego, zasłużonego łowicza
nina - księgarza, literata, historyka
Łowicza i wielkiego społecznika.
uważa, że

Prosimy o dopisanie klauzuli: .Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę
Bakoma S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 62A dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926-z póź. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych
oraz ich poprawiania".

iU

łłommT
R·1298

P

omnik grobowy Romualda Oczykowskiego próbowało już odnawiać w końcu lat dziewięćdziesią
tych Stowarzyszenie Resursa Obywatelska - Nie miałjednak wtedy, kto temu projektowi patronować - wyjaśnia Dariusz
Mroczek. Pomnik jest za11iedbany i niszczeje. Wdzięczność względem osoby Oczy- Romuald Oczykowski
kowskiego l1Y711aga, by pomnik odnowić
- przekonuje radny, który od pewnego cza- skiej, do realizacji po sezonie letnim, gdy
su próbuje zainteresować łowiczan tą spra- funly budowlane będą miały mniej pracy
wąipoddajekonieczrośćrenowacjipomnika i będą mogły zaangażować się w ten projako dobry pomysł dla nowej Rady Miej- jekt.

17.
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Szto~my,

burze, wiatr

· ciy ·Sobol zdqiy dopłynąć?
Znany łowicki sportowiec Kamil Sobol, który kajakiem płynie z Wenecji
wzdłuż wybrzeży Półwyspu Apeniń

skiego aż do Watykanu, do grobu
Jana Pawła li, planował, że rozpoczę
ta w połowie czerwca podróż zajmie
mu 4 miesictQ!.

zy Kamilowi uda się jednak osiągnąć
obrany-cel w wyznas;zonym czasie.
W zeszłym tygodniu minęły 3 miesiącejego
pobytu na morzu. Podróżnik jest coraz bliżej Rzymu - 1700 km i dwa morza już pokonał, alecxl upragnionego celudzieligojeszcze500km
Z notatnika na stronie internetowej Kamila Sobola dowiadujemy się, jak mija mu
podróż. Kajakarz pisze krótko o swoich
ostatnich najciekawszych przygodach i przeżyciach. W Reggio di Calabria udał się do
muzeum z.obaczyć sławne na całym świecie
posągi z brązu przedstawiające antycznych
herosów. W porciku Archi musiał, po nakazie ze strony załogi łodzi asekurującej go
przez Cieśninę Messyńską, przeczekać
straszną burzę. W kolejnych dniach mogliśmy przeczytać: - Dziś pnecinałem zatokę
oddalony od bnegu nawet o 20 fon. Fale
Morza Tyrreńskiego są większe i potężniej
sze od tych na Manu Jońskim. Jak pisał
Bombard - Mone Środziemne to morze kapryśne, często zmieniające się wanmki pogodowe i wiatr. więc ci, co myślą, że morze
jest tujak lusterko, są w błędzie. Szczególnie
o tej porze roku. ..
Z Tropei pisał: - Piękne miasto, a morze
jest tu takpiękne, że niepotrafię tego opisać
słowami. Spotkały go tam duże honory.
Miał spotkanie z prezydentem i szefem rady
miasta w Tropei, który wraz z komendantem głównym miejscowej policji i kapitanem portu z Gwardii Wybrzeżnej obwieźli
go po mieście policyjnym samochodem służ
bowym. Następnie przyszedł czas na
spotkanie z dziennikarką, a na sam koniec- na
kolację wraz z załogą Gwardii Wybrzeżnej .
O porcie w Tiopei pisze, że piękny. czysty
i duw pięknych jachtów. Dziś widziałem
z bliska delfina Co za widok! Brak słów. ..
Woda - kryształ, piękne widoki; jaka szkoda
że nie mamjużaparatufotogrąficznego... (aparat uległ zniszczeniu podczas wyprawy przyp. red) Miła ta Tropea - rano śniadanie
do namiotu dostarczył mi komendant policji
Tropei - cieszy siępodró:żnik - Żyć, nie wnierać! Martwi mnie tylko·ta pogoda...
Sobol wyruszył dalej, ale gdy był w Vibo
Marina, pogoda się załamała. - Cały czas

C

PRZYJECHALI Z DALEKA POWSPOMINAĆ STUDENCKJE CZASY. ~o
nanie grupowego zdjęcia było jednym z punktów zorganizowanego w minioną sobotę Pierwszego Zjazdu Absolwentów Samorządowców Mazowieckiej
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu. W zjeździe, który
zgromadzić miał osoby, które w ciągu historii szkoły udzielały się w studenckim samorządzie, uczestniczyło prawie czterdzieści osób z siedemdziesięciu
zaproszonych. Absolwenci przyjechali z tak odległych nieraz miast jak Biały
stok, Terespol, W1oclawek, Iława, Zduńska Wola, Wa1Szawa, Płock, aby spotkać się po latach, zasiąść przy wspólnym stole, powspominać i potańczyć.

·Złote
Jedenaście

przeżyły

w

Gody wZdunach

/

par, które

związkach

małżeńskich
uczestniczyło

50 lat,
w uroczy-

stości na swoją część,
zorganizowanej w Domu
Kultury w Zdunach w sobotę 23 września.

I

mpreza z.organizowana została z wielką pompą w sali
widowiskowej, w której zasiedli licznie zgromadzeni bliscy
jubilatów.
W sobotnie południe swoje
święto obchodzili: Tadeusz (Jekoracja długoletnich par małżeńskich (po lei Helena Kunikowscy oraz wej wójt Jatoslaw Kwiatkowski).
Leon i Helena Kowalscy z Bąkowa Górnego, Jan i Zofia Guzek z Jac- małżeńskie. Były kamery, flesze aparakowie, Stanisław i Marianna Przybysz z tów, szampan, kwiaty i życzenia.
Nowych Zdun, Stanisław i Anna Pietrzak
Dla jubilatów przygotowano też program
z Nowego Złakowa, Mieczysław i Janina artystyczny. Wysłuchali m. in. zagranego na
Anyszka z Retek, Bronisław i Marianna skrzypcach utworu ,,Ave Maria'', a także
Guzek z Szymanowic, Józef i Danuta Le- „Ocalić od zapomnienia" i ,;zawsze tam,
warscy z Urzecza, Eugeniusz i Janina Py- gdzie ty". Zabrzmiało też gromkie ,,.5to lat",
kacz ze Zdun, Władysław i Stanisława odśpiewane przez zgromadz.oną rodzinę,
Jędrachowicz ze Złakowa Borowego oraz · a następnie przez wokalny zespół senioMarian i Zofia Workowscy ze Złakowa rów „Wrz.os'', działający przy zduńskim
Kościelnego. Wszyscy .oni udekorowani domu kultury, który dał na koniec moczyzostali przez wójta Jarosława Kwiatkow- stości trzydziestominutowy koncert.
skiego medalami za długoletnie pożycie
(wcz)

Oczykowskiego

kowski przez lata zbierał cenne wiadomości
i pisał o Łowiczu i jego historii. Pisał kroniki
i artykuły, gromadził zbiory, fotografie i pamiątki dotyczące Księstwa Łowickiego.

.

Dobry sprzęt jest bardzo waźny, ale gdy jest się samemu na morzu najwaźniejszy jest upór i wiara w to, źe uda się osiągnąć upragniony cel.

mone niespokojne, sztom1y, niekorzystne
fronty- Sobol musiał czekać. W Vibo poznał
grupę żeglarzy, cid których dostał w prezencie mapę ze wszystkimi portami od Vibo do
Rzymu. To bardzo ułatwi mi podróż - cieszył się. Teraz może bowiem lądować już
tylko w portach, gdyż fale są zbyt wielkie
i niebez.pieczne, aby lądować na plaży... Sobol modli się każdego wieczora o poprawę
pogody i o to, by mógł kontynuować podróż.

W

Nawigacja jest bardzo ważna, gdyż- jak pisze Sobol - z morza wszystko wydaje się
malutkie,portu nie widać. Domy wygla{iają
jak zapałeczki. Przy dużych falach czasami ~
trudnp zobaczyć ląd. Więc mając GPS kajakarz ma ułatwioną sprawę. Unądzenie pokazuje mu też prędkość z jaką się porusza
i dystans dzienny zaplanowany do pokonania. Podróżnik znów będzie mógł robić
zdjęcia, już jest wysłana do niego paczka,
a w niej nowy, wodoodporny aparat
- Życie na morzu ma in11Y smak. Czas
biegnie tu inaczej. P07.drawiam. Ka:żda mila
zbliża mnie do Rzymu- pisze Sobol. Pogoda ·
mu nie sprzyja, ale podróżnik się nie poddaje - Czasami sprzęt zawodzi, ale najważniej
sza jest wiara i jeszcze raz wiara. ..
Do Rzymu zostało 500 km Sobol wierzy,
że uda mu się dopłynąć na czas. Wyprawa
rozpocz.ęła się w połowie czerwca i miała
potrwać4 miesiące. W rozmowie z ,;Nowym

niedawnej notatce internetowej podznajdujemy: - Dziś jestem
w małym porcie Amantea. Od 2 dni walczę
z chorobą morską. Fale Morza fyrreńskie
gosą bardzo długie i potężne... Mimo to mila
za milą zbliimn się do celu... Wrzesień i paź
dziernik to miesiące nie najlepsze, aby spę
dzać czas na morzu; pogoda się załamuje...
W piątek22 września Sobol wita słowami: Witam dziś z Cetraro - kolejny port. (..)Jeden z oficerów naprawił mi mój GPS, z cze- Łowiczaninem" podróżnik zadeklarował, że
gojestem bardzo zadowolony. Podróżnik.ma powinno mu się udać. - Ja si.ę nie poddaję nadzieję, że sprzęt wytrzyma do Rzymu. powiedział.
Anna Pluta - Dałek
różnika

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

Szkółka

Drzew.i-Krzewów
Ozdobnych

WAż.YŃSCY

Pozostawił

po sobie wiele tomów rękopi
• Oferta specjalna na rośliny żywopłotowe
sów i zbiorów dotyczących Łowicza Pauczuciom wobecmiasę ijego mieszkańców. sjonat Oczykowski był jednym z pierwPonad 500 gatunków roślin oraz dużo
Nie sposób rzetelnie wyliczyć zasług czy szych wydawcpw kart pocztowych o tewszystkich instytucji, które wspierał Oczy- matycełowickiej (1899 r.) i pierwszego przenowości
kowski i które coś mu zawdzięczały. Oczy- wochrika po mieście.
• Udzielimy porad dotyczących przygotowania
kowski kochał Łowicz i chętnie służył łowi
Anna Pluta - Dałek
czanom swą pomocą Po I wojnie świato
roślin przed zimą.
wej sprowadził znów zakon bernardynek
do Łowicza. Brał czynny udział w wielu
• Podpowiemy również jak zaprojektować
inicjatywach. Wielu był inicjatorem. Zasłu
żył się m. in. jako współzałożyciel Straży
ogród lub zmienić coś już istniejącym
Ogniowej Ochotniczej (1879 r.). Starał się
o środki dla straży, opiekował się - obmyślając fundusz.e i środki - szpitalem św. Tadeusza w Łowiczu. Był jednym ze współ
założycieli i współpracownikiem p!7.edwoŚleszyn k/Żychlina ·-'
Podczas dni otwartych czekamy
jennego pisma ,,Łowiczanin", współautorem
. -'·
,,słownika geograficznego" i ,,Monografii Romuald Oczykowski, Karol Rybacul. Kasztanowa 40
na państwa od 8:00 do 18:00
kościołów w Królestwie Polskim", autorem ki i Szyja Kronenberg byli .autorami
W zwykłe dni zapraszamy od
ciekawego, wznawianego w formie reprin- pierwszych kart pocztowych o temaTel.(024) 285-28-11
poniedziałku do soboty.
tów także w czasach współczesnych, prze- tyce łowickiej (1899 r.). Oczykowski
www.wazynscy.pl
wochrika,,Prz.echad7k.a po Łowiczu''. Oczy- byt ich pierwszym wydawcą.
' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R·1279
lę. Wielokrotniedałwyrazswoim głębokim

+

w

Pomnik grobowy Oczykowskiego
- stan obecny.

Urodzony w roku 1845 Romuald Oczykowski był księgarzem, publicystą, kolektjonerem łowickich książek, druków, planów, rysunków i dokumentów. Poza działalnością wydawniczą Romuald OczykowSki pracował społecznie i to na swuką ska-

REKLAMA -

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

SAMOCHODOWE
Kupię osobowe (całe, rozbite, skorodowane).
Tel. 0502-299-1 OO.
Absolutnie auta uszkodzone, cale
-kupię. Teł.046/831-01-29,0601-317-076.
Kupię osobowe. Gotów\<a. Tel. 0500- 167-670_
Kupię auta niemieckie, japońskie, inne.
Tel. 0513-019-003.

Auta bezwypadkowe cale, uszkodzone
Tel. 046/831-SS-71, 0501-681-906.

-kupię.

Men:edes osobowy 300 D, 1982 rok
- sprzedam. Tel. 046/838-40-82.
Koncesjonowane złomowafue pojazdów.
bez pośredników. Możliwość
odebrania pojazdu od klienta. Skup samochodów. Tel. 0602-123-360.
.._Renault Laguna combi 1.8, 1997 rok, poduszki, centralny zamek, alann, elektryczne szyby.
odcięcie :zapłonu, abs, stan dobry, cena
do uzgodnienia - sprzedam. Tel. 0698-565-005,
0606-679-181.
Zaświadczenie

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

kupię.

Kupie wszystkie uszkodzone, stare,
skorodowane. Tel. 0504-199-580.
Kupię każdy

samochód

(może być

rozbity)

lub w komis do sprzedania,
1990 roku. Tel. ()(jp5-695-882.

powyżej

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

VW Passat 1.9 TO, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 0600-315-019.
BMW 520 2.0 gaz, el.szyby, wspomag;mie
- sprzedam. Tel. 0(,()8..4()9-69.
Seicento 1.1, 1999 rok, srebrny metalik, 65 tyS.
km,garai'Dwany-sprzedam. Tel 0604-597-129.
Opony używane - duży wybór.
Teł.

046'837-01-00, 0602-133-182.
Polonez Truck, 1993 rok, benzyna, gaz
- sprzedam. Tel. 0508-168-008.
Mercedes 124 D 2.5, 1989 rok, I rej. 1994 rok
-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 wlaścicie~ cena
do uzgodnienia-sprzedam. Tel. 0600-257-402.

Citroen Xantia I.Si + gaz, 1994 rok - sprzedam.
Tel. 0663-630-668. BMW 320 E30 1987 rok, benzyna + gaz,
srebrny, dwudrzwiowy, :zadbany, 3500 zł.
Tel. 0510-392-896 po 17.00.
BMW 318 E30, 1989 rok, 4-drz.wiowy,
oplacony, zarejestrowany, 3400 zł.
Tel. 0510-392-896 po 17.00.

Opel Omega combi 2.0, 1995 rok - sprz.edam.
Tel. 0663-782-846, 050-071-885.
Opel Omega 2.0 benzyna, comb~ 1995 rok,
- sprzedam. Tel. 0500-027-260.

Seicento 900 + gaz, 2000 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-48-37, 0506-173-444.

Kupię wszystkie auta, wystawiamy
zaświadczenie o kasacji. Płacimy gotówką.

Kia Sportage, 1998 rok, z gamo - sprz.edam.
Tel. 0600-326-597.
'

Tel. 0889-539-50 I.

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

Teł.

każde

auto.

OSOM07-206.

Kupię Fiaty, Daewoo, Opel, Renault
- stan obojętny. Dojazd do klienta
gratis. Tel. 0692-&9-655.

VW GolfU 1.6, 1989 rok - sprzedam.
Tel. 0696-413-286.
Sprzedam komplet opon z felgami do Forda
Focus .. Tel. 0601-303-871. Wartburg 1.3 1990 rok - sprzedam.
Tel. 0604-781-866.
Sprzedam przyczepkę
Tel. 046/837-95-43.

samochodową.

~I

Astra 1.8~ 1992 rok, comb~ 193 tys. km
- sprzedam. Tel. 0504-635-507 po 15.00.

Renault Clio U 1.2 kat, 2000 rok, 5-0rzwiowy,
weraja MTV, 95 tys. km, niebieski metalik,
c.zamek, 2 poduszki, el.szyby, immobilizer,
wspomaganie, welurowa tapicerka, 15500 zł,
stan bdb - sprzedam. Tel. 0503-041'-4 I6.
VW T4 Transporter 2.5 TOI, 1999 rok, długi,
przeszklony, 9 osób, pomarańczowy, świeżo
sprowadzony - sprzedam. Tel. 0692-601-689.
Opel Z.afira, 2000 rok - sprzedam.
Tel. 0461837-54-87.

w

Avia A21, 1990 rok, skrzynia na części
lub w całości, mały irzebieg - sprzedam.
Tel. 0503-018-130.
Cinquecento 700, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0696-047-265.
•
Ford Escort 1.4, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 0691-753-419.
VW LT 28 2.4 IDI, 1993 rok, niebieski,
190 tys. km, skrzyniowy, stan bdb - sprzedam.
Tel. 0662-235-975.
Renault Laguna 1.8, 1997 rok, c.iamek, pilot,
el.szyby, odcięcie zapłonu, poduszki, ABS,
stan dobry, 180 tys. km, cena do uzgodnienia
- sprzedam. Tel. 0606-679-181, 0698-565-005.
Uno I.I, 1994 rok, czerwony, gaz, benzyna
- sprzedam. Tel. 046/837-79-10 po 15.00.
BMW 1.6, 1992 rok, czarny, alufelgi, stan
dobry - sprzedam. Tel. 0505-016-016.
VW Golf ID 1.6 benzyna, 1995 rok -sprzedam.
Tel. 0889-990-384, 046/837-08-42.
Łada

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

Citrocn Saxo 1.5 D, 1998 rok - sprzedam.
Tel. 0698-152-240.

Polonez, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 046/861-24-29 wieczorem.

Nissan Sunny 1.7 D, hatchback, 1987 rok
- sprzedam. Tel. 046/837-82-36.

Fiat 126p, 1989 rok - sprzedam. Seroki 25.
Tel. 0608-717-363.

Sprzedaż części: Opel; Honda Civic, Prelude;
BMW 316; Polonez; Fiat i inne.
Tel. 0509-428-678.

Ford Escort 1.3, 1991194 rok - tanio sprzedam.
Tel. 0604-517-049.

Renault Rl9 diesel, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 0509-579-624.

Peugeot Expert 1.6 benzyna + gaz,
1998/1999 rok - sprzedam lub zamienię
na mniejszy combi. Tel. 0887-333-607.

VW Golfll 1.8 benzyna+ gaz. 1990 rok, ciemny, przyciemnione szyby + tylQa gładko, cena
do uzgodnienia - sprzedam. Tel. 0880-630-258.

Golf !U, 1994 rok, zielony metalik, 8500 zł
- sprzedam. Tel. 0500-262-867.

Mazda 121, 1991 rok - sprzedam.
Tel. 0887-258-175.
Polonez Caro XU.1992 rok, 48 tys. km
- sprzedam tanio. Tel. 0668-227-186.
Hyundai Pony, 1991 rok - sprzedam.
Tel. 0888-971-681.
VWGolfll, 1991 rok, komplet opon zimowych
Tel. 046/838-60-79, 0601-856-448.
Skoda Favorit, 1991 rok, gaz, hak, nowe
opony, 2000 zł do negocjacji - sprzedam.
Tel. 0513-606-969.

~sprzedam.

Alfa 146 1.8, gaz, wyposażona - sprzedam.
Tel. 046/838-:13-60.
Mitsubischi L300, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 0501-529-520.
Fiat 126p - sprzedam. Tel. 046/838-80-73
po 20.00.
.
Żuk blaszak. 1993 rok, gaz - sprzedam.
Tel. 0600-852-621.

Golf lY, lampy tylne - spr7.edan1.
Tel. 0508-909-732.
CC 900, 1994 rok, srebrny metalik, stan dobry
- sprLedrun. Tel. 0696-447-899.
- ...

uszkodzo-

Ford Escort combi, bolero li, 1.6 I6Y, benzyna
+ gaz, 1999 rok, ABS, c=nek, autoalann, alufelgi, airbag, radioodtwarzacz, granatowy,
komplet kół zimowych. Tel. 046/838-95-60,
0663-259-394.

Tani knldyt na

- -

niemieckie.

Kupię osobowy, może być
Teł. 0605-948-751.

ny.

Fiat Seicento 1.1, 1999 rok, 67 tys. km, srebrny
gara7.owany, opony zimowe
- sprzedam. Tel. 0600-276-638.

'TTlctaJik~

Cinquecento 700. 1996 rok - spmxlam.
Tel. 0461838-13-62.
Seicento: 2000 rok, I wlaścicicl - sprzedam.
Tel. 0608-290-957.
Matiz 2000 rok, niebieski metalik, autoiilarm.
immobilizer - svr&dam. Chąśno 79. •
Tel. 0601-612-290.
Daewoo Lanos, 1999 rok. 85 tys. km
- spr,xdam. Tel. 05M-l 13-l22
Skoda Felicia. I995tl 996 rok, lekko uderzona z tyłu - sp17cdam. Tel. !)461838-45-25.

Ford Escort l.616V, 1993rok.g<17(nagwarnncji)- sprzedam. Tel. 0602-121-312.
Fiat Bravo 1.4 12V, benzyna+ gaz, 1995 rok,
stan dobry - sprz.edal_n. Tel. 0502-713-702.

126p - tanio.- sprzedam. Tel. 0607-547-608.
Rover 620 2.0 16V, 1995 rok, gaz, czarny
mctalik - sprzedam. Tel. 0501-416-155.
Hyundai HIOO 2.5 D, 1995 rok, 1300 lad
- sprzedam. Tel. 0501-416-155.
Skoda Favorit, 1991 rok - sprz.cdam.
Tel. 0606-270-547.
Opel Astra combi 1.6 benzyna+ gaz, 1992 rok
- sprLCdam. Tel. 0602-362-910 po 18.00.
Tawria, 1995 rok + gaz - sprzedam.
Tel. 0604-932-860.
I Sprzedam przyczepkę samochodową,
1,4x5 m. Tel. 0501-663-857.
Kupię przyczepkę w dobrym stanie
lub do remontu, zarejestrowaną.

Tel. 0880-797-251.
VW Passat 1.8 + gaz, combi. 1992 rok, automat,
wspomaganie, elektryczne szyby, elektryczny
szyberdach, cei1tralny zamek, uszkodzony lewy
przód - sprzedam. Tel. 0668-013-931.
Opel Astra hatchback 2.0 gaz, 1995 rok, przebieg 165 tyS. km, elektryczne szyby. komputer
pokladowy, ABS, elektrycznie sterowane
i podgrzewane lusterka. welurowa tapicerka,
wspomaganie kierownicy. radio + 6 glośni
ków, cena 7000 zl - sprzedwn.
Tel. 0604-186-577, 0688-194-939.
Ford Escort 1.3, 1993 rok. stan bardzo dobiy
- sprzedani. Tel. 0888-310-618.

Fiat Uno Fire, 1996 rok. prz.cbieg 71 tys. km,
stan dobiy, gar.V.owany - S'Jll7J.Xlam.
Tel. 046/837-68-35.
Renault Clio. 200 I rok, stan banlzo dobry
- sprzedam. Tel 0501-541-206, 046!838-17-76.
Daewoo Espero 1.8 + gaz, 1996/1997 rok,
z taxi - tanio. Tel. 0501-213-254.
I-ord Mondeo combi 1.8, 1995 rok, zielony
111"tttlik. benzyna · gaz, wspomaganie, elektryczne: szyby, lusterka, szyberdach. podgrzewane
lusterka, centralny zamek, ABS. 2x pudtt"7.ka,
stan bdb · spr.wdam. Tel. 0609-9-16-893.
Ford Fiesta 1.3, 1995 rok, sprowadzony, stan
bardzo dobiy - sprzedam. Tel. 0513-044-280
po 17.00.

Uno 0.9, 1999 rok, I wlaściciel, 5-0rzwiowy,
granatowy metalik, serwisowany, garażowa
ny, hak od 2005 roku, 74 tys. km, immobilizer,
stan bdb, 8000 zł. Tel. 046/837-81-04,
0606-237-786, OS89-008-595.
Renault Mcpie, 2000 rok, in:tllik, I wlaściciel,
bezwypadkowy - sprzedam. Tel. 0601-38()-037.
Nissan Sunny 1.4 16V, 1994 rok - sprzedam.
Tel. 0607-343-338.
Citroen Berlingo 1.4, benzyna/gaz, bialy,
1998 rok, stan bardzo dobry - sprzedam.
Tel. 0501-074-060.
Fiat Uno, 1994 rok - sprzedam.
Tel. 0605-679-209.
Mitsubishi Cari2ma 1.9 nu turbo, 1998 rok,
elektryczne szyby, klimatyzacja, kolor ciemno
zielony, stan bardzo dobry - sprzedam.
Tel. 0600-991-367.
Mercedes E klasa 220 D, 1996 rok, bogate
wypooażenie, cena 231 OO zł - sprzedam.
Tel. 0602-660-126.
Daewoo Nexia 1.5, 1997 rok, li właścicie~
Sedan, bordowy metalik, serwisowany, cena
5300 zł - sprzedam. Tel. 0601-204-034.
Toyota Corolla 1.3, 1992 rok, Sedan, li wlaści
ciel, salooowy, serwisowany, cena 4500 zł
- sprzedam. Tel. 0601-204-034.

Polonez Caro Plus, V 199811999 rok
- spr.t.edam. Tel. 0512-452-513.
CC900, 1993 rdc-spuedam. Tel 0504-408-178.
Audi 80 B4 ID~ 1994 rok, stan bdb
- sprzedam. Tel. 046/838-73-93 po 20.00.
Opel Astra 1.4, 1995 rok, zielony me!alik,
I właściciel, serwisowany - sprzedlun
Tel. 0880-785-167.
Seicento I.I , 1999 rok, airbag. szyby elektryczne, I wlaściciel, bezwypadkowy, l110llik.i
metalik - sprzedam. tel. 0692-639-555.

Lanos, 1998/ 1999 rok, I wlaściciel, gaz,
klimaty7acja, bordowy me!alik, I 0900 zł
- sprzedam. Tel. 0604-564-269.
Uno, 2000 rok, benzyna + gaz, I właściciel,
5 drzwi - sprzedam. Tel. 0600-394-592.
Ford Transit 2.5 D, 1994/1995 rok - sprzedam.
Tel. 0502-507-768.
Fiat Punto, gaz, 1998 rok, uszkodzony
- sprzedam. Tel. 0502-507-768.
Opel Vectra 1.6, 1991 rok, stan bdb, granat
metalik - sprz.edam. Tel. 0607-389-802.
Opeł Corsa, 2002 rok - sprzedam.
Tel. 0513-1'59-638.
Tico, gaz. 1999 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-21-98.

Opel Vectra kombi 1.6 16V +gaz, 1998 rok,
li właściciel, salonowy, serwisowany, cena
13800 zł - sprzedam. Tel. 0607-273-734.

Mercedes 308 D, kootener alwniniowy 4 m IO,
1995 rok, wspomaganie, sprowadzony, stan
bdb -·sprz.tdam. Tel. 0500-188-615.
Polonez Caro, gaz, 1997 rok - sprzedam.
Men:edes 210 D, kootener chkJOOia (2 zakresy~
Tel. 0663-074-487.
sprowadmny - sprzedam. Tel 0500-188-615.
Fiat Punto, 1997 rok, bordowy metalik,
Ford Siena 2.0 gaz. 1991 rok, ABS, wspoma5-drz.wiowy, stan bdb, 8liOO zł - sprzedam.
ganie, stan bardzo dobry - sprzedam.
Tel. 0608-409-744.
· Tel. 0889-126-203, 046/838-66-86.
Seicento 900, 199811999 rok, bialy, stan
Opel Oxsa 1.5 diesel, 1995 rok, 5-0rzwiowy;
dobry, 6300 zł - sprzedam. Tel. 0608-409-744. Opel Astra n 1.6 benzyna, 1998' rok
Matiz, 2000 rok, srebrny metalik, I wlaściciel, - sprzedam. Tel. 0602-498-775.
alufelgi, stan bdb, 8900 zł - sprzedam.
Kupię przyczepkę samochodową,
Tel. 0500-026-841.
zarejestrowaną Tel. 0600-240-908.
Sprzedam silnik: Polooe:z 1.5 + skrzynia 5B, Ford Fiesta I.I, JCJ93 rok - sprzedam.
pasuje do Fiata 125. Tel. 0696-949-469.
Tel. 046/837-24-66, 0880-949-696.
Fiesta 1.3, 1997 rok, =y, alufelgi, klima, Fiat Uno 1.4, 1996 rok - sprzedam.
opony zimowe, radio CD + MP3 - sprzedam. Tel 0604-148-018.
Tel. 0504-557-962.
Peugeot 15 2.5 D, 1993 rok, max wysoki
Micra, 1990 rok, gaz - sprzedam.
i długi - sprzedam. Tel. 0888-648-935.
Tel. 0509-208-502.
Hyundai Pony, 1993 rok"- sprz.edam.
Samochód cię2arowy Iveco Eurostar 240
Tel. 0600-626-789.
E-38, 3-0siowe, 1995 rok, :zabudowa żywiecka
Czę,5ci samochodowe do Vecby l.6i, 1992 rok;
lub gola rama - sprzedam. Tel. 0608-420-169.
Fiata Uno I.O, 1993 rok; Mazdy 626, 1991
Opel Vectra 1.8, 1998 rok, dobrre
rok; Renault 5; Renault 11 ; Forda Scorpio,
wyposażony - sprzedam. Tel. 0608-442-467.
1990 rok. Tel. 0605-695-882.
Opel Oxsa I.O, 2000 rok - sprzedam.
Ford Scorpio 2.0 gaz, 1991 rok - tanio
Tel. 0602-489-317.
sprzedam. Tel. 0660-780-742.
Łady - kupię, zezłomuję.
Opel Corsa 1.2, 2005 rok, 5-<łrzwiowy
Teł.~1~79.
- sprzedam. Tel. 0601-843-435.
Auta powypadkowe, skorodowane
Fiat I26p, 1995 rok, zielony, ~ zł
- kupię. Tel. 0604-228-214.
- sprzedam. Tel. 046/837-16-50 po 16.00.
Autozlomowanle - powypadkowe
Sprn:dam p!ZyC'ląlkę SAM. Tel. 0608-062-960.
kupię. Tel. 0601~17-279.
Opel Astra li 1.6 gaz, 2002 rok, 35 tys. km,
Ford &cort 1.6 EFI +gaz, 1992 rok, szary srebrny, salon, I wlaściciel, 5 drzwi - sprzedam.
metalik, 3 drzwi, 3400 zł - do uzgodnienia
Tel. 0511-842-115.
•
- sprzedam. Tel. 0880-472-006.
Opel Vectra B combi, gaz, 1997 rok - sprzedam.
Kamaz 5511, 1987 rok - sprzedam.
Tel. 0602-494-81 O.
Tel. 046/837-67-68 po 19.00.
Toyota Corolla, Xll 1999 rok - sprzedam.
Polonez Caro 1.6 + gaz, 1996 rok - sprzedam Tel. 0602-494-810.
lub zamienię. Tel. 0695--008-781.
Fiat Siena 12, gaz, 1999 rok - spm:dam.
BMW 318, 1995/1996 rok, klimatyzacja.
Tel. 0602-494-810.
Tel. 0500-167-670.
Opel Omega 2.0 16V Ecotec, 1996 rok,-bi&ly,
VW Polo Classic, 1996 rok - sprzedam.
bogate wyposażenie. I 0600 zl - sprzedam.
Tel. OŚIJ-019-003.
Tel. 0608-427-135.
Daewoo Nubira 1998 rok - sprzedam.
Seicento, 1999 rok, niebieski, I wfu.ścicie~ stan
Tel. 0509-791-220.
bdb, 7200 zł - sprzedam. Tel. 0608-427-046.
Peugeot 206, 200 I rok - sprzedam.
Daewoo Matiz, 1999 rok, zielony metalik,
Tel. 0515-175-977.
I właściciel - sprzedam. Tel. 0505-959-200.
Ford Fiesta I.I, 1995 rok - sprzedam.
CC 700, 1993 rok, czeiwony, gaz, nowy układ
Tel. 0607-734-062.
wydechowy, bezwypadkowy, autoalann,
Sprzedam silnik, skrzynię biegów oraz inne multilock; serwisowany, 3300 zł - sprzedam.
Tel.
0604-797-607.
części do Skody Favorit; komplet opon
do Golfa. Tel. 0506-355-678.
CC 900, 1997 rok, 79 tys. km, czeiwony, bezOpel Astra kombi 1.4, 1995 rok - sprzedam. wypadkowy, garażowany, stan bdb, I wlaści
Tel. 0606-354-191.
cie~ 4900 zł - sprzedam. Tel. 0604-136-566.
Skrzynię automat do Opla Omegi - sprzedam.
Opel Vectra 1.6+gaz, 1996 rok, Sedan, malinowy. 11500 zł - sprzedam. Tel. 0888-261-433.
Tel. 0885-554-284.
Ford Taunus, 1982 rok, stan dobiy,
Scat Cordoba 1.4 + gaz sekwencyjny, 1996
rejestrowany, garażowany - tanio sprzedam.
rok, bordowy metalik, 9000 zł - sprzedrun
Tel. 046/837-47-26.
Tel. 0888-261-433.39,
126p elx, 1997 rok, zielony - sprzedam.
Toyota Carina 1.6, Sedan, 1997198 rok, !'f"1al0Tel. 0698-068-594.
wa pcrla, 12500 zł -spra;xlam. Tel !&8-261-433.
I26p, stan bdb - sprzedam. Tel. 0609-150-111
Ford Escort combi 1.3, 1997 rok, ciemny niebie_po 17.00.
ski, immobilizer, c.zamek, garai'Dwany, 7700 zl
Daihatsu Charade 1.0, 1993 rok
(do negocjatji) - sprzedam. Tel. 0508-208-565.
- sprzedam. Tel. 0605-061-ó91.
Volkswagen T4, 1993 rok, przedłużony,
Punto - kupię. Tel. 0500-420-702.
9 osób - tanio sprzedrun. Tel. 0602-664-479.

Fiat Seicento, 2000 rok, 85 tys. km, niebieski,
gaz, I wlaściciel, serwisowany, bezwypadkowy - sprzedam. Tel. 046/838-04-97.
Daewoo Matiz, 1999/2000 rok, I wlaściciel,
srebrny metalik, poduszka, autoalarm, c.zamek,
FVAT zakupu, książka serwisowa, bezwypadkowy, 7900 zl (do negocjacji) - sprzedam.
Tel. 0600-358-516.

'Seat Toledo U 1.8 20V, 2000'01 rok, granatowy, absolutnie bezwypadkowy, serwisowany, bogate wyposażenie, stan idealny
- sprzedam. Tel. 0509-061-804.

CC 700, 1995 rok, stan bdb - sprzedam.
Tel. 0600-970-598.

BMW 325 2.5, 1991 rok - sprzcci3m.
Tel. 0514-744-635.

Peugeot 405, 1994 rok, benzyna+ gaz
- sprz.edam. Tel. 0501-818-524.
Opel Vectra 1.7 D, 1996 rok, śliwkowy me1alik, bezwypadkowy, J4(i()() zł - sprzedam.
Tel. 0501-213-067.
Skoda Felicia combi 1.6, 1997 rok, bezwypadkowy, 5900zl - sprzedam. Tel. 0501-213-067.
Opel Oxsa 1.4 gaz, 1996 rok, niebieski me1alik, 7500 zł - sprzedam. Tel. 0501-213-067.

Peugeot 206 I. I, 1999 rok, salonowy, serwisowany, bezwypadkowy - sprzedam.
Tel. 0502-482-511.
Skoda Felicia 1.3 MPI, 2001 rok, zielooy metalik, 2 x airbag. wspomaganie, c.iamek, alann,
irrunobilizer, wetSja family, I 00"/o be:zwypadkowy, I wlaściciel, I0800 zł - sprzedam.
Tel. 0880-948-466.
T..00 instalarję g;rrową m gaźnik oraz slcrzynię
5, Fiat. Polorez - ~Tel 0505-102-415.
Uno I.I, 1991 rok, gaz, centralny zamek,
elektryC2I1e szyby, uszkodzony lewy bok
- sprzedam. Tel. 046/838-55-34.
Opel Astra 1.4 16V combi, 1998 rok,
po wypadku - sprzedam. Tel. 0600-085-671.
Zimowe, antykorozyjne zabezpieczenie podwozi samochodowych - tanio,
solidnie. Tel. 0604-973-039,
046/838-68-12.
Mercedes 814, 1996 rok, kontener z windą,
12 palet, stan dobry - sprzedam.
Tel. 0604-469-945.
CC 700, 1997/1998 rok, srebrny metalik
- sprzedam. Tel. 0660-680-306.

Punto 1.2, 1995 rok, rejestracja 1996 rok, stan
idealny - sprzedam. Tel. 0606-330-976.
Felicia 1.6 MTI, 1998 rok, stan bdb, 6500 zł
- sprzedam. Tel. 0511-067-835.
Uno 1.4, benzyna+ gaz, 1994 rok, 5-0rzwi,
zielony metalik, stan idealny - sprzedam.
Tel. 0698-584-316.
Honda Civic 1.4, 1995 rok, benzyny+ gaz,
=ma - sprzedam. Tel. 0660-680-306.

BMW 325 E36, 1992 rok, czarny metalik, elekttyC2I1e szyby, lusterl<a, szyberdach, centralny
zamek, ABS - sprzedam. Tel. 0661-231-006.
Opel Astra combi, 2000 rok - sprzedam.
Tel. 0504-164-473.

Ford Tranzit 2.5 D, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0503-528-645.
Skoda Felicia 1.3 MPI, 1997/1998 rok, granatowa, gaz, hak, centralny zamek, autoalann,
alufelgi, komplet opon zimowych . sprzedam.
Tel. 0888-896-738, 046/839-61-18.
Opel Astra 1.4, 1996 rok, I właściciel,
garażowany, zielony metalik
- sprzedam. Tel. 0604-144-959.
Audi IOO 2.0 D, stan bdb - sprLCdam.
Tel. 0697-606-992.

Fiat Cinquecento, 1994 rok - sprzedam.
Tel. 0503-176-855.
Opel Astra 1.6, 1992 rok, po wypadku
- sprzedam. Tel. 042!710-87-65.

Felgi aluminiowe z oponami, 15 cali,
4*100, sprzedam. Tel. 0607-055-738.

fik.

Ford Transit 2.5 ID, 1993
stan ckby
-'Spl'Zl:dam Tel. 0511-740-971.
Polonez Caro, 1994 rok, gaz - sprzedam.
.Tel. 0607-371-785.

Drzwi do Transita-sprzedam. Tel 0602-313-357.
Kupię

powypadkowe, uszkodzone
I cale. Tel. 0601-161-030.
Sprzedam silnik, skrzynia + inne
Tel. 0607-942-242.

~

I 26p.

Lublin Izoterma, 1996 rok, przebieg 99 tys. km
- sprzedam. Tel. 0693-441-557.
Volkswagen Polo 1.9 SDi. 2000 rok
- sprzedam. Tel. 0501-935-650.
\blvo 440 1.6, 1991 rok, benzyna, gaz,
cena 3500 zł - sprzedam. Tel. 0504-013-495,
0506-188-495.
Golf ID 19 TO, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 0698-038-765.
Seat Ibiza 1.9 D, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0421719-25-83.
Palio 1.4 EL+ gaz, 1998 rok, Siena 1.6 16Y,
1998 rok, Nubira 1.6 16V gaz, 1998 rok, Matiz
Joy, 1999 rok, Passat-rombi gaz, 1991 rok,
zarejestrowany - sprzedam. Możliwość :zamiany. Kupujemy auta używane. Głowno.
Tel. 0421719-20-77, 0604-392-876.
www.auto-agro.gratka.pl
Truck 1.6, 1995 rok, benzyna, 1500 zł
- sprzedam. Tel. 0693-830-154.
Laguna combi 2.0 benzyna + gaz, ABS,
klimalronic, elektryka, 9800 - sprzedam.
Tel. 0604-499-132.
Fiat I26p, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0421719-56-77.
Star 1142 - sprzedam. Tel. 0603-759-904.
I 26p Bis - sprzedam. Tel. 042!7 I0-94-40.
Opel Kadett E I.I gaz, zielony metalik,
hak, alufelgi, cena 1850 zł - sprzedam. ·
Tel. 0509-207-813.
Kupię każde

auto. Tel. 0500-167-670.
I 26p Elegan~ 1994 rok, uszkodzony przód
-sprzedam. Tel 046/831-46-38, 0694-022-363.
Absolutnie auta uszkodzone,
kupię. Tel. 046/831-01-29.

całe

Absolutnie cale, osobowe,
uszkodzone - kupię. Teł. 0509-228-325.
Absolutnie kupię każde auto.
Teł. 0506-571-247.
Astra, 1995 rok, :zadbana, zarejestrowana
- sprzedam. Tel. 046/831-06-51.
Astra Sedan, :zadbaną- kupię. Tel. 0606436-231.
Auta powypadkowe skupujemy.
0605-100-574.

Teł.

Daewoo Lanos 1.5, 1997 rok, Sedan, zielony
metalik, 6500 zł - sprzedam. Tel. 0888-596-457.

Citrocn XM, 1991 rok, gaz, bogato
wyposażony - sprzedam. Tel. 0507-598-668.
Calibra 1992 rok, gaz- sprzedam.
Tel. 0461831-06-51.
Cinquecento 900, gaz, 1993 rok, zadbany
_ sprzedam. Tel 0665-977-562.
'

Cinquecento • kupię. Tel. 0500-420-702.
Lanos - kupię. Tel. 0500-420-702.
Matiz - kupię. Tel. 0500-420-702.

Corsa . chętnie kupię. Tel. 0692-829-882.
Cz.ęści Daewoo Espero 1.5, 1996 rok
lub calość. Tel. 0502-210-351.

TICO - kupię. Tel. 0500-420-702.

Części Fiat Tempra 1.6, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 0698-031-631.

Robura - sprzedam. Tel. 0694-901-063.
Przyczepa can1pingowa Nl26. ·
Tel. 0602-457-674.

Felicia Oxsa -

kupię.
kupię.

Tel. 0500-420-702.
Tel. 0500-420-702.

Astra Sedan - kupię. Tel. 0500-420-702.
Fiat Uno 1.7 D, 1999 rok - sprzedam.
Tel. 0698-505-003.
Kupię każdy samochód cały i powypadkowy. Głowno. Tel. 0606-238-179.
Skoda Pikap, 6200 zł - sprzedam.
Tel. 0603-872-897.

Części krajowe I
Teł. 0506-571-247.

zagraniczne.

Cz.ęści Nissan Micra I.O, 1997 rok' - sprzedam.
Tel. 0502-210-351.

Daewoo Lanos 1.5 I6Y, 2000 rok, cena
9500 zł. sprzedam. Tel. 0608-506-174.
Daewoo Lanos 1. , gaz,
rok,
zł
5
1998
9000
. spr&dam. Tel. 0604-23-33-71.

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

Daewoo Lanos 1.5, gaz, 1998 rok, niebieski
metalik, I wlaściciel - sprzedam.
Tel. 0665-977-562.

Opel Kadett - sprt.edam. Tel. 0609-324-089.
Audi 84, 1994 rok, gaz - sprzedarii.
Tel. 0500-296-171.

Daewoo Lanos, zadbanego Tel. 0695-883-441.

Omega B 2.5 V6, 1994 rok,.zartjcstrowany
- sprzedam. Teł. 0502-067-748.

kupię.

Daewoo Matiz, 2000 rok, srebrny, serwisowany, stan bdb, 8500 zł - sprz.edam.
Tel. 0601-80-46-16.

PUNKTY PRZVJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „NŁ":. KWIACIARNIA „IKEBANA" NA NAROŻNIKU NOWEGO RYNKU I Ul.KOZIEJ;
a KWIACIARNIA „EGZOTYCZNA" NA Ul. STANISŁAWSKIEGO 6; a KIOSK OS. DĄBROWSKIEGO 24- RAMPA; •KIOSK LOTTO NA OS. BRATKOWICE; a TARGOWICA
MIEJSKA W ŁOWICZU • PAWILON NR 4 - PUNKT SPRZEDAŻY PRASY (NAPRZECIWKO ALEI Z WARZYWAMI): a SKLEP P. KRYNICKIEGO NA UL. ŁĘCZVCKIEJ;
a SKLEP P. JANKOWSKIEJ W JACKOWICACH; a SKLEP P. 'PIECHOWSKIEJ W CHRUŚLINIE; a SKLEP P. PAPIERNIK W KOMPINIE, BEDNARACH I NIEBOROWIE;
a SKLEP P. PACLER W BOBROWNIKACH; a SKLEP P. MOTYLSKIEJ W JAMNIE; a KIOSK P. WESOŁOWSKIEJ NA RYNKU KOPERNIKA W KIERNOZI; a SKLEP

P. BEJDY W OSTROWIE; • SKLEP P. GOJ W PARMIE; W SKLEP P. MARCZAKA W KRĘPIE I W DOMANIEWICACH; • SKLEP P.KOWALCZVKA PRZY UL. GŁOWAC
KIJ::GO W ŁYSZKOWICACH; a SKLEP P. WODZYŃSKIEGO W ROGÓŻNłE; •SKLEP GS W ZŁAKOWIE KOŚCIELNYM; a SKLEP P. FIGATA W NIEBOROWIE; •SKLEP
P. SZALENIEC W ZABOSTOWIE; a SKLEP P. SOKALSKIEJ W ZAWADACH; a SKLEP P. TOMCZAK W BROQNYM JÓZEFÓW; a SKLEP P. FOKS W GRUOZACH
STARYCH NR 60; a SKLEP P. GASIK W RYBNIE NA Ul. DŁUGIEJ 2; • SKLEP P. WIERZBICKIEJ W STACHLEWIE; a SKLEP P. TOPOLSKIEJ W KURABCE;
a SKLEP P. GREFKOWICZ W HUMINIE; a SKLl:P P. DRAGAŃSKIEJ W KOCIERZEWIE PŁN. I RÓŻYCACH; • SKLEP .,KOS" W GĄGOLINIE PŁO.: a SKLEP
„U MICHAŁA" P. WRZESIŃSKIEGO W OSMOLINIE, Ul. RYNEK 1; a PPH „KARINA" P. lUCYNY SIEWIERA W BEONARACH KOLONII; a SKLEP P. GŁOWACKIEGO
W SOKOŁOWIE 19; a SKLEP „ABC ... " P. GORTAT PRZY UL. RYNEK KOŚCIUSZKI 17 W BOLIMOWIE; a SKLEP P. KLIMCZAK W TRZCIANCE 54; a SKLEP P. TOMASZA
SKOPA W HUMINIE 448: a SKLEP P. ZAJĄC W ZDUNACH 142; • PUNKT POCZTOWY P.URSZULI ORZESZEK W SOCHACZEWIE NA UL. PŁOCKIEJ 46/48; a SKLEP
WIELOBRANŻOWY P. MAŁGORZATY SZAGA W SOBOCIE PRZY PLACU ZAWISZY CZARNEGO 1.2; a SKLEP WIELOBRANŻOWY P. KWIATKOWSKIEGO W ZDUNACH 25

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „WIEŚCI": • SKLEP SPOŻYWCZO-MIĘSNY w GŁOWNIE, UL SIKORSKIEGO 4; • SKLEP
a KIOSK PRZEMYSŁOWY W STRYKOWIE PLAC ŁUKASIŃSKIEGO 2; a SKLEP Z ART. SPOŻYWCZO

WIELOBRANŻOWY W GŁOWNIE, Ul. HUTA JÓZEFÓW BL. 3:
PRZEMYSŁOWYMI

W STRYKOWlt;, STARY RYNEK.

NOWY PUNKT PRIYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH

[TARGOWICA MIEJSKA w Łowiczu - pawilon nr 4 - PUNKT SPRZEDAŹY PRASY {naprzeciwko alei z warzywaffi[}

OGŁOSZENIA DROBNE

28.09.2006 r.

Daewoo Nubira 1.6, gaz, 199811999 rok,
I właściciel, 7000 zł - sprzedam.
Tel. 0501-7154>9.

Opel Astra 1.6, 3-<lrzwioWa, 1997 rok,
2 airbag, klimatyzacja, ABS, radio, gaz
- sprzedam. Tel. 0698-907-437.

Fiat 126 P - sprzedam. Tel. 046/831-54-92.
Fiat Marea Weekend 1.6 l 6V, 1999 rok, glllll3'towy metalik, serwisowany, 9800 zł
-spiirdam. Tel. 0601-8046-16.
Fiat Punto 1.1, 1999 rok, gaz, 5-drzwiowy,
niebieski metalik, 9600 zł - sprzedam.
Tel. 0606-395-256.
Fiat Punto 1.2 ELX, 1996 rok, gaz, bezwypadkowy, 3-<lrzwiowy, 7700 zł - sprzedam.
Tel. 0668-445-178.
Fiat Punto II, bezwypadkowy - kupię.
Tel. 0695-502-{)28.

Opel Astra II 2.0 011., 1999 rok - sprzedam.
Tel. 0604-155-544.

Fiat Puntol.l, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 0501-742-540.
Fiat sCicento I.I, 2001 rok, srebrny metalik,
8500 zł, 1wlaściciel, wspomaganie - sprzedam.
Tel. 046/835-33-08.

Opel Calibra 2.0, I 992 rok, gaz, powypadkowy - sprzedam. Tel. 060~16-100.
Opel Corsa 12, 1997 rok, 5-<lrzwiowa, •.
bezwypadkowa, II właściciel - sprzedam.
Tel. 046/834-81-14.

Opel Corsa 1.2, gaz, 2003 rok, srebrny metalik,
5-0rzwiowa, bezwypadkowa, pełne wyposażenie, 27600 zł - sprzedam lub zamienię na tań
szy. Tel. 046/835-33-08.
Opel Vectra B, 2.5, V6, DDX, 1996 rok, I wła
ściciel, salon, serwisowany, czarny metalik,
pełne wyposaż.enie, stan bdb - sprzedam.
Tel. 0501-083-599.

Passat oombi 2.0, 2002 rok, 2003 rok, kupiony w salooie, I wlaściciel - sprzedam.
Tel. 0606-975-932.

Fiat Seicento, 2001/2002 rok, srebrny bezwyPeugeot Boxer 2.50, I 997 rok, skrzynia
padkowy, opony :l'imowe, gaz - sprzedam.
- sprzedam. Tel. 0607-988-950.
Tel. 0601-566-558.
Fiat Siena 1.6 16V, 1998 rok, srebrny metalik, . Peugeot Partner l.90, 2002 rok, 137000 km
bezwypadkowa - sprzedam. Tel. 0606-490-951. przebiegu, immobilizer, ABS, I poduszka,
wspomaganie Tel. 0508-240-914.
Fiat Uno 1.4, 1996 rok, stan bdb - sprzedam.
Peugot 206 I.I, 2002 rok, I właściciel
Tel. 046/831-23-24.
- sprzedam. Tel. 06()0.944-728.
Fiat Uno 1.4, 1997 rok, stan bdb, 1 właściciel,
Polonez Caro 1.6, gaz, stan dobry - sprzedam.
garażowany. Tel. 0608-142-031.
Tel. 0697-381-{)53.
Fiat Uno, 900 cm', rok 2000 - sprzedam.
Polonez Caro Plus, 1997 rok, gaz - sprzed.ro.
Tel. 0661-040-027.
Tel. 0501-555-308.
Fiat Uno. 1993 rok, gaz, zadbany, granatowy,
Polonez Truck, 2-0SObowy, gaz, alubwty,
cena 3500 zł - sprzedam. Tel. 0507-938-465.
1992 rok, tanio- sprzedam. Tel. 0503-{)07-085,
Fiat Uno, 1998-2001 rok - kupię.
0660-{)36-814.
Tel. 0694-216-417.
Punto 1.2, 1996 rok, 5-<lrzwiowe, bezwypadFool Escort 1.3 Sedan, gaz, 1996 rok, 158 tys., kowe - sprzedam. Tel. 0606466-899.
bordowy metalik, cena do uzgodnienia
Renault 19 1.4, 1995 rok - sprzedam.
- sprzedam. Tel. 0609~18-919.
Tel. 0503-126-774, 0602-{)85-{)13.
Fortl Escort 1.3, 1998 rok, wiśniowy metalik,
Renault Megane 1.4, 1998 rok, bezwypadkosalonowy, 7800 zł - sprzedam.
wy, I właściciel, bordowy metalik, zadbana
Tel. 0601-80-46-16.
- sprzedam. Tel. 0602-367-765.
Fool Fiesta 1.25, 200\ rok, udetwny, 11800 zł
Scat Cordoba n 1.4, 1999 rok, srebrny metalik,
- sprzedam. Tel. 0601~16.
bezwypadkowy, salon, 18500 zł - sprzedam.
Fool Mondeo 1.8 l 6V, gaz, szary metalik,
Tel. 0606-395-256.
.
6700 zł - sprzedam. Tel. 0503-955-416.
Seat Toledo 1.9 TOI, 1998 rok, 13500 zł
Fool Transit, 2000 rok - sprzedam.
- sprzedam. Tel. 046/831-07~9.
Tel. 0604-799-557.
Seicento 900, 200 I rok, bezwypadkowy,
Golflll 1.8, 1991 rok, gaz - sprzedam.
od I właściciela Tel. 046/832-90-{)2,
Tel. 069.1.-841-455.
0697-918-012.
Honda A=rd 2.0 l 6V, 1997 rok, pełna opcja Seicento bezwypadkowe - kupię.
- sprzedam. Tel 0697-080-181.
Tel. 0695-509-226.
Kupi<; abonlutnie każde auto rozbite lub 211isz- Skoda Fabia Run 1.2, 2003 rok, salonowa,
czone powyżej 1990 roku. Tel. 0503-126-774, morski błękit, stan idealny - sprzedam.
0602-685-{)13.
Tel. 0607-833-722.
K~ aula IUlbite skorodowane, bez prawa
Skoda felicia 1.3, gaz, 1999 rok, zadbana,
do rtjeslrac:ji Tel 0604-136-932, 046"832-73-78. wypqsa7.ony - sprzedam. Tel. 0603-588-228.
Kupię katalizatory - każdy.
Skoda Felicia, 1998 rok, gaz, biała - sprzedam.
Tel. 0506-571-247.
Tel. 0668-426-210.
Kupię powypadkowe. Tel. 0461814-59-30,
Sprzedam komplet kół 82520.
0669-557-167.
Tel. 046/813-72-25, 0609-373-883.
Ma2rla 323F, 1992 rok, gaz - sprzedam.
Sprzedam slcrzynię biegów zsynchronizowaTel. 046/831-06-51.
ną Leyland oraz tylny most i resocy.
Mercedes 814 ekopower, 1996 rok,
Tel. 0603-061-526.
15 curopalet, winda, plandeka - sprzedam.
Star 200L, 1996 rok - sprzedam lub zamienię
Tel. 0608-444-258.
na osobowy, może być z dopłatą,
Nissan Primera 1.6 l 6V, 7000 zł - sprzedam. Tel. 0603-061-526.
Tel. 0604-23-33-71.
Suzuki Swift lJ, XI 1992 rok - sprzedam.
Nissan Primera 1.6; 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0668-390-{)7 l.
Tel. 0600-474-428.
Tarpan Diesel - sprzedam. Tel. 060U15-785.
Opel Astra 1.6, 1997 .rok, gaz - sprzedam.
Volkswagen Passat eombi 1.90, 1992 rok
Tel. 0604-148-{)15 po 16,00.
- sprzedam. Tel. 0500-468-105.
Opel Astra 1.4 MPI, 1995 rok, I właściciel
Volkswagen Polo, bezwypadkowy - kupię:
- sprzedam. Tel 0603-588-228.
Tel. 0606-472-251.
Opel Astra 1.6, 1997 rok, hatchback, grafit
Volvo 440 l.9TD, 1996 rok w kolorze ciemmetalik, full opcja, gaz, 11800 zł - sprzedam.
nym grafiti - sprzedam. Tel. 0506-057-314.
Tel. 0668-445-178.

MOTOROWE
Motocykle - kupię. Tel. 0513-019-003.
Sprzedam Rometa Ogara 205.
Tel. 046/839-{)7-91 po 18.00.
Sprzedam skuter Peugeot Spor1ing, 2000 rok.
Tel. 0600-{)26-789.
Sprzedam Junaka, stan bdb - pilne.
Tel. 0606-354-605.
WSK plus Mińsk gratis - sprzedam.
Tel. 0602-313-357.
Motocykl Suzuki DR 600, 1987 rok, stan bdb,
I właściciel - sprzedam. Tel. 0601-{)75-097,
046/831-86-59.
Sprzedam Simsoo SR 50, stan bdb.
Tel. 0695-289-120.
Sprzedam motorower Jawa 50, stan bdb,
z papierami. Tel. 046/814-71-59.
Sprzedam motocykl Suzuki GS 500E
- sprzedam lub zamienię. Tel. 050~18-654.
MZ E1Z 251, stan bdb, 3 kufty, osłooa, 1600 zł
do neg. - sprzedam. Tel. 0603-999-{)54.

GARAŻE

•

Sprzedam działkę budowlaną 2900 mkw.,
w miejscowości Dębowa Góra.
Tel. 0698-815-021, 0665-220-393.

NA MAZOWSZU. TEL 0609-30-30-31.
Sprzedam g;iraż między cmentarzem a lntermarche, os. Bratkowice. Tel. 0500-{)51-244.
Sprzedam lub wynajmę garaż, Łowicz
- przedmieście. Tel. 046/838-~7 po 20.00,
0600-269-843.
•
Szukam garażu na os. Dąbrowskiego
lub w okolicy. Tel. 0500-820-048.
Garaż - do wynajęcia, os. Topolowa.
Tel. 0692-421-718.
Do wynajęcia garaż przy lntermarcbe.
Tel. 0691-730-105.
Do wynajęcia garaż, przy os. Noakowskiego.
Tel. 0602-187-540.
Tanio sprzedam garaż w Sochaczewie.
Tel. 0603-345-163.

Sprzedam giiraż przy lntermarche.
Tel. 0509-318-482.
Garaże blaszaki, tanio, profesjonalnie.

Tel. 0609-303-031.

l,70 ha, duży dom,
okolice Domaniewic. Tel. 0501-231-510.

dla szefowej domu weselneqo WIEDEŃ

Sprzedam działkę 5500 mkw. z budynkiem,
16 km od Łowicza. Tel. 046/837-41-08.
Sprzedam domek jednorodzinny
150 mkw. na działce 5000 mkw.

pani MaPiannie SiePOCie i pePSOnelowi

w Łowiczu. Tel.~.
Zamienię

M-4 na domek, Łowicz.
Tel. 0503-977-175.
działki budowlane w centrum
ul. Bielawska. Tel. 04&'861-26-62.
Działka rekreacyjna - ogródki działkowe
w Niedźwiadzie. Tel. 0504-181-{)67.

Sprzedam

1,96 ha z możliwością zabudowy, częściowo
zalesiona. Wojewodza, gm. BielaWy.
Tel. 0504-181-{)67
Sprzedam IOha z budynkami. Jamno 7,
tel. 0603-523-301.
Zamienię dwa mieszkania na domek.
Tel. 0603-879.{)75 po 14.00.
.

Sprzedam działkę
Pilaszków 2.

budowlaną, Wiadomość:

Zamienię własnościową kawalerł<ę
na 3-pokojowe lokatorskie, Łowicz.

Tel. 0665-724--018.
Las - sprnxlam. Tel 0887-063-151.

Dom mieszkalny z zabudowaniami gospodarczymi, z działką 2,6 ha lub bez,
okolice Łowk:za. Teł. 0696-736-699.
Działka 4600 mkw, Łowicz.
Tel. 0502-163-313.

Budynek mieszkalno-gospodarczy
z warsztatem wulkanizacxjnym, Łowicz.
Tel. 0502-163-313.
Sprzedam działkę budowlaną.
Tel. 0500-204-642 wieczorem.
Posesja, dom 90 mkw. + 2 budynki gospodarcze, murowane z cegły z działką I ha. Piaski 16
k. Nieborowa. Tel. 0602-869-750.
Sprzedam działkę budowlaną 30 arów.
Tel. 0667-133-753 po 20.00.
Sprzedam pół bli2niaka. Łowicz,
ul. Poprzeczna 21, tel. 0887-117-519,
0667-313-391.
Bielawy - działka O, 13 ha, uzbrojona, ogrodzona, budynek mieszkalny i gospodarczy.
Cena do uzgodnienia. Tel. 0504-021-840,
0609-644-299.

Kurkowa - kiosk. Tel. 0609~55-375.
Sprzedam nieruchomość w Nieborowie.
Tel. 0602-587-341.
1,44 ha, Dęb<k Stary, przy trasie
Poznań-Warszawa. Tel. 0608-270-922.
Sprzedam działkę 4200 mkw., Kalenice 15.
Tel. 046/838-33-44.
Sprzedam 1,09 ha ziemi w Teresewie.
Tel. 0668-337-510.
Sprzedam mieszkanie w Skierniewicach
48 mkw. Tel. 0604-243-498.
Działki budowlane (dwie), 480 mkw. każda,
złączone, uzbrojone, Łowicz, os. Bratkowice,
ul. Tuszewska 42 - sprzedam.
Tel. 0604-318412 wieczorem.
Sprzedam pih)ie 83 mkw. w cegle, w Łowiczu
+ g;iraż (lub sam garaż) lub zamieni<; na mały
domek w Łowiczu, okolice Łowicza.
Tel. 0696-561-963.

Sprzedam dom, pomieszczmia gospodan::ze,
2 ha ziemi. Strugienice 94. Tel. 0501-{)30-017.
Sprzedam lub wydzieriawię działkę 1,27 ha
z budynkami pow. 270 mkw. Łowicz,
ul. Jana Pawia II 74. Wiadomość na miejscu
w soboty 14.00-16.00.
Sprzedam mieszkanie 31 mkw., Łyszkowice.
Tel. 0504-113-156 po 18.00.
112 bli:żniaka - sprzedam lub wynajmę.
Tel. 0665-072-555. ,
Gospodarstwo rolne wraz z budynkami
w Złakowie Kościelnym. Tel. 0503-5L0-41 I.
Sprzedam działkę budowlaną, 850 mkw.,
przy ul. Kaliskiej. Tel. 0507-326-788.
Sprzedam mieszkanie 39 mkw., os. Noakowskiego. Tel. 0606-{)82-993, 046/837-25-53
po 19.00.

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

NAJLEPSZV
SALON.W POLSC

za zorganizowanie prz4jęcia weselnego
w dniu 16 września 2006 r.
oraz dla zespołu DLAYERS
slladajq Wioletta i G„zeqOPz

Łowicza,

NIERUCHOMOŚCI
-SPRZEDAż

Sprzedam ziemi<; 6,30 ha.
Tel. 0663-077-029.

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA

Duża posiadlOOć

Działka budowlana w Strzelcewie 1800 mkw.
Tel. 0501-782-451.

GARAżE BLASZAKI -NAJTANEJ

19

Sprzedam 72 mkw, I piętro, os. Dąbrowskiego.
Tel. 046/837-57-33 po 18.00.
Sprzedam mi<:Slkanie 75 mkw., cegła, n piętro,
ul. Bolimowska. Tel 046/837-48-76,
0609-024-427.
Dzialka bOOowlam 1350 mkw. Tel. ~IO.

z ..odzicomi""",_..C::...„/

R·1283

Sprzedam sklep o pow} 60 mkw, os. Dąbrow
skiego, Łowicz. Tel. 0693-126-258.
Działka 1,5 ha, przy drodze do Uchania.
Tel. 0698-814-471.
Pawilon handlowy (blaszak), 36 mkw.
Tel. 0607-392-{)83 .
Sprzedam las. Tel 046/837-36-46.

Ziemia 1,5 ha - sprzedam. Kompina,
tel. 046/838-{)9-34.
Sprzedam nieruchomość, z.duny.
Tel. 0604-489-285.
Sprzedam gospodarstwo rolne (dom piętrowy,
2 stodoły, obora, garaż), Wola Stępowska.
Tel. 0608-482-820.
Sprzedam tub zamienię na mniejsz.e lub ~
domek_ mieszkanie 75 mkw. (cegła).
Tel. 0692-425-261'.

60 mkw., w cegle+ garaż- sprzedam.
Tel. 0604-627-{)62.
Sprzedam 2 ha ziemi Tel. ~18-296.
Sprzedam działkę budowlaną, dowolny
metraż, media. Tel. ~18-296.
Sprzedam atrakcyjne działki budowlane,
rolno-leśne i leśne na przedmieściu Łowicza.
Tel. 0606-902-222.
Sprzedam dzialkę budowlaną, os. Mysiaków.
Tel. 046/837-{)9-33.

Sprzedam działkę budowlaną 850 mkw.
przy ul. Łąkowej 3a, Głowno.
Tel. 042171 ~3-52 po 18.00.
Głowno,

ul. Kamieńska 15, działka 5577 mkw.,
ogrodzona, media w uli!;}', pod zabudowę. ·
Tel. 042/719-43-77, 0509-104-885.
Sprzedam działkę budowlana przy trasie
Dmosin-Kołacin. Tel. 0509-171-283.
Sprzedam działkę, 18 zllmkw.
Tel. 0509-551-147.
Sprzedam dzialkę 3 ha, budowlano-rolną
z domkiem + media, Rawa Mazowiecka,
ul. I-go Maja 34.

Sprzedam dom jedl)Opiętrowy, zbliiniacwny,
woda, c.o. kanalizacja, działka - 5,66 ara. Rawa
Mazowiecka, ul. Jeżowska 66.
Tel. 05I1~3-265 wieczorem.
Sprzedam ziemię 1,2 ha polcrżoną w Łaszc:zy
nie 40. Tel. 0504-149-24J, 0507-128-091.
Sprzedam segment w stanie surowym nad
Zalewem w Rawie Mazowieckitj, 165 tys. zł.
Tel. 0606-952-277.
•

Sprzedam wykońcwny skrajny segment
nad l.alewem w Rawie Mazowieckiej,
295 tys. zł. Tel. 0606-952-277.
Sprzedam ziemię 5,5 ha w gminie Cieątz.
Tel. 046/814-20-17.
Sprzedam 2,22 ha ziemi. Tel. 046/814-71-41,
dzwonić t'9.00 - 20,00.
S11rzedam działkę budowlana o pow.
5000 mkw., ul. Katarzynów, Łowicz (vis 'a vis Okazja, sprzedam tanio dom miCS'lkalny,
Centrali Nasiennej). Tel. 0501-074-060.
bud. gospodarcze z działką - 1300 mkw.,
2 działki po 650 mkw., osiedle Bełchów.
83 mkw., cegła, ul. Bolimowska, li piętro
' Tel. 0695-{)07-959.
- sprzedam. Tel. 0604-172-273.
Sprzedam łąkę, 70 arów, nad rzeką Rawką,
Sprzedam atrakcyjną działkę budowlaną
Nowy Dwór. Tel. 046/831-43-86.
w z.dunach. Tel. 046/839.{)7-98.
Dzialka budowlana 5000 mkw., ś~. gm. Gospodarstwo 3.650 ha, .komfortowy dom,
~uże budynki gospoda=e, Skierniewice.
Łowicz, pięknie polożona, blisko woda, las,
Tel. 0512-130-733.
cena Szi/mkw. Teł. 0502-492-700.
Sprzedam budynki na działalność go- Działki budowlane, Sierakowice Lewe.
Tel. 0604-26-27-59.
spadarczą okolo 1000 mkw„ na dział
ce 2225 mkw. w Łowiczu.
Działka o· powierzchni 0,53 ha.
Tel. 0510-051-309.
Tel. 046/833-00-57.
Sprzedam działkę pizemyslową 9300

mkw. z budynkami 4200 mkw„ bocz.
nica kolejowa, transformator 250 kW,
media, w Łowiczu. Tel. 0510-051-309.
Sprzedam 2 ha ziemi, V i VI klasa.
Teł. CJ604.695.919.
Uzbrojone działki budowlane przy ul. Sowiń
skiego i Cebertowicza. Tel. 0421719-10-55
po 20.00.
Sprzedam działkę leśną dębową 5017 mkw.,
Głowno, Moczydła 31, działka I09 do zabudowy, lokalizacja bardzo korzystna. Wiadomość: Barbara Wajnikonis, Ustroń Zdrój,
Manhalan 3 m. 37. Tel. 033/854-26-00.
Duży dom w Głownie sprzedam lub wynajmę.
Tel. 0510-048-{)36.
Sprnxlam dom w Głownie.
Tel. 0421719-40-45.

Sprzedam pa'l'ilon handlowy, _30 mkw.,
w Skierniewicach przy ul. Mszczonowskiej.
Tet. 046/833-22-09.
Sprzedam działkę budowlaną, 2600 mkw.,
w Wałowicach. Tel. 0603~35-873.
Sprzedam

dzialkę rekreacyjną

o powierzchni

400 mkw., z domkiem, ogródki

działkowe

„Konwalia". Tel. 0602-433-474.
Sprzedam dom z dzialką, 2500 mkw., Lipce.
Tel. 0606-359.{)78.
Działka budowlana, Bolimów.
Tel. 0601-070-363.

Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną.
Biała Rawska ul. Polna.
Tel. 0604-202-425.
Maków, dom, komórki +działka, 8700 mkw.
Tel. 046/833-97-16, 046/831-26-22.

ZACZNIJ
ODOSZCZĘD

IPGARAGE®
Od 1981 roku robimy swoje.
Profesjonalnie.

Łódź,

BIURO PODRÓŻY

ul. Strykowska 131

NEMEZIS}

(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

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

BEZPOŚREDNI ORGANIZATOR
ŁOWICZ, ul. Nadbzurzańska 1/311 p., tel.1046) 837-41-63
www.peugeot.pl
f>eugeot 206. Błyskotliwy samochód. Nic dodać, a z ceny
zawne moina ująć. Teraz oszczęd= solidną sumę. Zapraszamy!

PEUGEOT. ZAPROJEKTOWANY, BY CIESZYĆ.
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Zufyc1e potrwa: 4,l 1,1100 km. eltllSj> C~: I Il g!km, dla Silntka l.'4 HO. 70 KM.
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Atrakcyjna, budowlana przy lesie, 2000 mkw.,
pod Skierniewicami. Tel. 0503-32-ffl..10.

Wynajmę M'.4 na os. Dąbrowskiego.
Tel. 0888-985-377.

D"Lialka, 3000 mkw., Prandotów, 7 zł/mkw.
Tel. 046/833-77-08.

Do wynajęcia pawilon handlowy 50 mkw.,
z placem 1500 mkw., róg ul. Klickiego
i ul. Napoleońskiej. Tel. 046/837-42-46,
0605-578-502.

Sprzedam działkę, IOOO mkw., z budynkami,
Miedniewice. Tel. 0601-338-867.
Sprzedam działkę, 4600 mkw., Wola PękOS7.ew
ska, przy trasie katowickiej, cena 9 zł/mkw.
Tel. 0607-242-247.
Sprzedam budynek w Rawie
Mazowieckiej, ul. Mickiewicza 20.
Tel. 0605-218-650.
Sprzedam działkę rolną z iasem
o pow. 1,75 ha w Dąbrowicach.
Tel. 0606-882·756, 0606-882-776.

NIERUCHOMOŚCI
-KUPNO

-

Kupię działkę budowlaną

w Łyszkowicach
okolicy. Tel. 0503-065-795.

Kupi<; dom w =ie do 120000 zł.
Tel. 046/837-94-53, 0880-151-132.
Łowiczu

Kupi<; mieszkanie w
Tel. 0604-243-498.

fi0-80 mkw.

Mieszkanie ok. 50-00 mkw. w Łowicru
lub w Skierniewicach. Tel. 0606-900406.
Pilnie kupię domek w okolicach
- tani. Tel. 0608-143-436.
Kupię działkę

Łowi=

w Łowiczu lub Zdunach.

Kupię

mieszkanie, ok. 60 mkw., w Łowiczu,
do remontu. Tel. 0663-766-601.

m0że być
Kupię

bloki - 60-70 mkw. w
Tel. 0667-912-71 I.

Łodzi.

• Pilnie kupię mieszkanie w Lowiczu do 50 mkw.
w bloku. Tel. 0508-919-436.
Kupię

w

dom z działką, może być do remontu,
Tel. 0501-529-071.

Łowiczu.

Pilnie kupię mieszkanie 38 mkw.,
os. Staizyńskiego, I lub li piętro, Lowicz.
Tel.. 0665-058-031 po 20.00.
·Pilnie

poszukuję

lokalu w Łowiczu, 20-30
mkw- przy Starym Rynku. Tel. 0660-293-160.
1 Kupi<; pilnie jedno- lub dwupokojowe
mieszkanie w blokach (parter lub I piętro) - Głowno.
Tel. 0698-621-818, 042/686-62-5 I.
Kupię

mieszkanie w
Tel. 0510-281-982.

Głownie

do 40 mkw.

.

Kupię mały

domek lub mieszkanie
dwupokojowe w blokach w Głownie.
Tel. 0606-177-624~0421719-32-58.

Sprzedam bramę ogrodzeniową + furtka,
maszyny stolarskie do wyrobu mebli, silniki
elektryczne, płyty różne. Tel. 0609-524-491.

Poszukuję

- do

mieszkania: 2 pokoje, Umeblowane
w centrum. Tel. 0889-098-801.

wynajęcia

Do wynajęcia mieszkanie w Łodzi,
ul. Alekllandrowska (od I.X). Teł. 0515-291-401.
Wynajmę

ce lub

pokój na os. Staizyńskiego studentTel. 046/837-81-65.

pracującej.

pokój studentom, ul. Klickiego.
Tel. 0886-877-465.

Do wynajęcia lokal W mkw., na ul. Zduńskiej.
Tel. 046/837-68-42 (I0.00-17.00).
Do wynajęcia lokal pod działalność 40 mkw.,
c.o., siła. Tel. 0600-741-174, 046/837-37-41.
Do wynajęcia pokoje lub samodzielny pokój
z kuchnią dla studentów (w domu).
Tel. 046/837-44-50.
wynajęcia na wsi małego
między Łowi= a Skierniewicami.

Szukam do

domu,

Tel. 0663-703-647.

Do wynajęcia lokal przy ul. Mickiewicza
w Łowiczu. Tel. 0509-318-482.
30 miejsc noclegowych dla finny.
Tel. 0510-048-636.
Do wynajęcia pół domu - Zabr7.eżnia,
Glowno. Tel. 0608-203-288.
Tanie noclegi - Głowno. Tel. 0602-630-316.
Lokale do wynajęcia, centrum Głowna
Wydzierżawię szwalnię. Tel. 0601-674-932.
Budynek na działalność gospodarczą (piekarnia, cukiernia lub inne). Tel. 0421719-24-93.
Do wynajęcia pokój dla 2 studentów
w Łodzi. Tel. 0606-326-740.
Poszukuję lokalu do Wy!lajęcia na szwalnię,
około 150 mkw., Glowno. Tel. 0601-826-868,
0661-918-208.

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

pokój uczennicy - studentce. Łowicz,
tel. 0660-523-726.
Do wynajęcia lokal biurowy w centrum Łowicza (stale łącze Internet).
Tel. 0601--081-223.
Wynajmę magazyn z placem na skup złomu.
Tel. 0503-137-918.
Przyjmę na
Łodzi. Tel.

mieszkanie, bloki w centrum
0606-102-795.

Poszukuję

do wynajęcia domu.
Tel. 0698-612-234.
Firma „Syntex" Sp. z o.o. poszukuje
do wynajęcia kawalerie:! łub mieszkania 21)0kojowego. Teł. 046/830-90-22.

Do wynajęcia lokal 20 mkw. Tel. 0692-432-857.
Pokój do wynajęcia Łowicz,
os. Ko~opnickiej. Tel. 0605-384-432.
Wynajmę pokój. Tel. 0696-566-738.

2 pokoje dla dwóch studentek - tanio
Tel. 0510-279-633 po 17.00.
Szukam mieszkania do wynajęcia, dwa
pokoje z kuchnią. Teł. 046/837-50-87,
wynajmę.

0660-532-ó84.
Mieszkanie do wynajęcia, os. Bratkowice.
Tel. 0695-989-832.
Mieszkanie i pokoje do wynajęcia
w Łowiczu. Tel. 0511-019-833.

Poszukuję do wy.U.jęcia mieszkania
od 01.10.06 jednopokojowego bądź kawaler. ki, Łowicz. Tel. 0502-401-528.
Wynajmę kawalerkę w prywatnym
budynku (również studentom).

Tel. 0604-597-129.
Wynajmę finnie lokal na biuro lub gabinet
w centnun ŁowiCZl oraz garaż.
Tel. 0600-365-799, 046/837-66-45.
Wynajmę piętro w domu - 3 pokoje z kuchnią,
osobne wejście, internet. Tel. 0608-658-343.
Mieszł<anie w centrum - wolne.
Tel..0692-101-989.
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Grzejniki żeliwne 80
Tel. 0694-993-102.

żeberek,

malo

używany.

Sprzedam materac odleżynowy.
Tel. 0501-747-182.

Stół

owalny, l,5x0.9 m, (orzech) !U'lldadany
Tel. 0604-627-662.

krz.eseł.

Okna i drzwi PCV w Łowickim Cechu
Rzemiosł od I0.00-15.00. Sprzedaż. montaż.
Łowicz, Plac Przyrynek 2.
finna Gama oferuje piece na ekogroszek
i uniwetsalne z montażem. Tel. 0602-587-341.
Tanio - używana odzież sortowana, wyposażenie sklepu odzieżowego z rur chromowanych. Tel. 046/837-58-95.
Sprzedam siatkę ogrodzeniową, bojler
elektryczny 60, zamrażarl<.ę, hak do Malucha,
bale topolowe, deski, podkłady kolejowe.
Tel. 046/837-46-01.
Sprzedam pralki; automatyczną, Lodę,
śrutownik, ssatkownik, chłodziarkę.
Tel. 046/837-88-74 po 21.00.. •
Najtańsze komputery z dostawą i instalacją
u klienta. Tel. 0887-321-015, 0605-214-925.

Wirówka, biurko pod komputer - tanio.
Tel. 0604-603-812.
Kredens pokojowy, stylowy, ławę, stolik
pod telewizor (wszystko koloru czarnego),
sofę, 2- i 3-0SObową. Tel. 0600-257-894.

Sprzedam silnik 5,5 kW. Tel. 0506-797--032.

taśmociąg.

Sprzedam

pufę.

Tel. 046/831-43-86.

Sprzedam pilę motorową 1.8, Partner.
Tel. 0662-019-723.

Sprzedam wciągarkę
Tel. 0503-420-1 78.

Sprzedam dachówkę ,,Roben", nowa.
Tel. 0508-355-202, 0504-928-685.

Ubranko do chrz.tu - sukieneczka + dodatki
na około I rok dla dziewczynki - tanio
sprzedam. Tel. 0506-840-122.

Sprzedam chłodni<; (agregat + komora 1,6 m
x 2,5 m), ladę i szafę chłodniczą.
Tel. 0502-240-351.
Sprzedam drewno kominkowe, wysuszone.
Tel. 04&'831-11-46.

Maszyna do wyrobu parl<ietu i boazerii.
Tel. 0602-761-946.
Drzewka owocowe. Tel. 0604-26-27-59.
Sprzedam wkhłd kominkowy, malo
Kornak. Tel. 046/832-46-54.

używany,

działkę.

Segment pokojowy jasny, dl. 4 m, wys. 2,40 m
0508-899-276.

Tel. 0601-33-88-13.

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

Teł.

Sprzedam piec miałowy Pleszew, 2 kW.
Tel. 0888-135-317.

Piec c.o. stalowy. Tel. 046/837-38-62.

.

wynajęcia, 60 mkw., działalność
gospodarczą, mieszkanie w Rawie

Mazowieckiej. Tel. 663-457-395.
Do wynajęcia pub ,,Murowana Piwnica'',
Rawa Mazowiecka ul. Wyszyńskiego,
1980 zł miesięcznie Tel. 606-952-277.
Wynajmę

tanio plac 950 mkw., garaż 50 mkw.,
lokal 160 mkw. w centrum Rawy
Mazowieckiej. Tel. 0606-952-277.
Wynajmę dom jednorodzinny, Skierniewice,
przy parku bolimowskim. Tel. 005/833-96-60
w godz. 19.00-20.00, 0501-001-251.
Do wynajęcia powierzchnie produkcyjnomagazynowe, IOOO mkw., 600 mkw" 200 mkw.,
Skierniewice. Tel. 0512-130-733.
Do wynajęcia w Skierniewicach lokal
na działalność usługową, gabinety, biura.
Tel. 0509-849-465.
Zakład wulkanizacyjny, wyposażony,
150 mkw., Sochaczew. Tel. 0602-761-946.
Przyjmę na stancję, Skierniewice, Widok.
Tel. 046/833-56.QO, 0880-433-667.

KUPNO • RÓŻNE:
Kupię złom.

Tel. 0504-350-641.

Wykrywacz metali. Tel. 0880-972-313.
Sprzedam piec c.o., węglow<rmialowy,
używany. Tel. 0880-300-478.
Sprzedam rower ,,góral",
Tel. .0880-300-478.
Sprzedam strugarkę
Tel. 046/838-47-12.

koła

24".

grubościówkę.

Uchylna

lJ!ama garażowa Tel. 0509-379-078.

Tel. 0502-966-024.

Kupię używaną szafę

Tel. 0696-170-750.

w dobiym stanie.
-

Kupię betoniarkę w dobrym stanie.
Tel. 0667-941-359.
Koła do btyczki drewniane na
obręctach. Tel. 0693-106-674.
Kupię

pustaki keramzytowe Tel. 0503-417-039.

żelaznych

każdą ilość.

Kupię przedwojenne przedmioty: meble,
poo:elana, szk.Io, monety i inne.
Tel. 0602-817-304.
Kupię przedwojenne meble, mogą być
do renowacji inne przedmioty.
Tel. 0605-365-377, 046/833-41-95.

Zwrot podatku z pracy - Niemcy, Europa
Zachodnia Tel. 071/385-20-18.
Zatrudnię fiyzjerkę.

Tel. 0604-108-443.

pralkę ręczną, 2 wełniaki
Tel. 0604-628-204.

Sprzedam betoniarkę 150 I. Tel. 0888-742-148.

Sprzedam wózek 2-funkcyjny, nosidełko,
leżaczek huśtawkę. Tel. 0500-591-947.

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

Sprzedam rusztowania wamawskie,
betoniarki, części zamienne, ślusarntwo.
Tel. 0510-124-700.

Tełewiznr

Sprzedam młot Hiltli I IOOW; szlifierkę
kątową Hiltli 2100W. Tel. 0606-370-704.
Produkcja, sprzedaż: ogrodzenia betonowe (dowóz, montaż), kostka brukowa (dowóz, układanie), daszki
na słupki, kolumny wspierające do budynków, fontanny, figury ogrodowe,
przepływy, płyty kamienne, eko.
Ł,owicz, os. Górki, ul. Łęczycka 116,

Wer.;alka, fotele - tanio sprzedam.
Tel. 046/837-59-54.
Niedrogo sprzedam 2-drzwiową lodówkę
Elektrolux. Tel. 0692-537-322.

szwedzką

Wersalka, dwa fotele,
Tel. 046/837-01-66.

ławostół

- sprzedam.

Kompoter- tanio sprzedam Tel. 0503-699-812.
Drukarkę -

tanio sprzedam. Tel. 0503-699-872.

Zamrażarka skrzyniowa 1Z

122 Mars, stan bdb.

Tel. 046/837-21-43.
W<=k dziecinny - tanio. Tel. 0606-504-874.
Kuchnia Amica, elektryczny piekarnik, stan
bdb~- tanio. Tel. 0693-120-206.
Chlodziark<rzamrażarka Elcktrolux (180 cm),
stan..bdb - tanio. Tel. 0661-054-367.

Przyczepa gastronomiczna z roinem
lub bez. Tel. 0607-392-7.83.

SPRZEDAŻ - RÓŻNE

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

Nowe i używane komputery, monitory, lapt<>py, notebooki - po konkurencyjnych cenach.
Gwarancja finnowa i serwis, FVAT.
Tel. (260/-~46-,286: ,
>l•o1 ,
"
a __:1 "
Y_ - - - - - - -

Meble kuchenne drewniane (dąb).
Tel. 046/839-63-46, 0601-946-325.
Sprzedam skrzypce- 1931 rok.
Tel, Of7;567-9\)0.
1

---------'

•

•

Sptzedaż

ziemi torfowej. Tel. 0507-105-979.
kolorowy. Tel. 0609-324-089.

Zamrażarkę przeszkloną od g6ty, chłodziarkę,
gablotę na cukierki. Tel. 0421719-31-81

po 20.00, 0694-203-927.
Segment, wersalka, zlewozmywak stalowy.
Tel. 0421719-19-83.
Bramy garażowe. Tel. 0602-313-357.
Sprzedam zbiomtl<i hydroforowe 2 m', 4 m3
i odzielaziacz. Tel. 0606-939-170.
Sprzedam gęsie pierze,
Tel. 0421719-56-38.

śwież.e.

Sprzedam overlock Textirr.a 3-nitkowy.
Tel. 0514-877-757.
Meble kuchenne używane w bdb stanie
- tanio sprz.edam. Teł. 0421719-32-23.

Pustak keramzyt 400 szt., drut zbrojeniowy
12, deski szalunkowe 2 m3 - sprz.edam.
Tel. 0421719-20-77, 0604-392-876.
Drzwi

wewnętrzne

80. Tel. 0693-106-674.

Budy dla psów - sprzedam. Tel. 0502-981-959.

Budowlańców, wykończeniowców.
Zatrudnię

Łowiczu.

Zatrudnię

szwaczki na overlock i stebnówkę
z okolic Głowna i Łowicza, stała praca.
Tel. 0602-241-867, 0604-500-826.

fimia Dziewiarska w Łowiczu zatru<!ni
kobiety na wykariczalni skarpet.
Tel. 046/837-11-63.
Zatrudnię

stolacr.a. Tel. 0602-669-749.

Zatrudnię panią

w wieku do 35
jako pomoc z gastronomii.
Tel. 0504-359-441.

wych, najlepiej po szkole eleknycmej.
Tel. 0503-052-966.
Zatrudnię dziewczynę

Zatrudnię Kierowcę C+E,
0501-5~9-071.

Zatrudnię

glazurnika Tel. 0510-693-972.
hydraulika. Tel. 0501-074-060,

Przyjmę pracownika do gospodarstwa rolnego. Tel. 046/838-74-91.
Zatrudnię kierowcę kat.·C z uprawnieniami.
Tel. 0601-360-267.

pracownika z umiejętnością napraw
i maszyn rolniczych na dogodnych
warunkach. Tel. 0608-420-169."

Przyjmę szwaczki do pracy, praca całoroczna
Tel. 0605-261-466.
Zatrudnię kierowcę z własnym samochoden1
do pracy w pizzerii w weekendy.
Tel. 0504-648-073.

firma zatrudni elektromonterów. Znajomość
linii elektroenergetycznej NN i SN
napowietrznych i kablowych.
Tel. 0501-036-022.

Zatrudnię - zbiór pomidorów.
Tel. 046/838-12-97, 0667-118-ł95.

si<; dzieckiem. Tel. 0509-101-123.

Przyjmę

chahtpnictwo na overl90k
trzynitkowy. Tel. 0697-417-560.
zakładu

krawieckiego

oprócz szycia (ze znajomością angielskiego),

tylko z Łowicza. Tel. 046/837-54-26.
Apteka w Bielawach zatrudni mgr farmacji. Tel. 0609-837-150, 046/839-22-76.
Zatrudnię ollobę

do pracy w biurze
i magazynie. Tel. 0606-832-571.
ł /4

Zatrudnię kelnerkę

do pizzerii.

Kucharka - przyjmie wesela, komunie,
studniówki. Tel. 0660-940-188.
Zatrudnię fiyzjerkę.

Tel. 0604-180-054.

Apteka zatrudni technika farmacji
po stażu. Tel. 0501-058-220.
Finna samochodowa 2'lll1ldni blacharzy, lakierników, pomocnika lakiernika, mechanika,
elektronika, składacza, także uczniów.
. Skierniewice, tel. 0602-528-235.

Zatrudnię · do romoszenie ulotek.
Tel. 0510-156-709.

pomoc do

kraj.

ciągników

Tel. 0660-733-348.

Zatruilnię

do pracy w pizzerii.

Tel. 046/837-56-07.

Poszukuję kierowcy kat C, pracownika fizycz•
nego do segregacji złomu i spawacza gaz.owego do cięcia złomu. Praca w Bolimowie.
Tel. 0507-076-642.

Przyjmę

łat

Zatrudnię osobę uczącą się zaocznie do pracy
przy montażu prostowników samochodo-

montażu

Zaopiekuję

cysterny paliw

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu
spożywczego z okolic gminy Chąśno.
Tel. 0662-085-112.

Zatrudnię kierowcę kat C, do 45 la~ z doświad
czeniem, po kraju. Tel. Q608-059-817.

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

Sprzedam okno balkonowe I70x I65 cm, drzwi
balkonowe 85x240 cm Tel. 046/814-72-85.

dziewiarzy, formowaczy,
pracownika magazynowego w Otollcach. Tel. 0603-709-330 od 8.00-15.00.

Zatrudnię

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

Spi'zedam wystrój i umeblowanie Pubu, rożen
na kurczaki, gofrownicę Tel. 0606-592-277.

Zatrudnię

operatora koparki,
Tel. 0502-124-098.

Zatrudnię elektryka-elektronika na
Tel. 0606-832-571.

Sprzedam wózek 3-funkcyjny, stan bardzo
dobty - tanio. Tel. 0505-932-845.

Rencista, prawo ja2dy kat A, B, C, D, 30-łetni
przyjmie prace na samochód osobowy
lub do 3,5t Tel. 0607-81.0-350.

staż

Zatrudnię

Drzwi drewniane wewnęlrnle nowe 80
- tanio. Tel. 0692-387-028.

Tuner Skymax. Tel. 0602-313-3~7.
Skrzynki plastikowe, silniki elektryczne,
motoreduktor, opony 750 na 20.
Tel. 042/719-59-36.

Poszukuję do pracy mężczyzn w Hiszpanii
do ukladania kartoo-gipsów. Tel. 0507-%2-367.

Tel.

Zaopiekuję się dzieckiem w
Tel. 0693-423-250..

Taoio sprzedam lodówkę Mińsk, wys. 1,5 m
- 200 zł; małą pralki; wirnikową - 150 zł;
odkurzacz - 50 zł. Tel. 046/837-22-91.

0503-077-863.

l'rzyjmę do pracy w sklepie spożywczym
młodą dziewczynę. Tel. 005/837-52-68.

szwaczki. Tel. 0601-635-056.

.Stare obrazy,

do mleka,
z fartuchami itp.

Teł.

Pomoc do zakładu krawieckiego oprócz
szycia. Teł. 046/837-54-26.

Zauudnię

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

kołowrotek, wirówkę

Zatrudnię mechanika na warsztat samochod<>wy, do naprawy Tirów. Tel. 0605--094-165.

szwaczki. Tel. -0606-958-480.

Sprzedam przedwojenny kredens.
Tel. 046/839-61-40.

Tel. 0500-820-226.

Zatrudnię kierowcę na ciągnik siodłowy
naczepą. Tel. 0605-094-165.

z

szwaczki. Tel. 0665-202-1 OO.

Sprzedam regał pokojowy dl. 4,20 m
+ tapczany rozkładane. Tel. 0607-345-852.
ławostół.

Zajazd Szymanowice.

Firma budowlana 1.alrudni dwóch m<;:żczyŻn
w wieku 20-50 lat Tel. 0609-789-998.

Zatrudnię

Tel. 0603-753-973.

Dywan 2x3m,

Zatrudnię kucharkę

Tel. 0601-439-657.

Zatrudnię

Sprzedam silnik elektryczny 3,7 kW+ radio
+ zasilacz. Tel. 0660-463-894.

Sprzedam urządzenie spawalnicze wielofunkcyjne, wykonane według WU60006.
Tel. 0692-369-439 ..

kuplę.

0604-411-266.
- Sprzedam suknię ślubną, rozm 38-40, stan bdb.

w sklepie spofyw-

Zatrudnię opiekunkę do 6-miesięcznego
chłopca w Ursusie. Praca na pelny etat
Tel. 0602-448-884.

PRACA

Sprzedam lub wydzietiawię kiosk
wielobranżowy 12 mkw. Tel. 0607-345-852.

skrzyniopalety. Tel. 0693-692-539.

-

Teł.

005/831-14-22.

koparko-ładowarki.

tel. 046/837-12-15, 0600-328-025.

Topolę

1000 I.

Teł.

Tel. 046/838-58-29, 0693-136-330.

Kupię szatkoWnicę do kapusty,
Kupię używaną trylinkę, płyty Jumbo
lub inne płyty betonowe. Tel. 0501-074-060.

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

Sprzedam blachę 5 o wym. Ix2 m. Posiadam 20

Komputer - 260 zł; lodówka - 160 zł; szafki
kuchenne 7 szt - 210 zl. Tel. 005/837-55-23.
Sprzedam pojemnik plastikowy

Zatrudnię młodą, u=iwą

czym w Lowiczu. Tel. 0502-110-726.

Zatrudnię z uprawnieniami na
płynnych. Tel. 0501-074-060

Do wynajęcia domek z możliwością
sprzedaży w Głownie. Tel. 0506-258-400.

.

Tel. 0608-637-060.

do 30 lat, praca
przy komputerze - grafika Tel. 0502-247-987.

Regały sklepowe, pclne i przeszklone, lada
- tanio. Tel. 0501-415-690.

Dom do wynajęcia w Giownie.
Tel. 0889-320-787.

Agregat prądotwórczy 44 kW
- sprzedam. Teł. 0509-65~7.

zauudnię.

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

Sprzedaż ziemi ogrodowej, piasku, różny asortyment i szlaki, przywieziemy na miejsce.

arkuszy po 150zł/arkusz. Tel. 0601-239-779.

Szwaczki ·

Zatrudnię mężczyznę

Zatrudnimy pracowników przy utrzymaniu
zieleni na terenie Łowicza i Skierniewic.
Tel. 0604-ł30-734, dzwonić od poniedziałku
do piątku po godz. 19.00.

Sprzedam namiot 7x30 m.

Sprzedam używaną wannę. Tel. 0696-079-136.
Nokia 7250i. Tel. 0508-909-732.

Pizzennana - zatrudnię. Możliwość
przyuczenia Tel. 0602-797-678.

Tynkarza - zatrudni<;.

Piec c.o. wszystkopalny, dwusezonowy.
z wyjściem pod komputer z nadmuchem
- sprzedam niedrogo. Tel. 0506-84().122.

Stolik TV - audio, czarny, przeszklony, stan bdb
- tanio. Tel. 0505-200-278.

Głownie.

do szycia spóilni.

Organistka, dobry wokal, dojazd.
Tel. 0880-099-030.

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

Kolumna parnikowa - sprzedam.
Tel. 0601-826-876.

Zatrudnię chałupniczki

Tel. 0662-709-336.

Zatrudnię fryzjerkę,. Łowicz.

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

Do wynajęcia pokój z kuchnią z niekr<;pują
cym wtjściem. Tel. 0510-658.Ql9.

Pralki, lodówkł, zamrażaric:i,
zmywaric:l, (gat li). Tel. 0510-158-880.

Zatrudnię kierowcę kat C+E, do 45 lat,
zdoświadc=iem,pokraju. Tel0608-059-817.

Tel. 0515-122-409.

budowlaną

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

Lokal do

Wynajmę

+6

Sprzedam okna drewniane używane, 3 szt
- I 46x206, I szt - I46x 146; 2 drzwi
balkonowych. Tel. 0602-686-518~

Domowe pieczenie ciast. Tel. 0607-829-710
po 18.00.

Nokia 351 Oi - tanio. Tel. 0669-046-700.
Piec c.o. 1,4 m3 po dwóch sezonach grzewczych. Tel. 0461838-90-26, 0608-516-735.

pokój dziewczynie, Rawa
Mazowieeka. Tel. 0502-955-459.

piętro.

Sprz.edam używany zestaw komputerowy
+ drukarka igłowa. Tel. 0608-263-95 I.

Sprzedam małą elektrownię wiatrową i organy
Vermona Tel. 0510-799-027.

Toro S-200.

Sprz.edam kanapę rozkładaną, 2 fotele i
Tel. 0660-452-119, 046/833-64-26.

Sprzedam piec na miał 19 kW.
Tel 0889-969-89 I.

Sprzedam grzejniki żeliwne.
Tel. 046/837-40-79.

spalinową

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

Ziemia czama wysokiej jakości z dowozem.
Tel. 0509-853-390.

Sprzedam telewi7.or Elemis 28".
Tel. 0504-928-522.

Sprzedam odśnieżarkę
Tel. 0602-106-946.

3 overlocki i 2 maszyny - sprzedam
Tel. 046/834-92-20.

Sprzedam grzejniki żeliwne z demontażu,
stan dobiy. Tel. 046/837-47-50 wiecz.orem.

Sprzedam ziemię pod uprawy kwiatów.
Tel. 046/837-13-64.

Dekorowanie sal weselnych, stołów na imprezy okolicznościowe, ceny promocyjne.
Klimaty- Dekoratornia Tel. 0505-065-572,
0509-652-676.

Wózek widłowy elektryczny
po kapitalnym remoncie.
Tel. 11461839-13-32, 0508-160-198.
Sprzedam tanio magiel profesjonalny.
Tel. 046/838-21-16.

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

Sprzedam używane meble pokojowe
i kuchenne. Tel. 046/837-51-99 po 20.00.
Sprzedam pianino Legnica, j'ljl'C.
Tel. 0502-397-644.

Sprzedam piec c.o., 1,7 kW, typ moderato.
Tel. 0505-662-072.

Sprzedam camping na
Tel. 046/831-12-51.

Wynajmę

Wynajmę

igieł.

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

Suknia ślubna rozm. 38140. Tel. 0600-219-409.

Sprzedam stemple budowlane, w<=k dziecię- ·
cy, 3-funkcyjny. Tel. 0694-419-435,
0660-615-438.

Elck1ryczne ogrzewacz akwnulacyjny ze sterownikiem lnproel, wkład pieca magnetyzowy, energooszczędny 230-380 V.
Tel. 0506-141-232.

Kupię

Lokal 180 mkw. w centrwn Łowicza
- do wynajęcia. Tel. 0608-614-855.

Sprzedam automaty pończosznicze
frotowe Conti 108 igieł, Ange 9P 120
igieł, hmag Penta 120 igieł, łrmag Penta
140 igieł. Tel. 0606-192-963.

Sprzedam 2 kanapy narożne, 2 fotele, kanapę
3-osobową, tapczanik dziecinny, wersalkę.
Tel. 046/838-31-56 po 20.00.

pokój studentom.
Tel. 046/837-29-94.

Do wynajęcia lokal 80 mkw. (Widok) na sklep,
biuro, usługi. Tel. 0601-96-13-92.

Do wynajęcia lokale handlowe, 650 mkw.,
IOO mkw. oraz lokale biurowe w centrum
Łowicza. Tel. 0602-192-463.

„

Do wynajęcia mieszkanie 40 mkw"
os. Staizyńskiego. Tel. 0691-730-105.

dom w Rawie Mazowieckiej.
Tel. 0506-706-318.

50 mkw., osobne
po 18.00.

Tel. 0501-658-261.

22 szer., 5,5 dl.; wygniatuka do blachy 200 zł; ule puste; siewnik konny; siewniczek do buraku ręcmy; koła do Tarpana i 126p
z oponami; tregra 16 3,5 dl. Tel. 0604-628-204.

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

Kupię

Wynajmę mieszkanie, parter
wejście. Tel. 046/837-24-77

Drewno kominkowe, opalowe, sezonowane.

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

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

NIERUCHOMOŚCI
·WYNAJEM

Tyłówka

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

mieszkanie M-3, M-4, widok.
Tel. 0515-099-107.

wszystkie media, Skierniewice.
Tel. 0660-702-585.

Suporex, szafa dębowa 3-<lrzwiowa
Tel. 0600-076-247.

Sprzedam błachodachówki, I gat. 200 mkw.•
blacha płaska, gąsiory Tel. 0506-844-177.

Kupię

dom w stanie surowym,

TUC

piecy węglowych, miałowych
i na ek<rgroszck oraz części hydraulicznych.
Zduny 9. Tel. 0601-379-355, 046/838-75-53.

Wynajmę

Tel. 0691-332-531.

tokarkę

Sprz.edaż

Wynajmę

5-6 klasa.

kowalski;
2 m. Tel. 005!8J8-40-82.

pokój studentom.
Tel. 0605-539-265.

Wynajmę

LUB OKOLICY. TEL 0601-257-098.

łub

-

Drewno kominkowe. Tel. 0886-427-375.

Wynajmę 100, 200, 300, 600 mkw. powiern:hni magazynowej, Lowicz, ul. Magazyoowa I I.
Tel. 046/837-69-33.

Kupię ziemię
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Młot sprężynowy,

KUPIĘ DZIAlJ<Ę, ZIEMĘ GOSPODARSTWO ROLNE W ŁOWICZU

Tel. 0600-$28-211.

•

DROBNE

etatu.

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

Firma ciepłownicza poszukuje pracownika do działu handlowego. Wykształcenie minimum średnie. Ecotherm, tel. 046/837-52-83, 837-57-50,
biuro@ecotherm.com.pl.

Kelnerów, sprzątaczkę na stale zatrudRestauracja w Domaniewicach.
Tel. 0607-830-234 w ~ 16.00-18.00.
Zatrudni<; murarza. Tel. 0507-150-766.
nię.

finna Wirllud Meble z Osmolina zatrudńi technologa drewna, stolarzy, lakierników.
Tel. 0241277-62-421.
Przyjmę chałupnictwo

Zatrudnię szwaczki, bielizna,
Tel 0602-651-060.

praca całoroczna. Tel. 0603-107-489.
Zlecę przeszycia dzianiny szwalniom,
zespołom

chal\tpników,

Tel. 0602-MS-719.

Chcesz dorobi(: dołącz do óriflame za I zł. Tel. 0604-670-740.

kę

Przyjmę mężczyznę do pracy w pi=ri z moż1iwością przyuczenia. Tel. 06~4-818-586,
0694-477-465.

Sprzedam maszynę do pisania Triwi1pm 8008
- elektryczna Fax Panasonic KX _ FC 243 P.D. l.atrudnię magazyniera. Tel. 0602-527-481.
.· T'il. Q504-2~7-454.
, , '.?'.atrudnię ~icrowcę C+E. Tel. 0604-21~3.
I .
"

Głowno.

Zatrudnię szwaczki - dzianina,

Finna 2'lll1ldni kierowcę C+E.
046/838-88-70.

Teł .

oprócz szycia.

Tel. 0660-406-113.

Zatrudnię szwaczki
w Głownie. Tel.

na overlock i dwuigłów
0602-106-919.

Zatrudnię bukieciarkę
Przyjmę przeszycia
T<;J. 0605-674-932.

Głowno.

-

kwiaciarkę.

Głowno.

Zatrudnię szwaczki do szycia swetrów, praca
w Glownie. Zlecę szycie swetrów.
Tel 1 0§08-303-480.

Serwis zalrudnl mechaników I eleklromechnlka samochodowego.
Tel. 042/719-337.
Zatrudnię szwaczkę,

Stryków, stała praca
Tel. 0512-330-849.

niemowlęca).

(bielizna
Zatrudnię

SZW3C7lci . stała, pewna praca
i pensja Tel 0661-918-207.

Do zbioru jabłek. Tel. 0421719-20-65.
Zatrudnię osoby do haftowania i wyszywania
ręcznego, chałupniczo.

Tel. 0698-286-502,

0603-097-075.
Flnna zatrudni mechanika samochodowago (Glowno). Tel. 0888-717-739.
Przyjmę do szycia dzianiny: dwuigłówka,
overlock. Tel. 0500-007-762.
Pilnie zatrudnię blacharzy-dekarzy.
Tel. 0694-470-514.

l.alrudnię elektryka z uprawnieniami do I kW.
Tel. 046/831-20-08, 0502-407-663.
Zatrudnię fryzjera, fryzjerkę, podejmę współ
pracę z kosmetyc2ką, Tel. 0~-295.

Poszukuję pracy w Skierniewicach, najchęt
nitj jako faktwzystka. Doświadczenie.
Tel. 0502-240-351.
Zatrudnię kierowcę na ciągnik siodłowy
na kraj. Tel. 046/831-62-96.
Ziltrudnię pracowników przy utnymaniu
zieleni na terenie Łowicza i Skierniewic.
Tel. OfJ04.230-734, dzwonić od poniedziałku
do piątku po godz. 19.00.
Zlecę przeszycia Tel. 0668-157-690.
Dam pracę w ogrodnictwie. Tol. 0603.250-116.
Uczciwy 38-latek podejmie pracę
jako kierowca kat B. Tel. 0660-755-621.

Pnyjmę chałupnictwo

Zatrudnię księgową

Głowno.

Tel. 0660-07-07-01.

na stebnówkę,
Tel. 0888-986-904.

Zatrudnię

operatora koparlro-ladowar i montera instalacji wod.-kan. Tel. 0662-572-894.

Zatrudnię

pomocnika do prac wykoń=nio
wych. Tel. 088~542-743.
Praca na budowle domu w Głownie.
Tel. ~16-813.

szycie chalupniczo.
Tel. 0887-486-954.
SZW3C2ki do szycia swetrów,

Głowno.

Tel. 0515-827-073.
l'rzY.jmę dziewiarza do obsługi maszyn
płaskich, Głowno. Tel. 0515-827-073.
Młody student poszukuje pracy jako kierowca kat B, C, E, świadectwo kwalifikacji.
Tel. 0609-307-033.
Finna krawiecka z Warszawy
zatrudni w Skierniewicach szwaczki
i prasowaczki, praca stała, szycie

w taśmie. Tel. 0509-67lM90,
0501-181Mi79.
Zatrudnię

mw=y, gipsiarzy, pomocników.
Tel. 0513-258-118.

Fimia okienna zatrudni handlowców
oraz montażystów z własnym samochodem.
Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 7.
Tel. 046/814-51-21.
Zatrudnię

w Skierniewicach.

Autotyzowana Stacja FSO.Daewoo i Fiata
w Międzyborowie zatrudni mechaników
i elektromechaników samochodowych.
Tel. 046/85548-18.
l'rzY.jmę do pracy panów do 25 lat
Tel. 0696-703-607 w godz. 10.00-14.00.

Murarzy zatrudnię. Pilnie.
Tel. 0500-848-116.

Przyjmę

l'rzY.jmę

OGŁOSZENIA

•
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robotników budowlanych

z 2'lkwalerowanie Praca w War=wie.

Tel. 0669-532-905, 0697-613-329.
· Poszukuję pracy - sprzątanie, rwanie jabłek.
Tel. 0506-747-809.
Pilnie poszukuję opiekunki do 2,5-rocznego
dziecka. Tel. 0603-315-829.
Solidny 50-latek, szuka pracy.
Tel. 046/813-74-00.
Zatrudnię kierowe,. na ciągnik siodłowy
po laajlL Tel. 046/831-62-96.
Zatrudnię młodych mężczyzn do p!7.ll5lkolenia w gastronomii. Tel. 046/834-93-92.
Zatrudnię młode osoby z miłą apruycją
na stanowisko kelner i kelnerka
Tel. 046/834-93-92.
z.atrudnię

kierowców z własnym
samochodem do rozwożenia pizzy.
Tel. 046/834-93-92.
Poszukuję pracy doiyw=j, jestem emerytowaną nauczycielką Tel. 046/833-70-67.
Zatrudnię serwisanta, elektromechanika
do serwisu sprzętu biurowego, wymagany min.
roczny staż w zawodzie. CV proszę składać:
Biuro-Sprzęt, ul. Sienkiewicza 6.
Zatrudnię O'iObę, do 1,8 lat,' w celu nauki zawodu - mechanika precyzyjna, serwis techniki
biurowej. Tel. 046/833-36-85.
Grafik komputerowy w handlu
podejmie pracę, enri@wp.pl.
Tel. 0669-299455.

•

Zatrudnię tynkarzy oraz pracowników
ogólno-ł>udowlanych (glazura, gipsy,

docieplenia). Tel. 0602-77!Mi02.

Oriflame poszukuje konsultantek.
Tel. 0501-153-323.
Montażystów, pomocników
stolarzy. Tel.~Avoo - bez wpisowego.
Sms/Tel. 0502-616-468, 046/832-74-42.
Avon - atrakcyjna oferta dla nowych konsultantek. Sms/Tel. 0512-115-030.

Finna zatrudni kierownika robót drogowych. Tel. 046l833-88-28 - · 11.
Flnna zatrudni W)'kwallfikowanych
cieśli I zbrojarzy. Tel. 046/833-98-28
-.11.
Zatrudnię operatorów maszyn budowlanych
(koparko-ładowarka, równiarka, walec).
Tel. 0603'-755-726.
Firma zatrudni absol-.1lów szkól wyższych o kierunku og6lnobudowlany
I drogowym. Tel. 046/833-88-28
-.11,0601~
Zatrudnię

mechanika samochodowe-

go z~ jazdy kat. B, C, D, E.
Tel. Kontaktowy - 060M37-100.
Firma samochodowa w Skiemiewicach zatrud.
ni lakiernika, pomocnika lakiernika, blacharza, uczniów. Tel 0602-528-235.

USŁUGI

WIDEO

Wideofilmowanie. Tel. 0607-916-001.
Cyfrowe wideofilmowanie, fotografo...
wanie, pełna obróbka komputerowa,
DVD. Tel 04&'837.e.MS, 060M84-079.
Wideofilmowanie cyfiowe, obróbka k~
temwa - tanio. Tel. 0606-852-557.
Wideofilmowanie, tel. 0698-618-749.
Fotograf, tel. 0602-695-737,
www.fotojack.ptv.pl
Studio „Kroton" - nagrania cyfrowe, DVD,
montaż. Tel. 046/8374748, 0606-870-767.
Wideofilmowanie Kasia - solidnie, tanio.
Zdjęcia. Tel. 046/837-87-68, 0602-633-407.
Wideofilmowanie. Tel. 0608475473.
Wesela - profesjonalnie, tanio, DVD.
Tel. 046/837-52-23, 0606-312-048.

Wideofilmowanie, nowe animacje kompute- • Panele podłogowe, ścienne, boazeria, małorowe, DVD, foto - profesjonalnie, tanio.
wanie, schody z paneli. Tel. 046/837-10-33,
Tel. 046/837-79-81, 0606-302-466 . .
0609-541-373.
Usługi wideofilmow-„1ie. Tel. ~-150.
Centrum Sprzedaży Rynien I BlachoWideofilmowanie_ profesjonalnie, tanio. •
dachówki, ul. Nadbzurzańska 28a,
Tel. 0600447-843.
~~':.:;,~os,:on::i~ ceFoto - wideofilmowanie. Tel. 0696-011-351.
nach blachodach6wkę SZW9dzką I fiń• itp„ ską, blachy - - - , ..........._a I ""'"
Wideofilmowanie, fotognifowanie ślubów
.„.
retusz starych zdjęć, przegrywanie z VHS
ny. Krycie dachów - usługi dekarskie.
na DVD, tanio. Tel. 0661-723-002,
Tel. 0600-367-696, ~.
0606-2 t8-624.
Przywóz piasku, żWiru, pospółki; sprzedaż
Regeneracja kartridfy, naprawa dru- keramzytu, Pilaszków 3. Tel. 0603-653-020.
karek u klienta. Tel 0509-620-300
Dachy, budowlanka, wykoń=niówka.
w godz. 8.00-20.00.
Tel. 0603-753-973, 046/830-37-61.
Żaluzje, rolety, verticale. Tel. 0603-753-973,
046/830-37-61.
USŁUGI
Kominki - budowa, montaż, ogrzewanie domów. Tel. 046/837~,
0600-294-118.
Układanie kostki brukowej.
Tel. 0508-286-519.
Kominki - projektowanie, montaż,
ogrzewjlllię domów. Tel. 0606-746-286.
Usługi remontowo-budowlane, docieplanie
budynków, wykańczanie wnętrz od A do Z. Wykańczanie wnętrz, glazura, terakota.
Wycena giatis. Faktury WJ.
Tel. 0606-746-286.
Tel. 046/830-24-65 po 20.00, 051~158-877.
Dach-Lux, Grzegorz Kosmowski ofeUkładanie glazury, terakoty, panele, gładź
ruje sprzedaż blachodachówek - noi inne wykończenia. Tel. 046/838-20-56,
wość blachodach6wld SZMdzkle Plan0600-626-760.
nja, dachówek ceramicznych, blach
trapezowych, rynien renomowanych
Tynki gipsowe agregatem - solidnie.
finn,
podbitkę i inne akcesoria ciachoTel. 046/862-84-00, 0502-370-226.
- · Dobra jakość, konkurencyjne ceny.
lnstalacje elektryczne, przyhpa, naprawy.
ŚWladczyn1y usługi błacharsko-dekar
Tel. 046/837-30-52, 0600-764-110.
skle, krycie dachów. Łowicz,
ul. Jana Pawia li 23.
Panele podłogowe i ścienne, elektryka
Tel.lfax 046/837-51-31, 0509-729-619,
- profesjonalnie, tanio. Tel. 0696-381-880.
0513-019-010.
Centralne ogrzewanie, kotłownie
Cyklinowanie, ukladanie parkietu.
na groszek. Tel. 0602-251Mi95.
Tel. 0668-750-437.
Układanie kostki betonowej, granitowej
Centrum padcietów w Łowiczu, ul. Chmieliń
oraz inne usługi brukarskie.
skiej 21 poleca parkiety, mozaikę, parkiety
Tel. OfJ04.208-087, 046/837-57-28.
egzotyczne, schody, kleje, lakiery oraz prowaBalustrady ze stali nierdzewnej, daszki
dzi usługi w zakresie cyklinowania i montażu.
łukowe. Tel 0504-065-376.
Tel. 046/830-22-54, 0502-321-194.
Spawanie aluminiwn. Teł. 0504-065-376.
Domofony, videofony, elektroinstalacje.
Hydrauliczne usługi c.o., wod.-Un.
Tel. 0506-293-053.
- tanio, krótkie tennlny, z gwarancją.
Glamra, terakota, płyty gik, panele podłogo
Tel. 046/837-19-29, 0506-064-122.
we, ścienne, gładź gipsowa Szybko i solidTynki agregatem, cementowo-wapienne i gip- nie. Tel. 0663-975-509.
sowe. Tel. 0502-228-972, 046/863-31-74.
Tanie usługi hydrauliC2Jle, miedź, plastik,
Remonty k~e mieszkań.
metal. Tel. 0608-263-951.
Tel. 0668-262-745.
' Budowa kominków, 200 wmńNt.
Najtańsm docieplenia domów I stroTel 046/837-84-82, 0602-2112-415.
podachów granulatem styropianu
Glazura, terakota, panele ścienne i podłogo
- 7~ mkw. Tel. 044/714-n-&l
we. Tel. 0510-693-972.
Instalacje elektryczne w pełnym zaknl.. Malowanie, tapetowanie,
gładź, płyty gik,
sle. Tel ~ 0602-461-341.
panele podłogowe. Tel. 0608-685-867,
Cyklinowanie, ukladanie parkietu, ll'iozaiki, 046/830-00-14.
panele podłogowe. Tel. 0501-180-959.
Glazura, terakota, gipsowanie, panele itp.
Cyklinowanie, układanie. Tel. 046/83742-55 Tel. 0508-313-799.
po 20.00.
Wykończania wnętrz. Tel. 0600-225-256.

u..,,......... ,...........,.

INSTAL.-BUD.-REM.

Cyklinowanie, układanie, lakierowanie
- profesjonalnie - ,,Efekt na lata".
Tel. 0600-984-398.
Usługi koparko-ładowarką

Caterpillar.

Tel. 0608-627-977.
Przylą::za, ełektroimtalacj pomiary, wideodomofuny, KIV-Sat, brarnonapędy, systemy alarmowe (monitoring). Remonty, hydraulika, glazura, terakota, gipsy, panele, stolarica, uprawnienia, VAT. Tel 046'837-50-84,
0601-303-858.

Pogotowie kanalizacyjne,
Tel. 0788-538-515.

całodobowo.

Usługi

hydrauliczne, pełny zakres.
Tel. 0601-379-355, 046/838-75-53.
Docieplanie budynków, wykończenia
wnętrz, malowanie, gipsy, panele podłogowe,
adaptacja strychów.
Tel. 0505-024-964.

Fachman - usługi hydrauliczne.
Tel. 0889-419-137.
Malowanie, S2p3Chlowanie, glazura, terakota,
panel ścienne, podłogowe, Tel. 0663-567-062.
Usługi ogólnobudowlane. Budowy od podstaw budynków mieszkalnych i gospodarczych, ogrodzeń z klinkieru, uldadanie głazury, terakoty. Teł. 0662-329418.
Malowanie, gipsowanie, panele podłogowe,
ścienne, płyta klg. Tel. 0668-462-197.
Glazura, terakota, gipsy, docieplenie poddaszy, malowanie, usługi hydrauliczne
- solidnie. Tel. 0514-670-013.
Usługi remontowo-budowlane, wykańczanie
wnętrz. Tel. 0604-779-223.
Układanie kostki. Tel. 0608-338-302.
Siatka ogrodzeniowa + montaż.
Tel. 0503-572-046.

Elektryk - montaż, naprawa. Tel. 0697-725-830.
Remoofy, wykończenia wnętrz oraz elewacji
budynków. szybko, tanio, solidnie. •
Tel. 0663-690-070.
Malowanie, gładzie, gipsowanie.
Tel O~.
Glazura, terakota, gładzie, płyty gik, malowanie, panele, tynki, docieplanie budynków, tyn·
ki akrylowe, mineralne, itp. Tel. 0607-292-047,
0693-332-598.
·
Remonty od A-Z. Profesjonalny montiż drzwi,
okien. Te}. 0502-995-076.
Remonty, adaptacje. Tel. 0607-196-356.
Remonty_ kompleksowo.
Tel. ~14-490.
Profesjonalne remonty.
Tel. 0691-774-281.
Hydrauliczne, c.o., CWU.
Tel. 0691-774-281.
Wkłady kominowe okrągłe I prostokątne, przewody i kszlaltkl do komin-

ków. Niskie ceny. Plaski 5,
k. Nieborowa. Tel. 046.'838-56-76,

0605-286-268.
Malowanie, gipsowanie, panele ścienne, podłogowe, płyta klg, podwieszane sufity, docieplanie, adaptacja poddaszy, wylewka posadzek,
płytki. Tel. 0600-818-296.

DROBNE
Gładzie

gipsowe, malowanie, płyty k/g, panele, docieplanie budynków. Tel. OfJ04.136-932,
046/832-73-78. •
·
Glazura, terakota, tanio, solidnie.
Tel. 0663-999-123.
Usługi budowlane i remontowe, gładź, glazura, terakota, malowanie, zabudowa z płyty klg.
Tel. 0602-779-602.
Tynki maszynowe, gipsowe i cementowowapienne. Tel. 0602-779-602.
Instalacje elekby=e, alanny, ITTV, domofooy,
videodomofony, pomiary. Tel. 0602-779-602.
Glazura, terakota. Tel. 0609-688-506,
0691-715-606.
Instalacje elektryczne. Alanny, wideo,
domofony. Tel. 0609-6Slh506,
0691-715-606.
Kompleksowe wykańczanie wnętrz, docieplanie budynków do wysokości 4 m.
Tel. 0603-086-288.
Glazura, terakota, gładź. Tel. 0506-260-550„
Wylewki z agregatu, mechanicznie :zacierane.
Tel. 044-724-19-53, 0668-829-361,
0605-541-012.
Usługi hydrauliczne. Tel. 0603-917448.
Glazura, terakota, gładź. Tel. 0885-316-998.

INNE USŁUGI

Beton - cięcie, wybwzenie, rozbiórki.
Tel. 0606-192-951.
Tanio - praa: wykończeniowe, gl32Ura, terakota, gładź gipsowa, malowanie, ocieplanie,
płyty k/g, inne. T<;l. 046/837-61-09
wieczorem.

Firma P.H.U. SAS-TECH, Technika
Grzewczo.Sanitarna zatrudni pracowników. Zapewniamy stalą pracę. Mile
widziana znajomość zawodu Hydraulik. Tel. 0507-043-a4.
ścianki gik, sufity podwieszane, ogrodzenia
betonowe, docieplanie poddaszy, klinkier,
wylewki. Układanie kostki brukowej.
Tel. 0602-626-918.
Doradztwo techniczne, materialy budowlane, systemy dociepleń. Konkurencyjne ceny. Tel. 0601-843435.
Elektryczne naprawy, instalacje, konserwacje
- solidnie. Tel. 0887-321-015, 0605-214-925.
Glazura, terakota, gladzie, gipsy, malowanie
i 'Ocieplenia Tel. 0504-010-969.
Dachy, przeróbki, roboty mll1111Skie.
Tel. 0508-213-801.
Ogrodzenia klinkierowe. Tel. 0511-337-768.
Hydrauliczne - tylko nowe budynki - be'łpłat
na wycena materiałów i roboci2Jly.
Tel. 0602-882-617.
Docieplanie budynków granulatem styropianu (szczelin ściennych), Teł. 0603-293-106.
Dachy, pokrycia dachowe, konstrukcje, obrół>
ki. Tel. 0609-846-316:
Ślusarstwo, bramy, kraty, ogrod2enia, balustrady, konstruktje stalowe. Tel. 042171~70-lł,
0609-722-809.
Usługi rernontowo-wykoń=niowe
Teł. 0880-033-626, 0888-389-468,

i inne.

0880-033-643.
Usługi geodezyjne - gmina Głowno i Stryków.
Tel. 0502-581-189.
Profesjonalne wykańczanie wnętrz, domów
(projektowanie). Tel. 0503-704-429.
Usługi remontowe, wykoń=nia wnętrz,
glazura, terakota, docieplanie budynków,
klinkier. Tel. 088~542-743.
Malowanie, gipsowanie, płyty k/g, tanio,
solidnie. Tel. 0503-746-911.
Gładzie gipsowe, malowanie, panele, płytki,
tanio, fachowo, solidnie. Tel 0694-28-74-47.

EKO.WIN
Piotrowice 53

Meble pod wymiar - kuchenne, biurowe, smfy
z drzwiami przesuwnymi. Solidnie.
Tel. 0501-707-657.
Usługi transportowe - Renault Master, fuktury
VAT. Tel. 0607406-024.
Naprawa komputerów I Inne usługi
komputerowe. Tanio i sołktnle.
Tel. 0505-006-331.

Cłęcle

mz- niebezpiecznych. Rodzi-

na Szychowscy. Tel. 0604.$1--092.

Anteny ·montaż, instalacje. Tel. 0601-306-566.
Śluby limuzyną. Tel. OfJ04.344-609.
Usługi

transportowe Lublin kontener 12 m3 •
FVAT na życzenie. Tel. 0601-297-794.

Praeprowadzki. Tel. 0605-303-836.
Dezynsekcja, delatyzacja w HACCP.
Tel 0504-171-191, OoW72S42-85.
l.esp6ł

- wesela Tel. 046/838-66-46.
FIRMA WIKTOPOLIA ORGANIZUJE
WESELA - PROFESJONALNA OBSWGA, NAN«tszA MQŻUWA JAKOŚĆ
ORGANIZACJI. TEL. 046/830-31-35,
CJ504-359.4ł1.

Krajowy prmwózosób, busy, 18 miejsc,
8 miejsc. Tel. 0602.$ł1-ół1,

046/838-7o-32.
Zawiozę

tanio do ślubu srebrnym
Mercedesem, najnowszy model.
Tel 0501-054-004.
Zespół muzyczny Fenum.
Tel. O&OS-760-018.
~ - porady, pcRWy, wnioski, odszkodowania, bez opiat wstępnych.
Tel 046/837-71).86, 0512~

Śluby - czarne BMW 3 (2003 rok), \blvo S40.
Tel. 0508-909-732.

Kucharl<a przyjmie wesela, komunie oraz imprezy okolicznościowe. Tel. 046/837-84-46,
Odnawianie wanien.
Tel. 0600-979-826.
Usługi wywrotką, przywóz piachu, wywóz
ziemi +.wynajem ładowarl<i Ł-34, poj. łyżki
3,4 m'. Tel. 0608-395-278.
Usługi dźwigowe, dźwig

Angielski dl.a dzieci
stosowaną

Helen Ooron

INFORMACJE
I ZGtOSZENIA:
tel. (046) 833-94-68

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.

833-96-77
0605-463-783
ZAJęCIA:
ŁOWICZ,

os. Bratkowice 7/32

Helen Doron )\
EańyEnglł5h

www.helendoro .
FIRMA

USŁUGOWA

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

CV ze zdjęciem prosimy przesyłać na adres:
rekrutacja.bite@onet.eu
R-1241

n.pf

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

zatrud
ni
PRZEDSTAWICIE LA

praca
dla Ciebie

HANDLOWEGO

WYMAGANIA:
• wykształcenie minimum
• prawo jazdy
• dyspozycyjność

POMOCNIK LINII
PRODUKCYJNEJ

DO NOWEGO
SKŁADU

Wymagana książeczka SANEPIDU

Miejsce zatrudnienia
Łowicz

OFERUJEMY:

• WĘGIEL~ • MIAŁ
• EKOGROSZEK ~~~~:'any
• NAWOZY :s~~fu~ncie
CENY PROMOCYJNE

W
n

~~~

R-1245

zainteresowany/a zgłoś się do nas
osobiście lub zadzwoń!

11

a astad

ul. Gen. Wł. Sikorskiego~, Łowicz
Biuro otwarte od 9.00 do 15.30
+48 46 830 28 35 T, +48 46 830 28 35 F

WYPADEK
UWAGA ROLNICY •MIAlES
j~ko pasażer,
PORADYPRAMłE
~f.Xrv711

Armii Krajowej 25, tel. 04.6/831-37-37

Jesteś

Twój czas i pieniądze

ci

średnie

Poszukujemy osób na stanowisko:

ZAPRASZA

O ·
A·
·••
A .•
~IJJ@)

Podanie proszę kierować na adres:

Łowicz, ul.

(baza SKR)

tel. (046) 838-20-22

oszczędzamy

18 t.

Tel. 0608-395-278.

PHU

metodą

21

.A

pieszy,

kierowca

•ktoś bliski ci zmarł wskutek wypadku

·BEZPŁATNE

• nie otrzymałeś odszkodowania z OC sprawcy
DOJAZD
jako zadośćuczynienia, odszkodowania z tytułu DO KUENTA
utraconych zarobków i pogorszenia sytuacji rodzinnej,
renty wyrównawczej z tytułu zwiększonych potrzeb
odszkodowanie było niewspółmierne do wyrządzonej szkody

·
•
WIELOLETNIE UMOWY~ ZGlOS
Prowadzimy sprawy,
O SsicIr które
wydanyly się do 10 lat wstecz
Tel. 046/838-21·68, 046/838·21·28 ~ O NA

(046) 857-70-94, kom. 0604-693-723

~

OGŁOSZENIA

22

OGŁOSZENIA

DROBNE •

uNAS WARTO DAĆ 'OGtOSZENI

DROBNE

28.09.2006 r .

•

Wynajem koparki, poj.
Tel. 0604-208-588.

łyżki

0,8 rn'.

Rolety, żaluzje, moskitiery - nowocze..
sne systemy do każdego typu okien,
bez wiercenia. Łowicz,
ul. Ikara 10. Tel. 046/83744-25.

także

Zespół

muzy=y oferuje swoje usługi:
wesela i imprezy okoli=ościowe.
0693-543-604 po I 6.00.

Teł.

Usługi: koparko-ladowarką, samocbodemwywrotką - sprzątanie terenu, gruz, śmieci.
Teł. 0509·853-390, 046/837-76-79.

Fimia dostarcza obiady dla każdego klienta
- niskie ceny. Tel. 046/83~93-81,
0508-127-207.
Odzici skórnmą, kożuchowa, futrzaną - naprawimy, przerobimy na modne fusony, r:z.y=nie renowacja ilp. Łowicz, róg ul. Bolimowskiej, Baczyńskiego. Środy I I.~ 17.00
Naprawa i modemizacja komputerów.
0512-271-275, 046/837-82-56 po 18.00.

Teł.

Pranie dywanów, tapicerki meblowej, samochodowej w :zakładzie i u klienta + remonty.
Teł. 0501-431-978.

Max - dekoracje ślubne sal weselnych,
samochodów, kościołów, imprez okollcznościowych. Tel. 0609-880-041,

0602~.Q.4.

Kredyty gotówkowe.
Organizuję

wesela.

Teł. 051~156-709.

Teł.

0503-977-175.

Naprawa sprzętu AGD, domofony.
Tel. 046/837-91~. 0691-961-244.
Naprawa sprzętu AGD •
Tel. 0510·1~.

części.

"Zespół

muzyczny. Teł. 0607-777-30,
0509-766-163.
Cięcie

Potrzebujesz gotówki - zadzwoń.
Tel. 0512-280-183. W ciągu 48 goctzin
otrzymasz pieniąctze.
Tanio, szybko, dokładnie - meble na wymiar
(szafy przesuwne, kuchnie, komody, itp.).
Montaż gratis. Teł. 0889-474-502.

Wesela - muzyka I 00% na fywo.
0691-979-287.

Nauczyciel - korepetycje z języka niemieckiego. Teł. 0508-186-351.

NAUKA
Matematyka.
Nauka

tańca:

Teł.

Chemia

Teł.

046/837-61-22.

0508-186-335.

Angielski, studentka. Tel. ol>62-729-240.

Śluby BMW 528. Teł. 0603-569-990.

Chemia, biologia - również u UC7llia w domu.
Teł. 0601-613-963.

Teł.

Kredyty hipoteczne, trudne, konsolł
dacyjne, bez ujawniania dochodów.
Tel. 0503-917-632.

niu

Śluby - WV Passat, 2004 rok, srebrny - tanio.
0604-838-050.
Ślnby oryginalną Warszawą.
Teł. 0516-755-753.
Teł.

Profesjonalne pranie dywanów, tapicerki,
Rawa i okolice. Teł. 0508-265-167.
Naprawa mebli tapicerskich współczesnych
i antyków. Układanie i cyklinowanie podłóg.
Teł. 0603-2~532 ..

Poprawki krawieckie.

Pomogę

się

w systematyC2Jlym przygotowywado lekcji. Teł. 0601-613-963.

0503-94-86-84.

CB radio • naprawa, montaż,
dostrajanie anten. Tel. 0603-44-00-53.
Prywatnie, tipsy, Skierniewice,
bardzo tanio. Tel. 0506-071-867.

Niemiecki, l"OS)'jski - tłumaczenia,
korepetycje, matura. Tel. 0693-833-062.
Nauka rysunku i malarstwa
Teł. 046/837-22-75 po 18.00, 0506-38~776.
Matematyka, student V roku
Tel. 0606-647-491.

UŁ,

90 min/25 zł.

Nauczyciel języka niemieckiego udzieli korepetycji - tanio, profesjonalnie. Wszystkie
poziomy. Teł. 0691-715-557.

Naprawa chłodziarek, zalnrażarek i komór
chłodniczych. Teł. 0501-273-415.

Fimia Music Show - profesjonalnie zorganizuje Twoja impre:ll;. Teł. 0604-281-361.

Tel. 0607-074-605.

Angielski, nauczyciel. Tel. 046/837-53-86.

Zespół,

Śluby, Audi A6, srebrny. T~ł. 0697-725-858.

Chemia - profesjonalnie (gimnazjum,
liceum, przygotowanie do matury).
Tel. 0693441-691.

Naprawa sprzętu AGD, Skierniewice.
Teł. 046/874-28-30.

Teł.

na wesela + wokalistka.
046/837-63-37, 02.yis5-41-08.

Zespół

Teł.

• · Projektowanie, montaż, naprawa automatyki,
układów sterowania, zabezpieczeń.
Teł. 0512-348-137.
Naprawa pralek i ui;ządzeń
Teł. 0512-348-137.

chłodniczych.

Wolny saksofonista. Teł. 0692-1 OJ -989.

Niezawodna metoda odchudzania.
Teł.

0604--065-357.

Podciśnieniowe czyszczenie dywanów,
wyklactzin, tapicerek u klienta.
0461837-73-07, 0694-876-103.
,-

Jeł.

Tatra - transport piasku,

żwiru,

ilp.

Teł. ~895-026.

Komputery - specjalista.
Tel. 0693-278-950.
Projektowanie witryn internetowych, HTML,
Flash. Teł. 0512-902-800, •
e-mail: website@poczta.onct.eu

wesela. Tel. 046/833-98-61.

Profe'sjonalna obsługa Imprez
muzycznych; finnowych, koncerty,
wesela, karaoke. Tel. 0505-700::159,
www.projec;lfm.pl
Regeneracja kartridży, naprawa drukarek
u klienta. Teł. 0509-62~300
w godz. 8.~20.00.

www.schodyparklety.pl

Język

niemiecki - tanio. Tel. 0508-051-709.

Korepetycje dla klas O-VI, 20
Tel. ~12-234.

zł/godz.

Geografia - przygotowania do rnatwy.
0608-344-929.

Korepetycje - język niemiecki.
Teł. 0608-116-216.
Niemiecki - korepetycje, przygotowanie
polski - prace maturalne, wypracowania,
prace zaliczeniowe. Teł. 0605-996-313,
046/838-8843.

Angielslii metodą Callana 4 x szybciej
- tanio. Tel. 046/837-89-22.

KOMPUTERO
·PISANIE

Projekty grafi=e, przygotowanie do druku,
banery, szyldy. Teł. 046/837-09-37 od I O.OO
do 18.00_, 0694-646-~15.

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

Teł. 0501-475-100.
Polski - Prezentacje maturalne - korepetycje
gratis. Poniedziałek - piątek wieczorem.
Tel. 0667-590-703.
Korepetycje z j. polskiego, prezentacja
maturalna. Teł. 0502-311-965.
Oiemia,fizyka,matematyka Teł.0698402-521.
Student anglistyki pomoże w nauce języka
z pakietem Office. Tel. 0669-96-96-65.
Matematyka, korepetycje przygotowanie
do matul)', do egzaminu gimnazjalnego.
Tel. 0503-616-748.
J. rosyjski - korepetycje, przygotowanie
do matul)'. Tanio. Teł. 0602-249-295.

Angielski indywidualnie, wtorek, czwartek.
Tel. 046/833-74-31, 0504-688-169.
Hiszpański, www.espanol.go.pl.
Tel. 0603-099-36 I.

Angielski, nauczyciel, matura,
046/835-11-55.

dojeżdżam.

Teł.

Kurs pedagogiczny dla nauczycieli czynnych
zawodowa. Tel. 042/679-17-12.

Polski - korepetycje, prace, matura,
prezentacje. Teł. 0504-086-942.

ROLNICZJ:
Malowanie obór, odkażanie. odmuszanie.
Teł. 0504-171-191, 044/725-02-95.

Giełda kwot mlecznych. ~
www.kwotymleczne.com.
Tel. ()86/273-@.26.
Kupię żyto, sprnxlam-zamienię otręby,
Teł. 0697-536-596.

Sprzedam pszenicę jarą. Tel. 0241277-92-58
rano lub wieczorem.

Student matematyki - udzieli
korepetycji. Tel. 0461837-8042,
0509-065-748.

Teł.

Matematyka - szkoła podstawowa, gimnazjum.
Tel. 0696-545-562.

Sprzedam przy=rę Sanok 055, 6 t, wywrot
Teł. 046/838-72-06, 0692-481-645.

Mgr matematyki. Korepetycje. Do&wiadczcnie.
0461837-53-15.

Sprzedam tura do C-360 w
Tel. 046/838-25-26.

Teł.

Sprzedam 3 t pszenicy ozimej i piec c.o.
0663-977-979.

Mieszalniki pasz fabryczne nowe
z gwarancją od 3100 zł; śrutowniki
bijakowe 3700 %ł; walcowe 3600 %ł;
gniotowniki 4400 zł J inne maszyny.
Gotówka, raty. Możliwość doWozu.
Tel. 044/756-40-35, 0697..210-260.
Opryskiwacze fabryczne nowe
z gwarancją 1780 zł i inne maszyny.
Gotówka, raty. Możliwość dowozu.
Tel. 044/756-40-35, 0697..210-260.
Przegrabiartd pasowe fabryczne nowe
z gwarancją 1800 zł, karuzelowe 830 zł
ł inne maszyny. Gotówka, raty.
Możliwość dowozu. Tel. 044/756-40-35,
0697-210..260.

Talerzówki fabryczne nowe z gwarancją od 2600. %ł; glebogryzarki 3600 zł
ł Inne maszyny. Gotówka, raty. Możli
wość dowozu. Tel. 044/7564-35,
0697-210..260.
fabryczne nowe z gwarancją
od 900 %ł; kultywator od 750 %ł; brony
od 730 zł i Inne maszyny. Gotówka,
raty. Możliwość dowozu.
Tel. 044/756-40-35, 0697-210-260.
Pługi

Ładowacze

Tur fabryczne nowe z gwa-

rancją od 4150 zł, hydrauliczne
- 6350 zł ł Inne maszyny. Gotówka, raty.
Możliwość dowozu. Tel. 044/756-40-35,

0697..210-260.

'

Maszyny nowe fabryczne z gwarancją: owijarki 8700 zł, wozy asenizacyjne 15400 zł, prasy 32500 zł, rozizutniki 7 400 zł, siewni kl
zł rozsiewacze 710 zł, pielniki 540 zł, sadzarki
1450 zł i inne maszyny. Gotówka, raty.
Możliwość dowozu. Tel. 044/756-40-35,
0697-210..260.

noo

Żmijki nowe fabryczne z gwarancją

Język

Lukas Bank, gotówka w 15 minut
Tel. 046/833~5.
zadzwoń.

Język angielski - korepetycje.

do matwy, egzaminator. Tel. ()46183744-23.

Tiumaczenia przysięgłe, zwykle - język
niemiecki, język bułgarski.
Teł. 046/837-78-15, 0507-194-820.

legitymacja studencka na nazwisko
Dudkiewicz Marta. Tel. 046/861-82-61.

Zaginęła

Studentka lingwistyki stosowanej UW
udzieli korepetycji z-języka niemieckiego.
Teł. 0505-41 ~268.

Kredyt bez prowizji bez zabezpieczeń.
Teł. 0512443-920.

Potrzebujesz gotówki,
Teł. 0607-037-016.

Angielski - Głowno - magister anglistyki - dzieci ł dorośli.
Tel. 0692-458-035.

Studentka filologii polskiej pomoże u=iom
szkół podstawowych i gimnazjów.
Skut=ie. Głowno. Teł. 0602-474-192,
042n10-85-77.

DJ -_profesjonalnie poprowadzi każdą impreię
- wesela, bankiety, imprezy okbli=ościowe.
Teł. 0604-281-361.

doradztwo.

Głowno.

Korepetycje z języka polskiego.
0502401-528.

Teł.

Wesele, :zespól z wodzirejem, najtaniej.
Tel. 0604-63-07-93.

Wnętrza, aranżacja,

Korepetycje z matematyki.
0506-178-472.

0692-458-035.

Sprzedam rozrzutnik obornika 2-0siowy.
046/838-40-82.

częściach.

Kupie kwotę mlCC2llą do 3oooo i Tura
do C-360, sprzedam rozrzutnik 2-0Siowy,
stan dobry. Tel. 046/838-47-13.

Teł.

Kosiarki rotacyjne fabryczne nowe
z gwarancją 3000 zł i inne maszyny.
Gotówka, raty. Możliwość
dowozu. Tel. 044/756-40-35,
0697-210-260.

Angielski - kompleksowo, profesjonalnie, gimnazjum, liceum, matura,
certyfikaty. Tel. 0511-368-521.

drzew. Teł. 0668-1?1-450.
Transport żwiru, plasku i pospółki.
Tel. 0603-213-798.

DJ, wesela, studniówki. Teł. 0606-76-05-99.

Głowno. Teł.

Sprzedam sadzonki truskawek, odmiana Elkat
Tel. 0506-709-127.

Sprzedam zbiornik na mleko 550 I.
0508-192-016.

Sprzedam kwotę mleC2Jlą 7400 kg.
0609-184-092.

Angielski - magister anglistyki.
Wszystkie poziomy - profesjonalnie.
Tel. 046/837-87-89, 0602-715-&33.

Matematyka - korepetycje. Tel. 0608-189-387.
Teł.

angielski.

Sprzedam sad:wnki truskawki: Honeoye,
Polka, Kent Teł. 0696-045-978.

Teł.

Teł.

Matematyka - korepetycje, nauczyciel
• i;oliclnie. Tel. 0502-982-594.
Język

Przeprowadzki. Tel."0605-303-836.

Opryskiwacze, kosiarki rotacyjne,
agregaty. IW! • lnwest, Bielawy,
tel. 0506-140-684.

Studentka anglistyki udzieli korepetycji
w weekendy. Zduny. Teł. 0667-566-265.

Korepetycje - język an_gielski, studentka
Teł. 046/837-90-09, 088&-279-625.

Zrzesunie Plantatorów Owoców i Warzyw
w Łowiczu, ul. B~ch IO oferuje usługi rolnicze i transporlo'*' ciągnikiem o mocy 130 kM:
orka pługiem 4-skibowym obracalnym, szer.
2,2 m; transport (ładowność przyczep 28 t).
Chętnych zapraszamy do współpracy.
Teł. 046183~36.

Niemiecki - studentka. Tanio i solidnie.
Teł. 0691-7534IO.

www.pasjataniec.pl.

l.espół

nauczycielka.

Korepetycje, wypracowania, prezentacje
maturalne z polskiego. Tel. 05~581-103.

046/837-85-96.
Teł.

Język niemiecki - korepetycje,
Teł. 0602-711-697.

żadnych dopłat!

Rawy Mazowieckiej . Bez

Komputeropisanie, profesjonalnie i szybko,
skanowanie, wydruk laserowy.
Teł. 046/833-15-33, 0607-988-266.

Biologia - rozszerzony.

Do wypożycŻenia dekoracja sali weselnej.
Teł. 0698-398-87 I.

Głos

Angielski dla dzieci, młodzieży - profesjonalnie. Możliwość dojaz.du. Teł. 046/837-53-15.

Teł.

muzyczny, wesela. Tel ()461838-39-23,
0601-854-670.

także we współpracujących z nami gazetach Głos Skierniewic

oraz

Komputeropisanle. Teł. 046/83746-85,
0668-430447.

Zespół muzyczny - wieloletnie
doświadczenie. Tel. 0606-908-346.

Zagubiono świadectwo maturalne
- Monika Słupska, 2002 rok.

Każde ogłoszenie drobne zamieszczone do druku w Nowym
Łowiczaninie oraz Wieściach z Głowna i Strykowa,. ukaże się

od 2200 zł, wały strunowe od 470 zł
I Inne maszyny. Gotówka, raty.
- Możliwość dowozu. Tel. 044/756-40-35,
0697-210..260.
Agregaty uprawowe nowe fabryczne
z gwarancją od 2200 zł, wały strunowe
od 470 zł i inne maszyny. Gotówka,
raty. Możliwość dowozu.
Tel. 044/756-40-35, 0697-210..260.
Kabiny fabryczne nowe: od 1950 zł
i inne maszyny. Gotówka, raty.
Możliwość dowozu. Tel. 044/756-40-35,
0697-210..260.

Kupię

stanie.

linowy wyciąg do obornika, w dobrym
Teł. 046/838-25-36.

Sprzedam śrutowniki bijakowe, sadzarkę
do ziemniaków, przetrząs!llkę do siana, siewki
do nawozu, cyklop, kultywator, pługi
3- i 4-skibowe, wycinak do kiszonek, beczka
do szamba, orkan do zielonek, talerzńwkę,
kosiarkę rotacyjną. Teł. 0602-473-422,
0607-666-848.
Sprzedam sadzonki truskawek.
0501-649-392 po 20.00.

Teł.

Sprzedam MTZ 82TS, 2000 rok; MTZ 82A,
1996 rok, 4x4. Tel. 0501-504-723.

Sprzedam Zetor 7711 lub 521 I.
Tel. 05~222-737.
Sprzedam Ursus C-385A 4x4, 1980 rok; prasa
Z-224/1. Teł. 046/838-90-06.
prasę zwijającą Z-27911. 2000 rok;
beczkę asenizacyjną 25001, 4500 I, 7000 I;
orkan 2A. Teł. 0504-501-723.

Sprzedam

Sprzedam Bizon Z-056, 1988 rok łub 1985 rok.
0461838-90-06.

Teł.

Sprzedam silosy na
0606479-819.

paszę, zboże

lub cement.

Teł.

Sprzedam prasę zwijającą Z-279/1 Sipma,
2000 rok lub kostkująca Z-22411 Sipma,
1997 rok; ładowacz Tur do l.etora 5340
lub podobny. Teł. 0608-42~169.
Sprzedam sieczkarnię Keper, stan dobiy.
Tel. 0605-652-263.
Agregat uprawowy 2,60 m, 4,20 m na spręży
nach, silniki zbożowe 2,50 m, 3 m, 4 m Anla7.one, NOJdStein, ładowacz UNHZ-750, pług
3-skibowy, kosiarka rotacyjna dyskowa, rozsiewacz nawozów 400kg i 600lcg, wycinaki
do kiszonek, beczka 33001 ocynkowana
Teł. 0509-282-302, 0241356-24-64.
Sieczkarnia samojezdna do kukurydzy Mengele SF-6600, 1991 rok, 2 przystawki. klimatyzacja, detektor metalu, stan barctzo dobry.
Teł. 0509-282-302.
Przyczepa do sianokiszonek Kemper Cargo
S-9000, IO t, 1992 rok, sieczkarnia jedno~owa do kukurydzy PZ-80SL, zgrabiarki
2,80 m i 3,30 m. 'teł. 0241356-24-64,
0512444-949.
pług; kultywator, dwukółkę ciągni
kową; dojarkę; kosiarkę rotacyjną; siewnik
ciągnikowy. Teł. 046/861-14-84 po 20.00.

Sprzedam

Sadzonki truskawek, odmiany: Honeoye, Filon, Kent i inne - sprzedam.
Tel. ~78-590.
Sprzedam siewnik punkto'V)'
do kukurydzy z podsiewa.iem nawozów.
Teł. 0602-686-518.

Sprzedam ciągnik MfZ 82 kM, stan bdb, bronę
talerzową 2 m, cheder do kukurydzy
od Forschnita (po kapitalnym remoncie),
Tarpan. Tel.. 0696-059-903.

Sprzedam agregat uprawowy 4,02; przetrzą
sacz karuzelowy; rozrzutnik obornika
2-0Siowy. Teł. 0606-882-785.

Sprzedam pszenżyto
Teł. ~519-681.

Sprzedam
1996 rok.

„Witon".

schladzałnik

Teł.

5201 Alfa
046/838-12-37.

Lavał,
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Kultywator; pług 2-skibowy, brony 3;
rozsiewacz do nawozu; wózek dwukołowy;
T-25. Tel. 0241285-28-20.

Kupię każdy ciągnik.

Siano - spr!edam. Tel. 046/838-45-80.
Kupię orlrnna li, stan bdb - sprzedam.
Tel. 046'838-82-26.

Kompletne koła do C-360 tylne, W>"]Xlmaganie układu kierowniczego Zetor; kombajn
ziemniaczany Anna - sprledam.
Tel. 0692-146-594.

Sprzedam by<:zki od 230-350 kg i jałoszki.
Tel. 046/838-11-90.

0607~288.

Sprzedam C-J60, C-330 no\\y, ~i ciągm
kowe (różne). >lgregaty prądotwórcze, suszarmę do kukurydzy 24 ~ agregat siewny 6 m.
Tel. 0504-475-567.

Sprzedam kwotę mleczną I IOOO I.
Tel. 0603-395-392

Kwota mleczna 4(,()() I - sprt.edam.
Tel. 0461838-37-10.

Tel.

Sprzedam przyczepę 3,5x2 mi 2,5xl,6 m,
3xl,25 111 (do skrzyniopalet), agregat chlodni<:z:f. wywrotnicę do skrl)'l1iopalct motoreduktory. Tel. 0504-475-567.

ciągnik

Sprzedam tanio siewnik konny, :zawieszany
na ciągniku. Tel. 046/838-47-91.
Sprzedrun kwotę mleczną 11000.
Tel. 0241277-72-20.

SprLedam rozrzutnik dwuosiowy, siewnik
Poznaniak. Tel. 0601-343-854

rozrzutników jednoosio"-ych,
tandemów, kabin, żmijek. bron.
Tel. 046/837-53-86.

Kombajn Class Dominator 80, kabina, sieczkarnia, cheder 4,5 m. silnik Perkins+ przystawka do kukurydzy Class 4-rzędowa, nowy typ
podcinacza, stan bdb, cena 40000 zł - do uzgodnienią Tel. 046/856-83-61, 0693-286-047.

Sprzedam przyczepę
Tel. 0601-343-854.

bajn Bizon, 1979 rok; ciągnik Białoruś - sprzedam. Tel. 0602-677-216, 0461863-17-37.

Sprzedam dwie jałówki na wycielenill
Tel. 0461838-11-43.

Sprledam krowę na ocieleniu.
Tel. 0661-218-043.

SprLedam 7-lctnł opryskiwac-„ stan bdb.
Tel. 046/838-22-48.

Sprzedam jałówkę na ocieleniu. Krusznice
Male 10. Tel. 046/838-13-49.

Sprzedam burak pastewny.
Tel. 046/838-22-00.

Sprzedam ciągnik rolniczy Urnis U-902,
stan techniczny bdb. Tel. 046/838-02-42.

Sprzc'<lam siewnik zbożowy; śrutownik;
mieszalnik; dmuchawę. Tel. 0663-647-066.

Sprzedam psz<.'flicę na paszę, około 4 t
Tel. 0241285-82-25, 0895-296-944.

Sprzedam krowę. wycielenie: 20.10.2006.
Tel. 0606-674-132 po 20.00.

Sprzedam
we 2,5 m;

R=tnik 2-osiowy bez osprzętu,
jako przy=pa - sprzedam. Tel. 0605-767-834.

wy, szer. 2,70 m. Tel. 0696-969-054.

Kombajn Bizon Suw Z-056 - sprzedam.
Tel. 0606-421-185, 0694-161-630.

Kombajn zkmniaczan<>-buraczany Bolko
Z-643, 1992 rok, stan dobry - sprzedam.
Tel. 0501-351-742.
Cebula - sprLCdarn. Tel. 0241285-%-01.
Sprzedam przy<;zcp<; 4,5t W}wrot.
Tel. 0669-870-572.

8 t pszenżyta; przyczepę wywrotk~ 3,5 t; kom-

Sprzedrun agregat uprawow<>-siewny
-aktywny, szerokość 2,5 m. Tel. 0603-927-871.
Sprzedam silnik 13kW i 0.SkW - kompletny,
z nadwoziem. Tel. 0880-653-590.
Sprzedrun Ursus 3512, I
Teł. 0668-534-832.

właściciel.

Pszenżyto siewne Pawo, kiszonkę
kukurydzy, sadzonki porzeczek - sprzedam.
Tel. 0602-673-181.

Kombajn John Oeere 965, 1986 rok.
z sieczkarnią - sprzedam. Tel. 0663-743-793.
Ciągnik U-1614, 1989 rok, kukurydz;; na kiszonkę 17 ha - sprzedam. Tel. 0241235-13-70,

Kupie Cyklop polski. Tel. 0889-698-352.

Sprzedam pług 5 podorywka, podbieracz
do prasy niemiecki. Tel. 046/837-15-62.
Sp1zcdam żyto do s1C\vu. Tel. 046/838-15-87.1
ursus-C-360 31', 1989 rok. z kabiną, prasa
Z-224/1 Sipma, siewnik Poznaniak, ładowacz
tur Prima do Zetora 5340 lub pochodne.
Tel. 0608-420-169
Zetor 5340 4x4, 1998 rok, przyczepa HL 8011,
wywrot, siewnik zbożowy 15, kultywator,
brony 3-polowe, wózek jednoosiowy do prlCwozu zwierząt, wózek widłowy Bułgar I,7t,
spalinowy. Tel. 0692-601-689.
Sprzedam dmuchawę do siana
Tel. 0888-822-173.
Kupię

knurka młodego
Tel. 0888-822-173.

rozpłodowego.

Sprzeilaż

pług 4-skibowy; siewniki zbożo
ładowacz czołowy Tur do Zetora;
kosiarkę dyskową, szer. 2 m; agregat upraw<>-

Sprzedrun 7.e!Or 5211 z TU!Cll1, 1988 rok;
opony 900-20, nowe, 3 szt.: grabiarkę
do siana Deutz-Falu. Tel. 0696-969-054.
, Sprzedam siewnik konny, zawieszany
i siany. Tel. 0693-332-566.

Sprzedam kukurydLi; na
Tel. 046/838-58-11.
Spr/edam

ciągnik

kiszonkę.

Nieborów.

T-25. Tel. 0600-314-991.

Sprtedam krowę po wycieleniu.
Tel. 046/838-02-13.
Sprzedam ciągnik Un,11S 912, 1984 rok.
Tel. 0788-803-065.
Sprzedam krowę pie1wiastkę
Tel. 046/838-47-91.

hodowlaną

Sprzedrun sadzonki tm""1wek: Haneoye, Eros,
Kawentys:z. Tel. 0605-074-488.
Rozrzutnik jednoosiowy, wagę IOOO kg,
walce młyńskie - :;prledam. Tel. 0501-713-862.
Sprzedrun przyczepę samozbierającą
Jugosłowiankę li. Tel. 0697-714-837.

Sprzedam basen na mleko 330 I, kwotę mleczi krowę na wycieleniu na drugiego cielaka
Tel. 046/838-73-93 po 20.00.
liści.

Sprzedam ziemniaki jadalne Irga i buraczek.
Tel. Ó46/838-15-3b.

Sprzedam siewnik pneumatyczny kukurydziany l<olmasz Ku1119. Tel. 0697-714-837.
Sprzedrun kombajn ziemniaczany.
Tel. 0693-066-536.
Sprzedam pszenżyto. Tel. 046i874-61-62.
SprL.edaro kabinę do ciągnika Wladimirec.
Tel. 0698-038-765.
Rozrzutnik obornika jednoosiowy, obsypnik
kopców mały - sprzedam. lei. 0693-106-674.

Sprzedam pszenżyto, Sanniki.
Tel. 0606-324-972.

Oriran - sprzedam Tel. 046/874-39-10.

~msiano. Tel. 069~2-566.
Sprzedam żyto i pszemcę. Tel. 0461838-05-81.

Sprzroam ~je1nniaki jadalne Irga i Lord.
Tel. 0602-314-866.

Kupie

Zbiornik do 111l<ka 550 I, dojark«. Jemiołę
do buraków - sprredam. Tel. 046/838-72-03.

SprL.fldam ciągnik wr.iz ze sprz.r;tcm rolniczym.
Tel. 0604-785-776.

Jałówka

wysokocielna Targowa 76a
Tel. 0421710-87-03.

Tel. 069!>-761-388.

2 jałówki wvsokocielne - sprzedam.
Tel. 046/838-72-30.

Spr,.cdam kombajn Bizon, 1988 i 1985 rok;
beczk~ aseni;.acyjną 2500 I; ciągnik C-330.
Wygoda 8.

Ciągnik S-320 z podnośnikiem - sprzedam.
Tel. 0502-981-959.

SprLEdam C-330, 1981/82 rok; T-25, 1982 rok;
MF-255, 1986 rok, z Turem lub bez; wszystkie
w orygi11ak c kabina; przyczepa sztywna
3,5 t, s;an '<lb. Tel. 0608-128-670.

Sprzedani drapak 2,70 m. Tel. 0693-070-759.
Sprzedam rozrzutnik obornika 2-osiowy.
Tel. 0602-457-674.

Sprn!dam pług 2-skibowy obracalny.
Tel. 0663-602-629.

Sprzedam 2 jałówki na wycielcnill Skowroda
Poh1dniowa 17, tel. 0888-822-173
jęczmień, pszenicę /większą
ilość), płatność gotówl<ą.

Sprzedam kwoti< mleczną T4000 kg.
Tel. 046i8J8-26-49.
Sprzedam C-360 JP lub przyc7ąJe ""'10'lbierającą. bronki lekkie. rc1. 0692-493-283.
Spt?.edam si,wnik P07.11aniak.
Tel. 0660-%2-337.

Sprzedam sadr.ukę do warzyw Kompina 12.
Bielarka ciągnikowa Tel 0692-101-989.
SprL.edam ciągnik C-360
Tel. 0603-592-345.

oryginał.

Sprzedam siano belowane.
Tel. 0461839-63-14. 0668-129-786.
Sprzedam obornik bydl<;<--y, okolice Nieborowa. Tel. 0508-192-016.
Sprzedam kwotę n~eczną 21510 kg.
Tel. 0508-192-016.
K.upię

opryskiwacz I OO,' 150 I na wózku,
Pilmet Tel. 0461830-31-55, 0697-140-758.
Opony rolnicze po atrakcyjnych cenach
- sprzedam. Tel 0600-326-597.

Spr.t.edarn kwotę mleczną 4000 kg.
Tel. 0606-609-364.
Sprzcdam ładowacz Troi; siewnik; roztrząsacz
do siana - karuzelowy. Tel. 0601-269-410.
Skup jabłek przemysłowych.
Konkurencyjne ceny. Kompina.
Tel. 04618J3.64.69, 0509-762-170.
Ciągnik

T-25, stan dobry - spr.t.edarn.
.Tel. 046/861-11-41 po 20.00.
Sprzedam kombajn zbożowy VIStula, garaż<>
wany + dużo c-~i zaniieruiych, stan dobry.
Tel. 0600-605-866.
kwotę mleczną

Tel. 0241282-23'-27.

SprL.cdam siano belowane.
Tel. 0461838-83-54.
Sprzedrun kwoti; mleczną I 5000 I + basen
420 I, 6-letni. Tel. 046/838-11-14.
Sprzedam opryskiwacz Termit 303
i śrutownik na kamienie. Tel. 0603-781-887.
Sprzedru11 pszenżyto do siewu, odmiany
Woltario. Tel. 0602-216-854.
Sprzeilam siewnik zbożowy, 25 rurek.
Tel. 0698-334-437.
Sprzedam ciągnik masy Ferguson 3070,
90 kM, stan idealny. Tel. 0604-559-283.
Kupię ciągnik C-330,
może być do remontu.

360 lub inny,

Tel. 0607-809-288.

Sprndam ~ mleczną 5960 kg.
Tel. 046/Kł8-15-Jo po 15.00.

Sprzedam 2 jałówki cieln.; wycielenie 28.10.
Tel. 0241285-40-21 wieczorem.

SPRZEDAŻ, ZAMIA~A
G;dojarki konwiowe

I przęwodowe
• wygrodzenia

• maty legowiskowe
hydrauhczne zgarniacze
oborrii'tc

Kupię kwotę mleczną.

Sprredarn zbiornik na mleko, 330 I, Alfa Lava!.
Tel. 0421719-55-58, 0608-553-101.
Sprzedam jałówkę wysokuciclną z pochodze.
nie1il. Tel. 0421719-60-29.

Tel. 0605-381-326.

Borówka amerykańska, sadzonki
- sprzedam. Teł. 060242-7144.

ZWIERzĘTA
Yorki - 'krycie. Tel. 0888-863-686.
Owczarek niemiecki 4-miesięczny z rodow<>dem. Tel. 0461837-23-33, 0508-174-814.
„Salon Psa" - pielęgnacja. Łowicz,
ul. Browarna 10a. Umawianie wizyt
- tel. 0600-180-M9.
Sprzedam szczenięta rasy bokser.
Tel. 0663-643-561.
Sprzedam kuce (źrebna klacz, ogier) - pracują
z dziećmi, zaprzęgi. Tel. 0505-639-859.
Szczenięta owczarka niemieckiego, długowl<>
se (bardzo agresywni rodzice) - sprzedam.
Tel. 0505-639-859.

Sprzedam szczeni<;ta Amerykan Stafort.
Tel. 046/838-12-47.
Owczarek niemiecki, długowłosy 2-letni
- sprL.edam. Tel. ()461g39-69-44, 0602-713-940.

Sznaucer miniaturka, doro<;łe - sprz.edam
Tel. 046/839-69-44, 0660-704-940.
Szczeniaki S21l3uccry - sprL.edam.
Tel. 046/839-63-42.

Sprzedam, 3-letnią sukę owczarl<a niemiecki<>go (szkolona). Tel. 0241277-91-36.
Sprzedam boks<.-00. Tel. 0501-431-992.
Oddam bernardyna. Tel. 0501-431-992.
Sprzedam fiorda 2 -łetnlego.
Tel. 0693-253-063.
Sprzedam kucyka, ogier 4-Jctnt, UJcidżooy.
Tel. 0608--064-544.

SprLlldam mieszankę zbolnwą 4 L .
Tel. 0691-090-215.

Sprzedrun zbiornik na mleko 550 l do remonltl
Tel. 0500-152-959.

Sprzedam osprzęt rolniczy od
Tel. 0512-452-513.

Ursus 934, 1995 rok, siewnik Paznaniak 3 m,
1998 rok, pług obrotowy Kwemeland
3-skibowy, :zabezpieC?.ęnic resorowe.
Tel. 0510-333-823.

Pilnie sprzedam 4 roczne
Tel. 0509-142-316.

Poznaniak I -osiowy, fabryczny - sprzedam.
Tel. 0601-379-353.

Sprilxlam kwoto< mleczną 2300 kg.
Tel. 0504-982-150 po 15.00.

Spra:dam IO t buraka pastewnego.
Tel. 0510-478-644.

SprL.edani nowąślę:lJ; ogrodniczą, 1000 litrów.
Tel. 0600-829-514.

Sprzedam parę bernardynów.
Tel 0888-310-618.

Sprzedam siewniki zbowwe, orkan do ziel<>nek. plug 3-skibowy obrotowy, śrutownik
bijakowy, przyczepę 6t, bcczk~ asenizacyjną
50001. widlak Rak, 1991 rok.
Tel. 0509-293-050.

Sprzedrun kopaczk«. sadzaikę, sortownik,
rozrzutnik obornika, agregat, pług 3-skibowy.
Tel. 0514-521-295.

Sprzcdam śrutownik Bak 7,5 kW, 2 sztuki,
stan bdb. Tel. 0880-35,38-19.

Kupię swzeniaka spaniela (bez rodowodu).
Tel. 0609-024-395.

Sprzedam siano prasowane.
Tel. 046/838-04-73.

Kupię prqczepę sztywną

3.5 t; 4,5 t; 6 t,

z dokumentami. Tel. 046/839-13-43.
Sprzedam przyczepę samozbierającą Claas
Sprint 330S - ład. 8 t do ki.'V.onek, prasę Sipma
Z-224, stan bdb, garażowane.
Tel. 046/838-27-59 po 20.00.
Sprzedani pszenżyto, jQCZ111ień, mieszankę.
Tel. 046/863-14-11, 0602-615-126.
Sprzedrun pszenicę, jęczmień.
Tel. 046/838-05-94.
Sprzedam pług 4-skibowy, 1998 rok, prasę
Welger (bela 120xl20)- stan bardzo
dobry. Tel. 0608-034-501, 0461838-14-40.

zwijającą

Sprzedrun tunele foliowe 8'<30 m.
Tel. 0693-321-530.
Kupię liście

buraczane. Tel. 0781-779-674.

Sprzedam siano. Tel. 0605-679-209.
Sprzedam C-360 3P, 1988 rok. Wygoda 45a.
MTZ 82; betoniarl<a; spawarka wirowa;
heblarka - sprzedam. Tel. 0697-346-682.
Zetor 721 I, 1991 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-95-01.
Sprzedrun

kwotę mleczną

Tel. 0606-223-059.

Dojarki przewodowe, hale udojowe,
wygrodzenia, zgarniacze obornika,
świetliki kalenicowe, drzwi skrzydło
we przesuwne - sprzedam.
tel. 046/838-17-19, 0609-7811-373.
Widły

do balotów, spychacze
gumowe do obornika, śniegu
- sprzedam. Tel. 046/838-17-19,
0609-7811-373.

~-:r:2.5.Tet. 0241277-71-19.

Bialoruśki.

Sprzedrun Bialoniś 85 KM ze spychaczem
do obornika z usuną silnika, bez prawa
do rejestracji; talerzówkę do C"330, stan bdb.
Tel. 046/861-05-47 wieczorem,
0880-0 I 0-425.
Sprzedam k-wotę mleczną I0000 I.
Brodne J. 11 , 0241277-96-34.
Sprzedam 1.5 ha ścięttj łąki do belowania
oraz siano z dowozem, blisko Ło\\ icza.
Tel. 046/837-12-07 po 20.00.

Sprzedam kwotę mleczną 5000 kg.
Tel. 046/830-32-99 po 20.00.
napędem

Wózek widłowy sprzedam.
Teł. 0609455-676.

Sprzedam kwotę mleczną 4009 kg.
Tel. 0606-343-033.
Sprzedam siewnik Poznaniak, siewkę do nawozu Kos, pług 4-skibowy, przyczepę 11,5 t
Tel. 0421719-10-24.

Spt7.edam limit mleka 5711 kg.
Tel. 0669-964-765, 046/838-22-54.

Sprzedam ciągnik z przednim
Tel. 046/838-77-64.

Opryskiwacze polowe, sadownicze.
Części do pługów i opryskiwaczy.
Belki herbicydowe. Agregaty. Kosiarki rotacyjne. Inne maszyny. Środki
ochrony roślin. Folia. Plandeki.
Sekatory. Ceny hurtowe. CHEMFIL
Dmosin 124. Tel. 046/874-72-88.

Kupię

MTZ.

Stara 1142. Tel. 0421719-70-24.

Młodą krowę

na cieleniu, Lubowidza.
Tel. 0501-469-585.

Sprzedam jałówkę na ocielenill
Tel. 046/838-13-81.

Sprzedam Bizon Z 056. Tel. 0509-260-732.
RSP Boczki Domaradzkie sprzeda: prosięta
i loszki zaproszone. Tel. 05050-27-582
wieczorem.

Kupię cebulę, ziemniaki, buraczek.
Tel. 0695-052-735.

po 20.00.

Sprzedam pług 3-skibowy.
Tel. 0461838-75-01 wieczorem.

Tel. 0509-083-222.

Sprzedam burak pastewny.
Tel. 0600-262-693.

Świadczę u.sługi w zakresie wykopów buraków cukrowych, ogławiaczem 6-rzędowym
+ kombajn KC6. Tel. 0241285-39-73,
0600-623-430.

Sprledam buraki pastewne.
Tel. 046/861-28-0$.
Kupię pług

2-skibowy, maly.
1<:1. oso2-J70-026.
Sprzedam kopaczkę
Tel. 0609-688-524.

2-rzędową

Sprzedam pszenicę do siewu Tonacj«. lodówk«. zamrażarl<ę 100 I. Tel. 046/838-20-2'l,
0694-255-018.
Sprzedrun mieszankę
Tel. 0663-647-095.

pszmżyto

z

żytem

~wolę mleczną sprzedam.

Tel. 0421719-53-05

Kukurydzę na kiszonkę sprzhtam.
prądotwórczy 16, 20
motopompę strażacką, agregat pompowy

Sprzedam agregat

kW,
spa-

linowy 900 I/min. Tel. 0510-281-982.

Sprzedam pług 3-skibowy (nowe
Tel. 0880-35-38-19.

~i).

Sprzedam glebogryzarkę 1,6.
Tel. 0880-35-38-19._
Sprzedrun c-.o;ści do C330, wał, pompa itp.
Tel. 0601-675-097, 046/831-86-59.
Sprzedam silnik do C-360, po kapitalnym.
Tel. 0696-675-718.

MAIDNY fABIYWłl, NOWI
• talerzówki 2600 zł • tury 4150 zł
•mieszalniki 3100 zł •śrutowniki 3600 zł . tó-'<CI
• pługi 900 zł •opryskiwacze 1780 zł GO
1
• kosiarki 3000 zł. rozsiewacze 71 ozł
r•łf.
• aQregaty 2200 zł ~ rozrzutniki 7400 zł • inne

Tel. (044) 75MD·35, 0697·210·260

Oddam

koziołki

- tanio.

suk« amstaf. Tel. 0880-689-422.

.Sprzedam sukę owe-Laika niemieckiego
I I-miesięcznego. Tel. 0880-689-422.
Sprzedam owczarka niemieckiego 2.5 miesiąca. Tel. 046/838-60-21.

suczkę,

Sprzedam kaczki pekinki.
Tel. 046/838-74-91.

Klacz ze źrebakiem - sprzcdanl.
SprLcdam Ciągnik T-25, rozrzutnik, kopacz- Tel. 046/8612-12 wieczorem.
kę, siewnik, siewkę Kos, Star 1142, kuchnię . Sprzedam szcz,.,'!lięta west teriery.
węglową. Tel. 0661-584-307.
Tel. 0508-132-400.
Sprzedam sadzonki porzeczki
Owczarek niemiecki, suczka, 4-miesięczna.
czarnej i czerwonej. Tel. 0665-517443. Tel. 046/838-78-38.
•
SprLcdam porL.CCZkę czerwoną, odmiana
Sprzedam 2-miesięcznego owczarka
Rondom. Tel. 0506-756-490.
niemieckiego. Tel. 0608-523-591.
Spr.t.edarn ESA 320, z podnośnikiem.
Sprzedrun owczarki niemieckie,
Tel. 0885-157-934.
długowlose szczeniaki. Tel. 0461839-69-44,
.
Sprzedam kwotę mleczną. Tel. 046/831-46-34. 0660-704-940.

Sprzedam ziem.niaki jadalne, odmiana Billa
(żółte). Tel. 0506-747-809.

Oddam 4 pieski -.darmo. Bobrowniki l 07.
Sprzedam Sznaucerki miniaturki, kolor
pieprz i sól. Tel. 0691-452-207.

Sprzedam kombajn ziemniaczany ,,Anna".
Tanio. Tel. 046/813-17-15.

Kanna dla psów - niedrogo.
Tel. 0421719-56-78«

Sprzedam taśmy do kombajnu dwuredlinowego. Tel. 0698-086-774.

Sprzedam klacz rasy Konik Polski.
Tel. 0421719-66-20.

Sprzedrun kwotę mleczną 5000 kg.,
woj. łódzkie. Tel. 0698-450-869.

Sprzedam barany rze-'me.
Tel. 042/710-94-40.

Sprzedrun C-330, rok 1979. Tel. 0695-171-077.

Sprledam ładowacz Troll, 1997 rok.
Ciągnik rolniczy Renault 120.54, 1991 rok,
Tel. 0510-734-342.
4x4, 110 kM, 8790 Mh, opony 40"/o, stan
dobry, cena 36000 zł+ VAT - sprzedrun.
• SprLedam kosiark<>-rozdrnbniacz 160 cm
Tel. 0503-598-460.
oraz przyczepę (4 tony) i wywrotkę, niska
Tel. 046/833-93-99.
Ciągnik rolniczy Renault 120.14, 1987 rok,
4x4, 110 kM, 5720 Mh, opony 80%, stan bdb.' Ładowacz UNHZ500 - spt7.cclam.
cena 28000 zł + VAT - sprzedam.
Tel. 046/831-10-80.
Tel. 0503-598-460.
Sprzedam rozrzuhiik 2--0Siowy, stan bdb.
Prasa Rivicrre Casalis - mała kostka do słomy Tel. 0691-666-%7.
i siana, stan bdb, cena 8500 zł - sprzedam.
Sprzedam siewnik Poznaniak.
Tel. 0503-598-460.
Tel. 1)691-732-890.
Basen do mleka, 300 litrów. 4-letni.
Kupię maszt i raka polowego do ciągnika
Teł. 0660-618-136, 046/81-57-325.
Tel. 0502-408-423.
REKLAMA

NOWE I UŻYWANE

SprLcdam gnój k-urzy. Tel. 046/ 815-46-36
lub 0550-027-560.

SprL.cdam dmuchawę do zboża ssąro-tloczą
cą; 1111=alnik pasz ze śrutownikiem ssąc<>-tlo
czącym; agregat uprawoW<>-Siewny 3 m
z hydropakiem; siewnik do zboi.a.
Tel. 0606-792-712.

Sprzedam śrutownik bijakowy z mieszalniki"1li 400 kg. żmijkę, agrcgatµLedsiC\\ny 5 m,
, 3 m. 2.20 m. siC\vki do nawozu, inne maszyny
rolnicze. Tel. 0509-293-050.

Sprzedam siewnik przerobiony z dwóch
konnych na ryp Poznaniak, 3-mctrowy, rurlti
plastikowe, zagamiacz, znaczniki. 2300 zł.
Tel. 0510-256-444.

Sprzedam

Spraxlam samochód ciężarowy lfa L-60, stlnik 1~-yiand, wywrotka trójstronr."l '<1yta I2m',
stan idealny. tanio, siewnik do kukurydzy
z pod:·ir:wacam nawtYJU 6-ł?Jtdowy stan barcJ:,o do.ibry. Tel. 0241277-61-80, 0509-029-778.
Sprzedam rozdrabniacz do gałęzi, przyczepki
jednoa;iowc 3.5 m. 2.5 m. agregat chłodniczy
z dużym parownikiem. Tel. 0667-296-582.

zł

Sprzcdam kombajn Bizon Super Z056.
Tel. 0606-421-185, 0694-16-16-30.

i kCJR0czkę.

Żyto kupię. Tel. 0501-713-862.

ną

Spm:dam podbieracz do
Tel. 0607-198-260.

wywrotkę

Orirany - 2 szt., barakowóz budowlany,
śrutownik bijakowy, wiatrówka - sprzedam.
Tel. 0608-171-821.

0606-470-086.

Sprzcdam jęczmień. Tel. 0605-769-147.

Porzeczka =ma, sadzonki - sprzedam.
Tel. 0692-350-907.

- sprzedam. Tel. 0602-450-277.

Sk~adany traktor - tanio sprzedam.
Td. 0660-815-562.

Sprzedam jałówkę na ocieleniu, tcnnin:
17 paź.dziemik. Tel. 046/838-26-91 po 19.00.

Sprzedam sadzonki truskawki.
Tel. 046/831-40-28.

Zestaw 3- i 4-metrowy uprawowo-siewny
Knewt:land z hydropakiem, siewnik 3 m Nonisen, ście'lki, licznik hektarów, Gruber ścierni
skowy Kons1ldc 5 m, dojarka Hektor,
2000 rok - sprzcdam. Tel. 0509-083-;122.

pasz.ę.

Obornik koński - sprzedam.
Tel. 0503-517-41 O.

ciągniki rolnicze, moc
sprzedaż, części, serwis.
Sanniki. Teł. 0606-112-794.

Sprzedam MF 255, Z.etor 5245.
Tel. 0887-535:506.

Sprzedam prasę, kostkę Sipma, eternit grubofalisty. cegłę czerwoną, opryskiwacz 400 I.
słomę w kostkach i w okrągłych belach.

.Sprzedam kwotę mleczną, zbiornik na mleko
6501. Tel. 0503-41-71-41.

Łubin do siewu

74-280 kM -

Cii;cie kukurydry, sieczkamią z Kcmpcrem
i gniotownikiem; odwóz Tel. 0604-463-486.

Sprzedam kwotę mleczną 7200 kg.
Grudzc Nowe 13, gmina Lyszkowice.

KJa= zimnolawiste, 2 sztuki - sprzedam.
Tel. 0601-34-88-99 po 20.

Plug 4'skibowy Atlas grudziądzki. pług
4-skibowy 1.agonowy Kneweland, Konsilde,
pług 4-skibowy obrotowy Krone, Kneweland - zabezpieczenia resorowe, 3-skibowy
obrotowy Overum, · 3-skibowy zagonowy,
zabezpiect.enia na kamienie - sprzedrun.
Tel. 0509-083-222.

· Sprzedam pszenice. Tel. 046/838-65-70
po 16.00'
.

Valtra -

Tel. 0600-568-177.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu.
Tel. 0461838:65-71.

PrdSa rolująca John Deere 550 zrniennokom<>rowa do siana, sianokiszonek i słomy, stan bdb,
15000 zł - sprzedam. Tel. 0503-598-460.

Kupię C 328 lub pierwsze C330 do 7000
z papierami. Tel. 0505-132-214.

Sprzedrun ziemniaki na
Tel. 0502-281-532.

Sprzedam pszenżyto Fidelio do siewu
Tel. 0608-440-797.

Spr.t.edarn łąkę z Marywilu, przyczepę
samozbierającą, dmuchawę do siana.

pszenicę ozimą wysokoglutenową,
glebogry.t.ark~. Tel. 0660-972-390.

Sprzedam glebogryzarkę z silnikiem WSK.
Tel. 0606-354-{i()5.

SieC?.kamia samobieżna Forschnit E-281 C
+chedery - sprzedam. Tel. 046/838-02-79.
0506-115-015.

Kupię cielaka od 3-12 miesięcy. Z dowozem.
Tel. 046/838-74-33 wieczorem.

Sprzedani kwotę mleczną,
Tel. 0461813-72-90.
Sprzedrun jałówkę cielną.
Tel. 046181-57-250.
Sprzedam skrzynki jedynki na jabłka,
skrzyni<>-palety i wózek suchendniówek
elektryczny. Tel. 0697-326-404.
Sprzedam 2 jałówki - mamki, rasy mi=iec.
Tel. 046183 1-44-34.
Sprl.tXlam kwotę mleczną 5000 kg
Tel. 0461813-72-25, 0609-373-883.
Sprzedam tanio dużą ilość kukurydzy na kiswnkę okolice Rawy MazO\vieckiej i Kołaci
na. Tel. 046/874-71-2 1, 0505-144-277.

Sprzedrun ratlerki - suczki, czarne i brązowe.
Tel. 0604-578-223.
Sprzedam klacz zimnolawistą 5Tel. 0508-485-491.

letnią

Młodą krowę po wycieleniu - sprzedrun.
Tel. 046/831-27-01.

Szczeniaki 2 me Kaukazy i sukę - sprzedam.
Tel. 046/832-13-34.
Sprzedam kozy. Tel. 046/831-2_8-1 I.
Koty syjamskie, zaszczepione
- niedrogo sprzedam. Tel. 0506-840-122.
Króle nowozelandzkie, olbrzym belgijski,
alpinosy, dorosle i mlode, zaszczepione
- niedrogo sprzedam. Tel. 0506-840-122.
Sprzedam suczkę, owczarka azjatyckiego,
wiek 1,3 miesiąca, bardzo spokojna.
Tel. 0609-222-232.

Owczarki niemieckie, tanio sprzedam.
Tel. 0607-318-187.
Bernardyn suczka, owczarki niemieckie
+ buda gratis. Tel. 0607-318-187.
Zaginął szczeniaczek z brązową obróżką.
zn odprowadzenie nagroda.
Tel. 0461832-65-99.
Sprzedani młode dziki i ba7..anty.
Tel. 0512-809-290.

Sprzedrun C-360, 1983 rok, C-4011
(bez papierów). Tel. 0697-980-794.

Tanio sprzedam 7-miesię<."Zllcgo
owczarka podhalańskiego.
Tel. 0503-650-348.

Spr.r.cdam C-360 stan idl'81ny. 1985 rok.
Tel. 0501-824-993.

Tanio Sflt7.edam 4-micsięt"Zllc owc.t.alk1
niemieckie. Tel. 0603-835-873.

..
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ZORGANIZUJEMY TOBIE
. już za
PRZY JĘCIE
zł
WESELNE

120

Z POPRAWINAMI od osoby

w miesiącach październik-kwiecień
CENY PROMOCYJNE

ZAPEWNIAMY:
./ wspaniałą, wykWallflkowonq obsługę
./posiłki „palce lizać" ./wiejski stół
./dwie sale{sala taneczna I sala jadalna)
!:!
./ piękne udekorowanie saU
;f
./ nlepowtarzalnq I mlłq atmosferę

Tel. (046) 837.... OSIBl77-175, 0504-113-116
ŁOWICZ,

ul. Armii Krajowej 8a
tel./fax (046) 837-66-76

.;)
r

SIUP SUROWCÓW WOSTROWCU
WSEZONIE LETNIM KUPUJEMY:

... to

•truskawki
•wiśnie

'ntU Il.\\
GOlO„„~··

•porzeczki
. • śliwki i inne owoce miękkie
• jabłka przemysłowe
Przy duiych llośclach możliwy doJazcllll

Tel. tUU3M5-38, 0505-068-787

WYTNIJ I ZACHOWAJll
ul. 3 Maja 6 CAŁODOBOWA tel. (046) 837-31-11, tel./fax (046) 837-31-25
lowicz, ul. Tuszewska 45 (I TERMARCHE) czynna: pon.-sob. 8-21, nd • 9-18 tel. (046) 837-77-23
Łowicz, ul. Kaliska 6 czynna: pon.-pt. 8-18 tel. (046) 830-04-50
Łowicz,

•
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Kącik

Muzvcznv

MltOSC NA ZAMOWIENIE

Dzięki łaskawości aury, osieroceni brakiem murowanego obiektu, łowiccy kinomani mogli do ubiegłego tygodnia się spotykać w weekendy na świeżym powietrzu.
Wprawdzie propozycje plenerowych pokazów filmowych były może mało atrakcyjne z punktu widzenia „świeżości", ale jak bardzo X Muzie potrzebny jest nad Bzurą
przyzwoity. domek, przekonuje frekwencja na Błoniach w piątkowe wieczory - niemal zawsze
muszlę odwiedzało przeszło 100 osób. Liczymy że już za kilka tygodni zasiądziemy w nowych
fotelach, przed dobrej jakości ekranem z dżwiękiem przestrzennym. Zasługujemy na to!

o ale na razie, wciąż jesteśmy skazani albo na projekcje w miastach
ościennych albo na seanse domowe na coraz lepszych odtwarzac:zach DVD.
Oczywiście nic nie moż.e się równać z atmosferą sali kinowej, jednak czasami, ,jak
się nie Illił, .CO się lubi ... " Niedawno obejrzałem dwa „topowe" tytuły ostatnich miesię
cy - „Wyznania gejszy" i „Miłość na
zamówienie". I choć to zupełnie dwa róż
ne filmy, traktują o tym samym
Pierwsząprodukcjępodpisałniejaki Rob
Marshall, reżyser który ma na koncie oscarowe „Chicago". Miał do dyspozycji niemały budż.et, bestsellerową powieść, dwie
największe gwiazdy kina azjatyckiego
- i sprawę zawalił.
Osią opowieści są losy Chiyo (Ziyi
Zhang), która jako mała dziewczynka -rostała przez biednych rodziców sprzedana
do domu gejsz w Kioto. Poddana terrorowi
i „ kulturalnej obróbce" skazana została na
życie damy do towarzystwa. Musi nie tylko nauczyć się ogłady, tańca i śpiewu,
ale róWnież trudnej sztuki przepychania się
łokciami . Oderwana od rodziny mała dziewczynka z rybackiej wioski, patrzy na świat
oczami peffiyrni wiary w ludzi. Sparzy się
niejednokrotnie i tylko jeden człowiek wyciągnie do niej dłoń. Ten mężczyzna stanie

dane być ze swoim ukochanym. Kobieta
taka, jak ona, nie moż.e być z tym, z kim
chce, tylko z tym, z kim musi. ·
„Wyznania gejszy" rozczarowują. Opowieść o życiu ekskluzywnej prostytutki
miała elektryzować swoim tematem, orientalną specyfiką. Tymczasem oglądamy mdłą
histoJY.jkę; która ani nie wciąga ani nie wzrusza. Losy Chiy-Sayuri moż.e dlatego wypadają tak blado, ż.e główna aktorka nie udźwi
gnęła roli. Dużo lepiej wypada jako demoniczna Hatsumomo Li Gong (obecnie moż.emyją oglądać w „Miami Vice''). Na pewno niektóre sceny na długo :zapadają w pamięć (np. tańca Sayuri w teatrze), ale to trochę za mało jak na tak głośny obraz. Generalnie: kino dla kobiet (bez obrazy, drogie
dziewczyny!).
rugi z tytułów też mnie rozczarował (coś ostatnio trudno mnie za•
dowolić. „). Bo choć wydawało się,
ż.e obsada w postaci Matthew McConaughey i Sarah Jessica Parker to idealny
duet do komedii romantycznej, to jednak
coś tu nie zagrało. A przecież scenariusz był
zgrabny. Oto przystojny, łamiący niewieście serca trzydziestokilkulatek Tripp
(Mctonaughey), mimo próśb rodziców
.„nie chce się od nich wyprowadzić. No bo
po co? 'hi.w~ ma uprane, uprasowane, zje
się wzorem, wielką, wyidealizowaną miło smaczne śniadanko i nie płaci za mieszkanie.
ścią. Więc kiedy po latach piękna gejsza spo- Moż.e do woli (bez narażania się na złość
tka na swojej drodze Prezesa (Ken Wtana- żony„ .) bawić się z sobie podobnymi kGlebe) uwierzy, ż.e S7.C?.ęŚCie uśmiechnie się gamiw różne gierki. A to rower górski, a to
także do niej. Tyle tylko, ż.e nie będzie jej paintball czy surfing -jak to duż.e dzieci. No

N

D

Wystawa prac Adama

ale „starzy" rnająjuż dość takiego lokatora
i wymyślają chytry plan. 'hi.trudniają Paulę
(Parker), która zawodowo zajmuje się„.roz
kochiwaniem w sobie facetów.
„
aki delikwent przygotowany do dorosłego życia przez naszą bohaterkę z lubościąporzuci mamusiny wikt
i opierunek, rozpoczynając samodzielny
marsz przez świat Jednak, jak się nietrudno
domyślić, w tym przypadku :zawodowa
etyka i zasady wezmą w łeb, a Paula sama
wpadnie w zastawioną przez siebie pułapkę.
'
Jak ,więc widać, nie jest to jakaś superzaskakująca intryga. ~,Miłość na zamówienie" mógł być fajnym i bezpretensjonalnym
filmikiem, gdyby nie absolutnie niedobrana
para pierwszoplanowych aktorów. Nie
twierdzę, ż.e Matthew jest mało przystojny,
a Sarah to brzydula jakich mało, ale między
tym dwojgiem najzwyczajniej w świe
cie nie ma „chemii". Niekiedy tak jest,
że ona ładna i ~m ładny, a jednak brak jest
tego „czegoś", co powoduje że wierzymy Losowi, który ich kiedyś połączy.
Dużo ciekawiej jest na drugim planie. Bo
Zooey Deschanel jako nienawidząca
śpiewających ptaków Kit jest znacznie
wyraźniejsza od głównych gwiazd. No i jak
na komedię, totrochęjest:zamałośrniesznie,
a czasem nawet żenująco.
Postaram się teraz zobaczyć coś godnego
polecenia Moż.e polskiego? W końcu mieliśmy Festiwal w Gdyni.

T

Bogusław Bończak

Głuszka Ponownie Dancing Queen

I

Do 26 listopada oglądać można płaskorzeźb. Artysta :zafascynowany jest
mpre:za muzyczno-taneczna pod nazwą
w łowickim muzeum wystawę prac rodzimąkulturą,posiadaoniejduż.ąwiedzę,
Dancin~ 9ueen odbędzie się jutro,
Adama Głuszka, rzeżbiarza z Dą- często wprowadza do rzeźby sakralnej mo29 wrzesrna, od godz. 20.00 w klubokabrowic za Skierniewicami.
tywy :zaczerpnięte z łowickiej sztuki ludo- wiami Tipes Topes przy Łowickim Ośrodwej.
ku Kultury. Jej poprzednia, marcowa edycja
Prace Głuszka znajdują się w zbiorach cieszyła się dużym powodzeniem. Organiśród prezentowanych prac znajdują
się wizerunki ptaków, rzeżby sakral- Muzeutn Człowieka w Paryżu, muzeów zatorzy wzii(li sobie to do serca i postanone: Chrystus Frasobliwy, święci, Madon- w Warszawie, Łęczycy, Węgorzewie, Ra- wili częściej organizować „potańcówki"
ny, anioły (często wkomponowane w ka- domiu, Płocku, a także w zbiorach Łódzkie- z ambitniejszą, niż dyskotekowa, muzyką,
pliczki); oraz sceny związane z doro=y- go Domu Kultury i w li=ych kolekcjach Bilet wstępu na II edycję Dancing Queen
(wa) będzie kosztował 6 złotych. Ze względu na
mi obrzędami ludowymi, często w formie prywatnych w kraju i :za granicą.
niewielkie rozmiary klubu, ilość miejsc jest
ograniczona.
(mak}

W

Cala Góra· Barwinków
w Tipes Topes
K

łobuckÓ-wars:zawski zespół pod tą
nazwą, grający reggae i ska podane
z punkowym „wykopem", :zagra w pią
tek 6 października o godz. 20.00 w klubie
Tipes Topes w Łowicz. Bilety na koncert mają kosztować 7 złotych. Początki

Koleina wystawa
Mirosława Parysa
a październik planuje się w Powiatowej Bibliotece Publi=ej w Łowiczu
kolejną wystawę prac łowickiego
malarza amatora Mirosława Parysa. Poprzednia, marcowa wystawa, zgromadziła
rekordową liczbę zwiedzających. Od tego
czasu Parys stworzył już około 30 nowych prac. Obok obrazów autorskich
tworzy on i prezentuje kopie dzieł znanych malarzy m. in. Józefa Chełmońskie
go, Wojciecha Kossaka czy Vmcenta van
Gogha.
(wcz)

N

muzykowania Całej Góry Barwinków się
gają 1998 roku. Grupa powstała w Kło
bucku - w tej chwili z racji studiów niektórych muzyków z tej grupy jest to raczej skład kłobucko-wars:zawski . Nazwa
pochodzi od tytułu jednego z tomików
wierszy Jerzego Harasymowicza. Nie
kryje się za niąjednak jakaś ideologia. Ma
po prostu dobrze brzmieć i przede
wszystkim zwracać uwagę.
Wśród inspiracji muzycy wymieniają
ska spod znaku 2Tone, francuskie zespoły w rodzaju Ejectes, Skaferlatine czy Westem Specials, łączący ska z rag_gamuffin
Dr. Ring Ding, melodyjne reggae Boba
Marleya, a także polskie grupy reggae
i ska z lat osiemdziesiątych i dziewięć
dziesiątych. Grupa ma na swym koncie
dwie płyty demo, a w tej chwili przygotowuje się do wydania debiutanckiego materiału . Do tej pory grupa :zagrała około
stu koncertów, w tym, w ubiegłym roku,
w Łowiczu. Następnego dnia zespół daje
koncert w Olsztynie, potem odwiedzi
Białystok.
(mak}

Akwarelki czekają na prace
oło plasty=e ,,Akwarelki" działają

K

ce przy Łowickim Ośrodku Kultury
zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pod tytułem „Moje wakacje".
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Technika prac - dowolna. Należy je składać w LOK do 6 paździer
nika. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wernisaż prac odbędzie się w LOK 24 październi
ka o godz. 15.00.
(inak)

Ostatnio za pakiet na
7-letniego Opla Corsę
w Łowiczu mój Klient
zapłacił 476 zł

Jak tani będzie .
Twój pakie_
t?
• pakiety na samochody do 1O roku
• zniżka na ubezpieczenie
samochodów importowanych
• specjalna oferta dla osób
jeżdżących bezpiecznie
•. dodatkowe zniżki dla osób
przechodzących do PZU
• bezpłatna pomoc drogowa

Zadzwoń

GOK Kiernozia

Przyidź na zaięcia

plastyczne
o końca września przyjmowane są
zapisy dzieci do kółka plastycznego.

D

Zajęcia są bezpłatne, odbywają się

w Gminnym Ośrodku Kultuty w piątki,
w godz. 15.-18. - Przyjąć możemy nawet
30 osób. Z większągn;pą trudno byłoby pracować - mówi dyrektorka ośrcidka Boż.ena
Olczak.
(mwk)

i

sprawdź cenę

swojego pakietu

Infolinia: O801' 102 102-

I
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INFORMATOR
LOWICKI
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
Urząd Miejski: Sekretariat 046-830-91-51
Awarie ośy;ietlenia ulicznego 046-830-9145 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 automalyc2na sekretarka
Urząd Skarbowy: centrala 046-83743-58,
046-837-32-38, 046-837-65-59;
sekretariat 046-837-80-28;
ZUS 046-837-69-09
Łowickie Stowaizy=nie Abstynenckie ,.Pasia=k''
Łowicz. ul. Św. Floriana 7 (muszla na Błoniach),
tel. 046-837-66-92, czynny codziennie (oprócz sobót) w godz. 16.00 - 20.00.
Punkt pcmocy dla ofiar przemocy w rodzinie (siedziba
ŁSA.,Pasiac2rk", Łowicz. ul. ŚW. Floriana 7 (muszla
na Blooiach). czynny: in.wt, czw. wgodz.. 16.00.19.00.
Samopomocowa Grupa Absljmencka,,Nie ma mocnych"
wUunach(siedzibaGOKl.duny)-czw.godz.18.00.
Gminna Grupa Absłynencka w Bielawach - spotkania
w czwartki w godz. 10.00-11.00. Po infonnacje
można dzwonić w czwartek do Urzędu Gminy
w Bie.lawach w godz. 8.00-1 O.OO.
Punkt konsultacyjny przy Grupie Wspan:ia ,,Przeminęlozwiatrem" (problem prz.emocy) w Domaniewicach, czynny: pt 16.00-18.00, teł. 046-838-33-11.

Informacje:
Jnfonnacja PKP 046-837-63-11
Informacja o krajowych numerach 118-913
Informacja o międzynarodowych numerach 118-912
Zegarynka 9226
Rozmowy międzymiastowe - zamawianie 9050

INFORMATOR
GŁOWIEŃSKI
I STRYKOWSKI
Informacje w Głownie:
lnfonnacja: PKS 042-631-97-06
Naprawa telefonów 96-96
Naprawa telefonów publicznych 980
Telefony w Głownie:
Filia Powiatowego Urzędu Pracy 042-719-20-76
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
Ul2ąd Miasta - Gminy Stryków 042-719-80-02
KRUS 042-719-95-15
Taxi osobowe 042-719-81-35

Pogotowia w Głownie:
Pogotowie ratunkowe 999 al~wy
Policja 042-719-20-20; 997 alannowy
Straż pożarna 042-719-10-08; 998 alannowy

Nap111wa telefonów 9224
Telegramy (nadawanie) 905
Bezpłatna ogólnopolska infonnacja o schroniskach
i jadłodajniach 9287
Bezpłatna informacja gospodarcza o handlu, usługach,
produkcji i wyższej użyteczności publicznej,
tel. 046-94-34, ~: 046-322-555

Dzieci objęte opieką medyczną Niepublicznych Zakladów Opieki ZdrowOlnej - przyjmowane są w Am-

bulatorium Pediatryc-mym po godzinach funkcjonowania tych zakladów.
• Poradnia Leczenia Uzależnień,
ul. Kaliska 6, tel. 046-837-37-07

Apteki:

Pogotowia:

Łowicz -

aoteki calodobowe:
Pogotowie ratunkowe 999
• ,,81oneczko" ul. Stanisławskiego,
Straż pożarna 998
tel. 046-830-22-02
Policja 997
• ,,Medest IV" ul. 3 Maja,
Telefon informacyjno-problemowy
tel. 046-837-Jl-11, 046-837-31-25
- Poradnia Leczenia Uzależnień 046-837-37-07
Bełchów: pn.-pt. 9.00-14.30
- Poradnia Zdrowia Psychicznego 046-837-36-51
Bielawy: pn.-pt 8.00-15.00
Policyjny telefon zaufania 046-837-80-00
Bolimów, Rynek Kościuszki
Pogotowie energetyki cieplnej 046-837-59-16
czynna: pn. wt pt 9.00-16.00; czw. 10.00-17.00
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 046-837-35-32
Chąśno: czyruia: pn.-pt 9.00-14.00, 16.00-18.00,
Pogotowie energetyczne 046-837-36-05
sb. 8.00-12.00
Gaz butlowy 046-837-16-16, 046-837-66-08,
Domaniewice, ul Główna:
046-83741-02, 046-837-30-30, 046-837-72-72,
czynna: pn.- pt 9.00-16.00, sb. 9.00-12.00
046-837-20-37, 046-83747-77, 046-8374444,
Łyszkowice: czynna: pn.-pt 9.00-16.00,sb. 10.00-14.00
046-837-8440; 046-838-15-00;
Kiernozia, Rynek Kopernika 12
Warsztat konserwatorski ŁSM 046-83 7-65-58
czynna: pn.-pt. 8.00-16.00, sb. 8.00-13.00
Zakład pollrzebowy:,046-837-53-85, 046-837-07-10, .
Kiem<rna, KościllSZki 6
046-837-20-22, 046-837-26-74
czynna: pn.-pt 8.00-17.00
l..eC'znice dla zwierząt:
Kocierz.ew: pn.-pt 8.00-15.00
ul. Starościńska 5
tel. 046-837-5248
ul. Chełmońskiego 31
tel. 046-837-35-24
Sobota: pn-=Pt 8.30-15.00
ul. Krakowska 28
tel. 046-830-22-86
Nieborów: czyruia: pn.i't 7.30-15.30, sb. 9.00-12.00
Łyszkowice
tel. 046-838-87-19
Zduny:,m.i't 8.00-17.00, sb. 8.00-12.00

Dyżury przychodni:
• Pogotowie ratunkowe - tel. 999
• Dział Pomocy Dora2nej, ul. Ułańska 28,
tel. 046-837-56-24
- Ambulatorium Pomocy Doraźnej czynne: w dni
roboc7.e w godz. 16.00-8.00, soboty, niedziele
i święta od 8.00 (przez 24 h). Pacjenci objęci
opieką medyczną Niepublicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej - przyjmowani są w Ambulatorium Pogotowia po godzinach funkcjonowania ww. Zakładów.
- Pediatryczne Ambulatorium Pomocy 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 pnez 24 godziny.
Zakład

pogrzebowy 042-719-1440, 042-719-30-24
Pogotowie energetyczne 042-719-10-60
Lecznica dla zwierząt:
- ul. Sowińskiego 3, tel. 042-719-11-04;
- ul. Łowicka 62, tel. 042-719-1440

Pogotowia w Strykowie:
Policja 042-719-80-07; 997 alannowy
lltraż pożarna 0472-719-82-95; 998 alannowy
Zakład pogrzebowy 042-719-86-16
Zakład energetyczny 042-719-80-10
Lecznica dla zwierząt 042-719-80-24
Dyżury

e

Czwartek-środa. 28 wneśnia-4 pwńmernika:

edycja fuotastycznej imprezy tworzonej przez kobiety lecz nie tylko dla kobiet. ŁOK, Tipes Topes,
bilety 6 zł.
30września:

• godz.. 13.00- Międzynarodowy dzień turystyki. J>od.
c:zas Dąn:zy w nu;zJi koncertowej wysląJi mętzy ir>nymi Ludowy ~ ,,Koderlci".

Środa, 4 oaździemika
•godz. 19.00, XVI! SLAM POETYCKI - turniej pre-

Dyżu~y

Ul. Kościuszki 27, tel. 042-719-80-34
NZOZ Medico, ul. Targowa 16, tel. 042-719-92-30

Apteki:
Apteki w Głownie:
MEGA, ul. Sikorskiego 45/47, tel.042-719-10-28,
czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb.8.00-14.00;
ul. Zgierska 27, tel. 042-719-24-84,
czynna: pn.-sb. 8.00-21.00;
Konwalia, ul. Łowicka 38, tel. 042-719-21-31
czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb. 9.00-14.00;
ul. Kopernika 19, tel. 042-719-20-12
czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb. 8.00-13.00;
ul. Swoboda 17/19, tel. 042-719-44-66
czynna: pn.-pt 8.00-21.00, sb. 9.00-14.00;

Ceny żywności: (dane z 26 września) w Łowiczu

28.09. Swoboda 17119
tel. 042-719-44-66
29.09. Swoboda 17119
tel. 042-719·44·66
30.09. Swoboda 17/19
tel. 042-719-44·66
I.IO. Sikorskiego 45/47 tel. 042·719-10-28
2.1 O. Sikorskiego 45/47 tel. 042-719-10·28
3.1 O. Sikorskiego 45/47 tel. 042-719-10·28
śr.
4.10. Sikorskiego 45/47 tel. 042-719·10·28
Apteki pełnią dyżury w dni powszednie w godz.:
19.00-8.00 dnia następnego; w soboty i niedziele:
w godz. 8.00-8.00 d'nia następnego.

w Głownie i Strykowie
c:

mąka

szymanowska

chleb
ziemniaki
marchew
schab bez kości
wołowe bez kości
wołowe z kością (antrykot)
łopatka bez kości

11 ,79

3,09
1,79
0,89
1,29
1,65
18,49
18,09
10,79
11 ,99

3,40
2,00
1,20
1,30
1,50
16,90
18,00
10,50
11 ,80

3,29
1,85
1,05
1,45

3,29
1,85
1,05
1,45

17,90
18,80
15,70
11,50

17,90
18,80
15,70
11 ,50

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

3,19
1,89
1,15
1,09
2,09

i

~j

18,49

3,30
1,80
1,10
1,20
1,10
18,00
18,20
13,00
14,00

2,90
1,80
1,90
1,10

łł

- państwu Litwinom z Łowicza
- państwu Olejniczakom z Łowicza
- państwu Kraszewskim z Łowicza
- państwu Dudkowskim z Łowicza
- państwu Tomaszkiewiczom z Łowicza

SYNKOWIE
- państwu Wnukom z Łowicza
- państwu Wojdom z Piotrowic
- państwu Grzybom z Różyc
- państwu Bakalarskim z Łowicza
- państwu Wożniakom z Chąśna

e SKARB ROLNIKA e
REDAGOWANY PRZY W5PÓl.PRACY Z WOJEWóDZKll
ODR BRATOSZEWICE • REJOll lOWICZ

NOTOWANIA Z TARGOWISKA
W ŁOWICZU z dnia 22.09.2006 r.
jaja lennowe
jaja wiejskie

buraczek czerwony
cebula
czosnek
jabl<a
kapusta kiszona
kapusia pekińska

marchew

ogórki

papryka czerwona
papryka żółta
papryka zielooa
pieczarki
pietruszka
pomidory

por
sałata

seler

rzodkiewka
"1oszczyzna
ziemniaki

gruszki
rrićd

15szt.
15szl.
kg
kg
gk1łA<a

kg
kg
szt.
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
szt.
szt.
kg

=
kg
kg

0,91

kapusia

gk1łA<a

kalafior
kqJeiek

szt.

nalka pietruszki
śliwki

fasola strąkowa

pęczek
pęczek

kg
kg

3,50

5,00
1,10
1,00
0,70
2,00
2,00

1,70
2,00
3,00
3,50
3,50
3,00

3,ao

6,00
2,00

o.ao

1,50
5,00
1,50
2,00
1.~

3,00
22,00
1,20
2,&J

0,70
O,&J
2,00
3,00

ROLNIK SPRZEDAJE
(ceny z dnia 26.09.2006 r.)
żw.;ecwiemraw;

ŻlrMeclM'.lb.w:

3,15
1,75
1,30
0,50
1,90

3,30
1,90
1,50
0,60
1,80

18,50
16,00

•Kiernozia: krowy 2,60-3,80.zllkg+VAT;
byki4,70-5,00 zl1<g+VAT;jabłłki 3, 704.00 zl1<g+VAT.
•Domaniewice: krowy3,50zl/kg+VAT;
byki 4, 75 zl1<g+VAT;jaić>M<i 3, 70 z11<g+VAT.
• Różyce: krowy 3,60'zil<g+VAT;
byki 5,00 zl1<g+VAT;jabłłki 3,90 ~VAT.
•Mastki: krowy 3,70 zl1<g+VAT;
byki 4,00 zl1<g+VAT;jabłłki 3,80 zbl<g+VAT.

OFERTY PRACY

szynka gotowana17,79
10,99
19,80
17,80
17,80
17,00
15,29 -+----+--1-5=
, 5~
9 --+-1=8~,9~
0 --+_1=8=
,00
18,90
salceson:.::__:c_ _ _ _ _ _ _ _ -----':_-=_-=_3-=_.4-=_9-=_-=_:_-=_-=_6-=_
,9-=_9-=_-=_:_-=_-=_6-:=-,
5_0 _._____ 9i70 ---i-9
- .1=0- - + - -6=,
10- - + - - 7,50
3,55
7,30 _..._1_,_,1_0_+-_1-'
o."90=--+----1

,__k_ielb
_a_sa
_z.wy
----'---c--'j
za~n_
a _ _ _ _ _ _ _ _--1-_6-'.4_
9 _1--_7_:_,9_
9 _1--_8~,5_
0 _1--~8,~90--+-8,~
90--+--8-,,0~
0 -1---6-=-,8_
9 _r_-'
7._
50_+--,.,:
8,=
79=-+--,-:.,
6•50'----l--8~
,70 _1--_8~
,8~
0 -1--_ _~

kiełbasa wiejska
9,99
10,90
9,80
9,80
9,90
---+--,---,-- -l--,
17-'=6,-=-5- l - _9.:_,80:__-1-_1_0.:.:,3_0---1_1_2.:.:
,00
-=---1----1
1-.!:p=a~
ro~wki
:_:__::__ _ _ _ _ _~----.1-~3~.4=9-.1-_4~,8=9-.1-~5,90 _1--_5~,
6o_-+-_
5,_
6o_-+-_7_,5_
0 _1--_5~
,89 _..._9~,3~o-+-_6_,_,o_9_+-_6_,_,5~0-+-_-~6.:.:
.o..:..
0 _1---'-9-'-',5-'o -1----~
i-..:.ka=sza=n:.:
ka=--------------1--4~.9_9_ _,____5~,9_9_ _,____4~,
80
5,90
5,90
4, 10
_4,2_"-9-1--'-5.:.:,o-=o_.___4_:_
.4_9 _.___4.:.:,5-=0- 1 - 4,50
6,50
słonina
_ _,__2~,9_9_-+-_o~.9_9_-+-_2~,2_0_-+-_1~,9_0
1,90
2,29
2,50
3,00
kurczak
3,99
4,59
5,60_
5,80
5,80
5,00
4,95
5,60
6,30
4,80
filet z morszczuka (kg)
- + - - - - + -9_,_,9_9_1-- 12,50
10,90
10,90
11 ,00
13,16
+---,-1-__c:
11 ,oo
11 ,30
10,90_ -1-_
8,_50_ _,
makrela wędzona
+ - - - - + -1_,
1._
99'--+--13,00
13.15
13,15
10,50
---i-_:__::
12"--',7_
9 ---11---'11 '~ 12.20
10,90
12,00
mleko tłuste w folii
1.49_ ___,__1,_29_.-+--_1_,50_ -+- 1,48
~
1,60
1,50
1,60
1.49
1,60
1,30
1,50
1,50
masło extra
_ _ _ _ _ _ _ - - - - 1 - _2_,1_9_ _,____1_,9_9_ .__3~.o_o_-1-- 2 ,1,-,-o_+-_,2c__.1,-,o _+-_3..:.,3_0_+-_2:.:.,8_:_5_-.---=-'
2,9,..,5_+-_2.c..9_9_+--=-'
3,0,..,o_
3,10
3,20
2,30
masło śmietankowe
1,99
1,99
3,00
2,35
2,35
1,83
3,00
2,00
1,90
2,30
masło roślinne
-1---1~,6_9_ _,____1~,3_9_ _,____1~,6_0_ _,____1_,5_9 _ _,____1_,5_9 - -1---- 1_,9_0_+-- 1,59.
1,75 _ł--3-'--,4_
9 _ł-_1c.,7.-'0 -ł--1-'--,7_5_+---1-'--,7-'-0-+--~1-'--,7_0--1

=--------------1-----=2~
.1~
9 --1-~2,~
99'--+--4~·0=0-+---'-3~
·85_-+-_3~,8~5-+-_3~,8~0-+--~2~
.9-'--9 -jf--~3~
,90'--_,_-2~.9_9_+-_3-'--,8-'-o-f--~4~,8o_-+-~
4,~65'--+--3~.2_
0
~9

śfubowiafi sobie:

- Agnieszka Edyta Cicha! z Panny
,,. ,
i Łukasz Zawól z Łowicza
- Karolina Legat z Bobrownik
~ .i Grzegorz Kucharski z Wólki Niskiej
- Agnieszka Bardyszewska
i Walid Dkhili oboje z Łowicza
- Agnieszka Stachurska z Łowicza
i Przemysław Jelonek z Podsokołowa
- Justyna Płuska z Sierżnik
i Waldemar Żabka ze Świeryża
- Ewelina Florczak z Humina
i Karol Kuczkowski z Guzowa
- Iga Łasica i Marek Chojnacki oboje z Głowna
- Małgorzata Marczewska z Głowna
i Jarosław Smelka z Mąkolic
- Sabina Marczewska z Kamienia
i Michał Więcek z Kadzielina
- Karolina Banaszczak i Damian Puchalski
oboje z Głowna

• Kiernozia: 4,00 zl/kg+VAT
• • Domaniewice:4,00zl1<g+VAT
• Kamków:4,10zllkg+VAT
• Różyce:4, 10zl1<g+VAT
• Wicie:4,10zl/kg+VAT
• Ziewanice:3,90zl1<g+VAT
e Mastki: 4,00 zl/ląj+VAT

(.)~
m :S
<_

„

~~

3,09
2,15
1,29
1,25
1,59
21,99

aptek w Strykowie:

ndz. I.IO. Stryków, ul. Kolejowa 11 tel. 042-719-82-71
Apteka pełni dyżur w godz.: 9.00-14.00.

! "S
cukier

aptek w Głownie:

czw.
pt.
sob.
ndz.
pn.
wt.

Dyżury

MILO~NYCH

CÓRECZKI.

Piatek-29wrześnja:

e godz. 20.00 - DANCING QUEEN...is back! - druga

Sobota.

KRONIKA,
WYPADKOW

urod.zifY s~:

Apteki w Strykowie:
ul. Plater 2, tel. 042-719-8041;
czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb. 8.00-15.00;
ul. Kolejowa li, tel. 042-719-82-71
czynna: pn.-pt. 9.00-17.00, sb. 9.00-13.00;
ul. Targowa 14, tel. 042-719-86-1!9
czynna: pn.- pt. 8.00-18.00, sb. 8.00-14.00;
ul. Kolejowa 33, tel. 042-719-8148
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.

przychodni
w Strykowie:

ASORTYMENT

Kino LOK
ul. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01

zentacji poetyckiej. Kawiarnia Tygielek, ul. Stal)'
Rynek, wstęp wolny.

Dyżury

w Głownie:
Przychodnia Rejonowa, ul. Kopernika 19,
tel. 042-719-10,.92, 042-710-71-26
- wradnia ogólna: pn.-pt. 8.00-18.00
- poradnia dla dzieci: pn.-<:zw. 8.00-18.00,
pt 8.00-15.30
- poradnia K: pn. 8.00-12.00 i 14.00-16.00;
wt. 8.00-12.00; śr. "8.00-12.00 i 13.00-15.00;
czw. 12.00-16.00; pt. 13.00-16.00
- poradnia rehabilitacyjna: pn.- pt. 8.00-15.00
- poradnia zdrowia psychicznego: pn. 14-20;
wt. 7.45-14.45; śr. 10.00-18.00, czw. 8.00-15.00;
pt 13.15-20.00.
- poradnia chirurgiczna: pn.-pt. 10.00-15.00
- poradnia naczyń obwodowych: pn. 13.00-14.00
- dermatolog: wt. 8.00-12.00; śr. 13.00-15.00;
czw. 8.00-12.00

Pomocy:

8.00, IO.OO, 12.30, 18.00
Kościół św. Leonarda: I O.OO, 11.30

- urolog: śr. 11.00-13.00
- laryngolog: pon. 8.00-14.00; śr. 8.00-12.00;
czw. 13.00-18.00
- rewnatolog: czw. 8.00-14.00
- pulmonolog: pn., śr„ pt 8.~15.00
- neurolog: pn., śr. 15.00-18.00
- ortopeda: pn., wt, czw., pl. 11.00-13.00
- okulista: pn„ śr„ pt 8.00-13.00
- diabetolog: wt„ czw. 11.00-13.00
- stomatolog: pn. 8.00-18.25, wt, śr. 8.00-15.35;
czw„ pt 8.00-15.35
- ortodonta: pn. 11.00-18.25; wt., śr. 11.00-18.00

przychodni

• ,,Adam Głuszek-rzeźbiarz i kolekcjoner" - tematy, na których skupia się artysta to wiz.erunki ptaków,
rzeźby sakralne, sceny zwią2lloe z obrzędowością OO.
roczną i rzadziej tematy świeckie, zamknięte w fonnę
rzeźby lub płaskorzeźby. Obok dzialalności twórczej
poświęca się jes:zrze jednej pasji - kolekcjonowaniu
prz.edmiol6w związanych z kulturą ludową Wystawa czyruia do 26 listopada muzeum w Łowiczu.
e ,,Inne Tatry" - Fotografie Piotra Drewniaka, wystawa przedstawia przede wszystkim fotografie Tatr
po stronie słowackiej, coraz częściej i chętniej
odwiedzane przez Polaków. Wystawa czynna do
22 października, muzeum w Łowiczu.

Inne

• Pandia św. Ducha: 7.00, 8.30, IO.OO, 12.00, 18.00;
e Parafia Chrystusa Dobrego Pastena:
7.00, 8.00, IO.OO, 11.15, 12.30, 17.00;
• 1Yiścióło.o.Pijarów:8.00,9.30, I l.00, l2.30, l6.00;
• Katedra: 1w, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00; 20.00;
w soboty godz. 18.00 msza z liturgią niedzielną
e Kościół~ Bernardynek: 8.00, IO.OO;
• K.apliCll seminaryjna: IO.OO
.
Bożej Nieustającej

będą do końca września

kino nieczynne

Msze święte
w niedziele i święta:

• Parafia pw. Matki

Wystawy:
•Muzeum ludowe rodziny 817.0'mwskicb w Sromowie, czynne w dni powszednie w godz. 9.0019.00, w niedziele i święta w godz. 12.00-19.00.
Zwiedzanie możliwe wyłącznie w obecności wła
ściciela w grupach minimum 5 osób.
• „Tradycja" - w sezonie 2006 w Skansenie w Marzycach odbywa się li edycja programu, którego celem
jest prezentacja i przybliżenie szerszzj public1Jlości
zanikających dziedzin rzemiosła i twórczości ludowej, charakterystycznych dla Regionu Łowickiego.
Prezentacje z zakresu garncarstwa, wikliniarstwa
i wytwarzania kwiatów bibułowych odbywać się
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8,99

10,00

9,60

9,60

11,00

9,47

9,90

10,45

9,00

9,00

8,90

8,50

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu
(stan na 25.09.2006 r.)
• pracownik fizyczny, • blacharz - lakierr>k. • praaJłlni< pomocniczy Jl!ZY produkcji, • osoba do prasowania spodni,
•kierownik d2ialu wmarkecie, •magazynier. • sekretarka
z biegłą znajomościąjęzyka niemied<iego, • mechanik samoc:hodcmy, • terapeuta zajęcicmy, • pracx:mnik Jl!ZY produkcji leków, • kierowcaĄB , C,• kierrM'niksklepuAGD,

• sprzedav.<:a wsl<JepieAGD RlV, e robolruk budcmlany,
• specjalista ds. reklamy, • osoba do montażu podlóg,
• handlowiec, • lektor-pracownik biura ogłoszeń
OFERTY STAŻU: • praccmnik fizyczny, • magazynier,
•kierowca kat B i.C, •sprzedawca, • przedstawiciel
' handb.vy, •i:rao:wri<tuo..y, •kei1Erl<a, •ledri<budo.vnictwa, •robotnik buOONlany. •sprzedawca paliw,
chanlksarroc:hodoY.y, •liyzjer. •kasjer-sprzedawce, •praccmnikadminislracyjny, •administrator sieci informatycznej, •mechanik maszyn i urządzeń p<Zemysb.vych,
botnik gospodarczy, • sprzedawca-przygotowanie zam.
dowe, • prasowaczka-obsluga pralni chemcznej

•me-

•ro-

PUP nie udziela tadnych informacji telefonicznie.
Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty.

nowy

ŁOWICZANIN

•

SPORT

28.09.2006 r.

Piłka nożn_a

Piłka nożna.

- klasa

WIOSNĄ
LIGA OKRĘGOWAJUNIORÓWSTAR
SZfCH:
• WIDOK Skierniewice - ASTRA

Zduny 5:3 (1:2); br.: Wojciech Kuc 3 (I, 5
i 75).
.
Astra: Pietrzak - M. Kuc (70 M. Guzek), Kosmowski, Koza, D Guzek - Jóź
wiak, Kurjata (46 Wędzicki), Wolski,
Kośmider - Brzózka (85 Kamiński), W.
Kuc.
Skierniewice, 23 września. Juniorzy starsi Astry prowadzili w Skierniewicach do prn:rwy, ale ostatecznie podopieczni trenera Piotra Zrazka w meczu
z Widokiem punktów nie zdobyli ...
5. kolejka: Czarni Bednary - Mazovia Rawa Mazowiecka 1:0, Jutrzenka
Mokra Prawa - Rawka Bolimów 3:2,
Sokół Regnów - Pelikan Łowicz 0:4,
Widok Skierniewice -Astra Zduny 5:3.
Pauza: Orlęta Cielądz.
1. Pelikan Łowicz, (1)
4 12 19-0
2. Widok Skierniewice (2) 4 12 18-8
3. Cz.ami &dnary (4)
5 10 13-8
4. Orlęta Cielądz (3)
4 8 16-9
5. Astra Zduny (5)
4 6 23-10
6. Mawvia Rawa Maz. (6) 5 6 10-9
7. Jutrzenka Mokra Pr. (7) 5 4 10-26
8. SokółRegnów(8)
4 o 4-20
9. Rawka Bolimów (9)
5 o 4-27
LIGA OKRĘGOWA JUNIORÓW
MŁODSZfCH:
•PELIKANl..owkz-MACOVIA~
ków 5:0 (2:0); br.: Przemysław Bończak
(2), Michał Bm>zowski (39), Dawid Wró-

bel (60), Kamil Zabost (68) i Adrian Zawadzki (79).
Pelikan: Rusek -Łukasz Fudala (70 Mateusz Fudała), Stq>ień, Wróbel, Szczypimki
- BI7.0ZOwski, Domińczak, Bończak, Z.abost
(69 Fxątczak) - Piechowski (75 Adrian Zawadzki), Leszczyński (60 Marcinowsla).
Łowicz, 23 września. W kolejnym
,;rzi:;zycie" w lidrejtmiorów młodszych łowi
cz.anie poradzili sobie zarówno z rywalami
z Makowa, jak i „wertepami" OSiR. Począ.
tek wprost wymaIL.Ony - już w 2. minucie
po strzale „Kempesa" Piechowskiego
bramkarz nie utrzymał piłki w rękach, a pił
kę do siatki skierował Przemysław „Boniek" Bończak. W końcówce pierwszej
połowie, po podaniu Kamila Zabosta pił
kę w długim rogu bramki Macovii umieścił

• ze

okręgowa juniorów,

•
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im dosłownie odrobinę szczęścia.

SPORT

miodzików i orlików
.

Piłka nożna - wojewódzka liga "Michałowicza"

nali jeszcze Dawid Wróbel,Z.abost(głową)
i Adrian Zawadzki (po kapitalnym podaniu
Radka Domińczaka). Po solidnym przepracowaniu zimy na ~ będzie z tego
zespołu duia pociecha - mówi trener Gizegorz Majchrzak.
4. kolejkił: Pelikan Łowicz - Macovia
Maków 5:0, GKS Głuchów - Laktoza
Lyszkowice 4:2, Olimpia Niedźwiada
- Pogoń BEłchów 1:5. Mecz: Pogoń Godzianów - Orzeł Nieborów przełożono.
1. Pelikan Łowicz (1)
4 12 17-1
2. Pogoń Bełchów (4)
4 9 17-5
3. Macovia Maków (2)
4 7 5-5
4. Pogoń Godzianów (3)
3 6 12-3
5.GKSGłuchów(5)
4 6 8-15
6. Orzeł Nieborów (6)
3 1 3-8
7. Laktoza Lymowice (7) 4 1 3-10
8. Olimpia Niedźwiada (8) 4 1 4-22
UGA OKRĘGOWA „DEYNY":
•PELIKAN Lowicz- VAGAT Domaniewice 20:0 (11:0); br.: Dawid Sut
9, Tobiasz Sójkowski 2, Wiktor Wawrzyn,
Michał Marcinowski, Mateusz Wróbel,
Tomasz Gajda, Ariel Jarosz, Marcin De>malewsk:i, Rafał Zieliński, Mateusz Nowogórski i Mirosław Jóźwiak
Pelikan: Rusek (41 Zieliński)- Wróbel,
Wawrzyn, Marcinowski (51Janus), Felczyński- Gajda, Jarosz, Sujkowski (57 Ne>wogórski), Krzeszewski (57 Jóźwiak)
- Domalewski, Sut.
Łowicz, 23 września. Podopieczni trenera Artura Balika nie dali najmńitjszych
szans swoim iywalom z domaniewickiego
Vagatu, aplikując im aź dwadzieścia goli.
Trener łoWiC7BIJ cieszył się zarówno z p<>stawy swoich wychowanków, jak i z tego,
źe grali na głównej płycie Pelikana. Tylko
westchnął: Ach! Gdyby grali tu wszystkie
mecze...
4. kolejka: Pelikan Łowicz- Vagat Domaniewice 20:0, Fenix Boczki - Sierakowianka Sierakowice 2:1, Mazovia
Rawa Mazowiecka - Dar Placencja 5:0.
Pauza: Ofunpia Chąśno.
Zespół Jutrzenki Draewce został wyoofimy z rozgrywek, a wszystkie dotychczasowe mecze zostały anulowane.
l. Maznvia Rawa Maz. (1) 3 9 37-1
2. Pelikan Łowicz (2)
3 6 33-3
3. Olimpia Chąśno (4)
3 6 12-20
4. Vagat Domaniewice (3) 3 6 12-24
5. Fenix: Boczki (7)
4 6
6-35
6. Dar Placencja (8)
3 O 6-13
7.Sierąkowianka(6)
3 O 7-17

4. kolejka: Pogoń Bełchów- Laktoza
Lyszkowice 4:1, Widok Skierniewice
- Naprzód Jamno 4:3, -Mazovia Rawa
Mazowiecka - Start Zlaków Borowy
3:1, Białka Biała Rawska- Macovia Maków 5:0. Pauza: Czarni Bednary.
1. Start lJaków Borowy (2) 4 9 20-4
2.BialkaBialaRawska(3) 4 9 10-4
3. Czami Bednary (1)
3 7 16-3
4. Pogoń Bełchów (4)
4 7 8-6
5. Mazovią Rawa Maz. (5) 3 6 13-3
6. Widok Skierniewice (8) ' 3 3
8-16
'J. Laktoza Lymowice (6) 3 3
5-15
8. Macovia Maków (7)
4 3 10-29
9.Napr.dldJamno(9)
4 O 5-15
UGA OKRĘGOWA „KUCHARA ":
Zaległymecz;3. kolęjki: JutrzenkaDnewce - ż.ak Godzianów 3:6.
4. kolęjka; Astra Zduny - żak Godzia..
nów 1:11, Mazovia Rawa Mazowiecka
- Jutrzenka Draewce 3:4, Widok Skierniewice - Olimpia Paprotnia 12:0.
1. ż.ak Godzianów (2)
4 12 31-6
2. MazoviaRawaM.az. (1) 4 9 37-6
3. Jutrzenka Drzewce (3)
4 9 19-11
4. WidokSkierniewice(4)
4 6 35-15
5. Olimpia Paprotnia (6)
4 O l-40
6.AstraZduny(S)
4 o 6-50
KLASA. OKRĘGOWA GÓRSKIEGO:
4. kolęjka: Unia Skierniewice - Widok
Skierniewice 10:1, Start Zbków Borowy
- Mazovia Rawa Mazowiecka 3:1. Pauza:
Pdikan Łowicz. Mecz: Macovia Maków
- Olimpia Chąśno przełożono na 29 września.
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brakło

•

Pelikana

I. UniaSkierniewice(l)
4 10 32-5
2. Pelkan ł.Owicz (2)
3 7 15-2
3. Start lJaków Borowy (4) 4 6 24-16
4. Olimpia ~ (3)
2 6 10-2.
5. Mazovia Rawa Maz. (5) 3 3 9-14
6.WidokSkierniewice(6)
4 O 5-26
7.MacoviaMaków(7)
2 o 1-30
KLASA OKRĘGOWA ORLIKÓW:
Zaleił.Ymecz 3. kolęjki: Unia II Skierniewice ~ Mawvia Rawa Maznwiecka 2: 1.
4. kolęjka: Mazovia Rawa Mazowiecka - Pelikan Il Lowicz 1:0, Widok
I Skierniewice - Unia Il Skierniewice
5:1, Unia I Skierniewice - Pelikan I
Łowicz 3:1. Pauza: Widok Il Skierniewice.
1. WidokISkiemiewice(l} 4 9 23-3
2. Unia1Skierniewice(4)
3 6 10-3
Michał „Brzozer'' Brzozowski.
3. Pelikan Il Łowicz (2)
3 6
6-1
Łowiczanie,,mocno" zaczęli takźeodslonę
4. Pelikan I Łowicz (3)
3 6 7-4
tego pojedynku. Po strzale „Szczypiora"
5. UnialISkierniewice(S)
3 3
2-3
Szczypińskiego piłka odbija się peche>KLASA. OKRĘGOWAMICHAWWICZA.: 6. Mazovia Rawa Maz. (6) 4 3
3-13
wo od obu słupków, ale do bramki nie wpaZaległy mecz 3. koleiki: Start Zbków 7. WidokilSkierniewice(7) 2 O
0-21
da. Wkrótce jednak bramkarza gości pok<>- Borowy - Widok Skierniewice 4:1.
Paweł A. Doliński

• PELIKAN Łowicz - ORZEL Lódź
4:1 (2:0)
l :O - Mateusz Krysiak (15), 2:0 - Mateusz Krysiak (35), 3:0- Jakub Łabęcki (40),
4:0-DamianKosiorek(47).
Pelikan: Milczarek - Kantorek (60 Brz<>zowski), Pomianowski, Czubak (48 Janus),
Dyngus, -Nieradka (52 Pęclziejewski), Gawrysiak (60 Wojciechowski), Wardziak - Ke>siorek (62 Salamon), Krysiak, (60 Plichta),
Łazęcki (55 Marciniak).
Łowicz, 23 września. Swoje pierwsze zwyciey;two w lidze wojewódzkitj odnieśli młodzi piłkarze z drużyny Pelikana
z rocznika 1993. Podopieczni trenera Jarosława Rachubińskiego od pierwszych
minut spotkania z Orłem Łódź przeważali
na boisku przy Starzyńskiego i chyba nikt
rńe wątpił w końcowy sukces.
Łowiczanie już w 5. minucie powinni
prowadzić 1:O. Niestety świetnej okazji nie
wykorzystał Damian Kosiorek, który
strzelał z ostrego kąta z lewej strony pola
karnego. W IO. minucie jedną z nielicznych
groźnych akcji przeprowadzili goście i za-
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poły młodzieżowe

B'DZIE POCIECHA

Jest pierwsze

•

zwycięstwo

Pierwsze dwie bramki strzelił dla Pelikana MafefłSZ Klysiak.

przed przerwą znów najwięcej czujności
wykazał w polu bramkowym Krysiak. Po
rzucie wolnym Gawrysiaka piłkę wybił
bramkarz, a on ponownie wpisał się na listę
strzelców.
W drugiej części meczu ponownie przewaźały ataki Pelikana. W 40. minucie po raz
pierwszy w li&e wojewódzkiej trafił Jakub Łazęcki, który w,ykorzystał zamieszanie pod bramką. Wynik na 4:0 ustalił
w 47. minucie Kosiorek, który dostał de>kładne podanie od Krysiaka i w sytuacji ,jeden na jeden" nie dał bramkarzowi szans.
Przy tak wysokim wyniku trener postan<>wił dokonywać sukcesywnie zmian. Boisko
opuszczali podstawowi gracze stanowiący
o sile ofensywnej ekipy. Na boisku pojawiło się aź siedmiu rez.erwowych, ale tu już
mecz rńe wyglądał tak dobrze. Gra się wyrównała i goście częściej atakowali. Zdołali

Łowicz
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•

Na „siedem z minusem"
• PELIKAN Łowicz - UNIA Skierniewice 7:1 (2:0)
1:0- Konrad Wisiński (5), 2:0-KrzysztofByczek (23), 3:0- Konrad Wisiński (51 ),
4:0 - Konrad Wisiński (55), 5:0 - Miłosz
Pisarkiewicz (65), 6:1 - Michał Karmelita
(75), 7:1- Maciej Jaros (78 kamy).
Pelikan: Antosik - Wójcik, Mitrowski,
Czerbniak, Sumiński (55 Janik)-Onis7k (46
Bukowski), Karmelita, Byczek (62 Pisarkiewicz), Grenda (70 Motylewski) - Kardjalik (58 Jaros), Wisiński.
Łowicz, 21 września. Gdybyw szkolnej skali ocen była cenzwka wyższ;J. od 6, to
w miniony czwartek, za derbowy pojedy.nek z Unią, podopiecmym trenera Arb.Jra
Balika należałaby się ,,filódemka" (z malutkim minusikiem z straconą bramkę...). Bo
nie tylko strzelili właśnie tyle goli rywalowi,
ale równieź zaprezentowali ładny, agresywny futbol, zupełnie nie przypominający wła
snych dokonań z poprzechrich dwóch kolejek A przecieź Unia, choć to beniaminek,
potrafiła w ostatnim swym meczu bezbram..
kowo zremisować z mocnym jak zawsze
łódzkim Widzewem. Dlatego, przed zawe>dami łowicki szkoleniowiec wcale nie był
pewny zwycięstwa.
Tuż przed pierwszym gwizdkiem sę
dziego, młodzi gracza Pelikana otrzymali
nowe, efektowne stroje odfinny ,,Budowa''.
I moźeto ich natchnęło do lepszej gry, bojuż
w 5. minucie prowadzili. Konrad Wisiń
ski dostał ładne, krzyżowe podanie z głębi
pole, uprzedził obrońców i uderzeniem
z lewej nogi nie dał szans bramkar.rowi. Ten
gol uspokoił ale i trocQę uśpił ,,Ptaszki".

Młodzi gracze

Wprawdzie to oni prowadzili grę, jednak
niepotizebnie inicjatywę oddawali gościom.•
Decydującym o losach spotkania było tralienie Krzysztofa Byczka z 23. minuty.
Nasz pomocnik ładnie przebiegł z piłką
wzdłuź linii pola karnego, po czym nie sygnalizowanym strzałem pizy słupku podwyższył prowadzenie. Dwubramkowa przewaga zniechęciła gości do walki o korzystny
rezultat, stą:i co raz więcej e>Pzji dla gospodarzy. Kolejne gole padały po prz.eiwie.
Najpierw Wisiński wykończył ładny rajd
stopera Kamila Mitrowskiego, który
podciągnął do kóńcowej linii i wyłoźyłkole
dze piłkę na czternasty metr. Potem znów
na listę strzelców wpisał się Wisiński, a w
65. minucie swojego gola zdobył debiutant .
Miłosz Pisari<iewicz. Otizymał dobrep<>danie od partnera, wyszedł sam na sam·ze
skierniewickim golkiperem i szansy nie zaprzepaścił. W 69. minucie za fuul Piotra
Antosika w polu karnym goście mieli ,jedenastkę", którą zmarnowali, a honorową
bramkę zdobyli w 71. minucie - piłka po
strzale z piętnastu metrów i rykoszecie przeleciała pod rękami naszego bramkarza. W
75. minucie mów odpowiedź miejscowych.
Michał Kannelita rozegrał piłkę z Wisiń
skim, a potem silnym uderzeniem wpisał się
na listę strz.elców. Siódmego gola zdobył Maciej Jaros. Był to niejako prezent od kolegów na imieniny, bo nasz napastnik dostał
szansę strzelania rzutu karnego, podyktowanego za fuul naKannelicie.
Dobry mecz gospodaizy, w którym ,,Baliki" zagrali tak ja chciałby tego trener - z
zębem, szybko i skutecznie.
BoB

Pelikana zagrali w nowych, efektownych' strojach ZPN Budowa.

Piłka nożna

Siła ·

- wojewódzka liga "MichałQwicza"

tylko do przerwy

•UKS SMSLódź- PELIKAN Łowicz
7:1 (2:1)
l :2 - Konrad Wisiński (35).
Pelikan: Antosik - Wójcik, Mitrowski,
Cz.erbniak (55 Janik), Sumiński- Jaros (55
Pisarlciewcz), Karmelita, Byczek, Grenda (70
Motylewski) - Kardjalik, WISiński.
Łódź, 23 września. Jestem wdowo/ony z pierwszej polo'!VY. W meczu z najleps?4
w kraju drużyną w tym roczniku pnez 40
minut toczyliśmy wyrównanypojedynek. Ale
w drugiejpołowie moim graczomjuż z.ahraldo sił a rywal, pokazał klasę - tak o sobotnim meczu w skrócie opowiadał trener Artur Balik. Gracze Szkoły Mistrzostwa
Sportowego to w tej chwili nieformalny
mistrz Polski. Bo to właśnie SMS w sierprńu wygrał coroczny Turniej Nike dla młe>dzieży w tej kategorii wiekowej. Trudno się
:zresztą temu dziwić, skoro w tej drużynie
grają wyselekcjonowani, najbardziej uzdo!nieni młodzi piłkarze w kraju

„

kiper gospodarzy. Skuteczniejsi byli gospe>darze. W 10.minucieakcjalewąstroną,ograni
defensorzy Pelikana, podanie na pnedpole
bramki Piotra Antosika i pewny strzał
łodzianina otwiera wynik meczu. W23. minucie przegrywaliśmy 0:2. 'h:J.ów nieporozumienie w obrorńe i znów Antosik musi
wyciągać piłkę z siatki. Po tym golu miejscowi nieco spoczęli na laurach, a do roboty
zabrali się białe>-zieloni. No i w 35. minucie
zdobyliśmy gola kontaktowego. Swojąszyb
kość wykorzystał Konrad Wisiński, który przedryblował obroń~ wyszedł sam na
sam z bramkarzem i wykorzystał swoją
okazję. Zapachniało niesPocfu.anką!

Jednak po przerwie grali juź tylko miejscowi. Zdobyli pięć goli w tym co najmniej
dwa po naprawdę banalnych błędach defensywy ,,Ptaków". Duźo pracy miał Antosik,
który uwijał się jak w ukropie, ale nawet
kiedy próbował odbijać strzały rywali, ci
byli szybsi i skutecznie wykańczali swoje
· akcje

Przed stratą bramki Pelikana uratował słupek W 12. minucie Kosiorek bardzo de>brze dograł piłkę do Pabyka Pomianowskiego, ale ten nie wykorzystał sytuacji
sam na sam z bramkarzem. Prowadzenie nawetw68. minuciestrzelićhonorowąbram
łowiczanie zdobyli w 15. minucie. Rzut · kę. Cieszy pierwsze zwyciey;two w lidze
Mimo,źełowiczanieprzyjechalidoŁodzi
wolny z trzydziestu metr(>w wykonywał wojewódzkiej młodego Pelikana i teraz cze. popewnąporaźkę,towłaśnieonijakopierwPorażkawysoka,niejako,,zaplanowana".
Piotr Gawrysiak i po jego uderzeniu piłka kamy na następne punkty w Skierniewicach si mieli idealną okazję do objęcia prowadze- W tej lidze nikt nie dotrzyma kroku SMS:wpadła pod nogi Mateusza Krysiaka, iPabianicach.
rńa. W 2. minucie Kamil Kardjalik uciekł owi. My chociaź próbowaliśmy ...
który z bliskiej odległości trafił do siatki. Tuż
BoB
Zhigniew Łaziński obrońcom,jednakjego uderzenie obronił gol-
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.1u2 OTWARTY NOWY

SK~D

•!• glazurę, terakotę, kleje, fugi
•!• sanitarne:

(po byłym GS)t tel. (0-24) 277·9Q·53

• MATERIAŁY
OFERUJEMY
BUDOWLANE
• WĘGIEL
• WYROBY
• PASZE
• NAWOZY HYDRG HUTNICZE
• PIECE C.O.
• ogrodnicze
• SKUP ŻYWCA„
• rolnicze

Zapraszamy również do D11bkowic Górnych
Znajdq 11111 Plllislwo SZEIOKI ASORTYMENT NAWOZOWY

wkonkurencyjnych cenadt ·

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

.

orazMATERIAlY IUDOWlANE, PASZE, OPAŁ

Dowóz oraz rozładunek HOS Tel. 046 838-90-46

SALETRA

Eko Groszek wor~:;:"Y
Miał wysokokaloryczny

SALETRZAK
MOCZNIK

9
8AUTECHNIK

Jastrzębia 95
Tel. (046) 837:-15-89, 837-14-10 ~

"ta

2005

7000

5

25000

FIAT Panda 1,1 Actual UWAGI: 2 x poduszka powietrzna,
immobilizer, szyby sterowane elektrycznie, firmowy
samochód demonstracyjny

2005

czeiwony

10500

5

24500

FIAT Seicento 9,9, immobilizer

1998

stalowy metalik

186 ooo

3

6800

FIAT Tempra 1,6

1993

grafit metalik

148 ooo

4

7 500

FIAT Siena 1,6 HL

1998

100410

4

11500

30000

2

400

czeiwony -

FIAT 126p

1994

szary

AUDI 80 2,0

1992

granatowy

178 OOO

4

9 200

POLONEZ Atu 1,6

1996

zielony metalik

96 OOO

4

3 500

~~20~07 (i)(Sl[il(D[b ej)

• grupy max 6-osobowe
• zakres podstawowy, rozszerzony
• profesjonalne warunki i wyposażenie
• 2 godziny tygodniowo
• od 1 października 2006
• zgłoszenia do 15 października 2006
NOWA SIEDZIBA SZKOłY

99-400 Łowicz,

ul. Blich

Jastrzębia

95

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

~

·.··:· Informacje: tel. O601 283 421, 046 837 95 16,:· 046 837: 37 ,1O,..:
Łowicz,

NAJ\V~ŻSZA JAKOŚĆ

NAJNIZSZA CENA

.,,- PRZYJMUJEMY SAMOCHODY UŻYWANE DO KOMISU
.,,- ODKUPUJEMY SAMOCHODY UŻYWANE
./ PRZYJMUJEMY SAMOCHODY UŻYWANE W ROZLICZENIU,
PRZY WYMIANIE NA SAMOCHÓD NOWY LUB UŻYWANY

. ZAPRASZAMY: ·pn.-pt. w godz. 8-17; sb. w godz. 8-1~ ': ·

OLEJ opi•towv
M

Kaźmierski
114
Tel. (0-46) 837M-111-712UHA„~

Klimkiewicz,
ul. Łęczycka

Łowicz,

immobilizer, szyby sterowane elektrycznie, firmowy
samochód demonstracyjny

POLMOBLICH,

KOSTKA ... w ciągłej
ORZECH .,. sprzedaży

rt:'
• nawozy inne
"l\~~o ·
•węgiel
"~" &(l.
• miał
se"1.$'fł
• koks
• grosze~ EKO

Zapraszamy wgodz. 7.00·18.00, soboty 7.00·16.00~
FIAT Cinquecento 700
FIAT Panda 1,1 Actual UWAGI: 2 x poduszka powietrzna,

,

KIERNOZIA ul. KOŚCIUSZKI 5

Łódź

+ W~GIEL kostka, orzedi, miały
Iii
+ EKO·GROSZEK workowany
..... l!J
+arazNAWOlY
"" •· ·
a wszystko to wbard10
atr0cyj1ych cenadl !!! Tel. 046 330-22-55

POLECA:

1

SKŁAD PHU LIDER

drewno, cegły, stal, cement, wapno, piasek do tynków,

l.owicz, Nadbzurzańska 41, tel.

,

OTWARTY

Anna AGRO·BUD oferuje Państwu
+MATERIAŁY BUDOWLANE
zł

ł.OWICZANIN

NOWO

:

NA ULICY SKl:ADOWEJ

cement li od 295
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Tenis ziemny- turniej z okazji 52-/ecia Ł TT

e

SPORT

Piłka nożna

•

SPORT

- 7. kolejka Klasy

29

Okręgowej

DUZA FREKWENCJA • Pl~KNA POGODA Astro dobrze do przerwy
Łowicz, 17-23 września. Tradycyjnie
na23kró::zmie se.ronuletniegonakortach pizy
ul. Powstańców 1863 roku obył się Turniej
Tenisa Ziemnego z okazji ,,52-lecia Tenisa
w Łowiczu". Podobnie jak w ubiegłym roku
mógł mieć powody do zadowolenia prezes
Łowickiego Towaizystwa Tenisowego-Ryszard Gardener senior, bowiem do rozgrywek zgłosiło blisko trzydziestu tenisistów. '.Zawody odbyły się przy pięknej pogodzie i trwały prawie cztery dni. Mecze
finałowe z.ostały pa.ełoż:one na drugi weekend, ponieważ było bardz.o dużo spotkań
w fa:zie grupowej. Rywaliz.owano w czterechgrupach,adwóchnajlepszych:mwodników awansowało do ćwierćfinałów. W turniejudeblowymzagrałodziesięćparwdwóch
grupach, a najlepsi spotkali się w finale.Do
ćwierćfinałów awari'lowało tu.ech tenisistów
z Łowicza Rysz.ard Gardener, po probiemachzłokciem,przegrałzDanielem Grzywaczem 4:9. W półfinale Grzywacz prz.e-

2. Kieysztof K11clńs"Ki
~-Paweł Kowalski
4. Mirosław Dylik

Najlepsi debliści: Ryszard Gardener
(z prawej) i Waldemar Zemło.
grał z Pawiem Rojkiem i ostateC'znie :zajął
czwarte miejsce (po losowaniu). Dość zaskakującej porażki w ćwierćfinale domał
Marcin Lesiak, który miał już trzy piłki
mecwwe i zszedł pokonany przez Arkadiusza Janiaka. Łowiczanin był bardzo
niezadowolony z tego występu i stwierdził, że był to jego najgorszy mecz w tym
turnieju. Wcześniej w meczach grupowych
spisywał się znakomicie, nie doznając :żad
nej porażki.W fiale spotkali się zawodnicy
z Głowna i tu górą okazał się Rojek, który
pokonałdużostarszegoodsiebieJaniaka9:2.
W turnieju deblowym w finale spotkali się

' łowiczanie. I tu była mała niespodzianka.
Para Andrzej Biernacki i Wojciech Pietrzak musiała uznać wyższość doświad
czonego duetu prezesów ŁTI Waldemara żefnlo i Ryszarda Gardenera, przegrywając 3:9.
• GRY SINGLOWE:
. Bardzo dobrze w eliminacjach radził
Cugi;
sobie Marcin Lesiak.
l. Marcin Lesiak
5 S 5:0

Lekka atletyka - Mistrzostwa Makroregionu Miodzików

Na Mały Memoriał
Łódi; 16 wrzaśnla. Na nie tak dawno
~ s1adiooie lódzXiego AZS od-

5 4 4:1
5 3 3:2
5 2 2:3

•ASTRA Zduny- WIDOK Skierniewice 1:4 (1:0); br.: Rafał Bończak (42)
- Łukasz Kowalik (50), Budek (56), Sto5. Marek Niewiadomski
S I 1:4 czyński (66) i Dominik Czeczko (77).
5 o 0:5
6. Andnej Bucki
Astra: Koza - Werwiński, Gabriel
Grnpall:
Ochmański, Zrazek, Krakowiak - Kubiak,
4:1 Dylik, Wiśniewski, Lis (46 Dobrzyński) _-·
1. Ryszard Garoener
g. Radosław Kucharski
4:1 Mariusz Ochmański (70 Plusz.ka), Bończak.
3:2
~- Roman Dylik
Zduny, 23 września. Bramka strzelo4. Tomasz Niedziela
2:3 na tuż przed przerwą dawała gospodarzom
S. Zbigniew Gajewski
1:4 nadzieje na korzystny wynik w meczu
6. Paweł Sekuła
0:5 z Widokiem, ale goście wyrównali szybko
Grnpam:
po pr=wie i w niedługim czasie strz.eWi
5 5 5:0 kolejnego gola Niepowstał.o nam nic innel. Paweł Rojek
5 4 4:1 gojakzaatakować-powiedział trener Astry,
2. Daniel Grzywacz
3. Robert Klemp
5 3 3:2 Piotr Zrazek. Odkryliśmy~ i dostaliśmy
4. Mariusz Cznłek
5 2 2:3 niestety Iwlejne „ trafienia "...
5 1 ] :4
5. Dawid Cieśla
• GKS Głuchów - ORZEŁ Nieborów
5 o 0:5 0:3 (0:0); br.: Patryk Woźniak (70 kamy)
6. ~sztof Gajda
i Przemysław Pomianowski 2 (90+3 i 90+4).
Grupa IV:
Głuchów, 24 września. Co prawda
r. Zbigniew Rojek
4 4 4:0
2. Arkadiusz Janiak
4 3 3: 1 nominalny czas w:y już dawno minął, ale
3. Łukasz Gardener
4 I I :3 sędzia meczu nie kończyŁ W doliczonym
4. Jacek Okoński
3 l 1:2 czasie najpierw dwukrotnie do protokołu
5. Andrzej Biernacki,
2 O 0:2 wpisał się Przemysław Pomianowski,
Mecze ćwierćfinałowe: Daniel Grzy- a w 95. minucie bramkarz Orla- Kamil Karwacz - Ryszard Gardener 9:5, Paweł melita, obronił jeszcz.e rzut kamy.
•CZARNIBednary-LAKfOZAŁysu
Rojek- Radosław Kucharski 9:4, Zbigniew Rojek - Krzysztof Kuciński 9:3, kowice 0:3 (0:1); br.: Pietrzak 2 (22 i 72)
Marcin Lesiak - Arkadiusz Janiak 8:9 i Leszek Boczek (80).
Co prawda mecZ ten miał być rozgrywa(6:8). Mecz.e półfinałowe: Daniel Grzywacz - Paweł Rojek 1:9, Zbigniew Rojek ny wstępnie w Łyszkowicach, ale zamie- Arkadiusz Janiak 6:9. Mecz finałowy: niono gospodarzy. Jak się olamiło nie przeszkodziło to ekipie trenera Stanisława NezPaweł Rojek - Arlcadiusz Janiak 9:2.
dropy
wygrać! I to jak efektownie...
• GRY DEBLOWE:
• ORLĘTA Cielądz - POGOŃ Beł
~
l. Pietrzak, Biernacki
4 4 4:0 chów 2:2 (0:2); br.: Łukasz Gontarek 2
2. Cieśla, Krzeszewgki
4 3 3: I (72 i 81) - Tomasz Małkus (30) i Piotr
3. Markowski, Niewiadomski 4 2 2:2 Bombała (41).
4. Dylik, Dylik
4 ł U
5. Bucki, Niedziela
4 O 0:4
Piłka nożna - 7. kolejka
Gmpall:
l· Gardenet, żemło
3 3 3:0
2. Janiak, Rojek
3 2 2:1
3. Lesiak, Motyliński
3 I 1:2

41,98 s swój rekool życiowy. Omacm to,
it podopiecmy 1mlela Jacka Sz:waroc..
l;Jyly się Mistrzostwa Makroregionu Mło- kiego wywalczył sobie prawo startu
3 O 0:3
dzików w lekkiej atletyce (w zawodach w Małym Memoriale im. Janusza I<usociń-' 4. Kucharski, Kucharski
Mecz o 3. mirjsce: Paweł Rojek, ArkJt..
Udział wzięli mwodoicy z woj. lódzXiego ~
iświętolazyskieg)..abmdzodobrz.ewtych
,,z;ciówkę" pobił także na dystansie diusz Janiak - Jarosław Krzeszewski,
zawodach ~ się zawodnicy 1000 m Witold Kapusta (3:52,04 min), Dawid Cieśla 9:6. Mecz finałoW)': RyUKS ledynka Łowicz. P8Mlł Wróblew alepodopiecmytmlet:a Walden181'8 Kre- szanł Gardeoer, Waldemar Żemło- Wojsld okamłsięnajlepszym wbieguna300m la brązowy medal MMM paegmljednak ciech Pietnak, Andnej Biernacki 9:3.
pcrez płolki, bijąc jednocześnie z ~ o 0,02 s.
Zhigniew Łaziński
(p)
---~-

/Tenis

stołowy -

1. kolejka Ili ligi mężczyzn

W derbach iednak Księiak
• UKS Beclnary- UMKS KSIĘŻAK
Lowicz4:10
Bednacy: Przemysław Myczka 2, Piotr
Ucz.ciwek I, Łukasz Bakalarski I i Mariusz
Tataj oraz Mateusz Rudak.
Księżak: Cezary Znyk 3, Maciej Pytkowski 3, Piotr Podsędek 2, Paweł Wójcik
i Mateusz Podsędek oraz deble Znyk - Pytkowski oraz Podsędek- Wójcik.
Bednary, 24 września. W derbowym
spotkaniu w pingpongowej m lidze lepsi
okazali się pingpongiści z Łowicza Co prawda mecz z UKS Bednary(grający trener Piotr
Uczciwek) był bardz.o wyrównany, ale jednak zdecydowane zwycięstwo odnieśli na

4. Czarni Reda.ary (2)

7 15 lł...11

5. Orzeł Nieborów (5)
6. Jutrzenka Drzewce (10)
7. Macovia Maków (lł) ·

7 13 14-7
6 9 15-18'

8. Pogoń Bełchów (7)
9. Białka Biała Rawska
Jł.AstraZduny(S)
11. Sokół Regnów (9)

(6)

7 9 12-18
7 8 U-17
7 7
7 6
6 6

9,19
9-16
9-20
7-15
8-l8.
7-22

12. Lakttza Łyszkowice (14) 7 6
13. Orlęta Cielądz (13)
6 4
14. GKS Głuchów (12)
7 4
W 8. kolejce skierniewickiej klasy okrę
gowej w weekend 30 wrz.eśnia - 1paździer
nika zagrają: sobota - godz. 15.00: Widok
Skierniewice- Sokół Regnów, niedziela-godz.
11.00: Białka Biała Rawska- Unia II Skierniewice, godz. 14.00: Orlęta Cielądz- GKS
Głuchów, godz. 15.00: JutrzenkaDrzewceAstra Zduny i Or7.eł Nieborów - Pelikan Il
Łowicz. Mecze: Macovia Maków - Laktoz.a Łyszkowice i Pogoń Bełchów - Czami
Bednary przełoż:ono na 11 listopada.
Paweł A. Doliński

skierniewickiej klasy A

Witonia po raz szósty

7. kolrjka: Witonia Osiek - Sobpoł Konopnica 4: 1, Pogoń Godzianów - Kopernik
Kiernozia 1:2, LKS Grabice- Torpedo Celinów 6:4, Juvenia Wysokienice- Dar Placencja 2: I, Jutrzenka Mokra Prawa - Manchatan Nowy Kawęczyn 3:1, Muskador Wola
Pękoszewska - Sierakowianka Sierakowice
5:2, GLKS Wołucz.a - Olimpia Chąfillo I :3.
l. Witonia Osiek (I)
7 19 22-8
2.KopernikKiemozia(3) 7 16 19-9
3. Juvenia Wysokienice (4) 7 16 16-11
4. Pogoń Godzianów (2)
7 · 15 30-15
5. LKSGtabice(6)
7 13 21-16
6. Sobpol Konopnica (5)
7 12 I4-11
7. Jutrzenka Mokra Pr. (9) 1 10 19-17
8. Olimpia Chąśno (10)
7 9 19-22
9. Torpedo r.etinów (7)
7 9 I6-21

Piłka nożna

10. Sierakowianka (8)
7
11. Manchatan N. Kaw. (11) 7
12. GLKS Wolucza (12)
7

7 12-20'
4 10-23
4 13-26

13. Dar Placencja (13)
7 4 14-l!
14. Muskador Wola Pęk. (14) 7 3 14-22
Mecze 8. kolejki odbędą się w niedzielę
I października: godz. 11.15: Dar Placencja
- Pogoń Godzianów, godz. 15.00: Sierakowianka Sierakowice-GLKS Wołucza, Manchatan Nowy Kawęczyn - Muskador Wola
Pękoszewska, Kopernik Kiernozia -Jutrzenka Mokra Prawa, Sobpol Konopnica-Juvenia Wysokienice i LKS Grabice - Witonia
Osiek. Mecz: Torpedo Celinów - OlimP.ia
. Chą5no przełożono na 11 listopada, godz.
11.00.
Paweł A. Doliński

- skierniewicka klasa B

Lepsza Victoria z Bielaw

wyjeździe łowiczanie.

W UMKS Księżak przed tym sezonem nastąpiły spore zmiany ... Z klubem
pożegnał się trener Krzysztof Placek,
który wraz ze swoim synem - Jakubem
w tym sezonie reprezentują barwY drugoligowego skierniewickiego Legionu.
Z kolei po kilku latach do łowickiego klubu powrócili Cezary Znyk (w ostatnich
latach grał w Bednarach) i Maciej Pytkowski (ostatnio grał tylko w łódzkiej 2. UMKS Księżak LQwicz
amatorskiej I lidze).
Burza Pawlikowice
I . kolejki: Legion Il Skierniewice - MKS 4. Omega Kleszczów
Jedynka Il Łódź 2:10, PKTS Pabianice 5. PKTS Pabianice
- Włókniarz II Pabianice 9:9, UKS Bednary
Włókniarz li Pabianice
- UMKS Księżak Łowicz 4:10, Omega 7. Macovia Maków
Kleszczów - Macovia Maków 10:5, Burza 8. Opoka Zdµńska Wola
Pawlikowice - Opoka Zduńska Wola 10:4.
UKSBednary
I. MKS' Jedyńka Tl Łódź
l Ż Hl-2
10. Legion n Skierniewice

Ekipa Pogoni Bełchów wygrywała już
w Cielądzu 2:0, ale ostatecznie mecz ten zakończył się podziałem punktów.
•UNIA n Skierniewice-JUTRZENKA Dn:ewce 2:0 (0:0); br.: Lipiński (78)
i Siudek{90).
• SOKÓŁRegnów-MACOVIAMa
ków 0:5 (0:2); br.: Paweł Winciorek 3 (24,
55 kamy i 80), Cybula (30) i Jacek Gędek
(75).
• PELIKANilLowicz-BIALKABiala Rawska 5:0 (0:0). Więcej o tym meczu
czytaj na str. 31.
1. Pelikan. li Lowlcz (1)
7 21 36-2
2, Unia II Skierniewice (3) 7 18 2-0-5
3. Widok Skierniewice (4) 7 15 25-Jl

l
I
1
l
I
I

2 10-4
2 10-4
2 10-5
I 9-9
I 9-9
O 5-10

I O 4-10
l o 4-10
1 o 2-10

Mecze 2. kolejki ID ligi odbędą się w
8 października o godz. 12.00:
MKS Jedynka Il Łódź - PKTS Pabianice,
Włókniarz IT Pabianice - UKS Bednacy,
UMKS Księż.ak Łowicz - Burza Pawlikowice i Opoka Zduńska Wola-OmegaKleszczów. Natomiast mecz: Macovia Maków Legion Il Skierniewice odbędzie sięw czwartek 5 pilździemikio godz 18:00.- •
niedzielę

wf

• Skierniewicka Klasa B - grnpa /;
W meczu na szczycie klasy B dotychczasowy lidcr - Start przegrał z Zł~owie
Kościelnym z Naprz.odem Jamno 3:4 (2:2),
a bramki dla zespołu prez.esa Grzegorza
Kapusty zdobyli: Radosław Kosiorek,
Radosław Sut, Maciej Sut i Łukasz
Bednarek.
5. kolejka: Vagat Domaniewice - Ziyw
Wygoda 1:4, FenixBoczki-Ołympic Słupia
2: 1, Start Złaków Borowy - Naprz.ód Jamno 3:4, Victoria Bielawy-Victoria '.labostów
2: 1, RTS Gągolin - Rawka Bolimów 2:5.
I. Victoria Bielawy (3)
5 1O 9-6
2. Naprzód Jamno (4)
5 9 I0-8
3. Start Zlaków Borowy (l) 5 9 14-7
4. Rawka Bolimów (5)
5 8 I O- 7
5. Victoria Zabostów (2)
5 7 10-8
6. Fenix Boczki(&)
4 7 5-3 ·
7. Zryw Wygoda (9)
5 6 10-16
8. Vagat Domaniewice (6)
5 4 7-11
9. Olympic Słupia (7)
5 4 9·11
IO. RTS Gągolin (IO)
4 3 9-16
w -6.K:o1ejee klas{B w nie&ielę I paź:

dziemika zagrają: godz. 11.00: Ziyw Wygoda- Fenix Boc:zki, Rawka Bolimów- Vagat
Domaniewice, Victoria Zabostów -RTS Gą
golin, godz. 14.30: Start Złaków Borowy
- Victoria Bielawy i godz. 15.00: Naprz.ód
Jamno - Ołympic Słupia.
• Skierniewicka Klasa B - grnpa D:
5. kolejka: Olimpia Paprotnia - Lesiew
Wólka Lesiewska 2:0, Wulkan Wólka Lesiewska - Victoria Chrząszczew 2:2, Sokół Księża Wola - Miedniewiczanka Miedniewice 0:5, Wola Wola Chojnata - IskraDobropasz Babsk 4:1. Pauza: Toipedo II
Celinów.
„
l. Wola Wola Chojna ta (3)
3 9 14-4 •
2. Olimpia Paprotnia (4)
~ 9 11-4
3.. Victorią Chrząszczew (I) 4 8 12-4
4. Wulkan Wólka Les. (5)
4 7 9-4
5.. M1edniewiczanka (6)
5- 7 15-9
6. lskf.a-Dobropasz Babsk (2) 3 6 7-6
7. Sokół Księża Woła (7)
4 I 5-18
8. Torpedo li Celinów (8)
3 I J.' 12
9. Lesiew Wólka Lesiewska (9)4 O 3-1&
- • • - ·•
Paweł A. Dolińs/d
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ZNOWU B.IEGALI NA BtONIACH

Dziewczęta

ze szkól podstawowych.

Dziewczęta

ze szkól gimnazjalnych.

17
1. SP Nowe Zduny
16
2. SP l Łowicz
16
SP 4 Łowicz
13
4. SP 3 Łowicz
13
SP Błędów
13
SP Kocierzew
13
SP Popów
12
8. SP Łyszkowice
12
SP Oszkowice
Il
10. SP 7 Łowicz
IO
11. SP Zielkowice
9
12. SP Kiernozia
8.
13. SP Domaniewice
8
SP Stacblew
7
15. SP Bąków
6
16. Pijarska SPKP Łowicz
6
SP Bocheń
6
SP Niedźwiada
5
19. SP Nieborów
2
20. SP Bielawy
2
SP Waliszew
• POWIATOWA GIMNAZJADA
.
SZKOLNA:
ImęwcWą: 1. Nina Łazęcka (GP 3
Łowicz) 2:42,13 min, 2. Paulina Bursiak
(GP Waliszew) 2:44,69 min, 3. Maria Jaśniewska (GP Bielawy) 2:46,69 min,
4. Honorata Kwestarz (GP Domaniewice),
5. Sylwia Dudzińska (GP 3 Łowicz), 6. Justyna Wojda (GP 3 Łowicz), 7. Anna Wiśnie\Yska (GP Bielawy), 8. Dominika Woź
niak (GP Błędów), 9. Monika Czyż (GP 1
Łowicz), 10. KatarzynaPieniąż.ek (GP Kiernozia).

18
I. SP Nowe Zduny
14
2. SP Łyszkowice
13
3. SP 1 Łowicz
13
SP Kiernozia
12
5. SP 4 Łowicz
IO
6. Pijarska SPKP Łowicz
1O
SP Bielawy
IO
SP Kocierzew
10
SP Nieborów
9
10. SP 7 Łowicz
9
SP Błędów
9
SP Popów
8
13. SP 3 Łowicz
8
SP Stąchlew
8
SP Zielkowice
7
16. SP Bąków
7
SP Niedźwiada
7
SP Oszkowice
6 Chłopcy ze szkól gimnazjalnych.
19. SP Domaniewice
6
SP Gaj-Wojewodza
18
1. GP Bielawy
4
21. SP Waliszew
15
2. GP Błędów
Chłopcy: 1. Sebastian Wilk (SP 1
15
GP Nowe Zduny
Łowicz) 3:47,67 min, 2. Krzysztof Mi14
4. GP 1 Łowicz
chalak (SP Łyszkowice) 3:52,06 min, 3.
14
GP 3 Łowicz
Artur Rybus (SP Nowe Zduny) 3:56,08 6. GP 4 Łowicz
12
min, 4. Mateusz Ciężarkiewicz (SP Nowe 7. GP Kiernozia
11
Zduny), 5. Konrad Targaszewski (SP
11
GP Popów
Popów), 6. Dominlk Papiernik (SP Ko- 9. GP Koc.ierzew
11
cierzew), 7. Kamil Dudziński (SP 3' l O. GP Domaniewice
IO
Łowicz), 8. Marcel Ołubek (SP 7 Łowicz),
IO
GP Łyszkowice
9. Adrian Ul~towski (SP Oszkowice), 10. 12. GP Waliszew
7
Mai:cel Sujkowski (SP 4 Łowicz).
7
Pijarskie GKP Łowicz
Chłopcy: I. Witold Kapusta (GP 1
Łowicz) 3:15,55 min, 2. Adam Rosiński
(GP Łyszkowice) 3:21,98 min, 3. Krzysztof Rykowski (GP 1Łowicz) 3:22,96 min,
4. Rafał Gołębiowski (GP Popów) 3:24,30,
5. Maciej Pieklak (GP 4 Łowicz) 3:25,86
min, 6. Rafał Pająk (GP Łyszkowice),
7. Dawid Dąbrowski (GP Kocierzew), 8.
Piotr Kaźmierczak(GPBłędów), 9. Krzysztof Zieliński (GP 4 Łowicz), 10. Przemysław Sobieszek (GP Popów).
16
I. GP Błędów
15
2. GP Kocierzew

ŁOWICZANIN

VII Małe Biegi Jesieni ~Nowego Łowiczaninan

Biegi przełajowe - IV Indywidualne Mistrzostwa.Powiatu Łowickiego

Łowicz, 20 Wl78Śnia. Na tradycyjnej
trasie położonej na łowickich Błoniach odbyły się N Indywidualne Mistnostwa Powiatu Łowickiego w biegach pnełajowych,
a w zawodach organizowanych przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
w Łowiczu oraz OSiR wystartowało tym
razem blisko czterystu młodych lekkoatletów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Najlepszych
pięciu zawodników w poszczególnych biegach zakwalifikowało się tym samym do
finałów wojewódzkich.
• POWIATOWE IMS:
Imęwa.{tll: 1. Klaudia Markowska
(SP Nowe z.duny) 2:54,76 min, 2. Katarzyna Strugacz (SP 7 Łowicz) 2:55,40
min, 3. Monika Zimna (SP 4 Łowicz)
2:55,92 min, 4. Justyna Supera (SP Łyszko
wice) 2:56,58 min, 5. Aleksancha Kutkowska (SP Kiernozia) 3:00,32 min, 6. Kamila
Pach (SP Nieborów) 3:01,73 min, 7. Halszka Kalińska (SP 3 Łowicz) 3:02,12 min, 8.
Agata Antos (SP Zielkowice) 3:03,05 min,
9. Martyna Furman (SP Błędów) 3:05,88
min, 10. Weronika Walisiewicz (Pijarska
SPKP Łowicz) 3:06,72 min.
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14
3. GP 1 Łowicz
14
GP Nowe Zduny
13
5. GP Bielawy
12
6. GP 4 Łowicz
12
GP Domaniewice
12
GP Kiernozia
11
9. GP Waliszew
10
10. GP Łyszkowice
6
11. Pijarskie GKP Łowicz
6
GP Popów
5
13. GP 3 Łowicz
• POWIATOWAIJCEAUADASZKOLNA:
~: 1. Justyna Płacheta (II
LO Łowicz) 2:39,30 min, 2. Anna Markowska (I LO Łowicz) 2:41,43 min,
3. Sylwia Woźniak (III LO Łowicz)
2:44,32 min, 4. Joanna Piórlmwska (II LO
ŁQwicz) 2:48,70 min, 5. Karolina Sumińska
(II LO Łowicz) 2:51,85 min, 6. Joanna Siekiera(ZSP 2Łowicz)2:53,18 min, 7.Paulina Kucharska (I LO Łowicz) 2:53,18 min,
8. Edyta Tomaszkiewicz (II W Łowicz)
2:54,15 min, 9. Ewa Kępka (I W Łowicz)
2:57,40 min, 10. Natalia Miazek (I LO
Łowicz) 2:59,59 min.

Olimpijs~ie

bieganie

Łowicz, 24 Wl78Śnia. Juź tradycyjnie
od siedmiu lat Łowickiemu Pólmaratooowi
Jesieni towarzyszą Małe Biegi Jesieni ,,Nowego ŁowiC711nina". Organizatorami :zmagań młodzieży, jak zwykle byli: nasza redakcja, Powiatowy SZS w Łowiczu i OSiR
Łowicz, a zawody od czterech lat rozgrywane sąw fonniesztafetolimpijskich. Wc:reśniej były to biegi indywidualne. Każda szkoła z powiatu łowickiego miała prawo wystawić swojąreprezentację~sięzczte

rech zawodników, któxzy mieli do pokonania kolejno dystanse 800, 4oo, 200 i 1OO m.
Oczywiste jest tutaj, że kto ma dobrze biegających zawodników na 800 i 400 metrów
to wygrywa zawody. Jeśli oni wypracują
przewagę na pierwszych dwóch zmianach,
to praktycznie jest to ciężkie do odrobienia
W czterech biegachnastadiooiełowickie
go OSiR wystartowało 36. druźyn. W ubiegłymroku frekwencjabyła wyższa(48. ekip).
Łatwo policzyć, że łącznie swoich sił spróbowało 136. młodych biegaczy ze szkół
podstawowych i gimnazjalnych.

Na podium

dziewczęta

ze szkól pod-

sta~.

nazjum w Domaniewicach (nauczyciel w-f
Mieczysław Szymajda).
Faworytami wśród chłopców w stawce
dziesięciu ekip byli oczywiście uczniowie
z GP 1 z Łowicza. Podopieczni Waldemara Kreta (Witold Kapusta, Krzysztof
Rykowski, Paweł Wróblewski i Paweł Kosiacki) dobiegli z przewagą siedmiu sektmd
nad sztafetą z GP Bielawy (nauczyciel w-f
Artur Tokarski) i jedenastu sektmd nad
ekipą GP 3 Łowicz (nauczyciel w-fTadeusz Rutkowski).
• SZKOŁY PODSE4WOWE:
Dziew~ta:

Dziewczęta

ze szkól

średnich.

21
I. II LO Łowicz
17
2. I LO Łowicz
15
3. ZSP 3 Łowicz
15
ZSL Zduny
14
5. III LO Łowicz
11
6. ZSP 4 Łowicz
1O
7. ZSP 1 Łowicz
1O
ZSP 2 Łowicz
6
9. Pijarskie LOKP Łowicz
Chłopcy; 1. Damian Sibielak (II W
Łowicz) 3:02,68 min, 2. Marcin Puszewkiewicz (ZSP Zduńska Dąbrowa) 3:21,98
min, 3. Sylwester Michalak (ZSP Zduń
ska Dąbrowa) 3:06,58 min, 4. Lukasz Wróblewski(ZSP 1Łowicz)3:07,28min,5.Emil
Pawlina (ZSP Zduńs~ Dąbrowa) 3:07,94
min, 6. Przemysław Grzywacz (II LO
Łowicz) 3:08,95 min, 7. Konrad Dobrzyń
ski (ZSP 1Łowicz)3:09,73 min, 8. Lukasz
Kwiatkowski (I W Łowicz) 3:10,51 min,
9. Przemysław Zabost (I LO Łowicz)
3:11,25 min, 10. Daniel Górowski (ZSL
z.duny) 3:17,35 min.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Najlepsze sztafety chłopców ze sikól 8.
9.
podstawowych.

SP 7 Łowicz
SP Domaniewice I
SP Nowe Zduny
SP 3 Łowicz
SP Błędów
SP I Łowicz
SP Bielawy
SP Stary Waliszew
SP Domaniewice n

Pierwsze do rywalizacji przystąpiły
uczennice szkół podstawowych. Zwycię
stwo przypadło zawodniczkom z SP 7
Łowicz, dzięki świetnej postawie na dystansie 800 metrów Katarzyny Strugacz, która wypracowaładuż.ąprzewagę. Resztę sztafety stanowiły: Michalina Pęczkowska,
Agata Gońda i Monika Zawiślak - nauczyciel w-fStefan Staszewski), tuż za nimi
finiszowały zawodniczki z SP Domaniewice (nauczyciel w-fArkadiusz Stajuda), a
trzeciemiejsce zajęła ekipa SP Nowe z.duny
(nauczycielka w-f Aleksandra Dałek).
Najlepsi uczniowie szkół podstawowych,
któxzy pokonali dystans 1500 m to reprezentanci SP 1 ŁOWicz (Sebastian Wilk, Mateusz Kapica, Patryk Gawryjałek i Adrian
Siekierski -nauczyciel w-f Marzena Paw.
lak). Jako drudzy z.ameldowali się na mecie
uczniowie z SP 3 Łowicz (nauczyciel w-f
Sławomir Kannelita), a trzecie miejsce
zajęJi biegacze ze Szkoły Podstawowej w
Nowych Zdurnich (nauczycielka w-fAlek'
sandra Dałek).

SP I Łowicz
SP 3 Łowicz
SP Nowe Zduny
SP Domaniewice
SP Popów
SP 7 Łowicz
SP Stary Waliszew
SP Bąków

I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

5:13,65
5:14,34
5:15,27 '
5:16,28
5:17,09
5:23,89
5:35,24
5:46,63
5:57,98

Chłopcy:

4:32,76
4:44,39
4:48,47
5:10,46
5: 13,03
5:15,87
5: 18,27
5:26,14

Trzy najlepsze ekipy wśród gimnazjalistek.
•

SZKOŁY GIMNAZJALNE:

Dziew~ta:
1. GP 3 Łowicz

2. GP Stary Waliszew
3. GP Domaniewice
4. GP Bielawy I
5. GP Błędów
6. GP I Łowicz
7. GP Popów
8. GP Bielawy II
9. GP 2 Łowicz II
10. GP 4 Łowicz

4:35,49
4:53,83
4:54,34
4:58,71
5:03,32
5:05,50
5:05,92
5:14,90
5:11,08
5:45,72

Chłopcy:

l. ZSP Zduńska Dąbrowa
2. II LO Łowicz
3. I LO Łowicz
ZSP l Łowicz
5. ZSL Zduny
6. ZSP 3 Łowicz
7. III LO Łowicz
8. ZSP 4 Łowicz
.9. ZSP 2 Łowicz

20
19
17
17
15
14
13
8
2
(p)

Najlepsi

gimnazjaliści...

Po tych biegach do rywalizacji przystąpiły gimnazjalistki. Wśród dziewięciu sztafet, zwycięska okazała się, podobnie jak
w roku ubiegłym, ekipa GP 3 Łowicz (Nina
Laz.ęcka, Justyna Wojda, Sylwia Dudzińska

i Magda Zwolińska - nauczyciel w-f Sławomir Karmelita), które wyprzedziły
zdecydowanie uczennice z Gimnazjum w
S1arym WaliszewieorazzawodniczkizGim-

I. GP l Łowicz I
2. GP Bielawy I
3. GP 3 Łowicz
4. GP Łyszkowice
5. GP 2 Łowicz
6. GP Błędów
7. GP Bielawy II
8. GP Popów
9. GP Stary Waliszew
IO. GP 1 Łowicz II

3:58,87
4:05,24
4:09,22
4:14,39
4:1~89

4:16,95
4:18,713
4:20,18
4:20,83
4:22,22
Zhigniew Łaziński

Stowarzyszenie
Gazet
Lokalnych

Nowy Łowjczanjn Tygodnik Ziemi Łowickiej. członek Stowarzyszenia Gazet Lokalnych . Edycja wspólna z tygodniki.em .Wieści z Głowna i Strykowa'. Wydaje: Oficyna Wydawnicza
.Nowy Łowiczanin " s.c. Wojciech Waligórski, Ewa Mrzygłód-Waligórska . 99-400 Łowicz , ul.Pijarska 3a , tel./fax 837-46-57, e-mail: redakcja@nowlow.pl, adres dla korespondencji: skrytka
pocztowa 68 . Redakcja w Łowiczu: Redagują: Wojciech Waligórski (redaktor naczelny) , Ewa Mrzygłód-Waligórska (sekretarz redakcji) . Dziennikarze : Marcin A. Kucharski , Tomasz Bartos ,
Mirosława Wolska-Kobi_erecka , Wojciech Czubatka , Eliza Błaszczyk , Paweł A. Doliński (sport). Stale współpracuje : nadkom. Leszek Okoń (kronika policyjna). Redakcja zastrzega sobie
!Io.. prawo zmiany tytułów nadsyłanych tekstów oraz dodawania śródtytułów. OGŁOSZENIA I REKLAMY przyjmujemy telefonicznie , faxem (tel.ifax 837-37-51 , tel. 830 -34-08),
e-mailem (biuro@nowlow.pl) lub osobiście w biurze ogłoszeń , ul. Pijarska 3a , od poniedziałku do piątku w godz. 7-18 , w soboty 8-14, w Głownie : ul. Swoboda 4, pn .-pt. od 10-16.
.
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Piłka noż~a - Ili runda Pucharu Polski OZPN Skierniewice

SPORT
Piłka nożna

•

SPORT

31

- 9. kolejka li/ ligi

TRENER POMÓGt W PRZERWIE Pelikan znowu wiceliderem
• MAZOVJA Rawa Mazowiecka
-PELIKAN Łowicz 1:2 (1:0)
1:O - Piotr Pietnak (32), 1: I - Jacek Pieprzyk (48), 1:2 - Radosław Kowalczyk (76).
Pelikan: Gospoś - Gorysz.ewski, Brz.ózka, Serocki, Znyk - Obłuski, Kaźmierczak
(46 Kowalczyk), Jóźwiak, Kutkowski
- Wtllc, Pieprzyk (76 Wyszogrodzki).
Rawa Mazowiecka, 20 września.
Dopiero męska rozmowa jaką przeprowadził w przerwie ze swoirrń zawodnikami
trener Jacek Cyzio spowodowała, ż.e nasi
gracze poważniej potraktowali beniaminka
z niżBzej ligi. Moi piłkarze sądzili, że »ygrają w Rawie Mazowieckiej spacerując,
więc musiałem nimi trochę wstrząsnąć. Po
ptZeTWie grali już zupełnie inaczlef, pewnie
~ając- mówi łowicki szkoleniowiec.
To ni~ pierwszy pucharowy pojedynek
rawian z biało-zielonymi. Ostatni, jeszcze
pod opieką Pawła Kowalskiego, równieżwygraliśmy minimalnie, a gola na wag<;
awansu (chybajedynego w barwach Pelikana ... ) zdobył Artur Serocki.
W środę, początek był w wykonaniu gości mocno „wypoczynkowy". To oni
wprawdzie cr.ęściej byli przy piłce i stwanali sytuacje, ale nie potrafili ich wykorzystać. W 11. minucie sam na sam z bramkarzem Mazovii wyszedł Zbigniew Obłu
ski, ale trafił wprost w niego. Potem dwukrotnie z prawej strony atakował Paweł
Kutkowski, jednak w obu przypadkach

Piłka nożna

•DRWĘCA Nowe Miasto Lubawskie
- CONCORDIA Piotrków Trybunalski
2:0 (1:0); br.: Maciej Wojtaś (3) i Arnold
Kołakowski (77).
• MAZOWSZE Grójec - NADNARWIANKA Pułtusk 0:1 (0:0); br.: Mariusz
Rembowski (88).
• FRESKOVITA Wysokie Mazowieckie - WIGRY Suwałki 3:1 (3:1); br.: Dzidosław Żuberek 2 (29 i 44) i Wojciech Marcinkiewicz (32)- Jurij Tichornirow (45 karny).
•ZNICZ Pruszków - KS Paradyż 1:0
(0:0); br.: Michał Kucharski (90).

Łowiczanie,

po

słabej

pierwszej po/owie, ostatecznie awansowali do IV rundy
Pucharu Polski OZPN Skierniewice.

zabrakło naszemu młodemu pomocnikowi
pomysłu jak sfinalizować indywidualną akcję. Popularny ,,Kuciu" sam mógł się wpisać

na list« strzelców, bo po dośrodkowaniu ze
slazydła miał piłkę na głowii; -· uderzył nieczysto i nadal ekipa Kamila Sochy utrzymywała konyslny dia siebie rezultat. Gospodarze widząc, 7~ wyż.ej notowany rywal jest średnio dysponowany, co raz śmie
lej atakowali. I po jednej z kontr objęli prowadzenie za sprawą Piotra Pietrzaka.

- Ili runda Pucharu Polski

Kończymy w· okręgu
Za nami mecz.e mrundy ~ek PuCbaru Polski wokJ®.! skierniewickim.a za. planowane na środę4 paździeinika na godz.
15.30 mecze IV rundy (Pelikan II - Unia
Skierniewice oraz .Kopernik Kiernozia - Pelikan) zakończą już etap okręgowy. Zwycięzcy tych pojedynków awansują do rozgrywek w(!jewódzkich. w których wystą
pią po dwie najlepsze drużyny z każdego
w czterech okręgów.

Ul nuula Pucharu Polski;
•VAGATDo~-KOPERNIK

Kiernozia 1:2 (0:1); br.: Sylwester Wielep
(70).
•UNIA II Skierniewice-UNIA Skierniewice 1:7 (0:5)
• POGOŃ Bełchów - PELIKAN Il
Łowicz 0:6 (0:1)
•MAWVIARawaMa7.owiecka-PELIKAN Łowicz 1:2 (1:0)
{p)
1

dok. ze str. 32

się ~iało w szatni przyjezdnych
możemy sobie lylko wyobrazić, ważne, że

Co

już

kilka minut po wznowieniu gry w drugi~j części spotkarua, ,,Ptaki" wyrównały.
AkCJa oslazydlająca, wrzutka, stJ:zał Roberta Wilka jeszcze odbity pun obroń
ców piłka irafila w końcu do Jacka Pieprzyka, który uderzył z powietrza, niezbyt czysto i to zmyliło rawsla.ego golkipera który musiał skapitulować. Trzeci zespół'

::=ssi!=

!. Znicz Pruszków (2)
2. Pelikan Lewicz (3)
3. Conconlia Piotrków (I)
4. KS Paradyż (4)
5. Olimpia Elbląg 15)
6. Unia Skierniewice (8)
7. Radomiak Radom (7)
8. Freskovita Wysokie Maz. (9)
9. Mazowsze Grójec (6)
'O. ·'ladnarwianka l>ułtusk (lł)
l.

Gos•Stal

Głol\110

(11)

Swit -Nowy Dwór Maz. (LO)
l ~. Drw1tca Nowe Miasto \ 13)
14 Wigry Suwałki (14)
15. MZKS Kozienice (16)
16. Warmia Grajewo (15)
Ii

Piłka nożna

9
9
9
9
9
9
9

9
9
'ł

IJ

'}
9
9

9
9

21
19
19
16
15

• RADOMIAKRadom- UNIA Skierniewice 1:1 (0:1); br.: Michał Kowalczyk
(73) - Marcin Adamczyk (26).
• ŚWIT Nowy Dwór Mazowiecki
-OLlMPIAElbłągl:l (1:1); br.:Bajera(l)
- Sławomir Mazurkiewicz (39).
• GOSSO-STAL Głowno - MZKS
Kozienice 1:0 (0:0); br.: Marian Pogorza-

•

łek(90+3).

• PELIKANLowicz- WARMIA Grajewo 3:1 (0:0); br.: Maciej Wyszogrodzki
(51), Grzegon Cipiński (75) i Bogdan Jóź
wiak (86)- Sławom.ii: LeWicki (80).

7-0-2

19-3
16-S

5-4-0

15-lO

6-1-2

12-9

5·1-3

16-9
14 10-10
14 13-11
! 4 15-12
13 11-11
12 9-li
li 9-IZ
I t 10-7
I I 9-11
4 8-20
2 3-18
2 8-24

4-3-2
4·2-3
4-2-3
4-2-3
4-1-4
3-3-3
3-3-3
:C-5-2
3-2-4
l-1-7
0-2-7
0-2-7

4 12
s 13
5 IO
4 7.
5 13
4 9
5 4
4 7

12-1
104
7-5

5 9 11-3
4 6 "4
4 9 g,5

5-4

5
4
5
4
5

5 ó
4 8

6-8

12-2
5-4
5-1

9-6
4 6 4-4

5

9 M
2 4-7
5
IO
7
7
6
4
3
7

5-6
·g_4
6-6
7-7

~

4
S
4

5 2 4-7

4
4-4
5 1 4-11
4 1 2-8
4 o 4-17

5-2
8 9"4
5 4 5-7
4 3 4-9
5 l l-10

3-3'
4-U
1-3.

- Ili runda Pucharu Polski OZPN Skierniewice

Do· przerwy (tylko) O: l

cie skapitulowała po raz drugi. Ładna wy,
miana podań w tróJKącie Obłuski, Maciek
• POGON Bełchów - PELIKAN II Dawid Ługowski wymienił podania
Wyszogrodzki i Bogdan Jóźwiak, ten ' Lowicz 0:6 (0:1)
z Grzegorzem Duri<ą i otworzył wynik
ostatni idealnie dogrywa do stojącego na piąO: 1 - Dawid Ługowski (35), 0:2 - Marcin spotkania.
tym metrze Radosława Kowalczyka, Kosiorek (57), 0:3 - Dawid Ługowski (82),
Po przerwie nadal inicjatywa po stronie
główka i goście wygrywają. Mitjscowi choć 0:4 - Marcin Kosiorek (83), 0:5 - Marcin ,,Ptaków", a jej potwierdzenie nastąpiło w
próbowaliodmienićlosyspotkanianieumieli Kosiorek (85), 0:6- Jakub Płóciennik (88).
57. minucie za sprawą Marcina Kosiorzagrozić bramce Rafała Gosposia. ŁowiPelikan: Jt<drzejewski - Burzykowsk.i, ka. który uderzeniem z szesnastu metrów
czanie kontrolowali wynik i ostatecznie Górski, Urbanek - Michał Plichta, Przemy- podwyższył prowadzenie. Nokaut w wyzwyciężyli. Zasłużenie, ale nie powinni lek- sław Plichta, Szkup, Durka, Jędrachowicz - konaniu biało-zielonych nastąpił w ciągu
ceważyć teoretycznie słabszego pucharo- Ługowski, Kosiorek
_
końcowych ośmiu minut. Najpierw Ługow
wego rywala, bo to czasami kończy się źle,
Bełchów, 20 września. Zespół trene- ski (82), a za chwilę Kosiorek strzelili po
czego najlepszym przykładem sierpniowa ra Zbigniewa Czerbniaka imponuje sku- swoim drugim golu w meczu. Szczególnej
pnegrana Pelikana w Poborszowie czy tecznością i to nie tylko w lidze, ale również urody było trafienie popularnego ,,Marcela"
wpadka Legii w Sanoku.
BoB w Pucharze Polski. I, co ciekawsze, najwię- - położył trzech obrońców, bramkarza i pocej goli rezerwiści zdobywają w końców słał futbolówkę do pustej bramki. Kosiorek
kach meczu. Wytłumaczenie tego filkt:u jest hat-tricka ustrzelił w 85. minucie, a ostatnim
oczywiste - łoviiczanie są bardzo dobrze łowickim akcentem w tym pojedynku była
fizycznie przygotowani do sezonu i kiedy celna „główka" Jakuba Płóciennika na
rywal oddycha już ,,rękawami", nasi gracze kilka chwil pnedkońcowym gwizdkiem St;dobijają ich w ostatnich minutach. Tak było dziego.
i tym razem. Mimo, ż.e przewagę posiadali
Jak widać warto chodzić na mecze z
trów w niemal same okienko! Wydawało goście to jednak długo nie potrafili pokonać udziałem drugiej drużyny Pelikana. Nie tylsię, że opadający z sił goście już są na łopat bramkarza Pogoni. Dopiero w 35. minucie ko na końcówki...
BoB
kach i ż.e kibice zobacząjeszcze gole. No
i zobaczyli, tyle ż.e dla Warmii. W 80. minuPiłka nożna - 7. kolejka Klasy Okręgowej
cie w końcu wstrzelił się Lewicki. W swoim
stylu z lewej, nomen omen, nogi; z rzutu
wolnego, z 24 metrów zaskoczył Romanowskiego. No i zrobiło się nerwowo. Na szczę
.
ście na cztery minuty pned końcem łowi
•. czanie zadali decydujący cios. Ponownie
•PELIKANIILowicz-BIALKABia- atakował Ługowski, tym ra2em sprytnie
dwójka Pieprzyk - Kowalczyk rozprowa- la Rawska 5:0 (0:0)
uniknął spalonego, ale kopnął za lekko i do
dziła akcję - ,,Kowal" odwrócony tyłem do
1:0 - Przemysław Urbanek (48), 2:0 przerwy mieliśmy remis.
bramki wyłożył piłkę Jóźwiakowi, a ten - Marcin Kosiorek (54), 3:0- Marcin KosioJuż trzy minuty po rozpoczęciu gry gokropnął bez zastanowienia ustalając wynik rek (65), 4:0
- Michał Brzózka (67), 5:0 spodarze przełamali defensywę piłkarzy
spotkania.
- Mariusz Jędrzejewski (89 karny).
z Białej Rawskiej. Strzelcem gola PrzemyZwycięstwo cieszy. Nie tracimy dystanPelikan: Jędrzejewski - Olaczek, Brz.óz- sław Urbanek, który wepchnął piłkę po
su do lidera z Pruszkowa, jesteśmy tuż za ka (68 Szkup), Urbanek - Cipiński, Prze- zamieszaniu w polu karnym. Ten sam pił
nim. Ale naŚi piłkarze musząpoważniej trak- mysław Plichta, Burzykowski (55 Michał kanpopisałsięasystąprzyuderzeniugłową
tować słabszych rywali - nawet przeciwko Plichta), Kaźmierczak, Bolimowski Kosiorka
w 54. minucie. Popularny ,,Martym skazanym
porażkę włożyć w mecz - Ługowski (55 Górski), Kosiorek.
cel" za chwilę zmarnował kapitalną okazję
całe serce i umiejętności. Byliśmyjacyś razŁowicz, 24 wiześnia. Zespół trenera po zagraniu Ługowskiego, a poprawił się
lwjaneni.. Niewykp.ajqp bramkarza- mówił Zbigniewa Czerbniaka potwierdził, ż.e w 65. minucie. Ładnie w pole karne piłkę
po meczu trener Cyzio. I chyba to jest naj- na ich mecze warto przychodzić dopiero po wrzucił Przemysław Plichta, przyjmował
lepszy komentan do niedzielnego pojedyn- przerwie. BO to właśnie drugie trzy kwa- ją. Michał Plichta, a Kqsiorek dokończył
ku. Mam nadzieję, ż.e do Piotrkowa poje- dranse pnynoszą łowiczanom gole i efek- dzieła. Przyjezdni wyraźnie opadli z sił,
dziemy już bardziej skoncentrowani ...
towne zwycięstwa. Nie inaczej było i w przewaga ,,Ptaków'' była.coraz wyraźniej
Bogusław Bończak ostatnią niedzielę. Już przez miianą strona sza i raz po raz zatrudniany był golkiper
przewaga biało-zielonych była bezsporna. z Białej Rawskiej. W 67. minuciełowiczanie 
O meczu po meczu:
W 15. minucie znakomitą okazję sam na sam wykonywali rzut wolny metr od linii pola
Bogdan Jóźwiak: Dawno nie strzeli- z bramkanem gości zaprzepaścił Dawid karnego. Do piłki podszedł Michał Brzóz.
łem gola lewą nogą. W pierivsz.ei nołowie Ługowski. Potem, choć gratoczylasięgłów- ka, który najpierw trafił w mur, potem jedtez miałem dobrze podaną piłkę od Maćka nie na połov.~e Białki, nie dochodziło do po- nak skutecznie dobił i prowadziliśmy 4:0.
Wyszogrodzkiego-, ale wtedy niepotrzebnie ważniejszych spięć podbramkowych. Do- Ostatni gol padł w 89. minucie. Faulowany
uderzyłem bez przyjęcia Nie graliśmy do- piero końcówka przyniosła więcej emocji. w ,p,esnastce"był Michał Plichta, a od pewbrze i trzeba w :Piotrkowie pokazać zupeł- W 43. minucie Marcin Kosiorek wyko- nego czasu etatowym egzekutorem ,,karnie inny futbol Na pewno stać na zwycię- rzystah;wojąszybkość uciekając obrońcom, nych" jest bramkal7. Mańusz Jędrzejew
stwo, choć ~w~opam rywale grają b_ar- , je~ak .tra!11 w ~zn:t siatkę: Tuż p~d , sld. ,)t<drzej" l~ą no~~ ~lił pewpie, n,ie
dzo ~Y.Jllle i siad trudno o bramki. · ~em sędziego na przerwę ponowrue _ dając szans swo1emu VIS a VIS.
BqB

Wynik lepszy od gry
Niestety, potem było znacznie gorzej.
niecelne podania, brak było
ruchu w przednich formacjach - nie mieliśmy pomysłu na rozmontowanie dobrze
grającej obrony przeciwników. Goście widząc, ż.e ,,nie taki diabeł straszny" zaczt;li
śmielej atakować bramkę Roberta Romanowskiego. Strzały zrzutów wolnych
Przemysława Kołłątaja i Sławomira
Gołębiewskiego mijały jednak cel. Odpowiedział Pelikan. W 25. minucie po rogu i
zamieszaniu w polu karnym futbolówka trafilado Maćka Wyszogrodzkiego, ale jego
uderzenie wylądowało na obrońcy. Niedłu
go potem kolejny raz pokazał się najlepszy
wśród gości, niegdy°ś gracz Pelikana - Sła
womir Lewicki. Już lx{dąc w Łowiczu popularny ,,Lewy" pokazał, ż.e potrafi jak niewielu w m lidze używać lewej nogi no
i mógł się przekonać o tym nasz bramkarz,
który w 28. minucie strzał pomocnika
z Grajewa sparował na poprzeczkę a potem
na rzut rożny. Na trybunach co raz większe
zniecierpliwienie - miało być łatwo i pewnie
a tymczasem ... Dopiero kilka minut pned
końcem powiało optymizmem. W 40. mi:nucie długie podanie Zbyszka Czerbniakii
do Wyszogrodzkiego, który wykłada piłka
na siedemnasty metr Bogdanowi Jóźwia
kowi. Jak przyznał potem ,)ózek'', niepotrzebnie zdecydował się na strzał bez przyjęcia i pomylił się o metr. Jeszcze lepszą
okazję miejscowi zmarnowali w 45. minucie. Tym razem akcja w trójkącie Obłuski
- Wille- Jóźwiak .Ten ostatru powinien uderzać, jednak poszukał jeszcze Kowalczyka,
który odwrócił się.z piłką, ale kopnął niecelnie z siedmiu metrów. ,
Mnożyły się

Do przerwy remis. I kiepski mecz. Trener Jacek Cyzio mocno pneżył pierwsze
45. minut. Pizyznam, ż.e dawno nie widziałem naszego szkoleniowca tak zdenerwowanego. Najpierw dokonał nieco wymuszonej zmiany Tomasza Styszko na Jacka
Pieprzyka, a potem zupełnie zagubionego
Obłuskiego zastąpił Grzegorz Cipiński.
No i gra ,,Ptaków" nabrała, innej jakości.
W 48. minucie sam na sam z Adamem
Ciulkinem wyszedł Wilk. Nasz as atutowy tym razem kopnął troszkę za nisko
i golkiper gości, w niezwykły sposób złapał
futbolówkę. Trybuny i sam „Wil=k'' nie
wierzyli w to co się stało. Na szczęście dłu
go nie rozpamiętywali tej sytuacji. Bo już
trzy minuty później prowadziliśmy. Wnut
z autu, walka w polu karnym przyjezdnych,
piłka trafiła do Wyszogrodzkiego, który
mocno kopnął na bramkę rywala. Jeszcze
po drodze futbolówka dotla;Ięła Wilka
i wpadła obok zdezorientowanego Ciulkina
do siatki. utm Tak zrobiły trybuny, ławka
i jedenastu piłkarzy na placu. Goście, a w
zasadzie Lewicki nie złożyli broni. W 54.
minucie mów „Lewy" zatrudnił Romanowskiego. W 65. minucie ładnje prawą stroną
ruszył Kamil Goryszewski. Mocno dośrodkował w pole karne, ale ,,główka" Jóź
wiaka trafiła wprost w golkipera gości. Drugi gol padł w 75. minucie. Z piłką, lewym
slazydlem ruszył Pieprzyk Ograł obrońet;
i podał trochę za lekko do Kowalczyka, ten
jednak zdołał oddać ponownie futbolówkę
Pieprzykowi, który idealnie obsłużył Cipiń
skiego. A. ze Gnesiek słyrue z soczystego
uderzeqi.a, Zł chwilę stadion cieszył się
z bramki - pott(żna bomba z trzynastu me-

Zagrali po przerwie
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XXV Łowicki Półmaraton Jesieni o Puchar Burmistrza Miasta

Piłka nożna

Łowicza

JUBILEUSZOWY BIEG JESIENI

Łowicz, 25 września. Jubileuszowy
- dwudziesty piąty Bieg Jesieni okazał się
bardzo udaną imprezą sportową. XX.V
Łowicki Póhnaraton Jesieni zorganizowali:
łowicki OSiR, TKKF Księżak, Urząd Miejski w Łowiczu oraz Powiatowy SZS
w Łowiczu, a do naszego miasta pIZ)'.jechało blisko 170 biegaczy z różnych stron Polski (w ubiegłym roku wystartowało tylko
92 zawodników). Ta frekwencja na pewno
cieszy organizatorów, którzy jak zwykle postarali się, aby wszyscy uczestnicy zwo• dów zostali nagrodzeni. B~ dostali pamiątkowe medale, koszulki i pac71ó pełne
prezentów. Jak powiedział jeden z uczestników, cruł się jakby wracał z zakupów.
wtym roku stlń: wymacwny był z ulicy Powstańców, naprzeciw dawnych zakładów Syntex, potem zawochricy po drodze wbiegali na stadion, a z niego już tylko
pozostałp pięć pętli ulicami miasta Oczywiście wśród znawców tematu wiadomo
było, że fuworytem jest Radosław Dudycz (GKS Kołczygłowy), który ten start
traktował jako etap do przygotowań
w Maratonie Pomańskim. Faworyt nie zawi6dł i praktycznie toczył na trasie walkę
sam ze sobą. Przybiegł samotnie do mety
ż czasem 1:08,44 h. Podobnie jak w ubiegłym roku drugi do mety usytuowanej na
stadionie OSiR dotarł Marcin Kufel (Entre.pl Warszawa), atrzecie miejsce zajął dobrze znający trasę w Łowiczu Wojciech
Więckowski (MOB TKKF Płock) z czasem 1:14,43 h.
. Rywalizację wśród kobiet wreszcie wygrała Marta Mikołajczyk (Warka), która
w 2004 roku była chuga, a w 2005 - trzecia.
Dystans 21 km 97,5 m pokonała ona w czasie l :34,05 h.

nowy

ŁOWICZANIN

- 9. kolejka li/ ligi

Wynik lepszy od gry
•

PELIKANŁowiC'z- WARMIA Gra-

jewo 3:1 (0:0)

i nikt na boisku punktów nam nie podaruje.
A takie chużyny jak Warmia, nie pIZ)'.jadą
nad Bzurę grać otwartego futbolu, tylko się
bronić, więc każde zwycięstwo trzeba wybiegać. Po nieudanym wyjeździe do Pułtu
ska gdzie zaprzepaściliśmy ogromną okazję
zdobycia Jcolejnych punktów, w Pelikanie
liczono, re mecz u siebie pnyniesie pewny
sukces. Zwłaszcza, że w kadrze wszyscy

1:0 - Maciej Wyszogrodzki (51), 2:0
- Grzegorz Cipiński (75), 2: l - Sławomir
Lewicki (80), 3:1 - Bogdan Jóźwiak (86).
Pelikan: Romanowski 5 - Goryszewski
6, Czerbniak 6, Styszko 5 (46 Piepnyk 5),
Znyk 5 - Obłuski 3 (55 Cipiński) ), Jóźwiak
6, Serocki 5, Wyszogrodzki 5 - Kowalczyk
zdrowi(nalekkieprr.eziębienienmze.kałtylko
6, Wilk5.
Warmia: Ciulkin - Kołłątaj, Jurczyk, Gu- Radek Kowalczyk), .nikt nie pauzuje za
zowski, Gołębiewski (70 Arciszewski) kartki, a do tego piękna pogoda ijak zwykle
- Lewicki, Jurgielewicz, Tuzinowski, Kul- licina grupałabiców - nic tylko grać w piłkę
hawik (65 Chyliński) - Mirva (15 Golak), nożną! Mecz miał także nieco pozasportowy aspekt. Otóż obie drużyny wspomaWierzbicki.
Sędziowali: Waldemar Socha (Jelenia gają miejscowe Mleczarnie. Która robi lepGóra). ż.ółte kartki: Kulhawik i Gołębiew sze mleko i ma lepszy zespól? Wychodzi na
to, że ta łowicka!
ski (Warmia). Widzów: 1000.
Już na początku faworyt pokazał lwi
Łowicz, 24 września. Lepiej ~ać
Tym razem w Biegu Jesieni wystartowali tylko Polacy, a bardzo dobre szóste w słabym stylu niż przegrać w pięknym pazur. W 2. minucie prawą stroną przedarł
- takie opinie labiców pojawiały się tuż po się Robert Wilk. Próbował dograć partnemiejsce wywalczył łowiczanin - Patryk Domińczak (KB Trucht Skierniewice).
niedzielnym meczu. No i trudno się z taką rom w pole karne, ale ostatecznie futbolówtezą nie zgodzić. Liczą się punkty, styl jest ka trafila do stojącego przed ,p.esnastką''
•KLASYFIKACJA KOBIE'{" '
W tym roku do rywalizacji biegowej zgło
1:34,05 sprawa drugorzędną Pewnie, że fujnie by- Zbigniewa Obluskiego, ictóty kopnął: bez
siło się aż czternastu łowiczan. Wśród nich 1. Marta Mikołajczyk (Warka)
1:47,18 łoby gdyby łowiczanie w każdym ligowym zastanowienia, niestety wprost w bramkaświetnie zaprezentował się Patryk Domiń 2.EwaWitek(UKEWarszawa)
2:01,03 spotkaniu prezentowali znakomity poziom rza. Pierwsza ofensywa ,,Ptaków'' pozwaczak, który zajął ~ miejsce z czasem 3. Anna Karłowicz (Warszawa)
•KATEGORIA M-16 (16-19 lat):
i szybką, porywającą grę. Tyle tylko, że trze- lała wierzyć, że zawody ułożą się po myśli
1:18,16 hi to on odebrał puchar dlA najleIJI :43,49 ba pamiętać jedno: sezon jest długi, ciężki miejscowych.
dok na str: 31
szego łowiczanina Dobrze pobiegł Seba- I. Mariusz Cierech (Teresin)
2:03,02
stian Kosęda, który jednak przegrał z Do- 2. Łukasz Zagawa (Łowicz)
2:12,22
mińc2akiem i w generalnej ldasyfikatji upla- 3. Tomasz Dylik (Łowicz)
•KATEGORIA M-20 (21-39 lat):
sował się na ósmym miejscu (1: 19,22 h). Sel :08,44
bastian, biegł po raz czwarty w łowickiej im- l. Radosław Dudycz (Gdańsk)
1:12,13
prezie, a jego najlepszy wynik to 1:17,02 h. 2. Marcin Kufel (Warszawa)
I: 15,08
Trzeci z łowiczan dotarł do mety Jacek 3. Dariusz Nożyński (Warszawa)
•KATEGORIA M-40 (40-49 lat):
Gardeneruzyskającrezultat 1:27,23 h, któty
I: 14,43
dał mu 24. miejsce. Czwarte miejsce w kate- I. Wojciech Więckowski (Płock)
1:15,51
gorii M..(i() zajął Jacek Rembowski, któ- 2. Jacek Gardener (Warszawa)
iy uzyskał czas 1:44,19 hi był 80. w klasyfi- 3. Zbigniew Koper (Mińsk Maz.) 1:36,04
•KATEGORIA M-50 (50-59 lat):
katjigenaalnej. ToniejestjegonaJ1epszy~
ale Jacek tydzień wcześeiej biegał Maraton w I. Andrzej Radzymin (Hajnówka) l :23,35
1:26,21
Warszawie i czuł w nogach ten wysiłek Do- 2. Henryk Kępiński (Bełchatów)
I :30, 18
(Łódź)
Zbigniew
Fret
3.
brze zaprezentował się po długiej przerwie
•KATEGORIA M-60 (60-69 lat):
Mieczysław Szymajda z Domaniewic,
l :28,26
któiy zajął 40. miejsce z czasem 1.32,23 h. I. Zygfryd Liban (Tczew)
W trakcie biegu rozstnygnięty został 2. Andrzej Madziar (Mińsk Maz.) l :43,21
1:44,19
konkurs plastyczny o tematyce nawiązują 4. Jacek Rembowski (Łowicz)
powyi,ej):
i
lat
(70
M-70
•KATEGORIA
W
cej do Łowickiego Póhnaratonu Jesieni.
I :36,42
konkursie wzięli udziałuczniowiełowickich I. Andrzej Jabłoński (Kalisz)
I :49,23
szkół podstawowych {;,Dwójki", „Czwór- 2. Jan Morawiec (Łódź}
ki" i „Siódemki"). Wszyscy uczestnicy 3. Tadeusz Andrzejewski (Warszawa)2:07,54
.
•KLASYFIKACJA WW/CZAN:
otrzymali wyróżnienia oraz nagiody rze16
18,
I:
Domińczak (Trucht)
Patryk
6)
(
l.
czowe.
2. (8) Sebastian Kosęda (Łowicz} 1:19,42
•KLASYFIKACJA GENERALNAMĘŻ
1:27,33
3. (24) Jacek Gardener (Victoria)
CZfZN:
Mieczysław Szymajda (Doman.) l :32,~3
(40)
4.
1:08,44
I. Radosław Dudycz (Gdańsk)
5. (66) Zbigniew Łaziński (Victoria) I :39,23
1:12,13
2. Marcin Kufel (Warszawa)
6. (71) Emanuel Zimny (Łowicz) 1:42,44
1:14,43
3. Wojciech Więckowski (Płock)
7. (80) Jacek Rembowski (Łowicz) 1:44,19
1:15,08 8. (97)Witold Goszczycki (Łowicz) 1:49,56
Dwaj zawodnicy LZS Victoria Zabo- 4. Dariusz Nożyński (Warszawa)
:15,51
I
Ślów:Jacek Gardener i Zbyszek Łaziń 5. Jacek Gardener (Warszawa)
9. (109) Marek Szczepaniak (Łowicz) l :54,17
1:18,16 JO. (112) Piotr Grażka (Łowicz)
ski oraz prezeska - Zofia Kucharska. 6. Patryk Domińczak (Łowicz)
1:55,SJ
11. (129) Łukasz Zagawa (Łowicz) 2:03,06
12. (146) Tomasz Dylik (Łowicz) 2:12,59
13. (147) Jakub iebski (Łowicz) 2:13,15
14. (148) Michał Smela {Łowicz) 2:13,19
15. (160) Michał Węglarek {Łowicz)2:27,37 Pelikan nie gra najlepiej, ale wygrał... Główkuje Łukasz Znyk. Z tyłiJ Zbigniew
(zl) Czert;miak i łowicki bramkarz - Robert Romanowski.
Niedziela. 1 pai.dzięrnika:
Sobota. 30 wrnjnia:
• 10.00 - stadion OSiR w Łowiczu, ul.
• 10.00 - stadion OSiR w Łowiczu,
Jana Pawła Il 3; mecz piłki nożnej skiernie- ul. Jana Pawła II 3; mecz finałowy
wickiej klasy okręgowej ,,Michałowicza": w piłce nożnej o Puchar Starosty
Prognoza pogody dla rejonu Łowicza w dniach od 28 września do 4 października 2006 r.
LaktozaLyszkowice-Widok Skierniewice; Lowickiego: Laktoza Lyszkowice • 10.00 - boisko SP 7 w Łowiczu, ul. Olimpia Chąśno;
Młodzieżowa; mecz piłki nożnej skierniee U.IS - stadion OSiR w Łowiczu, uL Przysłowie ludowe o pogodzie: PTAKI,
wickiej klasy okręgowej orlików: Pelikan I Jana Pawła Il 3; VII Igrzyska Sportowo- „WE WRZEŚNIU, GDY TŁUSTE
Łowicz- WidokII Skierniewice;
Rekreacyjne LZS i Mieszkańców Wsi SROGO SIĘ ZIMA DA LUDZIOM WE ZNAKI".
• 11.30 - boisko SP 7 w Łowiczu, ul. Powiatu Łowickiego; godz. 12.15: uro- • SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
~
Pogodę kształtować będzie układ wyżowy.
Młodzieżowa; mecz piłki nożnej skiernie- czyste otwarcie, godz. 12.30: bieg na 100
Płońsk
Płocł<
wickiej klasy okręgowej orlików: Pelikan II m kobiet, skok w dal kobiet, pchnięcie • CZWARTEK - PIĄTEK:
!
Słonecznie, bez opadów i ciepło. Bezchmurnie,
~ 23/20
Łowicz- Widok I Skierniewice;
kulą mężczym, godz. 12.45: bieg na 100
• 14.00 - stadion OSiR w Łowiczu, ul. m mężczym, godz. 13.00: bieg na (JO() m okresami zachmurzenie małe. Widzialność dobra, rano zamgleni
Jana Pawła II 3; mecz piłki nożnej skiernie- kobiet, godz. 13.15: pchnięcie kulą ko- lokalnie możliwe mgły. Wiatr południowo-wschodni
wickiej klasy okręgowej juniorów starszych: biet, skok w dal mężczym, przetaczanie i wschodni, słaby i umiarkowany.
Temp. max w dzień: + 21°C do + 24°C.
Pelikan Łowicz- Widok Skierniewice;
opony, go&. 13.30: bieg na 1000 m męż Temp. min w nocy: + 15°C do+ 11°C.
• 14.00 - boisko SP 7 w Łowiczu, ul. czyzn, god7.. 13.45: trójbój, godz. 14.15: • SOBOTA - NIEDZIELA:
Młodzieżowa; mecz piłki nożnej skiernieSłonecznie, zachmurzenie małe,
przeciąganie liny, godz.14.45: zakońa.e
wickiej klasy o!rn;gowej „Górskiego": Peli- nie lgnysk;
okresami umiarkowane, bez opadów oraz ciepło.
kan Łowicz - Start Złaków Borowy;
Widzialność dobra, rano zamglenia.
Środa. 4 patAziemika:
Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany.
• 15.30 - stadion Pelikana Łowicz, uL
Temp. max w dzień: + 2o•c do + 23°C.
Starzyńskiego 618; mea IV rundy PuTemp. min w nocy: + 14°C do+ 10°C.
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•PONIEDZIAŁEK -ŚRODA:

Zachmurzenie małe, wzrastające do umiarkowanego
z lokalnymi opadami przelotnymi deszczu.
Widzialność dobra.
Wiatr południowo-zachodni, słaby.
Temp. max w dzień: + 24°C do+ 22°c.
Temp. min w nocy: + 14°C do+ 12°C.

Pogoda korzystnie wpływać
na nasze samopoczucie.
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