08\fifijl

„
22 lipca 2004 r.

Tygodnik Ziemi Lowićkiej
Rok XIV, nr 30 (604)
ISSN 1231-479X, Index 326097 (dot. RUCH)
Cena 2,20 zł (w tym 7% VAT)

łowicka

mleczarnia

rusza na unllne rynki
s. 2

Glnq kwiaty

Producent zawinił,
klient skarły,
sprzedawca ma

Nakład

kłopoty

Nakład

kontrolowany

głowieńskim

(Wieści z Głowna i Sttykowa),
niekontrolowanym przez ZKDP: 11.400 egz.

Nowego Łowiczanina
9.352 egz.

s. 9

wraz z wydaniem

~
polskiej

1 młelskłch

rabat

•• 3

l.00°/o własności

Restauracja "Na roz~roiu"

sprzedana
Znalazła swojego właściciela zrujnowana restauracja „Na rozdroźu"

w Nieborowie, polożona przy łuku drogi prowadzącej do Skierniewic. Obiekt
wraz z 9,5 hektarowym terenem kupiła firma Haczykowscy - właściciel
stacji benzynowych - między innymi
tej przylegającej do zakupionego wła
śnie obiektu.

R

estauracja wraz z terenem pozostaTaurus, która
splajtowała pod koniec lat dziewięć
dziesiątych, od tamtego też czasu na tym
terenie nic się nie działo, firma uległa likwidacji, jej właściciel nie żył. A wizja tego, co
Ksiądz Zbigniew Skiełczyński w rozmowie z radną Ewą Zbudniewek
dzięki Taurusowi miało powstać na dzieŁowicza.
podczas uroczystości nadania mu tytułu Honorowego Obywatela
wit<Ciohektarowym obiekcie napawała optymizmem. Miał to być ośrodek rekreacyjny
z domkami, kortami tenisowymi, basenem,
boiskami, wybiegiem dla koni . .został zdewastowany moloch - relikt minionej epoki,
Zfil"Ośaj_ęte lm:akami działki i betonowy płot,
na którym miejscowi ,,karatecy" ćwiczyli
siłę kopnięć. W roku 2001 gmina Nieborów,
która liczyła na odzyskanie pieniędzy za
We wtorek, 20 lipca, po południu zmarł długi- nie płacony latami podatek gnmtowy
Trzem osobom Rada Miejska
nadała 15 lipca tytuły Honorowych w Lodzi na raka płuc znany historyk i gawę - sumę 200 tysięcy złotych, założyła w są
Obywateli Łowicza. Jednemu dziarz, świetny znawca historii Łowicza dzie hipotekę.
Latem ubiegłego roku warszawski sąd
z nich - historykowi ks. Zbignie- i ludzi z naszym miastem związanych,
wowi Skiełczyńskiemu wręczono ks. dr Zbigniew Skiełczyński. Miał 62 lata. wyznaczył syndyka masy upadłościowej.
tytuł jeszcze tego samego dnia. Jeszczetegodniaogodzinie 11 widziano go, Firma Taurus posiadała olbrzymi majątek
Zmarł pięć dni później, we wtorek choć już w bardzo ciężkim stanie, w Łowi - biurowce, postpegeerowskie gospodarstwa
czu, ostatecznie zmarł w szpitalu w Lodzi, na Żuławach, kasyna gry.
20 lipca.
dok na str. 3
gdzie też lekarze już mu pomóc nie mogli.
Dzień wCL.eŚniej przyjął sakrament chorych.
Także dzień wcześniej, w poniedziałek
19 lipca, zapytany pu.eze mnie telefonicznie czy nie będzie miał nic pa.eciw temu, ż.e
w relacji ze skromnej uroczystości nadania
mu tytułu Honorowego Obywatela Łowi
cza, jaka miała miejsce w jego mieszkaniu
w miniony czwartek, napiszemy o jego
śmiertelnej chorobie- be-z wahania pozwolił. Bo właśnie w czwartek obwieścił też
wszystkim radnym, którzy przyszli go
Okręgowa Spółdzielnia Mleodwiedzić, ż.e po badaniach dowiedział się
czarska wyciągnie konsekwencje
ostatecznie, iż jest to taka postać nowotwo- wobec trzech nieuczciwych doru, która-jak to z humorem ujął-nie boi się, stawców. Wobec kierowców "juź
ani chemii, ani radioterapii.
je wyciągnięto.
I 22 lipca: Bruce wszechmogący. Sochaczew
dnk na str. 4
I 23 lipca: Chicago • Łowicz
ogłoski na temat fałszowania mle• 25 lipca: Piraci zKaraibów. Guzów
- - - - - - - - REKLAMA ka dostarczanegodołowickiej OSM
I 26 lipca: Krośniewice
Łowicz ul. Stanisławskiego 27
poprzez dolewanie wody obiegły w ostat1 27 lipca: Łyszkowice
830-22--02
nim czasie gminę Zduny. Mówi się
I 28 lipca: Kutno
o przynajmniej dwóch dostawcach mleka
(wyciąg)
.O Q. 'łl
wała własnością firmy

Honory na pięć dni

przed śmierciq

Nie tylko piwo i nie tylko gwiazdy na scenie czekały na rodziny, które
licznie przyszły na Biesiadę Kasztelańską w minioną sobotę 17 lipca.
Dzieci też miały sporo radości korzystając za darmo m. in. z dmuchanej
zjeżdżalni. Więcej o biesiadzie na str. 9.

Jeśli fałszowali mleko
• będq wykluczeni
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z terenu tej gminy i kilku kierowcach mleczarni, którzy mogli być w to zaangażo
wani. Pogłoski mówią np. że już 2 kierowców zwolniono dyscyplinarnie, 3 następnych straci pracę. Proceder miał trwać
długo. Prezes OSM w Łowiczu Jan Dą
browski nie chce się wypowiadać w tej
sprawie, mówiąc że są to wewnętrzne
sprawy spółdzielni. Zapewnił nas jednak,
ż.e nikt z ·pracowników nie został zwolniony dyscyplinarnie.
- Ludzi ta sprawa bulwersuje. Chcieliby.
aby zrobić zebranie na w.si i wszystko wyjaśnić - mówi członek spółdzielni z gminy
Zduny. Gnębi się nas, aby mleko było dobre, sprawcb.a się bakterie, komórki soma~ itd, a gdzie indziej toleruje się takie
sprawy? Ci, co dolewali wodę, nadal są
członkami spółdzielni i zabiera się od nich
mlelw. Czy takie osoby nie powinny być l-1'.YJbitW kluczone ze spółdzielni?
..._o
Jak się dowiadujemy od niektórych człon
31 ~
el.~
9S-015 GtOWNO,
ków Rady Nadzorczej łowickiej OSM, fakrt
719-00-99
(42)
tel/fox
1....11:~~~thfftl1Ddo.fi . -..........,._sttod~ tycznie doszło do fałszowania mleka.

~

W chwili obecnej sprawa wyjaśniana jest
zgodnie z wewnętrzną procedurą. Na razie
rolnicy z 25-osobowej Rady znają sprawę
ogólnie, ale w najbliższym czasie będą się
z nią zapoznawać dokładni~, m in. dowiedzą sięjak pracownicy zakładu całą sprawę
wykryli i na jaką skalę to się odbywało.
dok na str. 6

Utopił się

wwyrobisku

ierwsza śmierć w wodzie w tym roku
zdarzyła się w ostatnią niedzielę,
18 lipca po południu na dzikim ką
pielisku w byłym wyrobisku żwiru w pobliżu wsi Gużnia w gminie Łowicz. Utopił się 20-letni Tomasz A. z Sierakowic
Prawych w powiecie skierniewickim. Powodem tej śmierci mogło być nagłe zasłabnięcie, skurcz, który złapał chłopaka
w wodzie lub zbyt słabe umiejętności pły
wackie i zachłyśnięcie się wodą.
dok. na str. 2
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ŁOWICZANIN

Wykrywaiq _ naiwięcti wwoiewództwit F;~;!!~~'li.~~.c~~;~s~~J~~mi~.~~~~~~~Najwyższą wykrywalnością przestępstw o charakterze kryminalnym spośród wszystkich 22 ko-

mend powiatowych województwa
łódzkiego może szczycić się łowic

ka Komenda Powiatowa Policji. Za
okres sześciu miesięcy tego roku
wykrywalność takich przestępstw
wyniosła 66,2% przy malejącej dynamice przestępstw, wynoszącej
95, 1. Oznacza to, że przy zmniejszającej się liczbie przestępstw kryminalnych, łowickim policjantom udało się zdemaskować i ustalić więk
szą liczbę przestępców.

ubiegłym roku wskaźnik wykrywalnieco niższy i wynosił
63,5%. Innym wskaźnikiem statystycznym
pracy policji w Łowiczu jest tzw. wyloywalność ogólna, która z.a sześć miesięcy tego

W

ności był

roku wyniosła 83,7% (78,8% było w roku
ubiegłym). Tutaj jednak wliczane są również pospolite przestępstwa drogowe - jazda pod wpływem alkoholu, w której to kategorii wyloywalność wynosi 100°/o. Każ
de ujawnione przestępstwo jazdy po pijanemu jest przecież również pizestępstwem,
w którym ustalony jest jego sprawca. Najbardziej cieszy mnie to, że ustaliliśmy więcej
pnestępców przy zmniejszającej się liczbie
pnestępstw kryminalnych. Nie sztukt/.jest
mieć lryŹl"zą wykrywalność przy rosnącej
liczniepnestępstw, liczysię też zapobieganie
pnestępstwom - powiedział nam komendant łowickiej Komendy Powiatowej Policji Adam Ruta.
Przypomnijmy, że łowicka policja loyminalna ma na swoim koncie w tym roku
już kilka spektakularnych sukcesów m.in.:
zatrzymanie we współpracy z Łodzią
w marcu tego roku grupy zajmującej się roz-

19.30 koncertem inauguracyjnym iny i Francji. Tradycyjnie koncerty będą
w katedrze łowickiej rozpocznie się odbywały się p!7ez cały sierpień, w każ
XVI edycja Międzynarodowego Fe- dy wtorek i piątek zawsze o tej samej
(tb)
stiwalu Organowego Johanna Se- godzinie- 19.30.
bastiana Bacha.

prowadzaniem narkotyków, w czerwcu zatrzymanie grupy zajmującej się między innymi porwaniami dla okupów, rozprowadzaniem narkotyków itp., tzw. łódzkiego
Pruszkowa", udaremnienie porwania TIR-a
na drodze do Skierniewic i w ciągu kilku dni
zat17ymanie czterech sprawców, którzy
organizowali napad, a ostatnio ustalenie
i zatrzymanie we współpracy z policją toruńską i kołobrzeską zabójców 21-letniej
Anny D. wyrzuconej z pociągu w okolicach
Jackowie i Zdun.
- Wiele spraw udaje się rozwUt,zać dzięki,
współpracy z mieszkańcami, J..1órzy zobaczyli, że są efekty i nam zaufali. .Z:iw.sze powtarzam, że oczami policji są zwykli ludzie,
J..1órzy nie obserwują biernie jak się dzieją
zie neczy. Czasami wystan::zy jeden anonimowy telefOn... - komentuje sukcesy komendant Ruta.
(mak)

dok ze stt: 1

Motocykl uderzył wSeata

Utopii si, w wyrobisku

ierwszym wykonawcą, jakiego usły
szymy będzie Wiktor Łyjak - pomysłodawca i organizator tego pizedsię
wzięcia, od lat związany z Łowiczem. Towarzyszyć będzie mu Roman Siwek na
puzonie. Nie będzie to jedyny koncert, na
którym obok organów usłyszymy inny instrument Zaplanowano bowiem koncerty,
w czasie których zagrają także skrzypce
i flet, a także zaśpiewa pięknym mezzosopranem Monika Kolasa - Hradlikowa.
W ramach festiwalowych koncertów usły
szymy w sumie 14 wykonawców z Pol-
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Wypadł

łuku

no

drogi

e wfurek, 20 lipca około godz. 6.45
w Julianowie w gminie Nieborów
na drodze lokalnej kierujący Fordem
Sierra 34-letni KizysztofCh. na łuku drogi
stracił panowanie nad pojazdem i uderzył
w ogrodzenie posesji. Mężczyzna w wyniku wypadku doznał ogólnych potłuczeń
i nieprzytomny trafił do szpitala Z powodu utraty przytomności przez kierowcę nie
było możliwości sprawdzenia alkomatem
jego trzeźwości, krew do badania pobrano
(mrtk)
więc w szpitalu.

W

ężczyzna według zeznań świadków
był całkowicie trzeźwy i w pewnym
ul. Zamkowej w Łowiczu (trasa
nr 14) kierujący motocyklem marki momencie po prostu nie wypłynął spod luYamaha 26-letni Paweł G. z Łowicz.a nie stra wody. Na kąpielisko w pobliżu wsi
zachował należytych środków ostrożności Gużnia przyjechał wraz ze swoją dziewi uderzył w tył jadącego przed nim Seata czyną i jej bratem.
Jednostka Ratownictwa Wodnego Pań
Inca. Pojazdem tym kierował Adam K.
z Zakulina, w momencie wypadku Seat skrę stwowej Straży Pożarnej otrzymała zgło
cał w lewo. W wyniku wypadku obrażeń szenie o tym, że na Gużni utonął człowiek
ciała w postaci złamania lewej nogi i uszko- dokładnie o godzinie 17.12. Rozmówca~
dzenia prawej doznał motocyklista. Uczest- informował, że około dwie minuty tern~
(mwk) doszło do utonięcia. - Nasze działanie ogranicy tego wypadku byli tIZeźwi.

środę, 14 lipca około godz. 11.1 Ona

W

Stracił

iui

się

korkuie

W

niczyło się do poszukiwania zwłok~
z191, dwie minuty w przypadku utonięcia to
już bardzo dużo, a należy wziąć pod uwagę
jeszcze czas dojazdu na miejsce zdarzenia.
Uratować go mógł tylko ktoś, kto był na
miejscu... - powiedział nam strażak z łowic
kiej jednostki. Strażacy poszukiwali ciała
topielca PIZY pomocy kamery podwodnej
oraz w sposób tradycyjny- nurkując. Zwło
ki zostały wyłowione dopiero o godzinie
20.40. Gdyby nie zostały tego dnia odnalezione, akcja zostałaby z.awieswna i kontynuowana następnego dnia
Z policyjnych ustaleń wynika, że Tomasz
A wypłynął razem ze swoim kolegą na śro
dek akwenu. W pewnym momencie kolega
zauważył, że nie ma obok niego Tomka.
Xsara Picasso, którym kierował Łukasz B. Rozglądał się czynie popłynął w stronę brzeW wyniku wypadku obrażeń ciała w posta- gu, próbował nurkować i szukać go pod wodą
ci ogólnych potłuczeń i rany podudzia le- - bezskutecznie. Po chwili z brzegu zawiawego doznał Mariusz Ł. Policja przybyła domił razem z dziewczyną Tomka łowicką
na miejsce zdarzenia stwierdziła, że kierow- straż pożarną,
cy biorący udział w wypadku byli tIZeżwi,
Prokuratura Rejonowa w Łowiczu nie
dodatkowo sprawcy wypadku pobrano zleciła przeprowadzenia sekcji zwłok uznakrew w celu ponownego sprawdzenia trzeź jąc, że był to nieszczęśliwy wypadek, do
wości.
którego bezpośrednio nie pizyczyniły się
(mwk) osoby trzecie.
(mak)

panowanie nad

ragicznie mógł skończyć się wypadek,
-do którego doszło w ubiegły czwartek,
Ruch odbywa się w obydwu kierunkach, ale na części jezdni. Drogowcy 15 lipca, na trasie nr 14 w Jamnie około godz.
17 .55. Na prostym odcinku drogi kierujący
apelują o ostrożność.
'
Fiatem Uno 22-letni Mariusz Ł. z Warszawy podczas wyprzedzania ciągu samochodów stracił panowanie nad pojazdem i udeizył w element lawety, którą wyprzedzał.
związku z generalnym remontem kierować się ulicą Armii Krajowej. Ruch na Następnie zjechał na lewy pas ruchu i zdeodcinka ulicy Poznańskiej w Łowi Poznańskiej co prawda odbywa się w oby- izył się zjadącym z napizeciwka Citroenem
czu szczególną ostrożność należy dwóch kierunkach, jednak samochody na
zachować jadąc tą ulicą. Piotrkowski Erbe- zwężeniu drogi jeżdż.ą znacznie wolniej, co
dim od początku tego tygodnia ostro ruszył może powodować p!7estoje w ruchu lub
z pracami i już teraz można spotkać się korki. Za około dwa, trzy tygodnie ruch na
zutrudnieniami w ruchu na części drogi na Poznańskiej będziepizez okres około dwóch
wysokości ulicy Chełmońskiego i Zagrodo- tygodni odbywał się wahadłowo - wtedy
wej. Wjazd na te ulice z Poznańskiej w stro- korki w godzinach szczytu mogą sięgnąć
Nowa marka mleka o zawarto(mak) ści tłuszczu 1,5%; 3,5% oraz słod
nę centrum miasta jest zamknięty i należy nawet kilku kilometrów.
ka śmietana o zawartości tłuszczu
30% - PARKADIA - z zupełnie in• 18 lipca z prywatnego podwórl<a przy nym logo, wyglądem opakowania
ul. Chrobrego w Łowiczu nieznany sprawca
i z informacjami dla klientów
ukradł rower o wartości około 350 zł.
w siedmiu europejskich językach,
• 19 lipca w Orenicach w gminie Bielawy
będzie wysyłana przez Okręgową
kierujący samochodem osobowym marki
Spółdzielnię Mleczarką w Łowiczu
Moskwicz 36-letni mężczyzna będąc w stana rynki krajów Unii Europejskiej.
nie nietizeźwości zjechał na pobocze drogi
i uderzył w przydrożny słup. Badanie alkoierwsze dwa duże samochomatem wykazało 1,30 mg/drn3 alkoholu
• 14lipcaogodzinie l l.15naulicyZam- w powietrzu wydychanym z płuc.
dy chłodnie wxjechały do niemieckowej w Łowiczu kierujący motocyklem
kich hurtowni spożywczych w ostat•W okresie od 14 do 20 lipca na droYamaha 26-letni mieszkaniec Łowicza udeni poniedziałek, 19 lipca. Oprócz tego 22
zatrzymanych
łowickiego
powiatu
gach
rzył w jadący pized nim samochód osobowy
marki Seat Z obrażeniami ciała motocykli- zostało aż dziewięciu nietizeźwych rowe- tony sera Gouda i mleka PARKADIA
rzystów oraz tizech nietizeźwych kierow- z zawartością 1,5% tłuszczu zamówiła jedsta trafił do łowickiego szpitala
ców samochodów osobowych, w tym je- na z greckich firm zajmujących się obsługą
• 15 lipca w Łowiczu nieznani sprawcy den spowodował wypadek drogowy - udepo usunięciu kłódek i wybiciu szyby ukradli rzając w słup-o którym powyżej. Ponad- tegorocznej olimpiady w Atenach.
Nowa marka wyrobów z łowickiej mlez kiosku z gazetami przy ulicy Stanisław to nietizeźwych rowerzystów kierowców
skiego papierosy, gazety o branży samocho- samochodów z.atizymano w Kocieizewie czamijestprzeznaczonagłówniedladużych
dowej, gazety o charakterze erotycznym - 33-letni mężczyzna jechał Skodą Favo- hurtowni zaopatrujących sklepy i dla firm
o wartości i porcelanowe lalki o łącznej war- rit (0,34 mg/drn3 alkoholu) i na os. Brat- cateringowych obsługujących hotele,restautości około 1.200 złotych.
kowice w Łowiczu - 34-letni mężczyzna ·racje itd. Produkt nie jest natomiast pize• 15 lipca na ulicy Przyiynek w Łowiczu kierował Polonezem (0,28 mg/dm3 alko- znaczony do dużych sieci handlowych. Innieznani sprawcy po przecięciu kraty w oknie holu). Nietrzeźwych rowerzystów zatrzy- formacje o produkcie wydrukowane są na
włamali się do koleknuy Lotto, z której ukra- mano na: ul. 3 Maja w Łowiczu, w Walelitrowych opakowaniach aż w siedmiu jędli pieniądze w kwocie około 260 złotych. wicach, Bielawskiej Wsi, dwóch na ulicy zykach. - Ma być to taki- nasz uniwersalny
• 16 lipca w kamienicy przy ulicy Po- Kaliskiej w Łowiczu, na Starym Rynku, produkt, otwierający nam fi11t~ na rynkidrzecznej nieznani sprawcy po wyłamaniu dwóch w Nieborowie oraz na os. Bratkowi- unijne. Idea jest taka, że ma to być uniwerdrzwizzawiasówweszlidoprywatnegomiesz- ce w Łowiczu.
salna linia produktów dla klientów z J..nijów
kania i ukradli z niego stacjonan1y aparat
Wszystkie osoby, które mogłyby pomóc Unii. Niewykluczone, że pod tą nazwąpojatelefoniczny o wartości około 45 złotych. w ww. sprawach prosimy o osobisty lub tele- wi się więcej produktów, na p1zyklad śmie• 161ipcaprzyulicyDworcowejwŁowi foniczny kontaJ..1 z Komendą Powiatową
tanka do kawy. Na razie marka jest w fazie
czu nieznany sprawca prawdopodobnie zło Policji w Łowiczu.
prób. Niewykluczone, że f/Zeba ją będzie
Kronikę opracował
śliwie uszkodził przednią klapę samochodu
odpowiednio zareklamować - powiedział
komisarz Andrzej Rokicki,
osobowego marki Polonez. Właściciel sanam wicepJ:f~ )owickiej spółdzielni 111leSekćja Prewencji KPPwtoV/liczu
1·,
mochodu ocenił'śtratę na'. okeło 500 'zł. '
.. """'·""""·--··"""'•w,""""~ czarskiejWoAct~~-~~~~~i'll.., '<'c·~·~ ~ ,
, ~...~.~„..,..
. ~.~
w~---.~
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Poznańska

M

kierownicą

PARKADIA na unijne rynki i na olimpiadę

kronika~

~olicyjn~ · ·

P

....-------------.....

.....---------..

Mleko zawartości tłuszczu 3,5%,
obrazku górski krajobraz ...
Wzór opakowania nie jest całkowicie
nowy - wykorzystany został bowiem
w części wz.ór stwoIZOny już kilka lat temu.
Nazwa handlowa PARKADIA musiała być
łatwa do zapamiętania i do wymówienia
przez osoby mówiące w różnych językach.
Wstępnie miała to być Arkadia, ale okazało
się, że taka nazwa marki została z.astrzeżo
na już wcześniej pizez hiszpańską fmnę.
PARKADIA powstała więc z połączenia
dwóch słów - park i Arkadia.
N a etykiecie jednak nie ma obrazka
związanego z Arl<adią, czy naszym
regionem, ale w produktach mlecznych spizedawanych na iynkach unijnych
utarło się, że są one dobrze kojaizone z czystością i białością śniegu z gór. Stąd też na
opakowaniu widoczek z ła~iat)'!ni krowami
.Pa ~le malowniczego krajobraZll górskiego.

śmietana

30% i mleko 1,5% - a na

Na litrowym opakowaniu śmietany oprócz
tego samego widoku jest szklany puchar z
bitą śmietaną i smakowicie wyglądającą truskawką - a przecież to właśnie Polska jest
potentatem w produkcji i eksporcie truskawek i malin. Wygląd opakowania zachęca
wręcz do utarcia sobie truskawek ze śmieta
ną Opakowania dwóch rodzajów mleka i
śmietany są do siebie podobne, mają tę samą
linię wzorniczą, zaś różnią się kolorami i nazwami produktów.
Zwykle o tej pone roku musieliśmy robić
jaki-eś zapasy wyrobów, a to ze względu na
dużą ilość mleka, tymczasem teraz wszystko
spnedajemy i spieniężamy na bieżąco. Cały
czasjednak musimy szukać nowych rynków
zbytu na produkty i walczyć ojak nqjwyi.szą
cenę mleka dla naszych producentów - powiedzi3ł~ WiceprezesJe~efflld. - -(mak)
\
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Łyszkowice

Wniedzielę zlot samochodów i motocykli
najbliższą niedzielę, 25 lipca
Łyszkowicach odbędzie się, or-

W

w
ganizowany po raz pierwszy w tej
miejscowości, zlot i rajd samochodowy. Organizatorami są Gminny
Ośrodek Kultury w Łyszkowicach
oraz Klub Tuningowy IMAAR ze
Skierniewic.
mpreza rozpocznie się o godzinie
16.00 na stadionie w Łyszkowicach
- tam przez godzinę będą prowadzone zapisy do rajdu. O godzinie 17.00 samochody przejadą ze stadionu na plac
targowy w Łyszkowicach, gdzie zorganizowana będzie próba czasowa dla samochodów biorących udział w rajdzie. Godzinępóźniej - o 18.00 chętni mogą przejść
lub przejechać pod sklep Lewiatan, gdzie
<;>dbędzie się tzw. „palenie gumy".

I

Tak

wyglądało

w

sobotę

pobojowisko po nocnej „zabawie"

łowickiej młodzieży

na rabatach przed muzeum.

O godzinie 19.00 rozpocznie się spotkanie na stadionie w Łyszkowicach, gdzie
wręczone zostaną nagrody za „czasówkę''
z targowicy oraz rozpocznie się popołu
dniowy piknik motoryzacyjny. Można bę
dzie oglądać samochody, niektórymi nawet
przejechać się pod okiem właściciela. Około
godziny 19. wwydzielonymmiejscun aboisku rozpalone zostanie ognisko, można bę
dzie upiec sobie kiełbaski i rozpocznie się
dyskoteka na płycie boiska. Muzykę bę
dzie puszczał z płyt i miksował DJ Brother
z Łowicza. Podczas spotkania wybrany
również zostanie najładniejszy samochód
i przewidziane są minikonkursy dla publiczności i uczestników rajdu. Wszyscy uczestnicy rajdu, w tym również osoby, które przyjadą na motocyklach otrzymają od organizatorów darmową kiełbasę do upieczenia
(mak)
nad ogniskiem.

Otwarcie rondo w sobotę
sobotę otworzymy całe rondo równującąnakładkę asfaltową, a pracow- zapowiedział wczoraj, w środę nicy ZUK w piątek, 23 lipca mają osta21 lipca, w rozmowie z nami wi- tecznie zejść z robotami z pasa jezdnego
ceburmistrz Łowicza Paweł Bejda. Przy- ronda. Jeśli pojawią się jakieś problemy,
pomnijmy, że w minioną sobotę urucho- to ruch na rondzie zostanie otwarty
miono ruch w Alejach Sienkiewicza i na w poniedziałek. Jest to dla nas sprawa
ul. 11 Listopada. Dziś, tj. w czwartek 22 najważniejsza, prace wykończeniowe i kolipca, od strony Końskiego Targu pracow- smetyka na chodnikach, które jesżcze ponicy Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryj zostaną, nie będą kolidować z mchem
(tb)
no - Drogowych w Łowiczu ułożą wy- samochodów - zapewnia Bejda.

W
Cel ataku • mieiskie kwiaty

koło 400 kwiatów z rabat znajdują sto obecnych na Starym Rynku ludzi po- Zduńska, gdzie z donic systematycznie
cych się przed łowickim muzeum wiedział nam, ż.e zrobiła to młodzież wraca- kradzione są kwiaty. Pracownicy firmy
zostało wyrwanych w nocy z piątku jąca z dyskoteki na Szkiełkach i ż.e najpraw- już trzykrotnie w tym roku dokonywali
16 lipca, na sobotę 17 lipca. Stanisław dopodobniej urządziła ona sobie przed mu- nasadzeń kwiatów w tych donicach.
Bieguszewski dzieli wyrywających kwiaBieguszewski, współwłaściciel firmy zeum bitwę na wyrwane kwiaty.
rabat i donic na dwie kategorie: wandali,
z
ty
co
to
że
też,
przyznał
Bieguszewski
Makrotech pielęgnującej miejską zieleń
w rozmowie z nami ocenił straty na sumę stało się przed muzeum to najbardziej bru- którzy robią to z głupoty i ch~i znisz,czenia
600 złotych. Ta sama grupa młodzieży talny w tym roku atak wandali na zieleń, czegokolwiek i ,,miłośników" zieleni, któjest najprawdopodobniej odpowiedzial- choć wiosną połamano kilka nowo posadzo- rzy kwiaty wyrywają by zabrać je na dział
na za zniszczenie znaku na przystanku nych akacji w pasażu Grabskiego, inne kę, czy do domów i sadząje w swoich doautobusowym na ul. Mostowej. Znak mniej spektakularne ataki zdarzają się nie- niczkach i rabatach. W roku ubiegłym jak
został zgięty do samej ziemi. Jeden z czę- mal co dzień. Przekleństwem jest ulica podliczono w finnie z miejskich zieleńców
zginęło w sumie 2 tys. bratków! To jest ok.
3 tys. zł, do których trzeba jesz.cze dołożyć
koszty związane z sadzeniem kwiatów.
Sanniki
W maju na Nowym Rynku, ulicy Zduńskiej
i na Starym Rynku powieszono w sumie
1OO donic z pelargoniami. Pierwsza zginęła
już na drugi dzień, do chwili obecnej zostaiewielkirn zmianom uległ program miejsce. Przed wyjazdem odbyło się społo ich skradzionych aż 8. A szkoda, bo
wakacji organizowanych przez tkanie z policjantem, który przypominał
wieszanie donic na stylizowanych latarGOK w Sannikach. W lipcu udało sięjuż dzieciom, jak należy się zachowywać na
niach oceniane jest przez wielu łowiczan
ło
dzieci
zorganizować niemal wszystkie zaplano- drodze. Natomiast na miejscu
jako bardzo udane posunięcie, które ubarwane atrakcje dla dzieci, z wyjątkiem dwu- wiły ryby, jeździły konno, sporo dowiewiło zabytkowe centrum miasta. Co ciedniowej wycieczki do Stanicy Harcerskiej działy się o gospodarstwie od jego wła
kawe, przed kradzieżą nie powstrzymaw Gorzewie. Ponieważ na tę eskapadę ściciela
ło nawet specjalne znakowanie donic
W sierpniu w programie wakacji przeqyło za mało chętnych, organizatorzy
i roślin.
zdecydowali się nie jechać do stanicy, jed- widziana jest wizyta w gospodarstwie
-Nis?aenie rabat dotykafinansowo samą
nak wybrali się autokarem do Płocka na agroturystycznym państwa Wieczorków
która musi ponosić z tego tytułu dofirrnr&
wycieczkęjednodniową. Głównym punk- w Sannikach (9 sierpnia), zajęcia pod nawydatki. Ale najbardziej boli głu
datkowe
tem wycieczki było obejrzenie filmu zwą „Bawimy się na ludowo'', na które
kt/Jrzy to robią i tych, którzy wiludzi,
pota
„Shrek 2", ale wystarczyło też czasu na zaproszono członków zespołu „Sanniki"
dząc takie zachowania nie podejmują żad
wycieczkę do ZOO oraz odwiedzenie (10 sierpnia), wycieczka do Łowicza
nego działania by temu przeszkodzić - po( 11 lub 12 sierpnia), zabawy z dziećmi
restauracji McDolands.
wiedział nam Bieguszewski.
Atrakcyjna, choć o zupełnie innym z ośrodka z Mocarzewa (11 lub 12 sierp(tb)
charakterze była wycieczka do gospodar- nia), a na zakończenie - piknik rodzinny
jeszjest
program
stwa ekologicznego Mirosława Rojka (28 sierpnia), którego
dok ze str. 1
w Staropolu. Tym razem około 30 osób cze opracowywany.
(mwk)
pojechało w dwóch grupach rowerami na

O

WStaropolu i w Płocku
N

Restauracja „Na rozdrożu" sprzedana

Sanepid

Woda na dzikich kąpieliskach
na razie bez zastrzeień
oda w obydwu dzikich kąpieli-

W

wadzimy pod koniec lipca - powiedziała

nam dyrektorka łowickiej stacji Zofia
wie za Lasem Miejskim i na kąpielisku Rżewska.
Według stacji jakość wody w obydwu
w pobliżu wsi Guźnia w gminie Łowicz
jest dobra pod względem bakteriologicz- omawianych kąpieliskach zależy w znacznym i chemicznym. Wodę z kąpielisk nej mierze od ilości kąpiących się w niej
w ubiegłym tygodniu pobrali specjaliści ludzi oraz zwierząt. Rzeczą często spoze Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej tykanąjest bowiem wpuszczanie do wody
w Łowiczu, zaś badanie zostało przepro- psów, które zabierane są nad wodę.
wadzone ze skierniewickim laboratorium W badaniu, które zostanie przeprowadzoSanepidu. Teraz wyniki badań są zgodne ne pod koniec lipca uwzględniona zostaz normami, ale me oznacza, że takie będą nie również woda z Bzury - o ile pojawią
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Do przetargu stanęły dwie firmy Bracia Haczykowscy i jedna firma z zewnątrz, spoza terenu naszego powiatu.
Obiekt wyceniony został na 600 tysięcy złotych, obydwie firmy zaoferowały stawki niższe - korzystniejsza okazała się oferta braci Haczykowskich.
Nie bez znaczenia był też fakt, iż zwycięska firma pochodzi z naszego terenu, w przypadku firmy z zewnątrz, jak
mówi syndyk, istniałoby zagrożenie, iż
po wykupieniu wszystko pozostanie
bez zmian. W planie zagospodarowania przestrzennego grunt przeznaczoniestetyokazałosięinacztj,chociażjakmówi ny jest na działalność rekreacyjną, tak
wójt Andrzej Werle, najważniejsze jest to, więc może być użytkowany w tym
ż.e na tym terenie' coś się zacznie dziać, ż.e właśnie zakresie. Co zamierzają tam
przestanie on,.~z.cie ~~~ ~. órzy"! ,:s_tw,orzył"' bq1c.ia1•Hll<1V..ykowscy, nie

J

skachwokolicachŁowicza-wzale-

wa tygoame,

Poleciały szyby na Starym Rynku. W miniony piątek, 16 lipca łowicka
policja ujęła 22-letniego Marka K. i 20-letniego Kamila T, którzy w pierwszych godzinach tego samego dnia wybili szybę wystawową w salonie
kosmetycznym. Do tego celu wykorzystali stojący na chodniku kosz na
śmieci. Prawdopodobnie ci sami sprawcy, wybili tego wieczoru drugą szy(tb)
bę wystawową od zaplecża apteki, naprzeciwko kiosku z prasą.

(maić)

ak informuje nas syndyk Stefan Lewandowski, proces sprzedaży rozpoczęty został właśnie od nieruchomości w Nieborowie, jak do tej pory
sprzedano właśnie ją i jesz.cze jedną nieruchomość na Pomorzu. Gmina nie odzyska
jednak zaległych pieniędzy z tytułu niepłaconego podatku, jako że pierwszeństwo
w tej sprawie ma skarb państwa. On także
założył hipotekę sądową na ten obiekt i jest
pierwszy w kolejności. Zakładając hipotekę, gmina po cichu liczyła, iż restauracjajest
niewielką częścią majątku firmy i ż.e moż.e
skarb państwa takiej hipoteki nie założył,

Znalazł swojego nabywcę także budynek po dawnej szkole podstawowej
w Karolewie. Ten z kolei obiekt należał
do upadłej firmy Toragra, również posiadającej swój majątek na terenie całej Polski, a powiązanej z Taurusem. Na chwilę
obecną możemy tylko poinformować, iż
obiekt wykupiła firma z Gdańska. Jej
przedstawiciel kontaktował się niedawno telefonicznie z wójtem gminy Nieborów Andrzejem Werle, pytając co to za
obiekt, który kupił. Firma kupiła bowiem
po prostu hurtowo wszystko co należało
do Toragry, a szkoła w Karolewie jest
tylko niewielkim odpryskiem całego majątku. W najbliższym czasie przedstawiciel firmy zapowiedział wizytę w Niebo- •
ro}Vię;'V((~ b1<$tęmy QJogl~p!il4ą~M'ię
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JUBILEUSZOWE DNI BOLIMOWA Honory na pięć dni
dok. ze sir. 1

Dziesiąta już, jubileuszowa im· nie gminy. Po tych atrakcjach zaplanowapreza pod hasłem Dni Bol.i mowa no akcent jubileuszowy. Ponie\Yl!Ż są to
odbędzie się w najbliższy week· dziesiąte obchody święta Bolimowa, roend 24 • 25 lipca w Bolimowie.
zegrany zostanie konkurs, w którym pytania dotyczyć mają tego co wydarzyło
śródatrakcjimajdąsięrodzinnekon się podczas wcześniejszych edycji.
kursy sportowe, od których pierwOd godziny 18.00 do 20.00 wszyscy
szego dnia o godzinie 10.00roipoczniesię chętni obejrzeć będą mogli występ pod
całe~igminne~spor hasłem Biesiada Grecko - Polska W ratowo - poimnicze, które zorganiwwane mach prezentacji wystąpi zespół muzycz~od godziny 15.00. Pierwszy dzień ny z Łaziska Górnego, w którego składzie
imprezy zakończy dyskoteka, która trwać znajduje się dwóch Polaków i dwóch Gremaodgodziny21.00do4nadtanem. Nie- ków. Grupa prezentuje szlagier)' muzyki
dziela upłynie natomiast pod znakiem wy- biesiadnej, tak polskiej, jak i greckiej. Następów sceniC7llych. Na początek :zagra stępnie wystąpią laureaci konkursu Lokaldziałająca przy Bolimowskim Gminnym na Szansa na Sukces, jaki rozegrany został
Ośrodku Kultury Spońu i Rekreacji orkie- w Żyrardowie. Będą to cztery osoby, laustra dęta, ~e 7.3lańczą dzieci z ze- reaci trzech pierwszych miejsc i osoba
społów tanecznych działających na tere- wyróżniona, a występ ma m. in. na celu

W

Łyszkowice

zachęcenie Bolimowian do zorganizowania w przyszłości własnego takiego konkursu. Między tymi prezentacjami grał
będzie zespół Flash Dance z Żyrardo
wa specjalizujący się w muzyce tanecznej. Od godziny 21.30 zagra natomiast
grupa Drugi Tydzień ze Skierniewic, w
składzie której jest solista z Bolimowa.
Formacja wykonuje standardy muzyki
rozrywkowej i debiutowała właśnie
podczas wcześniejszych dni Bolimowa.
Kiedy? - to będzie jedno z pytań konkursowych.
Oczywiścieniezaponmianooatrakcjach
towarzyszą:ych. B~e można coś zjeść
i wypić, a nawet po raz pierwszy polatać

helikopterem, a więc obejm:ć z lotu ptaka
panoramęBol~wa.

(wcz)

w Bocheniu
Droga do Kalenic dopiero we wrześniu oddany do uiytku
Łącznik

opierowewrześniu moina spodzie.. wać się budowy drogi asfaltowej
wraz z podbudową, odwodnieniem i
prz.epustami na odcinku pomictdzy Kolonią Łyszkowicką a Kalenicami w gminie
Łyszkowice. Opóinienie spowodowane
jest tym, że zaistniała konieczność rorganizowania drugiego przetargu nieograniC7.C>tleg0, gdyż gmina nie uzyskała promesy na pieniądze z unijnego fundUszu SAPARD. Inwestycja 1a od samego począt
ku była na liście rezerwowej programu.

D

Drugi przetarg ma odbyć się 30 sierpnia tego roku, a inwestycja ma obejmować budowę podbudowy drogi z podbudową z klińca i tłucmia, z odwodnieniem, budową przepustów i ustawieniem po zakończeniu budowy trzech
znaków drogowych.
Zgodnie~ specyfikacją zamówienia
grubość warstwy ścieralnej ma wynosić
3 cm, a grubość warstwy wiążącej 3 cm.
Droga ma długość 2.1 OO metrów.
(mak)

Wsierpniu fes tyn w Nieborowie
W

szystko wskazaje na to, iż corocz- Marek Chojnacki czy Andrzej Krętek. W
składzie samorządowców znajdą się radni,
odbywających się w Bolimowie czy Łysz nauczyciele wf, sponsorzy, pracownicy
kowicach dorobi się także gmina Niebo- gminy, nieborowscy policjanci, proboszcz
rów. Pierwsza edycja festynu zorganizo- z Bełchowa, a także komendant łowickiej
wana zostanie 15 sierpnia na boisku ligo- policji Adam Ruta.
(wcz)
wym w tej właśnie miejscowości. Wystą
pią mictdzy innymi Kapela Nieborowska,
Boczki Chehnońskie, Krzewina, aktualnie
trwają próby pozyskania innych zespołów o róinorodnym profilu muzycznym
a początku tygodnia zakończyły się
Duiąatrakcją ~e mecztowarzyski,jaki
prace przy ogrodzeniU wokół plesamorządowcy rozegrają z chużyną oldbanii w parafii Bednary. Betonowe
bojów - dawnymi zawodnikami łódzkich elementy ogrodzenia o długości 208 meklubów piłkarskich, w tym Widzewa W trów założone zostały już wcześniej za
sierpniu na nieborowskim boisku zagrają pieniądze uzyskane ze zbiórlci złomu dowięc bracia Krzysztof i Wiesław Surlito- konanej wśród parafian, o czym pisaliśmy
wie, Krzysztof Kamiński, Andrzej Szul, na łamach naszej gazety. Pozostał podobnego festynu na podobieństwo tych

Kończą zakładać

N

urowany łącznik pomiędzy bu
dynkami Domu Ludowego i Sz.ko
ły Podstawowej w Bocheniu w
gminie Łowicz został oddany w ubiegłym
tygodniu do użytku.
Łowickie Pu.edsii;biorstwo Budowlano - Handlowe wybudowało łącznik na
zlecenie gminy za około 44 tysiące zło
tych brutto. UC7lliowie bocheńskiej podstawówki korzystają z sali na piętrze
Domu Ludowego jako .z sali gimnastycznej-więc od nowego roku szkolnego będą
przechodzili na wf bez konieC7llości wychodzenia poza ogrzewane pomieszczenia. Poza tym na parterze Domu Ludowego znajdąje się Gminna Biblioteka Publiczna, z ktÓrej również korzystają uczniowie.
JeszczewtegorocznewakacjewDomu
Ludowym w Bocheniu wymienione zo..
staną łuksferynakorytuzu i na klatce schodowej oraz naprawiony dach.

M

(mak)

ogrodzenie
ny odcinek od strony frontowej plebanii,
który obecnie zaopatrzony został w estetyczne przęsła metalowe - praca kosztowała 200 zł z metra. Przy okazji zalano
także betonowe chodniki. W najbliższym
czasie w ponądkowaniu terenu pomagać
mają parafianie.
(wcz)

przed

śmierciq

iedział, żejegodni sąpoliczone,aledtciał
je wykorzystać do końca: pracował nad
jeszcze jedną książką, a na koniec tygodnia
umawiał się z NŁ na dłu7szą rozmowę. Liczył, że gdy minie upał poczuje się lepiej ...
Na sesji Rady Miejskiej, na której przyjęto
uchwalęnadającąjemu-łowiczaninowi z urodzenia, wychowanemu na Podrzecznej,
a u końca swoich dni mieszkającego w cieniu
katedry- honorowe obywatelstwo miasta, miał
być obecny. Nie mógł, był na badaniach. Gdyby mógł b)rć, słyszałby wiele ciepłych słów
o sobie. Jego postać przedstawił Tadeusz Ża
czek- radny ijednocześnie prezes Łowickiego
Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Mówił, że największą zasługą księdza jest popularyzowanie dziejów Łowicza i regionu, m in. w formie
wielu publikacj~ pełnych hmnoru i ciekawostek. - Charakterysl)'CZ!le dla ks. dr. Ski&zyń
s/degojest to, że nawet historią średniawiecza
potrafił zainteresować. Dzięki temu studenci
czy miłaśnicy historii zawsze garru:fisiędo niego. Inny radny Marek Wojtylak podkreślił: Wie/k4.zasługąjegojest to, że Łowicz zrobił dla
łowiczan „ Małą Ojczyzną". Wiele wątków historii doprowadza do Łowicza. Robi to niekiedy wformie żartu. To lubiana forma prezentacji historii i dlatego jego książki są tak lubiane
i przyjemnie sięje czyta.
Radna EwaZbudniewek przypomniała też,
że ks. dr Skiełczyński jest zasłużony dla najstars7.ej łowickiej szkoły dzięki temu, że odnalazł dokument będący łącznikiem mi~ szkołą kolegiacką a kolegium pijarskim, co ukazuje
jak daleko sięgają tradycje szkolnictwa, które
kontynuuje obecnie szkoła. Uchwała o nadilniu ks. dr. Zbigniewowi Skiełczyńskiemu honorowego obywatelstwa przegłosowana zo..
stała jednogłośnie. Warto przy tym zwrócić
uwagę na fakt, że ksiądz obywatelstwo Łowi
cza miał przez te kilka dni jakby „podwójne'',
bo był przecież rodowitym łowiczaninem
eszcze tego samego dnia wieczorem, ze
względu na stan zdrowia nominata, grupa
radnych z przewodniczącym Krzysztofem
Kalińskim i wiceburmistrzem Pawłem Bejdą
odwiedziła go, by uroczyście przekazać mu
informatję o tytule. Ksiądz, aczkolwiek bardzo słaby, był jednak w stanie na początku
wstać, a po przekazaniu zawiadomienia o nadaniu tytułu i gratulacjach opadł na fotel, wszystkich także zapraszając do zajęcia miejsc. Nie
ukrywał, że wie, iż choroba zostawiła mu już
niewiele życia, potwierdził, że zrezygnował
z prób leczenia, bo uzyskał pewność, że nic
ono nie da. - Lepiej jaknś godnie przeżyć len
ostatek - powiedział do zebranych. I rozpo-

W

czął gawędę... Nie można było bez wzruszenia
słuchać jak człowiek, dla którego Łowicz ijego
historia były całym niemal światem, stojąc nad
grobem potwierdza wobec obecnych swą niezwykłą miłość do tego miejsca i tych ludzi.
- Wcuśniej byłem bardziej łowiczaninem niż
katolikiem - powiedział w pewnym momencie
i trudno dociec, czy był to tylko żart, czy
przejaw nieukrywanej dumy. - Dla mnie Ło
wicz to byłojedyne miasto-dodał. Jego rodzina
mieszkałatuoddawna,ale,jakprzyznał,Skieł

czyńscy

byli na ogół pospólstwem. Dopiero
wojną wybudowali przy Podrzecznej
istniejącą do dziś kamienicę, przez co mogli,

przed

w zgodzie z ówczesnymi zwyczajami, zacząć
się, zwać obywatelami Łowicza - bo kto nieruchomości w mieście nie posiadał, obywatelem
nie był. Bratem jego mamy był wieloletni proboszcz kolegiaty łowickiej, ks. kanonik Józ.ef
Wieteska.
ysiące stron, jakie napisał o Łowiczu, były
efektem lat spędzonych nad starodruka- mi, w bibliotekach, archiwach i kancelariach
parafialnych. -Łowiczjest takim palimpsestem,
pergaminem »Ykorzystywanym wielokrotnie,
z którego wycierano jedne teksty. by na nich
napisać nowe - mówił. -Jacyś ludzie go budrr
wali, potem przychodził pożar i wszystko niszczył, by ktoś inny znowu, odpocząJku budowal.
Miasto tylekroć niszczone przez pożary i nie-

T

przyjaciół ciągle powstawało i stanowiło magnes, przyciągało różne duchy z różnych stron.

Jego klimat sprawiał, że »Yrastali tu na wielkich. Jedni przybywa/i tu na parę lat, jedno
pokolenie, Cebrowscy na sto lat, jedne rody
spadały w dół- inne rosły ... I nasze pokolenie
coś buduje dla Łowicza...
On sam mówił o sobie jako o człowieku,
który nadal pracuje. Wspomniał, że pisze opowiadanie o kanoniku z Łowicza, niejakim Rokickim, który przyczynił się do wygnania ze
świętokrzyskiego Rakowa arian, mających tam
przez lata swoje centrum intelektualne i duchowe. Bo był ksiądz Skiełczyński pasjonatem - i pozostał nim do końca
Mirosława Wolska-Kobierecka
Wojciech Waligórski

J

***

Więcej o tym, co i jak ks. dr Skiełczyński
pisał -w artykule na str. 5. Podczas czwartko-

wej sesji zadecydowano także o nadaniu honorowego obywatelstwa Lowicza Januszowi
Karpińskiemu - pieiwszemu komendantowi
Szarych Szeregów w Łowiczu i Prymasowi
PoIski kardynałowi Józefowi Glempowi. Uroczystości odbędą się we wrześniu, więcej na
ten temat za tydzień.
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SALETRA- 100 zł/t
SALETRZAK -6so zł/t
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SKUP ZŁOMU GOTOWJ<OWE
• nawozy inne
•węgiel

• miał

ŁOWICZ

ul. Katarzynó w 17
tel. (046) 837-55-67
0605-283-895

R-831

• powtarzalne • INWESTPROJEKT;
ARCHETON; AGROBISP; ATRIUM (1000 poz.)
• kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej
• kosztorysy, nadzory, wycena nieruchomości

NIERUCH OMOSCI
Licencjonowane Biuro Obrotu

Nieruchomościami

Działki budowlane, rolne, przemysłowe, rekreacyjne,
budynki, mieszkania, pełna obsługa techniczno-prawna

FHU, Łowicz, ul. Klickiego 22A, tel.0461837-47-42,
0602-603-393, e-mail: piorun@pro.onetpl •.,.,
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• koks
• groszek EKO

Najwyższe

ceny skupu złomu:
- stalowego
-żeliwnego

./ Bez zbędnych formalno~ci i opłat, krótki czas realizac;;.

- kolorowego

UBEZPIECZENIA

• komunikacyjne • majątkowe • osobowe
./ SAMOPOMOC ./ UNIQA ./ COMPENSA ./ P.T.U.

Klimkiewicz, Kaźmierski
ul. Łęczycka 114
Tel. (0-46) 8~7-11-72
R-924

Łowicz,

Łowicz,

Plac Przyrynek 10, tel. (046) 837-87-81
Czynne: pon.·pf. w godz. 9.00-17.00 R.aso

MOTO-Mf/RlfO 'PRODUKCJA
s„rzeclai oleju, filtrów
amortyzatorów KAYABA,
SACHS, AL-KO
WYMIANA CRATISI

Czfłici

do wszystkich samochodów
Łowicz, ul. Poznańska 128, tel. 837-36-92 §

DLA: • zatrudnionych na umowę o pracę
• emerytów • rencistów • rolników
./ Bez poręczycieli do 12.000 zł, 5<Jmolni do 6.000 zł.
./ Doch6cJ minimum 500 zł (łączone clochocly małżeństwo).

• kostki brukowej

• płotów betonowyeh

CENY PRODUCENTA

Teren GS „SCh'.' Domaniewice '!
Tel. 0600-366-680' 0509-059-511
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Firmy IRC 2lata gwarancit
ARKADIA 2
~
tel. (046) 838-59-63, 0508-152-503
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Niewielkie zmiany
wmieiskim budżecie

Renia, ułan i studentki

P

- czyli księdza Skiełczyńskiego pogodny przewodnik po Łowiczu i nie tylko
o dawnych artystach, którzyupiększali miasto przez kolejne stulecia
le ów gawędziaiz i historyk równie ciekawie jak opowiadał, tłumaczył perły
literatury polskiej na ,,nasze" i nawet z bardzo poważnych dzieł wydobywał drugie,
jakże hummystyczne, dno! I tak można dowiedzieć się, że Mickiewicz już w ,,Konradzie Wallenrodzie" opisywał działanie broni
biologicznej wwykonaniu arabskim i nawet
ego dnia miasto zyskało barwną postać
stawiałzawzórmetodytakiej walki! A,,Lau- człowieka, który o sprawach poważ
ra i Filon" Franciszka Karpińskiego to nie
nych pisał w sposób żartobliwy i o żartobli
jesttakazwykłasielanka, bo ów „włos splą
wych zupełnie poważnie. Bowiem ks. Skieł
tany" Laury to zwyczajny kołtun, tak poczyński miał na swoim koncie wiele publiwszechny w XVIII-wiecznej Polsce!
kacji dotyczących Łowicza i okolic. Są one
W dodatku większość kobiet nie odróżnia
nie tylko kopalniąwiedzy o regionie, ale takjawora od innych drzew, więc warto się zaże 2'biorem mnóstwa anegdot, będących niestanowić, czy Filon faktycznie chciał się sporzadko najlepszym komentarzem opisywatkać z ukochaną. Wątpliwości zwiększa fakt,
nych osób, zjawisk społecznych i sytuacji.
iż umówił się z nią ,,za borem", a nie przed
Z tego, co opisuje, wyłania sięjakże barwny
Biorąc pod uwagę stopień zalesienia kraju,
obraz jego samego.
Najmilsze wspomnienia księdza Skieł
Laura miała spory dystans do pnebycia!
Czwartek 15 lipca, mieszkanie nominata przy Starym Rynku. Gratulaczyńskiego wiążą się zjego Renią Sęk, czyW szkicu „Ułan w haremie" ksiąi:lz Skieł
Rady Miejskiej Krzyszli... Renault 5 (5 to po francusku cinque, co cje składa ks. Skiełczyńskiemu przewodniczący
czyński nie oparł się pokusie przeprowaczyta się ,,sęk" - przyp. red.), którą znajo- tof Kaliński.
dzenia analizy fragmentu swego ulubionego
my biznesmen przywiózł mu z Francji.
wiersza Juliusza Słowackiego, któl)'Ill jest
1981 kierownik Rejonowego Yrzę a nie aa przykłiid wiara lub miłość. Ksiądz ,,Duma o Wacławie Rzewuskim". Wątpli
Renia była blondynką (biała), ale miała czarSpraw Wewnętrznych, czyli ko- upizejmie wyjaśnił, że w teologii jest prawo wości księdza wzbudziło, jak Rzewuski
du
progi)
plastikowe
ne podbrzusze (czarne
i czarne zderzaki. Ta Francuzka miała już za mllllistycznej bezpieki i policji w jednym, zwane „connex.io virtutum", wystarczy na- wziął sztylet, odciął drabinę i nie spadł, jeno
cnotę, a wszystkie się
sobą burzliwą przeszłość, o czym świad pytał księdza: Skiełczyńskiego, dlaczego na stawić się na jedną
,,smutnego uniosły arabskie latawce". Tak
Ucząc się tego praczyły wymienione boczne drzwi z innym krzyżu stojącym za ołtarzem, budowanym w człowieku poprawiają,
pnewrotnie odczytywana literatura ojczyzamkiem. W dodatku lekko się prowadziła przez Solidarność tuż przed gmachem wa w seminarium ksiąi:lz Skiełczyński nie sta z całą pewnością nie jest nudna!
i owo lekkie prowadzenie zgubiło ... dzika, Muzeum Narodowego (wówczas nie moż myślał, że będzie kiedyś wykładał ubekom
To tylko jedno oblicze księdza Skiełczyń
który nie pa.eżył z.denenia z Renią na le- na było stawiać ołtarza przed budynkiem teologię,
skiego, który sarn przyznawał, że jego sturówbył
Skiełczyński
Ksiądz Zbigniew
państwowym), widnieje napis ,,nadzieja",
śnej drodze.
denci nie mają łatwego życia Z jego obliczeń
nież autorem prac naukowych poświęco
wynikało, że trzecia część magistrantek
mieszkańcom
nych historii miasta, jego
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - REKLAMA niego płakała W dodatku, jeśli śnił się
i zabytkom. Jedna z nich traktuje o życiu przez
to jedynie jak rugał, dlaczemagistrantkom,
opiumysłowym dawnego Łowicza. Autor
FABRYKA ~
piszą! Jednak nie tracił nadziei, że na
nie
go
suje w niej między innymi program edukaRektor wstawi się
cyjny w XV-wiecznej Polsce realizowany Sądzie Ostatecznym Pan
za nim i usprawiedliwi. Natomiast w dniu
przezszkołękolegiacką. Wówczasuczniów
tel.(o:~~~~ra'" ŁOWICZ
obrony pocieszał studentki: ,,Lekaiz będzie
gnębiono dialektyką, retoryką i gramatyką,
na miejscu, ksiąi:lz też, nie ma się czego bać".
slb@wlnkhaus.eom.pl;http://www.slb.wlnkhaus.pl
oczywiście łacińską. Wspomina również
działa! Ponieważ ksiądz Zbigniew
Podobno
o magnesie przyciągającym uczonych, jaSkiełczyński należał do osób żywo zaintekim był zamek arcybiskupi.
W innych ksiądz Skiełczyński ze swadą resowanych tym, co dzieje się w Łowiczu
,,Nowy Łowiczanin" przez
opowiadał o trudnych początkach powsta- i jego okolicach,
wania opieki zdrowotnej w Łowiczu i pned- kilka lat, począwszy od 1991 roku, miał zaprzezeń pisastawiał sylwetki lekarzy, wśród których był szczyt publikować artykuły
5-komorowy PERFECTLINE
Adam z Bochenia - lekarz Jana Olbrachta, ne. Jeden z nich podpisał jako lowiczo-cen•Szyba k=1,1 z ciepłą ramką
Aleksandra Jagiellończyka i Zygmunta Sta- tryczny ks. Skielczyński, dając tym samym
• Okucia Wlnkhaus
rego, a także aptekarzy. Tu znalazła się szla- wyraz swemu głębokiemu zaangażowaniu
• Mlkrowentylacja gratis
•Wzmocnienia ocynkowane w ramie,
checka rodzina Cebrowskich, która pnez w sprawy miasta.
Ze szkiców, wspomnień, prac naukoponad 100 lat prowadziła aptekę mającą
wyłania się postać nietuzinkowa, chawych
największe znaczenie w Łowiczu.
Ksiąi:lz Skiełczyński przypominał zarów- iYzmatyczna, o ciętym dowcipie, ogromnej
no dzieje kościoła pod wezwaniem św. Le- wiedzy i wrażliwości. Ksiądz Zbigniew
onarda, jak i poszczególnych zabytków, Skiełczyński potrafił dostnec to, co najważ
w tym ołtarza w bazylice, zaprojektowane- niejsze - zrozumieć drugiego człowieka
Marta Przybylska
go przez Jakuba Fontanę. Pamięta talą:e

1 grudnia 1974 roku, w przeddzień obrony doktoratu z historii
przez księdza Skiełczyńskiego,
Prymas Stefan Wyszyński słowa
mi: „On jest potrzebny w Łowiczu",
zadecydował o miejscu przeznaczenia młodego wówczas doktoranta.

A

T

W

t2~!~~. EJ:.I

~wnu•o

HIT SEZONU! S-cio komorowy Perfectline
® TERMO ORGANIKA RADZI

®TERMO ORGANIKA RADZI

Czarny

Dzięki współpracy
największym

z

polskim producentem
styropianu, firmą
Termo Organika,
przedstawiam y
państwu cykl porad
dotyczących

docieplenia domu.
Warto o tym pomyśleć
właśnie teraz, kiedy
pełną parą rusza
sezon budowlany.

WBeskidy
i do Międzywodzia
użym zainteresowaniem cieszą się te-

D

goroczne wakacyjne wyjazdy dla
dzieci pracowników łowickiego zakładu Agros Nova. Obecnie, od 15 do 28
lipca na obozie młodzieżowym w Węgier
skiej Górce w Beskidach pnebywa 30-osobowa grupa młodzieży ze szkół średnich.
Pełna odpłatność wynosi 1.120 zł, ale dofinansowanie w wysokości uzależnionej od
wielkości zarobków, nawet do 80-90"/o.
Na kolonie letnie do Międzywodzia pojedzie natomiast już w najbliższą niedzielę
25 lipca liczna, bo 79-osobowa grupa dzieci
młodszych (do 14 lat). Dodatkową atrakcją
kolonii będzie wycieczka do Hansa Parku.
Również w Międzywodziu odbędzie się od
8 do 21 sierpnia obóz młodzieżowy, na który pojedzie 27-osobowa grupa składająca
się z uczniów szkół średnich. W programie
obozu przewidziane są dwie wycieczki
- promem do Kopenhagi i autokarem do Berlina
Jak się dowiadujemy od Teresy Kowalskiej, szefowej NSZZ Solidarność, która
zajmujesięm. in. formalnościami związany
mi z wyjazdami dzieci, obecnie na koloniach
w Wildze koło Otwocka pnebywa też sześcioro dzieci z ubogich rodzin, które zostały
tam wysłane w ramach akcji „Lato Solidarności". Dzieci te pojechały na kolonie za
darmo.
(mwk)
~REKLAM~-

~ TERMO ORGANIKA RADZI

.

..,~

koń wśród

~.TERMO ORGANIKA RADZI

styropianów

W jednej z krakowskich spółdzielni ocieplono ciemnym styropianem trzy duże bloki mieszkaniowe. Koszty ogrzewania spadły o ponad jedną trzecią.
CIEŃSZA

IZOLACJA

gdzie zbyt gruba warstwa izolacji

nych. Poprzez betonowe nadproża okienne
jest znacznie większy niż w
innych miejscach. Podobnie jest w przypadku ościeży okiennych. W takich miejscach
trudno uzyskać wlaściwą grubość mateńa
łu izolacyjnego, stosując wyroby tradycyjne. Użycie P.łyt z grafitem sprawia, że niezbędne parametry izolacyjne mogą zostać
zachowane.

wypływ ciepła

może

zmniejszyć ilość docierającego światła

ze-

wnętrznego.

MOSTKI CIEPLNE
"NIEGROŹNE

Z powodu mniejszej grubości, płyty TER-

Dzięki lepszym parametrom izolacyj- ~ MO-LAMBDA znakomicie nadają się do

nym do ocieplenia budynku wystarcza cień
sza warstwa styropianu TERMO-LAMBDA.
Ma to duże znaczenie przy ocieplaniu budynków, gdzie znaczne pogrubienie ścian
nie wchodzi w rachubę ze względów technologicznych (np. budynki zabytkowe lub
szkoły i budynki użyteczności publicznej,

®TERMO ORGANIKA RADZI

'"·~

TERMO-LAMBDA zostały wprowadzone na polski rynek zaledwie kilkanaśde
miesięcy temu. Początkowo budziły zainteresowa nie z powodu niecodziennego wyglą
du. W przeciwieństwie do tradycyjnego styropianu mają ciemnoszary kolor spowodowany dodatkiem grafitu. To obecnie najcieplejszy znany gatunek styropianu na świecie.
Grafit ..zawarty w płytach styropianowych nowej generacji znacznie podnosi
ich właściwości izolacyjne poprzez dodatkową absorpcję promieniowania cieplnego.
SZYBKIE OSZCZĘDNOŚCI
Lepsza Izolacyjność sprawia z kolei, że
koszty związane z zakupem płyt TERMOLAMBDA już po 3 - 4 latach przynoszą wymierne korzyści finansowe. Prywatni inwestorzy oraz spółdzielnie mieszkaniowe,
które zdecydowały się na termoizolację z
użyciem płyt styropianowych Termo Organiki teraz odnoszą z tego znaczne korzyści.

(mwk)

-----------------------------------

Płyty

Myśl: ciepło

rzy jednym głosie wstrzymującym się
Rada Miejska w Ląwiczu wprowadziła trzy zmiany w budżecie podczas ostatniej czwartkowej sesji. Zmiany te
polegały na wprowadzeniu kwoty 1O tys.
zł do rozdziału ,,Pozostała działalność", a są
to pieniądze z Ministerstwa Kultury, pneznaczone na nagrody dla zespołów biorą
cych udział w ID Ogólnopolskich Spotkaniach Folklorystycznych „O Łowicki Pasiak''.
Druga zmiana związana była z pneprowadzonym w ubiegłym tygodniu pnetargiem na wykonanie nawierzchni ul. Gnmwaldzkiej. Ponieważ w budżecie zapisane
zostało o 52.400 zł mniej niż cena najniższej
oferty, kwotę takiej wysokości przesunięto
z wydatków inwestycyjnych na Nowy
Rynek, ponieważ z zaplanowanych wydatków w tej części miasta pozostanie około
1OO tysięcy zł.
Kolejna zmiana w budżecie wprowadzona została na wniosek MOPS, dotyczy
zmniejszenia o 20 tys. zł wydatków rzeczowych z przeznaczeniem tej kwoty na
składki na ubezpieczenie społeczne.

ocieplania loggii balkonowych. Większość
osób rzadko je ocieplała, bo tradycyjny,
dość gruby materiał izolacyjny znacznie
zmniejszyłby wymiary pomieszczenia. Teraz ich ocieplenie jest łatwiejsze.
Płyty TERMO-LAMBDA mają także za·
stosowanie przy izolacji tzw. mostków ciepl-

Wszystkich
zainteresowanych
kupnem
styropianu
prosimy
o kontakt
z naszym
przedstawicielem
handlowym:

MARIUSZ LISZCZ

o603 97 oo 38

WWW. TERMOORGANIKA.COM.PL
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Jeśli fałszowali mleko
• będq wykluczeni
W

szystko wskazuje na to, ze dwóch
dostawców z gminy Zduny dolewało do mleka wodę, współpracowali
przy tym z kierowcami przyjeżdżający
mi po mleko do ich gospodarstw, jedna
osoba z gminy Bolimów fałszowała zawartość komórek somatycznych. - Kierowcy ci już w mleczami nie pracują, co
do dostawców - decyzja zapadnie na nąj
bliższej Radzie - powiedział nam jeden
z członków Rady Nadzorczej. Wyjaśnia
też, że - zgodnie ze statutem OSM - czło
nek spółdzielni, co do którego istnieje
Dzieci z parafii katedralnej chwilę przed wyjazdem z Łowicza martwić podejrzenie, że działa Iia jej szkodę, może
się mogły tylko o pogodę.
zostać z niej wykluczony na wniosek
zarządu. Taki wniosek dotyczący trzech
członków spółdzielni został już sformułowany - dwie osoby mogą być więc
wykluczone z OSM za dolewanie wody
ięćdziesięcioosobowa grupa dzieci wiedział NŁ, że jedną z atrakcji będzie do mleka, jedna osoba - za fałszowanie
z parafii katedralnej w wieku od 1O przekroczenie granicy ze Słowacją, jakości. - Wiem, żejest duże oburzenie na
do 16 wraz z opiekunami wyjechała w celu wizyty w akwaparku, w pla- wsi z powodu całej sprawy, ale uważam,
w piątek 16 lipca na 8 dni do Zakopa- nach grupa ma też „bardziej objechanie,
nego. W drodze do miejsca wakacyjne- niż obejście Tatr", ponieważ autokar
go wypoczynku planowali odwiedze- wynajęty z łowickiego PKS ma być Gmina Łowicz
nie Wadowic i Kalwarii Zebrzydow- przez cały pobyt do ich dyspozycji.
skiej. Podczas powrotu grupa zatrzy- Oprócz rozrywki i wycieczek nieodma się w Łagiewnikach, Krakowie, Tyń łącznym elementem wyjazdu jest conalizę funkcjonowania systemu
cu i Częstochowie. Przed wyjazdem dzienna msza św.
wodociągów gminnych zamierza
z Łowicza ks. Tomasz Wieczorek po· (mwk)
przeprowadzić jeszcze w tym roku
samorząd gminy Łowicz. Na razie nie wiadomo czy gmina przeprowadzi ją wła
snymi siłami, czy zostanie ona zlecona
firmie z zewnątrz.
Do końca sierpnia trwać bę GOMEX wyłoniona w przetargu. Koszt
Analiza ma określić przede wszystkim
dzie kolejny etap budowy drogi całej inwestycji wynosi 1.248 mln zło zakri:s potrzebnych remontów sieci wodopowiatowej na trasie Łowicz - tych, powiat wystąpił o zwrot połowy. ciągowej, :złóż i hydrofominana.J"błiższe lata.
Różyce - Wejsce.
Całkowita przebudowa prowadzona Będzie również wskazywała, w których
jest także na drodze Łyszkowice - Beł miejscowościach lub ~iach gminy nalerace, rozpoczęte na początku po- chów. W tym przypadku jest to pierw- ży w pierwszej kolejności przeprowadzić
przedniego miesiąca obejmują całko szy etap inwestycji, której koszt wynie- takie remonty. Pomimo tego, że analiza jeszwitą kompleksową przebudowę całego sie 1,138 mln złotych. Również w tym cze nie powstała, gmina już przystąpiła do
pasa drogowego, wraz z poszerzeniem przypadku pracami zajmuje się DROGO- wykonania dokumentacji techniC111aj na wyasfaltu. Droga z pieniędzy SAPARD bu- MEX. Pierwszy etap obejmuje pięcioki mianę sieci wodociągowej we wsi Jamno.
dowana była już wcześniej - w roku mi- lometrowy odcinek Łyszkowice- Seligów, Tam sieć jest zrobiona z rur azbestowo-benionym za kwotę 1,2 mln złotych po- zakończony ma zostać również do końca tonowych, których już się od lat w budowwstały cztery kilometry nowego asfaltu, sierpnia. Powiat wystąpił do SAPARD nictwie wodociągowym i przesyle wody nie
stosuje ze względu na niewłaściwe parameobecnie zgodnie z zapowiedziami droga o zwrot 50% kosztów.
budowana jest na odcinku Łowicz- Sierż
W ostatnich dniach ukończone zosta- try oraz trudności z utrzymaniem jakości
niki - długość 3412 metrów bieżących. ły natomiast prace przy przebudowie płynącej w nich wody.
Prace rozpoczęły się od strony Łowicza. drogi Janinów - Gosławice na odcinku
Zajmuje się nimi warszawska firma DRO- 450 m. Pracami, które kosztowały ponad
1OO tysięcy złotych zajmowała się firma Biblioteka w Nieborowie
PRID z Łowicza. Ta sama firma zajmuje
Gmina Kiernozia
się także obecnie przebudową drogi Mysłaków - Bednary - Bolimów. Przebudowywany odcinek obejmuje 822 metry
najbliższy piątek, 23 lipca od godrogi i kosztować będzie 150 tysięcy zło
dziny 17.00 oglądać będzie moż
tych. Dwie ostatnie inwestycje finansona w Gminnej Bibliotece Public:t;wane są w całości z budżetu powiatu. nej w Nieborowie prace artystki Marty
Prace na drodze Mysłaków - Bednary - Kędzierskiej, która od lat zajmuje się cea 365 tys. zł łowickie Przedsiębior Bolimów zakończą się najprawdopodob- ramiką japońską RAKU. Stąd tytuł wystwo Robót Inżynieryjno-Drogo niej do końca lipca.
stawy ,,RAKU - znaczy radość". Wystawych wykona do 30 września dro(wcz) wa czynna do końca wakacji
(wcz)
gę o długości 2462 m łączącą sołectwa Witusza r Zamiary (do dawnej osady Krze- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - REKLAMA winki) w gminie Kiernozia. PRID wyło
Komputery Kasy fiskalne Monitory Drukarki Akcesoria
niony został w drodze przetargu, który
w Urzędzie Gminy w.Kiernozi odbył się
Drukarka laserowa
Nowe oblicze CELERONA Ili
w czwartek, 15 lipca.
SAMSUNG
ML-1710P
Celeron O 330 2.66GH:z. FS8533 c.256kB
Kolejny przetarg na budowę dróg gminGeFoo:e FX 5200 128MB ODR 1V-out
Szybkośt ~ruku: 16 strJmłn,
karta dtwlekowa wbudowana lk:lo kanalows
nych odbędzie się 1Osierpnia, ponieważ
I Rozdzlełozość: 600x600 dpi
dysk twnly 80GB 7200obr/min
Czas rozgrzewania: ponitej 30 sek.
ostateczna decyzja o tegorocznych dropamięć OORAM 256MB 333
Wydejność zasobnika: 3000 stron
FOD I COMBO 52x32x52x16
gowych inwestycjach zapadła na sesji
Port komunikacji: USB
karta sieciowa 10/100
Waga: 7kg
16 czerwca, gdy było już wiadomo, że
klawiatura, mysz z n:iłką. podkładka
Gwarancja: 2 lata
Windows XP Home PL
nie będzie dofinansowania z Sapardu na
Cena. brutto:
obudowa 350W z panelem LCD
drogę długości 4750 m w Jadzieniu. Przed2 lata gwarancji
Cena brutto:
miotem drugiego przetargu będą 4 odcinki dróg - fragment drogi w Jadzieniu dłu
gości 800 m, dokończenie drogi w Tydówce - 1312 m, Natolin Kiemozki 611 m oraz dokończenie odcinka drogi
Sokołów Towarzystwo - Sokołów kolo~-~
Sprzedażul.I serwis:
nia o długości 908 m.
·
t.owlcz,
Zgoda 35, tel.(046) 837 49 86, 830 21 70, 837 .6 1 97
•
·
·
··
http://Www.pcmarbo.com.pl
e-mall:pcmarbo@onet.pl
(mwk)

Z katedry do Zakopanego
P

Jok funkcjonują wodociągi

A

Waka_cyine prace na drogach

·p

że jest to

sprawa między zarządem a rolnikami. Trzeba podjąć radykalne działa
nia w imię rf.obra spółdzielni - mówi ten
sam radny. Dodaje, że rolnicy nie powinni się całą sprawą martwić, bo wszystkim zależy na szybkim i właściwym jej

zakończeniu.

Inny radny mówi: -Trzeba do tej sprawy podejść spokojnie, aby nie zaszkodzić
całej spółdzielni. To co zrobili ci dostawcy
jest niemoralne, ale niestety coś takiego
mogło się zdarzyć

i się zdarzyło. Pytany

o to, czy po wyjaśnieniu i zakończeniu
sprawy widzi możliwość zorganizowania na wsi zebrania, na którym zostanie
przekazana rolnikom informacja o decyzji Rady Nadzorczej mówi, że popiera
pomysł takiego spotkania
Z wypowiedzi spółdzielców wynika,
że na razie mleko musi być od „fałsze
rzy" odbierane, bo sprawa nie została jeszcze do końca wyjaśniona, są oni nadal

członkami spółdzielni. Wkrótce to jednak może się zmienić. Wczoraj, 21 lipca
już po zamknięciu tego nr NŁ odbyło się
posiedzenie komisji rewizyjnej OSM, termin posiedzenia Rady Nadzorczej, na
której można spodziewać się decyzji
wyznaczono wstępnie na 30 lipca. Na
posiedzenie to poproszone będą osoby
podejrzane o fałszowanie mleka.
Prezes OSM w Łowiczu Jan Dąbrow
ski pytany przez NŁ o sprawę powiedział, że dyscyplinarnych zwolnień
w zakładzie nie było, co może sugerować, że nieuczciwym kierowcom pozwolono odejść za porozumieniem
stron. Jan Dąbrowski dodaje, że na
5 tysięcy dostawców niestety zawsze
może znaleźć się ktoś, kto będzie próbował dolewać do mleka wody - po.stę
powanie z takimi osobami określa statut spółdzielni, na pewno nie można
dopuścić do samosądów.
(mwk)

Wsierpniu fes tyn w bqkowskiei parafii
szystko mamy już prawie dopięte
do końca.festyn si.ę odbędzie, wszyscy nim w parafii mocno żyjemy - powiedział nam ks. Andrzej Gałaj, proboszcz
parafii pw. św. Mikoła biskupa w Bąko
wie Górnym. Po bardzo udanym festynie parafialnym, który odbył się w minionym roku w dniu Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, postanowiono na
stałe wpisać go w grafik wydarzeń w parafii. Dlatego w tym roku będzie on także
towarzyszył temu świętu i odbędzie się
w niedzielę 15 sierpnia.
Ks. Andrzej Gałaj powiedział nam, że
wprowadzono w nim jedynie pewne kosmetyczne zmiany i będzie się on składał
z trzech części. Pierwsza będzie estrado-

W

wa - wystąpi młodzież z parafii, która
przygotowuje program złożony m. in.
z piosenek Arki Noego, gwiazdą ma być
zespół z Sochaczewa ,,Pędzące jaguary".
W części sportowej zaplanowane są biegi i rozgrywki w siatkówkę, w części biesiadnej grillowanie i wspólna zabawa
przy stołach. Nie zabraknie loterii fantowej, która przyniosła w roku ubiegłym
wiele radości z powodu przedziwnych
nagród, w tym żywego inwentarza, którym obdarowano szczęściarzy.
Nie wolno jednak zapomnieć o tym,
że najważniejsza tego dnia jest msza odpustowa z procesją, która zgodnie z tradycją odbędzie się o godz. 11.30.
(tb)

Ceramiko japońsko już jutro

PRI Dzrobi.drogę

W

z Wituszy do Zamiar

Z
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KOPIARKO - DRUKARKA FORMATU A3

Salon Sprzedaty
Urządzeń Biurowych

ul. Plac Przyrynek 2, 9MOO Łowicz
tel.Jfax IM6 837 40 30, IM6 830 oo 30

TYLKO 3499 zł netto
www.umdzenla-blurowe.pl

salon@umdzenla.błurowa.pl ~
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Zdięcia 1

Wyłączenia prq~u wpowiecie

te - podobnie jak Łowicz - takż.e je zakupiły.
z.djl(Cia wykonane z paralotni są wykoreystywane p=z w-zędy miejskie do różnych
ej on Energetyczny Łowicz łódzkiego
celów, np. promoc,Y.jnych, ale takż.e do plaZakładu Energetycznego Łódź - Tenowania inwestycji, budowania dróg,
ren S.A. informuje, ż.e ze względu na
umieszcz.ania nowych budynków.
Niezwykłe zdjęcia Dariusza Bógdała prz.eprowadzane prace eksploatac,Y.jne namożna oglądać na stronie internetowej stąpiąprzerwyw dostawie energii elektryczUrzędu Miejskiego w Łowiczu,wejście do nej dla następujących miejscowości w pogalerii p=z fotografię na stronie głównej: wieciełowickim:
• 26 lipca w godzinach od 8.00 do 15.00
www.um.lowicz.pl
(tb)
w Piaskach Bankowych B w gminie Bielawy,
•271ipcawgodzinachod8.00do 15.00
w Domaniewicach GS i na osiedlu prey
PKP, Błotach Krępskich i na ulicy Piekarskiej w Łowiczu,
• 28 lipca w godzinach od 8.00 do 15.00
w Osieku III,
• 29 lipca w tych samych godzinach
w Piasecznicy I i Nieborowie Szkoła,
• 30 lipca w Stachlewie II, III i IV
w gminie Łyszkowice oraz w Placencji
wgminieŁowicz.
(mak)

paralotni

R

na stronach miasta
Na stronie internetowej należą
cej do Urzędu Miasta Łowicz od
poniedziałku 12 lipca można zobaczyć 75 fotografii wykonanych
z lotu ptaka. Autorem zdjęć jest
Dariusz Bógdał z Sierpca, który
22 czerwca latał nad Łowiczem
na paralotni.

P

aralotnia to specjalny spadochron oim>ślany mianem slazydła, którego pilot

jestdodatkowowyposażonywsilnik, umoż
liwiający

mu wznosz.enie się. Na zdjl(Ciach

Biblioteka, komputery i bilard.

możemy oglądać panoramę całego Łowicza,
ciekawiewygląi:lanp. „cz.erwona góra" :znaj-

dująca się na końcu Amrii Krajowtj, łowicki
zamek prymasowski, cey centnun miasta.
z.djl(Cia są cenne z tego względu, ż.epokazu
ją aktualny wygląd Łowicza, ostatnie jego
fotografie z lotu ptaka były wykonywane
w połowie lat 90., oo późnitj można było
oglądać na wystawie w łowickim muz.eum
Bógdał z.ajmuje się paralotniarstwem
od ponad 6 lat, od 2 lat natomiast spędza
wakacje na podróżowaniu i fotografowaniu
z wysokości miast i miasteczek. Sfotograf~
wał ich już ponad 80. - W ten sposób łączę
przyjemność latania, podr&żawanie ipoznawanie ludzi. Pieniądze, jakie przy oka:zji zarabiam polaywają mi właściwie bieżące~
datki, które pochlania to hobby i pozwala
zwrócić choć część poniesionych kosztów powiedział NŁ. Zakup nowego ,,skrzydła"
oraz silnika to wydatek rzędu 15 tys. zl, do
tego trzeba doliceyć szkolenia, jakie trz.eba
koniecznie przejść, by móc zgodnie z prawem, a pIZede wseystkim bezpiecznie, latać. O swojtj pasji potrafi opowiadać godzinami, nam opowiedział, ż.e latanie na paralotni to dla niego drugi szczebel po tym jak
kilka lat temu uprawiał spadochroniarstwo.
Chciał po prostu latać WS7.ędzie i cRugo, a to
właśnie umożliwia paralotnia
-Napoczątku, gdyzaczyna się latać, trudno
jest opanować strach, przeraża 1-IYSOkość,
przestrzeń, potem strach ten zanika i zaczyna siępojawiać inny dotyczący zgo/a innych
rzeczy, między innymi tego, czy dobrze oceniło się warunki atmosferyczne, czy latanie
jest bezpieczne. To, co najważniejsze w tym
sporde to koncentracja. Nigdy nie można
lekceważyć czynników atmosferycznych,
chmur i wiatru - powiedział nam Bógdał.
Cz.asem chmura, która wygląi:la na małego
„baranka" potrafi mieć 2 kilometry wy~
kośc~ a wleceniewniąmoż.e być jużniebez-

1
'

Jedno ze

zdjęć Bógdała,

które

można zobaczyć

na stronach

łowickiego

ratusza.

B

iblioteka, komputery i bilard - tak
w skrócie przedstawia się wakac,Y.jny
program Gminnego Ośrodka Kultury w Chąśnie. Będzie on działał przez
całe wakai.:je codziennie od godz. l O.OO do
godz. 17.30 zwyłącz.eniem ostatniego tygodnia tego miesiąca ceyli od 26 do 30 lipca,
kieqy fur,ikcjonować będzie tylko biblioteka. GOK proponuje przede wseystkim mło
dzieży możliwość gry w bilard, a takż.e odwiedzenia ceytelni internetowej, wyposażonej w trey stanowiska komputerowe.
Dostęp do komputerów przed wakacjami
został jednak młodzieży ograniczony, teraz
by móc skoreystać ze stanowiska internetowego trzeba wpisać się imiennie na listę.
Ograniczenie zostało wprowadzone po tym
jak dzieci i młodzież z.aczęli nadużywać
sprzętu min. do gier internetowych, co ma
raczej niewiele wspólnego z celami edukac.xjnymi, jakie miała spełniać czytelnia

pieczne,niemówiącolataniupodchmurami - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " " " '

burzo~

które są całkowicie nieprzewidywalne i - jak to określił Bógdał - mogą
wciągnąć, porwać, rozerwać i 'llYJJlUĆ 30 kilometrów dalej. Skądinąd latanie pod takimi właśnie „barankami" jest najbardziej
efektowne dla paralotniarza. Pod tymi
chmurami tworzą się bowiem wznoszące
prądy termiczne, które są w stanie seybciej niż silnik wznieść paralotniarza na
bardzo duż.e wysokości. Rekord wysokości osiągnięty na paralotni przez Bógdała
to 2.218 m, a rekord krajowy to 4.106 m.
Miałem niesamowite wznoszenie leciałem
z prędkością 7 misek., podczas gdy silnik
daje możliwość wznoszenia J,5 misek. 'WSpomina Bógdał to doznanie.
W czerwcu oprócz Łowicz.a wykonał on
zdjl(Cia innych miast, m.in. Rawy Mazo.wieckiej, Głowna, cey Skierniewic; miasta

Letnia Scena Muzyczna

„Złodzieje

Rowerów" zagrają w ośrodku

Najbliższy koncert w ramach Letniej Sceny Muzycznej odbędzie się
w sobotę 24 lipca o godz. 20.00.
Tym razem na deskach sceny ustawionej na dziedzińcu Łowickiego
Ośrodka Kultury przy Podrzecznej
zagra jedna z legend polskiej muzyki hardcore punk - zespół Złodzieje Rowerów z Zambrowa.

dzą członkowie zespołu. Od tego momentu
nieprzerwanie grają koncerty, nagrali kilka
płyt Jak na polskie zespoły niezależne i nie
zarabiające zbyt wiele na mueyce, to długi
okres. Od początku istnienia związani są
z warszawską miniwytwórnią RefUse Records.

niej aktywnośd konc,ertowej z.espółwspierał
mym udziaJem wiele imprez wspomag(Jją
cychmniejszośdseksualne, akcjeantyf~

stowskie, benefisy na rzecz zwierząt czy organizacji takich jak Amnesty International,
Federacja Zielonych, Anarchistyczny CzarnyKrzyżluhinicjatywy„Foodnotbomhs"-

ZJodziejeRowerówjakngrupapięciulu-

czytamy na ich stronie internetowej. Poddzi i jakn zespół ldadą duży nacisk na emo- czas koncertu na dziedzińcu będzie wil(C
cjonalną stronę przeżywania świata, OObie- głośno, buntowniczo, a moż.e wesoło. Tylz espół powstał wiosną 1993 roku rania ludzi czy tworzenia muzyki. Równie ko cey w Łowiczu sąjeszcze punki?
między innymi pod wpływem ważnym elementem w działalności grupyjest
Koltjny zaplanowany koncert w ramach
inspiracji filmem włoskiego twórcy akcentowanie idei „Drug Free" niezwykle Letniej Sceny Mueycznej odbędzie się
Vittorio de Siei pod tytułem „LADRJ ważnego podejścia w trzeźv.ym pojmowa- 7 sierpnia Zagra zespół Psychocukier
'-D
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Bezpłatne

badanie słuchu.
Dobór aparatów słuchowych.
Porady dotyczące używania
aparatów słuchoWJZch.
Czynne: w 2-gą i 4-tą środę miesiqca
w godr.. 9.00-13.00

...

„SONO" Sp. z o.o.: Łowicz,
ul Bolimowska 22 (róg Baczyńskiego)
tel 042 634 13 14 (Łódź); 501-796--527

...„„„„.........„...........„„„„„iiiilll.
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OKIEN I DRZWI
Z PCV I ALUMINIUM

montaż

· transport · serwis
~
dopłat! ~

• Posiadamy węgiel i miał w kilku asortymentach o wysokiej

Okna o nietypowych wymiarach bez

Maurzyce 48

te1. (0-46) a39.11-34, 0-601-261-211
tel. kom. 0-502-670-409
R-13

Zespół Szkół

-Ponadgimnazjalnych nr 2
Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego
w Łowiczu, ul. Blich 1O,
tel. (046) 837 37 05, 837 33 77

outasza nabór

na rok szkólnv 2004/2005 w

I. Szkołach dla Młodzieży
po Zasadniczej Szkole Zawodowej
1. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
2. Technikum Uzupełniające wzawodach:
a) agrobiznes
b) żywienia i gospodarstwa domowego
c) mechanizacji rolnictwa
li. Szkołach dla Dorosłych
1.Liceum Ogólnokształcące po gimnazjum
2.Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
3.Technikum Uzupełniające w zawodach
a) rolnik
b) mechanizacji rolnictwa
c) agrobiznes
d) żywienia i gospodarstwa domowego
e) handlowiec
Ili. Szkoły Policealne
a) technik informatyk
b) rolnik
c) mechanizacji rolnictwa
d) agrobiznes
e) ochrony fizycznej osób i mienia

9

"'n

• pokrycia dachowe • systemy rynnowe PCV

kierowców przewożących towary niebezpieczne (ADR),
dla osób zatrudnionych przy obsludze urządzeń
do napełniania i opróżniania zbiorników
transportowych (klasa 2 i 3),
)> dla magazynierów i zaladowców towarów niebezpiecznych,
)> operatorów stacji LPG,
.l> dla przewoźników wykonujących krajowy drogowy przewóz
osób i rzeczy (na certyfikat kompetencji zawodowych),
)> kierowców wó?]ców jezdniowych
(akumulatorowych i spalinowych),
)> bezpiecznej wymiany bulli w wózkach zasilanych gazem,
)> konserwatorów wózków jezdniowych podnośnikowych,
)> pracownik magazynu,
)> palaczy c.o.,
)> na uprawnienia elektroenergetyczne - gr. 1, 2, 3
{eksploatacja i dozór),
)> obslugi suwnic, żurawi, wciągników,
)> drwali - operatorów pilarek,
.l> pedagogiczny dla instruktorów p.n.z„
wykładowców na kursach,
)> dla kandydatów n11 wychowawców i kierowników
w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży,
)> krawiec - szwacz,
)> kadry, place, rozliczenia z ZUS
wraz z obsługą komputerów,
.l> pracownik administracyjno-biurowy,
~ księgowości komputerowej,
)> obsługi komputerów - zastosowanie programów
komputerowych i internetu w pracy,
)> profesjonalnej obslugi sprzedaży,
)> obslugi kas fiskalnych,
)> higieny - minimum sanitarnego,
)> bhp.(szkolenia podstawowe i okresowe)
dla różnych stanowisk,
Proponujemy dogodne warunki płatności.
lnfonnujemy, iż istnieje możliwość pokrycia kosztów
kursu przez powiatowe urzędy pracy - po spełnieniu
przez osobę bezrobotną odpowiednich warunków.
R.ass

Warunki przyjęcia:
dokumentów, rozmowa kwalifikacyjna

~

ŁOWI CZ
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DO 20.000 zł I 60 miesięcy
~ DLA każdego

""NA
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0-601-211-548

R-886

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
młodzieżowe

./ zaoczne

llypo\lerelnsbank

O Raiffeisen

i dla dorosłych
./ wieczorowe

PRZY GIMNAZJUM
W ŁYSZKOWICACH

.

!

FIRMA

m

Dobra cena/
Satysfakcja
·
gwarantowana/
Firma handlowo-usługowa

SHAl'ZI

PORTR

L~iM'l!lJ

REMONTOWA

Al·,OM

~: 5 _ 2

!

Łowicz,

łanio

W

,

~

obfite

1.

•

./instalacjasystemów
nawadniający~h (projekt bezpłatny}
./usługi ogrodnicze

~ ,

oraz Inne Im prez9 OK.O1IG~noec1owe

Łowicz,

ul. Powstańców Z
Tel. 060Z·619-ZJ6
~

ltl najwyższa możliwa jakość organizacji
\
ltl profesjonalna obsługa
....«\\\',
ltl_piękny ~str~j sali
lao~ afl\O"' J
Łowicz,

ul. Kopernika 4
·\
o
tel. (046) 830-31-35, kom. 0504-359-441 ~

DREWNO OPlłOWE

•nadproża
• galanterię betonową

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

~
o:

ul. Korczaka 19, tel. 0692·518·193

~

g~
[QI ~~~~s WJ~
J.bgJ.bil:JQ=U
,

OFERUJE:
·,/ kompleksowe wykończenia budynków
./ tynki maszynowe
,/ docieplanie budynków

IOVA
n&

Łowicz, ul. Zgoda 28,
tel./fax (0-46) 837-37-87

firma organizuje

®

w godz. 7.00-17.00
'

płyt chodnikowych, trelinki
• utwardzanie terenu
• budowanie palisad ogrodowych

LICEUM

~

!OJ BANK

~
kostki brukowej

układanie

tł

Y~<!fp~~f$!!aP'e
$
hipoteczne GE~„„
~ mieszkaniowe
~ konsolidacyjne
~ pożyczki

R-1

Zapewniamy fachową obsługę,
niskie ceny, gwarancję jakości

1!4„1:'~~~~~~~~

- ------

OFERUJE PAŃSTWU

•

~~~

•

~ • .~ Znane i dobre marki!

. • stropy teriva
• kręgi, przepusty
• kostkę brukową
~~WE!! • bloczki betonowe
• pustaki zasypowe

•

•.
-~-

® RAUTARUUKKI FINCO-STAL
·~~9.':ł.l~N ~-1

~~ ~" ~ "• Super jakość!

[~k]~;:I&~~~~IA

Zapraszamy

milo fl.11 UflOO(J)[J)aJdla1 fi
f1cBUo COOCB/m:J3fl=CW'""fl~

„,"

Łowicz

ROL-PLAST
ul. Mostowa 28
Tel.lfax 837-32-06

todziennie od 9.00

• Blachodachówka - Fińska .Finco-Stal" - PROMOCJA
• Blachodachówka - Szwedzka
~\E
• Blachcdachówka - Fińska .Rautaruukki" ~\S
• Blachcdachówka - Niemiecka ,Krupp•
C€1'1 1
• Blachodachówka - Polska .FIQrian•
."'9( -~• Blachy trapezowe ocynkowane
'iii FAKRO'
•Rynny plastikowe ,Marley", .Kaczmarek', .Goleco'

Z DREWNA I PCV

__ _
Naiwięksi producenci
Nainiższe ceny

HURTOWNIA ROWEROW
~~

ul. Nadbzurzańska 28A
tel. (046) 839-28-60, 0600-367-596

OKNA IDRZWI

~~~m]Io
~

CZJJHHJJ

Łowicz,

Tel. (0-46) 838-89-65

ALUMINI M

INFORMACJI UDZIELA SEKRETARIAT SZKOŁY:
a) dla młodzieży tel. (046) 837 37 05
b) dla dorosłych tel. (046) 837 62 78

ul. Magazynowa 9
tel. 0-695-608-751

Witold Kosmowski

ZAPRASZA NA KURSY:

.DREWNO

Nowo otwarta

~B
.~łażeja

)>
)>

BEZPłATNA

zakupu na raty

flivfiimfl ~lbaJllaJwrJJ

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
WŁOWICZU, ul. Zgoda 13, tel. (0-46) 837-51-11

OKNA Z PCV

Możliwość

SKtAD ZOSTAŁ PRZENIESIONY z ul. Sikorskiego 3 (dawny ~MJ

Chcesz zmienić zawód, podwyższyć
kwalifikacje, zwiększyć swoje szanse
na rynku pracy? Zgłoś się do nasi
Profesjonalizm i prawie 60-letnia
tradycja w edukacji dorosłych

Nauka we wszystkich
wymienionych typach szkół jest

złożenie

• Powyżej 0,5 tony transport gratis •

kaloryczności

IGLASTE I LIŚCIASTE
Z DOSTAWĄ

Łowicz,

.

ul.

-~'-'t ... '\/łfĄ,'ri..,.1i,_..l•.1J('. ,„'t·\r..~ - -,\... ·;4.."ł .....

Małszyce

DO LIKWIDACJI WCELU WYREJESTROWANIA

PtACIMY ZA ./ stare
./ rozbite ./ wyeksploatowane

!

Nieborów 230 (pny Stacji Kontroli Pojazdów)
teJ•.0507-14 -87.0

9. Tel. (046) 837-83-71
'„

. . t..'"

'f

"

I
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Wszyscy gosc1e Kasztelana
O Biesiadzie Kasztelańskiej, która odbyła się
w minioną sobotę, 17 lipca
można powiedzieć jedno: panował
na niej porządek, jakiego Łowicz
jeszcze nie widział na żadnej z organizowanych
przez ratusz czy starostwo imprezie.
chronakontrolowała wszystkich wchona teren zabawy, śmieci IZUcane na ziemię były cz.ęsto sprzątane, dzięki
czemu patrząc pod nogi można było zobacz;yć trawę a nie papiery, folię i zużyte kubki po napojach. W sz.czytowym momencie
na Błoniach bawiło się ponad 3 tysiące osób.
Ochrona z firmy Tytan czekała na gości imprez;y już rui ulicy Floriana, która przy budynku OSP została zagrodzona dla ruchu
samochodowego. Dalej na terenie boiska
sportowego przed restauracjii Szkiełka, na
ogrodzonym przez organizatorów terenie,
odbywała się biesiada, jednak by tam wejść
trzeba było najpierw przejść przez bramkę,
na której ochrona sprawdzała torby. Wiele
osób było zawracanych. Dlaczego? Bomieli przy sobie własny alkohol. Wchodzimy
bez alkoholu, na terenie biesiady można pić
tylko Kasztelana -tłumaczył starszemu panu
jeden z ochroniarzy. Ci, którzy przechytrzyli ochronę i weszli na teren imprezy
z własnym piwem, na pewno spotkali się
zochroniarzamijużwśrodku. Butelki i puszki innych browarów, bezceremonialnie za-

O

dzących

bierane przez panów w-czarnych strojach,
lądowały w koszach.
Na biesiadzie pojawiły się rodziny
z dziećmi, które miały okazję wyszaleć się za darmo - na dmuchanych zamkach cz;y na
zjeżdż.alni, która biła rekordy popularności.
Najodważniejsze skakały na eurobungee,
okupowane były także stoiska, na których
byłynarómekolorymalowano włosy. Choć

piwo było nalewane w kilku miejscach, nie
było widać zbyt wielu pijanych, nikt się nie
przewracał i nie dochodziło do bójek.
Na scenie od godziny 14.00 szalał Paweł
Konnak- Konjo, znanym in. z programu·
Lalanńdo. Jak zwykle bezpośredni, wobec
niektórych nawet do bólu, swoim abstrakcyjnym humorem do łez rozśmiesza! łowic
ką publiczność. Pod jego okiem na scenie
przeprowadzono losowanie, szczęśliwcy po
odpowiedzi na proste pytanie wygrywali
telewizory. Byli to: Renata Felczak, Andrzej
Sosnowski, Michał Nowak, Anna Sosnowska, Paweł Gruzie!, Piotr Wójcik, Barbara
Brzezińska, Bogdan Sianowski oraz Jacek
Janiszewski. w konkursach na scenie moż- Biesiada przyciągnęła tłumy, w szczytowym momencie na Błoniach bawiło się ok. 3 tys. ludzi.
na było natomiast wygrać kufle do piwa oraz
sam złocisty napój, a także aparaty cyfrowe.
W trakcie imprezy było zobaczyć jako
pierwsze zespoły grające muz;ykę z krę
gu disco polo, dance: Classic, Acapulco, a
dla dzieci Tia Maria Część bardziej rockową, na której było już bardzo tłoczno,
rozpocz.ął znany z superhitu ,,Daj mi tę
noc" Bolter, potem na scenę wyszła formacja Farba z Trójmiasta. Zespół zagrał
utwory ze swojej debiutanckiej płyty
,,Muszę krzyczeć!". Zespół jest młody i
powoli zyskuje coraz większe uznanie u

ZAPRASZAJJł
OFERUJEMY:
./ bogaty asortyment
./ atrakcyjne ceny
./ llczne promocje
lOWICZ, ul. 3 Maja 15

ul. Starzyńskiego 29

Reallza}Bmy bany SOllEXHO

I
„.

Zawinił

miłośników gitarowego popu.

O rosnącej
to, że wokalistka Joanna Kozak (laureatka „Szansy na Sukces" (TVP2) 2000 r.- z piosenką Izabeli Trojanowskiej „Tyle samo
prawd ile kłamstw") nie musiała nawet za
bardzo zachęcać, by łowicka publiczność
śpiewała z nią piosenki. Utwór „Chcę tu
zostać" znajdujący się na pierwsz;ym singlu zespołu, który też odniósł najwięk
S'Z'f dotąd sukces został odśpiewany kolektywnie przez wsz;ystkich zgromadzonych pod sceną fanów grupy. Farba na
pewno w Łowiczu nie dała plamy.
popularności może świadcz;yć

Gwiazdą wieczoru był oczywiście Marcin Rozynek, który został bardzo ciepło
przyjęty przez łowicką publiczność. Przypomnijmy, że kilka lat temu grał on dla
nas, kiedy jeszcze jego piosenki nie były
na pierwsz;ych miejscach list przebojów.
Rozynek zaśpiewał utwory ze swojej debiutanckiej solowej płyty „Księga Urodzaju". Usłyszeliśmy wsz;ystko to, co na
tej płycie zasługuje na szczególną uwagę
i na co czekała łowicka publika. Z pewnością po „Biesiadzie Kasztelańskiej"
Kasztelan będzie się dobrze kojarzył
w Łowiczu.
.(tb)

producent, nie handlowiec

W ubiegłym tygodniu do naszej
redakcji zgłosiła się czytelniczka,
która w kwietniu zamówiła okna
w łowickiej Firmie Piast Styl. Spieszyła się z zamówieniem, aby zdą
żyć jeszcze przed wyższym Vatem, który obowiązuje od 1 maja.
Pomimo że minęła połowa lipca,
klientka nie ma ani okien, ani nie
odzyskała pieniędzy, które już
wniosła tytułem zapłaty. Sytuacja
wydaje się trudna, chociaż właści
ciel firmy deklaruje chęć porozumienia z klientką.

rzenie otrz;yma dodatkowy upust w wyso- musiał w fabryce zapłacić wysoką zaliczkę.
15% ceny. Rozmowa wzbudziłajed- Fabryka, z którą współpracował, nie wynak jej niepokój, cz;y faktycznie był to pra- wiązała się z zamówienia i wpadła w pracownik fabryki okien.
bierny finansowe, których efektem jest wejRyszard Szmajdziński, dyrektor Inspek- ście do niej syndyka masy upadłościowej .
cji Handlowej w Skierniewicach potwierdził Wpłaconych zaliczek łowicki przedsiębior
nam jedną skargę, jaka wpłynęła do tej in- ca jeszcze nie odz;yskał, mimo to stopniowo
stytucji na interesującą nas firmę. Wpłynęła realizuje przxjęte zamówienia. Jednocześnie
ona na pocz.ątku lipca i dotycz;yła zamówie- prowadzi rozmowy ze znaczącym produnia, jakie miało być zrealizowane I Omaja centem okien, starając się o to, aby zostać
Po inteIWencji okno, za które klięnt zapłacił, jego przedstawicielem. Zależy mu, aby dazostało dostarczone, jednak było za duże. lej funkcjonować na rynku. Doszedł do poSzmajdziński mówi, że sprawa nie została rozumieniazwielomaosobami,którezamawyjaśniona, jednak przedsiębiorca deklaro- wiały u niego okna, ugoda nie nastąpiła jeszwał dostarczenie innego okna Pocieszający, cze tylko z dwiema osobanń. Potwierdził
ak relacjonuje kobieta, termin realizacji zdaniem Szmajdzińskiego, może być jednak też, że sytuacja ze zniszczeniem okien
zamówieniaminął 4 maja, kontaktowała fakt, że z łowickich firm tylko jedna taka w czasie transportu miała miejsce.
się kilka raz;y z właścicielem firmy,jed- skarga wpłynęła do inspektoratu, natomiast
W ponownym kontakcie z niezadowolonak za każdym razem słysz;y inne wytłu- w Skierniewicach przypadków nieuczciwa- ną klientką dowiadujemy sięjednak, że nie
maczenie. Okna są, ale nie mogą zostać ode- ści fum jest znacznie więcej.
chce ona takich okien, jakie obecnie sąjej
brane z jakichś powodów, okien nie ma, bo
My również próbowaliśmy dodzwonić oferowane. Jej zdaniem są one inne niż te,
coś się z nimi stało, firma zmienia nazwę lub się do firmy i potwierdzamy, że jest to nie- jakie zamawiała, gorsze. Jej zależało na konnawet właściciela - Numery do biura są~ możliwe, jednak bez problemu udało się nam kretnym kolorze, a te, które pokazal jej wła
łączone, więc nie można się dodzwonić - zastać jej właściciela w biurze. WY.iaśnił on, ściciel firmy, oklejone są kolorową okleiną,
mówi. Jej niepokój wzbudził też telefon od jakieokolicznościspowodowałyutratępłyn- spod której w przypadku uszkodzenia wiosoby, która przedstawiła się jako przedsta- ności finansowej jego firmy i deklarował za- doczny jest kolor biały. W takiej sytuacji
wicie! handlowy producenta okien. Miał on miar wywiązania się ze swoich zobowiązań stara się o odz;yskilnie pieniędzy. W chwili
· powiedzieć klientce, że podczas transportu wobec klientów. Zaistniała sytuacja nie była zamykania tego numeru NŁ, już po kolejz Pomorza jej okien do Łowicza, spadły one przez niego spowodowana. Przed 1 maja nych rozmowach z nami i przedsiębiorcą,
z samochodu i potłukły się. Handlowiec de- wiele osób zamawiało okna, aby zdążyć wsz;ystko wskazywało na możliwe polu- .klarował. jedaak, że-'>kR~ :.wstaAą- ~Vateul.-Alby 'mieć. mQ:ili- .-b<;i.~e~~--- - -~ .:""dostarczone, a jako rekompensatę za to zda- wość wystawienia tym klientom faktur,
(mwk)

J

kości
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Maybach KRZYSZ10f~')·u~ Nie płacili za samochody
ojca Rydzyka
wst.awiane do komisu
MIKLAS

SPOZA

.

KADRU

pisać

w lipcowe upały, pozwolić (ale nie pozwalają) tylko najtemat prawie bogatsi Polacy. Podobno w Polsce
każdego PRL-owskiego lata sprzedano na razie jeden albo dwa
czyli sznurek do snopowiązałek daw- egzemplarze tej limuzyny, ale to też są
no wyszedł z mody i nie musi się zbie- wiadomości z piątej ręki, bowiem sam
rać najwyższe gremium czyli Biuro Posprzedawca tego typu informacje na
lityczne KC Partii, żeby zarządzić ogół utrzymuje w tajemnicy. To nic, że
zwiększoną produkcję rzeczonego
potem odszczekiwano wiadomość
sznurka. W tamtych czasach, gdy słup- z Torunia i że w imieniu rzekomego paki rtęci na termometrach przekraczały sażera (w podtekście: właściciela)
trzydzieści stopni telewizja obowiązmaybacha dementowano owe plotki. lnkowo musiała też pokazywać pracu- formacja o ojcu Rydzyku wożonym tą
jących w pocie czoła, w temperatusuper-wytworną i super-drogą limuzyrach dwukrotnie wyższych niż na ną Daimlera poszła w naród, który - jak
dworze, hutników wytapiających tak wszystkie narody świata - lubi sensapotrzebną (na czołgi i armaty) stal za- cje. Za lokalną gazetą wiadomość jako
pewniając przy tym, że o dzielnych
sensację dnia powtarzano bowiem we
hutników dba się, jak należy i dla ga- wszystkich chyba rozgłośniach · komer
szenia pragnieni.a przygotowano dla cyjnych a następnie przekazywano ją
nich stosowne ilości wody z miętą. sobie z ust d_o ust. Sprostowanie doW serwisie zagranicznym takim dyżur- tarło już do niewielu. Zaś lekki kac
nym sznurkiem do snopowiązałek był u wielu ludzi ledwo wiążących koniec
potwór rzekomo widywany w szkoc- z końcem pozostał. I oto właśnie autokim jeziorze Loch Ness, ale i o nim rom tej plotki chodziło.
słuch dawno już zaginął. Prasa na waiszę 0 tym dlatego, że jako
kacjach lubi jednak karmić się plotkami,
dziennikarz z trzydziestoletnim
często wyss;;inymi z palca, a formułostażem i członek komisji etyki Tewanymi na zasadzie: .podobno wi- lewizji Polskiej byłem świadkiem wielu
dziano" albo .jak podała lokalna gaze- takich manipulacji. W komisji etyki TVP
ta". W taki oto sposób co najmniej pół wiele czasu musieliśmy strawić na wyPolski dowiedziało się parę dni temu, jaśnianiu manipulacyjnych mechaniże podobno w Toruniu widziano ojca zmóY' przy powstawaniu wyjątkowo
Rydzyka w maybachu na wrocław- paskudnego i oszczerczego .Dramatu
skich numerach. Mniej zorientowanym w trzech aktach", który miał na szczę
w osiągnięciach światowej motoryza- ście tylko dwa akty, bowiem na wyprocji wyjaśniam, że maybach to limuzy- dukowanie trzeciego już na szczęście
na produkowana przez koncern Da- nie pozwolono. Autorom tego telewiimler-Chrysler czyli Mercedesa, kosz- zyjnego .arcydzieła" chodziło o skomtująca w najtańszej wersji prawie dwa promitowanie braci Kaczyńskich, któmiliony polskich złotych. W listopadzie rzy rzekomo dostawali pieniądze na fiminionego roku widziałem takiego may- nansowanie swojej partii z tak zwanebacha w Londynie, w witrynie najwy- go FOZZ-u czyli Funduszu Obsługi Zatworniejszego domu towarowego Har- dłużenia Zagranicznego. Kaczyńscy
rotts i muszę powiedzieć, że nie tylko nie tylko dostali satysfakcję ze strony
na mnie, ale i na mojej żonie nie intere- komisji etyki ale też wygrali sprawę
sującej się z zasady motoryzacją, to w sądzie. Tylko co z tego? Smród wycudo techniki i samochodowej elegan- produkowany przez nie składające cią
cji zrobiło wrażenie. A więc maybach glę broni niedobitki PRL-owskiej bezpiejako symbol i kwintesencja najwyższej ki gdzieś tam jeszcze po ludzkich urny~p_ółk_i_lu_k_su_s_u_,_n_a_k_tó_ry_m_o_g_lib_y_so_b_ie__
sł_a_ch_si_ę_bł_ą_k_a_
. -------~
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Od 1997 roku na rozwiązanie cze- Władysław K, który pracował tam około
ka sprawa auto-komisu Bass, który 4 miesil(:Cy w 1997 roku. Był sprzedawcą
miał siedzibę w Łowiczu oraz filie
w Skierniewicach i Łowiczu. Latem
tamtego roku okazało się, że spółka
jest niewypłacalna a klienci, którzy
wstawiali samochody do komisu nie
otrzymywali pieniędzy długo po terminie, który wynosił 14 dni a maksymalnie-zgodnie z umową komisową
-mógł być przedłużony do 21 dni.

rzed sądem postawione z.ostały lIZy
osoby: Marek K. - szef fumy w Łowi
czu oraz jego współpracownicy. - Piotr R
i Sławomir M. l lipca, w kolejnym dniu
procesu w charakterze świadków przed ło
wickim sądem stanęli: Piotr 8., Władysław

P

K oraz Piotr Ł. ·
Pierwszy z nich był pracownikiem Bassu od 1994 do 1997 roku. Początkowo był
ochronianem, następnie sprzedawcą samochodów, a później kierowcą W zakresie jego
obowiązków jako sprzedawcy znajdowało
się pokazanie klientowi auta, jaz.da próbna,
a talcte przygotowanie umowy komisowej. ·
Jeden z jej punktów mówił o tym, że klient
mógł w każ.dej chwili zabrać z komisu swoje
auto. Termin płatności określony był na
2 tygodnie. Jako Kierowca świadek przeprowadzał auta między komisami, przewoził pieniądze między oddziałami fumy, woził oskarż.onych do banku w Łodzi. Pobrane
z filii pieniądze zawoził do biura przy
ul. Mostowej. Świadek zwolnił się z fumy,
kiedy coraz więcej klientów zaczęło domagać się należnych im pieniędzy. Sam również kupił samochód marki Polonez za pośrednictwem Bass i nie wie czy osoba, która
wstawiła samochód do komisu otrzymała
pieniądze, bo nigdy się z nią nie widział.

O wypłatach decydował
Marek K.

bujemy pieniędzy na wypłatę dla klienta, a
Marek K. odpowiedział, że komis w Rawie i tak dostaje najwięcej pieniędzy- ze-

Opracyistosunkachpanującychwauto

komisie w Rawie Maz.owieckiej opowiadał

Citroen Berlingo

samochodów oraz zastępował tamtejszego
szefa - kierownika. Potwierdził, że pieniądze były przyjmowane i wydawane
na podstawie druków KP i KW. Umowom nadawane były kolejne numery.
Umowy komisowe były gromadzone
w komisie w Rawie. Określony był
w nich 14-dniowy, z możliwością przedłużenia do 21 dni, termin wypłaty pienię
dzy wstawiającemu auto. Na początku
1997 roku pieniądze wypłacane były
z niewielkim opóźnieniem, tj. nigdy nie
były wypłacane w terminie 2 tygodni.
Później sytuacja zaczęła się pogarszać, a
opóźnienia były coraz dłuższe. 28 kwietnia Piotr R. poinformował świadka, że
firma ma problemy z uzyskaniem kredytu w kwocie 2 mld starych złotych, ale
niedługo do tego dojdzie i wszystkie zaległe płatności z.ostaną uregulowane.
6 maja świadek ponownie dzwonił do
biura w Łowiczu dopytując kiedy dotrą
do biura w Rawie Mazowieckiej pienią
dze dla zniecierpliwionego klienta w kwocie 14 tys. zł. Pieniądze miały być zawiezione po 16.00, ale nie dotarły. O tym
czy wypłacić pieniądze klientowi decydował Marek K. lub Piotr R Świadek lub
jego szef przyjmował pieniądze, najczę
ściej zaliczki, gdyż w większ.ości samochody sprzedawane były na kredyt. Jeżeli były pieniądze to Józef K. - szef
w Rawie - wypłacał je niektórym klientom po uzgodnieniu z Markiem K. Cenę
ustalano w ten sposób, że klient podawał
kwotę i zazwyczaj była ona respektowana, chyba że potencjalny kupiec się targował. Wówczas pytano właściciela
o zgodę na obniżenie ceny. Władysław K.
zwolnił się po nieprzyjemnej rozmowie
z Markiem K. Powiedziałem, że potrze-

znał Władysław

lewy kredyt
PiotrŁ.;®osiłsiędokomisuBasswSkier

niewicach. Chciał kupić na kredyt Cinquecento, ale akurat nie było takiego na placu,
wil(:C oskarż.ony Piotr R zaproponował mu,
że sprowadzi taki z innego placu. Świadek
wypełnił wniosek o kredyt z pracownikiem
Bass, który miał być udzielony przez Bank
Pomorski za pośrednictwem fumy Dominet Kiedy okazało się, że procedura udzielenia kredytu przedłuża się, za radąpracow
nikaBassroecydowałsięnazaciągnic;:ciekre

dytu w łowickim banku. Formalności zała
twiono w ciągu jednego dnia, tego samego
dnia świadek odebrał z placu w Łowiczu
Cinquecento, ale zupełnie inne niż to, którego dotyczył wniosek kredytowy składany
za pośrednictwem fumy Dominet Kredyty udzielane były na konkretny samochód

ze wskazaniem numeru rejestracyjnego. Kil>
dyt udzielony przez łowicki bank spłacał
regularnie i cała kwota z.ostała uregulowana
jeszcze przed terminem. Z.ask.oczeniem było
wil(:C dla niego to, jak w grudniu 1997 roku
otrzymał ponaglenie do zapłaty zaległych
rat kredytu z Banku Pomorskiego w Nowym Dworze Maz.owieckim. Inteiweniowilł w firmie Dominet, w której dowiedział
się, że kredyt został udzielony na jego nazwisko, ale ktoś podpisał za niego część
wymaganych dokumentów. Początkowo
nieustalona osoba spłacała kredyt, ale po
dwóch ratach zaprzestała Kredyt dotyczył
kwoty 14 tys. zł. Świadek ~ie spłaca kredytu, gdyż przedstawił w banku zaświadcze
nie z wydziału komunikacji o tym, że nigdy
nie był właścicielem kredytowanego samochodu. :lawiadomieniado prokuratury o tym
fukcie nie składał, gdyż miał nadzieję, że sprawa rozwiąże się w inny sposób.
Obrońca oskarżonego wnioskował

o sprawdzenie przez sąd w czterech bankach, w których Bass miał rachunki, kto
pobierał pieniądze, korzystając z czeków
wystawianych in blanco przez Mruka K

K.

(eb)

TANIE NAGROBKI

GRANITOWE

ORAZ INNE WYROBY ZKAMIENIA NATURALNEGO
oferuje Zakład Kamieniarski
ul. Lotnicza 20 (obok nowej straży)

Łęczyca,

+
ZAPRASZAMY

CitroiinC2

CITROEN Tadeusz Kubiak
Łódź,

Rzgowska 140, tel./fax 042 646 16 72, 646 83 57
czynny 7 dni w tygodniu

Narutowicza 7 /9, tel. 0·42 639 97 85

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

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

+

Montaż

i transport gratis.

+ Zakład wykonuje dowolne wzory nagrobków z każdego
materiału.

Tel. (0-241721-36-00, 0601-588-385, 0609-604-454

R-1191

(Il :l f~ ~I :(lf~ 3~I t.t :J•] ~'1li)~11 :f!tli'~J ~I #I
NAJTANIEJ VV

·Sprawdzone, dobre olcna PCV oraz DREWNIANE
• Zaluzje, rolety, moskitiery, parapety
• Solidne drzwi zewnętrzne Alum.·PCV
• Okna gospodarcze

TWÓJ BEZPIECZNY DOM

Super oferta/li

Okna antywłamaniowe

ŁOVVICZU

samochody cięż. do 3,5 t - 293 zł (60o/o)
samochody cięż. pow 3,5 t - 479 zł (60%)
samochody osob. o poj. do 1850 - 277 zł (60%)
Agent licencjonowany
Robert Krawczyk tel. 0605 283 891, 0509 31'8 097 ~
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Mamo, w sercu

Z ogromnym smutkiem
. przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Księdza Doktora

„

21 lipca minęła jakże bolesna dla nas
I rocznica śmierci Naszej Najukochańszej Mamy

ś.,.JADWIGI

ZBIGNIEWA,

Msza

SKIEtCZYłłSKIEGO
HONOROWEGO OBYWATELA ŁOWICZA
Matce, najbliższej rodzinie i bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia
Rada Miejska w Łowiczu, Burmistrz Łowicza
i pracownicy Urzędu Miejskiego w Łowiczu

R-996

Z

ks. dr

głębokim żalem i uczuciem bolesnej straty zawiadamiamy,
że dnia 20 lipca 2004 roku zmarł

ZBIGNIEW SKIEłCZYNSKI
Kościoła Akademickiego, nauczyciel akademicki, historyk,
zasłużony badacz dziejów Kościoła i Ziemi Łowickiej

Rektor

Rektor i Senat
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej

Msza św. odbędzie się w czwartek 22 lipca 2004 r. o godz.13.30 w Bazylice Katedralnej,
po czym nastąpi odprowadzetiie do grobu na Cmentarz Emaus.
R-997

o czym

zawiadamiają pogrążone

w wielkim
córki z rodziną

R-983

SERDECZNE

Najgłębsze

wyrazy współczucia
Rodzini_
e· i NajbliżSZY.'!1 .
z powodu śmierci

PODZIĘKOWANIA

wszystkim,
którzy brali udział
w uroczystościach
pogrzebowych

PODZIĘKOWANIA

KRYSTYNY
WYSOCZANSKIEJ·KUCHARSKIEJ
składają mąż

SERDECZNE

JANA
.,
SOBANSKIEGO
rodzina

PODZIĘKOWANIA

składają mąż

ANECIE KUB EL z powodu śmierci

TESCIOWEJ

składają koleżanki z działu finansowo-księgowego

-

PODZIĘKOWANIA
dla Pani doktor Marty Rabsztyńskiej
oraz Siostrom łowickiego Caritas
za słowa otuchy i troskliwą opiekę
w ostatnich tygodniach życia

. Ś.P.

STANIStAWA KOtUDZKIEGO

-

PODZIĘKOWANIA
-całej naszej rodzinie, sąsiadom,
kolegom ze Światowego Związku Żołnierzy
· Armii Krajowej Obwodu Łowicz,
przyjaciołom, znajomym i wszystkim,
którzy towarzyszyli nam w ostatnim pożegnaniu
. naszego kochanego Męża i Taty
a także Państwu Słomianym za pomoc
w zorganizowaniu uroczystości pogrzebowych

SERDECZNE

Ś.P.

STANISUWA KOtUDZKIEGO

składają

R-991

Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu

SERDECZNE

koledzy
Towarzystwa Przyjaciół Nauk

.

(8. -19.07.2004 r.)

i szwagierka

DOKTORA

R-998

ODESZLI OD NAS

8 lipca: Franciszek Szczepanik, I. 67,
Patoki; Edward Funnanek, I. 53, Sanniki;
9 lipca: Zofia Lisowska, I. 88, Głowno; Jan
Borcuch, I. 46; Zofia Ciesielska, I. 64, Ło
wicz; 1O lipca: Danuta Helena Grzywacz,
I. 78; Ireneusz Dutkowski, I. 7 I; Jan Czułek,
I. 82, Seroki; 11 lipca: Stanisław Koiudzki, I. 80; 12 lipca: Genowefa Andrysiak,
I. 82, Piaski Rudnickie; Janina Suszyńska,
1.83, Głowno; Tadeusz Pacek, I. 78, Głow
no; Anna Wiśniewska, I. 82; 13 lipca: Jan
Szkup, I. 75, Wrzeczko; Stefania Rabsztyń
ska, I. 81; Dariusz Królik, I. 26, Jamno;
14 lipca: Józef Bulski, I. 70, Nowa Niespusza; 15 lipca: Zofia Florczak, I. 87, Ząbki;
Henryk Banasik, I. 57; Krystyna Kucharska,
l. 57; 16 lipca: W:icław Jakubowski, I. 88,
Sanniki; 17 lipca: Janina Majchrzak, I. 68,
Rulice; 19 lipca: Lucyna Lulek, I. 63, Plasocin; 20 lipca: Zbigniew Skielczyński,
I. 62, Łowicz.

Wyrazy współczucia

składają

z Łowickiego

,

KRYSTYNY
WYSOCZANSKIEJ·KUCHARSKIEJ

SKIEtCZYŃSKIEGO

składa

i szwagierka

rodzinie, koleżankom i kolegom
z ławy szkolnej LO im. Chełmońskiego,
przyjaciołom, sąsiadom, znajomym oraz wszystkim,
którzy towarzyszyli nam w ostatnim pożegnaniu

, ZBIGNIEWA

Ś.P.

i smutku

ś.P.,

R-986 '

KSIĘDZA

żalu

paniom pielęgniarkom Danucie Krawczyk,
Lucynie Sujka, Annie Zawierucha, Barbarze Nezdropa
oraz siostrze Kindze ze stacji opieki „Caritas" w Łowiczu
za pełną oddania opiekę i pomoc w czasie "choroby

R-985

SERDECZNE

t

w jej intencji zostanie odprawiona
w niedzielę 25 lipca o godz. 11.00
w kościele parafialnym w Mąkolicach

ś.P.,

w Łowiczu

pracownicy, przyjaciele, koledzy

R-995

BURKOT

święta

R-984

,

Mazowieckiej

Cię kołyszę...

żona,

córka i synowie

składają

.

R-990

żona,

córka i synowie

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

H. Skrzydlewska
GŁOWNO,

ul. Łowicka 7/11 tel. (0-42) 719-30-24, 710-71-90 (czynne całą dobę)

ŁÓDŻ, tel. (0-42) 672-33·33, 672-30-27 (czynne całą dobę)

WYPŁACAMY ZASIŁEK ZUS
pogrzeb z trumną
pełny koszt kremacji z urną

od 500 zł

1390 zł
przewóz osób zmarłych do chłodni NIEOOPlA·TNIE
w
oraz formalnoścl

USC I ZUS

www.H.Skrzydlewska.pl

R-so3

12
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apteka pizvjaznych

Stany zapalne jamy ustnej
Jak sobie poradzić jeżeli pojawią się w jamie ustnej rank~, owrzodzenia,
afty, obrzęki lub krwawienia z dziąseł ? Należy zastosować preparat, który:
1) ukoi ból towarzyszący zmianom chorobowym
2) ochroni błonę śluzową przed dalszymi urazami
3) szybko wyleczy i odbuduje chory nabłonek

)(

ii:
~

czynność NON STOP - 24 godziny

f

''SŁONECZKO''

o

apteką z sercem
J

•

produkty
protetyczne
oferta tygodnia 22 - 29 VI - wiosen!le nespodzianki

PRO TEF/X

. RABAT
wytnij kupon -

20 °/o

przyjdź

Oba preparaty
użytkowników

z kuponem

Zakup dwóch produktów producent

upominkiem .

premiuje dodatkowym -

W puli nagród ZEGAR ŚCIENNY
Łowicz

ul.

przy
Wyciąg

apteki

z

Stani,sławskiego

kościele

cennika nr 7 I 2004
w Łowiczu

Poniższe

ceny mogą ulec zmianie w pizypadku zmiany
zasad odpłatności za leki.
Do zakupu leków z tej listy wymagana jest odpowiednia
recepta lekarska uprawniająca do refundacji.

Nazw«

a.cfent
300 j.m./3ml
300 j nll3 ml

irulY!!nll

Gensulin

:)()O j m. 13ml

300 j.m.ram1
300 J.rn./3ml

tęsty

ąłacf

0,01 zł
0,01 zł
0,01 zł
0,01 zł
0,01 zł

300 J. m./3mł

0,01zł

300 jmnm1

0,01zł

:SO p-.skow

0.01 zł

~ pas...,_

o.01zł
0,01zł

glukozy

Accu-chek
Medisense
One Touch

sop„kow

Flixotide
1 25eeroii:of -

Flixotide
Dysk

eo1120 d • - k

0,01zł

eo , ,20 „~ 1<

0,01zł

eo11200......... 1<.

0,01zł

eo 1120 d a -k

0,01 zł

o.os rno

o.01zł

0.01 mg

0,01zł

02Smg

0,01zł
0,01zł

0 . 50..-.g

Pulmicort

o,, 25

mg/2 ml

0 .25

n >g/2 n il

....,., ....

o.oo

"° ""'
20~J

Pulmicort

0. 1

mg1~

0,01zł

o.21"0g1d-.......

0.01zł

Zafiron

o.01 2 mw

EIOk•pe

Miflonide

o.2mo

'50k:iops.

0,01zł

o. 4 mg

f":IO

k~p•

0,01 zł

0,01zł

=-

~~~
0,01zł

Fraxodi

2omg.10.2mt

zornp-.,.u;z.

0,01zł

-·1omg10.4mł

~~"•np.·•tl'Z

0,01zł

"60mol0.6mt

2•mr>·1'-łrz

0,01zł

eo mgl0,6 ml

2 amp -..tr,z:

0,01 zł

tOCimgri.0 ......1

2omp

.„v.r:

11400Jm10.em1

10.~mp-•tr.:.

15200Jm/O.Om1

·JOamr

1':JOOOJ•n11om.

1oarnp--r.tr;-:

,..i;r-

Atossa

s„m„

mi

Sandimmun 25 rroo
Neoral
so mg

"'"'""

5()kaP111.

Wk~P"'
-:.O Ka.-

0,01zł

0.01 zł

100kP~tJ

0,01zł
0,01zł
0, 01zł

'°"""'

600mg

0,01zł
~..Otat>

25 "'"

0,01zł

•oomo

0 , 01zł
0,01zł

.

0,005 g
0,01

Meg a ce

0,01zł

0,01zł

50 mg

2-i)Omg

Zolafren

0,01zł

0,01zf
0,Q1zf

100kapoUta.b

300rnt;J

Topamax

0 , 01zł

100kaP9-/tMb

1001<..-pe

Trileptal

0 , 01zł
0 , 01zł
0 , 01zł

0 , 01zł
0 , 01zł

Diprophos ,

Madopar

0,01zł

~KŁAD WĘGLĄ

0,04 IJ/1 ml

0,01zł

™rnJGo~
Lowicz ul. Lf}czycka 116

tel. Hoo.32&025, (D-46) 837·12-15

~

WYROBY BETONOWE- SPRZEDAŻ
• kolumny do budynków
• fontanny ogrodowe
i galanteria ogrodowa
• kostka brukowa
• ogrodzenia betonowe

CSllY
„p -mlt'tl
PllOMOWJlltv 4;_4.::-~ ,

,

przez

POWIATOWY URZĄD PRACY wŁowiczu
1111••"'8, Ił w soltoft 31 ca 2004 r.
w pdL I.OO tlo 12.00 w pokoltt •r 2

Kostka, Orzech, Miał
GroszekEKO
Najwyższa jakość najniższe

ODBYWAĆ SI' 8'DZIE REJESTUCJA OSÓB
które spełniają warunki niezbędne do nabycia uprawnień

ceny

Węgiel już

ód 370 zł/tonę
Miał od 240 zł/tonę

DO ŚWIADCZENIA PRZEDEIERBALNEGO

Zamówienia telefoniczne
Dowóz GRATIS!!!

na zasadach określonych w ustawie o zatrudnieniu
• przeciwdziałaniu bezrobOciu.

ZAPRASZAMY ! ! !
WOJDA

STANISŁAW

POWIATOWY

URZECZE 28
99-440 Zduny

oRZ.Ąo PAAcv

(0-46) 838-77-07, 0502-384-747'

·-~~~'==···-··-·~-.--~.-FARBY ~LAKIERY
NOWE

KLUBU AKTYWNEGO
POSZUKIWANIA PRACY

BUDOWLANE

INTER·TAXI

AKCESORIA MALARSKIE
SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW

64

{przy pawilonie PSS)

DUŻE ZIELONE lłłLOO

!

NA OSIEDLU GORKI

Ośrodek

Szkolenia Kierowców

!DI!@glJJI

.-:1

30.07.2004 r. godz. 16.00
Dysponujemy pełnowymiarowym placem
manewrowym z możliwością doskonalenia
swoich umiejętności na samochodzie
własnym bądź szkoleniowym. Łowicz,

ul. Jana

Pawła 11120 (dawna Łódzka)

z siedzibą przy ul. Sikorskiego 45149,
pawilon 7, tel. (042) 719-12-35
ogłasza przetarg na wynajem lokali
o powierzchni użytkowej 42 m2 oraz 80 m2
znajdujących się w pawilonie handlowym
przy ul. Sikorskiego 45/49

• Cena wyw<Y.awcza 6 zł za 1m2 powierzchni +VAT.
• Opłata za c.o. i wodę liczona jest odrębnie .
•Przetarg odbędzie się wdniu 29.07.2004 r. o godz. 14.00.
• Uczestnicy przetargu wnoszą wadium wkwocie 1.000 zł
wdniu przetargu do godz. 12.00.
• Spółdzielnia ma prawo odstąpić od przetargu
na każdym etapie bez podania przyczyn.
• Informacje udzielane będą wsiedzibie spółdzielni
. oraz telefonicznie (042) 719-12-35.

NA TERENIE MIASTA
DOJAZD GRATIS

28.07.-29.07. -Śladami Papieża 149 zł*

~~

(Częstochowa, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, ~~

Kraków - Łagiewniki)

A::.~

B.P. NEMEZIS Łowicz, ul. Nadbzurzańska 1/311 p.

tel. (046) 837·41-63, kom. 0600-473-185, 0608-467-711
* cena obejmuje pełen pakiet turystyczny

MONTAŻ SAMOCHODOWYCH

PROWADZI ZAPISY._ ~
NA KURS
WAKACYJNY „
4-TYGODNIOWY
kursu:

603-06-18· 18
•

Krzysztof Bandos
ul. Słowackiego 44
tel. (046) 837-02-58, O 502 278 722

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WGŁOWNIE

R-971

www.intertaxi.lowicz.com *

Łowicz,

Rozpoczęcie

praszamy

R.
973

FARBY LAKIE Y KLEJE
CHEMIA BUDOWLANA
PIANKI SILIKONY RJGI ZAPRAWY
Łęczycka

Udział

w sesjach pozwoli nabyć uczestnikom
wiadomości i umiejętności niezbędne do efektywnego
poruszania się po rynku pracy.
•Zapisy do KLUBU PRACY trwają do 31 lipca 2004 r.
w pokoju nr 21 .
Za

, W ŁOWICZU NA OSIEDLU GÓRKI

ul.

U~DPRACY
w Łowiczu

zaprasza osoby zainteresowane ·
do uczestnictwa w zajęciach

•

CENTRUM

0,01zł
0,01zł

Informacji o lekach nie ujętych w tym wyciągu z cennika
udzielamy w aptece i pod numerem telefonu :
830 22 ' 02

również

Inne propozycje firmy specjalnie dla użytkowników protez to:
1) Nowość PROTEFIX krem mocujący hypoalergiczny do protez
2) Nowość PROTEFIX higiena pasta do czyszczenia protez i aparatów ortodont.
3) PROTEFIX tabletki czyszczące do protez
4) PROTEFIX proszek mocujący do protez oraz podściółki mocujące

0,01zł

S1>1T19
1oorng

Clexane

mogą być z powodzeniem wykorzystywane
protez i aparatów ortodontycznych.

R·982

0,01zł
0,01zł
0,01zł

20 ~J

Turbuchaler

~m~n

27

Sw. Ducha

„SŁONECZKO"

Taki efekt zapewniają utlenione glicerydy pochodzenia roślinnego zawarte
w preparacie PROTEFIX DENTAL PROTECT żel kojąco-regenerujący do
dziąseł, którego skutecznośc została udowodniona w badaniach klinicznych.
Pomocnicszo w tego typu dolegliwościach może być również zastosowany
Protefix Dental ANTISEPT.

!

INSTALACJI OAZOWYCH
ATRAKCYJNE CENY
Łyszkowice,

~

ul. Polna 3, tel. 0-502-583-965

AU1P.n!!la,<se
PARAPE
rNis
n
z marmuru greckiego
GŁOWNO, LUBIANKÓW 76

tel. (042) 710-84-16, 603-950-339 ~

~""'

poleca: AUTO NAPRAWA
inż. mech. MAREK STREMBSKI ..,..
99-400 Łowicz, ul. Browarna 12
·
Tel. (046) 830-30-55, 837-41·57 (dom), 0509·555-369

REKLAMA

22.07.2004 r.

13

Wszystko co robimy, robimy z sercem - dla Ciebie ...

Apteka ,,Pod Kurantem,,
~~2,'i:'.!!97119/6 -Apteka z Sercem
CZYNNA: w dni powszednie od 8.00 do 21.00, w soboty od 9.00 do 14.00
• Twoje zdrowie jest najważniejsze • oprócz leków zawsze możesz liczyć na fachową pomoc
i poradę w naszej aptece!
• Szanujemy Twój czas - wszystkie swoje recepty możesz zrealizować w Aptece „Pod Kurantem",
wyróżnia nas szeroki asortyment leków gotówych i recepturowych.
• Dbamy o Twój budżet domowy • biorąc udział w akcji „SERDUSZKO" zapłacisz mniej ...
nie tylko za leki!
• Chcemy, by Twoje życie stało się łatwiejsze • dowóz leków do domu na terenie Głowna gratis!
Zapraszamy !!/

GABINET
STOMATOLOGICZNY
6

ul. Kaliska (IV piętro)
Tel. 0-604-136-761
CZYNNY:
poniedziałek - piątek 16.00-18.00
Łowicz,

UMOWA Z NARODOWYM
FUNDUSZEM ZDROWIA
Czynna od poniedziałku do piątku
od 11.00 do 18.00
Łowicz, ul. Zduńska 48 (w bramie 5 m)
te/. gab. 830-31-23, te/. dom. 837-69-66
R-910
te/. kom. 0-608-584-238

"'

UMOWAZNFZ

DLA DOROSŁYCH I DZIECI ~

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. . . .

IWONA OLEJNIK
specjalista pediatra

EL%BIETA SZVMAJDA

PIOTR OLEJNIK

specjalista chorób wewnętrznych

EKG

USG

pn. 9.00-13.00 115.00-18.00;
wt., śr. 9.00-14.00; czw., pt. 13.00-18.00
MOŻLIWOŚĆ WIZYT W INNYCH TERMINACH
PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU

GŁOWNO, UL KILIŃSKIEGO 25
(RóG PIĄTKOWSKIEJ)

TEL. 7-107-400

ZMIANA GODZIN PRZY~ć;:

lOWICZ, ul. Wojska Polskiego 1/5
(róg Stanillawsldego),

R-711

~
~

tel. (048) 830-2CMS2, 0693-331.o96

SPECJALISTA
CHORÓB SKÓRY

•

PIOTR CZYZ

DYPLOMOWflHY MISTRZ

OPTYK

Krzysztof Szymczak

przyjmuje w środy 17.30-19.00,
os. Kostka bi. 1 {obok apteki) .

Łowicz,

3-komorowy SOFTLINE
5-komorowy PERFEKTLINE
•Szyby k 1,1
• Okucia Roto - Niemcy
• Mikrowentylacja, transport,
pomiar - gratis
• Szybkie wykonanie - 7 dni

~1435
~
1465

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

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

535,-

BADANIA USG

netto

JOANNA WALCZAK

SUPER CENY

ginekolog-położnik

u1. Krakowska a
STUDIOrmowicz,
0696-447-414, 0696-447-391
(046) 837-54-91
M EB L I

ul. Armii Krajowej 38 w Łowiczu

PRZYJĘCIA: wtorek, czwartek 1s.oo-20.oo ~
lub po tefefonicznym uzgodnieniu 0·604·466·537

EBLOSTYL „

PRODUCENT:
• mebli kuchennych • szaf wnękowych
• wyposażenia biur • sklepów • barów • aptek
• biurek • regałów młodzieżowych
• krzeseł kuchennych • foteli biurowych

1 ~ \~\ CENTRUM§'~.Cq"'
0

q~-

~~

PRZESUWNYCH
DRZWI
z drzwiami
Szafy
wnękowe

przesuwanymi i

składanymi

NOWOCZESNE ZABUDOWY WNĘTRZ
- NAJNIŻSZE CENY

MEBLE KUCHENNE NA WYMIAR
Łowicz,

Nowy Rynek 16,

tel. (0-46) 837-89-01, 0-606-037 -769

~ BEZPŁATNA OGÓLNOPOISKA

ff\

~

R- 1..,

INFORMACJA GOSPODARCZA
OHANDLU, USŁUGACH I PRODUKCJI
Wydajemy własny katalog wielobranżowy
promujący województwo. Zapraszamy do
współpracy i korzystania z naszych usług .
tel./fax (0-46) 8322-555
skierniewice@cikt.cort).pl www.osim.pl

'

Gabinet Lekarski
lekarz medycyny

ALEKSANDER JANOWICZ ·
R-95

OLE' ~

Małszyce 16, 99-400 Łowicz, tel. 838-99-70
Przyjmuje: 8.00-10.00 i 18.00-19.00
LECZĘ DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH ~

~WYDAJE NA LEKI RECEPTY ULGOWE • KAS CHORYCH~

OPA~ ~OWY ~!~.~ ZŁOMU

oferuje autoryzowany dystrybutor
oleju opałowego PKN ORLEN S.A.

l

(vis

ul. KURKOWA 3

a vis DOM ROLNICZY, obok LOTTO)

ZAPRASZAMY

R-ns

Lek. med.
Małgorzata Sembrat

-OElMATOLOGIA
MEOYCYNA PlACY

ŁOWICZ, OS. GÓRKI, róg ulic: Zagórską i Żeromskiego.

PRZYJMUJE WDRUGI I CZWARTY
CZWARTEK MIESIĄCA OD 16.00 DO 18.00
Tel. (024) 285-13-90, 0501-524-439

„
~

Dr nauk medycznych

JOLANTA
PIETRZAK
specjalista laryngolog
badanie audiometryczne słuchu
Przyjmuje: w soboty 15.00 - 17.00
Łowicz, os. Tkaczew bi. 7/12
Tel. 837-62-82, 837-84-68 , 0-601-84~84-20

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

llW/llC/llRlV/11

MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU NA RATY!

99...fOQ Łowicz, ul. Stani$1awskiego ~

DLA STAtYCH KLIENTÓW: "i
.; serwis kotła gratis .; upusty i rabatY

Łowicz,

Gabinet Lekarski

EGZOTl/C~Nfl

.
ÓFERUJE; ~ .
.; kompozycj(f 1 1up0Jńfn'°i .;;S lo-f,p~rcela~
./ fig'Urki afryka~ ./ wi1e!.fjł' ~~'1\0C~~

WIESŁAW BIELECKI
lekarz chorób wewnętrznych

tel. O603 890 697, tel. domowy 837 62 st
PRZYJMUJE:
• ZDUNY 46A (biurowiec GS-u)
od poniedziałku do soboty a00 -12°0
• ŁOWICZ, Stary Rynek 8 (uzgadniać telefonicznie)
WIZYTY DOMOWE, RECEPTY NA LEKI· ULGOWE ~

y•

OGŁOSZENIA

14

Polonez, 1987 rok, stan dobry - sprzedam.
Tel. 0695-608-794.

SAMOCHODOWE
Złomowanie

pojazdów. Tel. 0608-515-940.

Auto-Skup samochodów powypadkowych, uszkodzonych, zniszczonych,
spalonych - płatne gotówką, transport gratis, 100% satysfakcji sprzedającego. Tel. 0604412-810.
Powypadkowe - kupię.
Tel. 0606-81"79.
Każde

Tico, 1997 r. - sprzedam. Tel. 0601-147-502.
Tarpan 239 D, 1991 rok, przebieg 80 tys. km,
stan dobry - sprzedam. Tel. 0461838-49-30.

Opel Kaden 1.6, 1991 rok, wiśniowy,
3-<lrzwiowy - sprzedam zdecydowanie.
Tel. 046/837-40-95.

Polonez Caro 1.6 +gaz, 1994 rok - sprzedam.
Tel. 0600-722-451.

VW Golf 1,3, skladak, 1997 rok, instalacja

gazowa- sprzedam. Tel. 0601-614-048.
126p, 1989 rok, po kolizji -tanio sprzedam. Tel. 0461838-35-81.
VW Jena 1.6 D, 1981 rok - sprzedam.

kupię.

Citroen Berlingo lub Renault Kangoo,
1999 rok, diesel - kupię. Tel. 0604-962-885.
Opony używane - importer.
Tel. 0602-133-182, 046/837-01-80.

KUPIĘ PEŁNOSPRAWNE, ROZBITE
-GOTÓWKA. TEL. 0461837-46-96.
Kupię Audi, BMW, Fiat, Toyota, Honda. T~l.0501-141-270.

CC Sporting 1995 rok, I właściciel - sprzedam. Tel. 0603-325-682.
I26p bis 1989 rok - sprzedam.
Tel. 0461837-27-27.

Elektromechanika pojazdowa. Kadzielin 44.
Tel. 0608-126-705, 0421719-20-56.
- Żuk blaszak, stan bdb - sprzedam.
Tel. 0461838- I 2-63.
Opel Corsa, I ,2, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 0461837-44-22.

Ford Fiesta, 1993 rok - sprzedam.

Kupię każdy osobowy cały lub uszko-

Tel. 0693-278-958.

dzony. Tel.046/831-85-71,0501-581.S06.

Felicia 1.3, 1995 rok- sprzedam.
Tel. 0507-571-302.

Auto części Renault (Citroen, Peugeot - na zamówienie). Wygoda 39
k. Łowicza. Tel. 0461838-90-34,
0691-730-162.
Fiat Tipo, 1994 rok, I właściciel, salon, garażowany, zielony metalik - sprzedam.
Tel. 0693-761-722.
Audi 80, 1.9 TOI, 1994 rok, stan' silnika
200000, a(bsb.sz.cz.es.el.h.wk. - sprzedam
lub zamienię na młodszy z dopłatą.
Tel. 0606-441-354.

Fiat I25p, sprawny - tanio sprzedam.
Tel. 0502-024-240.
Ford Fiesta 1.25 16V, Zetec, 1996 rok-sprzedam. Tel. 046/838-85-61, 0504-859-846.
Multicar - sprzedam. Tel. 0602-679-236.

Tel. 0604-%2-885.

Daewoo - kupię. Tel. 046/837-46-96.

Każdy powypadkowy Tel. 046/837-46-96.

DROBNE • OGLOSZEN IA DROBNE

Mercedes 190, 1988 rok, 2,3 w benzynie, stan
bdb, skóra; Volkswagen Golf 1.8 benzyna,
I 988 rok, stan bdb, do rejestracji; Żuk A-11,
1987 rok, skrzyniowy, po remoncie kapitalnym, stan bdb; Volkswagen Passat 1.6 D,
1987 rok, combi, stan dobry - sprzedam.
Tel. O<i06-l! 18-288.
Przyczepę N-250, zamraż.arkę 400 I - sprzedam. Tel. 0461837-12-64.

Tico, X 1999 rok, najbogatsz;J wersja - tanio
· sprzedam. Tel. 0600-722-363.
Sprzedam przyczepkę samochodową,
2004 rok, rejestrowana. Tel. 0600-953-269.
VW Golf I , I, I 978 rok - sprzedam w całości
lub na części. Tel. 046/838-76-82.

Skoda Favońt 1,3, 1991 rok, gaz- sprzedam.
Tel. 0501-541-928, 0502-263--024.
Astra 1.6, 1994 rok, combi, gaz - sprzedam.
Tel. 0(i08-4ó9-694.
Fiat I26p, I995 rok, centralny zamek - sprzedam. Tel. 0692-530-671.
Polonez Caro Plus lub Atu Plus z gazem,
1999-2001 rok - kupię. Tel. 0600-722-451.

Volkswagen Golf III 1.9 TD, 1992 rok,
3-drzwiowy, stan bdb - sprzedam.
Tel. 0(i04-078-564.
Astra combi I.6, I997 rok, bezwypadkowa,
full opcja, gaz, gwarancja- sprzedam.
Tel. 0602-387--020.
Polonez Caro, 1995 rok, gaz, idealny, 5000 zł
- sprzedam. Tel. O(i0?-386-476.
Volk.,wagen Golf, 1994 rok, 5-drzwi, zadbany, 14800 zł- sprzedam. Tel. 0607-386-476.

Daewoo Lanos, instalacja gazowa,
I998/1999 rok, ro~bite, cena do uzgodnienia - sprzedam. Tel. 0503-149-733.

Daewoo Tico, 1996 rok, I właściciel, idealny,
8400 zł - sprzedam. Tel. 0607-386-476.

Citroen AX I, I , 199 I rok, kolor czerwony,
2-drzwiowy - bardzo tanio sprzedam.
Tel. 0600-467-227.

I2(jp, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 0501-818-524, 0880-567--086.

Ford Transit, 200 I rok, biały, se1wisowany,
Il właściciel - sprzedam. Tel. O<i04-092-45 I,
046/838-95-69 po I6.00.

Polonez, 1986 rok, gaz, na chodzie - tanio
sprzedam. Tel. 0503-436-493, 0508-342- I02.

Polonez, 1994 rok+ gaz, centralny zamek,
alufelgi-sprzedam. Tel. 0501-818-524,
0880-567-086.

Ibiza 1.9 D, 1999 rok, 5-d- sprzedam.
Tel : 0501-056-327, 0461837-64-18.

Ford Mondeo, 1997 rok, salon, serwisowany, stan bardzo dobry, cena 20500 zł - sprzedam. Tel. 0694-308-069.

Uno 900, 200 I rok, przebieg 45 tys. km sprzedam. Tel. 046/837-82-64.
0606-376-858.

Honda Civic 1.3, l 994 rok, 3-d, czarna,
alu felgi, hak, radio, kola zimowe, stan bdb,
atrakcyjny wygląd - sprzedam.
Tel. 0461838-80-51.

Ford Escort, 1997 rok, gaz, stan bdb - sprzedam. Tel. 0609-501-295.

Toyota 1.8 D, 1989 rok - sprzedam.
Tel. 0461837-01-12, 0(i05-422-198.

Alternatory, rozruszniki - sprzedaż i naprawa. regeneracja- 12-24 V, gwarancja; osobowe, dostawcze, ciężarowe (zachodnie, japoń
skie). Lowicz, ul. Żwirki i Wigury 12,
tel. 046/837-66-53, 0606-228-526.

VW Jena 1.8, I6V, 1988 rok, benzyna, gaz,
bogato wyposażony, stan bdb - sprzedam.
Tel. 0461838-86-24.

www.autogielda.low.pl

Żuk, stan bardzo dobry - sprzedam.
Tel. 046/838-76-99 wieczorem.

Centrum

n

Toyot Yaris 1999 rok - sprzedam.
Tel. 0609-491-588.

Blacharstwo-lakiernictwo, stylizacja
aut, sprzedaż i montaż spoilerów
niedrogo. Nieborów 116 a.
Tel. 0604-100-375. .
Volkswagen Golf 1.6 D, 199 I rok, 3-drzwiowy, granatowy, 8900 zł - sprzedam.
Tel. 0603-512-417.
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Skoda Favońt, 1992 rok, gaz, zadbana,
5600zl - sprzedam. Tel. 0603-512-417.
Fiat Punto I.I, 1998 rok, 5-<lrzwiowy, biały,
13900 zł- sprzedam. Tel. 0603-512-417.

Star 200, długa skrzynia - sprzedam.
Tel. 0241285-51-96.
Skoda Felicia combi, I% rok, I I 900 zł-sprzedam Tel. 0603-512-417.
Fiat Tipo 1.4, 1990rok,garażowany,zadbany
. .
.
, - sprzedam. Tel. 0461837-46-64,
Sprzedam częsc1 do B1sa. Tel. 0503-650-144.
0602 _813 •723 .
Ford Focus 1.8, benz., 199912000 rok, serwiFord Escort 1,3 CL, I 997 rok, przebieg
sowany, salonowy, bezwypadkowy.
88000 km - sprzedam. Tel. 0461837-27-30
Tel. ,0602-370-470.
do 16.00.
Opel Corsa I;J., 1994 ok - sprzedam.
Skoda Favoń~ 199 I rok, gaz - sprzedam.
Tel. 0502-469-218.
Tel. 0502-628-310.
VW Passat combi I ,9 TD, 1995 rok,
Peugeot Boxer, 1994 rok - sprzedam.
I 60000 km, bogate wyposażenie - sprzedam.
Tel. 0603-401--073.
Tel. 0461838-77-94 po 16.00.
Polonez Caro 1.6 GLE, 1994 rok - sprzedam.
Opel Corsa, 1996 rok, czerwony, 3-drzwioTel. 046/838-12-87.
wy - sprzedam. Tel. 0461837-48-69,
0502-75 I- I 38.
Ford Escort 1.8 TD, I998 rok, klimatyzacja,
centralny zamek, ABS, elektryczne szyby,
Sprzedam felgi aluminiowe Mercedes
granatowy, 16500 zł - sprzedam.
15x7 ET 23. Tel. 0606-750-848.
Tel. 0505-039-888.
Opel Combo Van l ,4, I 997 rok - sprzedam.
Opel Astra, 1999 rok - sprzedam.
Tel. 0505-730-336.
Tel. 046/837-73-46, 0696-803-095.
Polonez l ,4, I 997 rok - sprzedam.
I 26 el, 19% rok - sprzedam.
Tel. 0606-662-837.
Tel. 046/39-22-99.
Ford Mondeo combi I .8 +gaz, I 999 rok,
Fiat I26p, 1994 rok, kolor hiaty, stan dobry klimatyzacja. Tel. 0600-415-771.
pilnie sprzedam. Tel. 046/837-38-61.
Opel Kadett I:6 D, 1985 rok, stan dobry, cena
Fiat 126p, 1985/91 rok, hak, alternator, beżo
4000 zł - sprzedam. Tel. 046/838--06-84,
wy, 800 zł - sprzedam. Tel. 0888-638-489.
0506- I93-946.
Daewoo Lanos 1.5, 1998 rok, 2 właściciel,
l I5000 km - sprzedam. Tel. 0505--072-500.
garażowany, gaz, przebieg

Polonez 1.6 GU, 1996 rok, alann, multilock,
centralny zamek, kolor platynowy metalik sprzedam. Tel. 0505-928-735,
046/838-90-43.
Nysa
dam.

ciężarowo-osobowa,
Podsokołów

1988 rok - sprze36. Tel. 046/838-02-92.

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

Suzuki Maruti 0.9 B. 1998 rok, zielony metalik, sprowadzony, opłacony, 8500 zł - sprzedam. 0505--039-888.
Opel Vectra2.0 B, 1993 rok, centralny zamek,
morski metalik, Sedan, szyberdach. wspomaganie kierownicy, ABS, elektryczne lusterka,
2 komplety kół, sprowadzony, opłacony,
9500 zł - sprzedam. Tel. 0505--039-888.
Mercedes MB I00,2.4D, 1995rok,biały,stan
bardzo dobry, l 3800 zł - sprzedam.
Tel. 0505-039-888.

Polonez 1.6, I993 rok, gaz, alarm, hak - pilnie
Mazda 626 2.0D, 1986 rok, srebrna, 4500 zl sprzedam. Tel. 046/837-86-3 I po 20.00,
- sprzedam. Tel. 0@3-512-417.
- 0606-755-034.

Opel Corsa l.2, l 997 rok - sprzedam.
Tel. 0693-441-700.

Nissan 300 ZX, 3.0 T, 240 PS, 1988 rok, gaz,
elekttyka, ABS - sprzedam.
Tel. 0696-086-527.

Fiat I26p, I998 rok, stan dobry - sprzedam.
Tel. 0605-586-604.
I26p, I987 rok, stan dobry - sprzedam.
Tel. 046/838-70-38 po 17.00.
Renault Laguna 2.0 B, 1995 rok, centralny
zamek, elekttyczne szyby, ABS, wspomaganie, szyberdach, czarny, sprowadzony, opła
cony, 16500 zł- sprzedam. Tel. 0505--039-888.
Polonez Truck, 1996 rok, instalacja
gazowa, hak - sprzedam.
Tel. 0600-326-597.
Części i akcesoria do samochodów
osobowych, ciężarowych i dostawczych (na zamówienie).
Tel. 0600-326-597, 046/837-22-56.

Audi B4 2,0, 1992 rok, przebieg
137 tys. km. -sprzedam.
Tel. 0602-158-263.

Żuk, 1981 rok - sprzedam tanio.

Tel. 0461838-39-68.

ce 700, 1994 rok, 6000 zł - sprzedam.
Tel. 0503-135-476.
Uno 1.7 D, 1997 rok- sprzedam
Tel. 0461838-89-48.
Śluby, czarne Audi AG. Tel. 0607-385-697.

Opel Astra combi 1.6, bogate
Tel. 0604-174-435.

wyposażenie.

I26p, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 0502-646-623.
Skoda Favońt, 1991 rok - sprzedam.
Tel. 0461837-28-33 po 16.00, 0503-504-311.
Scenic, 2000 cne, XI! 1997 rok - sprzedam.
Tel. 0461837-57-37.
Ford Galaxy 2.3 benzyna, 1999 prok., homologacja - sprzedam. Tel. 0461837-44-22,
0602-786-4 I 2.
Skoda Felicia, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0461839-67-82.
Fiat I26p, 1986 rok - sprzedam tanio.
Tel. 046/837-80-43.
Fiat I 26p, 2000 rok, kolor czerwony - sprzedam. Tel. 0461861-21-94.
I26p, 1983 rok - sprzedam.
Tel. 0888-503-687.
Żuk, 1980 rok - tanio sprzedam.
Tel. 0461838-06-04.

Opel Kalibra 2.0 KAT, 1994 rok, bogate wyposażenie, klimatyzatja, gaz- sprzedam
Tel. 0600-991-367.
I 26p, I988 rok - sprzedam.
Tel. 0608-829--002.
Peugeot 309, 1988 rok, 3300 zł - sprzedam.
Tel. 0461863-10-33.
Fiat I26p, 1992 rok, kolor zielony, stan dobry- sprzedam. Tel. 05()7-194-797.
Peugeot 205 I . I, I996 rok, skladak, 3500 zł
- sprzedam. Tel. 046/837-69-57.
Warsztat Samochodowy prowadzi

usługi

w zakresie: naprawa blpcharsko-Jakiemicza,

mechanika, zab. antykorozyjne, dobieranie lakieru firm R.M„ spawanie plastiku. Łowicz,
ul. Ikara4, tel. 046/837-44-22, 0602-786-412.
Ford Escort TOI, combi, 1995 rok, pełne
Tel. 0501-220-878.

wyposażenie- sprzedam.

Skoda Felicia, I997 rok - sprzedam.
Tel. 0501-851-855.

Polonez Caro, 1991 rok - sprzedam.
Tel. 0888-328-280.

Mercedes 1902.0D,automat, l984/1994rok
- sprzedam. Tel. 0880-307-100.

Fiat I26p, 1998 rok - sprzedam.
Tel. 0606-317-523, 046/837-90-11.

Sprzedam izotermę do Żuka
Tel. 0461838-39-68.

Golflll 1.8, I994 rok - sprzedam.
Tel. 0600-825-712.
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• BOAZERIA PCV, SIDING
• kleje, fugi, listwy: MAPEI, ATLAS, CERESIT
• PANELE ŚCIENNE MDF
• PŁYTY KARTONOWO-GIPSOWE
m GŁADZIE, GIPSY
• PARKIET, MOZAIKA, DESKI PODŁOGOWE
• WYPOSAżENIE ŁAZIENEK
•DRZWI
•PARAPETY
• SCHODY, TRALKI,
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TANIE PŁYTKI

I

Łowiczu,

DO POMIESZCZEŃ
GOSPODARCZYCH

które kształci w kierunkach:
O technik ekonomista, specjalność rachunkowość i finanse
(uprawnienia wymagane na stanowisku głównego księgowego)
7
O technik administracji, z modułem integracja europejska w administracji publiczne ~
pracownik socjalny, z modułem integracja europejska w pracy socjalnej, , ,
0 technik rolny - nowy kierunek, uprawnienia wymagane przy prowadzeniu gospod rs
rolnych, kształcenie na bazie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Dąb wie.
O technik informatyk, kształcenie na bazie własnej pracowni komputerowej
. ,

~
co

Podania przyjmujemy w sekretariacie Centrum Szkół Prywatnych Radix
w Łowiczu, ul. Kaliska 5a od 28 czerwca w dni powszednie w godz. 9.00-13.00.
Zapraszamy do podjęcia kształcenia w dziewiątym roku naszej działalności.
gwarantujemy wysoki poziom nauczania, atrakcyjne metody
dobry klimat i zrozumienie w sytuacjach problemowych.
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Seat Ibiza, 1997 rok, zielony metalik, I wła
- sprzedam. Tel. 0461837-30-53
po 21.00.
ściciel

Fiat Punto, 2003 rok, gaz - sprzedam.
Tel. 0602-473-422.
Uno I.O, 1991 rok, 3-<hzwiowy - sprzedam.
Tel. 0461838-43-58.
Fiat l 26p, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 0608-026-931.

Daewoo Matiz, z wspomaganiem - kupię.
Tel. 0461832-45-42.
Seicento, bezwypadkowe Tel. 0600-944-728.

Fiat 126p, 1995 rok, stan bdb- sprzedam.
Tel. 0461839-63-90.

BMW Coupe 1,6, 1997 rok, nadwozie
na M-3. fioletowy metalik, pół skóra w środ
ku, zadbany- sprzedam.
Tel. 0606-141-289

Toyota AVet1sis-zakopię. Tel. 0694-216-417.

Cinquecento 700, 1995 rok, tanio, srebrny
metalik- sprzedam. Tel. 0604-618-930.

kupię.

Tel. 0461834-81-14.
kupię.

Renault Megane Classic - zakupię.
Tel. 0606-457-208.
\blkswagen Polo I.O, 199711998 role., I właściciel - pilnie sprzedam. Tel. 0609-325-510.

126p, 1998 rok- sprzedam.
Tel. 046/830-39-41, 0607-706-124.

Sprzedam części do Robura, śrutownik.
Tel. 0461815-31-90 (wieczorem)

Tico, 1997 rok, stan bdb - sprzedam.
Tel. 0696-025-884.

Mitsubishi Carisma Tel. 0888-885-085.

Alufelgi 18 (Audi, Golf 4) - sprzedam.
Tel. 0696-086-527.

Sprzedam przyczepę samochodową.
Tel. 046/861-24-61, 0506-998-002.

Volkswagen Polo, bezwypadkowy kupię. Tel. 0691-409-346.

Cinqoecento -

Star 200, stan dobry - sprzedam.
Tel. 0603-993--060.

kupię.

DROBNE •

Opel Vectra 1.8, 1992 rok, gaz - sprzedam.
Tel. 0506-771-822.
Fiat 126p, 1990rok i 1991 rok-sprzedam.
Tel. 501-818-524 lub 0600-970-598.
Fiat l 26p, 1992 rok i 1993 rok - sprzedam.
Tel. Q(i(JS-535-396 lub 0501-818-524.

Cinquecento, 1995 rok, szary metalik, elektryczne szyby, centralny zamek - sprzedam.
Tel. O 461831-12-71
Audi 80 2,0 + gaz, 199211995, zadbany,
bogate wyposażenie - pilnie sprzedam.
Tel. O 461831-73-69, 0506-528-234
Daei,voo Lanos ( 199811999) klima, Corsa
(2000), Polo Classic (1997/1998), Toyota
Corolla ( 1999). Raty, zamiana
Tel. O 461835-33-08

Toyota Corolla 1,4, 1999 role., I właściciel sprzedam. Tel. 0502-280-646.

Polonez Caro 1.6, 1996 rok, przebieg
86000 Ian, nowy gaz, kolor wiśniowy, stan
bdb. Tel. 0606-490-951.

W calości lub na ~i CitroenAX - sprzodam. Tel. 0501-415-690

Renault 19Schamada l.90, 1994rolc.,ziek>ny, I właściciel, 12200 zł - sprzedam.
Tel. 0504-129-814.

Renault Clio 1.2, 1993 rok, świeżo sprowadzony - sprzedam. Tel. 0692-l 46-948.
Ford Fiesta I.I i Escort, 1991 rok, sprowa-

Fiat Palio Weekend l2, 1999 rok, praebieg
950001an, kolor niebieski, stan bdb - spa.edam. Tel.0604-408-929.

Ford Fiesta I.I, 1991 rok, czarny, stan bdb,
6000 zł-sprzedam. Tel. 0601-204--034.

dzony - tanio sprzedam. Tel. 0888-353-167.
Nissan Micra, 1992/1993 rok, nowy modeł,

Kupię ka7.dy Daewoo, Fiat, Toyolę,
Tel. 0601-204-034.

stan idealny, 6700 zł - sprzedam.
Tel. 0692-146-948.

Polona, 1994 rok- sprzedam.
Tel. 046/837-44-50.

Skodę.

Opel Corsa I.O 12V, 199811999 role.,
5-drzwiowy, salonowy - sprzedam.
Tel. 0504-251-585.

\blkswagen Golfll, 1991 rok - inne sprowadzę, sprzedam tanio. Tel. 0888-353-167.
Honda Civic, 1993 rok, srebrny metalik, idealny, IOOOOzł-sprzedam. Tel.0692-146-948.

Renault Megane 1.4, 1996 rok, niebieski
metalik, salonowy - sprzedam.
Tel. 0504-251-585.

Avia A31T 6.0 t, 1997 rok· sprzedam.

Fiat Cinquecento 700, 1996 rok, niebieski
metalik-sprzedam. Tel. 0508-125-899.

oPel Omega 2.0, 1989 rok, stan bdb, Sedan sprzedam. Tel. 0609-842-720.

Fiat Punto 55, 1997 role., 5-<lrzwiowy, saJo.
nowy- sprzedam. Tel. 0502-482-511.

Sprzedam komplet siodeł tylnich do busa tanio. Tel. 0603-401-073.

Ford Escort 1.3, 1996 rok, biały, J właściciel,
kupiony w salonie, garażowany- sprzedam.
Tel. 0604-932-563.

Sprzedam~ido Volvo V40, 1998rok,sil-

Tel. 046l8J8.56.95, ~-

nik, zawieszenie. Tel. 0507-141-870.

Opel Astra 2.0 GS! +gaz, 1992 rok. Wyposażenie. 13.500 zł. Tel. 0-888-764-464.
DAV 400, bus, cena 7.800 zł -sprzedam.
Tel. 0421719-88-45, 0501-579-477.
Przyjmujemy pojazdy w celu utyliza.
cji I wydaJemy zaświadczenia o zniszczeniu (kasacji) - Głowno.
Tel. 0421710-74-47.

Fl)rd Fiesta 1.25 l 6V, 1996 rok, bogate wyposaż.enie, 3- drzwiowy, stan bardzo dobry sprzedam 13.900 zł. Tel. 0603-188-911,
0601-654-455.

Opel Astra 1,6, l 6V +gaz, 1998 rok, bogate
wyposażenie - sprzedam.
Tel. O 461835-33-38, 0602-867-258
Fiat Panada 2003 rok - sprzedam.
Tel. 0696-462 352
Polonez Caro Plus 1,4, 1997 rok, gaz, bordo
metalik - sprzedam. Tel. O 461831-07-89,
0604-233-371
Opel Kadet l,4i, 1991/1994 rok, trzydrzwi<r
wy- sprzedam. Tel. O461835-33-24
VWGolf, 1986rok,czeiwony,pięciodrzwio..

Ford Transit, 2000 rok, diesel~ sprzedam.
Tel. 0601-854-369.

Aktualnie kupię ka7.de osobowe cale
lub uszkodzone. Teł. O 461831-85-71,
0501-581-906.

Fiat Uno, 5-drzwiowe - kupię.
Tel. 0692-829-882.
Seat Cordoba lub Polo Classic, bezwypadkowe - kupię. Tel. 0603-747-689.
Opel Astra, 1998-2000 rok· kupię.
Tel. 0608-108-139.
Punto, 5-<lrzwi, bezwypadkowe - zdecyd<.>wanie kupię. Tel. 0691-409-370.
Opel Vectra, 1998-2000 rok - kupię.
Tel. 0606-436-231.
Daewoo Lanos 1.5, 198 rok, zakupiony
w 1999 roku, I właściciel, klimatyzacja
oraz inne dodatki - sprzedam.
Tel. 0461835-33-08.
Citroen Saxo 1.1, 1997 rok, 5-<hzwiowy,
zadbany, Il właściciel - sprzedam.
Teł. 0461833-16-96.

Sprzedam garaż przy Nieborowskiej.
Tel. 0691-845-609.

23 mkw. Armii Krajowej- sprzedam
łubzamieniędo40mkw. Tel. 046/837-91-43,
0461837-00-19.
Sprzedam2pokojezkuchnią37mkw.,zgara
żem murowanym, Łowicz, ul. Czajki.

Opel Kadet l,4,'1991 rok, stan bdb. -sprzo-

Ford Transit sześcioosobowy+ 980 kg,
1992 rok-sprzedam lub zamienię.
Tel. O461833-15-05.

Volkswagen Polo Classic 1.4, ł997 rok,
zakupiony w salonie w marcu w 1998 roku,
I wlaściciel, możliwość rat - sprzedam.
Tel. 0461834-81-13.

Kupię garaż na os. M. Konopnickiej.
Tel. 0600-991-879.

Sprzedam 35 mkw., Il piętro, os. Dąbrowskie
go. Tel. 046/837-59-34 po 19.00,
0696-061-114.

dam. Tel. 0603-195-176

~lkswagen Golfll 1.6, benzyna, 1988 rok,
~.błękitny metalik, cena 4.300zl _
sprzedam. Tel. 046/838-34-59.

126p, 1996 rok, elegant, czerwony- sprze-

Do wynajęcia garaż, os. Bratkowice.
Tel. 046/837-71-41.

83 mkw., bloki Bolimowska - sprzedam.
Tel. 0461837-84-85.

Peugeot 405 combi 1.9 O, 1990 rok,
8.8 tys. zł. Tel. 04217193-129, 0692-123-726.

Fiat Uno 1,0, 1997rok-sprzedam.
Tel. O 461831-00-97

dam. Tel. 0604-212-720.

7.

Uno, 1994 rok, gaz, stan bdb. - sprzedam.
Tel. O 461832-26-52

Polonez Caro, 1993 rok, gaz, platynowy metalik - sprzedam. Tel. 046/838-36-72,
0503-684-067.

Ford Escort 1.3, 1995 rok, 12800 zł - sprz.e.
dam. teł. 0502-280-646.

Łyszkowicka

Cinquecento, Uno _ kupię.
Tel. 0421719-20-77, 0604-392-876.

Skoda Felicia 1996 rok, I właściciel,
12500 zł - sprzedam. Tel. 0604-350-354.

Golfl.6 ID, 1990rolc.,Opel Kadett combi
Daewoo Matiz., I999 rok, gaz; I właściciel, 1.6 O, 1988 rok, stan dobry - sprzedam.
idealny, 14800 zł - sprzedam.
. Teł. 046/838-28-98 po 20.00.
Tel. 0607-386-476.
Ford Escort cómbi 1.4, 1992 rok - sprzedam.
Opel Astra 1.6, 1999 rok, Sedan, salon, stan Tel. 046/837-38-79 po 16.00.
idealny- sprzedam. tel. 0501-213-067.
Opel Astra 1.4, 1993 rok - sprzedam.
Opel Astra 1.4 l 6V, 1996 rok, salon, bezwy- Tel. 0461838-16-02.
•
padkowy, cena do uzgodnienia - sprzedam.
Cinquecento 900, 1996 rok, 7800 zł - sprz.e.
Tel. 0501-213-067.
dam. Tel 0698-645-286.
Cinquecento 900, 1998 rok - sprzedam.
Polonez Caro 1.9 LO, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-50-85.
Tel. 046/837-09-32, 0501-440-013.
Ford Escort 1,3, 1997 rok - sprzedam pilnie.
Żuk, stan dobry - sprzedam.
Tel. 0692-487-627.
Tel. 046/838-37-59 po 20.00.
Punto Il, 2000 rok, gaz, 19900 zł -sprzedam.
Cinquecento 704 young, 1996 rok, nieTel. 0601-358-325.
bieski metalik, z katalizatorem - sprzeOpel Corsa I.O l 2V, 1998/99 rok, 5-<hzwi<.>- dam. Tel. 0502-713-573, 046/837-52-24.
wa, bezwypadkowa, możliwość zamiany, rat- Łada Samara, 1989 rok - sprzedam.
sprzedam. Tel. 0508-125-899.
Tel. 0461838-86-57.

do wynajęcia, ul.
Tel. 0461837-50-23.

Sprzedam lub wynajmę pawilon gastron<.>miczny w Łowiczu, dworzec PKS.
Tel. 0608-066-311.

Cinquecento - sprzedam. Glowno, ul. Sparerowa 18, kolo szpitala, po 17.00.

CC 700 1995196 rok, bezwypadkowy, kompiet dokumentów. Tel. 0698-221-829.

Garaż

Do wynajęcia garaż na Pelikanie.
Tel. 0693-025-949.

Fiat Uno 1.1, 1992 rok, 5-<lrzwiowy, 7500 zł
- sprzedam. Tel.0606-975-932.

Skoda Felicia, 1995 rok, I właściciel, idealny,
10800 zł- spraedam. Tel. 0607-386-476.

Sprzedaln M-5 na os. Dąbrowskiego,
cena 88000 zł. Tel. 046/837-50-09.

GARAŻE

Mazda 323 combi, 1990 rok, cena 6.200 sprzedam. Tel. 0504-129-790

dam. Tel. 0421710-89-04, 0608:)00-357.

CC 900 + gaz, 1994 rok, auto alann, pilot sprudam. Tel. 0501-226-005.

Dom w Arkadii - 1OO mkw., budynek gospodarczy-40 mkw., dzialka- 3500 mkw.
Tel. 0504-368-002, 0461830-31-99.

całe 1 uszkodZone kuplę (Głowno).
Tel. 0606-238-179.

Opel Astra Sedan 1.4, 1997 role., salon -spa.edam. "ret. 0698-776-445.

Fiat 126p, 1996 role., kolor zielony, cena
2200 zł - sprzedam. Tel. 046/837-89-09,
0502-607-128.

Motocykl Mińsk + motorynka - sprzedam.
Tel. 0421710-88-65, 0602-313-357.

Sprzedam M-4, ul. Kwiatowa, I piętro.
Tel. 0504-011-081.

Opel Astra Classic 1.4, 16V, 1998 rok, klimatyzacja, full IJPCja, 18900 zł - sprzedam.
Tel. 0604-350-354.

Ford Transit 1987rok-sprzedam.
0461839-42-0 I.

Sprzedam mieszkanie 63 mkw., os. Bolimowska. Tel. 0603-653-002.

Garaż metalowy skladany - sprzedam.
Tel. 046/837-56-19 po 20.00.

NissanPrimeraSedan 1998rolc., 1.6, 16Y,gaz,
I właściciel, 22500 zł - sprzedam.
Tel. 0606-975-932.

Teł.

(oryginał).

Tel. 0607-161-215.

Polonez Atu Plus, 1997 rok, centralny
zamek, wspomaganie, gaz-sprzedam.
Tel. 0602-797-972.

Polonez Caro, Rower, gaz, 1995 rok, zadba.:
ny, 5<>00 zł- sprzedam. Tel. 0607-386-476.
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126p, 1993rokzniedużympraebiegiem,bezwypadkowy - sprzedam.
Tel. O 461833-71-34, 0600-306-099

Polonez Caro, 1994 role., gaz - sprzedam.
Tel. 046/838-15-19.

ŻUk skrzyniowy, 1988 role., stan dobry-spr=
dam. Patoki 26.

Sprzedam Simson - skuter, stan bardzo dobry
Tel. 0421719-13-17,
0509-260-732.

DROBNE

Sprzedam garaż, os. Bratkowice.
Tel. 046/837-71-<l'l po 17.00.

Fiat I 2(,p, 1990 role., niebieski, po remonciesprzedam. Tel. 06()()..(j()J-828,
0461838-45-57.

Ford Ka, 1997 rok, elektryczne szyby, salon
-sprzedam. Tel. 0698-776-445.

OGŁOSZENIA

126 EL, 1995 rok, pierwszy właściciel, bezwypadkowy, 2.7 tys. (Głowno) - sprzedam.
Tel. 0607-919-549.
Fiat 12(,p, 1991 rok, czerwony - sprzedam.

Teł. 0604-844-505·

Opel astra l.7TDL, t 997 rok,idealny-sprzo-

Renault Express I.I, 1992 rok, biały, 2 osoby
+ 550 kg ładunku, stan bardzo dobry, cena
do uzgodnienia - sprzedam.
Tel. 0509-061-804.
Opel Astra II, combi van, 2000 rok, 1. 7 DTI,
cena27.000zł. -spr=larn. Tel. 0506-123-651.
Łada Samara 1500, 1992 rok, wersja zagraniczna, 96000km - sprzedam.
Tel. 0421719-38-72, 0605-578-503.

Fiat Uno 1.4 + gaz, 1999 rok - sprzedam.
Tel. 0421719-20-77, 0604-391-711.
Cinquecento 700, 1993 rok, czerwony, I wlaściciel, garażowany, bezwypadkowy, stan
bdb - sprzedam. Tel. 0461838-44-89,
0508-771-462.
Tawria I.I, 1991 rok-taniosprzedam.
Tel. 0421719-67-70.
Żuk, 1988rok,izoterma,gaz-sprzedam..
Tel. 0693-441-557.

Fiat l 26p, 1999 rok, I właściciel, stan bardzo
dobry-sprzedam. Tel.0606-351-556po 17.00.

Audi80 l.8+gaz, 1991 rok, cena
sprzedarn. Tel. 0421719-24-69.

Fiat 125, 1991 rok,gaz,benzyna-taniosprz.e.
dam. tel. 0502-307-234.

Audi A4 1.8, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0600-190-757.

Polonez 1,4 16 GTI, koniec 1997 rok, kolor
morski, stan bdb, bezwypadkowy, gaz- sprz.e.
dam. Tel. 0604-469-945.

Sprzedam przyczepę samochodową, ładow
400 kg, zarejestrowana 1200 zl.
Tel. 0506-998-002.

14.000zł

ność

Fiat Punto 1,0 FX, 1998 rok, elektryczne szy- Nexia GTX 1,5, 1996 rok, pietWszy właści
by, centralny zamek, zderzaki w kolorze, ha- ciel-sprzedam. Tel. O461831-81-59
~ogeny, immobilizer,przebieg700001an,stan Opel Astra 1,4,
1993 rok-sprzedam.
idealny - sprzedam. Tel. 06()9-024-966 .
· Tel. O461815-21-03 (wieczorem)
Polonez Caro Plus 1.6, 1997 rok, benzyna
+gaz, koloroliwkowy metalik; Polonez Caro, Fiata l 26p, 1990 rok, czerwony, Matiz,
1995 rok, benzyna+ gaz, platynowy metalik; 2002 rok, granatowy - sprzedam.
Tel. O 461814-38-62, 0609-890-084 .
Fiat 126p, 1992 rok, kolor czerwony.
Tel. 0461863-06-1 O.
Fiata 126p, 1997 rok, immobilizer - sprzeCinquecento 700, 1997 rok, I właściciel, prze. dam Tel. 0609-885-579
bieg 5200 km, czerwony, garażowany- sprze. Ford Courier 96, pięciodrzwiowy, poduszka,
dam. Tel. 0461861-00-43 po 21.00.
hak, immobilizer-sprzedam.
Tel. O461815-19-42 po 18.00, 0504-287-454
Polonez 1992 rok, zarejestrowany 1993 rok,
stan bdb, instalacja gazowa, czerwony- sprze. Fiat 126p, 1990rok, biały, stan dobry-sprzedam. Tel. 0461861-24-61, 0506-998-002.
dam. Tel. O 461815-24-74, 0888-278-242.

Tel. ~-067

Sprzedam dom - wykończony wraz z dzialką
570 mkw. na os. Górki w ŁowiCZll, przysll>sowany do zamies2lcania dla dwóch rodzin.
Tel. 046/837-42-89 po 18.00, 0503-010-904.
Sprzedam dom w centrum Łowicza.
Teł. 046/837-05-58 po 18.00.
Sprzedam dzialkę 4500 mkw., z istniejącym
naniej magazynem 600 mkw., w centrum
Łowicza. Tel. 0606-991-367.

wy-sprzedam. Teł. 0697-686-801

Ford Escort 1,3, 1998 rok, srebrny metalik,
pięciodrzwiowy, stan techniczny bdb., serwisowany- sprzedam. Tel. 0501-743-378
WartbwgCombi l,3,gaz-sprzedam.
Tel. 0607-320-279
Toyota Corolla 1,3, 1993 rok-sprzedam.
Tel. O 461832-83-43, 0607-089-635
VW Golf 1,60, 1989 rok, czarny pięci<.>
drzwiow}- -sprzedam. Tel. 0508-240-912

Kupię

powypadkowe i całe tylko roczniki
1998-2004. Tel. O 461835-02-52,
0502-749-444.
Złomowanie

pojazdów. Tel. 0608-515-940.

Powypadkowe -

kupię.

Tel. 0608-515-940.

Autoskup - powypadkowe, uszkodzone,
zni=ne, spalone - kupię.
Tel. 0604-412-810.

Fiat Siena 1.6 16V, 1998/1999 rok - sprz.e.
dam. Tel. 0421719-20-77, 0604-391-711.

Sprzedam działkę o pow. 2850 mkw.
z domkiem 70 mkw., w pełni uzbrojoną, przy ul. Annli Krajowej.

Zabudowa gospodarcza, drewniak,
plac 500 m. Strugienice 79a.
6400 mkw. po 1Ozł/m w Jastrzr;bi -sprzedam.
Tel. 046/837-51-79, 0604-690-558.

Sprzedam działki budowlano Strzelcew (za Czerwoną Górą).
Tel. 0461837-94-89 po 16.00.

usługowe.

Sprzedam M-4 na os. Szarych Szeregów, gaTel. 046/837-36-35, 0506-998-199,
0504-352-822.
Sprzedam M-4 na os. Szarych Szeregów, garaż. Tel. 046/837-36-35, 0506-998-199,
0504-352-822.
Sprzedam M-3, os. Bratkowice.
Tel. 0461838-89-46, 0600-568-688.
M-4, Łowicz, ul. Kwiatowa - sprzedam.
Tel. 0697-532-708.
1200 mkw. z

m

Spółdzielcz.e, lokatorskie, 72 mkw.,
piętro,
os. M. Konopnickiej, na mniejsze - zamienię.
Tel. 0605-695-894.
Sprzedam83mkw.,parter,cegła,ul.Bolimow

ska Tel. 046/837-84-22.
Działka

BQ arów,

możliwość

wykopania sta-

wu. Piaski 42, tel. 046/838-58-57.
Przyjmę na stancje;, bloki w centrum
Tel. 0606-102-795.

Łodzi.

Sprzedam mi=kanie 51 mkw. z garażem; Ło
wicz, os. Szarych Szeregów.
Tel. 0507-158-208.
Sprzedam ziemię z lasem i placem pod zaOOdcr
wę, 2,5 ha. Tel. 046/839-61-88.
Sprzedam dzialkc;, ul.
Tel. 0461837-87-93.

Chełmońskiego.

M-3, os. Starzyńskiego. Tel. 0461837-63-55
po 18.00.

raż.

Działkę ogrodzoną

Sprzedam działkę budowlaną z budynkiem
gospodarczym o pow. 5(i() mkw. w Łowiczu
przy ul. Skalskiego 1. Tel. 0604-936-440,
044n25-93-46.

drewnianą

chatą+ pomieszczenie gospodarcze, 70 du.ew,

Sprzedam M-5, Il piętro, os. Bratkowice,
73 mkw., środkowe. Tel. 0602-334-756.
Sprzedam dzialkę o pow. 420 mkw.
Tel. 046/830-31-98 po 20.00.
Sprzedam mi=kanie o pow. 49 mkw., w centrum Łowicza. Tel. 046/837-89-16.
62 mkw., os. Bratkowice, I piętro - sprzedam
lub zamienięna mniejsze. Tel. 0698-650-376.
Dom 112 bliźniaka, Łowicz, ul. Piaskowa sprzedam. Tel. 046/837-60-28,
0696-471-663.

30 krzewów owocowych, 700 m do lasu,
1OO m do rzeczki, 15 km od Łowicza.
Tel. 0606-993-552, 0461837-59-24.

Działkę pod budowę, IOO mkw.
Nieborów 170, tel. 0691-128-489.

Pilnie zamienię M-5 na mniejsze.
Tel. 0606-188-895.

Tel. 0461838-39'.38.

Sprzedam M-3, os. Tkaczew.
Tel. 0606-188-895.

Działkę budowlaną,

500 mkw., przy lesie.

Połowę bliźniaka

na podpiwniczeniu o pow.
160 mkw. + budynek gospodarczy 60 mkw.
na działce 640 mkw. Sochaczew, os. Malesirt
Tel. 0509-551-139.

Sprzedam dom. Tel. 0601-050-895.

MOTOROWE
Sprzedam Simsona S-51: Tel. 046/837-96-93.
Sprzedam motorower Jawa.
Tel. 046/837-01-12, 0605-422-198.
Skuter - sprzedam skuter Siamoto, poj. 125,
2000 rok. Tel. 0461837-12-76,
0693-025-915.
Sprzedam skuter Peugeot, 1995 rok.
Tel. 0607-096-737.
Sprzedam MZTS 250, 1980 rok.
Tel. 046/830-38-70, 0661-145-831.
Sprzedam skuter Gilera Runner, 1998 rok,
I właściciel. Tel. 046/838-90-26 po 19.00,
0601-662-884.
Sprzedam motorynkę. Tel. 0888-503-687.
Skuter - sprzedam. Tel. 0461838-64-1 O.
Kupię motorower

Hard. Tel. 046/837-10-10.

Ogar i WSK 125woryginale,stan bdb-sprz.e.
dam. Tel. 0461861-26-46.

Skuter Malaguti Fire Fox F-15,
2001 /2002 rok, elektroniczne zegary, tunig.
Tel. 0604-473-708.
Skuter Suzuki Katana, 1997 rok-pilnie sprze.
dam. Tel. 0888-431-441.
Sprzedam Jawę 350 sport, 1988 rok, stan
dobry, 1OOO zl. Tel. 0504-055-771.
Sprzedam motorower Komar.
Tel. 0241277-94-14.
Skutery nowe. Tel. 042/719-64-04.

Sprzedam dom z działką lub cale gospodarstwo, 4,74 ha, pług, śrutownik - Bąk i drobne
urządzenia. Tel. 046/861-90-65.
Dom drewniany, działkę 220 mkw., os. Górki
w Łowiczu, oraz 600 szt. jlustalców, cena
do uzgodnienia. Tel. 0604-780-752 po 16.00.
Sprzedam lub wynajmę duży dom w centrum
na działce 605 mkw., zagospodarowana. Tel. 046183702-27 po 20.00.
Łowicza

Sprzedam dom, ~iowopo remoncie zdzialha. Tel. 046/838-12-62.

ką 0,70

Dzialka rekreacyjno-budowlana 6 arów.
Tel. 046/837-01-12, 0605-422-198.
Zdecydowanie-M-4,64mkw.,illpiętro(duży
balkon), Sochaczew, 90 OOO zł, Księga Wie..

czysta. Tel. 0601-374-691 po 20.00.
Sprzedam mieszkanie, pow. 64 mkw. Łowicz,
os. Kostka. Tel. 0602-241-867.
Sprzedam działkę budowlaną, zalesioną,
1100 mkw. Zielkowice I, tel. 0601-385-542.

Sprzedam dzialkę budowlaną o pow.
1200 mkw., na os. w Mysłakowie.
Tel. 046/839-68-58 po 15.00.
Mieszkanie dwupoziomowe - apartament, pow. 95 mkw., Skierniewice,
ul. Nowobiełańska 21, blisko dworca
PKP, PKS. Tel. 046/837-86-71,

0607-295439.
Sprzedam dużą działkę budowlaną,
25 zł/mkw., Małszyce przy ul. Kiemozkiej.
Tel. 0461Ś30-39-69.
Mieszkanie 75 mkw. z garażem, I piętro,
Łowicz-pilniesprzedam. Tel. 0507-012-645.

Sprzedam dom jednorodzinny, budynek
gospodarczy, działkę 6900 arów.
Nowe Zduny 85. Tel. 044/615-34-34.
Sprzedam pawilon handlowy, 30 mkw.,
naos. Bratkowice. Tel. 0509-331-631.
Sprzedam mieszkanie, os. M. Konopnickiej,
48 mkw. Tel.0461837-63-72.

Sprzedam dzialkę w Łowiczu.
Tel. 0888-957-952.

Działkę budowlaną, 3200 mbN. z przyległym
hektarem ziemi - sprzedam. Arkadia 33,
tel. 0504-307-839.

Sprzedam mieszkanie, 39 mkw., I piętro,
os. Starzyńskiego. Tel. 046/837-61-46.

Teł.

Sprzedam mieszkanie 39 mkw., IV piętro,
os. Starzyńskiego. Tel. 0694-922-650.
Sprzedam 3 pokoje z kuchnią na os. Tkaczew.
Tel. 0602-244-718, 0661-675-473.
Sprzedam mieszkanie 62 mkw., os. Broniewskiego oraz garaż. Tel. 0602-716-765,
046/837-20-90.

Sprzedam lokal, 60 mkw., Łowicz.
0693-126-258.

Sprzedam piękną dzialkę 2 ha w calości 1
ub na działki - budowlane lub pod działal
ność gospodarczą, światło, woda, droga asfaltowa, główna, przystanek autobusowy,
1 km do pociągu i do kościoła, rzeczka, linia
telefoniczna, na przeciwko szkoły. Parma 2
(6 km od Łowicza, w stronę Skierniewic.
Tel. 0661-857-752.

:,
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DROBNE

Spu.edam dom w Łowiczu i w Mysłakowie
ze stawem. Tel. 046/837-64--03.

Sprzedam dom w Cielądzu nr 15.
Tel. O 504-803-867.

Sprzedam dom w Łowiczu- centrum, 80 mkw.,
0608-324-773.

Sprzedam dom, Stan Slll'Owy w Rawie Mazowieckiej. Tel. O 461815-11-64.

Do wynaj~ia mieszkanie w Łowiczu,
42 mkw. Tel. 046/83&-14-96 po 20.00.

Sprzedam działkę rekreacxjną 1700 m kw.
Mokra (Fajki), cena 6 zł. Im kw.
Tel. O 461831-26-15.

<lzialka-440mkw.,garaż. Tel.

Spu.edam działkę budowlaną, 647 mkw.,
z podmurówką i z kanalizacją. Łowicz,
ul. Żołnierska 40, tel. 0603-401--073.
Sprzedam działki rekreacxjne w Joachimowie
Mogiłach. Tel. 0692-233-996.
Sprzedam działkę budowlaną w Nieborowie.
Tel. 046/838-56-87.
Sprzedam działkę z domem. Zielkowice I nr 8,
tel. 0888-985-370.
Sprzedam działkę 4900 mkw. z budynkiem
do remontu o pow. około 300 mkw. Reczyce,
tel. 0604-265-128.

Sprzedam mieszkania M-3 i kawalerki w Skierniewicach. Tel. 0608-690-125.
Sprzedam tanio działkę zabudowaną
o powierzchni 3.000 mkw. w Skierniewicach.
Tel. 0601-298-842.
Sprzedam posiadłość na wsi 5 km od Rawy.
Tel. 0461814-25-28 po 21.00, 0601-218-671.
Dom w Skierniewicach. Tel. O 607-404-378.

22.07.2004 r.

Do wynaj~ia pawilon, róg ul. Klickiego
i Napoleońskiej. Tel. 046/837-42-46,
0605-578-502.
U=iwym wynajmę pustą kawalerkę,
os. Bratkowice, Ul piętro Tel. 046/837-75-72
(wieczorem).
Lokal na działalność gospodarczą wynajmę,
36 mkw., Łowicz, ul. Browarna 6B.
Tel. 046/838-95-07.
Wynajmę mieszkanie 45 mkw., Łowicz.
Tel. 0604--052-402.

Przyjmę Panią

na stancję.
Tel. 046/837-41-94.
Lokal do wynaj~ia, o pow. 40 mkw„ na sklep,
biura. Tel. 046/837-33-98, 0608-410-038.
Lokal do wynaj~ia w centrum Łowicza.
Tel. 0693-824-694.

Sprzedam M-4, 62 mkw., Widok.
Tel. O 461832-86-32.

Poszukuję domu do
Tel. 0698-612-234.

wynajęcia.

Sprzedam działkę rolno-budowlaną
3000 mkw., 7 km od Łowicza
Tel. 046/830-99-70.

Sprzedam dom jednorodzinny
około 200 m kw. powierzchni z cegły
wolnostojący nowy, nieużywany.
Tel. 0604-158-528.

3 pokoje+ kuchnia+ jadalnia, 72 mkw. -sprLCdam. Tel. 0605-390-813.

Sprzedam działkę z lasem I ).2 ha, Borowiny.
Tel. Tel. O461835-30-66.

Spt7..cdam mieszkanie 42 mkw. lub zamienię
na mniejsze. Tel. 046/837--03-62 po i 6.00. ·

Sprzedam działkę 1260 m kw. w miejscowości Ziemiruy z budynkami, ogrodzona, wszystkie media. Tel. 0601-380-037

Wynajmę mieszkanie w Łowiczu, 50 mkw.
Tel. 0601-239-804 046/837-44-79.

Spółdzielnia

Pokój do

Taniosprzedamlubwynajmębudkę,

11 mkw.,

+garaż

Spu.edam M-4, 64 mkw„ os. Bratkowice.
Tel. 0695-519-167.

,,Standard" przekaż.e na prawach
odrębnej własności niewykończone mieszkania na poddaszu oraz garaże wolnostojące
przy ul. Cichej. Tel. O 461833-37-47.

Sprzedam działkę budowlano-produkcyjną,
2500 mkw. Tel. 046/837-89-62.

Sprzedam 112 bliźniaka 110 mkw., wysoki
standard, Zadębie. Tel. 0502-276--010.

Sprzedam dom w okolicy Kiernozi, cena
55000 zł. tel. 0696-598-709.

Sprzedam grunt o powierzchni I 5 ha przy trasie Katowickiej. Tel. 0601-298~?42.

Sprzedam działkę budowlaną na wsi.
Tel. 046/838-00-75.

Do sprzedania lokale mieszkalne w Skierniewicach, ul. Armii Krajowej, pierwsze piętro
61 m kw„ drugie piętro 68 mkw.
Tel. O 461814-46-80, 0602-262-762.

ul. Kurkowa Tel. 0504-515-182.

• Spu.edam 4 działki budowlane
po l 120,5mkw. wBednarach,po 13złzamkw.,
cena do uzgodnienia. Tel. 0502-369-727.
Mieszkanie 53 mkw. z garażem - spu.edam
w Głownie. Tel. 046/874-74-29.

NIERUCHOMOŚCI
-KUPNO

Do wynajęcia kawalerka, I
Łowicza.

piętro, w centrum
Tel. 046/837-67-52 po 18.00.

Lokal do wynajęcia na działalność gospo18 mkw. Nowy Rynek 18,
tel. 046/837-45-29.
darczą,

wynajęcia.

Tel. 0603-123-916.

Do wynaj~ia kawalerka, cfs. Bratkowice.
Tel. 0602-781-998.
Wynajmęswdentom M-3, Łódż-Śródmieście.,

Tel. 046/837-50-34 w godz. 21.00-22.00.
Wynajmę studentom M-4, Łódź, okolice Cen-

traltL Tel. 0501-136-896 wieczorem.

Do wynaj~ia 3 pokąje z kuchnią,
os. Tkaczew. Tel. 046/837-63-71,
0606-101-755.
Łowicz

• centrum, ul. Zduńska, lokal
handlowy - do wynajęcia.
. Tel. 0608-623-381.
Kawalerka do wynaj~ia. Tel. 046/830-38-5 I.
Wynajmę

lokal. Tel. 046/837-64--03.

Zamienię własnościowe 37 m kw. na spół
dzielcze, trzy pokojowe. Tel. 0502-588-621.

KUPNO - RÓŻNE
Pianino do remontu.
Kupię

Teł.

046/833-11-54.

tunelu foliowego.

Tel. 0506-864-403.

przedwojenne meble, mogą być
do renowacji, inne przedmioty.
Tel. O 461833-41-95, 0605-365-377.

SPRZEDAŻ - RÓŻNE
Skrzynki jedynki, uniwersalne, drewno opalowe, kominkowe, sezonowane.
Tel. 046/838-15-27 'Yieczorem.
Sprzedam filmy DVD: Zł~ej życia, Efekt
motyla, Shrek 2, inne. Tel. 0888-146-588.
Łowicz

Kontener przenośny, 36 mkw. - sprzedam.
Tel. 042/285-12-80.
Sprzedam około 1200 sztuk cegły dziurawki
za pół ceny. Tel. 0501-177-437.
Spu.edam okna drewniane (tanio).
Tel. 046/838-57-90, 863-61-11.
Spu.edam pilnie starodawną szafę dębową.
Tel. 0502-778-128.

M-4 60 mkw. na osiedlu Kopernika w Głow
nie. Tel. 0421719-15-77.

Kupię działkę, Łowict

najchętniej utwardzoną

cji PKP, 80 mkw„ Bedrnuy Wieś, 120
mkw. Teł. 046/838-56-95, 0603-879-669.

pod działalność handlową.
Tel. 0600-249-369.

M-3, cenbum ŁoWicza - do wynaj~ia.
Tel. 0601-360-278.

Oddam gruz.

Kupię

Wynajmę kawalerkę

Działka pod Głownem ok. 2000 mkw.,
20 zł/mkw. Tel. 0606-984-336.

Mieszkanie, Huta Józerow.
Tel. 0421719-35-90 po 20.00.
Spu.edam dom, 72 mkw., Głowno.
Tel. 0501-223-960.
M-4, 48 mkw., os. Sikorskiego, Głowno.
Tel. 0421719-22--05, 046/874-73-71.
Budynek na działalność gospodarczą,
Głowno ul. Sikorskiego 21.
Tel. 0505-600-566.
Dom, 260 mkw. z dużą działką w centrum
blisko Zalewu. Tel. 0421719-11--08.

Głowna,

Działkę budowlaną,

2.500 mkw., media
w ulicy, gm. Domaniewice, IOO m od trasy
A 14. Tel. 0509-520-759.
M-4, 67 mkw., os. Sikorskiego.
Tel. 0509-599-409.
Domckdrewniany(Dmosin),dzialka98arów,
media. Tel. 0604-821-774.
Zamienię

M-4 lokatorskie na mniejsze
(Głowno). Tel. 0421719-34-35.
Działka leśno-rekreacxjna, 2.300 mkw.,
nad Mrogą - Grodzisk., media.
Tel. 0608-641--020.

lub okolice •
z mediami,

M-3. Tel. 0692-956-207.

Kupię nowy dom z działką, na raty,
do 200 tys. zł. Tel. 0698-612-234.
Kupię działkę

w dzielnicy
Tel. 0602-194-118.

Zabrzeźnia

M-4 do 70 mkw. na osiedlu Sikorskiego,
Głowno (nowsze bloki). Tel. 0602-470-601.
Pawilon na rynku przy Biedronce w Rawie
Mazowieckiej. Tel. O44nI0-33-99,
0506-101-525.

woda, Głowno.

5.800 mkw. pod Głownem, aktualne warunki
zabudowy, media w drodze, bardzo ładna,
7 zł/mkw. Tel. 0601-850-842.
Działkę budowlaną

900 mkw. w Głownie.
Tel. 0421719-18-14.
Zamienię kawalerkę

new

Głownie,

w Warszawie na podoi>Łodzi. Tel. 0501-399-487.

Sprzedam dom z budynkami gospodarczymi,
7 km od Socbaczewa, przy ul Poznańskiej,
działka 3500 mkw. Tel. 046/861-26--05.
• Sprzedam ziemię na działki budowlane
w Bednarach, 40/126 m. Tel. 0502-369-727.
Sprzedam dom w stanie surowym na działce
826 mkw. w Rawie Mazewieckitj na-OS. Tatar.
Tel. 0508-534--031.

na

stantję.

Tel. 046/838-44-56.

Mieszkanie -wynajmę, sprzedam.
Tel. 0691-276-821.
Wynajmę mieszkanie w budynku jednorodzinnym, ul. I-go Maja, firmie lub indywidualnie, IOO mkw. lub dwie kawalerki.
Tel. 0600-276-638, 046/837-31-88 po 16.00.

Do wynaj~ia M-1
Tel. 0505-875-230.

(Głowno).

Sprzedam stolik pod komputer, komplet wypoczynkowy: 2 fotele+ łóżko.
Tel. 046/837-47-11, 060&-411-738.
Gwintownica profesjonalna, elektryczna
REMS, wyciągarki ręczne, udźwig 4 t
Teł. 0601-272-521.
Spu.edam komputer Pentium Ul 128 RAM,
monitor 15", drukarkę HP, IOOO zł.
Tel. 046/837-11-48.
Sprzedam tanio piec typ Zl;biec Im oraz grzejniki, stan bardzo dobry. Tel. 0661-587-742,
046/837-88-70 po 20.00.

Do wynaj~ia mieszkanie, 3 pokoje + łazien
ka+ kuchnia Tel. 0421719-35-24.

Biurko komputerowe czarne, ławostół olcha
- sprzedam. Tel. 046/837-87-78,
0506-047-878.

M-4 w Łowiczu do wynajęcia lub sprzedaży.
Tel. 0604--090-855.

Do wynaj~ia mieszkanie z wygodami,
pomieszczenie na cele użytkowe.
Tel. 0421719-11-88.

Pralka Bosh WMV, 1600, 85x60x40,
poj. 3,5 kg, kupiona w Polsce, stan bdb.
Tel. 0603-958-858.

Głowno, pół

Do wynajęcia lokal handlowy
na ul. Zduńskiej w Łowiczu.
Tel. 046/837-36-86, 0602-641-168.
Poszukuję małego mieszkania do
Tel. 0880-320-336.

wynajęcia.

Odstąpię lołcał sklepowy z zapleczem i mieszkaniem w Łowiczu. Tel. 046/837-63-15.

prąci,

Przximę

Stemple budowlane, dl. 2,90 m.
Tel. 046/837--03-63.

Oo wynajęcia pomieszczenia biurowe. Tel. 046/837-32--06.

M-3, Głowno ul. Kopernika.
Tel. 0609-718-144 po 15.

1430 mkw.,
Tel. 0603-821-423.

Tel. 0607-292-593.

046/837-65-63 do 15.00.

Wynajmę mieszkanie albo dom (dwa pokoje
z kuchnią i łazienką) w Głownie.
Tel. 0421710-84-09.

Mieszkanie do wynaj~ia, centrum Łowicza
(pokój z kuchnią, stare budownictwo) osobie samotnej. Tel. 046/837-58--02,
0604-908-664.

Działkę

w Łowiczu.

Teł.

NIERUCHOMOŚCI
-WYNAJEM

Dom wolnostojący, 257 mkw. + garaż,
64 mkw., działka 1.730 mkw. (Głow
no). Tel. 0421710-7~7. 0509-180-531.

Sprzedam działkę, 1.280 mkw. w Głownie
ul. Dworska. Tel. 0698-67&-962.

spożyw~rze.

kił

Spu.edam kraty okienne, otwierane, 160 wys.
x 165 szer., 2 szt - 350 zł/szt.
Tel. 046/837-66-53

Sprzedam ogrodzenie metalowe
z bramą i furtką 31 mb. Tel. 046/837-77-77 po 18.00.

sklep

w. Bednary Kolonia k. sta-

Lokal do wynaj~ia, 50 lub 30 mkw.Łowicz,
ul. Podrzeczna 37, obok PKO,
tel. 0601-303-259.
Wynajmę

domu, umeblowane.
Tel. 0608-203-288.
Dom z ogródkiem o pow. 60 mkw. w cenbum
do wynajęcia.
Tel. 0421658-31-11, 0609-952-519.
Głowna

Do wynajęcia w Głownie lokale na działał
ność gosp.

l 6mkw.i33 mkw„ w dobrym punkcie - wszystkie media. Tel. 0696-261-201,
042nI 9-24-38.
Lokal do wynajęcia, Głowno ul. Zgierska 9.
Tel. 042l7I 9-37-38·
Do wynaj~ia kawalerka, Głowno.
Tel. 0505-875-230.

mieszkanie w Łodzi (Manhattan),
Tel. 0461838-77-90.

niewic. Tel. O 46/833-11-93, 0608-024-207.

Mieszkanie do wynajęcia, 2 pokoje z kuchos. Broniewskiego.
Tel. 0606-489-263 po 15.00.

Poszukuję pilnie po wynaj~ia samodzielnego domku w Skiemiewicacb.
Tel. 0880-133-911.

studiującym.

nią, Łowicz,

Do wynaj~ia pomieszczenia usługowo-han
dłowe: I piętro 56 mkw., 2 pomieszczenia;
I piętro 170 mkw., I pomieszczenie; parter
170 mkw., I pomieszczenie. Łowicz, Nowy
Rynek 31. Tel. 046/837-42-54 po 20.00
(po 14.VU.2004)
Do wynaj~ia lokal na działalność,
pow. 20 mkw. Tel. 046/837-45-40.

Do wynaj~ia lokal, centrum Łowicza.
Tel. 0692-432-857, 046/837-62-48.

Mam do ~j~ia JokaUimkw.,.c.o. - niski
czynsz. Tel. 0600-741-174, 046/837-37-41.

Dowynaj~ialokal 85 mkw. w centrum Skier-

Wynajmę lokal biurowy w centrum
(Il pokoi). Tel. O 461833-35--00

Pokoje dla studentów. Tel. O 461832-26-55,
0692-044-040.
Do wynajęcia lokal 85 mkw. w centrum Skierniewic. Tel. O 46/833-11-93, 0608--024-207.
Do wynajęcia lokal - apteka, gabine~ billl'O,

inne,

Biała

Rawska. Tel. 0607-328-835.

lokal biurowy z wyposażeniem,
bardzo dobra lokalizacja,. w. cmtDun Skierniewic. Tel. 0691-600-328.
Odstąpię

Spu.edam nowe urządzenie transformatorowe
trójfuzowc wielofunkcxjne przeznaczone do:
spawania metodą MlGIMAG drutem o śred
nicy 0,6- J,4wzal..-resachprądowymod50A
do 400 A; ładowania akumulatorów l 2V
i 24V; wspomaganie rozruchu pojazdów mechanicznycb 12V i 24V; żłobienia i cięcia
metali elektrodami węglowymi. Urządzenie
wykonano wg wzoru użytkowego chronionego Prawem Ochronnym Nr 60006 UPRP.
Tel. 0241282-IS-26.
Sprzedam segment młodzieżowy,
200 zł. Tel. 046/830-00-14.

Sprzedam zamraWkę 4 szuOady.
Tel. 0503-436-493, 0508-342-102.

Oo

słoiki.

Stemple. Tel. 0504--011-114.

Kupię

Sprzedam tanio I tonę wapna palonego
kunastoletniego. Łowicz.
Tel. 046/837-02-92.

Sprzedam meble pokojowe,
Tel. 046/837-78-26.

Sprzedam 3 biurka z Ikei, nadające się do pracy lub nauki i 3 fotele skórzane do biurek,
w bdb stanie. Tel. 0606-826-094.

Kupię telefon komórkowy.
Tel. 0506-864-403.

Kupię ziemię 0,5-1,0 ha z możliwością zabudowy, okolice ul. Armii Krajowej,
ul. Malszyckiej, Malszyc. Tel. 0693-278-940.

wynajęcia

wyrówniarkę

Tel. 0609-068-287.

Działkę budowlaną I .OOO mkw. w Głownie,
ul. Robotnicza - spu.edam.
Tel. 0421719-24-94, 0608-319-;650.

mysłowy

Spu.edam maszyny stolarskie, pilę tarczową,
40. Tel. 0503-154-780.

Stare monety, starocie - kupię.
Tel. 046/837-60-99, 0501-305-751.

Kupię betoniarkę.

Sprzedam namiot IO- osobowy.
Tel. 0602-716-765.
Sprzedam 18 m węgla. Tel. 046/837-84-13.

olszyny. Tel. 0601-946-330.

Kupię konstrukcję

Spu.edam wózek widłowy elektryczny,
po kapitalnym remoncie, udźwig I). t, wys.
podnoszenia 3,30 m. Tel. 046/839-13-32,
0508-160-198.

biały,

łowicki.

Spr-L.edam 25 mkw. blachy falowanej Rautaruki, wiśnia, połysk. Tel. 046/838-59-22.
Najtańsze papy termozgrzewalne, tradycyjne, gonty. Tel./fux. 046/837--05-32.

Grzejniki Purmo - najtaniej, grzejnik aluminiowy już od 30,60 zł. Łowicz, ul. Stanisław
skiego 9, telJfax. 046/837--05-32.
Klimatyzacja - sprzedaż, montaż.
ul. Stanisławskiego 9,
tcllfux. 046/837--05-32.

Łowicz,

Fotoaparat Zenit- l 2XP, zegar wiszący,
szafkowy - sprzedam. Tel. 046/830-30-0 I .
Spu.edam
po 18.00.

sypi_alnię.

Tel. '046/837-92-69

Sprzedamzbiomik2000 I. Tel. 0601-817-533
po 20.00.
Komplet mebli kuchennych drewnianych
+ stół, wersalka + 2 fotele, grzejniki
żeliwne. Tel. 046/839-63-46, 0607-317--093.
(dąb)

Sprzedam bitumiczne pokrycie dachowe •
gont belgijski, ponad 20 mkw.
Tel. 0608-116--072.
ciśnieniowy

Sprzedam sofę. Tel. 046/837-71-54.
Tanio sprzedam okna wewnętrzne zestaw wypoczynkowy, segment.
Tul. 0606-345-788.

Tanio sprzedam segment młodzieżowy.
Tel. 0696-840-127.
Spu.edam strój

Kora sosnowa • luzem I workowana,
transport, tanio. Nieborów 169
(przy CPN). Tel. 0601.acl2-659.

Tel. 0505-956-616.

Sprzedam myjnię samochodową wraz
z suszarką, nowa, niemontowana,
cena 7000 zł. Tel. 0505-928-735,

046/838.00-43.

różne,

Sprzedam pralkę BOSH i lodówkę ARDO,
stan bdb. Tel. 088&-832-076.
TANIEKUMATYZATORYZPOMPĄCIE·

PŁA DO BIUR, SKLEPÓW.
TEL. 0602·2~95.

Spr-1.edam wagę 3 t, 0,5 t Tel. 0606-479-819.

Pralki, kuchnie, zmywarki, lodówki - tanio.
Tel. 0606-977-258.

Spr-L.edam pianino. Tel. 046/837--06--08.

Spu.edam komputer. Tel. 0241277-94-14.

Sprzedam rower górski, stan bdb.
Tel. 0605-390-728.

Spu.edam drzewo opałowe.
Tel. 046/838-37-67 .

Sprzedam wózek spacerowy CHJCCO z peł
nym wyposażeniem, stan bdb.
Tel. 0661--043-661.

Tanie, ekonomiczne piece c.o., węglowe
oraz miałowe. Poleca producent
Tel. 0501-627-469.

40 m3 bale jesion+ dąb, powietrzno - suche,
grubość 50 mm. Tel. 024/254-62-99 wieczorem, 0601-263-522.

Sprzedam ziemię ogrodową.
Tel.0605-09-70-71.

Opony bieźnikowe 16,9 x 34, z gwarancją,
cena 700 zł. Tel. 0241254-62-99 wieczorem,
0601-263-522.
-

ka,

Wyposażenie

Tartakpoziomy,szerokośćci~ia IOOcrn+piły,

regały.

sklepu spożywczego, lodówTel. 0601-663-387.

Ziemię czarną torfową sprzedam. Kopanie sta-

wów. Tel. 0507-105-979.

200 zł. Tel. 024/254-62-99 wieczorem,
0601-263-522.

Stemple budowlane 400 szt, 3 m wysokości . Tel. 0421719-56-02.

20 opon 900 x 20, stan dobiy, cena 30zł/l szt
Tel. 0241254-62-99 wieczorem,
06014-263-522.

Sprzedam cegłę klinkierową.
Tel. 0504-819-752.

Sprzedam .wyposażenie kuchni i jadalni (meble - dąb). Tel 046/837-20-38 wieczorem.

Dywan owalny 2.20x3.20 - sprzedam.
Tel. 0421719-2&-71.
Huśtawkę dziecięcą (stojącą)

- sprzedam.

Tel. 0421719-28-71.

Pszczoły

• sprzedam tanio.
Tel. 046/837-32-29.

Rower górski - sprzedam.
Tel. 0421719-28-71.

Sprzedam talerzówkę, stan bdb.
Tel. 0602-709-962.

Segment - sprzedam. Tel. 0505--065--040.

Sprzedam suknię ślubną. Tel. 046/837-1&-60,
046/837-14-46.

Nową spręi.arl<.ę

Sprzedam wózek inwalidzki, materac prlCTel. 046/839-13-45.

Overlock Tekstima. Tel. 0421719-20-77,
0604-391-711.

Sprzedam żyworódkę pierzastą (roślina lecznicza). Tel. 0501-967-431.

Segment młodzieżowy. Tel. 0421710-8&-81.

Wyprzedaż:

elektrody, drzwi balkonowe,
okna, szalki metalowe, płytki PCV, linka konopna, kuchnie elektryczne, trzonki oraz inne
materiały. Tel. 046/837--00-43, 837-42-85.

Sprzedam piec olejowy Buderus G 715- 28 k,
zbiornik na wodę 150 I, zbiornik na olej opałowy 1,600 I, zbiornik bezpieczeństwa, mieszacz. Tel. 0697-111-321.

Drzwi garażowe 1,83/2,42 m, jesion.
Tel. 046/838-33-44.

Jaja wiejskie z Jamna. Tradycyjny
chów drobiu, naturalny wybieg, wła·
sne pasze gospodarskie, łowicki
smak. Sprzedaż bezpośrednia. Jamno 21. Tel. 046/838-90-03.

Sprzedam eternit Tel. 046/83&-51-24.

Spu.edam nowe grzejrul<.i aluminiowe 60 szt.,
180 W, na gwarancji. Tel. 0693--025-914.

Sprzedam meble kute, bojler elektryczny 60 I,
kabinę prysznicową. Tel. 0502-163-270.

Sprzedaż piaskowca. Tel. 0461837-44-35,
0600-294-318.

Sprzedam silnik, amortyzatory, felgi do l 26p.
Tel. 0508--068-630.

ciwodłeżynowy.

Spu.edam wagę stalą I t Tel. 046/83&-47-38.
Piec olejowy Wiessmann, Tola-Komferral,
27 kW. Tel. 0602-657-756.

Sprzedam dwie opony do Żuka, nowe; wier- Silnik do motorówki, nowy, 8 KM - sprzedam. Tel. 0604-473-708.
tarkę WS 15 + kolumnowa, strój łowicki
dziewczęcy 4-5 lat. Tel. 046/838-48-81.
. Nokia 821 O - sprzedam. Tel. 0604-473-708.
Sprzedam okna używane, plastikowe,
różne wymiary oraz odsprzedam
nowe o wymiarach 140wys.x176 szer.
Tel. ~18-288.
Spu.edam telewizor. Tel. 0600-197-929.
Sprzedam górski rower dziecięcy, gokarta,
maszynę do pisania Optima SP 20, stan bdb tanio. Tel. 0601-385-542.
Sprzedam tanio suknie ślubną, biała, dwuczę
tren, rozm. 38-40.
Tel. 046/837-74-82.

Sprzedam wypoczynek., kolory ciemne, stan
bdb. Tel. 0501-605-587.
Sprzedam telewizor kolorowy i
matyczną. Tel. 046/837-30-35.

pralkę

auto-

Xbox + 2 pady+ dvd + 5 gier - sprzedam.
Tel. 0600-825-712.
Spu.edam dywan. Tel. 0604-627-662.

, wydajność l80L
IO atmosfer. Tel. 0604-698-335.

Szafę chłodniczą - tanio.

ciśnienie

Tel. 0421719-18-14.

Agregat prądotwórczy 1,5 kW, ZSRR, nowy.
Nowa Sucha 18 tel. 046/861-21-41
wiecwrem.
Termę 80 ~ mało używana. Nowa Sucha 18,
tel. 046/861-21-41 wieczorem.

WWW koparka WZCZ. Tel.0241277-4&-57.

Sprzedam suknię ślubną„Gloria" rozmiar40,
ecri z trenem. Tel. 0609-170-203.
Cegłę kratówkę

50/1 I ,5, pustaki

pełne duże

59124 Rawa Mazowiecka
Tel. O 461814-20-95.
Spu.edam namio~ ponton, złom -altuniniwn,
bryczkę, antyki, maszyny singer.
Tel. O 461815-77-52, 0696-935-637.
Sprzedam dwuletni komputer.
Tel. 0693-843-118.
Sprzedam dwa fotele, pufy, brązowe, stan dobry, tanio. Tel. O461834-98-52,
0504-103-459.
Sprzedam kiosk przy ul. Mszczonowskiej.
Tel. 0601-333-476

Rusztowania warszawskie, betoniarki, czę- · Kora sosnowa luzem i workowana, tanio.
zamienne. Producent. Tel. 046/837-38-81. Nieborów 169 przy CPN. Tel. 0601-802-559.

ściowa+

ści

Tanie betoniarki. Tel. 0603--072-751.

Rower górski młodzieżowy - sprzedam.
Tel. 046/837-38-81.

Sprzedam Ładowarkę UN 50 z ły'Lką 0,50.
Tel. O 46/833-14-00, 0696-462-352.

Nokia 341 O (200 zł} ....sp=dam.- Tel. 0693-542-089.

i<ameil; aiiałogowi\-Soiiy, ~Tuo01psonic. Tel. 046/837-74-16, 0600-032-362.

Spu.edam suknię ślubną z salanu,.roziniar 40,
dodatki gratis, 500 zł. Tel O 461835--01-94.
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Sprzedam grzejniki żeliwne i stalowe.
Tel. O 461833-47-62, 0609-737--019.
Sprzedam
całkowita.

sukni~ ślubną

rozmiar 36,
Tel. 0503-619-330.

biała,

Sprzedam pustaki„Max". Tel. 0503-101-886.
Tanie piece c.o. węglowe oraz miałowe poleca
producent, Skierniewice.
Tel. 0501-627-469.
Sprzedam wózek dziecił(CY, łóżeczko, fotelik
samochodowy. Tel. O46/832-57-13,
0504-171-903.
Sprzedam komputer Pentium 200,
cena 600 zł. Tel. 0504-495-870.

Sztachety różne wymiary. Tel. 0509-150-287.
Drewno opałowe rąbane.
Tel. O 46/856-95-83, 0509-150-287.

Szwaczki przyjmę - bielizna.
Tel. 042'719-3~0.
Elektromechanika i diagnostę samochodowego zatrudnię. Tel. 0421719-45-85 po 19.

Dyspozycyjna, podejmie pra<>; w sklepie
lub jako pomoc w szwalni.
Tel. 0421719-31-64, 0421719-35-90.
Zatrudnię

szwaczki. Tel. 0660-162-049.

Zatrudnię kierowcę

kategorii B, C, E,
okolice Głowna. Tel. 0605-097-071.

Zatrudnię

50 sztuk.

szwaczki - bielizna damska. Tel. 0461838-35-53, 0421719-12-39
po 21.00.
Zatrudnię pracownika do prac porządkowych

oraz mechanika lub operatora maszyn skrawających (tokarz, frezer, szlifierz).
Tel. 0421710-86-84.

PRACA·
Młody, wykształcenie średnie

- matura, uregulowana służba wojskowa, uprawnienia
spawalnicze - elektryczne i gazowe, stolarz
meblowy z praktyką, prawo jaz.dy kat. B podejmie pracę. Tel. 0501-707-657.
Spółka zatrudni mechaników samochodowych. Tel. 0461837-69-81
w godz. 8.00-16.00.

Kierowca C+E, ADR, paszport - podejmie
pracę. Tel. 0602-581-239.
SZKOŁA JĘZYKOWA POSZUKUJE
LEKTORÓW JĘZYKÓW OBCYCH I SEKRETARKI. TEL 0606-269-745. CV
I LIST MOTYWACYJNY E-MAIL: lektor_sekretarka@poczta.onetpl

Odpowiedzialnych do sprzedaży usług.
Także jako wakacyjna. Tel. 0607-317-657,
022/867-58-44.
Zatrudnię

odpowiedzialnego mechanika
samochodowego. Łowicz,
tel. 046/837-36-92.
Tacoma Polska- firma z kapitałem zagranicznym zatrudni osoby do działu obsługi klienta, CV prosimy składać na adres:
99-400 Łowicz, ul. Długa 20d.
Praca dodatkowa dla kadrowych,
wych, pielęgniarek. studentów.
Tel. 0606-233-816.

księgo

Dyspozycyjna - szuka pracy na 112 etatu.
Tel. 0608-401-328.
Solidna chałupniczka przyjmie szycie
na overlock i sebnówkę. Tel. 0501--057-339,
046/830-37-42.
Dyspozycyjna emerytka podejmie się opieki
nad dzieckiem od września 2004.
Tel. 0461837-73-42 (wieczorem).
Zatrudnię

,

Przyjmę lakiernika samochodowego.
Tel. 0606-238-179.

po szkole samochodowej lub mechanizacji rolnictwa. Tel. 0421710-74-47.

Sprzedam konstrukcji; namiotu foliowego
30 mkw. Tel. O461833-15--05.

żeliwne

Panią do opieki nad osobą starszą,
2-3 godz./dziennie. Tel. 0504-270-890.

Młodego

Sprzedam tapczanik dziecinny składany,
lewostronny, z pojemnikiem na pościel, tanio.
Tel. O 461832-56-33, 0501-581-840.

Sprzedam grzejniki
Tel. 0603-131-584.

Przyjmę fiyzjerkę na jeden miesiąc - sierpień.
Proszo; o jak najszybszy kontakt
Tel. 046/837-49-21.

hydraulika oraz do przyuczenia
w zawodzie. Tel. 0604-603-988.
Solidna, po 40-ce - zaopiekuję się dzieckiem.
Tel 0461837-01-54.
Opiekunka po szkole, młoda matka zaopiekuje się dzieckiem w domu.
Tel. 0461830-21-64.
Młody, uczciwy, dyspozycyjny podejmie pra-

<>; jako kierowca kat. B, 3-letni staŻ na Renault Master. Tel. 046/830-21-64.
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Błę
dowie zatrudni z dniem 01.09.2004 nauczyciela języka angielskiego z kwalifikacjami
na 1,5 etatu. Tel. 0461838-14-23.

Autoryzowany ·serwis powypadkowy
zatrudni blacharza, pomocnika blacharza. Tel. 0602-435-553.
Zatrudnię
paskarkę.

szwaczki na overlock. stebnówkę,
Tel. 0%2-427-195.

Zatrudnię szwaczki - dzianina.
Tel. 0608-182-860.
Zatrudnię

szwaczki do szycia bielizny-stebnówka, overlock cyk-cale, od zaraz. Stala praca. Tel. 0502-085-441.
opiekunki na noc i na dzień
w Głownie. Warunki do omówienia.
Tel. 0421719-14-49.

Pilnie zatrudnię szwaczki.
Tel. 0421719-36-93, 0508-718-574.
Zatrudnię do pracy dekarza.
Tel. 0608-300-588.
Młody, dyspozycyjny, wykształcenie śred
nie, prawo jazdy kat B podejmie pracę.
Tel. 0600-550-443.

z kat C+E na trasy
dzynarodowe. Rawa Mazowiecka
Tel. 0603-915-133.

Tel. O461831-72-05,

0505-552-531 .
Finna samochodowa zatrudni: blacharza,
pomocnika lakiernika, lakiernika, mechanika- uzbrajacza, Skierniewice.Tel. 0602-528-235.
.
Zatrudnię instruktora jazdy konnej.
Tel. O 461813-82-85, 0602-449-167.
Zlecę przeszycie.

Tel. O461831-00-97.

Agencja reklamowa zleci
sów. Tel. 0504-172-'}.25.

składanie długopi

Avon poszukuje konsultantek
Tel. O 461832-74-42, 0502-616-468.
Szkolenia BHP, dokumentacja powypadkowa, ocena ryzyka zawodowego. _
Tel. 0502-404-915.
Rencista z grupą inwalidzką podejmie pilnie
prao;. Tel. O 461833-84-69, 833-32-50.

USŁUGI

WIDE.O

przy osobie potrzebującej
opieki, chętnie noce - długoletnia praktyka
Tel. 0461837-93-30.

Wideofilmowanie. Studio Roma - cyfrowe
nagrania i montaż, DVD. Tel. 0461837-50-64,
0693-332-555.

Przyjmę

szycie na owerlok i stebnówkę.
Tel. 0461838-82-46.

Wideofilmowanie-tanio. Tel. 0602-500-391.

Fiat Ducato (chłodnia)-podejmę pracę, inne
propozycje lub sprzedam. Tel. 0602-107-529.

Wideofilmowanie, obróbka komputerowa,
analogowe, cyfrowe. Tel. 046/837-79-81,
0600-225-271.

Zatrudnię kierownika i kucharkę do restaw-a-

cji. Tel. 0692-485-468.
Zatrudnię fiyzjerkę

i absolwentkę.

Tel. 0604-108-443.
Kierowca z praktyką na ciągnikach siodło
wych - poszukuje pracy. Tel. 0605-302-486.
Kierowca kategoria C, praktyka, paszport poszukuje pracy. Tel. 0461837-97--05 po 20.00.
Zatrudnię

murarza-tynkarza lub

nawiąże

współprao;zmaląfirmą. Tel. 0461838-18-02,

0609-390-120 po 19.00.
Zakład

krawiecki przyjmie przeszycia
Tel. 0461874-11-70, 0505--092-380.
ł1 (
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Studio Video Kroton, cyfiowe nagrywanie
i montaż, DVD. Tel. 0461837-47-48,
0601-809-076.
Studio Foto Video „MOVIE" Palatyński
Krzysztof- kamery cyfiowe, montaż nieliniowy, zdjęcia DVD. Tel. 046/838-91-00,
0604-562-005.
Wideofilmowanie. Tel. 0501-836-550.
Wideofilmowanie cyfrowe, obróbka komputerowa - tanio. Tel. 0606-852-557.
Cyfrowe wideofilmowanie, fotografowanie, pełna obróbka komputerowa,
DVD. Tel. 046/837-94-ę5, 0608-484-079.
1:
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USŁUGI

INSTAL.-BUD.-REM.
Usługi

remontowo-budowlane, docieplanie
budynków, wykańczanie wnętrz od A do z.
Wycena gratis. Faktury VAT.
Tel. 046/830-24-65 po 20.00, 0607-328--025.
Układanie glazury, terakoty i inne w).-koń
czeniowe - bardzo szybko.
Tel. 0461838-20-56, 0600-626-760.

Zabudowa poddaszy, docieplanie budynków,
struktura, mozaika, gipsy, glazura, terakota.
Tel. 046/839-62-30, 0606-428-162.
„El-Tom", Bobrowniki 248 -Instalacje
elektryczne, przyłącza, modernizacje.
Pełna obsługa techniczna i fonnalno-prawna. Tel.lfax 046/838-óll-08,
0602-461-341, 0602-461-342.
Hydrauliczne - usługi pogotowia wod.-kan.
Łowicz, os. Górki, ul. Nalkowskiej 4.
TelJfax 0461837-19-29, 0602-342-128.
Hydrauliczne- usługi i sprzedaż. Kotły, grzejniki, materiały instalacyjne, ogrzewacze itp.
Łowicz, os. Górki, ul. Nalkowskiej 4.
TelJfux 0461837-19-29, 0602-342-128.

I·
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Kompleksowe wykończenia, przebudowy, remonty, docieplenia budynków -wolne tenniny. Tel. 0607 -328-032.
Solidne układanie glazury, terakoty, murowanie, tynki, docieplanie, klinkier, montaż
okien. Tel. O<j91-961-209, 046/837-13-91
po 20.00.
Cyklinowanie, układanie parkietu, mozaiki.
Tel. 0604-334-891.
Pokrycia dachowe - pomiary gratis.
„Dach-l.ux" Grzegorz Kosmowski,
99-400 Łowicz, ul. Jana Pawia li 23.
Tel.Jfax0461837-51-31, 0509-513441.
Profesjonalne układanie glazury i terakoty,
ceny do uzgodnienia Tel. 046/837-62-69,
0503-634-974.
Dachy, pokrycia i obróbki. Tel. 0608-409-686.
Profesjonalne układanie kostki brukowej. Tel. 0601-211-548.
Panele podłogowe i ścienne, boazeria, malowanie, tapetowanie, schody w panelach.
Tel. 046/837-10-33, 0609-541-373.
Usługi elektro - instalacyjne, montaż, naprawa - tanio. Tel. 0503-135-452,
046/837-92-48.
Układanie

glazury, terakoty, gipsowanie.
Tel. 0609-569-365.
Usługi budowlane, docieplenia,
nia wnętrz. Szybko, solidnie.
Tel. 0603-307-832.

wykończe

Projektowanie budynków mieszkalnych,
gospodarczych. Rozbudowy, nadzór, wyceny, kosztorysy. Tel. 0502-086-592,
046/837-78-38.
Cięcie betonu, ścian, wyburzenia, rozbiórki.
Tel. 0606-192-951.
Wypożyczam

rusztowania warszawskie.
Tel. 0461837-32-82.
Instalacje elektryczne, przyłącza, naprawy.
Tel. 0461837-30-52, 0600-764-110.

Rusztowania do wynajęcia.
Hydraulicme - usługi kredytowania materia- -Tel. 0693-136-288.
łów i montażu. Łowicz, os. Górki,
Panele podłogowe i ścienne, glazura, terakoul. Nałkowskiej 4. TelJfax 046/837-19-29,
ta - solidnie. Tel. 0507-958-766.
0602-342-128.
Układanie glazury, terakoty, paneli
Panele podłogowe i ścienne - profesjonalizm
ściennych i podłogowych - tanio
i doradztwo. Wykończenia wnętrz.
I solidnie. Tel. 0697-678-581.
Tel. 0696-381-880.
Kooseiwacja, krycie dachów, obróbki blacharUkładanie, cyklinowanie.
ski, rynny i parapety. Tel. 0605-399-987.
Tel. 0461837-42-55, 0501-180-959.
Usługi glazurnicze. Tel. 0880-485-628.
Układanie kostki brukowej, granitowej. Tel. 0692-789-266, 046/837-62-99.
Tynki,gladzie, malowania Tel.0880-485-628.
Układanie

kostki brukowej.
Tel. 0609-107-737.
Instalacje elektryczne, konserwacja, naprawy.
Tel. 0607-403-253.
Przylącza,

elektroinstalacje, pomiary, wideodomofony, bramonapędy. Systemy alarmowe
(włamania i napady, kontroli dostępu, telewizji obserwacyjnej, podłączenie monitoringu). Remontowo-wykończeniowe, hydrauliczne, elektryczne, terakota, glazura, panele,
płyty gik, gładź. Tel. 0461837-50-84,
0601-303-858.
Usługi remontowo - budowlane.
Tel. 0505--092-348.
Usługi

Włochy, zbiory, dowóz.
Tel. 0039-339-769-58-90.

Do sklepu w lntennarche.
CV na fax. 046/862-31-02.
Podejmę pracę

mię

Firma z Białej Rawskiej zatrudni magazyniera posiadającego prawo jazdy kat C.
Tel. O 607--091-127.
Zatrudnię fiyzjerkę.

Wideofilmowanie. Tel. O 46/833-88-08,
0601-312-001.
www.kamerzysta.neostrada.pl.

Hydrauliczne - usługi, tanio, gwarancja, ceny
promocyjne na wszystkie technologie.
Łowicz, os. Górki, ul. Nałkowskiej 4.
TelJfax 0461837-19-29, 0602-342-128.

Zatrudnię

Zatrudnię kierowcę

Cyfrowe Studio Foto-Video: nagrywanie analogowe i cyfrowe: uroczystości ślubu, studniówki, zdjęcia i fotoreportaże (plener, wirtualne tła), cyfrowa obróbka obrazu, tworzenie
minireklamowych animacji, komputer Ca'Nlblanca Avio z Bluboxem, stacjonarna nagrywarl<a dvd,zapisna DVD, CD, S-VHS, VHS.VIDEO-FILMOWCY montaż nagrań na zlecenie. Biała Rawska, ul. Mickiewicza 12h.
Tel./fax O 461815-83-98, 0604-588-132,
e-mail: eduk@wp.pl.
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DROBNE

hydrauliczne. Tel. 046/838-67-41.

Docieplenia budynków, kompleksowe remonty pomieszczeń i elewacji
zewnętrznych - kosztorysy, projekty,
gwarancja, referencje.
Tel. 0601-812-262.
Usługi dekarskie i kompleksowe krycie
dachów. Tel. 0601-587-758.

Docieplanie budynków, tynki, wykończenia
od A do Z. Tel. 046/837-01-54,
0609-515-678.
Usługi remontowe od A do Z.
Tel. 0461837-01-85, 0608-810-953.

Malowanie, montaż płyt kartonowogipsowych, gładź gipsowa i montaż
paneli ściennych - solidnie i tanio.
Tel. 0507-043-ó87.
Gipsy - solidnie. Tel. 0888-793-352.
Wypożyczam

rusztowania warszawskie.
Tel. 0697-923-472.

DROBNE

Ogrzewanie: oszczędne systemy grzewcze
dla domów mieszkalnych. Koszt sezonu
grzewczego dla powierzchni 150 mkw 1000 zł. Tel. 0504-979-471.
Docieplenia, tynki zewnętrme, kostka brukowa, gładź gipsowa, posadzki - tanio
i solidnie. Tel. 0502-637-042.
Kominki, profesjonalny montaż i modernizacja. Obudowy - marmur, granit, piaskowiec,
inne. Instalacje rozprowadzające gorące powietrze z kominka po całym domu. Kominy·
naprawy, mon~1Ż wkładów.
Tel. 0608-101-676.
Docieplania stropodachów, tania technologia. Tel. 0608-101-676. Hurtownia hydrauliczna POLTAP 2000 poleca: kabiny, brodziki, wanny armatura, technika grzewQZa. sanitarna, instalacyjna po najniższych cenach. Darmowe szkolenia dla instalatorów. Łowicz, ul. Stanislawskiego 9,
telJfax. 0461837--05-32.
Vertal- żaluzje aluminiowe, drewniane, Verticale - materiałowe, antystatyczne, PCV
oraz do pracowni komputerowych. Rolety
tekstylne, zaciemniające oraz antywłamanio
we. Produkcja, montaż. Tel. 0602-736-692,
0602-297-257.
Hydraulika wodno-kanalizacyjna,
docieplanie budynków, podbitki,
remonty A.:Z, instalacja elektryczna.
Tel. 0604-342-084.
Remonty kompleksowe
ków. Tel. 0694-805-377.

mieszkań

i budyn-

Usługi wykończeniowe,

malowanie, tapetowanie, gładź, montaż płyt gik, sufity podwieszane, glazura, terakota, panele.
Tel. 0696-156-877.

'
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Zespół

- bale, wesela i inne imprezy okoliczTel. 0607-706-252.

nościowe.

RTV, serwis. Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne: Sony, Philips, Samsung, NC, LG,
Pioneer, Loewe i inne. ul. Krakowska 11.
Tel. 046/837-28-85.
Balustrady, kraty, bramy. Tel. 0609-722-809.
Auto-elektryk. Łowicz,
ul. Żwirki i Wigury 12, tel. 0607--065-128,
0461837-66-53.
Pranie dywanów i tapicerek w zakładzie
i u klienta. Tel. 0501-431-978.
Naprawa sprzętu AGD, domofony, instalacje
elektrycme. Łowicz, ul. Armii Krajowej 44.
Tel. 046/837-91-98, 0691-961-244.
OFE BANKOWY - podpisywanie wnów.
Tel. 0608-465-883, 046/837-~5-62.

Blacharstwo-dekarstwo. Tel. 0421716-73--02,
0421719-57-86, 0609-063-467.

POŻVCZKI GOTÓWKOWE BEZPORĘ
CZVCIELI. TEL 0696-426-835.

Instalatorstwo wodno-kanalizacyjne i c.o.,
kotły miałowe z Pleszewa z gwarancją 4 lata
i transportem gratis, Głowno.
Tel. 0602-882-617.

Kamaz - przewóz żwiru, piasku, pospólkispnedam. Tel. 046/837-10-38,
0692-287-344

Układanie

Nova - instalacja systemów nawad(projekt bezpłatny), usługi
ogrodnicze. Tel. 0602-679-236.

kostki brukowej.
Tel. 0693-441-592.

niających

Ogrodzenia klinkierowe. Tel. 0502-830-594.
Blacharstwo, dekarstwo. Tel. 0606-663-868.

Luksusowym Mercedesem do ślubu.
Tel. 0888-403-961.
Kredyty Provident Tel. 0661-025-409.

Pokrycia dachowe, konstrukcje, obróbki.
Tel. 0609-846-316.

Pranie dywanów i tapicerek samochodowych. Tel. 0509-293--050.

Glazura, terakota, gipsowanie.
Tel. 0609-569-365.

Wesela A.:Z.- sala Syntex.
Tel. 0503-977-175.

Mury, ocieplanie, gładź gipsowa.
Tel. 0693-769-958.
Tynki gipsowe gładkie, materiały wykonawcy, patronat „Nowa Dolina Nidy".
Tel. 0601-291-750.
Układanie kostki brukowej 13 zł im kw.
Tel. O 609-373-612, 0502-471-228.

Profesjonalny zespół muzyczny.
Tel. 0605-764-273.
Wypożyczam przyczepę kempingową.

Tel. 0504-384-330.
Usługi

Malowanie, tapetowanie, gipsowanie, płyty
KG, panele podłogowe. Tanio, solidnie.
Tel. O 46/833-11-93, 0503-746-911.
Dachy. Tel. 0601-293-552.
Ocieplanie budynków granulatem styropianu I mkw. 7 zł. plus VAT.

tapicerskie, naprawa mebli stylowych
i nowoczesnych, dojaz.d gratis.
Tel. 0501-747-375.
Warta - ubezpieczenia na życie i inne. Łowicz,
ul. Długa 20a. Tel. 046/837-45-27,
0509-237-788.
Chłodnia na wesela, imprezy.
Tel. 0604-905-673.

Gospodarstwo rolne zaprasza na
lowisko rybne w Łowiczu.
Tel. 0604-905-673.

Tel. O44n14-27-94 (wieczorem).

płatne

Studnie głębinowe, projekty gratis, dokumentacja, operaty wodno-prawne, geotechnika
Tel. 0601-254-929.

tapicerki meblowej i samochodowej
u klienta. Szczepanik, os. Bratkowice 19/9,
tel. 046/837-73--07.

Usługi

Murowanie budynków mieszkalnych
i gospodarczych. Tel. 0697-655-679.

Przewozy krajowe i zaWaniczne. Busy 9-,
14-, 15- osobowe. Tel. 046/837--02-57,
0606-634-482.

Ogrodzenia klinkierowe, kominy, malowanie.
Tel. O 46/831-25-21, 0692-309-453.

Pożyczki

brukarskie. Tel. 0603-415-059.

Lakiernictwo, blacharstwo - tanio.
Tel. 0691-605-515, 0461838-88--05.
Podciśnieniowe Ćzyszczenie dywanów, wy-

Tynki gipsowe gładkie agregatem, materiały
wykonawcy, patronat „Nowa Dolina Nidy".
Tel. 0601-291-750-.
Tynki gipsowe agregatem. Tel. 0695-616-731.

Usługi

f•

Usługi detektywistyczne.
Tel. 0880-450-626.

Bramy przesuwne, ogrodzenia, balustrady,
drzwi, siatka ogrodzeniowa.
Tel. 0461815-77-82, 0501-440-908.

Usługi elektroinstalacyjne, montaż, naprawa
- tanio. Tel. 0461837-92-48, 0503-135-452.

rolety, verticale - tanio.
Tel. 046/830-37-61, 0603-753-973.

Naprawa komputerów.
Tel. 0604-676-613.

rolety, wertikale, tanio.
Tel. O 46/830-37-61, 0603-753-973.

Budowa kominków tradycyjnych i nowocze.
snych. Prace budowlano - remontowe i wykończeniowe mieszkań. Tel. 0880-485-628.

Żaluzje,

Moskitiery, osłony przeciw owadom w okna
i drzwi. Tel. 0461837-84-92 po 20.00,
0602-282-415.

Żaluzje,

samochody,
wywrotki - roboty ziemne, sprzątanie terenu.
Tel. 0503-861-179.

Wanny - odnawianie, gwarancja.
Tel. 0461830-37-61, 0603-753-973.

Zespól muzyczny. Tel. 0221837-57-61.

kostki brukowej.
Tel. 0507-159-783.

Usługi koparko-ładowarka,

Produkcja I układanie kostki, kwadraty do obkładania nagrobków, kaptury słupkowe, okleina elewacji (imitacja piaskowca), kręgi - przepusty.
Tel. 0461838-92-14, 0604-413~9.

Układanie kostki betonowej, granitowej
oraz inne roboty brukan;kie.
Tel. 0604-208--087, 0505-384-655,
0461837-57-28.

Układanie

Cyklinowanie, układanie, lakierowanie -profesjonalnie, bezpyłowo. Tel. 0461839-65-16,
0600-984-398.

Kominki - budowa, montaż - odzysk
ciepła. Tel. 046/837-44-35, 0600-294-318.

Meble biurowe na wymiar, ścianki działowe
- przeszklone na profilu afuminiowym (przesuwne i stale). Tel. 0501-707-657.

Wanny, odnawianie, gwarancje.
Tel. O 461830-37-61, 0603-753-973.

Dachy, konstrukcje - naprawy, konserwacje.
tel. 046/839-18-37, 0505-227-348.

Panele, boazeria, terakota, podłogi, płyty
GIK, ścianki, sufity, gładź, malowanie, siding,
podbitki, tynki, ocieplenia
Tel. 046/838-98-40 po 20.00, 0502--095-691.

Meble pod wymiar- kuchenne, szafy z drzwiami przesuwnymi. Tanio, szybko, solidnie.
Tel. 0501-707-657.

Pokrycia dachowe, obróbki blacharskie,
siding - tanio i szybko. Tel. 0888-299-876,
046/837-80-87 po 18.00.

Budowa kominków, gwarancja, setwis.
Tel. 0461837-84-92 po 20.00, 0602-282-415.

Tynki, posadzki (wolne terminy).
Tel. 0503--077-863.
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hydraulicme oraz naprawy drobne.
Tel. 0461837-22-04, 0604-245-722.

INNE USŁUGI

Usługi

remontowo-budowlane.
Tel. 0507-341-234.
Usługi

stolarskie. Tel. 0461837-15-54,
0603-499-803.
Hydraulika Tel. 0888-353-162.
Usługi hydrauliczne 80zl/punkt.
Tel. 0602-832-738.

Usługi transportowe - Renault Master, faktury VAT. Tel. 0461837-55-36, 0607-406-024.

Naprawa komputerów ł inne usługi
komputerowe. Tanio i solidnie.
Tel. 0505-006-331.
Zespół muzyczny- profesjonalizm i wielolet-

Nowoczesne instalacje hydrauliczne.
Tel. 0461837-11-75.

nie doświadczenie. Tel. 0608-433-199,
046/838-11-74.

Hydraulik. Tel. 0694-763-944.

Tel. 0604-344-609.
Krajowy przewóz osób-bus 18 miejsc,
przewóz towarów 6 t
Tel. 0602-ó81-541, 046/838-70-32.
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Zespół-

wesela. Tel. 0461838-66-46.
.;

. . r, :o,·

)

I

·~I

'ł

'/).,

bez

żyrantów.

Tel. 0661--025-409.

Kotły

c.o. Cichewicz, na miał, węgiel, drewno, odpady. Kompletna kotłownia olejowa
już od 4444 zł netto. Łowicz, ul. Stanisław
skiego 9, telJfax. 046/837-05-32.
Kamaz- transport. Żwir, piasek.
Tel. 046/837--06-19, 0602-471-796.
Lekarz uprawniony do badań płetwo
nurków. Łowicz, tel. 0602-580-567.
Zespół muzyczny - wesela
Tel. 0461838-39-23, 0601-854-670.

Śluby, srebrny Mercedes„Okulamik" i BMW
528. Tel. 0603-569-990.

Kucharka, wesela tanio.
Tel. 0421719-85-78.
Tartak Rawka -drewno budowlane.
Tel. O 461833-14-00, 0696-462-352.

Śluby luksusowymi Lincolnami.

Elektryk. Tel. 0506-293--053.
Montaż okien PCV, tynki zewnętrme, docieplenia, roboty betonowe - tanio i solidnie.
Tel. 0502-637--042.
,) „,,

kładzin,

Oczka wodne, strumienie, kaskady, aranżacje
ogrodów. Szybko, profesjonalnie.
Tel. O 461832-55-42, 0505-266-276.

Dmona zdrowotne suplementy ca. Tel. 0603--099-654.
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OGŁOSZENIA

DROBNE

• OGLOSZENIA DROBNE

,

UNAS WARTO DAC OGtOSZENIE
D.J. poprowadzi wesela i inne imprezy okolicmościowe. Tel. 0605-137-696.
Kominki projektowanie,
Tel. 0503-718-798.

montaż.

Wyrób i montaż, rolety wwnętrzne,
roletki materiałowe i żaluzje.
Tel. 0601-335-653.

Mazury wolne pokoje nad jeziorem, osobodoba - 16 zł. Tel. O87/421-44-65.
Kredyty. Tel. O 46/833-07-21,
0601-160-074.

KOMPUTERO
-PISANIE
Komputeropisanie - tanio
i szybko. Tel. 046/837-78-71,
0602-277-0ł3.

Komputeropisanie - szybko i tanio.
Tel. 046/837-80-41.
Komputeropisanie - szybko, profesjonalnie.
Tel. 0461837-46-85.

NAUKA
Język niemiecki, bułgarski - thunaczenia przy-

profesjonalne i zwykłe.
Tel. 0461837-78-15,
0507-194-820.
sięgłe,

Korepetycje - język niemiecki.
Tel. 0600-850-913.
Matematyka. Tel. 046/837-85-96.
Angielski - profesjonalnie, wszystkie poziomy. Tel. 0606-345-788.
Niemiecki - korepetycje.
Tl:I. 0461830-99-21.
Angielski, wszystkie poziomy, certyfikaty,
tłumaczenia, materiały gratis, po anglistyce.
Tel. 0509-156-795.
Psychologia osobowości.
Tel. O W631-95~8 godz. I0.00-17.00.
Chemia, matematyka - skutecmie.
Tel. 0694-297-008.

ROLNICZE
Schl3dzainiki do mleka, wszystkie pojemności, gwarancja, zamiana, serwis.
Tel. 0505-039-888, 046/833-73-39.
Sprzedam schladz.alnik na mleko produkcji
550 ~ 6-letni.
Tel. 046/838-47-38.
włoskiej,

Sprzedam sadzarki dwurzędowe do warzyw.
Kompina I, tel. 0697-689-906.
Pilnie sprzedam Bizon Z-056, Z-058
lub zamienię na ciągnik rolniczy.
Tel. 0501-504-723.
Zetor721 I, Ursus3512,Zetor 12145, C-385,
prasa Z-224, 6300 zł - sprzedam.
Tel. 0501-504-723.
Kupię ciągnik T-25, C-330 lub C-360. Spraw-

ny technicmie lub do remontu. Cena
do 5000 zł. Tel. 0604-255-130.
Sprzedam

ciągnik,

tanio. Tel. 0888-752-285.

Kuplę ciągnik i maszyny rolnicze.
Tel. 0607-M9-288.

Bizon 40, po remoncie, 13000 zł - sprzedam.
Trzcianka 36. Tel. 046/838-83-17.
Sprzedam ciągnik C-360, stan bardzo dobry,
prasę Z-224 i kombajn ziemniaczany Anna
Tel. 0606-709-906 po ł 8.00.
Usługa

zbioru traw na

8 tonową

sianokiszonkę

przyczepą samozbierającą

Claas, 34 notami
Tel. 0604--078.ai4.

tnącymL

Sprzedam cyklop i opryskiwacz Ślęza Tetmit
z przystawką. Tel. 0604-940-429.
Sprzedam sieczkarnię Forscbnitt.
Tel. 069, 1-633-137.
Sprzedam pług 3-skibowy, kosiarlcę listwową, agregat uprawowy, szer. 3,60 m.
Tel. 0605-278-719.
Przetrz.ąsarl<o-zgrabiarka

karuzelowa Fella,

składana hydraulicznie.
Tel. 0601-272-521.

Plug 2, grudziądzki - sprzedam.
Tel. 0606-324-970.

Sprzedam żmijkę, dmuchawę do zboża, siewnik ciągnikowy. Tel. 0461838-46-19.

Kultywator w dobrym stanie - sprzedam.
Tel. 024/285-37-71.

Sprzedam podbieracz pokosów do Z-350/3
oraz wiele różnych części zamiennych.
Tel. 024/285-51-76.

Kompletny wyciąg linowy do obornika
- sprzedam. Tel. 046/838-77-48 po 20.00.
do siana Słoneczko - sprzedam.
Tel. 046/838-64-10, 0606-310-348.
Prze~

Żyto, 2 t - sprzedam. Kompina 36,
tel. 0461838-63-16.
Krowę na wycieleniu, I O.o? - sprzedam.
Tel. 046/839-23-36.

Ziemniaki, słomę - sprzedam.
Tel. 0696-363-788, 0608-726-253.
Bizon 56, C-360, 1985 rok, T-25, 1995 rok,
dwukółkę, eternit, tokarlcę. Pszczonów 185.
Kwotę mlCC'lllą - sprzedam.
Tel. 046/838-84-67 po ł9.00.

- sprzedam. Tel. 046/838-38-65.

Naprawa basenów na mleko za gotówkę i na
raty. Tel. 046/837-35-94, 0603-53ł-989.

tunelu foliowego.

Sprzedam silnik SW-400, przetrząsarkę, przetrz.ąsaczo-zgrabiarkę, pług 4-skibowy, dmuchawę do siana Tel. 046/861-ł2-42.
Sprzedam kwotę mleczną 3200 kg.
Tel. 0693-064-387.
Hodowco bydła - chcesz efekty mieć

w oborze Firma BI~ ci pomoże.
Bio preparat Biogen-B, Biogen-AC
skutecznie zapobiegają biegunkom,
zapaleniom wymion, obniżają poziom
komórek semantycznych Sprzedaż:
Jamno 21. Tel. ~3.
Biopreparaty Biosan poprawiają warunki sanitarne w obiektach gospodarczych (chlewnie, obory). Sprzedaż: Jamno 21. Tel. ~--03.
Sprzedam ciągnik C-360 3 P, stan bardzo
dobry. Wygoda 8
Sprzedam prasę Z-224/1, stan idealny.
Bogoria Pofolwarczna 14.
Sprzedam drzewa sosnowe i owocowe
oraz stodołę do rozbiórki.
Tel. 046/838-78-24.
Sprzedam mieszalnik 700 kg i dmuchawę
do zboża, śrutownik bijakowy, wycinacze kiszonek, jednorzędową sieczkarnię do kukurydzy. Tel. 0509-293-050.

Oborę pomaluję.

'Tel. 0604-259-146.
Sprzedam 3 t żyta Janowice 22,
tel. 046/838-65-52.

Sprzedam siekacz słomy do Bizona
Tel. 0461838-20-72.
Sprzedam dwukółkę ciągnikową, silnik
5,5 kW. Tel. 046/837-95-43.

oleju luzem, w opakowaniach, akumulatory oraz ogumienie,
atraki:yjne ceny, możliwość sprzedaży ratalnej. Łowicz, ul. Łyszkowicka

35b, tel. 0600-326-597, 046/837-22-56.
Sprzedam kwotę mlCC'lllą 25000 kg.
Tel. 0461838-17-97.
Sprzedam kwotę mlecmą 6(,()() kg.
Tel. 0461830-34-00.
Sprzedam Ursus C-360 i MF-255, 1988 rok.
Tel. 0600-820-374.
Sprzedam rozrzutnik Tandeni, cyklop.
Tel. 0461838-79-27.
Sprzedam przycz.epę 81, wywrot, zbieracz
do liści i kiszonek. Tel. 0602-652-540.
Sprzedam kwotę mleczoą. Tel. 046/86 ł-25-87
po 20.00.
MF 255, 1987 rok - sprzedam.
Tel. 024/389-46-24.
Ciągnik

Sprzedam 2 jałówki cielne.
Tel. 046/838-47-37, 0691-330-364.
Sprzedam słomę w okrągłych belach, ze stodoły. Urzecze, tel. 046/838-77-13.
Sprzedam około 6 t żyta. Tel. 046/837-13-42
wieczorem
Do sprzedania grunt rolny o pow. 70 arów.
tel. 0461837-89-16.

nową.

Prasę wysokiego zgniotu, Z-224 - sprzedam.
Tel. 046/838-73-13.

Przyczepy 4 t lub 2 t, wywrotki D-47A, szt
ł, wywrotka 6 t, D-55 - sprzedam.
Tel. 0461854- 83 -ł 8 po 20.00, 0609-ł68-044.

Sprzedam bronę talerzową i dmuchawę
do siana. Tel. 046/838-72-06, 0692-481-645.

przetrząsalko-zgrabiarkę,

Tel. 046/838-48-49.

Sprzedam żyto i owies.
,tlll, 046/8~8-ł2-91.

Sierżniki

35,

Sprzedam żyto. Tel. 046/839-13-52.
Sprzedam ciągnik C-330, stan idealny. Tel. 046/837-53-01.

Sprzedam ciągnik Zetor 5211.
Tel. 046/838-88-79.

Sprzedam C-360 lub zamienię na
wywrotkę. Tel. 046/837-08-07,
0607-168-196.

Kwo tę

mleczną, śrutownik

na kamieniach,
60 I, okna z wymiany - sprzedam.
Tel. 046/838-36-33.
chłodnię

Kupię

tura do C-330. Tel. 046/838-49-70.

Schładzalnik zbiornikowy do mleka,
430 1- sprzedam. Tel. 046/837-14-44.

Kombajn zbożowy Klass Meri<ator 70, 3.6 m,
kra'
· kspl t
oa owany w ~u.
mee
Tel. 0421719-70-29 ·
Ładowacz czołowy Tur, 1997 rok, do ciągru·-

Kombajn ziemniaczany Anna i prasę Z-224 sprzedam. Tel. 0421719-71-35.

długość

Sprzedam prasę rolującą Welger i sieczkarnię
Forschnitt plus trzy przystawki, w dobrym
stanie. Tel. 0693-464-471.

wózki widłowe, beczkę
5 tysięcy litrów.
Tel. O461814-25-28 po 21.00, p601-218-671.
DT-75

błotniak,

nierdzewną

Sprzedam maszynę stolarską wieloczynnokombajn ,,Rema''.
Tel. O 46/832-33-19.
ściową,

Sprzedam C-330, 1982 rok.
Tel. O 461814-14-49.
Spr=lam kombajn zbożowy, 1979 rok.
Tel. O 46/815-75-99.
Sprzedamjęc:zmień.

Tel. O46/813-75-76.

Ciągniki Ursus-Zetor MF od 45 - 160 KM,
kombajny zbożowe, maszyny rolnicze.

· Tel. O 46/813-75'76, llQ.02-126-602.

ZWIERZĘTA
Sprzedam sukę owczarek niemiecki, 2-lata.
Tel. 0604-106-353.
Sprzedam kożlęta.
Tel. 0697-689-905.

Wagę inwentarzową, 2t oraz opryskiwacz
3001 i 4001 - sprzedam. Tel. 0421719-71-29,
.
0421719-72-0 I.

Sprzedam Pekińczyki. Tel. 0241252-19-95.

Sprzedam mieszankę.jęczmień.
Tel. 046/838-17-64 wieczorem.
Sprzedam mikrociągnik RJS-1 z przyczepą.
Tel. 0461838-75-46.

Obornik - sprzedam. Tel. 0421719-67-27.

Sprzedaż suchych wysłodek.
Tel. 0602-235-159.

Chąśno

Il 43.

Mieszalnik pasz suchych - kupię.
Tel. 0421719-58-77, 0601-663-385.

Bernardyn 4-mce - sprzedam.
Tel. 0476/838-70-38 po 17.00.

Sprzedam pawie, bażanty srebrzyste, kaczki
Karolinki, skóry rudych lisów.
Tel. 0603-226-494.

suchych wysłodek. Łowicz,
ul. Jasna 18, tylko sobota godz. 8.00.-16.00.,
tel. 046183 7-12-02.

Sadzarka do ziemniaków, pług dwuskibowy,
agregat grudziądzki 2.1 Oszer., wagi 2 sztuki
(przenośna i na kolach) - sprzedam.
Tel. 0421719-56-16.

Przybłąkała się młoda, piękna suka rasy bernardyn. Na właściciela czeka w firmie Hazbi
w Łowiczu, ul. Armii Krajowtj IOO,
tel. 0695-4()6-.195.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu.
Zabostów Duży 47.

CiągnikC-30M, 1990rok,Domaniewice !05
-sprzedam.

Szczenięta bernardyny- sprzedam.
Tel. 046/831-51-09.

Sprzedam słomę prasowaną, plug 2-skibowy.
Tel. 046/838-20-25.

Paliwa na żniwa. Tel. 0502-282-768.

Sprzedam 5-tygodniowe bernardyny.
Tel 046/839-28-16 po 20.00.

Sprzedaż

Sprzedam jałówkę wysokocielną.
Tel. 0605-730-273.
Sprzedam jałówkę wysokocielną i pod zacielenie. Tel. 046/838_11 _90 _

War;. 50 t, Bizon 056, 1987 rok, prasa
Z-224/1, Ursus 1212, 1985 rok - sprzedam.
•
Tel. 0600-822-089.
Siewnik Amazone 07, szerokość robocza 3 m, dmuchawa do zboża, duż:a
wydajność, śrutownik ssąco-ttoczą

cy I Inny sprzęt rolniczy- sprzedam.
Tel. 0606-792-712.

żniwa, paliwo na gospodarkę dowo-

żę. Tel. 0502-282-768.

Ciągnik C330, 1983 rok - sprzedam.
Tel. 0421719-48-40 po 20.00.
Kombajn ziemniaczany Anna - sp!7.edam
Tel. 0421719-70-24.
Sprzedam 3 jałówki na wycieleniu,
Wola Lubiankowska. Tel. 0502-205-687.
Jęczmień

- sprzedam. Tel. 0421710-82-08.

Sprzedam Stafordy, 6-tygodniowe.
Tel. 046/838-12-47.

Owczarek niemiecki, I rok - sp!7.edam
Tel. 0505-939-725.

Mieszankę zbożową,

3 t - sprzedam.

Sprzedamciągnik,5000zł. Tel.0888-752-285.

Sprzedam ziemię i cegłę. Zlaków Borowy.
Tel. 0461838-76-69.
Sprzedam żyto i owies. Sromów,
tel. 046/838-44-77.
Słomę po żniwach - sp!7.edam

Sprzedam słomę. Tel. 0241277-96-26.

Tel. 046/838-65-73, 0600-565-472.

Sprzedam słomę. Tel. 0600-685-574.

Kupię C-360 i prasę Z-224.
Tel. 0697-219-188.

Sprzedam owies. Tel. 0241277-70-05.

Sprzedam charcika włoskiego z rodowodem,
beżowy, piesek_ Tel. 046/837-61-36,
0604-452-398.

Dmuchawę do siana i słomy z przystawką
do zboża; grzejniki albuminowe, używane,
90 żeberek; mieszalnik mikser do pasz mokrych, kominsor mało używany - sp!7.edam
Sosnowiec 26, kolo Strykowa.
Tel. 0421719-94-12.

Tel. 0609-734-681.

Sprzedam ciągnik. Ferguson 225, ł 988 rok,
prasęZ-224/1, 1996 rok_ Tel. 0241277-48-73.

Oddam 8-tygodniowego kotka, białego
w rude łatki. Tel 046/830-39-67.

Sprzedam owczarl<a niemieckiego, suczkę
8-tygodniową. Tel. 046/838-60-21.

SprzedamC-360, 1983rok. Tel.0696-021-755.

Sprzedam słomę. Tel. 046/838-92-63.

Owczarek niemiecki, suka, I rok, z rodowodem. Tel. 046/837-23-33, 0508-174-814.

Prasę kostkującą Z-224 - sprzedam.
Tel. 0421719-57-25.

Kupię ciągnik

Sprzedam tanio kwotę mleczną 12000 kg,
dojarlcę Alfa-Lawa/ Tel. 0241277-72-66.

rolniczy C-328, T-25, Zetora
Majora, mogą być do remontu.
Tel. 0692-575-415.

Sprzedam kwotę mleczną - 1800 I.
Tel. 0695-608-769.

Sprzedam kompletny wyciąg obornika, linowy; dojarlcę Alfa Lavat; silnik 11 kW,
Tel. 046/861-25-65.

Sprzedam mieszalnik I OO I do pasz na mokro
(mikser). Tel. 046/838-17-27, 0691-7ł5-552.

Sprzedam ciągnik C-360, w bdb stanie.
!cl. 04ó/83B-45"J.7;056-l./l26.&78„

Sprzedam rozrzutnik osiowy, stan bdb.
:rei. 0691~967.- . . • ' .

Sprzedam dmuchawę do zboża
Tel. 046/861-14-31

Ursus - C-385, C-360,

Oddam kotki w dobre ręce.
Tel. 046/837-63-72.

żmijek

ŚWinki Wietnamskie, kuce Walijskie - sp17.edam. Tel. 046/839-18-38.

0600-42ł-548.

Ciągnik

przyczepę niskopodwoziową, spycharlcę

Kupię ładowacz „Troll", C-360 bez kabiny.
Tel. 042/648-47-27.

rozrzutników, siewników,
i pługów. Tel. 046/837-53-86.
Sprzedaż

Kwotę mleczną, 3944 kg, 80 gr/kg - sprzeda
Tel. 046/838-82-11.

5000 kg- sprzedam. Tel.

Sprzedam Kombajn ziemniaczany ,,Anna'',
1990 rok, motor MZ. Tel 04618ł5-67-52.

Sprzedam

Orlean li i pług 2-slobowy - sprzedam.
Tel. 0421719-70-29.

Przyczepę jednoosiową do słomy,
6.5m, szerokość 2.5m -sprzedam.
Tel. 0604-698-335.

Sprzedam dmuchawę do zboża, mieszalnik
do pasz. Tel. 0505-581-431.

Forschnitt E-514, E-512 - sprzedam.
Tel. 0241277-66-77, 0600-015-521.

Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy, kultywator, Wałowice 15. Tel. 04618ł4-40-97 rano
i wieczorem.

Orkana i kombajn ziemniaczany Bolko- sprzedam. Tel. 0508-364-849.

Sprzedam sieczkarnię mało używaną,
Tel. 046/837-28-46.

Bizon Z-56, 1988 rok, l właściciel -sprzedam.
Tel. 046/838-02-79.

Ursus C-360- 3p, 1989 rok - sprzedam.
Tel. 0509-306-280.

przycz.epę

Brona talerzowa 8 - sprzedam.
Tel. 046/838 _15-19.

Kwotę ml=ą, 5(,()() kg - sprzedam.
Tel. 0694-858-575.

Sprzedam dwie tony jęczmienia
Tel. O 603-878-799.

1996 rok - sprzedam.
Tel. 046/S74-51-38.

Kombajn ziemniaczany Anna - sprzedam.
Tel_ 046/874-74-38.

Sprzedam ciągnik Fortschritt 303 D, T-25A,
opryskiwacz 300 I. Tel. 0602-766-034.

Pr,;ycz.epę Mengele (20 noży) do zielonek
i sianokiszonek. T-072 do siana - sprzedam.
Tel. 046/838-34-48.

Prasę Z 224/1,

ka MTZ; przyczepa 4t, sztywna; przyczepka
1-0Siowa; pług 2-skibowy - sprzedam.
Tel. 0608-420-169.

Sprzedam kwotę mleczną 14277 kg.
Tel. 046/838-71-39.

Kupię agregat uprawowy.
Tel. 046/838-46-59.

ną,

Sprzedam zbiorniki na gnojowicę,
pompy, miksery do gnojowicy.
Tel. 046/838-17-19, 0609-7118-373.

Sprzedam pszenżyto, jęczmień, owies- więk57.ą ilość. Bolimów. Tel. 0604-274-671.

Ciągniczek rolniczy Forschnitt z osprzętem sp!7.edam Tel. 046/835-20-28.

Kwotą mleczną, 67001-sp=dam

Sprzedam słomę, kostki ze stodoły, uprząż
konną, posory, lejce. Tel. 0601-982-502.

Kupię byczki - mieszańce mięsne.
Tel. 046/874-61-62, 0509-171-283.

Sprzedam koper do kwaszenia ogóików.
Tel. 0880-877-735.

Jałówkę na wycieleniu, prosiaki, kwotę mlecz-

Sprzedam dojarki ~. hale
udo.i<>-, ~. używane, wygrodzenia do obór, zgarniacze obornika.
Tel. 046/838-17-19, 0609-7118-373.

Spr-L.edam ładowacz cyklop, słoneczko
do siana, siewka do nawozów.
Tel. 046/838-49-68, 0602-473-422.

Sprzedam jęczmień. Tel. 046/838-73-16.

Tel. 0880-547-748.

Sprzedam jęczmień, słomę, :cyi.;_
Tel. 046/838-77-07.

Sprzedam

dobry.

Tel. 0241254-62-99 wieczorem,
0601-263-522.

Tel. 0503-178-157.

Sprzedam prasę Z-224/ł, 1990 rok, s!alJ.bardz.o dobry, przyczepę samozbierającą T-072,
stan dobry, niedrogo. Tel. 0691-7ł5-486.

wywrotkę, niską.

Sprzedam sortownik do ziemniaków; parnik
elektryC'lJly 1OO ~ nowy; dmuchawę do sia'
na; chłodziarlcę do mleka 2-komorową
na 8 baniek 20 I, nowa. Tel. 046/861-14-90.

Sprzedam kwotę mleczną, 18 tys. kg.
Tel. 0241282-26-27.

Sprzedam ciągnik Ursus 35 ł 2.
Tel. 046/83 8- 8144 ·
Sprzedam śrutownik bijakowy.
Tel. 0602-592-364.

Wycinaki do kiszonek piłowe, mieczowe,
niemieckie. Tel. 0601-272-521.
Tel.9<\(J.1-~72-521.

żniwa.

Sprzedam 500 mięsnych prosiąt
Tel. 0521382-39-02, 0509-533-017.

4-gwiazdkową.

ciągnika.

na

Sprzedam słomę belowaną re stodoły. Stroniewice, tel. 0421719-41-75, 0694-312-879.

Siewnik zbożowy Amazone, siewka nawozowa Amaz.one. Tel. 0601-272-521.

Widlaki przystosowane do

Przyjmę kombajnistę

Sprzedam jałówkę na wycielenill
Tel. 0461838-16-90.

Sprzedam plug podorywkowy 5-skibowy,
pług 2-skibowy, wal strunowy do kultywatora 2,80. Tel. 0698-819-670.

przyczepy niskopodwoziowej - sprze-

P=nicę, żyto-sprzedam. Tel. 046/838-35-23.

'

Sprzedam 1 t mieszanki. Komp ina 87.
Tel. 046/838-60-74.

Sprzedam przycz.epę 3,5 t,
Tel. 0600-335-473.

Sprzedam śrutownik bijakowy li kW.
Tel. 046/838-13- ł l.

1991 rok, stan idealny - sprze-

28 lipca

Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy.
Tel. 046/838-47-10. wieczorem.

Sprzedam snopowiązałkę WC-5,
Tel. 0461838-20-48.

45ł2,

wycieloną

Sprzedam pług 3-skibowy i kultywator.
Tel. 046/838-48-12.

Sprzedam silosy na zboż.e lub paszę.
Tel. 0606-479-819.

Ursus

Ramę

Sprzedam krowę , 7 lat,
Tel. 046/838-69-72.

Sprzedam zgrabiarlcę ciągnikową, bale dębo
we - sezonowane, drabinę strażacką 12 m,
samostojącą. Tel. 046/861-26-46.

Sprzedam ciągnik Białoruś.
Tel. 046/838-24-01, 0461838-27-21.

dam. Tel. 838-1 ł-74.

Sprtedam tunele foliowe - 30 m.
Tel. 0241277-96-66 po 21.00.

Sprzedam ciągnik rolniczy Zetor K-25,
w dobrym stanie, w sprzętem rolniczym.
Tel. 0461838-08-11, 0601-067-778.

Sprzedam prasę Z-224/-1, 1998 rok.
Klewków 24.

dam. Kompina 52.

Ursus C-328, bez prawa rejestracji - sprze-

Centrum Doradztwa Rolniczego
„Agropunkt", Łowicz,
ul. Bonifraterska 2. Profesjonalna
usługa przygotowania i wypełniania
wniosków o renty strukturalne.

Sprzedam krowę i jałówkę na wycieleniu.
Tel. 046/839-63-42.

Sprzedaż

Tel. 0609--068-287.

Każde ogłoszenie drobne zamieszczone do druku w Nowym
Łowiczaninie oraz Wieściach z Głowna i Strykowa, ukaże się
także we współpracujących z nami gazetach Głos Skierniewic
oraz Głos Rawy Mazowieckiej . Bez żadnych dopłat!

dam. Tel. 0697-714-837.

Kupię przetrz.ąsaczo-zgrabiarkę 7, stan

Spr-L.edam kombajn Bizon Super.
Tel. 046/837-02-27 po 20.00.
Kupię konstrukcję

Kupię kosiarlci ciągnikowe listwowe -Osy,
zgrabiarki zawies:zane - Słoneczka.
Tel. 046/838-72-80.

SprL.edam pr,;ycz.epę do zielonek ( Krone).
Tel. 046/838-20-72.

Sprzedam I t żyta. Reczyce 8.
Słomę

Sprzedam wagę3

t, 0,5 t. Tel. 0606-479-819.

22.07.2004 r.

Kuplę

króliki. Tel. 0505-101.Q>O

<.w. 20.00.

Foksteriery gładkowłose.
Tel. 0505-460-071.
Ogier, 3 lata, brudny kasztan - sprnxtafil
Wola Zbro:ikowa 74. Tel. 04217ł0-81-35.
Profesjonalne strzy7.enie psów i kotów.
l...ec2nica - Skiemitwice, ul. Jasna I 8B.
Tel. O 46/832-ł4-59, 0604-904-083.
Sprzedam klacz dwudziesto-rniesięczną,
Tel. 0693-818-083.
Sprzedam l'OC'lllego Amstaf.i.
Tel. O 461832-66-25, 0603-893-880.
Kupię jałówki wysokocielne.
Tel. O 461814-25-28 po 21.00,
060ł-218-671.

Sprzedam suczkę Yorkę dziesięć miesięcy.
Tel. -0697-725-858.
Koziołki młode sprzedam lub zamienię.
Tel. O 46/813-82-85, 0602-449-167.

Żrebak rasy małopolskiej jeden rok sprzedam

lub zamienię. Tel. O461813-82-85,
0602-449-167.

nowy
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SJare pr1eboie, motory i helikopter
Wiele atrakcji na festynie w Zdunach
Wspaniała słoneczna pogoda towarzyszyła czwartemu już gminnemu festynowi, który w minioną niedzielę, 18 lipca na boisku LZS
„Astra" w Zdunach zgromadził ponad 2 tysiące osób.

F

estyn rozpoczął się w najwięk
szym słonecznym skwarze
o g<X.lzinie 14.00 meczem radnych
i sołtysów, który po dwóch piętna
stominutowych połowach zakoń
czył się remisem 2 : 2. Bramki strzelili: dla radnych Konrad Dubiel oraz
Ryszard Anyszka, dla sołtysów natomiast Witold Jabłoński i Witold
Charążka. Na remisie nie poprzestano i by wyłonić ostatecznie zwycięzcę zarządzono po trzy rzuty

obserwować grających, by rozstrzygnąć

konkurs na najładniejsze nogi
meczu. Tytuł ten przypadł Ryszardowi Anyszce, przewodniczącemu
Rady Gminy Zduny, który jako trofeum, obok pucharu, otrzymał ...
samoopalacz i maszynkę do golenia.
Po meczu na boisku rozpoczął się
blok konkursowy, potem na strzelnicy przy drodze ze Zdun do Strugienic odbyły się zawody strzeleckie, które cieszyły się bardzo dużą
popularnością-wzięły w nich udział
aż 74 osoby. W klasyfikacji dzieci
do 16 roku życia zwyciężył Filip
Warda, który ustrzelił z wiatrówki
42 punkty, drugi był Bartosz Redos, trzeci Tomasz Jarocki, w klasyfikacji pań zwyciężyła Mariola

Wyścigi w zeszytych czteroosobowych spodenkach nie
należały do najprostszych.

Emeryci po swoim koncercie pozostali na festynie
zajął Stanisław

Motory

interesowały

starszych i

karne dla każdej drużyny. Piłka znalazła się w siatce tylko raz - dzięki
stJL.ałowi radnego Konrada Dubiela,
co zapewniło zwycięstwo druży
nie radnych.
W przerwach między połowami
meczu na murawie boiska tańczyły
czirliderki, które przygotowały program pod okiem Izabeli Masłowskiej
w Gminnym Ośrodku Kultury.
Dziewczęta miały także obowiązek
I

młodszych.

Skierska, którą zdobył 43 punkty,
druga była Agnieszka Tyrg, trzecia
Magdalena Ochmańska. W kategorii panów zwycięzcą został Grzegorz Piech, który strzelił 49 punktów, uzyskując największą liczbę
punktów w konkursie. Jak powiedziałnarnAlfred Cwenarprowadzą

cy zawody, strzelał on z broni na
którą wszyscy się skarżyli, że źle
nosi. Drugie miejsce w tej kategorii

Koza, a trzecie Tadeusz Królikowski. Najmłodszym
uczestnikiem konkurni był siedmicr
letni Wiktor Ulanowski.
W chwili, gdy turniej strzelecki
dobiegał końca, do Zdun przyjechało ponad 40 starych motocykli. To
jedno z poważniejszych wakacyjnych
spotkań motocyklistów z naszego
rejonu - przyznał w rozmowie
z nami Piotr Trejter z Łowicza, j~
den z motocyklistów. Faktycznie,
do Zdun przyjechali miłośnicy jednośladów z terenu Łowicza, powiatu, ale także Sochaczewa, Kutna
i Głowna. Maszyny były bardzo
różne: od wychuchanych, drogich
Yamah, przez wiekowe WSK-i, Junaki, MZK-i, do przerobionych maszyn. Motocykliści dodali koloiytu

śpiewając

festynowi i o 16.00 zaprezentowali
swoje maszyny w pełnej krasie
w paradzie po Zdunach. Póżniej
można było maszyny te zobaczyć
na ulicach Łowicza, bo motocykliści
nie omieszkali przy okazji kilkakrotnie przejechać przez miasto.
Po godz. l 6.00 rozpoczął się blok
estradowy, w ramach którego na~
nie wystąpili Sebastian Nowak ze
Zdun, który zagrał na akordeonie
oraz keyboardzie, a także zaśpiewał,
po nim emeryci ze Zdun. Kilkunastoosobowy zespół zaśpiewał przeboje m.in. muzyki biesiadnej. Po
swoim występie cały zespół zajął
dwa stoły by dalej śpiewać i bawić
się w swoim gronie. Następne na
scenie pojawiły się dwie podopieczne GOK w Zdunach: Karolina Le-

i

bawiąc się

w swoim gronie.

na festynie w lata 50-te, 60-te
i 70-te. Na początku koncertu o idolu opowiadał Rafał Kuliński z Warszawy, prezes ogólnopolskiego fanklubu Elvisa. Organizatorzy mieli
przez chwilę problem z zasilaniem
sceny w .czasie koncertu Żuków.
Artyści nie zrazili sięjednak brakiem
prądu, zasiedli na skraju sceny i zagrali dla publiczności całkiem akustycznie. Przyciągnęło to widownię
przed samą scenę. Potem, gdy włą
czono prąd, szaleństwo w rytmach
dobrego starego rocka ruszyło na
całego. Żuki zagrały świetny koncert, składający się m. in. z utworów
Czerwonych Gitar.
·
W tym roku w Zdunach dzieci
miały duży wybór atrakcj~ specjalnie z myślą o nich przyjechało wesołe miasteczko, były karuzele, chnuchany zamek, kolejka górska, był
także helikopter Mi -2, którym za
40 zł można było odbyć trwający
6 -7 min. lot nad Zdunami. Chęt
nych było wielu, zwłaszcza póź
niejszym popołudniem, gdy na festyn zaczęły ściągać tłumy. Oblęże

Grzegorz Piech, zwycięzca
konkursu str:zelniczego.
wandowska i Paula Łapa, które zaśpiewały przeboje muzyki popularnej i po polsku i po angielsku.
Głównymi atrakcjami festynowego wieczoru były występy formacji
„The Kings Friends" oraz Żuki. Oba
zespoły przeniosły bawiących się

nie przeżywała także wróżka i per
kaz makijażu wykonywany przez
Karinę Sędkowską, a także loteńa,
z której uzbierano ponad 2 tys. zł na
odremontowanie słupa granicznego
Księstwa Łowickiego z 1829 roku
stojącego w Bąkowie Górnym.
W loterii za los warty 5 zł można
było wygrać zeszyty, kasety video,
książki, drobny sprzęt sportowy, jak
i ufundowane przez Nowego Łowi
cz.imina koszulki. Główną nagrodę
skaner wylosowała Paula Łapa.
(tb)
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TYNKdW AKRYLOWYCH
KRÓTKI CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1·24H
./DUŻA tMMA KOLORÓW./ N/Sl(A CENA./ DOBRA JAl(OŚĆ
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. HURT-DETAL

•!• system dociepleń Atlas, Ceresit, Kreisel .&.+.....
~·T IAUTECHNIK
•!• glazurę, terakotę, kleje, fugi
+ • .
•!•farby gotowe i mieszalnika
opoą_mg
··
•!• płyty gipsowe, profile, gipsy, gładzie
' '

•:•artykuły

S

z

sanitarne: wanny, zlewy, baterie itp.

•!•styropian,

wełny,

.

folie
ŁOWI CZ

ul. Nadbzurzańska 41
tel. (046) 837-88-13

ZAPRASZAMJ w1001. 1.00·11.00, so1orr 1.00·16.00~

WYROBY HUTNICZE
stalowe aluminium
•
•
•
•
•

MATERIAŁY

BUDOWLANE

GAZV TECHNICZNE
• CERAMIKA (Plecewice Wienerberger)
SPAWALNICZE
• KLINKIERY (duża gama wzorów i kolorów)
RYNNY (metal plastik) ·
• KOMPLEKSOWE SYSTEMY
OKNA, DRZWI ANTYWŁAMANIOWE
DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW
STROPY I NADPROŻA
(styropian frez lcopal i Austrothetm)
(bloczki betonowe i pustaki)
(wełna „Paroc" Rockwool URSA)
• OPAŁ, NAWOZV
• PŁYTY KARTONOWO.GIPSOWE
• POKRYCIA DACHOWE
Blachodachówka Onduline, Eurofala ocynk.
ARTYKUŁY

~
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INFORMATOR
ŁOWICKI
Telefony:
Taxi osobowe 837-34-01; InterTaxi 0-603-06-18-18
Taxi bagażowe 837-35-28
Powiatowy Urząd Pracy 837-04-20; 837-03-73
Biuro Rady Miejskiej 830-91-06, 830-91-11
Urząd Miejski: Sekretariat 830-91-51
Awarie oświetlenia ulicznego 830-91-45 do 47;
0606-60-54-94 czynny całą dobę;
(024) 254-45-52 od 9.00 do 1'7.00,
(024) 253-30-96 od 17.00 do 9.00
Urząd Skarbowy: centrala 837-43-58, 837-32-38,
837-65-59; sekretariat 837-80-28; informacja podatku dochodowego 83 7-65-05
ZUS 83 7-69-09
Rodzinny Klub Abstynenta „Pasiaczek" Łowicz,
ul. Św. Floriana 7 (muszla na Błoniach),
tel. 837-66-92, czynny: codziennie 16.00 - 20.00
Punkt pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie (siedziba
RKA „Pasiaczek", Łowicz, ul. Św. Floriana 7 (muszla na Błoniach), czynny: pn.,czw., pl w godz.16-19
Samopomocowa Grupa Abstynencka ,,Nie ma
mocnych" w Zdunach (siedziba GOK Zduny)
- spotkania w czwanki o godz. 18.00
Gminna Grupa Abstynencka w Bielawach
- spotkania w czwanki w godz. l0.00-11.00
-po informacje można dzwonić w czwartek do Urzędu Gminy w Bielawach w godz. 8.00-1 O.OO.
Punkt konsultacyjny przy Grupie Wsparcia „Prze
minęło z wiatrem" (przemoc) w Domaniewicach, czynny: piątek l 6.00-t8.00, tel. 838-33-11.
Telefon zaufania dla kobiet z chorobami
nowotworowymi narządu rodnego i sutka
837-37-07, czynny w poniedziałek od 13.00
do 15.00, w czwartek od 15.00 do 17.00

Informacje:
Informacja PKP 837-63-11
Informacja PKS 837-42-24
Informacja o numerach telefonów 913
Informacja o numerach; tel. międzynarodowa 931 O
Telegramy (nadawanie) 905
Zegarynka 9226
Rozmowy międzymiastowe 900
.
Naprawa telefonów 9224
Bezpłatna informacja gospodarcza o handlu, usługach,
produkcji i wyższej użyteczności publicznej,
tel. (046) 94-34, fax: (046) 322-555

Pogotowia:
Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997
Telefon informacyjno-problemowy
- Poradnia Leczenia Uzależnień 837-37-07
- Poradnia Zdrowia Psychicznego 837-36-51
Policyjny telefon zaufania 837-80-00
Pogotowie energetyki cieplnej 837-59-16
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 837-35-32
Pogotowie energetyczne 837-36-05
Gaz budowy 837-16-16, 837-66-08,
837-41-02, 837-30-30, 837-72-72,
837-20-37, 837-47-77, 837-44-44
Warsztat konserwatorski ŁSM 837-65-58
Zakład pogrzebowy: 837-53-85, 837-07-10,
837-20-22, 837-26-74
Lecznica dla zwierząt:
ul. Starościńska 5, tel. 837-52-48
ul. Chełmońskiego 31, tel. 837-35-24
Dyżury

- Ambulatorium Pomocy Doraźnej czynne: w dni
robocze w godz. 16-8, soboty, niedziele i święta
od 8 (przez 24 h). Pacjenci objęci opieką medyczną
Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przyjmowani są w Ambulatorium Pogotowia po
godzinach funkcjonowania ww. Zak,ladów.
- Pediatl)'czne Ambulatorium Pomocy Doraźnej,
ul. Ułańska 2; czynne: przyjęcia dzieci do 3 r.ż. - w
dni powszednie w godz. 16-8; przyjęcia dzieci do
16 r.ż. - w soboty, niedziele i święta przez 24 godziny.
Dzieci objęte opieką medyczną Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowomej -,przyjmowane są w Ambulatorium Pediatl)'cznym po godzinach funkcjonowania powyższych zakładów.
• Poradnia Leczenia Uzależnień, ul. Kaliska 6,
tel. 837-37-07

Apteki:

Sobota: pn.-pl 8.30-15.00
Nieborów: pn.-pl 7.30-15.30, sb. 9.00-12.00
Zduny: pn.-pt. 8.00-17.00, sb. 8.00-12.00

•Parafia św. Ducha: 7.00, 8.30, IO.OO, 11.30, 18.00;
• Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza:
7.00, 8.00, IO.OO, 11.15, 12.30, 17.00;
e Kościół Sióstr Bernardyn_ek: 8.00, IO.OO;
•Kościół o.o. Pijarów: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 16.00;
• Katedra: 7.00, 9.00, I 0.30, 12.00, 18.00;
w soboty godz. 18.00 msza z liturgią niedzielną
• Kaplica seminaryjna: IO.OO
• Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej
Pomocy: 8.00, IO.OO, 12.00, 18.00
• Kościół św. Leonarda: IO.OO, 11.30

tel. 837-64-41
tel. 837-85-36
tel. 837-40-91
24.07.
sb.
tel. 837-92-11
ndz. 25.07.
tel. 837-45-36
pn. 26.07.
tel. 837-42-64
"t 27.07.
tel. 837-35-84
28.07. Zduńska45
śr.
Apteka „Słoneczko", ul. Stanisławskiego- czynna całą dobę

Bełchów: pn.-pt. 9.00-14.30
Biela,ry: pn.-pt 8.00-15.00
Bolimów, Rynek Kościuszki
czynna: pn. wt. pl 9.00-16.00; czw. 10.00-17.00
Chąśno: czynna: pn.-pt. 9.00-14.00, 16.00-18.00,
sb. 8.00-12.00
Domaniewice, ul. Główna:
czynna: pn.- pt. 9.00-16.00, sb. 9.00-12.00
Lyszkowice: pn. - pt. 9.00-16.00, sb. 10.00-14.00
Kiernozia, Rynek Kopernika 12
czynna: pn.-pl 8.00-16:00, sb. 8.00-13.00
Kiernozia, Kościuszki 6
czynna: pn.-pl 8.00-17.00
Kocierzew: pn.-pt. 8.00-15.00

przychodni:

• Pogotowie ratunkowe - tel. 999
• Dział Pomocy Doraźnej, ul. Ulańska 28,
tel. 837-56-24

mąka

szymanowska

chleb
ziemniaki
marchew
schab bez kości
wołowe bez kości
wołowe z kością (antrykot)
łopatka bez kości
szynka gotowana
salceson
kiełbasa zwyczajna
kiełbasa wiejska
parówki
kaszanka
słonina

kurczak
filet z morszczuka (kg)
makrela wędzona
mleko tluste w folii
masło extra
masło śmietankowe
masło roślinne

olej
jaja (szt.)
twaróg

wie jest czynne codziennie w godz. 9.00-19.00.
• Malarstwo Agnieszki Kopczyńskiej: konie.
Wystawę można oglądać w Powiatowej Bibliotece
Publicznej w Łowiczu do końca wakacji.
• „RAKU maczy radość" - wystawa prac artystki,
łowiczanki, Marty Kędzierskiej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Nieborowie. Wystawę oglądać
będzie można do końca wakacji.
• Prace Moniki Rosiak w zduńskim GOK
- Do końca lipca w bibliotece przy Gminnym Ośrod
ku Kultury w Zdunach można oglądać prace plastyczne Moniki Rosiak z Chruślina Na blisko 20
pracach wykonanych suchymi pastelami m0żemy
oglądać: konie, portrety jak i prace inspirowane japońskim styl~m rysunku zwanego mangą.

Kino-LOK
ul. Podrzeczna 20, tel. 837-40-01
Do piątku. 30 lipca:
• kino nieczynne

3,27
1,79
0,85
0,49
0,99
18,99
17,49
11,99
12,99
15,99
7,99
6,99
7,59
4,59
3,99
2,99
6,59
10,49
10,99
1,19
3,19
2,55
1,39
2,99
0,23

1,75
3,99
0,24

3,20
1,90
1,10-1,20
0,70
1,00
17,50
1o,00
11-12,00
11,00
18,50
8,50
8,50
9,80
8,20
5,00
3,50
6,20
12,50
10,00
1,40
2,90
3,00
. 1,50
3,80
0,17-0,34

8,99

8,60

3,35

1,79
0,85
0,65
1,29

17,39
6,99
8,59
12,99
9,29
4,59
6,19
11,30
1,45
2,49
2,35

3,25
1,89
1, 19

3,25
1,89
1, 19
0,79

3.25
1.89

-

1,19

-

0,79

-

19,80
17,50
9,20
12,60
17,00
5,20
9,40
10,20
5,60
4,90
2,60
6,50
12,35
10,80

16,50
13,90
8,90
17,80
6,80
6,80
9,50
5,49
3,90
2,50
5,10
-

1,38
2,41
2,43
1,50
3,05
0,39

19,80
17,50
9,20
12,60
17,00
5,20
9,40
10,20
5,60
4,90
2,60
6 ,50
12,35
10,80
1,43
2,72
2,50
1,80
4,07
0,33

1,43

-

0,33

9,19

8,00

8,00

1,80

3,80
2,00
1,20
0,70

3,49
1,85
1,10
0,70
1,30

3,35

1,79
0,87
0,69
1,56

17,00
6,70
8,00
9,90
7,50
4,10

14,92

6,80
11,00
10,50
1,45
2,60

6,73
10,30

7,80
7,100
12,50
8,70
4,80

6,39
5,10
6,54

3,39
1,79
0,95
0,39
0.49
16.49
15,09
10,05
12,49
3,69
6,39

CÓRECZKI
- państwu Morteczka z Serok
- państ}vu Wróbel z Zawad

•SKARB ROLNIKA

jaja fermowe
jaja wiejskie
buraki
kapusta młoda
czosnek
kapusta pekińska
marchew
pieczarki
pietruszka
ogórki
pomidory
papryka
por

pomoc stolarza
nauczyciel jęz. angielskiego
sprzedawca - stażysta
przedstawiciel handlowy - stażysta
operator koparki
pracownik fizyczny
nauczyciel geografii

włoszczyzna

miód wielokwiatowy
cebula
jabłka

księgowa

kapusta kiszona
sałata

•tokarz
• nauczyciel jęz. niemieckiego
• kierowca kat. B
• pracownik biurowy

truskawki
ziemniaki
dymka
kalafior
szpinak

ROLNIK SPRZEDAJE

-

1,80
4,09
0,45

1,39
3,02
2,05
2,01
4,59
0,25

1,50
3,30
3,10
1,75
3,8
0,35

-

8,80

9,65

9,30

8,75

-

NOTOWANIA Z TARGOWISKA
W ŁOWICZU z dnia 16.07.2004 r.

•cieśla

12,50

młode

czereśnie

(ceny z dnia 20.07.2004 r.)

fasolka
jagody
maliny
papryka zielona
papryka żółta

Żywiec wieorzowy:

•
•
•
•

e

REDAGOWANY PRZY WSPÓŁPRACY Z WOJEWOOZKIM
ODR BRATOSZEWICE • REJON tOWICZ

•szwaczka
3,99
4,95
2,05
5,95

I

urotizifz_J śię:

pracownik działu technicznego
.
nauczyciel jęz. angielskiego
technik-mechanik z grupą inwalidzką
elektryczno-gazowy
spawacz
palacz z uprawn. eksploatacja i dozór na kotły
wysokoprężne o ciśnieniu 13 atmosfer
• osoby do pomocy w gospodarstwie rolnym
• kierowca - mechanik
• osoba do pomocy w piekarni
•gipsiarz
• fryzjer
• kierowca C+E
•murarz
•
•
•
•
•
•
•
•

sobie:

- Katarzyna Maciejewska z Różyc
i Dariusz Nożyński z Przasnysza
- Ewelina Pawelec z Łowicza
1 Janusz Jabłoński z Łowicza
- Ewa Dobrogowska z Nowego Złakowa
i Andrzej Salamończyk z Radomyśla

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu
(stan na 20.07.2004 r.)

10,99
1,15
2,49
2,19
1,49
3,79
0,25

Kiernozia: 4,20-4,50 zł/kg + VAT
Ziewanice: 4,20 zł/kg + VAT
Wicie: 4,4() zVkg + VAT
Domaniewice: 4,00 zł/kg

wiśnie

bób
porzeczki

Żywjec wołowy·

• Domaniewice: krowy 2,80 zł/kg;
byki 4,00 zł/kg; jałówki 3,00 zł/kg .

śliwki

15 szt.
15 szt.
kg
szt.
szt.
szt.
kg
kg
kg
kg
kg
kg
szt.
szt.
0,90 I
kg
kg
kg
szt.
kg
kg
pęk

szt.
pęk

kg
kg
I
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

4,00
5,00
0,80
0,80
0,70
1,50
0,80
4,00
2,00
1,50
3,00
6,00
0,60
1,50
21,00
0,80
1,20
1,50
1,50
2,50
0,80
1,00
1, 10
2,00
4,00 .
4,00
6,00
6,00
3,50
7,00
2,00
3,00
1,50
2,50

POWIATU ŁOWICKIEGO

{~{~{ .........................._,.__,....,

ustny przetarg nieograniczony
,

~uraeta nU Pana Tadeusza"

.
NA SPRZEDAZ NIERUCHOMOSCI ZABUDOWANEJ
ogłasza

ś{ubowali

•
•
•
•
•

7,99

ZARZĄD

KRONIKA
WYPADKÓW
MILO&NYCH

MuzeumludowerodzinyBrzozowskichwSrom~

•

OFERTY PRACY

ASORTYMENT
cukier

Czwartek. 22 lipca:
• godz. 12.00 - Warsztaty Muzyczne dla młodzieży,
dziedziniec ŁOK
Piątek. 23 lipca:
• godz. 21.45 - Kino Letnie: „Chicago'',
Muszla Koncertowa na Błoniach
Sobota. 24 lipca:
• ok. godz. 21.45 - Lemia Scena Muzyczna,
dziedziniec ŁOK
Poniedziałek. 26 lipca:
• godz. IO.OO - Mini lista przebojów dla dziec~
sala widowiskowa
Wtorek. 27 lipca:
• godz. IO.OO - dyskoteka dla dzieci,
sala widowiskowa
Środa. 27 lipca:
• godz. IO.OO - s.ąns filrrlQwy dla dzi~i. sala kinowa

Wystawy

nocne:
Armii Krajowej 2
Kaliska 6
Stary Rynek 14
3 Maja 15
Nowy Rynek 36
Gen.Sikorskiego la

Lowicz-dyżury

czw. 22.07.
23.07.
pt.

ŁOWICZANIN

Wakacje z LOK

Msze święte
w niedziele i święta:

Ceny żywności w Łowiczu (dane z 20 lipca):

WE WŁASNYM KLIMATYZOWANYM LOKALU LUB CATERING W Domaniewieaeh

poloionei w towiczu przy ul. Skladowei 19
stanowi działka ozn. nr 4023/6, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu
prowadzona jest KW 23800 i nr 4023/8, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu
prowadzona jest KW 28153 o łącznej pow. 9.165 m2 , położona w Łowiczu, obręb Łowicka Wieś
zabudowana dwoma budynkami parterowymi w bąrdzo złym stanie technicznym.
• Właścicielem nieruchomości jest Powiat Łowicki.
•Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 110.000,- zł.
• Minil)'lalne postąpienie w przetargu wynosi 1.500,- zł.
• Wadium pod rygorem niedopuszczenia do przetargu w wysokości 5.500,- zł
należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Łowiczu PKO BP S.A. O/Łowicz
7110204580 12629031816 lub w kasie Starostwa ul. Stanisławskiego 30
najpóźniej w dniu 02.08.2004 r.
• Za datę zapłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na konto Starostwa.
• Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał
od zawarcia umowy notarialnej.
• Przetarg odbędzie się w dniu 05 sierpnia 2004 r. o godz. 12.00
· w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 pok. 25.
• Dodatkowe informacje w sprawie przetargu: (046) 830-09-11.
•Warunki przetargu zawarte są w regulaminie przetargu; do wglądu w pok. 19
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego
w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30.
• Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
R-971

•

nowy

22.07 .2004 r.

Jeśli masz lokal i nie umiesz poradzić sobie z
to zadzwoń, a my przygotujemy ci
najlepszą imprezę z profesjonalną obsługą.

Nieruchomość

różnymi uroczystościami,

__ -~ •

.dief

~·„

PRZYJEDŻ, ZOBAC'l, ZADZWOŃ? 111prllftłllłl•

Domaniewice, restauracja „U Pana Tadeusza", tel. (046) 838 36 46, 0607 930 234
OKRĘGOWA SPóŁDZIELNIA MLECZARSKA

W LIKWIDACJI
95-015 Głowno ul. Chopina 1

OGŁASZA SPRZEDAŻ;_

„

VEKA,DECEUNINCK
> okna ciachowe i gospodarcze

> drzwi - bogaty asortyment
> rolety, żaluzje, vericale > moskitiery
> NOWOŚĆ: rolety orientalne
OKNO VEKA 034/035 1465x1435 - 535 netto

Łowicz 1

!

Nowy Rynek 8, tel./fax (046) 837-90-69

1. nieruchomości położonej w Popowie
Głowieńskim o pow. 0,0762 ha oznaczonej
w ewidencji gruntów numerem 191.
Cena wyjściowa 5.000 zł
2. wytwornicę kostek lodu
Cena wyjściowa 1.500 zł
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się w siedzibie
GR-55
Spółdzielni w dniu 27.07.2004 r. do godz. 11.00.

nowy

ŁOWICZANIN

21

22 .07 .2004 r.

DLA SWOICH
Zasługi Władysława

Grabskiego dla łowickiego rolnictwa
i oświaty ludowej przybliża Edward Lebioda

Po przeczytaniu pięknie wydanej książki
profesora SGGW Zygmunta Józefa Przyche·dzenia - „Władysław Grabski -jego życie, praca społeczna, polityczna i naukowa" -Wydanej i promowanej na centralnej uroczystości
zorganizowanej 7 lipca 2004 r. w Borowie
przez Ogólnopolski i Powiatowy Komitet Obchodów Roku Władysława Grabskiego, postanowiłem zgłosić swoje uwagi.

liksa Kaźmierskiego z Guźni 36-morgowe z uprawą
2 mórg buraków cukrowych i hodowlą 7 koni i 24~
bydła Rozdrobnienie gospodarstw do 6 mórg uznawał
za ,,nowoczesne niewolnictwo". Księżacy takich nazywali „dziadokami".
Władysław Grabski na bazie „Ustawy nonnalnej dla
drobnych spółek rolnych" zatwierdzonej przez Dmnę
12 XI 1902 roku, zorganizował z pomocą probosz.cz.a
z Chruślina J. Zdanowicza, w najbogatszej wsi Bocheń
Spółkę Rolną Udziałową (od 5 do IOO rubli), W-osobową.. Podobną Spółkę (22-osobową) włościańską 2 miesiące później, w 1903 r. zorganizował w Różycach Jakub Kakietek, właścit:iel folwarku Osiek.
Z powodu oddalenia tych wsi od stacji kolejowej,
w 1904 r. spółki te połączono i utworzono pierwszą
w guberni warszawskiej Powiatową Spółkę Rolną
Udziałową, jako stowanyszenie rolniczo-handlowe.
Prowadzono hurtowe zaopatrzenie rolników w narzę
dzia rolnicze, nawozy sztuC7lle, nasiona siewne i zwierzęta zarodowe. Hurtową sprzedaż po cenach niższych
niż w składach prywatnych prowadzono bezpośred
nio z wagonów, później obok rampy kolejowej utworzono bazę magazynową przy ul. Wjazdowej. W roku
1911 Spółka zbankrutowała w konkurencji z handlem
prywatnym i na skutek defraudacji, ale niedobór 1300
rubli uregulowali z własnych zasobów W. Grabski oraz
J. Kakietek, a bazę i działalność handlową przekazano
Warszawskiemu Syndykatowi Rolnemu.
ładysław Grabski jako działacz Narodowej Demokracji iposełdoDwny(1905-1912), w 1909·
roku zorganizował Łowickie Towarzystwo Rolnicze,
do którego ze spółki włościańskiej przeszło 300 zamożnych rolników udziałowców, 45 właścicieli ziemskich i dzierżawców folwarków państwowych oraz
3 proboszczów. Prezesem Towarzystwa Rolniczego
do 1914 r. był Władysław Grabski, a do zarządu wchodziło 3 właścicieli ziemskich (St Grabiński i Wilkoszewski), 2 proboszczów (Zalewski z Chruślina i Niemira z Łowi~) oraz 6 włościan, w tym T. Kurczak
z Ostrowa. Łowickie Towarzystwo Rolnicze-posiadało

zasługach Władysława Grabskiego dla łowickiego
rolnictwa na str. 9 zapisano nie-zgodnie z prawdą
„organizowanie rolników p11.ejawiało się założeniem
KółlcaRolniczegowBocheniuw 1903r„(...). W 1905r.
utworzył on pierwsze w byłym zaborze rosyjskim
włościańskie Towarzystwo Rolnicze w Łowiczu".
Ponieważ dziejiutV łowickiego rolnictwa, jako Księ
żak i emerytowany nauczyciel zawodu w szkole rolnicz.ej w Dąbrowie Zduńskiej od 1957 r. interesuję się od
1940 r. i udało mi się na Krajowy Zjazd Towarzystw

O

RegionalnychzorganizowanywŁowiczu22-24Cl.elWca

1998 r. przez Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze,
opracować skromną książecikę ,,Łowickie rolnictwo
i ogrodnictwo od XIV do XX wieku", wydaną przez
Urząd Wojewódzki w Skierniewicach w nakładzie
250 egz., chcę w skrócie przypomnieć źródłowo udokumentowane zasługi Władysława Grabskiego dla ło
wickiego rolnictwa i oświaty ludowej od 1902 do 1930

W

roku.
Władysław

Grabski, jako wzorowy rolnik i ekono-

ustalił odn;bność społeczno-agrarną Księstwa
Łowickiego w porównaniu do sąsiednich powiatów folwarczno-pańszczyźnianych. Łowiccy włościanie
w 1899 r. zachowali 69,8% własności ziemi, podczas
gdy w Królestwie Kongresowym średnio 43, I%,

mista,

a w powiecie kutnowskim zaledwie 22,2% oraz gospodarstwa średnio 22-morgowe.
W swej książce z 1909 r. ,,Historyja Towarzystwa
Rolniczego"jakowzi>rpodawałgospodarstwawłościań

skie Walentego Bogusza z Malszyc 56-morgowe i Fe-

Europejska

a

DRZWI

mm mm

®

r;!]!J

PROMOCJA

W

zprezydentemlgnacymMościckimw.otwarciutejszko
ły oraz Ogniska Księżackiego w Złakowie Kościelnym
i wmurowaniu kamienia węgielnego pod budowę Donru
Ludowego w Zdunach. Budowę ukończono w 1931.

Edward Lebioda

Oświadczenia maiątkowe
godnie z wcześniejszą zapowiedzią publikujemy
wójtów i przewodriiczących rad gmin, którzy nie dysponowali kopią
tych dokumentów po złożeniu ich do Łódzkiego Urzę
du Wojewódzkiego. Oświadczenia radnych z tych gmin
były już zamieszczane na naszych łamach.
Andrzej Jagura - wójt gminy Bolimów ma zgromadzone środki pieni~e w wysokości 15 tys. zł.
W swoim oświadczeniu wymienia dom o powierzchni
11 Om2 wartości IOO tys. zł oraz mieszkanie o pow. 120
m2 wartości I OO tys. zł - obie nieruchomości są wspólnotą majątkową.. Jest właścicielem zabudowanego gospodarstwa ogólnorolnego o powierzchni 28,65 ha,
z którego osiągnął przychód 30 tys. zł, dochód - 1Otys.
zł. Dochód wójta z tytułu wynagrodzenia wyniósł
I ()<).830, I 5 zł brutto. Ponadto posiada dwa samochody
osobowe-Citroen Berlingo z 1999 roku oraz Volvo 850

Z

oświadczenia majątkowe

z 1995 roku, ciągnik John Deerez 2000rokuorazsprzęt
rolniczy. Zobowiązania pieniężne to rolniczy kredyt
nawozowy w wysokości 9 tys. zł oraz kredyt na zakup
ciągnika- I OO tys. zł.
Stanisław Linart - przewodnicz.ący rady gmiuy
Bolimów użytkuje gospodarstwo o powierzchni 55 ha
wartości 450 tys. zł z budynkami - miesikalnym, magazynowym, oborą, szopą, Z tej powierzchni 24 ha stanowi własność, 31 ha to dzierżawa.. Z tytułu prowadzenia gospodarstwa osiągnął przychód 160.000 zł, dochód - 28.000 zł, natomiast z prowadzonej działalności
gospodarczej przychód wyniósł 41.551 zł, a dochód 6.500 zł. Z tytułu pracy w Radzie Nadzorczej Banku
SpółdzielczegowSkiemiewicachosiągnąłdochód-3388
zł, ryczałt przewodniczącego rady gminy wyniósł 8.400
zł. Zobowiązania pienii:;żne pI7.eWodniczącegoopiewają

na 17.500 zł - jest to kredyt suszowy.
Zenon Kaźmierczak -wójt gminy Kiernozia ma
zgromadzone środki pienięźne w wysokości 5 tys. zł,
2

użytkowana rolniczo, a nabyta została na własność od

I
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chanowskim i płockim. Umieścił również w języku rosyjskim tekst ustawy i wzory pism do Ministerium
Oświaty dotycz.ące wniosków i podań o budowę szkół
ludowych. Solidne budynki tych szkół stoją (nieczyn-·
ne) między innymi w Świeryżu, Małszycach i Lisiewicaclt
Wybuch i ttwanie wojny światowej w latach 19141918 przerwały działalność w Łowickim W. Grabskiego i K. Rybackiego na skutek ich wyjazdu do Rosji
i aresztowania przez Niemców w 1918 r.
wyborach do Sejmu 26 stycznia 1919 r. Włady
sław Grabski, kandydujący z Listy Ludowo-Narodowej, cieszący się autorytetem zarówno w mieście,
jak i na wsi powiatu łowickiego, uzyskał rekordową
ilość głosów w pow. łowickim: 14.061 i został posłem,
a później ministrem i premierem. Następny wybrany
poseł, Teofil Kurczak z listy PSL „Wyzwolenie", bardzo popularny na wsi łowickiej, uzyskał 8.916 głosów
- głównie ze wsi. Jako poseł, premier i minister wspierał
Grabski Jadwigę Dziubińską, a PSL w powiecie łowic
kim w realizacji ustawy z 9 VII 1920 o ludowych szkołach rolniczych.. W efekcie powstała w 1925 r. Sikoła
Rolnicza Męska na Blichu, a w 1930 Powiatowa 'Żeń
ska Sikoła Rolnicza im Jadwigi Dziubińskiej w Dąbro
wie Zduńskiej. 30 V 1930 r. uczestniczył wspólnie

~r;;::==:;~~=~====;;;;,;~ . działkęrołnąniezabudowanąopow.2200m ,którajest

Jakość!

.tenazyt.pl

w Borlru Mysłakowskim 27 ha pole doświadczalne
i prowadziło doświadczenia nawozowo-odmianowe pod
kierownictwem Eugeniusza Detkusa, zatrudniało 2 instalatorów, którzy w okresie letnim prowadzili poletka
doświadczalne, konkursy budowlane i organizowali
wystawy rolnicze. Wyniki doświadczeń publikowano
w wydawanym przez działacza Narodowej Demokracji Karola Rybackiego (1888-1935) ,,Łowiczaninie".
Ukazywały się w gazecie artykuły informacyjne o powstawaniu i działalności od 1911 r. Kółek Rolniczych.
W 1912 było ich 4 (Złaków, Chruślin, Świeryż i Domaniewice), w 1913 - 11, w tym Kółko Rolnicze w Bocheniu. W 191 Or. wydano „Kalendarz Ziemi Łowickiej".
W zimie organizowano sikolenia rolnicze i kursy.
a skutek rusyfikacji szkół początkowych do 1905
r. była wśród włościan niechęć dą sikół, tylko
religii w kościele moźna było uczyć po polsku. Po przegranej wojnie japońskiej w 1905 r. władze rosyjskie
zezwoliły na nauczanie w j~ polskim w szkołach
początkowych i wtedy nastąpił na wsi -zryw oświaty.
W gminie Bąków z siedzibąw Zdunach z inspiracji Wła
dysława Grabskiego w 1911 roku podjęto jako w pieiw87..ej w guberni warszawskiej uchwałę o powszechnym
nauczaniu i budowie murowanych budynków szkolnych
z dużą izbą szkolną i mieszkaniem dla nauczyciela z wykorzystaniem 50"/o dotacji rządowej (2000 rubli).
Władysław Grabski na bazie sukcesu tej gminy opracował w 1913 r. książecikę „O upowszechnianiu oświa
ty i zakładaniu sikół ludowych" z informacją, że
w 1912 r. inicjatywę podjęły gminy w powiatach cie-

GŁOWNO,

ul. Wysoka 5

tel. (IM2) 71 92 303

~CZĘŚCI DO MASZYN ROLNICZYCH:
./OPONY do ciągników i maszyn rolniczych
./PASKI KLINOWE
./ŁOŻVSKA
./AKUMULATORY
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MOŻLIWOŚĆ DOROBIENIA CZĘŚCI NA MIEJSCU I
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Tylko my pomalujemy Twoje okna na dowolny kolor-BEZ OOPł.ATY!
UWAGA! Promocja dotyczy lakierowanych okien PCV na zamówienie
i trwa do końca lipca 2004 r.

GR-56

Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Wójt jest
też właścicielem domu o pow. 270 m2 wartości 150 tys.
zł. Z tytułu wynagrodzenia osiągnął dochód 80.291,59
zł, ze sprzedaży samochodu CC - IO.OOO zł. Jest wła
ścicielem Skody Fabia rok produkcji 2003. Zobowią;z.a
nia pieniężne to kredyt odnawialny w PKO BP w Ło
wiczu w wysokości 15.000 zł .
Stanisław Andrzej Stańczk - przewodniczący
rady gminy Kiernozia ma dom o powierzchni 150 m2
wartości 100 tys. zł, gospodarstwo wielokierunkowe
o pow. 7,46 ha wartości 170 tys. 2ł z budynkiem inwentarsko-składowym, składowym i garażami. Z tytułu prowadzenia gospodarstwa osiągnął przychód 6.000 zł, dochód - 2.000 zł, dieta pI7.eWodnicz.ącego to 7.938 zł.
- - - - - - - - - - - REKLAMA -

PRODUCENT

ŁOWICZ, UL. POWSTAŃCÓW 10 G TEL/FAX 0461830-20-78
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• Dostarcza na miejsce w promieniu 40 km wszystkie potrzebne urządzenia w cenach
hurtowych wymagane do instalacji centralnego ogrzewania, wody i kanalizacji.
• Hurtownia zapewnia jednocześnie wykonawstwo przez doświadczonych
instalatorów w cenach konkurencyjnych.
• Na materiały i usługi wystawiana jest faktura VAT.
• Hurtownia zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

~:::c:

Zamówienia telefonicznie lub faxem na adres: PHU DOMITECH oddział sprzedaży
Mysłaków (przy trasie Łowicz - Skierniewice). TelJFax (o46) 837-61-09
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R-870

Stropy Teriva do 7,80 • Bloaki betonowe
• pustaki śdenne • ogrodzenia betonowe
• kręgi • przepusty • płyty drogowe YOMB
• belki naaproiowe
HURTOWA SPRZEDAŻ
MATERIAŁOW BUDOWlANYCH
• Ytong • Suporek • cegła Plecewice
cegła klinkierowa • stal • wyroby hutnia
• blachy dachowe (szwedzkie SAAB)
• alucynk • cement • wapno • inne
Dowóz, rozładunek HDS

ii

./

Całoroczna sprzedaż

DETALICZNA i HURTOWA
./ Bardzo szeroki wybór
zniczy i wkładów
./Atrakcyjne
obniżki cen

na wybrane wzort;i:
przy ul.

Długiej

Złak6w Borowy 24 k/Zdun

BLl/POL

21

- cegła plece~icka -. ~ 01;,t
- klinkiery
llo\01-~01..0
- cement
o0
Ili
- wapno
;;f
Ponadto:
_ stal
'55~ nawozy, otręby,
_ deski
;r~
śruta sojowa,

ZAPEWNIA:
• ATRAKCYJNE CENY
• SZEROKI ASORTYMENT
• FACHOWĄ OBStUG'

- krokwie
Dąbkowice
~

ć'l

q;r

Łowicz,

ul. Blich 20, tel. (046) 837-48-72

PPHU „MEBEL PROJEKT"
SZAF WNĘKOWYCH itp.
ŁOWICZ, UL. NAPOLE9ŃSKA 12, tel. (046) 837-35-18

SKR Kocierzew Pin., (046) 838-48-28

R-91 4

I

(wjazd od ul. Klickiego, za stacją CPN)
Czynne w godz. 9 -

rzepakowa

Górne 44, (046) 838-90-46

tel./fax (OA6) 839-13-85, 838-72-12
0601-303-235

PRODUCENT MEBLI KUCHENNYCH, BIUROWYCH,

słonecznikowa,

SK1tPta$lttfctrt, · ~nj 8384'H9-....,

•
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17, sobota 9 - 14

KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE I ARANŻACJE WNĘTRZ
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Wakacyjna Akcja „LATO

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

22.07 .2004 r.
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nowy WWICZANJN

OSIR '2004"
Piłka nożna

•

- „Liga Osiedlowa" rocznik 1991

Pewne zwycięstwo Powersów
Lowi~

15 lipca Tizeci już turniej piłki
dla drużyn z rocznika 1991 i młod
szych, rozgrywany tym raz.em w ramach
akcji ,,Lato z OSiR '2004" odbył się ponownie na stadionie łowickiego OSiR
ROCZNIK 1993 i młodsi:
Do rozgrywek zgłosiło się aż 12 ekip,
ale dwie z nich odbiegały wyraźnie wiekiem
od pozostałych i stąd zarządzony został
dwumecz czwartoklasistów. Zwycięzcami
okazali się młodzi gracze Korony, którzy
dwukrotnie pokonali Czarne Smoki.
•CZARNE SMOKI-KORONA 1:4;
br.: Wiecbno-Pawlak 3 i Mateusz Cieślicki.
• KORONA-CZARNESMOKI2:1;
br.: Pawlak 2- Podleśny.
I. Korona Łowicz
2 6 6-2
2. Czarne Smoki
2 o 2-6
ROCZNIK 1991-92:
W grupie starszej zagrało 1Odrużyn, które rozegrały elimin~e w trzech grupoc~
a zwycięzcy awansowali do trzydrużyno
wego finału. Najlepszym okazał się Power.
GRUPA A:
nożnej

•SZVBKIEGWIAZDY-ŻÓLTKIO:l;

W tegorocznym crossie rowerowym wystartowało dwunastu uczestników, którzy rywalizowali w trzech konkurencjach: jazda żółwia, jazda indywidualna na czas i wyścig z wyrównaniem.

. Cross rowerowy

WOLNO • SZYBKO • SZYBKO

Łowicz, 16 lipca. Kolejną wakacY.iną
• Jama indywidualna na czas:
_
imprez.il sportowo-rekreocY.iną w ramoch
Kolejną próbą była jazda indywidualna
akcji ,,Lato z OSiR '2004" był cross rowero- na czas na dystansie 1OOO m. Najszybszym.
wy, który rozgrywany był na trasie byłego był Łukasz Wypych, który o ponad setoru motocrossowego. Tym razem w waka- kundę wyprzedził Artura Klimkiewicza
cY.inej wzięło udział dwunastu zawodników, i o pięć sekund Marcina Podrażkę.
którzy wystartowali w trzech konkurenl. Łukasz Wypych (GP 2)
1:35,18
cjach: ,jeździe żółwia",jeździe indywidual- 2. Artur Klimkiewicz (ZSP I)
1:36,68
nej na czas oraz wyścigu z „wyrównaniem". 3. Marcin Podrażka (ZSP 4)
I :40,96
• .,Jama żółwia":
4. Rafał Hanysz (ZSP 4)
I :44,31
Najwolniej z najwyższej górki na Bło 5. Wojciech Grzejszczak (GP 2) I :57,26
nioch zjechał Marcin Podrażka, któremu 6. Stanisław Latoszewski (Łowicz) 2: I 0,56
udało. się tuż przed metą ustawić ,,stójkę"
7. Michał Karmelita (SP 1)
2: 14,59
i stąd najlepszy wynik. Podobny manewr 8. Patryk Walędziak (SP 4)
2:20,31
próbował zastosować Artur Klimkiewicz,
9. Michał Kołodziejczyk (SP I) 2:27,46
który jednak nie utrzymał się bez podpórki, 10. Małgorzata Kołodziejczyk (Pijar.) 2:32,59
a w drugiej już wolał nie ryzykować. Trze- I I. Magda Kołodziejczyk (SP 1) 2:49,93
cie miejsce zajął jadący z kontuzją ręki Ra- 12. Ewelina Wiankowska (SP I) 2:51,50
fał Hanysz.
• Wyścig z ..wyrównaniem":
1. Marcin Podrażka (ZSP 4)
3:38,62
Najbardziej widowiskową konkurencją
2. Artur Klimkiewicz (ZSP 1)
1:19,03 crossu rowerowego był wyścig z „wyrów3. Rafał Hanysz (ZSP 4)
0:57,75 naniem". Zawodniczki i zawodnicy wystar4. Łukasz Wypych (GP 2)
0:46,25 towali w odwrotntj kolejności do miejsc za5. Wojciech Grzejszczak (GP 2) 0:44,21 jętych w jedźcie indywidualnej na czas.
6. Michał Kołodziejczyk (SP 1) 0:35,00 Pierwsza wyjechała więc na trasę Ewelina
7. Stanisław Latoszewski (Łowicz) 0:33,59 Wiankowska, a ostatni - po 1:16 minuty
8. Michał Karmelita (SP 1)
0:28,90 wystartował Łukasz Wypych (GP 2 Ło
9. Patryk Walędziak (SP 4)
0:25,37 wicz).
10. Ewelina Wiankowska (SP l) 0:25,31
Teoretycznie więc każdy z uczestników
11. Magda Kołodziejczyk (SP 1)
tego wyścigu miałjednakowe szanse na zwyMałgosia Kołodziejczyk (Pijarska)
ciey;two, ale jak się okazało pierwszy linię

Plażowa piłka

siatkowa - 2. turniej GP Skierniewic

Tym razem po~a podium
Skierniewice, 11 lipca. W pierwszym
turnieju N edycji Grand Prix Skierniewic
w plażowej piłce siatkowej znakomicie zaprezentowała się łowicka para mikstowa:
Katarzyna Dymek i Michał Kośmider.
Łowiczanie w czerwcowym turnieju zajęli
w rywalizocji nad zalewem ,,Zadębie" bardzo dobre trzecie miejsce. W drugich zawodach Kośmider zagrał wraz z Kamilem
Górskim, ale i tym razem nasz zespół
w półfinale priegrał z duetem z Głowna Marcinem Moszczyńskim i Andrzejem Lewandowskim. Głownianie wygrali aż 15:7,
a w spotkaniu o trzecie miejsce Kośmider Górski przegrali .z żyrardowanami - Łukaszami Drzewieckim i Olczakiem 15: 13. Na- tomiast w spotkaniu decydującym-o pieiwszym miejscu duet Mateusz Antoszewski

i Krzysztof Krocki (Puszcza

Mariańska)

pokonał parę Moszczyński ~

Lewandow-

ski 21:14.
W klasyfikacji generalnej po dwóch turniej ach prowadzą Marcin Moszczyński
iAndrzejLewandowski(Głowno)-44punk

ty, pIZcXl łowiczanami Michałem Kośmi
drem i Kamilem Górskim - 38 i Łukaszem
OlczakiemiŁukasz.emDrzewieckim(Żyrar

dów) - 36.
Kolejne zawody N Grand Prix Skierniewie rozegrane zostaną w niedziele 25 lipca
oraz 8 sierpnia, każdy z turniejów rozpocznie się o godz. 11.00.
Natomiast już w najbliższ.ą sobotę 24 lipca o godz. 11.00 na boiskach przy ul Błonie
- wwwiczu OObędz:ie"Się t!Y.eci turniej-Grand
Prix Łowicza.
(p)

a

mety minął trzynastoletni Michał Koło
dziejczyk (SP 1 Łowicz), za nim finiszował najlepszy w wyścigu indywidualnym
Wypych, a trzeci był Artur Klimkiewicz
(ZSP 1 Łowicz).
Koltjnernitjscazajęli: 4. Malgorzata Kołodziejczyk (Pijarskie GPKP), 5. Ewelina Wiankowska (SP 1 Łowicz), 6. Magdalena Kołodziejczyk (SP 1 Łowicz), 7.
Rafał Hanysz (ZSP 4Łowicz), 8. Marcin
Podrażka (ZSP 4 Łowicz), 9. Wojciech
Grzejszczak (GP 2 Łowicz), 10. Stanisław Latoszewski (Łowicz), 11. Michał
Kannelita (SP 1 Łowicz) i 12. Patryk
Walędziak (SP 4 Łowicz).
Paweł A. Dolińsld.

Piłka nożna

br.: Janus.
• SZVBKIE GWIAZDY -FC PEWNIAKIO:O
• ŻÓLTKI- FC PEWNIAKI 0:0
I. Żółtki
2 4 1-0
2. FC Pewniaki
2 2 0-0
3. Szybkie Gwiazdy
2 1 0-1
GRUPAB:
•AFERA Górki-KORABKA 0:1; br.:
Kosiorek.
• AFERA Górki - KASZANKA 0:1;
br.: Płacheta
•KORABKA-KASZANKA3:0(w.o.)
I. Korabka
2 6 4-0
2. Kaszanka
2 3 1-3
3. Afera Górki
2 O 0-2
GRUPAC• POWER - FC ORZESZKI 4:0;
br.: Janus 2, Sut i Rusek.
• FC ORLY - FC KOSTKA 1:1;
br.: Kołodziejczyk - Charążka
• FC ORZESZKI - FC ORLY 1:0;
br.: Białas.
• POWER - FC ORLY 3:0; br.: Sut,
Janus i Jóźwiak.
• FCORZESZK1-FCKOSTKA0:4;
br.: Pietrzak 2, Marszałek i Gręda

•POWER- FC KOSTKA 5:0; br.: Ja.
nus, Sut, Marcinowski, Sójkowski i Rusek.
1. Power
3 9 J2-0
2. FC Kostka
3 4
5-11
3. FC Orły
3 4
2-5
4. FC Orzeszki
3 3
I-!
MECZE FINAŁOWE:
•ŻÓŁTKI- KORABKA 2:0; br.: J~
nus i Plichta
• KORABKA-POWERO:O
• POWER-ŻÓLTKI 2:0; br.: Tomasz
Janus i Mirosław Jóźwiak.
I. Power
5 13 14-0
2. Żółtki
4
7 3-2
3. Korabka
4
7 4-2
4. FC Kostka
3
4 5-li
Kaszanka
2
3 1-3
Pewniaki
2
2 0-0
7. FC Orły .
3
4 2-5
Szybkie Gwiazdy
2
I
0-1
Afera Górki
2
O 0-2
IO. FC Orzeszki
3
3 1-8
Zwyciey;ka ekipa Powersów grała w skła.
cizie: Jarosław Rusek - Mirosław Jóźwiak,
Michał Marcinowski, Dawid Sut, Tomasz
Janus, Tobiasz Sójkowski i Dawid Plichta
TABELA PO 3. TURNIEJACH
I. Afera Górki
9 14 19-6
2. Power
5 13 I4-0
3. Korabka
8 11 6-10
4. Ptaszniki
3
9 7-0
5. Zatorze
5
8 8-3
6. Żółtki
4
7 3-2
7. FC Kostka
6
8 7-10
8. Pędzące Gwiazdy
3
4 7-5
9. FC Orly
3
4 2-5
1O. Kaszanka
2 3 1-3
11. Niepokonane Orły
3 3 4- I
12.FCOrzeszki
3
3 1-8 1
13. FC Pewniaki
2
2 0-0
14. Szybkie Gwiazdy
2
1 0-1
15. Kidlerki
2
1 2-5
16. Gang Uliczny
I
O 0-1
17. Złota-6
I
O 1-6
I~· Pędzące Jaguary
2
O 0-12
Ostatnie dwa turnieje rocznika 1991
i młodszych rozegrane zostaną w następui
jących terminach: we wtorek 3 sieipnia (lx>
isko SP 7 Łowicz na os Bratkowice) ora
w środę 25 sieipnia 2004 roku (boisko SP
Łowicz, ul. Stanisławskiego).

- „Liga Osiedlowa" rocznik 1988 i młodszych

Tym razem Wystaiqcy Korzeń
Łowicz,

15 lipca

Jedenaście zespołów

wzięło udział w turnieju piłki noinej roczni-

ka 1988 i młodszych, który rozgrywany
był w ramach Wakacyjnej Akcji „Lato
z OSiR 2004". Tym razem zespoły rywalizowały na stadionie OSiR, a zwycięzcami
zostali zawodnicy Wystającego Korzenia
GRUPA A:
• KLUB PĘKNIĘTEGO JEŻA SKWARKI 1:0; br.: Błażej Pełka.
•KLUBPĘKNIĘTEGOJEŻA-PER

SKIE KOZŁY II 1:0; br.: Koniutis.
•SKWARKI- PERSKIE KOZŁY II
3:0(w.o.)
I. Klub Pękniętego Jeża
2 6 2-0
2. Skwarki
2 3 3-1
2 o 0-4
3. Perskie Kozły II
GRUPAB:
• DRU-ŻYNA Z TUSZYNA-ZRYW W drugim turnieju piłki nożnej rocznika 1988 rozegrano czternascie
Wygoda 3:0; br.: Ciężki 2 i Grochowski.
• DRUŻYNA Z TUS~A - FC spotkań, a triumfował team WystaTRUTNIE 2:3; br.: Ciężki i Wojda- Rogala jącego Korzenia.
(samobójcza), Kołodziejczyk i Grabowicz.
• PERSKIEKOZŁYI-AZ.SSIEKIE
•FCTRUTNIE-ZRYWWygodaO:O
RA-PD.A 0:3 (w.o.)
l. FC Trutnie
2 4 3-2
I. AZS Siekiera-Piła
2 4 4-1
2. Drużyńa z Tuszyna
2 3 5-3
2 2 J. J
2. Okrutne Maszyny
3. Zryw Wygoda
2 1 0-3
3. Perskie Kozły I
2 1 0-3
GRUPAC:
GRVPAD:
•OKRUfNEMASZł'NY-PERSKIE
•WYSTAJĄCY KORZEŃ - ZATOKOZŁYIO:O
• OKRUTNE,MASZł'NY -AZ.SSIE- RZE 2:0; br.: Krornski i Wróbel.
I . 3 .2.0
KIERA-Plł,A·l:ł; br~: Gajewski--Drąży .J.. Wy&tający KoFZeń - 2. Zatorze
1 O O· z'
kowski.

MECZE PÓŁFINAŁOWE:
•KLUB PĘKNIĘTEGO JEŻA-W\
STAJĄCY KORZEŃ 1:3; br.: Krukowsk
- Brzózka 2 i Wróbel.
•FCTRUl'NIE-ZBSIEKIERA-PIU
1:2; br.: Dziuda - Drążykowski i Patry!
Patos.
MECZ O 3. MIEJSCE:
•FCTRUTNIE-KLUBPĘKNIĘTE

GO JEŻA 1:1, w rzutach karnych 3:2
br.: Zaręba - Fortuński.
MECZ O 1. MIEJSCE:
•WYSTAJĄCYKORZEŃ-ZBS

KIERA-PD.A 1:0; br.: Brzózka.
I. Wystający Korzeń
3 9 6-1
2. AZS Siekiera-Piła
4 7 6-3
3. FC Trutnie
4 5 5-5
4. Klub Pękniętego Jeża
4 7 4-4
5. Skwarki
2 3 3-1
Okrutne Maszyny
2 2 1-1
Drużyna z Tuszyna
2 3 5-3
Zatorze
1 O O- 2
9. Perskie Kozły I
2 1 O-3
Zryw Wygoda
2 I 0-3
Perskie Kozły II
2 O 0-4
Zwyciey;ka drużyna Wystającego Ko
nia grała w składzie: Kromski, BIZó
Wróbel, Imiołek, Górowski i Miodek.
Koltjny tumitj piłki nożnej rocznika 19
90 odbędzie się na stadionie OSi .
w środę 11 sieipnia oraz na boisku na
rzu we wtorek 24 sieipnia... . - - -

nowy
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- 1., 2., 3., 4. i 5. kolejka Bielawskiej Ligi PN Sześcioosobowej

PROWADZĄ
Bielawy, 27 czerwca oraz 34 i 10-11
lipca. Prezes Victorii Bielawy - Marek
Charucki już po raz ósmy podjął się organizacji Bielawskiej Ligi Piłki Nożnej Sześcioosobowej, a tym razem w turnieju rywalizuje tym razem dwanaście zespołów.
Podobnie jak. w latach poprzednich turniej
prowadzony jest systemem ,,każdy z każ
dym", ale klasyfikacja zespołów odbywa
się, wzorem koszykarskiej ligi NBA,
w dwóch grupach. W fazie finałowej rozegrane zostaną półfinały ,,na krzyż" oraz
mecze o poszczególne miejsca. Na razie na
czele zespoły z Walewic Speed- w grupie A
oraz Brooklyn - w grupie B.
I. kolejka:
•PIECZARKA Waliszew-PWMIEŃ
Piotrowice 4:2 (0:0); br.: M. Kurc7.ak 3
(7, 9i 28) iA. Wódka(22)-R Holewa(23)
i A. Słomski (26).
• BA-MI Bielawy - CYGAN Bielawy
2:0 (0:0); br.: K. Janikowski (24) i A Legęncki (30).
• WARRIORS Bielawy - OLDBOY
Bielawy 2:0 (2:0); br.: P. Kociak (14)
i P. Grzegory ( 18).
• BROOKLYN Walewice - SOKÓŁ
PopówO:O
• SPEED Walewice - MROGA WaltS7.eW 3:0 (0:0); br.: Ł. Szloser 3 (22, 24 i 27).
• MANHATIAN Wyskoki - ISKRA
Zgoda 5:1 (3:0); br.: A. Wołowiec (5),
D. Tomczyk 2 (10 i 12), A Rubacha (29)
i A Wojciechowski (37) - M. Kołodziej
czyk (39).
2. knlejka:
• WARRIORS Bielawy- MANHATTAN Wyskoki 3:1 (1:0); br.: P. Kociak 2
(15 i 32) i M. Sibielak(37)-J. Lenart(35).
•SPEED Walewice - CYGAN Bielawy 3:1 (1:1); br.: Ł. Szloser 2 (2 i 23)
i M. Kierzkowski (27)- J. Walcz.ale (12).
• BROOKLYN Walewice - PŁO
MIEŃ Piotrowice 4:0 (2:0); br.: P. Chmurski (1 ), P. Oswald (20), M. Werwiński (22)
i M. Jakubowski (36).
• PIECZARKA Walisr.ew - SOKÓŁ
Popów 3:1 (2:0); br.: M. Pietrzak (16),
M. Kurczak (19) i A Wódka (39)- K Sujczyński (23).
• OLDBOY Bielawy- ISKRA Zgoda
4:1 (2:1); br.: RChudy(4),Z. Pietrzak(l8),
dok. ze str. 24

ZESPOtY ZWALEWIC

M. Hamera (24) i M. Małasiński (35) W. Michalak(l5).
•BA-Ml Bielawy-MROGA Waliszew
0:2 (0:1); br.: J. Rudzki (8) i D. Molicki (27).
3. knlljka:
• BA-MI Bielawy - PŁOMIEŃ Piotrowice 5:0 (w.o.)
•WARRIORSBielawy-CYGANBi~

lawy 3:0 (1:0); br. : J. Rutkowski (12),
A Białas (23) i M. Rutkowski (27).
• SPEED Walewice-SOKÓŁ Popów
6:2 (2:0); br.: Ł. Szloser 4 (4, 13, 35 i 37),
R Redzisz (31) i M. Bilski (39)- S. Łukasik
(30) i T. Ptasiński (33).
•BROOKLYN Walewice-OLDBOY
Bielawy 8:0 (4:0); br.: J. Bukowicz 2
(9 i 16), M. Paraszkiewicz 3 (11, 17 i 33)
i M. Jakubowski (35).
•ISKRA Zgoda-MROGA Walisr.ew
2:4 (1:2); br.: W. Michalak (I) i R Pastwa
(25) - D. Molicki (7), R . Leśniak (15)
i P. Walczak 2 (28 i 29).
• MANHATTAN Wyskoki - PIECZARKA Waliszew 2:2 (2:0); br.: D. Tomczak ( 12) i A Wołowiec.(130 - T. Białkow
ski (37) i M. Kurczak (38).
4. knlejka:
•SPEED Walewice- MANHATIAN
Wyskoki 6:0 (1 :O); br.: Ł. Szloser 5 (19, 31,
37, 39 i 40) i M.Bilski (32).
• ISKRA Zgoda - PŁOMIEŃ Piotrowice 0:7 (0:4); br.: K. Dobrzyński (3),
M. Kubiak 4 (5, 7, 14 i 35) i R. Holewa 2
(25 i 33).
• WARRIORS Bielawy - SOKÓŁ
Popów 2:3 (1:2); br.: P. Kociak (150 i A
Białas(30)-S. Lukasik(40, T. Ptasiński(l 7)
i T. Leszczyński (39).
• PIECZARKA Waliszew - CYGAN
Bielawy 5:1 (2:1); br.: M. Kurczak 3 (14,
16 i 31) i D. Pietrzak 2 (23 i 39)- S. Królak
(13).
• BA-MI Bielawy - OLDBOY Bielawy 2:0 (2:0); br.: R Leśniak 2 (3 i 13).
•BROOKLYN Walewice- MROGA
Walis7.ew 5:0 (3:0); br.: M. Jakubowski 2
(7 i 15), M. Werwiński (11), P. Werwiński
(32) i J. Bukowicz (37).
5. knlljka:
•ISKRA Zgoda-SOKÓŁ Popów 0:3
(0:1); br.: H. Pakuła (8), T. Ptasiński (27)
i K Sujczyński (34).

• BA-MI Bielawy - MANHATIAN
Wyskoki 1:1 (1:1); br.: R Leśniak(12)-D.
Tomczyk (7).
• SPEED Walewice - OLDBOY Bi~
lawy 5:1 (2:0); br.: Ł. Szloser 2 (9 i 26),
M . Bacherka (15), samobójcza (24)
i M. Bilski (25) ~ Z. Pietrzak (27).
• WARRIORS Bielawy - PŁOMIEŃ
Piotrowice 1:O (1 :O); br.: M. Rutkowski (7).
• MROGA Waliszew- PIECZARKA
Wałiszew 0:2 (0:2); br.: P. Ka=rowski 2
(2 i 8).
• BROOKLYN Walewice - CYGAN
Bielawy 6:0 (3:0); br.: M. Jaltubowski (3),
J. Bukowicz 2 (14 i 24), M. Paraszkiewicz
(15), P. Werwiński (31) i P. Oswald (33).
GRUPA A:
I. Speed Walewice
5 15 23-4
2. Pieczarka Waliszew
5 13 16-~
3. Ba-Mi Bielawy
5 10 10-3
4. Płomień Piotrowice
3 9-14
5
5. Cygan Bielawy
o 2-19
5
6. Iskra Zgoda
o 4-i3
.5
GRUPAB:
I. ]rooklyn Walewice
5 13 23-0
2. Warriors Bielawy
5 I O 11-4
,3. Sokół Popów
5 7 9-9
4. Mroga Waliszew
5 6 6-12
5. Manhattan Wyskoki
5 5 9-13
6. Oldboy Bielawy
5 3 5-18
Najlepszym strzelcem jak dotąd pozostaje Łukasz Szloser (Speed), który zdobył już 16. goli. W czołówce klasyfikacji
strzelców są także: strzelec 8. bramek Maciej Kurczak (Pieczarka), po 5 zdobyli: Jacek Bukowicz (Brooklyn) i Mariusz Jakubowski (Brooklyn), a po 4:
Piotr Kociak(Warriors), Mariusz Kubiak
(Płomień), Paweł Oswald (Brooklyn),
Marcin Paraszkiewicz (Brooklyn) i Dominik Tomczyk (Manhattan).
Paweł A. Doliński

•
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- 3. kolejka ligi Zduńskiej Ligi Oldbojów

.Księiak punktuie bez gry
Zduńska Dąbrowa, 18 lipca. Jedyną
drużyną rozgrywek, która ma na koncie kom-

plet ligowych punktów jest łowicki Księ
Ekipa Krzysztofa Jędrachowicza
zainkasował tym razem punkty bez gry. Zespół zŁażnik miał kłopoty z zebraniem skła
du na ten mecz i kapitan Iskry wolał oddać
walkowera niż narażać się na wysoką porażkę. Sporo emocji towarzyszyło meczowi PSS Społem i Batmana W pierwszej
połowie lepsi okazali się „piwiarze", a po
przerwie wydawało się, że któraś z kontr tej
ekipy zakończy się drugim golem. Okazało
się jednak, że po celnym strzale z rzutu
wolnego Ryszarda Krawińskiego ,,Społemowcy'' uratowali choć jeden punkt. Aż
żak.

siedemgolipadłonatomiastwmeczuFortu

ny i Old-Daru, ale ze zwycięstwa cieszyli
sięjednak wiceliderzy rozgrywek.
3. knlejka:
•FORTUNAŁowicz-OLD-DARPla

cencja 4:3 (3:2); br.: L. Mycka, P. Kawecki,
T. Sławiński i J. Sochala- W. Guzek 3.
• PSS SPOŁEM Łowicz - BA<rMAN
Łowicz 1:1 (0:1); br.: Ryszard Krawiński Robert Kuleta
•ISKRA Łaźniki- KSIĘŻAK Łowicz
0:5(w.o.)

Piłka nożna

•OLDBOYZlakówBorowy-AGROMAŁowicz2:1 (2:0); br.: D. Kołaczyński i

P. Więcek - A Charążka
I. KsiężakLowicz (1)
3 9 14-4
2. Fortuna Łowicz (2)
3 6 15-8
3. Oldboy Złaków Bor. (4) 3 6
6-5
4. Batman Łowicz (5)
3 4
5-6
5. PSS Społem Łowicz (6) 3 4 4-6
6, Old-Dar Placencja (3)
3 3 5-5
7. Agroma Łowicz (7)
3 I
3-5
8. Iskra Łaźniki (8)
3 I
2-15
Liderem strzelców jest wciąż Paweł Kawecki (Fortuna), który ma już na koncie
sześć goli, a dwie bramki mniej strzelił Leszek Mycka (Fortuna). Po 3 bramki zdobyli: Witold Guzek (Old-Dar), Krzysztof
Jędrachowicz (Księżak) i Paweł Wię
cek (Oldboy), a po 2: Zbigniew Ambroziak (Old-Dar), Marek Borkowski (Księ
żak), RyS7Md Krawiński (PSS Społem) i
Marek Sochala (Fortuna).
W 4. kolejcewniedzielę25 lipcazagrają:
godz. 16.30: Iskra Łaźniki - Old-Dar Placencja, godz. 17.20: Fortuna Łowicz-Agroma
Łowicz, godz. 18.10: Batman Łowicz- Księ
żak Łowicz i godz. 19.00: PSS Społem
Łowicz - Oldboy Zlaków Borowy.
{p)

- 3. kolejka Zduńskiej Ligi Otwartej

Zorza 1detroni1owala Gaika

Jackowice, 17-181ipca Największąnie 4. SDiKO Śleszyo (4)
3 4
2-f
3. kolejki Zduńskiej Otwartej 5. Sąsiedzi Jackowice (7) 3 3
7-7
Ligi Piłki Nożnej była porażka liderów - pił 6. Mix Strugienice (5)
3 2
3-7
karzy PHU Gajek, którzy ulegli Zorzy Za- 7. Bratkowice Łowicz (6) 2 I
3-14
lesie I :3. Oba zespoły zamieniły sięjuż miej- 8. Górki Łowicz (8)
3 O 1-15
scami, a na trzecim miejscu wciąż główny
Po trzech kolejkach w klasyfikacji strzelfaworyt do ostatecznego zwycięstwa - ców prowadzi Rafał Wojtysiak (PHU
łowicki Dagram-AT, który ma jednak roze- Gajek), który strzelił już sześć goli. Jedno
grane jedno spotkanie mniej od rywali.
trafienie mniej ma na koncie Grzegorz
3. knlejka:
Czerbniak (Dagram-AT), cztery razy
•PHU GAJEKBąków-WRZAZa bramkarzy rywali pokonywał dotąd Piotr
Sport w gminie Chąśno
lesie 1:3 (1:1); br.: M.Rutkowski -G. We- Traut (Górki), po 3: Grzegorz Durka
sołowski 2 i L. Jóżwiak.
(Dagram-A1), Przemysław Grzegory
• SDiKO WAŻYŃSCYŚleszyn- MIX (PHU Gajek), Mariusz Ochmański (SaStrugienice 0:0
siedzi) i Witold Żyto (PHU Gajek), a po 2:
Już po raz szósty już na Olimpii w Chą
• SĄSIEDZI Jackowice - GÓRKI Łukasz Jóźwiak (Zorza), Piotr Kowalśnie odbywa się wakacyjny turniej szóstek Łowicz 6:4 (4:2); br.: M. Ochmański 3, ski (Bratkowice), Jarosław Plichta (Dapiłkarskich. W tym roku cieszy się on du- P. Jankowski, P. Karasek i C. Guzek - gram-Al), Maciej Rutkowski (PHU Gażym zainteresowaniem- swój udział ~osiło P. Traut 3 i T. Pietraszewski.
jek), Tomasz Styszko (Dagram-AT)
w nim aż siedemnaście drużyn w trzech kate•DAGRAM-ATŁowicz-BRATKO i Grzegorz Wesołowski (Zorza).
goriach wiekowych uczestników. Do 12 roku WICE Łowicz przełożono na niedzielę
W 4. kolejce, która odbędzie się w nieżycia: 4 drużyny, od 12 do 15 roku życia - 7 25 lipca, godz. 10.50.
dzielę 25 lipca zagrają: godz. I 0:00: Dagramdrużyn, a szcić zespołów powyżej 16 roku
ZAiegły mecz 1. lwlejki:
AT Łowicz - Sąsiedzi Jackowice, godz.
życia. Piłkarze walczą o puchary kolejno
•DAGRAM-AT Łowicz- MIX Stru- I 0:50: Dagram-AT Łowicz - Bratkowice,
kołem przebiegał jednak pod dyktando ło według kategorii wiekowych: przewodniczą
gienice 5:1 (2:1); br.: G. Czerbniak 4 godz. 11 :40: Zorza Zalesie - Mix Strugieniwiczan, choć odczuwalne było już zmęcze cego rady gminy, dyrektora Gminnego Ośrod i T. Styszko - Papuga
ce, godz. 12:30: SDiKO Ważyńscy Śleszyn
nie zawodni}ców mocnymi treningami. Po- ka Kultury i wójta gminy Chąśno - Romana I . Zorza Zalesie (2)
3 9
7-2
- Bratkowice, a mecz PHU Gajek - Górki
winniśmy strzelićjuż do przerwy co najmniej Łazińskiego.
Rozstrzygnięcie turnieju prze- 2. PHU Gajek Bąków (I)
3 6 16-5
Łowicz został przełożony na piątek 6 sierptrzy gole i kontrolować przebieg gry- twier- widziano na koniec wakacji.
(tb) 3. Dagram-AT Łowicz (3) 2 6 12-4
nia na godz. 19.00.
PawelA. Doliński
dzi długoletni kierownik drużyny Andrzej
Miziołek. A sytuacji nie brakowało: słupki,
poprzeczki, ale zabrakło wykończenia . ..
Piłka nożna - 3. kolejka Zduńskiej Ligi Lokalnej
Dobrych sytuacji nie wykorzystali Robert
Wilk, Kociński, a po przerwie trzykrotnie
Krzysztof Skowroński i jak widać największe problemy będziemy mieli znowu
ze strzelaniem bramek. Jak dotąd brakuje
Jackowice, 17 Iipca. Dopiero w 3. kolej- (1:1); br.: K Znyk 2 i T. Janus- K Wolski 7 goli. Kolejne miejsca zajmują: 5 - Kamil
nam napastnika z prawdziwego zdarzenia ce Zduńskiej Ligi Piłki Nożnej Lokalnej iD. Białas.
Znyk (KS Bąków), 4-Artur Wolski (Potakiego na pewno trzeba szukać.
{p) (w której prawo gry mają tylko mieszkańcy
•LECH Złaków Kościelny- POWER gromcy), 3 -Artur Kosiorek (Lech), a po
gminy Zduny) ekipa Startu Złaków Boro- TEAM 4:0 (1:0); br.: A. Kosiorek 3 2: Rafał Antoniak (KS Bąków), Dawid
wy rozegrała swoje pierwsze spotkanie, iK. Gromek.
Białas (Strong), Rafał Bończak (Pogromale start do rozgrywek wypadł niezbyt do• POGROMCY - TKM Wiskienica cy), Krzysztof Gromek (Lech), Marek
brze. Zespół ten przegrał w nieoficjalnych 2:2 (2:1); br.: Tomasz Bończaki Artur Wol- Guzek (Bad Boys), Piotr Kośmider
derbach Złakowa Borowego z ekipą,,Złych ski - Karol Panek i Krzysztof Zakrzewski. (Lech), Sebastian Malinowski (Lech),
·ale mimo ogrania dwóch rywali w ostatniej Chłopców" i to aż 2:6. Po trzech kolejkach I. KS Bąków (I)
3 7 12:6
Damian Marciniak (Power Team), Kachwili jego strzał został zablokowany. Jesz. na prowadzeniu jest drużyna KS Bąków, 2. Lech Złaków Kośc. (2)
3 7 I 0:4 rol Panek (fKM), Paweł Pilich (KS Bą
czejednąbramkowąakcjęprzeprowadziłw która lepszym stosunkiem bramek wyprze- 3. Bad BQys Zlaków Bor. (5) 3 6 12:9
ków), Przemysław Workowski (Bad
88. minucie Grzegorz Cipiński, który na dza piłkarzy Lecha Złaków Kościelny.
4. Pogromcy (3)
3 4
8:6
Boys) i Krzysztof Zakrzewski (fKM).
przedpolu minął zwodem dwóch obrońców,
3. kolljka:
5. TKM Wiskienica (4)
3 4
W 4. kolejce, która zostanie rozegrana
6:9
technicznym podaniem obsłużył Szymo• START Zlaków Borowy - BAD 6. Strong Man (6)
2 O 3:6
w sobotę 24 lipca zagrają: godz. 15:00: TKM
na Wójcika, ale konstantynowski bram- BOYS Zlaków Borowy 2:6 (1 :2); 7. Start Złaków Borowy (8) I O 2:6 Wiskienica -Power Team, godz. 15:50: Lech
karz uratował swój zespół odważnym wyj- br. : W. Grzegory i R Grzegory - M. Guzek 8. PowerTeam(7)
2 O 2:9
Złaków Kościelny- Bad Boys, godz. 16:40:
ściem na trzynasty metr przed bramkę.
4, M. Guzek i P. Workowski.
W klasyfikacji strzelców prowadzi Mi- Pogromcy- Strong Man i godz. 17:30: Start
Paweł A. Doliński
• KS Bąków - STRONG MAN 3:2 chał Guzek (Bad Boys), który zdobył już Złaków Borowy - KS Bąków.
(pd)

Groią

spodzianką

wtrzech ligach

Na początek bezbramkowo
Działacze

Pelikana postanowili także
jakie poczynił Michał Kociński . Głównym jego atutem jest
przyjrzeć się postępom

fukt,iżwychowanekłódzkiegoŁKSjestjesz

cze młodzieżowcem (rocznik 1984),
a w Pelikanie niestety brakuje do tego napastników. „Nowymi twarzami" w ID-ligowej kadrze są ponadto podstawowi w ubiegłym sezonie zawodnicy zespołu juniorów
starszych Szymon Wójcik i Andrzej
Grzegorek (obaj rocznik 1985).
Trener gości - Witold Obarek, zaprezentował na bocznym boisku przy ul. Starzyńskiego całkiem ciekawy team i być może
jego zapowiedzi walki o awans dom ligi nie
są bezpodstawne. Mecz z IV-ligowym Sodok. ze str. 24

"Źli Chłopcy" lepsi w derbach

Napastnika na lekarstwo

Jedną z najładniejszych akcji tego meczu

:zainaugurował w 67. minucie Rembowski,
który pociągnął prawym skrzydłem, wypuścił swoją stroną Kaźmierczaka, a ten
dośrodkował wprost pod nogi Kocińskiego.
,,Elkaesiak"wziąłmocnyzamachi „. nietrafił
w piłkę. W 82. minucie znowu indywidua!na akcjąpopisal się Kalmierczak. Po podaniu Zwierza przyjął piłkę w polu karnym
tyłem do bramki, zdołał się do niej odwrócić,
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- przygotowania KS Pelikan do sezonu Ili ligi

„

Trener

Paweł

Kowalski

zabrał się

do pracy ze swoimi nowymi zawodnikami. PrZ.ez pierwszy tydzień łowi
c:zanie pracowali raz dziermie, a w dniach
12-23 lipca nasi piłkarze uczestniczą w obozie przygotowawczym, który ze względów
finansowych odbywa się na obiektach Pelikana i OSiR. Przerywnikiem w wytężonej
pracy był pierwszy mecz kontrolny z Sokołem Aleksandrów Łódzki. Była to zatem
pierws:za okazja dla ,,nowych" w Pelikanie
na zaprezentowanie swoich umiejętności.

przygląda się

Piłka nożna

jeszcze swojej nowej

Wpiątek wsamo południe

Podstawę defensywy stanowić

ma :znany
już z gry w naszym klubie Robert RzeCZY.cld. Ten doświadcz.ony 36-letni piłkarz
grał już w Łowiczu w sezonie 2002/2003,
a na swoim koncie Jlla nawet występy
w 54. meczach I ligi (strzelił w barwach
Z.agłębia Lubin IIzy gole). Grał też w Z.agłę
biu Wałbrzych, GómikuKonin, Hutniku Warszawa, Stali Rzeszów, Pogoni Sz.czecin, Stomilu Olsztyn, Lechii/Polonii Gdańsk, Koronie Kielce, Tłokach Gorzyce, Zagłębiu Sosnowiec, Jagiellonii Białystok, a w ostatnim
sezonie w KSZO Ostrowiec Świętokrzyski
i Pogoni Zduńska Wola. Jego przydatność
do gry jest niepodważalna.
Kolejnym obrońcąjest Artur Serocki
(rocznik 1971). Ten wychowanek klubu
z Płocka (Wisły, która później nazywała się
Petrochemią), w barwach swojego macierzystego klubu rozegrał 15 meczów w naszej
ekstraklasie, a późnitj występował w WKP
Włocławek, Jezioraku Rawa i przez ostatnie
lata w II-ligowej Arce Gdynia
Na prawej pomocy wysty>ił Waldemar Kruk (rocznik 1979), który praktycznie przez całą swoją piłkarską karierę zwią
zany był z Aluminium Konin (ma za sobą
epizody w Sparcie BrOdnica i Mieszko
Gniezno). O jego ewentualnej przydatności
będzie można jednak powiedzieć nieco wię
cej dopiero za kilkanaście dni, kiedy na treningach zgubi zbędne kilogramy.
dok na str. 23

drużynie.

ŁOWICZANIN

Piłka nożna - mecz Samorządowcy kontra Policja

NA POCZĄTEK BEZBRAMKOWO.

• PELIKAN Łowicz - SOKÓŁ Aleksandrów Łódzki 0:0
Pelikan (I połowa): Sowiński - Znyk,
Rzeczycki, Gawlik - Kruk, Styszko, Serocki, Wille, Talliński, Połeć - Kociński.
Pelikan (II połowa): Gospoś- Znyk (65 Cipiński), Rzeczycki, Szymon Wójcik- Rembowski, Walczak, Krzysztof Durka, Salamon, Plichta, Zwierz - Skowroński.
Łowicz, 14 lipca. Po krótkiej wakacyjnej
przerwie trener Paweł Kowalski szybko

nowy

Tradycjąjuż stał się rozgrywany w koń
cówce lipca mecz piłkarski pomiędzy drużynami policji i samorządowców. Już po
raz szósty w ten sposób obchodzone bę
dzie Święto Policji
Dotychczasowy bilans spotkań to dwa
zwycięstwa pracowników Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu (w pierwszym
i trzecim meczu - rok 1999 i 2001 ), dwa razy
wygrywali także radni powiatowi, miej<Jcy,
gminni oraz pracownicy jednostek samorzą
dowych (rok 2000 i 2002), a w ostatnim
meczu padł wynik remisowy. Po pięciu
meczach bilans więc remisowy - no, może

z minimalnym wskazaniem na stróżów prawa. Punkty: 7-7, bramki: 18-14.
Koltjny mecz rozpocznie sięjak zwykle
w samo południe jutro, w piątek 23 lipca,
a pojedynek ten rozgrywany będzie na stadionie łowickiego Pelikana przy ul. Starzyń
skiego 618.
(p)
Wyniki dotychcz.as rozegranych s.potkań:
1.1999.07.24: Policja-Samorządowcy 7:1(1 :0)
2. 2000.07.22: Samorządowcy-Policja 6:4 (3:4)
3. 2001.07.27: Policja-Samorządowcy 5:3 (2:3)
4. 2002.07.26: Samorządowcy-Policj a 2:0 (1 :0)
5. 2003.07.25: Policja- Samorządowcy 2:2 (! : l)
6. 2004.07.23: Samorządowcy- Policja '!!!

- przyg~towania KS Pelikan do sezonu Ili ligi

Napastnika na lekarstwo
•PELIKAN Łowicz- WLÓKNIARZ
Konstanty.nów Łódzki 2:0 (0:0)
1:0 - Marcin Kaźmierczak (54 kamy),
2:0 - Sebastian Zwierz (59).
Pelikan (I połowa): Sowiński - Styszko,
Rzeczycki, Gawlik - Kruk, Serocki, Dutka,
Wille, Talliński, Połeć (21 Rembowski) Walczak.
Pelikan (II połowa) : Sowiński (50 Gospoś) - Plichta, Rzeczycki, Znyk - Rembowski, Walczak (60 Grzegorek, 79 .cipiń
ski), Serocki, Wilk (63 Salamon), Kaźmier
czak, Zwierz - Kociński (72 Wójcik).
Łowicz, 17 lipca. Drugi mecz kontrolny
Pelikana pokazał, że nadal największym
problemem jest skuteczność. Trener Paweł
Kowalski konsekwentnie zestawia zespół
w ustawieniu 1-3-6-1, a chwilami wyglą9a
to nawet 1-5-4-1. Niestety nie widać w naszym składzie zawodnika, który podołałby
grze w , ,samotności" w linii ataku.
W pierwszej połowie na ,,szpicy" próbowany był Jarosław Walczak, po przerwie młody Michał Kociński, a w koń
cówce meczu Marcin Salamon (w skła-

dziezabrakłotymrazemKrzysztofaSkow·

rońskiego, który w meczu z Sokołem doznał

kontuzji stopy). Pomeczowa konklutrzeba natychmiast
znaleź.ć napastnika
W pierwszej połowie meczu z Włóknia
rzem Konstantynów zespół trenera Pawła
Kowalskiego spisywał się bardzo dobrze
w destrukcji (przez całe spotkanie podopieczni trenera Marka Dziuby nie stworzyli żadntj stuprocentowej bramkowej okazji na pokonanie naszych golkiperów), ale
z drugiej strony także i Pelikan nie miał czym
,,postraszyć". W tej fazie meczu zamykają
cy akcję Walczak główkował tuż ponad poprzeczką, później w 30 minucie po niezłym
dryblingu Waldemara Kruka ponad
bramką posłał piłkę Krzysztof Durka,
a minutę później z prezentu gości nie skorzystał Robert Wilk który nie trafił z trzydziestu do pustej bramki.
Nieco ciekawiej było natomiast po przerwie. Na boisku doszło do kilku zmian, ale
najwięcej do gry biało-zielonych wniósł
Marcin Kaźmierczak. 27-letni pomoczja

była następująca:

Prognoza pogody dla rejonu

Łowicza

nik jest wychowankiem Aluminium Konin,
który grał min. w Pogoni Słupca, Górniku
Kłodawa, Mieniu Lipno, a w ostatnim sezonie w Kolporterze-Koronie Kielce. Jego
umiejętności są na pewno spore, a atutami oprócz gry obiema nogami- doskonały przegląd sytuacji. Czy jednak dogada się w kwestii finansowej? Właśnie ten piłkarz w 50.
minucie :zdecydował się na strzał z naroźni
ka pola karnego, ale na miejscu był bramkarz
gości. W kolejnej akcji z prawej strony w
pole karne wpadł Tomasz Rembowski,
co prawda jego pierwsza próba strzału została zablokowana, ale przy powtórce futbolówka trafiła w rękęjednego z obrońców,
a sędzia Marcin Majer odgwizdał ,jedenastkę". Na strzał zdecydował się Kaźmier
czak, a mocno bita piłka zatrzymała się dopiero w siatce. Pi~minutpóźniej efektowną
akcją popisał się Sebastian Zwierz. Nasz
lewy pomocnik przejął piłkę wyprowadzaną
przez rywali, uprzedził obrońcę i posłał pił
kę obok interweniującego golkipera Włók-
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• SYJUM:.IA SlNOPIYt2M:: Pogodę regionu kształtuje obszar
podwyższonego ciśnienia.

Z

południa napływa

bardzo

ciepła

• SOBaTA - flEll2'FI •:. Słonecznie oraz upalnie!
Ale po poludniu i w pierwszej części nocy występować
będą burze z przelotnymi opadami deszczu, które
lokalnie mogą być gwałtowne, z ulewnym deszczem oraz silnym
wiatrem! Widzialność dobra, rano zamglenia, lokalnie mgły.
Wiatr z kierunków zachodnich, slaby do umiarkowanego.
W czasie burz silny i porywisty! Temp. max w dzień: + 30°C
do + 26°C. Temp. min w nocy: + 19°C do + 16°C.
• Pf»ED7Y,l:B( - ŚRIDDA:

Pogodnie oraz ciepło, lokalnie możliwy
przelotny opad deszczu lub burza. Widzialność dobra, rano zamglenia.
Wiatr z kierunków zachodnich, slaby do umiarkowanego. Temp. max
w dzień: + 24°C do + 20°c. Temp. min w nocy: + 1s•c do + 12"C.

Pływanie

- Mistrzostwa Europy Juniorów

Multimedalista z lowiczal

Cruz Quebrada, 17-18 lipca. Osiemnastoletni łowiczanin Łukasz Gąsior jeszcze raz udowodnił, że jest nieprzeciętnym
talentem. Podczas Mistrzostw Europy Juniorów, które rozgrywane były w portugalskim Cruz Quebrada, zawodnik stołecznej
Polonii (trener Andrzej Gozdalik) wywalczył trzy medale. Dwa razy rozbrzmiewał
Mazurek Dąbrowskiego dla Łukasza poddok na str. 23 czas dekoracji najlepszych uczestników
na 50 mi 100 m stylem dowolnym. Nasz
współmieszkaniec wywalczył także trzecie
w rywalizacji na 200 m
28 lipca 2004 r. rnitjsce
Ten sukces Łukasza ucieszył na pewno
wszystkich entuzjastów jego umiejętności,
czwartek • niedziela ~ ale zapewne szczególne
powody do sz.czę22 • 25.07.2004 r.
ściama Ryszard Gardenerjr -jego pieJW~
ratury max w dzień 5
q szy trener, który w Łowiczu ,,zaraził'' go

miłościądo pływania. Po ukończeniu łowic

kiej ,jedynki" Gąsior przeniósł się do Warszawy, gdzie miał znacznie większe możli
wości rozwoju. Teraz - został najlepszym
kraulistą Europy!
• 50 m stylem dowolnym:
1. Lukasz Gąsior (Polska)
22,78
2. Federico Boccbia (Włochy)
22,80
3. Bruno Barbić {Chorwacja)
22,87
• I OO m stylem dowolnym:
1. Lukasz Gąsior (Polska)
50,19
2. Dmitrij Siemionow (Rosja)
50,69
3. Ti ago Venancio {Portugalia)
50,70
• 200 m stylem dowolnym:
l. Paul Biedermann {Niemcy)
l'.48,62
2. Dmitrij Siemionow (Rosja)
1:50,30
3. Lukasz Gąsior (Polska)
1:50,30
Paweł A. Doliński

Cl>
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pówietrza.
CZlllllUłlEK - IVtlEK: Słonecznie oraz upalnie! Ale po poludniu
i w pierwszej części nocy lokalnie możliwe burze z przelotnymi
opadami deszczu! Widzialność umiarkowana do dobrej,
zamglenia, w opadach słaba. Wiatr z kierunków zmiennych,"
przeważnie zachodnich, słaby do umiarkowanego. W czasie
burz silny i porywisty! Temp. max w dzień: + 2s•c
do + 30•c. Temp. min w nocy: + 20°c do + 17°C.

kilka tygodni temu stawał najwyższym na podium w Łowi
trzy medale Mistrzostw Europy: dwa złote i brązowy.
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.WIEOROI OGICZNA:"
Upalna aura niekorzystnie wplywa na nasze
samopoczucie! bjawami meteorotropowymi będzie
w ciągu dnia drażliwość, obniżona sprawność umysłowa
i psychiczna, będzie upalnie i duszno, co może być
obciążające dla osób ze schorzeniami układu krążenia.

informator sportowy

• ll.00 - boisko sportowe os. Szarych
Szeregów; Wakacyjna Akcja ,,Lato z OSiR
2004": koszykarskie „OC7.ko";
fiatek. 23 lipca:
• 11.00- Pruk.Błonie w Łowiczu; Wakacyjna Akcja ,,l.ato z OSiR2004": drugi turniej Wakacyjnego Grand Prix Łowicza Gimnazjalistów w plażowej piłce siatkowej;
• 12.00 - stadion Pelikana w Łowi
czu, ul. Starzyńskiego 618; szósta edycja
meczu piłki nożnej z okazji Święta Policji: Policjanci kontra Samorządowcy;
Sobo1a. 24 Qpca:
e 11.00- Park Błonie w Lowkzu; W~
kacyjnaAkcja ,;I.atoz<NR:zoo.ł": tnJeci

turniej V edycji Otwartych Mistrmstw
Lowia.a w plażowej piłce siatkowej;
Wtorek, 1.'1 JiDca:
• 10.00- Pruk.Błoniew Łowiczu; Wakacyjna Akcja ,,l.ato z OSiR 2004": drugi turnitj Wakacyjnego Grand Prix Łowicza w tenisie stołowym;
Środa. 28 lipca:
• 17.00 - stadion Pelikana w LowiC'ZU, ul. Stanyńskiego 6/8; sparingowy
mea piłki nożnej: Pelikan Łowicz- Tur
Turek;
Czwartek. 29 lipca:
• 11.00-boisko sportowe ZSzOI w Łowi
czu, ul. Młodzieżowa; Wakacyjna Akcja
.~zOSiR 2Ó04": .koszykarskie ,,oc;dro";

