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STRACILISMY
1000 LUDZI
Aż o 952 osoby zmniejszyła się
liczba mieszkańców Łowicza
na przestrzeni minionych 6 lat.
I choć jest to niespełna 3%
w stosunku do liczby °łowiczan
z 1998 roku, to jednak
niepokoi, że mieszkańców
miasta systematycznie,
z roku na rok, nadal ubywa.

a co za tym idzie - stmzeniem się społeczeń
stwa, co pociąga za sobą szereg zjawisk społecznych i gospodarczych.
Jak wiele innych PRL-owskich maizeń,
to też się nie ziściło, bo nigdy pułapu 40
milionów nie osiągnęliśmy. Rz.ecrpospolitej Polskitj żyje obecnie około 38 mln osób,
a Główny Uuąd Statystycmy nie ma dla
nas dobrych szacunków na temat liczby
mieszkańców Polski. Już szósty rok jest
nascorazmniej,ado2030rokuliczbamieszak wyjaśnia Elihieta Wojda z Wydziału kańcównasz.ego kraju może spaść o 2,5 mln.
Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego, w porównaniu do Iat90.zauważalnajest
towicz a sprawa polska
tendencja spadku liczby urodzeń i zwięk
Małym przyrostem naturalnym martwi
szonej emigracji młodych ludzi z Łowicza
z powodu podjęcia nauki lub pracy poza się Łowicz, o czym może świadczyć inicjarodzinnym miastem. Przyrost naturalny tywa Rady Miejskitj z Krakowa. Otóż na
wŁowiczu(liczbaurodzeńminus liC'ZDazgo- wniosek tamtejszego radnego z I.PR, radni
n6w) jest bliski zeru, ale coraz bardzitj za- wprowadzili zapomogi dla osób, którym
uważalna jest przewaga wymeldowań urodzi się dziecko, w wysokości 1OOO zł.
,,Becikowe" próbuje też wprowadzić niew stosunku do zameldowań.
W roku 1998 było nas w Łowiczu jesz- co bliższa nam terytorialnie Łęczyca, której
cze 31.750, w roku 1999 ubyło 49 osób, ale narazieRegionalnalzbaObrachunkowazajuż kolejny, 2000 rok był katastrofalny: Ło kwestionowała jednak uchwałę ptzy711llją
wiczowi ubyło 375 osób. W 2001 ubyło 29, cąpo 500 zł „becikowego".
- Jesteśmy ,/Jardzie} niż na Zachodzie" rok później 118 osób, w 2003 - 129,
mówi o spadku liczby mieszkańców Łowi
a w roku ubiegłym 152 mieszkańców.
Przyczyny wyludniania się miasta są cza wicebmmistrz Mońka - Będziemy się
dwie. Pierwszą jest zmniejszony przyrost zastanawiać, czy nie wspomóc tych, którzy
naturalny. Wiceburmistrz Łowicza Macitj decydują się mieć dzieci. Dzieci toprzyszł.ość
Mońka zwraca uwagę na fakt, że np. w po- miasta. Uuąd zamierz.a też badać od strony
równaniu do 1988 roku liczba dzieci trro- formalnej możliwość wypłaty zapomogi
dzonych w Łowiczu w roku 2003 lub 2004 prowadząc rozmowy również z Łęczycą
dok na sf1: 6
jest o połowę mnitjsza i dlatego to zjawisko i Krakowem.
niepokoi, bo liczba urodzonych dzieci ma
wpływać na przyszłość miasta. Ponieważ
jednak jest to zjawisko ogólnopolskie, Ło
wicz wystąpi prawdopodobnie do Związ
ku Miast Polskich z propozycją podjęcia
· działań legislacyjnych zmierzających do za- mówiącym współczesności
chęcenia młodych ludzi do powiększania Już dziś, w czwartek 13 stycznia,
swoich rodzin, zwłaszcza, że w niektórych w kinie przy ul. Podrzecznej
krajach działania takie dały pożądany efekt
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„Chełmoński" na szóstkę! I Uceum OgólnokMlałcące im. J. Chełmońskiego w Łowiczu zostało sklasyfikowa-

ne na najwyższym w historii, szóstym miejscu w prestiżowym rankingu najlepszych szkół średnich w kraju,
przeprowadzanym wspólnie przez dziennik Rzeqzpospolita i miesięcznik edukacyjny Perspektywy. Podczas
środowej uroczystości dyplom odebrał dyrektor szkoły Henryk Zasępa (na zdjęciu). Więcej - na str. 2.

Jak się chce to moina
Nie jest prawdą,
że ratusz nie może
pomóc Pelikanowi. Inni
samorządowcy w takich
sytuacjach pomagali.

B

wmistrz idzie drogą: kie.dy muszę doć
todamidlategostosujeart>*uJ207usta'HY o garpodarce nieruchomościami Gdyby
szedł drogą: dam kiedy chcę, to sprawa jest
bardzo prosta - z takimi słowami zadzwonił
do nas mieszkaniec Łowicza, były wójt jednej z okolicmych gmin, krótko po publikacji
artykułu ,,Haki na ptaki" (NŁ 53/04), w którym informowaliśmy, że jak uważa burmistrz
Budifilek, ze względów prawnych rńemożli
we jest pizekazanie klubowi Pelikan rńeru
chomości, na której :majduje sięjego stadion.
Gmina, wktórejwójtembyłnaszrozmówca,
potrafiła :znaleźi: możliwości prawne prze..
kazania ochotniczym strażom poż.amym
szeregu działek wraz z naniesieniami, cr.ęsto
pobudowanymi bez pozwolenia na budowę.
JeślilllOgflgminy-dlaczegoniemożemiasto?

Gdyby burmistrz wykazał się dobrą wolą,
znalazłby taki przepis prawny, dzięki któremu Pelikan mógłby dostać nieruchomość pod
stadionem. - Przekazywaliśmy na straże
działki zabudowane i niewbudowane, takie
działki na boiska do ćwiczeń - przecież te
tereny były pr= straże użytkowane od zawsze - mówi nasz czytelnik.
Jak informowaliśmy w poprzednim artykule, burmistrz stał na stanowisku, iż nie
ISSN1231-479X

może przekazać

klubowi w użytkowanie
wieczyste nieruchomości, na której znajduje się stadion, gdyż zgodnie z artykułem W?
ustawy o gospodarce nieruchomościami,
warunkiem takiego prrekazania jest, aby
zabudowa dokonana była na podstawie pozwolenia na budowę.
Pelikan nie ma pozwolenia na budowę
stojącego nadziałce budynku administracyjno - socjalnego. Według bmmistna Rysz.arda Budz.alka niemożliwa jest też inna droga
prawna Dla klubu takie stanowisko oznacza degradację, nie mógłby bowiem wystą
pić o pieniądze na modernizację obiektu,
a tym samym nie mógłby grać dalej w trzecitj lidze.
Tymczasem nasz rozmówca uważa, iż
jeśli chodzi o cytowaną przez burmistrza
ustawę o gospodarce nieruchomościami, nie
należy szukać aż tak daleko jak artykuł 207,
ale dużo wcześniej, stosając w tym przypadku artykuł 37. Artykuł mówi, iż z zastr7.eżeniem ust.ępów 2 i 3 nieruchomości są
sprz.edawane lub oddawane w użytkowa
nie wieczyste w drodze prz.etargu.
dok nasf1: 5

Jest

ciepło:

Drogowcy łatają ulice. Od poc7.ątku
tygodnia pracownicy ZUK w Łowiczu ła-

tająnawieracbnieulic. Ponieważniemo:żna
zimą zdobyć typowej masy asfaltowej do
łatania, wykorzystuje się masę_ asfaltową na
zimno. z.ałatmo dziury min. na ul. Mostowej, także na łączeniu nawierzchni mostu
z ulicą od strony Zakładu Energetycmego,
gdzie dziura w nawierzchni była w poprzek

je~~wi~napółjej sz.ei:ok~i,~o

takżekilkadziurnaulicachSikorskiego1Klickiego. Jeśli pogoda nie przeszkodzi, prace

będą kontynuowane, głównie w

centrum

miasta.
Łabędzie zostały na stawach. Tylko jeden łabędź niemy i kilkanaście krzyżówek zagoścjło w ostatnich dniach na Bzurze
w okolicach ul. Mostowtj. Ptaki wzbudzają
tradycyjnie ogromne zainteresowanie prze.:
chodniów. Była nauczycielka biologii mieszkająca na osiedlu Tkaczew Teresa Nowak,
którą spotkaliśmy w czasie dokarmiania na
moście, liczyła na wiC(Ctj łabędzi. - Zimajest
łagodna więc pewnie inne zostały na podło
wickich stawach, gdzie nie zamarzła woda
i mogą szukać pożywienia pod powierzchnią- przypus=a.
(tb)

Trzy dni z kinem
o

A •lało nas layć
40· •if'IOllÓW
Bardziej dorośli czytelnicy pewnie pa~
miętają czasy, gdy liczba Polaków systema-

startuje nowy objazdowy festiwal
niezależnego młodego kina
polskiego n Teraz My- Wyż '70".

ędzie można obejrz.eć 8 najlepszych

B

filmów twórców, którzy mają chęć
S?.CZeregO opowiadania o sobie i witycznie rosła, a kolejne władze mówiły
z dumą, że wkrótce będzie nas 40 milionów. dzianym przez siebie świecie. Filmy zostały
Niektórzy mogli być z tego dumni, bo wte- nagrodzone w ubiegłym roku na Festiwalu
dy Zachodnia Europa borykała sięjuż z pro- Filmu i Fotoreportażu Wyż. '70 w Krakowie.
Festiwal Filmu i Fotoreportażu Wyż. '70
blemem ujemnego przyrostu naturalnego,
jest, jak mówi o nim organizator, dyrektor
artystycmy Daniel Musioł, festiwalem ludzi twórcz.o wolnych. Ma on spehńać rolę
pomostu łącz.ącego filmy niezależne i filmy
powstające w szkołach filmowych oraz
wszystkie inne filmy fabularne i dokumentalne. Ma być miejscem wymiany wzajemnych doświadczeń, jak i inspiracji, aby docenione mogło zostać to, co najlepsz.ewtych
filmach - ich wartość poznawcza.
dok na str. 19
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PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO ,,Nt.": •PUNKT PRZYJMOWANIA ZAiiOWIEŃ Gi.ifYN P.FRANCISZKA 1RZOSKI NA UL Pl.AC KOŃSKI TARG 1; •KWIACIARNIA ,,IKEBANA" NA NARQŻNIKU
NOWEGO RYNKU I UL.KOZIEJ; a KWIACIARNIA.EGZOTYCZNA" NA UL STANISt.AWSl(JEG( 6; •KIOSK OS. DĄBROWSKIEGO 24· RAMPA; •KIOSK LOTIO NA OS. BRATKOWICE; •FIRMA ,.BODEX" NA UL. MOSTO.
WEJ 5; a SKLEP P. KRYNICKIEGO NA UL ŁĘCZYCKIEJ;• SKLEP P. JANKOWSKIEJ W JACKOWICACH; •SKLEP P. PIECHOWSKEJ W ClłRUŚLINIE; •SKLEP P. PAPIERNIK W KOMPINIE, BEONARACH I NIEBOROWIE;
•SKLEP P. PACI.ER W BOBROWNIKACH; a SKLEP P. MOTYLSKIEJ W JAMNIE; • KIOSK P. ŁAZIKOWSKIEJ NA RYNKU KOPERNIKA W KIERNOZI; • SKLEP P. BEJDY W OSTROWIE; •SKLEP P. GOJ W PARMIE;
• SKLEP P. MARCZAKA W KRĘPIE I W DOMANIEWICACH; • SKLEP P.KOWALCZVKA PRZY UL GŁOWACKIEGO W ŁYSZKOWICACH; a SKLEP P. WODZVŃSKIEGO W ROGóżNIE; •SKLEP GS W ZŁAKOWIE •
KOŚCIEUfiM; •SKLEP P. FIGATA W NIEBOROWIE; •SKLEP P.CHARĄ1><J W ZDUNACH 1A; a SKLEP P. SZAl..ENIEC WZABOSTOWIE; a SKLEP P. SOKALSKIEJ W ZAWADACH;• SKLEP p. TOMCZAK W &RODNYM
JÓZEFÓW;•SKLEPP.SlYMAŃSKIEJWWEJSCACH;•SKJ.EPP.FOKSWGRUDZACHSTARYCHNRllO;•SKLEPP.GASIKWRVBNIENAUL.Dt.UGIEJ2;•SKl..EPP.WIERZBICKIEJWSTACHLEWll!;•SKLEPP.TOPOLSKIEJ
W KlJRABCE; a SKLEP P. GREFKOWICZ W HUMIENIE; •SKLEP P. RYBUSIE'MCZA W ZDUNACH.
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„Chełmoński" na szóstkę! T

Areszt za nQpad
w Boczkach
rzymiesięczny tymczasowy areszt za.

O takiej pozycji Liceum
imienia
Chełmońskiego w Łowiczu.
mogło marzyć - ale teraz
jest to już pewne - szkoła
zajęła VI miejsce w kraju
w rankingu najlepszych
szkól średnich
prowadzonym od lat przez
dziennik „Rzeczpospolita"
i miesięcznik edukacyjny
„Perspektywy".
Jest to najwyższa
z dotychczasowych
pozycja łowickiej szkoły,
która w poprzednich latach
zajmowała miejsce 17.
- w 2004 roku, 48. - w 2003,
45. - w 2002, 118. - w 2001,
45. - w 2000, 73. - w 1999.

Wzór sukcesu
bez zmian

Ogólnokształcące

O miejscu

szkoły

w rankingu decychtje

tzw. wskaźnik rankingowy, któiy oblicza się
uwzględniając liczbę

laureatów i finalistów
olimpiad lub konkursów i liczbę tych olimpiad w stosunku do ogólnej liczby uczniów
w szkole. W przypadku „Chełmońskiego"
wskaźnik ten wyniósł 0,6367. Na miejsce to
złożyły się sukces 8 laureatów i 21 finalistów,jakie odnieśli w 9 olimpiadach.
Przypomnijmy, jakie były to olimpiady:
Artystyczna - 1 laureat - uczeń Agnieszki
Łazińskiej, Biologiczna - 2 finalistów uczniowie Urszuli Tworek, Histoiyczna I finalista- uczeń Renaty Ciesielskiej, Olimpiada "Losy Polaków na Wschodzie po
17 wiześnia 1939 roku - 3 laureatów i 13
finalistów - uczniowie KJzYsztofa Kaliń
skiego, Olimpiada Teologii Katolickiej 1 finalista- uczeń Beaty Gładkiej, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - 1 finalista- uczeń
Urszuli Tworek, Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - I laureat
i I finalista - uczniowie Krzysztofa Kaliń
skiego, Olimpiada Wiedzy o Prawach Czło
„Chełmoński" chyba najbardziej ,,namie- wieka - 1 laureat i 2 finalistów - uczniowie
szaf' w czołówce najlepszych polskich Krzysztofa Kalińskiego, Olimpiada Wiedzy
szkół, któiych pozycja jest już od kilku lat o UE - 2 laureatów - jeden uczeń Renaty
ugruntowana. Po raz drugi na I miejscu Ciesielskiej, drugi Krzysztofa Kalińskiego.
w rankingu znalazło się XIlI LO ze SzczeHonory w Filharmonii
cina, a na II miejscu I LO im. Kopernika
z Łodzi. Na miejsce III z N awansowało
Narodowei
ITI LO im. Marynarki Wojennej z Gdyni.
Przed łowickim LO uplasowała się ponadto
- To najlepsza szkoła w moim regionie.
jedna szkoła krakowska - V LO im. Wit- W sobot.ę zresztą bylem tam na studniówce,
kowskiego - na miejscu N i jedno liceum więc tym bardziej chciałbymją docenić- ż.ar
warszawskie - 2 Społeczne LO STO - miej- towałministerrolnictwa Wojciech Olejniczak,
sce V. Za Łowiczem jest wiele innych szkół przekazując ogólniakowi imienia Józefa
z dużych miast (również uniweIB}'teckich), Chełmońskiego zestaw komputerowy-jako
takich jak Wrocław, Opole, Toruń, Koszalin nagrodę specjalną-podczas środowego spoi Radom, Poznań, Lublin, Zielona Góra.
tkania w Filharmonii Narodowej. Popełnił

kronika~

policyjna·'

• 6 stycznia na niesnzei.onym parkingu
przy os. Starzyńskiego w Łowiczu nieznani
sprawcy zaiysowali drzwi i błotniki z obydwóch stron samochodu marki Opel Corsa
• • 6 stycznia policja otrzymała zgłosze
nie włamania do budynku mieszkalnego
w Bielawach, do którego miało dojść w noc
sylwestrową 2004 roku. Nieznani sprawcy
po wybiciu szyby w oknie ukradli z wnęttza
budynku radioodtwarzacz, torbę tuiystyczną i czapkę o łącznej wartości ok. 400 zł.
• 6 stycznia na ul. Zduńskiej w Łowiczu
nieznany sprawca wykorzystując nieuwagę
pokrzywdzonej ukradł z jej torebki aparat
telefonii komórkowej marki Sony Ericsson
o wartości ok. 400 zł.
• 7 stycznia policja otrzymała zgłosze
nie wybicia pnedniej szyby w samochodzie
osobowym marki. Fiat Tempra, do którego
doszło przy ul. Chełmońskiego I stycznia
Właściciel pojazdu ocenił straty na 420 zł.
• 7 stycmia na trasie z Warszawy do
Poznania w okolicach Zabostowa w gminie
Łowicz doszło do wypadku drogowego, podczas którego kierujący samochodem osobowym marki Fiat Marea 41-lemi mieszkaniec powiatu gostynińskiego uderzył w tył
jadącego przed nim samochodu marki BMW,
którym jechał 26-letni mieszkaniec Warszawy. W wyniku wypadku do szpitala z niegroźnymi obrażeniami ciała trafiła 41-lemia
pasażerka Fiata Marea
• W nocy z 7 na 8 stycznia w Karolewie,
gm. Nieborów niemani sprawcy wycięli
i ukradli ok. 200 m napowietrznej linii telekomunikacyjnej. TP S.A. wyceniła straty
na około tysiąc zł.
• 9 stycznia na ul. Konopackiego w Ło
wiczu nieznani sprawcy dostali się do wnę
ttza piywamego garażu. Po zeiwaniu kłódki
i wyiwaniu zamka w bramie garażowej uszkodzili samochód osobowy mark.i Cinquecento

przy tym małe faux pas mówiąc, źe szkoła
nosi imię Jana Kochanowskiego. Nie on jeden zresztą - imię Chełmońskiego pomyliła
równieź prowadząca spotkanie. Chóralnie
została poprawiona przez ucmiów obecnych na sali.
- Gdybyśmy istnieli jako szkoła w milionowej społeczności, to byłoby nam łatwiej.
Nasza mkxL"ież p1zecież ma u1n1dniony dostęp chociażby do zbiorów bibliotek uniwerstyteckich - mówił w kuluarach dyrektor
Hemyk Zasępa. - Należy pograńilować, ::e
szkoła z niedużego miasta ma takie wspaniale wyniki. Uczniowie podczas wybont
szkoły kientją się wynikami takich rankingów. Ten jest szczególnie opiniotwórczy powiedział Nowemu Łowiczaninowi kurator oświaty z Warszawy Michał Raczyński.
- Wrankingu uwzględniane są szkoły nai
lepsze z najlepszych. To są szkoły, f..tóre nychowały olimpijczyków. Nasz i ReczposjJolitej rankingjest tylko uklonem w stronę tych
szkół, które pozwalają uczniom rozwinąć
się jeszcze p1zed sńtdiami - mówiła natomiast zastępca redaktora naczelnego Perspektyw Bianka Siwińska. Spytana o szan.se na dobre miejsca w rankingu szkół z małych miejscowości odparła natomiast, że: Ranking ma skłaniać do dyskusji na lemat
szkól, takich też... Według prof. dr hab.
Krzysztofa Diksa - przewodniczącego KG

stosował łowicki Sąd Rejonowy wobec drugiego z zatrzymanych spraw.
ców napadu na gospodarza w Boczkach
Chełmońskich w gminie Kocierzew( 1Ogrudnia 2004) - 25-letniego Sebastiana F. z Ży
chlina. O zatrzymaniu pisaliśmy w poprzednim numerze NŁ, wtedy jednak nie było
wiadomo czy prokuratura wystąpi z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie i czy sąd
się do tego wniosku przychyli. Przypomnijmy, że pierwszy ze sprawców napadu Zfl'
trzymany został jeszcze tego samego dnia:
po pościgu, do którego użyto min. poli~
nego śmigłowca z Komendy Wojewódzkkj
Policji w Łodzi. Pomimo kilkugodzinnaj oi>ławy policyjnej drugiemu ze sprawców udało
się zbiec. Pomimo tego, że próbował ukrywać się, został zatrzymany 5 stycznia tego
roku na ulicy w Żychlinie przez miejscowych policjantów.
(mak)

Olimpiady Infonnatycznej: - Sukces nie zale::Y od miasta. ale od zaangażowania
uc::11ió11; 1rxiziców i 11auczycieli ze szkól. To
wszystko od nich zale::y .. Dyrektor Jan Kamiński z łódzkiego „Kopernika" nie ukiywał jednak, że część nauczycieli spośród
35-osobowego grona nauczycielskiego tej
szkoły, jest jednocześnie pracownikami naukowymi na uczelniach wyźszych.
Do Sali Kameralnej Filhannonii Narodowej w Warszawie, na ogłoszenie wyników
Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Średnich
2005, dyrektor Zasępajechałrazem z kilkoma uczniami i nauczycielami: Urszulą Tworek, Beatą Gładką i Renatą Ciesielską. Kilku
uczniów - laureatów i finalistów - nie pojechało, bo szykowali się do kolejnych olimpiad. Wszyscy jednak mogli mieć powody
do zadowolenia: łowicki ogólniak znalazł się
wśród najbardziej elitarnych szkół w Polsce. Z ubiegłorocznego siedemnastego miejsca moźna było się cieszyć, ale szóste miejtył
sce w najnowszym rankingu jest dla szkoły Uderzył
olbrzymim sukcesem i nobilitacją. W tym
piątek 7 stycznia o godz. 23 w Zaroku 808 szkół, spośród około czterech tybostowie na „Dwójce" kierujący
sięcy działających z całej Polski, osiągnęło
Fiatem Marea Przemysław W. nasukcesy w olimpiadach przedmiotowych. jechał w tył poprzedzającego go BMW
kieW 28 olimpiadach zatwierdzonych przez rowanego przez
Marka K. W wyniku zdaMinisterstwo Edukacji Narodowej i Sztuki rzenia obrażeń
ciała doznał kierujący Fiatytuły laureatów zdobyły 674 osoby, a tytem. Obaj uczestnicy wypadku byli trzeź
tuły finalisty- 1657.
(mwk, mak)
wi. Prawdopodobną przyczyną wypadku
mogła być nieostroźność kierowcy Marei
spowodowana obseiwowaniem poż.aru innego pojazdu, do jakiego doszło kilkadziesiąt minut wcześniej, również w Zabostowie na „Dwójce". Jak się dowiedzieliśmy,
oba samochody biorące udział w wypadku
jechały od Łowicza w kierunku Kompiny,
zaś paląca się cięż.arówka jechała w stronę
Łowicza. Do poż.aru doszło w odległości
około 200 m od zderzenia Fiata z BMW
(mwk)

w

W

Chóralne

.

kolędowanie

olejny koncert kolęd odbędzie się
w łowickiej katedrze w najbliisząnie-

K

przecinając

czteiy opony. Oprócz tego wyjęli z samochodu przednią szybę, wwali lusterlca boczne, zerwali obudowę kierownicy
oraz zni=zyłi radioodtwarlllez. Z garażu nie
zginęło nic wartościowego.
• IOstycznia nieznani sprawcy włamali
się do blaszanego magazynu PKP poprzez
odgięcie blach na ścianie. Ukradli metalowe
linki, ziom mosięźny i miedziany oraz olej
„Lux" o łącznej wartości ok. 1.130 zł.
• IO stycznia z kawiarenki internetowej
przy ul. Zdwlskiej wŁowi= nieznani sprawcy wykorzystując nieuwagę pracownika kawiarenki ukradli konsolę do gier typu Play
Station 2 o wartości ok. I.OOO zł.
• IO stycznia w Brzozowie, gm. Bielawy
nieznani sprawcy włamali się do budynku gospodarczego. Po uszkodzeniu i sforsowaniu
drzwi wejściowych ukradli kanister, wałek
przekaźnika mocy do ciągnika i olej napę
dowy o łącznej wartości ok. I.OOO zł.
• W nocy z 11 na 12 stycmia na os.
Bratkowice nieznani sprawcy wybili tylną
szybę w samochodzie marki Peugeot 307.
Straty oceniono na 800 zł.
• W okresie od 6 do 12 stycmia policjanci :zatrzymali na drogach sześciu nienzeź
wych rowerzystów oraz dwóch nienzeźwych
kierowców samochodów osobowych. Nietrzeźwych rowerzystów zatrzymywano:
8 stycznia w Jackowicach, gm. Zduny
(44 lata - 1,21 mg/dm3 alkoholu w powietrzu wydychanym z płuc), 8 stycznia w Zdunach (kobieta 44 lata - 0,74 mg/dm 3),
8 stycznia w Domaniewicach (29 lat - 1,08
mg/dm3), 11 stycznia w Jackowicach (męź
czyzna 55 lat - 0,52mg.'dm3) i w Zdunach
(męźczyzna 55 lat - I, 11 mg/dm3) oraz
o godz. 2.00 na ul. Klickiego w Łowiczu (męź
czyzna 57 lat- 1mg.'dm3) . Nienzeźwych kierowców samochodów osobowych zatrzymano: 9 stycznia w Sobocie, gm. Bielawy
(20-letni męźczyzna - 0,91 mg.'dm3, jechał
Skodą Octavia) oraz 9 stycznia na ul. Armii
Krajowej w Łowiczu (33-letni mężczyzna 1,64 mg.'dm3, jechał Polonezem).
Wszystkie osoby, J..tóre mogłyby pomóc
w ww. sprawach prosimy o osobisty lub telefoniczny kontaJ..t z Komendą Powiatową
Policji w Łowiczu.
Kronikę opracował kom.Andrzej Rokicki,
Sekcja Prewencji KPP w Łowiczu

BMW

dzielę 16stycznianamszyśw.ogodz.

Ekipa

„Chełmońskiego "

na

pamiątkowym zdjęciu

z ministrem Olejniczakiem.

Włomuią się
Trzy włamania do sklepów
wiejskich w Niedźwiadzie,
Świeryżu oraz Seligowie,
włamanie do sklepu przy
ulicy Zduńskiej w Łowiczu
oraz włamanie do magazynu
PKP i budynku
gospodarczego w Brzozowie
w gminie Bielawy - tak dużo
włamań zdarzyło się w ciągu
tylko dwóch pierwszych dni
tego tygodnia w poniedziałek i wtorek,
10 i 11 stycznia.

Ł

owicka policja prosi o pomoc w ustaleniu sprawców tych włamań. - Bez pomoly ludzi= okolic, w J..tÓJ)'Ch dochodzi/o do wlamml, mamy niewielkie szanse
na :::łapanie p1zestępców. Może /..toś coś sły
s:::al, wid::iał nieznany samochód albo osoby
f..Tęcące się w pobliżu sklepów. .. Każde tego
typu spostrzeżenie może nam pomóc - powiedział nam zastępca naczelnika Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Ło
wiczu Andrzej Rokicki.
Włamanie do sklepu w Niedżwiadzie
w gmini~ Łowicz zostało zgłoszone

12.00. Tym razem podczas nabożeństwa
i po jego zakończeniu usłyszymy kolędy
w wykonaniu chóru Państwowej Szkoły
MuzycznejwSkiemiewicach.
(m>d)

do sklepów

IOstycmia. Oznacza to, źe mogło do niego
w nocy z niedzieli na poniedziałek
9/10 stycznia. Nieznani sprawcy po przecięciu kłódek i wyłamaniu zamków
w drzwiach wynieśli ze sklepu między innymi papierosy róźnych marek, piwo, róż
nego rodzaju kawy, słodycze, a nawet wę
dliny. Właściciel ocenił straty na około sześć
dojść

tysięcy złotych.

Tego samego dnia zgłoszone zostało wła
manie do sklepu przy ulicy Zduńskiej
w Łowiczu. Tutaj sposób włamania był jednak zupełnie inny. Niemani sprawcy wybili otwór w stropie, któiym weszli do sklepu. Ukradli sukienki o wartości około 1.200
złotych oraz piętnaście puszek farby
w sprayu o wartości około 300 złotych.
W poniedziałek IO stycznia zgłoszono
również włamanie po złom i elementy metalowe do magazynu PKP oraz włamanie
do budynku gospodarczego w Brzozowie,
z k."tórego skradziono kanister, wałek przekaźnika mocy od ciągnika i olej napędowy
o łącznej wartości około tysiąca złotych.
Zgłoszenie o kolejnym włamaniu do sklepu na wsi dotarło już następnego dnia, we
wtorek 11 stycznia. Tym razem złodzieje
włamali się i wynieśli towar ze sklepu
w Świeiyżu II w gminie Łowicz. Nieznani
sprawcy przecięli kraty w oknie, wyważyli
okno i ukradli z wnęnza sklepu papierosy,
kosmetyki, róźne artykuły spożywcze oraz
kasę fiskalną z pieniędzmi. Właścicielka oce-

niła straty na około 3,5 tysiąca złotych. We
wtorek rano nadeszło również zgłoszenie
o wybitej szybie w sklepie w Złakowie
w gminie Zduny. Wstępnie zakwalifikowano jejako próbę włamania, ale okazało się, że
raczej był to chuligański wybiyk. Do wła
mania doszło w nocy z wtorku 11 na środę
12 stycznia w Seligowie. Nieznani sprawcy
po dostaniu się do sklepu skradli papierosy,
wina, czekolady, konserwy mięsne, w środę
w momencie zamykania tego numeru NŁ,
straty były szacowane.
- Apelitjemy s::c:::ególnie do mieszkańców
wsi, żeby d.."lmnili do nas pod numer 997.
jak tylko zobac:::ąjakieś podejnane osoby,
samochód zaparkowany gdzieś na uboczu
i nie:::najome im osoby kręcące się w nocy
wpobliżu sklepóH! Pojedziepoflvlalbo „ operalyjni" i sprawdzą co się dzieje... - apeluje
Andrzej Rokicki.
(mak)

Zapaliła się przyczepo

P

rzyczepa samochodowa zapaliła się
w piątek 7 stycznia o godzinie 22.34
na trasie Poznańskiej na wysokości
Zabostowa Małego. Przyczyną zapalenia
było zblokowanie szczęk hamulców przyczepy. Kierowca - mieszkanka GaJWolina
Beata K. poniosła szkodę na kwotę 1OO zło
tych, jako że spaliło się jedynie przednie
koło przyczepy z felgą.
(H c)

nowy
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Ogromna ofiarność
Na pomoc poszkodowanym przez tsunami w Azji
Aż

3.505 złotych zebrali
wierni w minioną niedzielę
9 stycznia w samej tylko
parafii Chrystusa Dobrego
Pasterza w Łowiczu na pomoc
ofiar tsunami w Azji.

Z

biórka była odpowiedzią na apel skierowany do wiernych przez biskupa

ordynariusia.AndrzejaDziubę. Wzię
ły w niej udział wszystkie parafie na terenie

Ten mężczyzna miał już przygotowane
wolontariuszy, którzy stali pod katedrą.

pieniądze

dla Wielkiej Orkiestry

XIII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Zebrano wiele tysi9cy
Już

po raz drugi finał WOŚP
w Łowiczu organizowali łowiccy
harcerze, do których zgłosiło się
70 wolontariuszy należących
i nie należących do harcerstwa.
Większość z nich kwestowała
w Łowiczu, 13 zuchów i harcerzy
przeprowadzało zbiórkę

do puszek w Kiernozi.

t

owiccy wolontariusze spotkali się
w sztabie, którym była siedziba hufca,
już o godz., 7.30. Najwytrwalsi zakończyli
kwestę o godz. 19.30. Po podsumowaniu
okazało się, że udało się zebrać o około
3 tysiące złotych wi((Cej niż przed rokiem

Było to, bez akcji orkiestrowych gadżetów, pieniądze i na pomoc ofiarom tsunami
jaka miała być przeprowadzona w później w Azj~ i na Orlciestrę.
szym terminie w Kiern~ 18 tysięcy 545
zł, 25 euro, IO fi.mtów, złoty pierścionek i

Rai w roku,
na rzecz dzieci

złoty łańcuszek. Najwięcej pieniędzy było
zaś w puszce Rafała Pawele - I. I OO zł.
Słoneczny, choć wietrzny dzieńnie sprzy-.
jał

jednak spacerom. Wolontariusz.e, z ktlr
rymi rozmawialiśmy w niedzielne południe
zwrócili uwagę na to, ż.e nie było osób spacerujących tego dnia z dziećmi. W ubiegłym
roku, podczas XII finału, pomimo mrozu,
na ulicach było wi((Cej przechodniów. Byli
jednak pełni optymizmu, okazało się, że
mieli rację. Ofiarność ludzi okazała się duża,
a wiele osób miało tego dnia przygotowane

diecezji łowickiej. Proboszczowie, z którymi udało nam się porozmawiać powiedzieli
nam, że zbiórka wypadła bardzo dobrze.
Przykładowo w kilka razy mniejsi.ej parafii
od Dobrego Pasterza w Kompinie zebrano
1.050 zł, a w jednej z najmniejszych parafii
na terenie diecezji - w Sobocie - 270 zł. Zebrane pieniądze każda z parafii wpłacała indywidualnie na konto Caritas Polska, by jak
najszybciej mogły być wykorzystane na zakup najpotnebniejszych artykułów dla poszkodowanych.
Ponad 900 złotych udało się też zebrać
na pomoc poszkodowanym w katastrofie uczniom łowickiego I Liceum Ogólnokształcącego. Pieniądze zbierane były
w kweście na ulicach Łowicza oraz
w szkole wśród uczniów i pracowników.
Akcję zorganizowało szkolne koło Pol-

skiego Częrwonego Krzyża. Jak powiedziała narnszefowa łowickiego biura PCK
Jolanta Głowacka, zbiórki są prowadzone także w innych szkołach, gdzie działa
ją koła tej organizacji. Pieniądze zaraz po
zebraniu zostały wpłacone na konto specjalnego konta zarządu Głównego PCK,
by przyśpieszyć możliwość wykorzystania na zakup potrzebnego sprzętu dla
poszkodowanych.
C~ którzy chcieliby wpłacić pieniądze na
konta PCK lub Caritas, mieć dowód wpłaty
do odliczenia darowizny od podatku, mogą
uczynić to bez pobrania opłaty manipulacyjnej we wszystkich oddziałach Poczty
Polskiej i banków znajdujących się w Łowi

czu.
Wpłaty finansowe przeznaczone na pomoc poszkodowanym w kataklizmie w Azji
prosimy kierować na konta:
Caritas Polska, Skwer Kardynała Stefana
Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa, PKO
BP S.A. I/O Centrum w Warszawie
70 I 020 1013 0000 Ol 02 0002 6526, (uSD)
65 1020 1013 0000 0202 0121 5011, wpła
ty z dopiskiem: „Trzęsienie ziemi w Azji",
Zarząd Główny Polskiego Czerwonego
Krzyża, Nr 79 1160 2202 0000 0000 4915
8788, Bank Millennium s.A z dopiskiein:
,,2'.atoka Bengalska".
(tb)

Zerwane linie i złamany słup

orywisty wiatr, który wiał w miniony weekend 8 - 9 stycznia nie spowodował zbyt wielu poważniejszych
Paweł Kret był wolontariusz.em WOŚP awarii energetycznych. Mimo to pracownidrugi raz. Już w czwartek i piątek zbierał cy łowickiego :zakładu Energetycznego mupieniądze w szkole na Blichu, w niedzielę sieli dokonać 40 napraw. Były to przede
kwestował na ulicach. -Są nie tylko monety, wszystkim zerwania linii energetycznych
także banknoty po 1Oi20 zł- mówi Paweł. - oraz spalone bezpieczniki w pódstacjach.
Cieszę się, że pomagam dzieciom. Może kie- Nie odnotowano uszkodzeń na liniach śred
dyś moje dzieci będą takżepotrzebowały po- niego napięcia ani wysokiego, do usuwania
mocy. SzJwda, że nie ma iadnego koncertu skutków porywistego wiatru zaangażowaczy licytacji, wtedy ludzi na pewno byłoby
wiłµj.
dok na str. 11

P

no trzy brygady oraz podnośnik hydrauliczny.
Dyrektor :zakładu Piotr Pikulski powiedział nam, że najpoważniejszą awarią okazał się złamany słup niskiego napięcia
w Świeryżu. Jego uszkodzenie spowodował nie tylko wiatr, ale i konary, które pod
wpływem podmuchów wiatru spadły na
słup. Z.Ostał on w niedzielę zabezpieczony,
a w poniedziałek IOstycznia wymieniony.
(tb)

Jakie szanse na park na Korabce?
• Jut to tnn pod
budownlcfwo mluzkanlowo

· •odpowlodt
~od bumllaflU
Ryulfd Budzelkl na tomat
twlnu prnd koftlolem

na Kortbco,
łtlt lłl ~ ltonftnlnt:ll

pruowtJ ncMllbny
p}'tanlt o aHlłlt

na powatanlt tam Płfrltu.
hodziło nam dokładnie We wniosku złożonym w ratuszu chodzi o ten
oterenwrejonieulicGnmwaldzkiej, Brzozowej i Magnolio- nu dotyczącą Kostki- mówi. Dodaje też, że
wej.Kilkanaściemiesięcytemuzbieranebyły to rada będzie musiała ostatecznie rozwapodpisy pod wnioskiem o utworzenie tam żyć, czy lepiej będzie mieć dochody zesprzeparlcu, widnieje pod nim 150 podpisów.
daży działek czy utrzymywać jeszcze jeW uzasadnieniu swojego stanowiska, den park w mieście. Zdaniem projektanta
o przeznaczeniu terenu na działki budowa- zieleni w Łowiczu jest niemało, a są miasta
ne, bwmistrz mówił, że takie przeznaczenie w Polsce, które mają jej nawet trzykrotnie
wynika ze studium zagospodarowania przestrzennego Łowicza Jego zdaniem w Łowi
czu jest już dużo terenów zielonych - Las
Miejs~ Park Błonie i park w Alejach Sienkiewicz.a. Mieszkańcy składają zaś wiele
nam dobrze wniosek. bo podpisy
wniosków, ale musząbyć one dokładnie anapod nim zbierały moje dzieci. Nie
lizowane, zwłaszcza gdy wiążą się z nakła
musiały się wysilać, mieszkańcy
dami pieniężnymi. - Trzeba będzie raona- podpisywali się chętnie, po zebraniu
wiać-mówił btnmistrz dodając, żetwonenie 150 podpisów przestały, uznając że to i tak
planu zagospodarowania przestrzennego to dużo, a nie ruszyły jeszcze „osiedla generaproces, na koniec którego ostateczną decyzję łów", przylegającego do terenu, o którym
podejrmtje Rada Miejska
mowa. Potrzeba społeczna więc istnieje.
Opracowujący plan zagospodarowania Twierdzenia o dużej ilości zieleni wmieście
przestrz.ennego Łowicza Andrzej Bargieła są bałamutne, bo nie jest to zieleń dostępna,
na dzień dzisiejszy nie wyklucza przygoto- taka z której się korzysta. Las Miejski jest
wania wersji, w której park byłby uwzględ daleko, Błonie nazwać parkiem można na
niony. Wniosek z podpisami mieszkańców wyrost, a żeby wejść.na nie potrzeba nie
zna - Nie ma ostatecznej wersji Korabki., bo lada odwa~ za Pomańską zieleni nie ma
pracowaliśmy intensywnie nad częściąpla- w ogóle. Bałamutne też jest twierdzenie, że

C

Potrzeba

Z

teren.

mniej. - Jak rada określi politykę
zabudowy przestrzennej, tak będzie
myprojektować- deklaruje Bargieła.
Przypomina, że po przegotowaniu
pierwszej wersji planu, skierowana
ona będzie na komisję urbanistyczną, ktOra wnosi swoje poprawki i
UW~ które potem burmistrz akceptaje lub nie. Poprawiony plan jest
potem wystawiony do wglądu publicznego i wówczas jest najlepszy
moment do zgłaszania wniosków.
Można się spodziewać, że plan dla
Korabki wystawiony będzie
w czerwcu.

-Wtejchwilijesteśmynaetapiepierwszej

wersji. Czy będzie robiona druga - trudno
mipowie.dzieć,jestza l1aeśnie, aby byćpew
nym czy wersja z parkiem będzie robiona.
Na razie nie mamy jeszcze rysunków, przygotowujemy mapę Korabki. - mówi Andrzej
Bargieła.
(mwk)

Wmaju tego roku Nowy Łowiczanin kończy 15 lat Ztej okazji zapraszamy wszystkich naszych
Czytelników do wielkiego jubileuszowego konkursu. Cenne nagrody ufundowały znakomite
!inny. Aby wziąć udział w zabawie, trzeba prawidłowo odpowedzieć na pytanie konkursowe
i kupon z odpowiedzią przesiać do redakcji (Nowy Łowiczanin, 99-400 Łowicz, ul. Pijarska 3a).
Kupony z kolejnymi pytaniami będą się pojawiać w NŁ co tydzień - aż do przededpia
jubileuszu, 5 maja. Każdy nadesłany do nas kupon (kserokopie wykluczone) zwększa szansę
na wygraną. Nie trzeba odpowiedzieć na każde pytanie, ale im więcej się kuponów wyśle
i dobrych odpowiedzi udzieli - tym lepiej. Losowanie nagród odbędzie się na jubileuszowym
festynie 7 maja.

NAGRODA GŁÓWNA: 6-dniowa WYCIECZKA dla 2 osób DO PARYżA - ufundowana pnez Polskie Biuro Podróży Alicja Chojecka - Łowicz, Stary Rynek 12,
tellfax 837~68-80, tel. 837-67-29;
Ponadto trzy inne nagrody: APARAT CYFROWY - ufundowany przez lntennarche
-Łowcz, ul. Tuszewska45, tel. (46)837-04-10; ODTWARZACZ CD-ufundowany przez sklep
,,Agata" zrzeszony w sieci MrWatt - Łowicz , ul. 3-go Maja 8a, tel. (046) 837-38-48; ROWER ufundowany przez Hurtownię Rowerów - Łowicz, ul. Magazynowa 9, tel. 0695~08-751.

- - -PYiA"NiE"i<oNi<uiłsow"E------------------~--z:
Jak na~ się pochodzący z Łowicza dziennikarz
· telewizji TVN24, o którym pisaliśmy na łamach Nl,
a który nadawał relacje m.m. z Placu Niepodlevtości

:.~ '.~~~.:. ~.~-~-~i~-~~.~~~-~~~-~~~='.. ~~=·I·~ '.'. . ~. . . . .

wyobraźni
studium zagospodarowania przewiduje ten
teren pod budownictwo mieszkaniowe. Od
tego jest plan, by uszczegółowić i.ałożenia
studium, a tereny mieszkaniowe bez zieleni
można było planować w XIX-wiecznym
Żyrardowie, a nie w Łowiczu XXI wieku.
Można dyskutować, czy da się przeznaczyć pod zieleń cały teren między Brzozową, Grunwaldzką a Magnoliową. Może realny będzie park choćby między Brzozową, Gnmwaldzką a Klonową - ale realny
być musi. To jest kwestia przestrzennej
wyobraźni, której mamy prawo wymagać
od ludzi z ratusza.
Wojciech Waligórski.
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Kiernozia

SP Popów

PYTANIA
NA TEMAT
,
OSRODKA ZDROWIA
Sporo pytań na temat ośrodka nozi obiecał, że godziny pracy lekarzy zostaną lepiej zorganizowane, bo w ostatnim
zdrowia w Kiernozi mieli
czasie
były z tym problemy. Mają też zoradni tej gminy i inne osoby,
stać wprowadzone odrębne godziny przyjktóre brały udział w obradach
mowania dzieci, a zapisywani pacjenci otrzysesji 29 grudnia ubiegłego roku. mywać będą nwnerki, aby uniknąć nieporoOdpowiedzi w sprawie
zumień. O wszystkich wprowadzonych
działalności placówki udzielał zmianach pacjenci będą mogli przeczytać na
'tablicy w ośrodku zdrowia.
kierownik Niepublicznego
Pacjenci pytali też, ile osób odeszło
Zakładu Opieki Zdrowotnej
z ośrodka w Kiernozi z powodu probleMarcin Gudaj.
mów personalnych, w ostatnim czasie.
yskusję rozpoczął radny Marian Brzozowski z Cluuśli, który pytał jak kierownik zabezpiecza przyszłość placówki. Jednego lekarza ubyło, ludzie czują się zaniedbani, nie są na bieżąco prz;jmowani.
Lekarka stała się opryskliwa, ale jest wielu
pacjentów, więc nie ma się co dziwić. Radny
wyraził swoje obawy co do przyszłości
ośrodka mówiąc, że niezabezpieczenie wystarczającej opieki medycznej spowodować
może, że pacjentów będzie ubywać.
W odpowiedzi Marcin Gudaj mówił, że
w maju dowiedział się, że doktor Lech Pierzchała jest ciężko chory, a w listopadzie Pierzchała zmarł. - ,.,Zawirowania" te są od września i są dobrze znane. Trudno znależć kogoś z dnia na dzie1i, prosiliśmy pacjentów
o dwa miesiące wyrozumiałości. W dalszej
części mówił, że mimo swojej choroby, chemioterapii i zwolnienia lekarskiego, Pierzchała chciał pracować i prosił go o to, aby
mógł w dalszym ciągu przyjmować pacjentów w swoim gabinecie. Nie miał swnienia
mu odmówić, bo widział, jak bardzo jest
oddany pacjentom i jednocześnie była to
część jego walki z chorobą. Nie chciał natomiast w tym czasie szukać innego lekarza na
miejsce Pierzchały, bo nie wiadomo było,
jak choroba dalej się potoczy. - Pracował do
końca, nawet raz :: o.frodka ::ahrała go
,.,erka" - mówił Gudaj.
Po śmierci Lecha Pierzchały kierownik
szukał osoby, która mogłaby pracować na
pełny etat w Kiernozi. Znalazł Wiesława
Bieleckiego, który bywałjuż na zastępstwach
w Kiernozi, a od 3 stycznia pracować ma na
stałe. Jednocześnie kierownik NZOZ w Kier-

D
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BAUTECHNIK

W odpowiedzi kierownik mówił, że było to
7 osób.

Pielęgniarki

raczei nie

w szkole
będzie

Na opiekę pielęgniarką w szkole w Kiernozi - o co też pytał radny- raczej nie ma
szans. Jak wyjaśniał Marcin Gudaj, Namdowy Fundusz Zdrowia przewiduje wprawdzie pielęgniarkę w środowisku nauczania,
ale niejest określone, gdzie ma ona wykonywać swoją pracę. Zadanien1 pielęgniarki tej
są badania bilansowe, przesiewowe, sprawdzanie czystości, informowanie o probie-

Zapraszaiq seniorów na spotkanie
czniowie oraz nauczyciele i rodzice, przygotowany specjalnie dla nich zaplanoktórzy pomagają w organizacji, za- wany jest do godziny 14.00. Podobnie jak
praszają seniorów z obwodu szkol- w latach poprzednich na spotkanie zapronego Szkoły Podstawowej w Popowie na szony jest również ksiądz z parafii katedralcoroczne spotkanie seniorów w tej szkole. nej, wójt oraz radni z tamtego terenu. Dzieci
Tym razem seniorzy są zaproszeni na naj- ze szkoły przygotowują część artystyczbliższą sobotę 15 stycznia, na godzinę I I.OO. ną, zaś ich rodzice poczęstunek dla senioSpotkanie z seniorami oraz poczęstunek rów.
(mak)

U

mach zdrowotnych. Jest to jednak realizacja
konkretnych zadań, a nie ,,siedzenie" w szkole i usługa ta jest przez placówkę w Kiernozi
zakontraktowana. Na 430 uczniów, którzy
uczą się obecnie w szkole podstawowej
i gimnazjum w Kiernozi, NFZ przeznacza
na ten cel około 800 zł miesięcznie i kwota ta
narzuca to, że pielęgniarka nie może być
przez cały dzień w szkole. Mówił też, że na
i:lzień dzisiejszy w szkole nie ma gabinetu.
W tym temacie głos zabrał dyrektor szkoły
podstawowej Jerzyi(rystecki, 1 mówiąc że
w placówce były dwa gabinety- pielęgniar
ski i stomatologiczny, pomieszczenia te nadal istnieją, a sprzęt po ich likwidacji został
spakowany, więc w razie potrzeby można
gabinet odtworzyć.
Sołtys z Teresewa Jan Zalewski pytał,
czy prawdąjest, że starostwo w 2005 roku
planujewKiemoziwykonaniepodjazdudo
budynku ośrodka. Marcin Gudaj przypo. mniał krótko historię swoich walk ze starostwem, a plany wykonania podjazdu potwierdził. Ocenił, że powstanie podjazd,
który jest w Kiernozi najmniej potrzebny,
bo nie ma pacjentów na wózkach, ale jest to
wymóg, aby podjazd taki był.
(mwk)

Gmina Kocierzew

Będzie Infernef przez radio

J

zawierać stosowne umowy z Radiem Victoria
czenia stałego łącza internetowego droDocelowo cała gmina Kocierzew Połu
gą radiową. W najbliższych dniach potrzeb- dniowy ma mieć możliwość skorzystania
ne do tego nadajniki Rad(a Victoria zamonto- z radiowego nadajnika, jednak możliwości
wane zostaną na wieży kościoła parafialne- techniczne urządzeń zależą od ukształtowa
go w Kocierzewie. Stałe łącze internetowe nia terenu, dlatego każdorazowo ekipa techw pierwszej kolejności będą mieć zainstalo- niczna robi pomiary, które mają na celu
wane miejscowe instytucje - urząd gminy, sprawdzenie, czy do klienta dociera sygnał
biblioteka i zespół szkół. Osoby indywidu- z nadajnika.
alne zainteresowane Internetem będą mogły
(mwk)

eszcze w styczniu w gminie Kocierzew
Południowy będzie możliwość podłą

Kalenice - Łyszkowice Kolonia

Na wiosnę ieszcze iedna warstwa

iosną tego roku warszawska firma
„Trabag", która budowała jesienią
ubiegłego roku ponad dwukilometrową drogę z Kolonii Łyszkowice do Kalenic, ma położyć na niej jeszcze jedną, ście
ralną warstwę asfaltu. O zastrzeżeniach co
do wykonania tej drogi pisaliśmy już w listopadzie i poten1 w grudniu ubiegłego roku.
Z powodu kilkutygodniowych opóźnień
radnemu Pietrzakowi, że inwestowanie wła w pracach, asfalt był układany podczas temperatur zbliżających się do zera stopni Celśnie w te jednostki jest zasadne, gdyż znajsjusza i na drodze powstało wiele nierównodują się one w Krajowym Systemie Ratowści i zagłębień. Szczególnie widot:zne było
nicz.o..Gaśniczym i są od razu infom10wane
o pobliskich pożarach . Mobilność jednostek
jest przez to wiele wyższa, bo w ciągu kilku Gmina Kiernozia
minut są na miejscu.
Przesunięcia w budżecie jeszcze na 2004
rok, a dokładnie zwiększenie o 1.500 zł na
jednostkę OSP w Bielawach, które zaniepoieczysław Lachowicz, pracownik
koiło radnego Pietrzaka, to pieniądze na reUrzędu Gminy w Kiernozi, powomont garażu. Osoby zatrudnione w ramach
łany został również na stanowisko
robót publicznych zden10ntowały ściankę kierownika Urzędu Stanu Cywilnego na sedziałową w garażu w Bielawach, aby zn1ie- sji Rady Gminy, która odbyła się w środę
ścił się w nim pozyskany w tym roku nowy 29 grudnia ub. roku. Jak wyjaśniał wójt ZeWolksvagen Transporter.
non Kaźmierczak, od 1990 roku to on był
· (eb) zastępca kierownika USC, jednak od mo-

W

OSP wBielawach faworyzówana?
laczego aż o 6 OJ.f. zł zwięk'i'Za się i-rydatki na OSP w Bielawach, podczas
gdy pozostałe jednostki są dys/ayminowane, a ::wlaszcza OSP w Sobocie? - zarzucał głównie wójtowi Sylwestrowi Kubińskiemu, ale i całej radzie gminy radny Wła
dysław Pietrzak. Radny rozgoryczony był
tym, że po zakupieniu samochodu dla OSP
w Sobocie nie został on odpowiednio wyremontowany i wyposażony. Istotnie, gmina
nie otrzymała na to dofinansowania z Komendy Głównej PSP. Mimo wszystko radni cieszyli się, że i tak w tym roku dużo
udało się zrobić dla OSP na terenie gminy,
gdyż jednostki w Bielawach oraz Waliszewie mają nowe ·samochody z wyposaże
niem. Wójt Sylwester Kubiński tłumaczył

D

to na odcinku w pobliżu Kalenic. Firma zobowiązała sięjcdnak naprawić usterki i niedociągnięcia wiosną 2005 roku. W ramach
rekompensaty dla gminy za darmo wykonany został odcinek drogi do kościoła w Stachlewie. Wiosną 2005 na drodze z Kolonii
Łyszkowice do Kalenic- na całej jej długości
- ma zostać położona dodatkowa warstwa
asfaltu, która ma wyrównać drogę.
Aktualnie droga jest przejezdna, lecz komfort jazdy po niej nie jest taki, jaki był oczekiwany podczas wyłaniania wykonawcy
robót
(mak)

Nowy zastępca kierownika USC

M

mentu, gdy wybrany został wójtem (a było
to w 1998 roku czyli w poprzedniej kadencji), nie wypełniaftych obowiązków. Zadaniem zastępcy kierownika jest wykonywanie tej funkcji pod nieobecność kierownika
USC. Kandydatura Mieczysława Lachowicza, zgłoszona przez wójta, przyjęta zostala przez radnych jednogłośnie.
(mwk)

HURTOWNIA

CERAMICZNO·BUDOWLANA
Łowicz,

ul.

Nadbzurzańska

41, tel. (046) 837-88-13

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL

POLECA PO ATRAKCYJNYCH CENACH:
•!• glazurę, terakotę · duży wybór
•!• klaje, fugi, listwy wykończeniowe
(Atlas, Ceresit)
KOLO
•!•tynki, farby, lakiery gotowe
lub z mieszalnika
~ SANPLAsr
•!• gipsy, gładzie, masy wyrównujące
· ·
•!• płyty gipsowe + profile
•!• artykuły sanitarne: wanny, zlewy, baterie itp.
•!• systemy dociepleń Atlas, Ceresit, Kreisel
•!• styropian, wełny, folie

„~

Hurtownia czynna

ŁOWICZANIN

w godz. 7°0 -18°0 , soboty 7°0-16°0

stalowe aluminium
• GAZV TECHNICZNE
•ARTYKUŁY SPAWALNICZE
• RYNNY (metal plastik)
• OKNA, DRZWI ANTYWŁAMANIOWE
• STROPY I NADPROŻA
(bloczki betonowe i pustaki)
• OPAŁ, NAWOZV
• POKRYCIA DACHOWE

MATERIAŁY

BUDOWLANE
•CERAMIKA
•KLINKIERY
(duża gama wzorów i kolorów)
• KOMPLEKSOWE SYSTEMY
DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW
• PlYTY KARTONOW().GIPSOWE
• KLEJE, GŁADZIE, GIPSY
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wystąpić o przekazanie gruntów, następnie
przeprowadzona musi być ich wycena. Kolejnym etapem jest decyzja Rady Miejskiej
o zbyciu prawa wieczystego użytkowania
W kompetencjach rady jest również zastosowanie bonifikaty. W przypadku zastosowania zasad ogólnych, byłaby możli
wość precyzxjnego określenia celu,jakiemu
teren ma służyć i przeprowadzenie sprzedaży z prawem pierwszeństwa dla klubu
Pelikan. Wykup taki mógłby się odbyć bez
przetargu. Czyli: dokładnie to, o czym nani
IO lat licząc od dnia jej nabycia zbył lub mówił wspomniany wójt. Bunnistrz zadewykorzystał nieruchomość na inne cele niż klarował też, że z jego strony nie ma złej
wymienione we wcześniejszych punktach, woli w polubownym załatwieniu sprawy.
czyli w razie gdyby Pelikan chciał wyko- W środę dowiedzieliśmy się, że w tej sprarzystać stadion niezgodnie z jego przezna- wie Urząd Miejski wysłał już do klubu piczeniem. Miasto ma zatem pewność, że po smo ZJ: swoim nowym stanowiskiem.
przekazaniu, na stadionie nie zostanie wyPrezes Pelikana Wiesław Dąbrowski inbudowany dajmy na to supem1arket Jak fonnuje, że jak na razie klub z żadnym piwidać istnieje inna możliwość zbycia nieru- smem do Urzędu Miejskiego z prośbą o tachomości na rzecz Pelikana, nawet jeśli ten
kie załatwienie sprawy nie występował.

się chce
•
to mozna

Jak

spomniany ustęp 2 punkt 3 tejże
ustawy mówi dalej, iż nieruchomość
zbywana jest w drodze bezprzetargowej na zasadach, o których mowa w artykule 68 ustęp I punkt 2. Czyli, zgodnie
z treścią artykuhi: że właściwy organ może
udzielić za zgodą, odpowiednio, wojewody,
sejmiku, albo właśnie rady, w tym przypadku rady miejskiej, bonifikaty od ustalonej
ceny. Punkt 2:jeżeli nieruchomość jest sprzedawana osobom fizycznym i osobom prawnym, które prowadzą działalność charyta-

W

tywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą,
oświatową, naukową, badawczo - rozwojową, wychowawczą, lub sportowo

- turyna cele nie związane z działalnością zarobkową. Pelikan jest wła
śnie stowarzyszeniem, a osiągnięte dochody w całości wykorzystywane są na działalność statutową klubu.
Bunnistrz za zgodą rady może zatem
udzielić klubowi bonifikaty, nawet do wysokości 99,9 procent wycenionej wartości.
Ustawa w tym przypadku mówi jedynie
o zabytkach, że bonifikata nie może wynosić mniej niż 50 procent, w przypadku innych obiektów takiego obostrzenia nie ma.
Malo tego, przy dobrej woli zastosowany
może także zostać w przypadku Pelikana
artykuł 70 ustawy o gospodan:e nieruchomościami, ustęp 2, który mówi, że cena
nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej może zostać
rozłożona na raty nie dłużej niż na IO lat
W takiej sytuacji zabezpieczeniem byłoby
zalx.'Z)JiL'CZcnie hipoteczne. Nie chodzi o to,
aby rozkładać na raty złotówkę - jeśli na
przykład rada upoważni bum1istrza do
udzielenia tak wysokiej bonifikaty (ma takie
prawo w myśli artykułu 18 ustęp 2, podpunkt 9a ustawy o samorządzie gminnym),
ale o wykazanie, że jeśli jest dobra wola,
wtedy można przekazać Pelikanowi dział
kę i zrobić jeszcze w tyn1 temacie dużo,
dużo wit<Cej.
Malo tego, jak zauważa nasz rozmówca,
opisana droga prawna jest ze wszech miar
korzystna dla miasta, gdyż przynajmniej na
dwie kadencje rady zachowttje ono wpływ
na to, co na przekazanej nieruchomości bę
dzie się działo. W ustawie istnieje bowiem
zapis mówiący o tym, iż właściwy organ
moi.e i.ądać zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, jeśli nabywca niemchomości przed upływem
styczną,

Jeśli jest dobra wola, wtedy można
przekazać Pelikanowi działkę i zrobić
jeszcze w tym temacie dużo, dużo więcej.
nie ma pozwolenia na budowę stojącego
na niej obiektu. Potrzeba tylko trochę dobrej
woli.

Zarząd klubu nie zasypał jednak gruszek
w popiele. Prezes także przedstawia nam
swoją drogę prawną - styczną z opisaną
pt7.eZ nas wcześniej - na podstawie której
klub mógłby otrzymać wspomnianą nieruPowolne TAK
chomość. Na razie jednak stanowisko to nie
Co ma jednak do powiedzenia w tej spra- zostało przekazane na ręce burmistrza,
wie bmmistrz Ryszard Budzałek? Na piąt z uwagi na to, iż klub 5 stycznia wystąpił
kowej konferencji prasowej w ratuszu py- najpierw o pomoc do zespołu radców prawtaliśmy bunnistna, czy jego zdaniem jest nych Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.
jakaś inna możliwa prawnie droga przekaWojciech Czubatko
zania Pelikanowi w użytkowanie wieczyste gruntów pod stadionem. I oto, inaczej
Jest doldadnie tak., jak pisaliśmy w koniż przed dworna tygodniami w odpowie- mentarzu przed dw001a tygodniami: jeśli się
dzi burmistrz przyznał, że jest inna, trud- chce,tomożna. Terazwielezależyod~
niejsz.a niż proponowana pierwotnie (art. kości działania~ łdubu i Rady Miej207) droga, a mianowicie- na zasadach ogól- skiej. Pelikan powinien jak najszybciej wienych tejże samej ustawy. W takim przy- dzieć na czym stoi. Dosłownie.
padku zarząd ·klubu ponownie musiałby
Wojciech Waligórski

Agencja nie dotrze do rolników
ni obowiązqjące prawo, ani też warunki techniczne nie czynią możli
wyn1, aby w poszczególnych urzę
dach gmin dyżury pełnil~pracownicy Agencji Restrukn1ryzacji i Modernizacji Rolnictwa odnotowujący zniiany w liczebności
stad zwier7..ąt hodowlanych. Sołtys Borówka Jan Sobczyk proponował właśnie takie
rozwiązanie dla gminy Bielawy. - Rolnikowi
bard=o trndno wywiązać się z obowiązku
zgloszenia do agencji wciągu 7 dni padnię
cia sztuki lub urodzenia zwierzaka. Ostatnio
uzbiera/em w ciągu 2 miesięcy 6 wniosków

A

o pas-::porty i zawiozłem V.'.'>Z)lstkie razem,
żeby niejeździć z każdym oddzielnie - mówi
sołtys Sobczyk.
Oczywiście takie postępowanie -wygodne dla rolników - ale niezgodne z przepisami
jest niedozwolone i sołtys Borówka otrzymał ostrzeżenie - gdy jeszcze raz tak postą
pi kara pieniężna go nie minie. Wójt Sylwester Kubiński wyjaśniał, że agencja nie ma
możliwości tworzenia swoich przedstawicielstww gminach i rolnicy nadal będą musieli jeżdzić do Łowicza.
(eb)

Proiekt budżetu na rok 200 5
Projekt budżetu, jaki
przedstawiono radnym gminy
Nieborów 29 grudnia, zakłada
dochody gminy na poziomie
12 milionów 33 tysięcy złotych.
Wydatki to kwota
12 milionów 661 tysięcy złotych.

óżnica pokryta zostanie m.in. z nie-

R

wypłaconych w roku 2004 pieniędzy

za inwestycje wykonane przy współ
udziale SAPARD: drogi w Chyleńcu, za którą gmina otrzyma zwrot 249 tysięcy zło
tych i w Michałówku - zwrot 137 tysięcy
złotych.

Kwotę 1.086.492 złotych z.aplanowal)O
w projekcie na rok 2005 na inwestycje
w oświacie. Za 649 tysięcy złotych prowadzona będzie dalsza budowa przedszkola
i świetlicy środowiskowej w Bełcho
wie, która według planów ma się zakoń
czyć w tym właśnie roku. 500 tysięcy zło
tych zaplanowano na budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Beł
chowie. Gmina zabezpiecza połowę pieniędzy, drugą połowę chcąc pozyskać z zewnątrz. 150 tysięcy złotych kosztować bę
dzie modemizatja szkoły podstawowej
w Dzierzgówku. Pierwszy etap obejmuje
rzecz najpilniejszą, czyli wymianę dachu na
budynku szkoły. 30 tysięcy złotych kosztować będzie opracowanie dokumentacji
na budowę sali gimnastycznej przy
gimnazjum w Kompinie.
Z pozostałych inwestycji wymienić trzeba przebudowę wodociągu z przyłą
czami w Nieborowie, czyli wymianę rur
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tel. (046) 837 32 79
ŁOWICZ
fax 837 47 98 ~-----
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Szyba k=1, 1 z ciepłą ramką
Okucia Wlnkhaus
Mlkrowentylacja gratis
Wzmocnienia ocynkowane w ramie,

HIT SEZONU!

IREDm GOTOWIOWE
Id 1.000 zt dl 60.000 Zł,

wvmaaanv doch6d od 501 zł
•
•
•
•

nieograniczone
możliwości
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Copi-Flex
autoryzowany Partner
Łąck
R-122
I
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Płocka

..

~Łąc
Salon:
/024/2614715
Serwis:
26147 09
samochody używane:
2614715
Blachamia-Lakiemia:
261-47-68

.

e-mall: coplflex.plock@lntrall.pl
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z azbestowych na rury PCV - 500 tysięcy
złotych. 250 tysięcy złotych pochodzić
będzie z budżetu gminy, kolejne 250 tysię
cy to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska W drogownictwie
na inwestycje przeznaczono 460 tysięcy zło
tych. Za te pieniądze wykonane z.ostaną
drogi asfaltowe w Nieborowie osiedlu - za I IO tysięcy złotych, w Bełcho
Wie na ulicy Kościuszki - 290 tysięcy
złotych i w Bełchowie na ulicy Orzeszkowej - 60 tysięcy złotych .
50 tysięcy złotych przeznaczone jest na
budowę strażnicy OSP w Kompinie.
W roku 2005 założone tam mają zostać instalacje centralnego ogizewania i instalacja
wodno- kanalizacyjna
350 tysięcy złotych zaplanowano na cał
kowitą wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne lampy sodowe
w miejscowościach Bełchów Wieś i Piaski. Za 60 tysięcy złotych wybudowane
zostanie oświetlenie uliczne przy drodze numer 70 od stacji benzynowej
w Nieborowie w kierunku Łowicza aż do
droginaNieborówzachodni. W dzialeochrona zabytków zaplanowano kwotę 50 tysię
cy złotych na renowację zajazdu radziwiHowskiego, tzw. Kaffenhaus: Wymianę przyłącza energetycznego, rynien
i uzupełnienie tynków oraz malowanie.
IO tysięcy złotych zabezpieczono z myślą
o dalszej renowacji cmentarza wojennego w Kompinie. Rada Gminy będzie dyskutować nad projektem budżetu w styczniu i lutym na komisjach, zatwierdzenie budżetu odbędzie się na sesji w marcu. (wcz)

~

BIURO DORADRWA BANIO•GO

INTRALL Polska Sp. z o.o., 20-952 Lublin, ul. Mełgiewska 7·9, tel.: 081 • 74915 39

lntrall

Gmina Nieborów

Kredyty do 5 lat • Bez poręczycieli
Bez opłat wstępnych • Bez potrąceń
Bez weksla • Bez ograniczeń wiekowych
Decyzja kredytowa w ciągu kilku godzin

ROLNICY, RENCIŚCI, EMERYCI, OSOBY ZATRUDNIONE
OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
OPROCENTOWANIE JUt OD 12%
TYLKO TERAZ już przy dochodach 600 zł
kredyt nawet do 12.000 zł
dla sektorów zatrudnienia: służba zdrowia, edukacja
administracja/urzędy, straż pożarna, policja. wojsko
kredyt bez zaświadczenia o dochodach

ZAMIANA KILKU KREDYTÓW NA JEDEN
KREDYTY I POżYCZKI HIPOTECZNE
ŁOWICZ,

ul. BROWARNA 10A (na piętrze)
tel. (046) 837-82·71 .
SKIERNIEWICE, ul. Mszczonowska 33135
tel. (046) 835-91·11
pn.-pt. 9.00-17.00, sob. 10.00-14.00

MOŻESZ WYBRAĆ ZOFERTY KILKU BANKÓW ~

S-cio komorowy Perfectline
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STRACILISMY TYSIĄC LUDZI
ożna przyklasnąć takim inicjatywom,
choć nie sposób nie zauważyć, że są
to miłe, ale tylko gesty, a nie realna pomoc
podatkowa i socjalna dla rodzin, o potrzebie
której tylko nieliczni mówią. Samorz.ądmoże

M

Liczba

mieszkańców Łowicza

na 31 grudnia:

trochę

lepiei

W dwóch najbliżej Łowicza
położonych miastach

Obserwiefemy czal'ową imigrację osób ze
Skierniewic. Cz.ę,ść osób czal'OWO się wymeldowuje, ale potem do Skierniewic wracają.

powiatowych - Skierniewicach
Częśćznichtostudenci, którzyucząsię{JO'Ztl
i Sochaczewie - sytuacja jest
miejscem zamieszkania. Obse1WUjemy też
nieco lepsza niż w Łowiczu.
powroty do miejsca urodzenia i zamieszka-

jednakzrobićwięcejdlapowstrzymaniatego

trendu - bowiem to nie słaby przyrost naturalny jest podstawową przyczyną wyludniania się Łowicza. Dzięki poprawie warunków zdrowotnych, w jakich żyjemy
(mimo wszelkich utyskiwań na służbę
zdrowia poprawa ta jest ewidentna, a skła
da się na nią i lepsze żywienie, i mniejsze
zanieczyszczenie środowiska, i osiągnię
cia medycyny) średnia długość życia
zwiększa się. Dzięki temu, choć mniej
dzieci się rodzi, także mniej ludzi umiera,
niż by umierało kilkanaście lat temu.
W łowickim USC odnotowano to wyraź
nie: przyrost naturalny w minionych latach był bliski zeru.
Podstawową przyczyną tego, że w Ło
wiczujest nas corazmniejjestwięc co innego: jestniąemigracja. Ludziezmiasta wyjeżdżają, bo'me widzą w nim szansy na znalezienie dobrej pracy. Łowicz ominęły kata-

klizmy, które dotknęły niektóre sąsiednie
miasta, każdy z tnech wiodących wielkich
zakładów przemysłowych pracuje dalej i się
rozwija, acz w przypadku Agros-Nova po
przekształceniach, a w przypadku Syntex-u
po likwidacji, zakończonej szczęśliwym
znalezieniem nowego inwestora. Mimo to
więksiych nowych inwestycji nie było
w Łowiczu wiele. Bezrobocie jest w powiecie znacząco, o kilka, a nawet o dziesięć pro-

PRZYROST NATURALNY
w ŁOWICZU w latach 1999-2003

ŁOWICZA WLATACH

31200

tan ludności na dzień 31 grudnia
2004 roku wynosił w Skierniewicach:
ogółem mieszkańców - 49.075. Zgłoszenia
zmian stanu cywilnego w ubiegłym roku
były następujące: urodzenia - 459, zgony 411, przyrost naturalny wynosił więc +48.
Na koniec grudnia 2003 roku stan
ludności wynosił ogółem mieszkańców 49.119. W2003roku urodziłosię445 osób,
zmarło 412 osób, więc przyrost naturalny
wynosił+33. W2001 roku w Skierniewice liczyły 49.079 mieszkańców, w 1999 roku
- 49.015 osób. Pokazuje to, że w ostatnich
latach licmamieszkańców tego miasta ustabilizowalasię-alenie maleje. Wcześniej Skierniewice p!Ze'Żywały istną eksplozję demograficzną. 1992 rok - 47.188 osób, 1984 rok
-36.150osób, 1978rok-30.476osób, 1970
rok - 25.600 osób.

S

31000
30800

30600
30400

cent mniejsze niż w powiecie zgierskim czy
kutnowskim, ale przecież nie jest małe,
a nadziei na to, że będzie lepiej widocznie
nie ma - lub przynajmniej ludzie tej nadziei
nie widzą - bo wyjeżdżają. To niebe2pieczne. I tu jest największe pole do popisu dla
samorz.ądów: znaleźć pomysł na to, by to
do nas przyjeżdżali po pracę.
Mirosława Wolska-Kobierecka,
Wojciech Waligórski

nia ludzi na emeryturze - powiedziała nam
naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
w Unędzie Miejskim w Skierniewicach
Dorota Mosakowska.
W Sochaczewie w 1999 roku mieszkało
39.694 osób, natomiast według danych
z zasobów internetowych Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, obecnie mieszka tam
39.220 osób. W poszczególnych latach liczna ludności i przyrost naturalny kształto
wały się następująco: 1999 rok - 39.694,
przyrost naturalny wynosił - 60, 2000 rok 39.749, przyrost naturalny +46, 2001 rok 39.694, przyrost naturalny -57, 2002 rok 38.387, przyrost naturalny -26. W porównaniu z 1999 rokiem w Sochaczewie ubyło
więc 474 mieszkańców, co stanowi 1,19%
liczby mieszkańców z 1999 roku_ Łowicz,
przypomnijmy, stracił 3%.
(mak)

MIGRACJA MIESZKAŃCÓW
1999 · 2003

1999

305

278

+27

1999

287

284

+3

2000

291

290

+1

2000

234

286

-52

2001

269

265

+4

2001

215

306

-91

2002

290

290

o

2002

311

381

-70

2003

258

256

2003

301

436

-135

+2
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i najlepszy projektor
multimedialny w swojej klasie!
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Bez dzieci życie jest smutne, choć niektórzy dostrzegają to dopiero po latach. Swoim narodzeniem w pierwszych dniach stycznia w łowickim szpitalu radość przynieśli rodzicom, od lewej: ziewający Jakub Rożniata
z Łowicza, rozmarzona córka państwa Drzewieckich z Kalenic i rozespany Kacper Zimecki z Kiernozi.

Zostanę

I

I

www.urzadzenla-blurowe.pl
aalon@urzadzenla.blurowe.pl
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Podstawową przyczyną

zmniejszania

liczby
mieszkańców Łowicza jest
emigracja w poszukiwaniu pracy
- atrakcyjniejszej czy
jakiejkolwiek. Czy ta tendencja
się pogłębi? Rozmawialiśmy

z

uczniami łowickich szkół

średnich.

UWAGA!!!

K
Nowo otwartlJ 9abinet!! !
Be latne badanie słuchu.
Realizujemy wnioski NFZ.
Czynne:
w 2-gą i 4-tą środę

miesiąca

w godz. 9.00-13.00

Łowie;,, uL Zduńska 52
ZapisypodnrteL:0468373832(ARS-~EDICA)

Informacje pod nr teL: 042 630 63 73

się

R-126

ilkorouczniówz„Chełmońskiego"

nie wyklucza związania swojej
przyszłości z Łowiczem. Niektórzy są bardziej skłonni zostać, inni mniej,
jednak ich decyzja zależy od możliwości
podjęcia dobrej pracy, jak też od tego, skąd
będzie ich przyszły mąż lub żona Piotr
Osica: - Na pewno będę mieszkać w Polsce. Codo Łowicza - to niejestem przekonany. choć ban/w bym chciał tutaj żyć. Jestem
przywiązany do tego miejsca, ale nie wiem
sl«f!l będzie na przyklad mojaprzyszła żona.
Magdalena Kaczmarek: - Mam nadzieję, że wnim slwńczę studia, tutaj zmieni się
dużoibędęmogłarostać.Jeślisytuacjazmusi

mnie, to może wyjadę - mówi maturzystka
Swoje plany także uzależnia od spraw rodzinnych. Zostać w Łowiczu chciałaby natomiast Magdalena Michalak. - Uważam, że mogę wiązać swoją przyszłość

w Łowiczu, jeśli...
z Łowiczem. Zmienia się tutaj wiele z roku
na rok, chociażby w wyglądzie ulic. Myślę,
że zmieniać się też będzie pod wzghtdem gospodarczym i łatwiej będzie pracę znaleźć.
Po ukończeniu studiów chciałaby na stałe
wrócić do rodzinnego miasta - Dorosłe fycie chciałabym związać z małym miastem,
moim miastem, bo jestem lokalnąpatriotlą
EwaGuzzkoleimówi:-Raaejtuprzyszłośd nie widzę. Rynek pracy nie ma ofert,
które mdawa1ałyby mJodych ludzi. Na studia wyjadę sf4d na pewno i z tym wiązać się
będzie dalsze życie - praktyki, praca. Ewa
jest przekonana, żewiększemiagodajewięk
sze możliwości. - Łowicz jest dla mJodych
ludzi mało przyszłościowy.
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 3,jak i w ZSP 4 nastroje wśród uczniów
są bardziej pesymistyczne. Większość nie
wierzy w to, aby dobrą, dobrze płatną - czy
nawet jakąkolwiek - pracę tutaj znaleźli
i nastawiają się, że szukać muszą jej poza
Łowiczem. Michał Balcer z Il klasy LO
w ZSP 4 po skończeniu szkoły średniej nie
zamierza zostać w swoim mieście. Wyjedzie zarobkowo do Niemiec, gdyź nie widzi
perspektyw na zatrudnienie w Łowiczu. ff.Ystan::zy spojrzeć na zarobki, na co mi tu
eystan2y, na waciki? - pyta ironicznie.
Bartek Wróblewski z tej samej klasy
już wie, że po szkole średniej wyjedzie do
brata do Warszawy. Ma zamiar podjąć stu-

dia i maleźć dobrą pracę, na co, jak uważa,
ma szansę tylko w stolicy_ Nawet po skoń
czeniu studiów nie chce wracać do Łowicza,
bo sądzi, że i tak pracy nie :znajdzie. - Nre
widzę w Łowiczu perspektyw na znalezienie
jakiejkolwiek pracy i nie sądzę ,aby „ mgr"
przed nazwiskiem coś tu zmieniło - mówi.
Również Kamil Malejka ztej samej s:zkoły chce najpierw skończyć dobre studia
w Warszawie, następnie nie zamierza wracać do Łowicza. Smtje plany, że może wyjedzie7llf0bkowodo Irlandii,jak uczyniła jego
siostra. - Tutaj nie ma perspektyw - mówi. Ż,ebyznaleźć ciekawąpracę trzeba miećwry
ki - uwaia Monika Matych z klasy piątej
technikum hotelarskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych m 3 w Łowiczu uważa;
że w swoim zawodzie pracy w Łowiczu nie
:znajdzie, a jeśli nawet, to zarobki będą niewielkie. Pracy szukać będzie w Warszawie,
miała tam praktyki i wie, że ma S1.aI1Se na
znalezienie dobrze płatnej posady, takiej
o jakiej w Łowiczu nie maco marzyć, nawet
po skończeniu studiów.
•
Pod jej wypowiedzią podpisuje się reszta
koleżanek z klasy piątej technikwn hotelarskiego. -Nikt w Łowiczu nie zamierza zostać
- mówią dziewczyny. - Nie ma tu perspektyw dla hotelarzy. Jeżeli kształcimy się w wwodzie hotelarza to nie po to, abypracawać
w supermarkecie - dodają.
(mwA;

ł\.\'Z)
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docznyjestw dwóch latach-w2001
i 2002, po czym w kolejnych latach
następuje wzrost i to znaczniejszy
niż w roku 2000. Od 2000 roku
stale wzrasta liczba zameldowań,
z lekkim spadkiem w roku 2004.
Wygląda to następująco: 2000 - 81
zameldowań, 77 wymeldowań,
2001 - 82 zameldowania, 68 wymeldowań, 2002 - 103 zameldowania, 89 wymeldowań, 2003 112 zameldowań 62 wymeldowania i 2004 - 103 zameldowania
i 53 wymeldowania.

W ostatnich
latach nie tylko
miasto Łowicz
wyludnia się,
systematycznie
spada liczba
mieszkańców

okolicznych gmin.

Gmina towicz
Na koniec grudnia 2004 roku
tu 7.527 osób. Jest to
gmina specyficzna z tego wzgll(du,
ż.e okalająca miasto i na jej terenie
mieszkało

móżna zaobserwować większą niż
w innych gminach liczbę zameldowań. Wynikatoztego,ż.egminadys

ponuje atrakcyjnymi terenami pod
budowę domków jednorodzinnych
{np. w okolicach Zielkowic) i budują się tam osoby mies:zkające do tej
pory w Łowiczu lub innych więk
szych miastach. Pomimo tego liczba mieszkańców od 1999 roku maleje o kilka osób rocznie. W grudniu
1999 roku było 7457 mieszkańców.
Co prawda w 2004 roku zgonów na
terenie gminy było więcej niż unr
di.eń (93 zgony, 69 urodzeń), ale rok
wcześniej statystyki odnotowują
dodatni przyrost naturalny (86 zgooow, 92 urodzenia). W roku 2002,
200 l i 2000 urodzeń było jednak
mniej niż zgonów {2002: 96 zgonów i 86 urodzeń; 2001: 85 zgooow
i 78 urodzeń oraz w 2000: l 03 zgony i 87 urodzeń). Należy jednak nadmienić, ż.e w 2004 roku statystyki
gminne odnotowaly większą liczbę
zameldowań niż wymeldowań (zameldowań 145, wymeldowań 81).
Dane tejednaksą obarczone błędem,
gdyż w zameldowaniach uwzględ
nione były przemeldowania na terenie gminy.

Gmina Bielawy
W 2004 roku na terenie gminy
Bielawy mieszkały 6.164 osoby.
Niepokojące jest to, ż.e przyrost naturalny w tej gminie był ujemny.
Urząd Stanu Cywilnego odnotował
125 zgonów, a było tylko 50 urodzeń. Na koniec 2003 roku gmina
Bielawy lic-zyła 6.320 mieszkańców,
zaś na koniec 2002 roku- 6.342 osoby. Wyraźny spadek, który nastą
pił w ubiegłym roku w stosunku do
roku 2003, można jednak wytłuma
c-zyć również tym, ż.e w tym roku

przeprowadzona została aktualiza- każdego roku: 1999 - 4.868; 2000 cja spisu mieszkańców i jak się do- 4.844; 2001 - 4.824; 2002 - 4.784;
wiedzieliśmy w Urzędzie Gminy 2003 - 4.727; 2004- 4.706
w Bielawach „wszystkie dane statystyczne zostały wyprostowane
Gmina Kiemozia
i dokładniej odzwierciedlająstanfuk
W gminie Kiernozia spadek licztyczny''.
by ludności był jeszcze bardziej zauważalny, bowiem 31 grudnia 2004
Gmina Bolimów
roku gmina liczyła o I 77 mieszkań
Spadek liczby mieszkańców no- cówmniej niż 3lgrudnia1999roku,
tuje się na terenie gminy Bolimów. jednak spadek ludności wynosi tuOd roku 1999 liczba ta zmalała taj 4,45% w stosunku do stanu
o 107 osób, to jest o 2,54 procent sprzed 6 lat W poszczególnych laSzczegółowe dai;ie prezentują się tach ubywało od 25 do 49 miesznastępująco: rok 1999-4208miesz- kańców gminy i nic nie wskazuje na
kańców, 2000-4.174, 2001 -4.153, to, aby ta tendencja się zmieniła. Oto
2002 - 4.123, 2003 - 4.124 i 2004 - dane w poszczególnych latach:
1999 rok - 3.975 osób, 2000 4.101 mieszkańców.
3.939, 2001 - 3.890, 2002 - 3.851,
2003 - 3.823, 2004- 3.798.
Gmina Chqśno
Od 1999 roku do 2004 roku liczmieszkańców gminy Chąśno
zmniejszyła się o 135 osób (spadła

ba

z 3.423 do 3.288 osób tj. o 3,94%).
Wpływ na to ma niewąlpliwie fukt,
ż.e co roku notuje się wi~j zgooow
niż narodzin nowych mieszkańców
gminy, tych pierwszych notowano
o ponad 10 więcej . Ilość wymeldowań na przestrzeni tych lat pokazuje, ż.e wymeldowań z terenu gminy
było od 10 do ponad 20 wi~j niż
zameldowań. Dopiero ubiegły rok
przyniósł całkowite zaskoczerue
i liczba dokonanych wymeldowań
znacznie spadła do tego poziomu,
ż.e było ich o jedno mniej niż zameldowań.

Gmina Kocierzew
Południowy
W gminie Kocierzew Południo
wy w latach 1999 - 2004 liczba
mieszkańców spadła o 149 osób, co
stanowi 3%. Na koniec poszczególnych lat dane te przedstawiały się
w sposób następujący: 1999 rok 4.877 osób, 2000 - 4.843, 2001 4.799, 2002 - 4.751, 2003 - 4.712,
2004 - 4.728.

Gmina tyszkowice
Na terenie gminy Łyszkowice
również z roku na rok ubywa mieszkańców. Tutaj wynika to przede

Gmina Sanniki
w~iadującej z gminąKieroozia
gminie Sanniki bezwzględna liczba
mieszkańcówspadłao 128osób,ale
to stanowi tylko 1,86% w stosunku
do stanu z 1999 roku.
Jednakniepokoj~tutajjestajem

ny przyrost naturalny, który największy był w III kwartale 2004
roku, kiedy liczba zgonów była
o 50% większa od liczby urodzeń.
A oto liczba mieszkańców gminy
Sanniki w kolejnych latach: 1999 rok
- 6.875 osób, 2000 - 6.860, 2001 6.814, 2002 - 6.784, 2003 - 6.743,
2004 - 6.747.

Gmina Zduny
Liczba ludności na terenie gminy
Zduny spadła na przestrzeni lat
1999-20040317 osób(z6.585 do
6.268, czyli o 4,81%). Gdy liczba
urodzin jest raczej na stabilnym poziomie i waha się w okolicach 50, to
roczna liczba zgonów mieści się
w ilości od 116 do 76.
Liczby te sprawiają, ż.e zgonów
na terenie gminy jest od 20 do nawet
60, jak w przypadku 1999 roku,
więcej niż urodzin.
Oto liczhiludności gminy na pr21}strzeni lat 1999 - 2004, stan na
31 grudnia, każdego roku: 1999 6.585, 2000 - 6.492, 2001 - 6.444,
2002 - 6.393, 2003 - 6.316, 2004 6.268.
- -- - --

,,tywczanie" na mszy św. w łowickiej katedrze śpiewali kolędy.

Żywiecko-łowicki przekładaniec
ziecięcy zespół Żywczanie

Koderlci.Następrueżywczaniepo

dwukrotnie zaprezentował się
w Łowiczu w ostatnią niedzielę. Najpierw śpiewał i grał kolę
dy na mszy św. o godz. 12 w kare-drze, a po południu w sali widowiskowej WK W programie drugiego koncertu wystąpił też nasz rodzimy zespół dziecięcy Koderki,
a zespoły występowaly zamiennie.
Zgromadzona licznie publiczność
wysłuchała najpierw koncertu kolęd w wykonaniu zaproszonych
gości z Żywca, po nich kolędowały

kazali tańce góralskie, po nich Koderlci odtańczyły Suitę łowicką. Na
koruec siedemdziesięcioro dzieci
z obu zespołów odśpiewało na scenie dwie kolędy.
Żywczanie podobnie jak Koderki są zespołem, do którego należą
dzieci w wieku 10-16 lat, chociaż od
tej reguły jest wyjątek. Najmłodsza
góralka występująca w Łowiczu
z zespołem, ubranapodobniejak inni
Żywczanie w stój i kierpce, miała
(mwk)
zaledwie 5 Jat

D

- - - - --

- - - - - - --

Liczba ludności na przestrzeni lat wszystkim z ujemnego przyrostu
1999 - 2004, stan na3 l grudnia, każ naturalnego, chociaż c-aii osób rówdego roku: 1999-3.423;2CXXJ-3.403; nież wyjeżdża z gminy na studia oraz
2001 - 3.366; 2002 - 3.335; 2003 - w poszukiwaniu pracy. Liczba uro3.305; 2004 - 3.288.
dzeń jest z roku na rok mniejsza.
W 2004 roku w gminie urodziło się
Gmina Domaniewice 55 dzieci, a zmarło 98 osób. W 2003
roku urodziło się 71 dzieci, natomiast
Liczba ludności na terenie gminy zmarło 91 osób. W 2002 roku uroDomaniewice spadła od 1999 dziło się 63 dzi~ zmarły 93 osoby.
do 2004 roku o 162 osoby, czyli Obecnie gminę zamieszkuje 7070
o 3,32%. Przez cały ten czas ilość osób, w grudniu 1999 było ich 7021.
zgonów przewyższała ilość narodzin nowych mieszkańców gnilny
Gmina Nieborów
o ponad 10, a \Y 2001 roku nawet
o ponad 30. Gmina jako jedna z nieW gminie Nieborów jakojedynej
wielu spośród gmin łowickich moż.e z naszej okolicy zanotowano
pochwalić się przez trzy lata, raz wzrost liczby mieszkańców.
zerowąróżnicąiprzezdwalatawięk W latach 2000 - 2004 liczba mieszszą ilością zameldowań nad wymel- kańców wzrosła o 38 osób, na kodowań. Najciekawszym pod tym niec poszczególnych lat dane te
względem był rok 2001, w którym kształtowały się w sposób nastę
zameldowano 40 nowych osób, pujący: 2000 rok- 9.466 osób, 2001
a wymeldowano z terenu gminy za- - 9.444, 2002 - 9.420, 2003 - 9.468,
ledwie 3.
2004- 9.494. Na przestrzeni lat liczLiczba ludności na przestrzeni lat ba mieszkańców wzrosła zatem o
1999-2004, stan na 31 grudnia, 0,4 procent Nieznacmy spadek wi-

- -- - - - REKLAMA -

Drogie Panie
Od Nowego Roku
wszystko za

,

POŁCENY
Elegancka odzież damska w sklepie

Łowicz

ul. Stary Rynek 15

Spódnica 80% wełna ~ -- 54 zł
~ - 50 zł
.Spodnie
~ - 130 zł
Garsonka
499-a - 99 zł
Suknia wizytowa

DO WYCZERPANIA ZAPASÓW!!!

~

ZAPRASZAMY

Jednak szansa przed ,,Bzurą''
Budynek łowickiego
kina Bzura
pozostaje nadal

w rękach
Towarzystwa
Dom Ludowy.
połowie ubiegłego roku
informowaliśmy, ż.e po

W

trwających kilka miesię-

cy poszukiwaniach organizacja znalaz.laosobę, łowickiegopnedsiębior
cę,

który

zadeklarował

dynku i przeprowadzenie w nim remontu w celu wykorzystania go
zgodnie z przeznaczeniem na potrzeby kultury. W końcu paź.dzier
nika ubiegłego roku pmdsiębiorca
miał jednak problemy związane
z zarzutami stawianymi pl7.C'Z prokuraturę w związku z inną prowadz.onąprz.ezniego działalnością, kontlkt z nim był utrudniony. W ubiegłym tygodniu doszło do spotkania

między zainteresowanymi stronami
~ jak powiedział nam prezes Towarzystwa Józef Kołaczek, w czasie

zakup bu- rozmowy

przedsiębiorca

podtrzy-

.mal swoje wcześniejsze deklaracje,
ż.e jest zainteresowany kupnem budynku i pracuje nad tym wspólnie z
prawnikami. Nieprawdziwe więc
okazują się informacje .kJą7.ące po
Łowiczu, jakoby Towarzystwo
Dom Ludowy szykowało się do zło
żenia kolejnej oferty ratusz.owi dotyczącej kupna lub przejęcia kina.
Kołaczek przyznał w rozmowie
z nami, ż.e pl7.C'Z pewien okres, gdy
nie można było skontlktować się
z przedsiębiorcą, taka możliwość
była brana pod uwagę, teraz jest już
(tb)
nieaktualna.

PROMOCJA:

PUSTAK MAX 1,99 zt/szt
Zapewniamy transport HDS

Wiek klienta • do 1OO lat
Rata kredytu • do 100% dochodu
Bez poręczycieli i zaświadczeń
. z pracy, US, ZUS i KRUS

• ceramika budowlana • cement • wapno
• materiały hydrauliczne • piece c.o.
• farby • gipsy • kleje • węgiel • nawozy
BIURO I MAGAZYN: Stryków, ul. Rolnicza SA
tel. (042) 719·93-63, fax (042) 719-93-64
NOWO OlWARTY MAGAZYN: Głowno, ul. Kolejowa 5
"'
tel. (042) 719-49-60, (042) 719-49-89
~
www.w1max.com.pl biuro@wimax.com.pl

„
f

~

Łowicz, Stanisławskiego

23

tel. (046) 837-51-08; www.arsil.biz

'Tani l(retfyt c({a

l(_a.żc(ego!

8
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Kobiety u steru ·SdPI
Elżbieta

Rokicka,
nauczycie/ka wychowania
fizycznego w szkole
w Kocierzewie, wybrana
została przewodniczącą

wizyjną było

tajne. W przypadku wyboru przewodniczącego głosować mogli nie
tylko członkowie SdPl, ale również sympatycy partii, którzy zgłosili taki akces
przynajmniej 24 godziny wcześniej. Osta. tecznie jedyna kandydatka na przewod-

zarządu

powiatowego
SdPl w Łowiczu podczas
wyborów, które odbyły się
w sobotę 8 stycznia.

najbliższą sobotę, 15 stycznia o godz czątek artystycznej działalności „'JYgielka".

W

17.00 w kawiarni Tygielek mieszprzy Starym Rynku
- deklarowała Rokicka po wyborach, dzię w piwnicy, odbędzie się wieczór muzyczkując za zaufanie, jakim została obdruzona. ny żyrardowskiego artysty Jacka Golberta.
Od razu zaproponowała też Wiesławę Usłyszymy wykonywane przy własnym
Gęburę jako kandydatkę do zarządu, akompaniamencie utwory pizede wszystprzyznając, że bez jej pomocy nie wy- kim muzyki pop oraz jazzowej. Jak powieobraża sobie współpracy. Dotychczaso- działnam Andrzej Duda, właścicieltegospo-wa pełnomocniczka SdPl na Ziemi Ło kojnego, zyskującego coraz większą popuwickiej wyraziła zgodę na pracę w zarzą lamość wśród łowiczan miejsca, jest to podzie, bo - jak przyznała - chce zmienić
lewicę na bardziej przyjazną czlowiekowi. - Chcę działać lokalnie, bo na razie
niejesteśmy p1zygotowa11i do wysuwania
najbliższą niedzielę 16 stycznia
kandydatów na posła c.:y senatora - móo godz. 17.00 w sali barokowej łowickiego muzeum odbędzie się trawiła Wiesława Gębura. Chcę te=:. aby mło
d:::i ludzie chcieli twaj d:::ialać, bo lewica dycyjny koncert karnawałowy Łowickiej
w kraju i na całym świecie jest potrzebna, Orkiestry Kameralnej działającej przy Łoale lewica nowa, odnowiona. Dlatego, gdy wickim Ośrodku Kultury i Towarzystwie
powstała partia Marka Borowskiego, Muzycznym im. T. Zieleńskiego. Orl<iestra
zdecydowała się utworzyć ją w Łowiczu prowadzona pizez Eugeniusza Strycharskiewraz z Urszulą Prośniewską i tym sa- go zaprezentuje w dużej mierze nowy, jeszmym była to jej kandydatka do zarządu. cze nie wykonywany przez siebie publiczczącej się

Chcę. by to miejsce ofyło lat/turą, to wnętrze
wręczsiętegodomaga.Jesttumożłilvość. bv

powiesić na ścianach prace plastyczne, by
odbywalysięrecitalemuzyc:::ne, byswojespotkania mieli tutaj poeci. Wszyscy będą u nas
mile widziani - powiedział nam Andrzej
Duda. Już rozpoczął poszukiwania w Ło
wiczu i okolicy osób, które będą mogły
i chciały się zaprezentować w jego kawiarni.
(tb)
Wstęp na koncert jest wolny.

Koncert karnawałowy wsali barokowei

W

kon~encie brali u~ał członk?wie
partu, sympatycy 1 zaproszem goście, a wśród nich poseł Michał Kaczmarek.
Ponadto w zarządzie partii znalazły się same
panie - dotychczasowa pełnomocnik Wiesława Gębura jest wiceprzewodniczącą, sekretarzem Af\na Chęcińska, kwestorem
(skarbnikiem) - Urszula Prośniewska.
W skład komisji rewizyjnej weszli: Alina
Kucińska, Piotr Wiśniewski i Krzysztof

W

Zdańkowski.
Jeszcze przał głosowaniem Elżbieta Rokicka przedstawiając się powiedziała, że ni-

Wieczór muzyczny w Tygielku

nie repertuar, złożony z muzyki salonowej
i operetkowej XVTII i XIX wieku. Usły
szymy takie utwory jak: libretta z Carmen •
Georgesa Bizeta, Zemsty NietopeJZa - Johanna Straussa, Traviaty - Giuseppe Verdiego, Ptasznika z Tyrolu Karla Zellera.
Wykonany zostanie także polonez Wojciecha Kilara znany z filmu Pan Tadeusz. Wstęp
na koncert jest wolny.
(tb)

Kolejną zgłoszoną kandydatką była

Rokicka - prezes zarządu
powiatowego SdPl dziękuje za zaufanie, jakim ją Óbdarzono.
Elżbieta

gdy dotychczas nie należała do żadnej partii, co może będzie dla niektórych osób atutem, dla innych - zarzutem wobec niej. Po- niczącego SdPl w powiecie łowickim
nieważ z sali padło pytanie o wiek, odpo- otrzymała 27 głosów, a w głosowaniu tym
wiedziała, że ma 40 lat, ale czuje się młodo. brało udział 29 osób. - Nie chcę wiele obieGłosowanie na przewodniczącą, pozo- cywać, ale chcę budować nową twar::: lestałych członków zarządu i komisję re- wily. Liczę na zaangaiowanie i współpracę

Jarzębowski-PSS

Anna Chęcińska, która po ukonstytuowaniu zarządu została sekretarzem.
Ostatnim punktem konwentu było
podjęcie bardzo ogólnej uchwały na temat działalności SdPl w powiecie łowic
kim, która ma być zgodna ze statutem
partii, prowadzona na rzecz mieszkań
ców naszego powiatu, z udziałem człon
ków i sympatyków.
(mwk)

- nic się nie zmienia

Nikt nas nie wyrzuca i właściwie to od PSS, ale od nowego właściciela, któiy nie
nic się nie zmienia· mówi Henryk Ja- jest zainteresowany budynkiem piekarni, ale
rzębowski, właściciel zakładu mły magazynami, w których prowadzić ma pronarsko-piekarskiego od dziesięciu lat dukcję skarpetek.
Dlaczego jednak Jarzębowski nie stanął
dzierżawiący od PSS Społem w Ło
wiczu budynek piekarni przy ulicy do przetargu o wykup nieruchomości?
Nadbzurzańskiej. ·Przysłuchując się Wszak wszystkie zakłady, jakie posiada
różnym sensacjom, jakie krążą po w innych miastach sąjego własnością-dzier
mieście mamy wrażenie, jakbyśmy żawi tylko łowicki punkt. Jarzębowski ma
to my byli najmniej poinformowani • inne plany, o których na razie nie chciałby
mówić. Obecnie dzierżawiony przez niego
dodaje.
obiekt w przypadku kupna wymagałby
oprawdadozorganizowanego 16grud- dużych nakładów modernizacyjnych. - ijj'nia pizetargu na kupno obiektu Jarzę mienić trzeba by właściwie wszystko opróc:::
(
bowski nie przystąpił,jednak nie zmie- ścian, ale i one wymagają pewnych prac nia to faktu, że nadal będzie dzierżawił zaj- mówi. - Niech pa11 zobaczy okna i drz11•i.
mowany przez siebie budynek, tyle że nie a na dolejestjeszcze gorzej. To są olbr::ymie

Same posadzki to koszt około
200-300 tysięl.y złotych.
Akt notarialny z nowym właścicielem
obiektu podpisany zostanie dopiero
w kwielniu. Do tego czasu właścicielem piekarni wciąż jest PSS Społem. Po tej dacie
jednak nic się nie zmieni, tyle tylko, że czynsz
płacony będzie nowemu właścicielowi, który według potwierdzonych ostamio deklaracji, przez najbliższy rok obiektem zajmowanym przez piekarnię nie będzie się interesował. Nie ulega też w żadnym wypadku
rozwiązaniu spółka Jarzębowski- PSS, gdyż
budynek piekarni wynajmowany był spół
ce niezależnie, tak więc w sklepach PSS wciąż
k1.1pić będzie można pieczywo produkowa(we::)
ne przez Jarzębowskich.
nakłady.

0

wiertalł<a 500W • 29,99 'll/sZł

0

świetlówka energo~zędna • 4,99 d/sZI

·bateria umywalkowa· 34,99 d/szt
0 płytka podłogowa • 19,99 d/m2
miska ustępowa
• 133,99 d/szt

Stypendia tylko dla uczniów
ozytywną ocenę uzyskał wniosek starostwa w Łowiczu o dofinansowanie
projektu pod tytułem „Stypendia dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich w powiecie łowickim".
Przypomnijmy, że o stypendium takie starać się może uczeń szkoły ponadgimnazjalnej z terenu powiatu łowickiego, którzy speł
nia łącznie trzy podstawowe warunki: ma
stałe zameldowanie na wsi, uczęszcza do
szkoły kończącej się marurą, udokumentowany dochód na jednego członka rodziny
pozostającej we wspólnym gospodarstwie
domowym nie przekracza 350 złotych miesięcznie. W listopadzie kryterium to speł-

P

niało około 400 uczniów spośród tych, którzy wypełnili wstępne karty zgłoszeń. Wnioskowana kwota to 560 tysięcy złotych

i według informacji Regionalnego Centnun
Polityki Społecznej w Łodzi, taką kwotę
starostwo dla uczniów otrzyma.
Nie został natomiast przyjęty do dofinansowania z powodu braku pieniędzy projekt pod tytułem: „Program stypendialny
dla studentów powiatu łowickiego". Uzyskał on jednak pozytywną ocenę i znalazł
się na liście rezerwowej i będzie mógł otrzymać dofinansowanie, jeśli zrezygnuje jeden
z beneficjentów.
(wcz)

PSS Społem

Sery i twarogi wracaiq
Z
niknęły w ostamim czasie ze sklepów
PSS Społem bardzo popularne na ło
wickim rynku białe sery i twarogi produkowane w Mławie i Garwolinie. ProduJ...'ty te
zyskały już u nas grono zwolenników, którzy są mocno zaniepokojeni ich brakiem.
Wielbicielom tych serów i twarogów spieszymy donieść, że lada dzień wrócić one
mają do sklepów PSS Społem. Spółdzielnia

zaopatruje się w nie w jednej z podwarszawskich hurtowni, w której - jak infonnuje prezes spółdzielni Stanisław Przybysz nastąpiły zmiany reorganizacyjne, co spowodowało chwilowy brak towaru. W styczniu sprzedaż serów i twarogów z Garwolina będzie wznowiona. Tch ceny jak na razie
nie wzrosną.
(wcz)

0

MONTAŻ GRATIS

SUPER OFERTA!!!

0

SALETRA
SALETRZAK
MOCZNIK

dan na
Sp. z o.o.

lOWICZ, ul. Podgrodzie 11
tel. (046~ 837·15·71
"

R-36

ŁOWICZ

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

R-49

;e!
• nawozy inne
"~~:\l,E.
• węgiel
eo~~ost
• miał
•0:~01.\\
• koks

• groszek EKO

Klimkiewicz,

Kaźmierski

ul. Łęczycka 114
Tel. (0-46) 837-11-72

Łowicz,
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Klara dlo kotów i kociąt
dodatkową zawartość żelaza, tauryny i wiNapój mleczny dla kotów
tamin należy pamiętać o~ opai kociąt wprowadziła
kowania przed otwarciem.
w ostatnich dniach do
dystrybucji Okręgowa
Spółdzielnia Mleczarska
w Łowiczu. Czy stanie się on
hitem w karmieniu kotów, tak
jak rozpowszechnione
i dobrze znane produkty
innych koncernów
produkowane dla psów?

apój ma wdzięczną nazwę ,,Klara",
na opakowaniu w niebieskich tonacjach widnieje młody kociak. Odrazu
widać, że jest to napój przeznaczony dla
kotów. Będzie zresztą sprzedawany w
sklepach zoologicznych oraz będzie stał
na półkach z jedzeniem dla zwierząt.
Dwustumililitrowy kartonik z napojem
mlecznym dla kotów ma kosztować
w sklepach około 1,20 - 1,30 złotych w zależności od marży, jąką narzuci bezpośredni sprzedawca.
Jest to napój o zredukowanej zawartości
laktozy (cukru mlecznego), z witaminami,
tauryną i żela7.elll. Kompozycja składników
ma wpływaćmię_dzyinnymi na połysk sierści
kota oraz jego zdrowie ogólne. Z.awartość
laktozy w tym napoju wynosi poniżej 0,3%
w 100 ml napoju, podczas gdy w normalnym mleku wynosi zwykle ponad 4,5%.
,,Klarą'' można karmić koty i kocięta powyżej szóstego tygodnia życia, można
to robić codziennie. Według producenta
jedno opakowanie ma wystarczyć na
4 do 5 posiłków, pod warunkiem, że nie
jest to j~y składnik kociego pożywie
nia. Po otwarciu karton można przechowywać w warunkach chłodniczych nie
dłużej niż cztery do pięciu~- Z uwagi na

N

Mariann Fischer Boel - komisarz UE ds. Rolnictw_a i Rozwoju wsi

była

oblegana przez dziennikarzy.

Minister i komisarz zadow leni,

oglądała pie.cz.rukamię oraz SIJS2'a1trię owooow miękkich, gdzie suszone są porzeczki
i jarzębina na herbaty ziołowe. Odbyła na-

rolnlcy nie bardzo
w I Brlfosnwlce
~•rztta wminionym

wetkrotkąpu.tjażdżkęciągnikiemzakupio

tak gładko i bezboleśnie jakby się wydawaa poza tym nie wszystkich napawają
jednakowymopt.ymizn:iem uświadamiali kołVD4~fu, 6 tycznia,
misarz rolnicy i samorządowcy w czasie
Koml n U d: • Rolnictwa
spotkania w Bratoszewicach. Mariann Fischer Boel podkreślałajednak, że wjej opinii
ł Rozwoju Wsi 1rllnn
Flschw Boe/ tow.nystwle polscy negocjatorzy wykonali dobrą pracę
i bardz.odobrzewynegocjowali warunki polMlnl łnt Rolnk:twa
skiej akcesji. - Rolnicy nigdy jednak nie są
Ole}nlczal<a.
mdowoleni, twierdzą, ie mogłoby być lepiej
i ja to rozumiem. To samo mamy w Danii ył to drugi dzień jej pobytu w Polsce. mówila.
ło,

w

Wo/Cltch•

I

Pierwszy dzień uplynąłnaro2'1Il0wach
z przedstawicielami polskich władz. Polska
jest pierwszym krajem, do którego Mariann
Fischer Boel wybrała się z z.agranicmą wizytą od momentu objęcia przez nią fimkcji
llllijnego komisarza.
Jak powiedziała komisarz, bardzo zależało jej na tym, aby osobiście zapoznać się
re sianem naszego rolnictwa i jego możli
wościami, jako największego państwa pod
wzgl~ produkcji rolnej w grupie dziesiątki nowo pizyjętych do UE. Porównanie
swojej wizyty w Polsce sprzed pięciu lat,
kiedy jeszcze była ministrem rolnictwa
i rybołówstwa w Danii z tym, co z.obaczyła
w ubiegłym tygodniu utwierdziło jąw przekonaniu, że polskie rolnictwo przeszło i nadal przechodzi pozytywne przemiany.
Świadcz.ą o tym rezultaty wykorz)rstania
środków pochodzących z Programu SAPARD, jak również uruchomione już fundusze strukturalne, aprzede wszystkim skala
wykorzystania płatności bezpośrednich.
Otym, że przemiany te wcale nie dzieją się
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Trudno się dziwić, że ocena stanu polskiego rolnictwa w oczach komisarz Mariann Fischer Boel wypadła pozytywnie,
choć rolnicy mówią, że wcale tak nie jest
Wszak jak przystało na gospodarza troszczącego się o swoich gości, minister rolnictwa Wojciech Olejniczak zaprosił panią komisarz do gospodarstwa rolnego od dawna
stojącego na bardzo wysokim poziomie gospodarstwa w Waliszewie prowadzonego wcz.eśniej przezjego rodzioow, a obecnie
przez jego brata. Komisarz odwiedziła również przedszkole i szkołę podstawową
w Waliszewie, którą kilka lat temu od zamknięcia uratowałopowolaniefundacji, która
zajęła się prowadzeniem placówki. W fundacji aktywnie dzialająrodziceministra Wojciecha Olejniczaka.
W trakcie pobytu w gospodarstwie Olejniczaków komisarz Mariann Fischer Boel

nym przy współfinansowaniu z funduszu
SAPARD. Komisarz obejnałarównieżpola
uprawne położone wokół gospodarstwa.
Jak powiedział w rozmowie z „Wieściami"
minister Wojciech Olejniczak, komisarz
Mariann Fischer Boel została zaproswna
akurat do gospodarstwa jego rodziny
w Walisrewie, gdyż jest to przyjęty dobry
zwyczaj. - Poza tym pani Knmisarz miała
okazję ob<efrzeć obejścia s~iednich gospo- Gmina Bielawy
darstw - powiedział nam Olejniczak.
W trakcie odwiedzin waliszewskiej szkoły podstawowej i y_rzedszkola goście obejpomysłem, aby w niektórych miejrzeli przygotowaną przez uczniów insceniscach gminy Bielawy ustawić pojemzację w j((Z}'ku angielskim. Przy tej okazji
niki do segregacji opakowań szklanych
Mariann Fischer Boel powiedziała, że duży i plastikowych, wystąpił podczas sesji rady
nacisk w działaniach dotycz.ących rozwoju gminy Bielawy 30 grudnia radny Krzysztof
wsi należy położyć właśnie na edukację
Chlebny. Przejeżdżając przez gminy Zdumłodzieży.
ny i Łowicz widział takie pojemniki i chciał
by, aby pojawiły się one również na przyN11potk11I
kład w Walisrewie, Bielawach czy Sobocie.
Byłoby to z pożytkiem dla gminy, z uwagi
1 1111oraqdowce11ł
na selektywną ihiórlcę odpadów, jak i dla
w lrato111wlc1eh
firmy Ekoserwis, która sprzedając surowiec
Organizator spotkania w Zespole Szkół mogłaby na tym zarobić.
Jak poinformował wójt Sylwester KuRolniczych w Bratos7.eWicach, czyliŁODR,
zaprosił na nie przedstawicieli wszystkich biński, oferta z firmy do gminy została przyszczebli samorządu, organizacji rolniczych słana, jednak usługa taka nie jest bezpłatna
oraz rolników, którzy na co dzień współ i gminy, na terenie których stoją pojemniki
pracują z ŁODR-em, składali wnioski płacą od 150 zł miesięcznie w zale:żności od
o dofinansowanie z funduszu SAPARD, są ilości pojemników. Wspomniana firma proznani ze swej aktywności na wsi. Sala gim- ponowałajuż także gminie Bielawy specjalnastyczna, na której odbywało się spotka- ne worki do segreg~wania odpadów,jednak
nie wypełniona była po brzegi - musiała i to była usługa, za którą gmina musiałaby
pomieścić gości z obszaru całego wojewódz- dodatkowo płacić.
Pomysłodawca był tą wiadomością moctwa łódzkiego.
dok na str. JO no zdziwiony, jak powiedział nie rozumie

WIELKI ŚWIĄTECZNY
l<.C>Nl<.URS DLA KLIENTÓW

TERAZ W ŚWIĄTECZNEJ OFERCIE
w SUPER CENACH!

lśniącą sierść...

P

omyslnaprodukowanienapojumlecznego dla kotów nie był nowy. Okręgo
wa Spółdzielnia Mlec7.aISka }llZYmienała się już do tego w 1999 roku. Potem
jednak plany najakiś czas porzucono, a gdy
do pomysłu- po analizie rynku- kierownictwo mleczami wróciło, okazało się, że prz.episy dotyczące produkcji tego typu napojów zmieniły się i nie można było rozpocząć produkcji w zakładzie, w którym produkowane jest też mleko spożywcze.
W paź.dzi.erniku ubiegłego roku przepisy
zmieniły się na korzyść potencjalnych producentów tego typu produktów i niedługo
później łowicka mleczarnia postanowiła
wprowadzić na rynek „Klarę".
Napój nie jest szkodliwy dla ludzi, co
sprawdzał również redaktor Nowego Łowi
czanina. ,,Klara" przypomina w smaku mleko sojowe, całkiemrńeźle smakuje użytajako
dodatek do kawy...
(mak)

Czy będą pojemniki do segregacji odpadów?

Z
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Sprostowania
W numerze I z dnia 6 stycznia 2005 roku
w artykule Krzysztof Kaliński w opiniach
kombatantów pojawiła się błędna informacja, mówiąca iż Tadeusz Modrak jestprezesemłowickiegooddziału terenowegoZwiąz

ku Żołnieizy AK. Czuję się w obowiązku
sprostować, iż Tadeusz Modrak jest prezesem koła Światowego Związku Żołnieizy
AK, natomiast prezesem Związku Żołnie
rzy AK jest w naszym mieście Wojciech
Mariański. Zainteresowanych za pomyłkę
przepraswn.
Wojciech Czubatka

***

Nie Tadeusz lecz Kazimierz Perzyna jest
autorem książki pt.: ,,Między Piątkiem
a Sobotą". Z.a pomyłkę, która pojawiła się
w numerze NŁ z 16 grudnia, w tekście
,,Książka Roku 2004. LOK czeka na z.gło
szenia" - Przepraszam.
Tomasz Bartos

• Stropy Teriva do 7,80 • Bloaki betonowe
• pustaki ścienne • ogrodzenia betonowe
• kręgi • przepusty • płyt~ drogowe YOMB
• belki nadprozowe
HURTOWA SPRZEDAŻ
MATERIAŁOW BUDOWlANYCH
• Ytong • Suporek • cegła Plecewice
• cegła ldinkierowo • stal • wyroby hutnia
• blachy dachowe (szwedzkie SAAB)
• alucynk • cement • wapno • inne
Dowóz, rozładunek HDS

TERRAZYT
Okna i drzwi na całe życie...

przy ul.

Długiej

21

ZAPEWNIA:

KUPUJĄC OKNA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
PO WYJĄTKOWO NISKICH CENACH
OO 1 GRUDNIA 2004 DO 20 STYCZNIA 2005
DODATKOWO BIERZECIE UDZIAŁ W LOSOWANIU
BARDZO CENNYCH NAGR0D:

• ATUKCYJNE CENY
• SZEROKI ASORTYMENT

• TELEWIZORA 28"

• FACHOWĄ OBstUG'

• ODTWARZACZA DVD
r

ŁOWJCZ, UL. POWSTAŃCÓW 10 G TEL/FAX 046 / 830-20-78
PAMIĘTAJ! z TERRAZVTEIVI ZAVVSZE VVVGRVVVASZ

tej firmy, przecież ona miałaby z tego zysk.
- Nie wykluczam, ie znajdziemyfi~ która
zrobi to nieodpłatnie - odpowiedział wójt
Kubiński.
(wcz)

PRODUCENT

<>KN.A.il>

• APARATU FOTOGRAFICZNEGO
• oraz 10 FIRMOWYCH BLUZ z POLARU

Klara
- na ostre pazurki i

„

GODZINY OTWARCIA 6.00-21.00

R-

Złaków Borowy 24 le/Zdun
tel./fax (046) 839-13-85, 838-72-12
11

0601-303-235

10

13 .01.2005 r.
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dok. ze str. 9

· Karnawał IC:,~~'8.J
,~ Minister i komisarz zadowoleni •..
D
C
KADRU

iała niebieskie tak się tym razem ułożyły, że trafił nam się
wyjątkowo krótki karnawał
czyli czas pełen zabaw i wesołości zaczynający się po Trzech Królach a koń
czący się rzecz jasna wieczorem ostatl<owym poprzedzającym $rodę Popielcową. W tym roku to ledwie okres jednego miesiąca z kawałeczkiem, bo Popielec czyli początek Wielkiego Postu
wypada już 9 lutego, co narobiło sporo
ambarasu organizatorom studniówek.
Od paru lat główna atrakcją moich karnawałów sąjednak nie taneczne pląsy,
a wyjazdy na skoki narciarskie, więc
prawie zapomniałem, jak wyglądają
prawdziwe bale. Inna sprawa, że z tym
balami też jest coraz gorzej, bo tradycja
jako!j w narodzie powoli ginie. Nad czym
należy ubolewać, ale też próbować od-

ale przynajmniej mogłem popatrzeć, jak
pląsają największe gwiazdy polskiego
sportu . Na dodatek nie tylko doby obecnej, ale i lat minionych, bowiem organizatorzy balu zaprosili również laureatów
poprzednich plebiscytów. I powiem
szczerze: jak patrzy się na roześmianą
i rozbawioną Otylię Jędrzejczak, to serce się raduje. Otylka na Balu Mistrzów
Sportu, którego była oczywiście najpierwszą gwiazdą, podtrzyma/a złożo
ne mi wcześniej obietnice, że kiedy wróci ze zgrupowania w Poludni9wej Afryce, na które wyjechała w szampańskim
nastroju niemal prosto z parkietu, pojedzie ze mną ao Łowicza spotkać się
z młodzieżą. Ponieważ po pierwsze Otylka zawsze dotrzymuje danego słowa,
po drugie nasze kontakty od dawna są
bardzo miłe i ciepłe, więc myślę, że
w pierwszej połowie lutegq największa
obecnie gwiazda polskiego sportu zawita do naszego miasta.

wrócić tę tendencję.

I

,nną karnawałową rozrywką

bywały kiedyś

kuligi, ale do tego
a w tym roku
jakoś aura dla kuligów jest wyjątkowo
niekorzystna. Drzewiej, gdy zimy bywały tęgie, takie wesołe podróże saniami,
z pochodniami i muzyką, były wielką
atrakcją, szczególnie dla młodzieży szlacheckiej. Zajeżdżano saniami od dworu
do dworu balując do rana . Potem było
.śniadanie z obiadem za jednym przysiadem" i jechano dalej. Taki kuligowy,
wieloetapowy Tour de Pologne, choć
ograniczony oczywiście do znacznie
mniejszego terenu, przeważnie powiatu. Można chyba już tylko powzdychać
za przeszłością, choć marzyło by mi się
jeszcze kiedyś w takim kuligowym szaniezbędny jest śnieg,

leństwie uczestniczyć.

D

rugi na mecie plebiscytu na najlepszego polskiego sportowca
roku dwa tysiące czwartego
(przy okazji: aż zgrzyta mi w uszach, jak

słyszę zewsząd: dwutysięcznego
czwartego, piątego itd .) Robert Korze-

o Bratoszewic przxjechali taicie rolnicy z powiatu łowickiego, pabianickie-

go i brzezińskiego.
Jednak mimo to, że obecni na sali rolnicy
w większości mająjuż za sobą doświadcze
nia związane z pozyskiwaniem unijnych
pieniędzy i to nie tylko w ramach dopłat
bezpośrednich, ich pytania do komisarz UE
oraz szefa polskiego resortu rolnictwa
w większości wyrai.ały poczucie niedoinformowania i niepewności.
Pytania zdawane przez rolników, a kierowane zarówno do komisarz, jak i do ministra skupiły się wokół kilku głównych tematów, a mianowicie: sytuacji polskich firm
przetwórczych na rynku rosyjskim, odliczania podatku VAT przez rolników ryczał
towców, zwrotu kosztów poniesionych na
zakup ciągników w ramach programu SAPARD, różnicy dochodów polskich rolników i rolników ze ,,starej piętnastki", dalszych planów co do KRUS.
Z rezerwą wyrażoną śmiechem przyjęto
informację Mariann Fischer Boel o tym, że
dochód polskiego rolnika po akcesji do Unii
i związanych z tym dopłatach wzrósł śred
nio o 74%. Sytuację ratował minister Olejniczak, który sprostował, że informacji tych
nie można traktować dosłownie, bo są one
oparte na danych z najlepszych polskich
gospodarstw. - Jeśli jakiś rolnik ma tysiąc
hektarów ziemi, to sama dopłata bezpośred
nia jest dla niego dużym dochodem i stąd
wzięlosięte 74% -precyzowałminister. Natomiast z wyraźnym zadowoleniem rolnicy przyjęli informację ministra Olejniczaka
o tym, że jego zdaniem ustawa o nowym
KRUS-ie, która zakładała znaczny wzrost
rolniczych składek powinna być wycofana
z Sejmu.

niowski stał się tymczasem niespodziewanie moim młodszym (o całe dwadzieścia lat) kolegą z pracy, bowiem objął
z Nowym Rokiem posadę szefa redakcji
sportowej w Jedynce. Przyznam, że kierownictwo Telewizji Polskiej zdecydowało się na niezwykły eksperyment wpadając na pomysł, na jaki jeszcze nikt na
świecie nie wpadł. Wprawdzie Robert to
nie młokos, a człek w świecie bywały, ze
skończonymi studiami i znajomością kilku
języków, ale trochę się tego eksperymenOto niektóre z zdawanych przez rolnitu obawiam, bo jego rozeznanie w śro
dowisku dziennikarskim jest bardzo po- ków pytań i udzielanych odpowiedzi:
• Jako polski rolnik jestem zaskowierzchowne i może być tak, że nawet
się nie obejrzy, jak pobłądzi w sprawach czony tym, że Unia Europejska sprzekadrowych. Mam jednak nadzieję , że tak daje produkty swoich firm na rynki
rosyjskie, a Polskie finny mają z tym
się nie stanie , a moje obawy będą bezobecnie ogromne kłopoty, jak długo
podstawne.
to potrwa?

O co pytali rolnicy

ymczasem i tak miałem wiele
szczęścia, bo załapałem się
z telewizyjnego rozdzielnika na
Bal Mistrzów Sportu, który od lat kilkudziesięciu jest w warszawskim karnawale jednym z gwoździ programu. Balowanie z przyczyn osobistych miałem
jednak tym razem mocno ograniczone,
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granat metalik

FIAT Seicento 900
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stalowy metalik

FIAT Seicento 900

1998

morelowy

1 700/Kr*

1992

zielony

1996/91

biały

ooo
ooo
84 ooo
150 ooo
149 ooo
360 ooo
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VW Polo 1,0 (3d)

1995

zielony metalik

Opel Corsa Diesel 1,5 {3d)

1993

turkus metalik

Plymouth (Mitsubishi) Colt 1,5 {3d)

1990

turkus metalik

1982

pomarańcz

spółdzielczych,

w których naj- wek (Bielawy,

Chąśno, Domaniewice, Dmosin, Godzianów, Jeżów, Ko.
cierzew, Upce Reymontowskie, NieM
borów, Sadkowice, Słupia, Zduny
Bank Spółdzlełczy w $tl'Ykowie IŁowicz) przekazał na rolnicze konta
do tej pory otrzymał i WYPIPclł pienią łącznie 1399 przetewóW na łączną
dze dla ok. 76% góspo'dśmw. Wy- lc.Wotę4.078.104zlotydl. Prezes banpłacona kwóta to ok. 1,4 mln zł.
ku Marek B~dra nie jest jednak
BankS~~Głownledo w stanie określić Jaka jest to procentej p0ry otrzymał i wypłacił pieniądze towa kwota z uwagi na to, że rolnlcY
dla ok. 25% gospodafStW, Wypła mogą mleć rachunki w dowolnych,
cona kwota prz~ 1 mln Zł.
bankach - nie tYl<o spóldziek::zych

częściej rolnicy zakładali konta, wynika, że część gospodarstw otr,zymała
dopłaty unijne na swoje konta.

Przede wszystkim będę się starać uczynić rolnictwo Unii Europtjskiej bardziej konkurencyjnym, a nie odgradzać je od reszty
komisarz)

świata. (odpowiedź

• Jak Unia zamierza pomóc polskim
sadownikom i ogrodnikom, bo ceny
owoców i W'!rzyw spadają?

Badamy możliwości zmiany polityki na
rynku owoców i warzyw. Słyszałam o ni-

skich cenach owoców i warzyw w Polsce,
ale wszelkie nasze działania nie mogą przekroczyć założonego pułapu budżetowego.

Na razie nie chcę robić fałszywych nadziei.
(odpowiedź komisarz)
• Dlaczego w mediach mówi się,
polskim rolnikom bardzo wzrosły
dochody, gdy tymczasem milczy się
o tym, że koszty środków produkcji
wzrosły o 100%, a ceny tego co wyprodukuje rolnik poważnie zmalały?
że

się informowaniem, przekazywaniem i pomocom rolnikom w korzystaniu z unijnych
funduszy. - Nie nazwałbym tego gorącą atmosferą. Owszem było dużo pytwi, w tym
również dużo szczegółowych, ale na wszystkie odpowiadaliśmy. Z resztą do dyspozycji
rolników byli również przedstawiciele Agencji i ŁODR. Jeśli chodzi o moją ocenę ich
pracy. tojest onajak najbardziej pozytywna.
Liczby złożonych przez rolników wniosków
o dopłaty i dofinansowania zjimduszy eur<>pęjskich mówią same za siebie - odpowiedział Olejniczak. W trakcie spotkania minister mówił o potrzebie irozmnienia przez
rolników ewentualnych niedociągni ęć czy
poślizgów, bo wszystko robione było po
raz pierwszy, a zdobyte doświadczenia
z korzyścią dla rolników uwzględniane będą
w wypracowywanych procedurach. (ljs)

c.

92000

1998

Z

Informacji, jakie uzyskaliśmy od
Bank Spółdzielczy Ziemi Łowie·
dyrektorów i prezesów banków klej, który zrzesza łącznie 13 plaOO.:
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1996

niebieski metalik
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1994

samochód wdyspozycji klienta
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FIAT Uno 1.0 (Sd)

Mercedes 6080 furgon

12 OOO/Kr*

10 500/Kr*

niebieski metalik

Mercedes 124 200 D

::i

54450

.!

zielony

1997

VW Transporter 1,9 D

12 900/Kr*

14 OOO/Kr*

1998

FIAT Uno 1.0 (Sd)

Trzeba samemu w duchu przemyśleć, cz,y
mi się coś opłaca, czy nie. Moim zadaniem
Zwracamy się również do Komisji Europej- jest mówić, na jakie wsparcie możecie liczyć
skiej o pomoc w tej sprawie. Nie może być we wszystkich gałęziach waszej działalno
tak, że mleko fińskie czy niemieckie może ści . (odpowiedź ministra)
trafiać do Rosji, a polskie - nie. (Q!:lpowiedź
asz.a gazeta zapytała ministra Wojcieministra)
cha Olejniczaka, jak w świetle gorącej
• Co zamierza Pani zrobić, aby chronić rolników Unii Europejskiej I unijny atmosfery w trakcie spotkania z rolnikami
rynek przed napływem produktów w Bratoszewicach, ocenia działalność podz zewnątrz?
ległych mu agencji i instytucji zajmujących

12 900/Kr*

ooo

69

ooo
74 ooo
93 ooo
90 ooo

FIAT Punto 55S (Sd)

Temat certyfikacji dla zakładów ma być
załatwiony wspólnie z Federacją Rosyjską.

104

6 500/Kr*

"O

3 200/Kr*

...-oo
...~o

193

17 500/Kr*

300

13 900/Kr*
12 500/Kr*

TANIE PŁYTKI

c

do pomieszczeń gospodarczych
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./ PROMOC JA:
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• panele podłogowe
o wysokie} twardości,
lclejowe I bezkle}owe
• glazura, terakota

E
'

\.

V Szeroki asortyment
./ Ceny konkurencyjne
./ Raty bez pierwszej wpłaty
./Upusty

!li:

10 500/Kr*
4 300
3 900

./ Przyjmujemy samochody używane w rozliczeniu, przy zakupie nowego auta
./ Przyjmujemy samochody używane do komisu ./ Odkupujemy samochody używane

ZAPRASZAMY: od

R-13

Informacje: tel. O601 28 34 21.
do piątku w godz. 8·17, w soboty w godz. 8-13

poniedziałku

POLMOBLICH, lowicz, ul. Blich 34, tel. (0 ••• 46) 837-37-10 :i

.a Szeroki asortyment
a

Maurzyce 48

Najkorzystniejsze
'ceny KLINKIERU
Sprawna realizacja zamówień
A Rozładunek HDS
te1. (0-46) 839-11-34, 0-601-261-211
tel. kom. 0-502-670-409
R-12

PHU Roman GaJek Bąków Górny 33 koło
tel, (046) 838•79•12, 838•79•19, 0604•284•079

T~

KLIENT

[ ula OBStUŻOIY1

Zdun ~ :~1 iAił;Jfd,1ł
R·32 ~ J: T

•

.,-

r

11

13.01.2005 r.

ZOSTANĄ

W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH

t

Tadeusz Rosiak (1931-2004)

adeusz Rosiak urodził się 22 kwietnia
1937 roku w Łowiczu, zmarł 12 paź
dziernika 2004 roku również w swoim rodzinnym mieście. Pozostawił w żałobie naj'bliższ.ą rodzinę oraz liczne grono przyjaciół
z Łowicza oraz Warszawy.
- Na pogrzebie było bardzo dużo ludzi.
Wnioskuję z tego, że tata miał duże grono
bliskich znajomych. Często odwiedzał swoich starych kolegów. Zdarzało się, że jak
wyszedł rano, to wracał późnym popołu
dniem. Bywało, że wizyta na herbalę ko1iczyla się na przykład pomocą przy naprawie
motoroweru - opowiada córka pana Tadeusza - Paulina

się w kamienicy przy ulicy Mostowej, potem mieszkał na osiedlu Kostka, a wreszcie
samotnie w dwupokojowym mieszkaniu na
Bratkowicach. Często odwiedz.ał swoją córkę, która po wyjściu za mąż przeprowadziła się z Łowicza do Warszawy. Niedługo
potem znalazł w Warszawie dol)'Wczą pracęjako stróż nocny na osiedlowym parkingu. Miał wtedy dużo czasu na rozwiązywa
nie krzyżówek. - Tata bardzo lubił Łowicz,
ale w Warszawie też według mnie czul się
dobrze. Cieszył się z tego, że ma kogoś bliskiego przy sobie. W Warszawie też tata czę
sto wychodził do miasta, tyle, że tutaj chodził
po sklepach i to go relaksowało. Nawet nie
PanTadeuszurodziłsięwrodziniemiesz chodziło o to, że coś kupował.„- opowiada
kającej od wielu lat w Łowiczu. Z żoną Jo- córka Paulina.
lantą poznał się jeszcze w szkole podstaMałżeństwo pana Tadeusza rozpadło się
wowej, najpierw byli tylko przyjaciółmi, prawie czternaście lat po ślubie. W rodzinie
z biegiem czasu pojawiło się uczucie i posta- nie rozmawia się na ten temat. Pan Tadeusz
nowili związ.ać swoje losy. Wychowywał nie był człowiekiem wykształconym, skoń-

czył jedynie szkołę zawodową - był ślusa
rzem. Pewnie stąd jego zainteresowania
w kienmku majsterkowania i doskonalewyposaźona w narzędzia piwnica. Wszystkie
miały swoje miejsce, śruby, nakrętki i inne
drobne rzeczy były poukładane w pudeł
kach po margarynie. Część z narzęclZi przy
okazji swoich wizyt w Warszawie zostawiału córki. - Takjakby podświadomie wiedział, że tu też jest jego dom - mówi córka
Znajomi wiedzieli, że jak jestjakiś problem
techniczny, na przykład cieknący kran, konieczność powieszenia szafki w kuchni, czy
cokolwiek innego, to można przychodzić
właśnie do niego.
Pan Tadeusz zmarł podczas pobytu
w Łowiczu, wcześniej leczył się na serce. Będzie nam go brakowało, ale cóż, taka jest
kolej rzeczy. Pewnie teraz pomaga innym
w niebie- tak mówi moja córka- ma nadzieję
(mak)
pani Paulina

Dobre przyjęcie premierowego pokazu
pierwszego filmu Marty Kucharskiej

B

ludzi myślała, że specjalnie prowokuje ich swym zachowaniem. Film miał
mieć charakter misyjny, miał opowiadać
o chorobie, uświadamiać i edukować, ale
wymknął się z tych ram i chyba wszyscy, którzy go widzieli powiedzą, że dobrze się stało.
okument opowiada o Wojtku i jego
chorobie, ale także ukazuje coś jeszcze: prawdziwą twarz przyjaźni Marta w filmie mówi, że musiała walczyć
z małostkowymi przyzwyczajeniami, zaakceptować chaos w mieszkaniu, rozsypaną kawę na stole, zdeptane pomidory na
podłodze oraz fiustracje i humory, którym
często ulega Wojtek - to także część choroby, na którą cierpi.
Narratorem w filmie jest Marta Kucharska, ona także jest towarzyszką Wojtka
w czasie spacerów, wizyt u znajomych
w Michałówku. Od niej dowiadujemy się
o chorobie, o Wojtku, który jako aktor
w latach 80. wspólnie z nią gl)'Wał po prywatnych mieszkaniach w pieIWSzyrnoprywatnym polskim teatrze „Kici Koci". O tym
też, że mimo swojej bardzo uciążliwej choroby ciągle zachowuje trzeźwość umysłu jest tłumaczem, nauczycielem angielskiego,
do niedawna wychowawcą w szkole podstawowej oraz, że potrafi się dzielić sobą,
pomagać ludziom - jest wolontariuszem
w hospicjum i co ciekawe, jak póżniej do-

dok. ze str. 3 NŁ

Zebrano wiele tysięcy
o raz pierwszy wolontariuszkami były
natomiast Aneta Grzegory i Justyna
Okraska. Na Zduńskiej Justynie zdarzyła
się miła ofiarodawczyni, która ją dogoniła,
aby wrzucić pieniądze do puszki. Miała
w ręku rulon, w którym na wierzchu było
1OO zł, czy wewnątrz niego było coś jeszcze,
Justyna nie wie. Aneta miała zbierać pienią
dze na Zduńskiej, ale ulicą tą chodziło dość
mało osób, więc przyszła z puszkąpod katedrę. Tutaj spotkaliśmy tei: Monikę Durmanowską, która miała działać rejonie targowiska, gdzie w niedzielęjednak nikt nie chodzi.
Zmarznięci wolontariusze rozgrzewali się
w sztabie gorącą herbatą, posilali kanapkami. O godz. 14 przygotowano dla nich harcerski obiad- bigos i kiełbasę. Część artykułów żywnościowych dla wolontariuszy
dostali od łowickich firm, resztę kupili za
swoje pieniądze, aby nie ruszać pieniędzy
orkiestrowych. Pieniądze liczyli najpierw
ręcz:iie, potem sprawdzali maszynką do bilonu, jaką użyczyła im łowicka poczta Pieniądze wozili do banku PKO S.A., a w drodze konwojowała ich policja.

P

Po raz trzeci WOŚP grał też w Bielawach, gdzie osobą odpowiedzialną za sztab
była Teresa Kociak. XIII finał w Bielawach
rozpoczął się już w sobotę w tamtejszym
gimnazjum imprezą rekreacyjno-sportową,
w której l)'Walizowały ze sobą dzieci ze
wszystkich szkół podstawowych z terenu
gminy. Bielawski sztab miał 26 wolontariuszy, którzy zbierali pieniądze głównie pod
kościołami, a w poniedziałek także w szkołach . Orkiestra w Bielawach grała długo ijej
program był bardzo bogaty. W sali dawanego GOK wystąpiła bowiem młodzież
z Gimnazjum w Bielawach, a także dzieci ze
szkół podstawowych w Waliszewie, Oszkowicach, Sobocie, Gaju Wojewodzy i Bielawach·. Po nich występowały zespoły muzyczne Venom, Maxel, Royal, Diamond,
Wagant. Kulminacyjnym momentem była
jednak licytacja orkiestrowych gadżetów,
w której uzyskano łączną kwotę 630 zł.
Największym zainteresowaniem cieszyły się krawaty z logo WOŚP, których cena
wywoławcza była"I Ozł. Jeden znich sprzedany został . za 100 zł , drugi za SO zł .

SERDECZNE

PODZIĘKOWANIA

wszystkim, którzy dnia 3 stycznia 2005 roku
brali udział w odprawionej mszy świętej pogrzebowej
oraz w ostatniej drodze do wieczności

JANA PLICHTY

,

S.P.

składają

córki,

R-137

zięciowie

z rodzinami

•Piątek,

• Czwartek, 13 stycznia od godz. 1O - Zabostów, od godz. 16os. Tkaczewnr4, 5, 6, 7, 9.
•Piątek, 14 stycznia od godz. 16- os. Tkaczew
nr 1, 2. 3, 8 oraz ul. Tkaczew.
• Sobota, 15 stycznia od godz. 1O- ul. Poznań
ska, Kopernika, blok przy Lameli.

młodych

D

(30.12.04r.-9.0l.0Sr.)

Plan wizyt duszpasterskich
w łowickich parafiach

Prawdziwa twarz przyiaźni
rawa dla Marty- krzyknął ktoś z publiczności, gdy w czwartek 6 stycznia w LOK zakończyła się premierowa projekcja filmu „Wizyta" autotstwa Marty Kucharskiej poetki, przyjaciółki Eclwarda Stachury, od kilkunastu lat mieszkanki
podnieborowskiego Michałówka oraz łowi
czanina Tomka Różyckiego. Film utrzymany w gatunku ballady dokumentalnej opowiada o Wojtku Królikiewiczu, 4S-letnim
męi:czyźnie chorym na niezwykłą chorobę
- pląsawicę Huntingtona, i jego wizycie
w sierpniu ubiegłego roku w Miachałówku.
Pląsawica Huntingtona to genetyczna
choroba, sprawiająca że Wojtek nie panuje
nad swoim ciałem. Jego dłonie, nogi, tułów
są w ciągłym ruchu, gdy idzie wygląda jakby tańczył, do tego dochodzi brak panowania nad mimiką twarzy. To potęguje wraże
nie i można go posądzić o to, że jest pijany.
W filmie znajdziemy scenę, w czasie której
Wojtek dzwoni do domu, stara się zapanować nad słuchawką, co udaje mu się na kilkadziesiąt sekund i to kosztem wielkiego wysiłku, potem dłoń i słuchawka nagle przestają ,,słuchać" i na powrót żyją swoim wła
snym życiem.
Autorka w rozmowie z nami powiedziała, że pomysł na film zrodził się w wyniku
kilku nieprzyjemnych zdarzeń, które spotkały Wojtka. Posądzano go o to, że jest
pijany, nawet go pobito, poniewaź grupa

ODESZLI OD NAS

30 grudnia: Jan Nowak, l. 70, Gaj Mały; Zenon Kuciński, I. 58, Łowicz;
31 grudnia: Władysława Kotowicz, I. 86, Szkarada; Stefania Wojcieszek, 1.74, Głow
no; Jan Plichta, I. 82, Ostrowiec; 1 stycznia: Mieczysław Koncewicz, I. 77, Gągolin
Południowy; 2 stycznia: Monika l;ijączkowska, I. 22; 3 stycznia: Władysława
Wiśniewska, I. 65; Stanisław Kuciński, I. 57, Rogóżno; 4 stycznia: ZdzisławTrupinda,
I. 76, Bielawy; Teresa Trupinda, I. 69, Bielawy; Marianna Chmurska, I. $2, Rogóżno;
Monika Stanisława Stufińska, I. 73, Głowno; 5 stycznia: Maria Agnieszka Krzeszewska, I. 83, Głowno; 9 stycznia: Stefan Staszewski, I. 61.

Wizyty duszpasterskie w parafii św. Ducha,

Twórcy filmu z Martą Kucharską rozpoczynają się od katdego dnia od godziny 16
się ok godz. 22.
w środku, drugi od prawej Wojtek i• kończą
Czwartek 13 stycznia - ul. Mickiewicza, PiaKrólikiewicz - bohater n Wizyty".
skowa. Żwirowa, Spokojna, Botaniczna, Garwiedzieliśmy się

od autorki filmu,

założył

•
barska, Zabia, Bociania;
• Piątek 14 stycznia • ul. Topolowa, Norwida,
Asnyka, Szkolna, Slowackiego. Bonifraterska
• Sobota 15 stycznia - os. Górki część północ
na: w granicach ulic od ul. Rzemieślniczej do
ul. Sadowej i Nałkowskiej;
• Poniedziałek 17 stycznia - os. Broniewskiego
bloki nr 1 i 2;
• Wtorek 18 stycznia - ul. Broniewskiego bloki
nr3 i4;
•Środa 19 stycznia - ul. Ciemna, os. Noakowskiego blok nr 9;
• Czwartek 20 stycznia - os. Noakowskiego
bloki nr 1 i 8 oraz ul. Krakowska.

w nim teatr.
Dla obrazów przedstawiających Wojtka
często komentarzem są wiersze i spostrzeżenia dotyczące jego osoby. Wszystko to
przeplatane jest scenami pokazującymi
w bajeczny sposób Michałówek i okolice:
śródleśne łąki, lasy, stare dukty nieborowskich lasów. W filmie tym możemy odnaleźć dwa oblicza natwy: straszne w postaci
choroby i piękne w postaci puszczy.
Marta Kucharska zamierza wysłać film
na kilka przeglądów filmowej twórczości
• Czwartek, 13 stycznia - os. Bratkowice nr 31,
niezależnej w kraju i za granicą oraz zainte32, 33, 34.
resować nim telewizję. Po tym jak bardzo
pozytywny odbiór spotkał go w Łowiczu,
nie boi się pokazać go światu. Autorka powiedziała nam, że jest to jej debiut,jeśli chodzi o film autorski. Wcześniej współpraco
660 złotych zebrali uczniowie
wała przy dwóch filmach, od kilku lat też
Liceum Ogólnokształcącego
Ili
pisze scenariusze dla agencji filmowej, z któ(tb) w Łowiczu na Wielką Orkiestrę
rych dwa d0czekały się realizacji.
·
Świątecznej Pomocy.

14 stycznia od godz. 15.30 - os. Bratkowice 35, 38, 39, 40.
• Sobota, 15 stycznia od godz. 14.00 • O$.
Bratkowice 41, 42, 43, 44.
•Poniedziałek, 17 stycznia od godz. 15.30- os,
Bratkowice 45, ul. Łyszkowicka.
• Wtorek, 18 stycznia od godz. 15.30 - ul. Zielna, Rybackiego, Radziecka, Wspólna, Tarczyńskiego, Oczykowskiego.
•Środa, 19 stycznia od godz. 15.30 - ul. Chmielińskiej i Klimeckiego.
• Czwartek, 20 stycznia od godz. 15.30 ul. Kaliska.

•Czwartek, 13 stycznia od godz. 15 - ul. Korczaka.
• Piątek, 14 stycznia od godz. 15 - ul. AITllij
Krajowej (od ul. Poznańskiej do nr 35}.
• Sobota, 15 stycznia od godz. 9 - ul. Poznań
ska (od nr36do 116)-jeden ksiądz od nr 36,
drugi od nr 116.
• Poniedzialek. 17 stycznia - godz. 15 - ul. Strzelcew Parcel, od godz. 18 - ul. Lokalna.
•Wtorek, 18 stycznia od godz. 15- ul. Bortnowskiego.
•Środa, 19 stycznia od godz. 15 - ul. Grunwaldzka, Skotnickiego, Boltucia, od godz. 18
- ul. Kutrzeby.
• Czwartek, 20 stycznia od godz. 15 - ul. Magnoriowa, Wierzbowa, Jaworowa, od godz. 18.
ul. Grabowa.

111 LO licytowało na Orkiestrę

Za l 4S zł sprzedana została orkiestrowa
lampka nocna, której cena wywoławcza
była 20 zł, cenę koszulki podbito z 20
do 65 zł, a bułka z 8 do 30 zł. Z trudem za
21 zł znaleziono natomiast nabywcę na
brykiet zmielonych banknotów, których
nominalna wartość była I SO tys. zł.
Duże serca z ciasta drożdżowego sprzedano za SO i S3 zł, przy czym w jednym
z nich był kupon na złote serduszko.
Kuponów takich było w sumie S, ale pozostałe piekarz umieścił w bułeczkach,
które sprzedawane były po 2 zł. Złote
serduszka zakupiono za pieniądze sponsorów, aby je uatrakcyjnić, do każdego
z nich dołączono certyfikat bielawskiego
sztabu.
W sumie sztab w Bielawach zebrał
S.026,S7 zł (oprócz puszki, która była w SP
w Bielawach, bo pieniądze w niej miały być
policzone póżniej). Do puszek ofiarodawcy wrzucili 3.048 zł, dochód z loterii fantowej wyniósł 92S zł, z drożdżowych bułek 422,70 zł, z licytacji - 630 zł.
XIIl finał w Bielawach zakończył się
„Światełkiem do nieba" - czyli pokazem
sztucznych ogni który rozpoczął się o tej
samej porze, co w całej Polsce o godz. 20
i trwał około IOminut.
(mwk)

piątek, 7 stycznia tradycyjnie na sali
gimnastycznej odbyła się, przygoto\vana przez nauczycieli Grzegorza Słomę oraz Agnieszkę Maciągowską tradycyjna licytacja: albumów fotograficznych,
zeszytów, długopisów, parasolek, maskotek, słowników ortograficznych a także sanek, które zostały zgromadzone od sponsorów: hurtowni Hazhi, Koala, sklepów Aga-

W

ta i Era GSM a także Wydawnictw Szkąl
nych i Pedagogicznych. Największym wzię
ciem cieszyły się jednak prace plastyczne
przekazane przez uczniów.
Najwyższą cenę, prawie SO zł osiągnęły
konie rysowane pastelami przez Krzysztofa Kosińskiego z kl. Ila, trochę mniej wylicytowano za inne prace także tego ucznia dworek rysowany piórkiem oraz bukiet
kwiatów. Prace były kupowane przez
uczniów jak i przez delegacje klasowe,
w tym ostatnim przypadku zawisną one
w salach lekcyjnych.
(tb)

H. Skrzydlewska
GŁOWNO,

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

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

WYPŁACAMY ZASIŁEK

ZUS

pogrzeb z b'umną

pełny koszt kra~acii z urną

od 500 zł

1390 zł

przew6z os6b zmartvch do chłodni

oraz lormalnoścl w USC I ZUS

NIEODPŁATNIE

"""""". H. s k rzv d Ie wska. P I
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·STUDNIOWEK CZA

Dwiepletwsz.estudnlówlci
odb,Yfy się Wostat.nią
sobotę włowickich

Elibieta

w „Cheltnońsldm'..ł i na
Blichu. Katda :z nich była
poważnym

~
Of{lal1ilacyjn~ bo·

w każdej brało łldzial
ponad400osdb.
Wspólnym elenientEtm
obu bali był ten sam
~jaki Płmiętamy

.r tllmu „Pon Tadeuu'~
odtariczonogom
świeżymi tdiatni.

Młodzież

z "Chełmońskiego"

na szkolnym korytarzu czekała na poloneza w wykonaniu
swojej klasy.
śćmi było 350 młodych ludzi. Wraz
z pozostałymi gośćmi w studniówce uczestniczyło około 420 osób.
Wzorem lat abiegłych studniówka
w najstarszym łowickim liceum odbyła się w picrwszym z możliwych
organizacyjnie tenninie, ale ponieważ wewnętmla crief;ć nowej matury zaczyna się już 18 kwietnia,
studniówka odbyła się dokładnie
99 dni prz.ed pierwszym egzaminem, już czas ostro brać się do nauki. O tym w ~ sobot.ę pewnie mało kto myślał.
(mwk) A oto fragment poloneza w sali gimnastycznej szkoty na Blichu.

Kłos

wicedyrektorką
d 1 styczniategorokunajwięk
sze łowickie Gimnazjum nr 1
im. Henryka Sienkiewicza ma wicedyrektora, jest nim Elżbieta Kłos.
Powołanie wicedyrektora związane
było z konkursem na dyrektora szkoły, któty cx:lbył się w ubiegłym roku.
Konkurs ten wygrała Jolanta Urbanek, wcześniejsza wicedyrektorka,
która pełniła obowiązki dyrektora
przez ponad rok, nie mając zastęp
cy. Nowo wybrana dyrektorka,
z uwagi na dużą liczbęuczniów szkoły, mogła powołać wicedyrektora .
Kandydatura Elżbiety Kłos została
pozytywnie zaakceptowana przez
Radę Pedagogicmą szkoły i władze
miasta.
Nowa wicedyrektorka jest nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie, nauczycielką jest od
25 lat, ma stopień nauczyciela dyplomowanego. Pracę w szkole rozpoczęła krótko po maturze, pracując ukończyła studia w z.a.kresie nauczania początkowego, następnie
uzupełniała swoje kwalifikacje m.in.
na studiach podyplomowych z wiedzy i społeczeństwie i z infonnatyki, ponadto jest egzaminatorem
z przedmiotów humanistycznych
w gimnazjum. W gimnazjum nr 1
była współtwórcą klubu europejskiego.
Jak wynika z z.akresu obowiąz
ków wicedyrektora, sprawy, jakimi
ma się zajmować sąpodobne z obowiązkami dyrektora. - Uzupełniają
się i zazębiają, bo praca dyrektora
i wicedyrektorapolega na współpra
cy i koordynacji - mówi dyrektoika
szkoły Jolanta Urbanek. Wicedyrektorlca ma zajmować się np. prowa-

O

lcolach"9dnlch-

egorocznastudniówkanaBlichu
była bodaj najwięk87.ą,jakakie
dykolwiek cx:lbyła się w murach tej
szkoły. Z.Organizowano ją bowiem
'dla 164 uczniów z 6 klas kończą
cych w tym roku naukę w szkole klas technikum agrobiznesu, technikum technologii żywności, technikum żywienia i gospodarstwa domowego, technikum mechanizacji
rolnictwa oraz 4-letniego liceum ze
starą maturą i 3-letniego liceum profilowanego z nową maturą (klasa
sportowa i infonnatyczna).
Zabawa na Blichu była bardw
udana i trwała do szóstej rano.
Uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości było w smnie 470, pnez
kilka godzin gościem szkoły był minister rolnictwa Wojciech Olejniczak
z małżonką, którzy wcześniej gościli na studniówce w I LO.
W „Chehnońskim"bawiło się natomiast 177 maturzystów tej szkoły, z zaproszonymi pnez nich go-

Gimnazjum nr 1

dzeniem i nadzorowaniem dokumentacji, opracowywaniem tygodniowego planu zajęć, organizowaniem zastępstw doraźnych, dyżu
rów nauczycielskich, konkursów
przedmiotowych i fakultatywnych,
a także sportowych. Wicedyrekorka ma egzekwować przestrzegania
porządku pnez uczniów i pracowników szkoły, nadwrować przebieg
zadań wychowawczych, czuwać
nad doskonaleniem nauczycieli.

Elżbieta Kłos

Grono pedagogiczne Gimnazjum
nr 1 wiadomość o powołaniu wicedyrektorlci przyjęło dobrze. - Uważam Elżbietę Kłos za osobę o "Hy.SOkiej kulturze, dobrze nawiąmjącą
kontaktymi{dzy/udzkie, przestrzegającą dyscypliny pracy, mającąpozy
tywną etykę zawodml,ą - tak dyrektorka mówi o cechach swojej zastęp
czyni, które zdecydowały o wyborze jej osoby.
(mwk)

Nawet Olejniczak
głoSowałby przeciw
Nasi posłowie przeciwni rejestrowaniu
związków homoseksualnych
Czterech posłów związa
nych z powiatem łowickim Tadeusz Gajda, Cezary Grabarczyk i Piotr Krzywicki oraz
minist&r rolnictwa Wojciech
Olejniczak, też poseł - deklarują, że są przeciwni senackiemu projektowi ustawy
o rejestrowaniu związków
partnerskich, w myśl którego osoby tej samej płci mogłyby zarejestrować swój
związek w Urzędzie Stanu
Cywilnego: Projekt trafił już
do Sejmu.

Z

godnie z projektem autorstwa SLD, zarejestrowanie
homoseksualnego związku
partnerskiego w USC wiązać by się
miało z nabyciem wielu uprawnień,
głównie o charakterze ekonomicznym, między innymi prawa do dziedziczenia po zmarłym partnerze.
Projekt ustawy nie dopuszcza adopcji ani przysposabiania dzieci
pnez taicie związki, ale też nie zakazuje wychowywania dzieci jednego z partnerów, który żyje
':w związku z inną osobą tej samej
płci.

Środowiska i partie prawicowe,
ludoweiceotrowesąoburzoneprzy-

jęciem prz.ez Senat projektu tej usta-

pozycji - wtóruje mu poseł Platforwy. Lider Prawa i Sprawiedliwości my Obywatelskiej Cez.ary GrabarJarosław Kaczyński stwierdził, że czyk.
PiS zdecydowanie przeciwstawia
- WPolsce mamy tyle innych-waż
się ustawie, a związki homosek- nych spraw, że nie potrzeba nam tesualne uważa za ,,związki sprze- matów zastępczych. Nie da sięjed
ciwiające się naturze". Wjego opi- nak w przyszłości uciec od tego:
nii, nie można dopuścić do sytu- dwóch mężczyzn adoptujących
acji, w której związki homosek- chovvujących dziecko to rozwiąza
sualne „choć po części korzysta- nie nie do przyjęcia. Nie można
łyby z afinnacji i wsparcia, jakiego krzywdzić dzieci... - uważ.a poseł
państwo udziela związkom malżeń- Polskiego Stronnictwa Ludowego
skim".
Tadeusz Gajda. l.apewnił też, że je-Tofatalnypomysł,fatalna inicja- śli doszłoby do głosowania ustawy,
ty\.l.U, która niczego dobrego nieprzy- to byłby przeciwny jej przyjmoniesie. Jestem pewien, że Sejm od- waniu.
1ZUCi ten projekt, jeśli wogóle doj-Dalekijestem od takich tematów
dzie do głosowania. Mamy w Sejmie - zastrzega się poseł SLD, a więc
wiele innych, dużo ważniejszych partii, z której pomysł wyszedł,
spraw. Odbieram to wykµnie jako Wojciech Olejniczak. 'Zajmuję się
próbę i:dobycia przez lewicę dodat- wieloma innymi, potrzebniejszymi
kowego lewicr.efqpego elektoratu z,e krajowi sprawami. Nie widziałem
środowisk homoseksualnych - po- i nie widzę potrzeby takich rozwią
wiedział nam poseł Prawa i Spra- zań. Gdyby doszło do głosowania,
wiedliwości Piotr Krzywicki.
togłębokosięzastanowięizag/OS14ę
- Sądzę, że ten projekt będzie od- zgodnie z własnym sumieniem nucony przez Sejm. O jego przyję mówił pytany jednak nadal o jego
ciu przez Senat wdecydowaly ")'- osobiste zdanie w tej materii. Dołącznie polityczne rachuby. Ja trak- piero spytany po raz trzeci przyjął
tuję tę propozycję Senatu jako roz- jasne stanowisko: - Nie widzę popaczliwąpróbę odwołania się SLD trzeby takiej us1lMy. Generalnie jei ugropowań lewicowych do części stem przeciw. Gdyby doszło do gło
elektoratu oskJo111WŚCiaeh homosek- sowania, to bym głosował.pneciw sualnyck Jestem przeciwny tej pro- zadeklarował.
(mak)
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Ili Powiatowy Konkurs Ortograficzny

1dar1aiq

Ludwiko Frątczak i Katarzyno Czekoi
- mistrzyniami ortografii

wie uczennice z dwóch łowickich liceów napisały bezbłędnie tegoroczne
atmosfery świąt ukazanej w ja- jąc: ,,Przemień nas Panie, jak to wino w Kadyktando w IlI Powiatowym Konsełkach. Ukaz.ano też obecnym obiecany cud nie". Opowieść dziadka ze sceny głównej
- a w z.asadzie podwójny cud - urodzenia przerywają kobiety, które nie lubią jej słu kursie Ortograficznym, który odbył się
Pana Jezusa i cud przemienienie wody chać i nie chcą, aby opowiadano ją ich dzie- w listopadzie w I W im. Chełmońskiego,
ciom. Okazuje się, że dziadek był jednym a rozstrzygnięty został w grudniu ub. roku.
w wino na weselu w Kanie Galilejskiej.
Obie laureatki konkursu zdobyły tytuł mistrza ortografii, a są to Ludwika Frątczak
z I W i Katarzyna Czekaj z II W.
Tekst dyktanda nie był łatwy, wynalazła
go Elżbieta Skoneczna, wicedyrektorka
i polonistka z I W. - Stopień trudności był
znaczny, w tekście było wiele pułapek ortograficznych i trudna była interpunkcja- ocenia Skonec:zna dodając, że dyktando sprawdzało większość zasad polskiej ortografii.
Dla zobrazowania stopnia trudności ptzytaczamy jedno zdanie: ,,Rozprawiajmy się
surowo z hultajami i chuliganami, bowiem

psując już

D

zaw~ czyha na nas z ich strony jakiś ohydriy psikus."
W tegorocznej edycji konkursu udział brało 34 UC211iówzewszystkich łowickich szkół
śre<hiich - I LO, II W, ZSP m: 1, ZSP nr 2,
ZSP nr 3, ZSP nr 4. Każ.da szkoła mogła
wystawić 5 uczestników. Zdobycie tytułu
laureata konkursu ptzez dwie osoby to najlepszy z dotychczasowych wyników, ponieważwpierwszej edycji konkursu nie było
ani jednego ucmia, który napisałby dyktando bezbłędnie, w drugiej edycji mistrz ortografii był jeden.
Nagrodami w konkursie były różnego rodzaju słowniki (np. ortograficzne, synonimów, antonimów, wyrazów obcych) dla
szkół, a dyplomy dla laureatek Wszystkie
nagrody ufundowało starostwo.

(mwk)

w

obeJrialy w mole Pl/erskioJ.

ZSP4

Nowe książki dla uczniów

tym,żelJC211iowietej szkoły~chcieli
nas zaskoczyć, mogliśmy się pu.eko-

Z

estaw kilkudziesięciu książek z ,,Konać już z plakatu, na którym pod nazwą
lekcji książek Gazety Wyborczej", japrnxlstawienia pojawił się napis: ,,Przygokie kupić można w kioskach wraz
tuj się na cud". I rz.eczywiście, zaskoczyli
z egzemplarzem czasopisma, otrzymał
wszystkich. Oto bowiem wchodzących do
w środę 5 stycznia łowicki Zespół Szkół
szkoły witała młodzież ucharakteryzowana
na diabłów i diablice, która miechęcała do Przygotowania do wesela w Kanie Galilejskiej, podczas których kobiety Ponadgimnazjalnychnr4 imienia Władysła
wa Grabskiego.
~najaselka.,,Diabelskamłodzież"cały snują opowieść o Narodzeniu Pańskim.
Szkoła, jako jedyna z Łowicza i jedna
C'Zl1Sodgrywalaswojąscenę. Piekłobyłoukaonwencja praedstawienia polegała na z pasterzy, który bardzo zmienił się na lep- z ośmiu placówek w województwie skier2lllle jako kawiarnia, w której serwuje się
tym, że podczas pizygotowań do we- sre po tym, co stało się w Betlejem 30 lat niewickim, otrzymała te książki w ramach
smutek i zwątpienie. „Diabły" potem opuściły ,,piekło" i siedziały na widowni nie sela snuta jest opowieść o narodzeniu Pana. wcześniej. Następuje wymiana zdań o tym akcji dobroczynnej ,,Kolekcja dla szkół",
Opowiedziana jest językiem prostym, co go odmieniło. - C7.11Sami myślę, że łatwiej w której udział biorą najwięksi prenumerawspółczesnym, zmyślą o młodszej publicz- by ci był.o żyć, gdybyś wierzyła- mówi męż torzy Gazety Wyborczej. Książki ze wsponości. Wszystko ro2'pOCZYDa się od zwia- czyzna do jednej z kobiet
O cudzie w Kanie Galilejskiej słyszymy
stowania Maryi Pannie. Potem kobiety opowiadająsobie,jakdziełnawówr:zasbyła bize- z opowieści. - Cuda 7Aiarzają się tym, którzy SP Popów
mienna Miriam (Maryja), która urodziła potrafią o nie prosić - słyszymy od mło
dzieckowskalnejgrocie,bowszystkiekarcz- dych aktorów. - Ta historia się nie kończy,
my z powodu spisu ludności zanądzonego trwa - to też z tych jasełek warto zapamię
przez cesarza były przepełnione. Gdy ko- tać.
rganizowany ptzez Szkołę PodstaZa kulisami, już po praedstawieniu Bebiety ro:zmawiają o tym na scenie głównej,
wową w Popowie Powiatowy Konkurs Mitologiczny odbędzie się
poszczególne sceny spu.ed 30 lat odgrywa- ata Sujka podkreślała, że scena na wejściu
ją uczniowie na scenach bocznych. Jest roz- była pomysłem uczniów, a teksty do niej w sobotę 29 stycznia tego roku o godzinie
mowa z karczmarzem, po której ktoś nie- ułożyli gimnazjaliści Teodor Świątkowski 9.00 w jednej z sal Mazowieckiej Wyższej
majomy prowadzi Józefa i Maryję do gro- i Paweł Mularski z Ilb. W tych niezwy- Szkoły Humanistyczno - Pedagogicznej
ty. Oboje zastanawiają się później, kto to kłych jasełkach brali udział przede wszyst- pizy ulicy Warszawskiej w Łowiczu. Bę
kim gimnazjaliści, jednak nie zabrakło dzie to ostatni - powiatowy etap konkursu.
był.
- Nie wchodź dalej, bo będziesz źa
Po narodzeniu do Dzieciątka przycho- ucmiów młodszych.
Wcześniejuczestnicybraliudziałwelirnina
(mwk) cjach wewną1I7szkolnych. Każ.da ze szkół
łowal - mówiły diabły przy wejściu.
~pastuszkowie grając na fletach i śpiewa-

mnianej kolekcji ufimdował dla szkoły PKO
Bank Polski,~ właśnie uroczystego praekazania woluminów dokonał w środę Marek Nawrocki -dyrektor łowickiego oddziału banku.
W skład kolekcji wchodzą wydania klasycznych dzieł literatury światowej w twardej oprawie z obwolutą. Kolekcja zawiera
tak znane powieści jak: ,,Irrrię rófy'', ,,Lolita", ,,Blasz.any bębenek:", ,,Mistrz i Małgo
rz.ata", „Gra w klasy'', ,,z.niewolony umysf'
i ,,Dżwna".

(wcz)

Konkurs mitologiczny coraz bliżei

O

Rewolucja ludzi

~

owiczanie Agnieszka Malejka i Jarosław Utbański byli obserwatorami w czasie powtarzanych 25 grudnia wyborów prezydenckich na Ukrainie.
Zasiadali w jednej z komisji wyborczych,
która mieściła się w Chersonie, 400-tysięcz
nym mieście położonym niedaleko Ode~. nadMou.em C:zarnym. Wyjechali dzię
ki akcji Prawa i Sprawiedliwości, partii, która
wysłała na Ukrainę ponad 1200 obsetwatorów z całej Polski
Jak przyznaje Urbański, od czasu wyjazdu na Ukrainę, Lwów będzie mu się kojarzył z Wigilią, którą Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało w lwowskim domu
kolejarza dla ponad tysiąca osób, którym

młodych

-Bałam się tego co tam 7.IIStaniemy, chopartia umożliwiła wyjazd w roli obselwato- jako obserwatorów pochodziła z instrukcji,
rów. U wszystkich zgromadzonych widać w którą ich zaopatrzono przed wyjll7.dem. dziły różne pogłoski., trochę nas nastraszobyło emocje, podenerwowanie, niepewność Były tam wyszczególnione ich obowiązki. no przed wyjazdem, co do tegojak zostanietego co zastaną.po dotarciu do miast, w któ- w jaki sposób mają zgłaszać swoje uwagi my przyjęci. To w końcu południe Ukrainy,
rych mieli zasiadać w komisjach wyborczych. dotyczącepracykornisji,jakmająsięzacho- sympatiaJńi bliisze Janukowiczowi. Byłam
więc przygotowana na 110jgorsze Więksrość z nich było na Wigiopowiada Agnieszka Malejka. lii tylko kilkanaście minut. Opastetee nie było mowy. - My tylW samym Chersonie, w dniu 'H:Yborów została rozpuszczona plotko przez chwilę zatrzymaliśmy
ka, że wypuszczono na miasto
się p1Zed jednym z kościołów,
3 OJS. więźniów z tamtejszego wię
w którym właśnie trwała msza zienia, samych najgorszych krymiprzyznaje Agnieszka Malejka.
, na/istów. Rzeczywistość okazała
z Wigilii grupa łódzka, licząca
się zupełnie inna. Obserwatorzy
ok 40 osób, udała się w pośpie
w Chersonie - Polacy, a także Kachu na pociąg do Odessy, tam
nadyjczycy, spotkali się z bardzo
mieli przesiadkę do Chersonu,
miłym przyjęciem. - Młodzi Ukraw którym byli prawie tizy dni.
ińcy lgnęj.i do nas w restauracjach,
W Chersonie zaskoczyły ich
w sk/.epach i na ulicach. I co najpomniki imperialnej i sowieckiej
ważniejsze, co nas podbudowało,
przeszłości Rosji - generała Sudzięjwwali, że Polska zaangażowa
worowa, kata warszawskiej Pragi w Powstaniu Kościuszkow Jarosław Urbański i Agnieszka Malejka (stojący po ła się w to, co dzieje się na Ukrainie
i dziękowali, że przyjechaliśmy skim, Lenina i Dzi~ego. lewej) za stołem komisji wyborczej.
powiedział nam Jarosław Urbań
Szare kamienice, budowane
w lalach 50. XX w. sprawiały, że: - Spacer wać w szczególnie trudnych sytuacjach, ski. Łowiczanie czuli, i.e otrzymali ogrompo tym mieście był dla nas jak wycieczka do instrukcji dołączony był słowniczek ny mandat zaufania
Tę atmosferę dało się odczuć już w pow czasie, można .to porównać do Polski. lat polsko - ukraiński. Wielu obserwatorów
nie mówiło po rosyjsku, starali się poro- ciąguk.uszelkowym, którywiózłichzeLwo
70. - stwierdza Urbański.
Agnieszka zauważa, że do koócanie wie- zumiewać po angielsku, ale udawało się wado Odessy. WagonbyłpełenludŻi, wszydzieli, w której komisji będą zasiadać, mieli to tylko z młodymi Ukraińcami, w wielu scy chcieli poznać obselwatorow z Polski,
mało konkretnych informacji, co było stre- przypadkach i tak pozostawała gestyku- a było ich około 40 z regionu łódzkiego. Ło
wiczanie nie mieli czasu na sen i odpoczysuj~. Jedyna ich wiedza dotycząca ich roli lacja

powiatu łowickiego mogła wyłonić podczas
eliminacji trzech finalistów, którzy teraz
wezmą udział w konkursie na szczeblu powiatowym. Konkurs jest przeznaczony
wyłącznie dla uczniów szkół podstawowych, chociaż organizatorzy nie wykluczają w pizyszłości poszerzenia fonnuły konkursu i zaproszenia do niego uczniów gimnazjów z terenu powiatu łowickiego.
(mak)

nek, spędzili go na rozmowach z Ukraińca
mi. Atmosfera była niesamowita- Rewolucja na Ukrainie, to rewolucja ludzi mło
dych, którzy chcą zmian. Bardzo szybko
zauważyliśmy tę regułę. Nawet w komisji, w której zasiadaliśmy jako obserwatorzy, młodzi obsęrwatorzy byli z obozu
Juszczenki., a starsi - Janukowicza - powiedział nam Urbański. Dało się Wyminie zauważyć także to, i.e młodzi chcieli
rozmawiać, nie kryli swoich poglądów,
a starsi byli bardzo ostrożni w wyraża
niu swego zdania.
Komisja, do której ostatecznie trafili ło
wiczanie, mieściła się w bibliotece uniwersyteckiej. Ponad 30 osób, członków komisji i rÓ'Żnych obserwatorów, siedziało wjednej sali i pilnowało wyborów. To naprawdę odbywało się pod ogromną kontrolą i
nie było możliwości, by coś było nie takstwierdza Urbański. I wszystko przebiegło w odpowiedni sposób, choć obserwatorzy mieli pewne uwagi, na przykład do tego, że na sali pojawili się milicjanci, których nie można było nakłonić
do wyjścia, choć ordynacja wyborcza
Ukrainy mówi wyraźnie, że nie mają oni
prawa przebywać w punkcie głosowania. Ci jednak dostali polecenia i do końca
głosowania pozostali w lokalu, pilnując
porządku-jak twierdzili. W ich komisji frekwencja wyniosła 67% - ludzie stali
w kolejkach, by zagłosować.
W ich punkcie wyborczym wygrał,
otrzymując 56% głosów Juszczenko,
w całym okręgu Chersońskim wygrał czteroprocentową przewagą nad swym rywalem Janukowiczem.
(tb)
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SAMOCHODOWE
Ford Escon combi 1.4, benzyna, gaz. XII 1995
rtik, bogate wyposat.cnic. Teł. 0502-370-026,
046/838-61-19.
VW Golf l.6D, 1989 rok, śliwka metalik
- sprz.cdam. Tel. 0660-468-399.
... Seicento I.I, 2003 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-91-04.
Mitsubishi Carizma, 1997 rok, 17500 zl
- sprzedam Tel. 0693-596-464.
Volkswagen T 2 1.6 twOO diesel, 1989 rok,
5 biegowa skrzynia, blaszak, 9200 zl
- sprzedam. Tel. 0605-140479.
Fiat 12<'p, 19S7rd<-~ Tcl.046'll39-14-23.
Fiat Brava S 1.4 I 2V, 1997 rok, łx.'i.owy metalik, 1 właścicic~ garażDwany, bezwypadkowy,
kupiony i sawisowany w autoryzowantj SO,
15500 zl - sprz.cdam. Tel 046/838-76-35.

VW T4 1.9 D, 1991 rok, niebieski, a:nlralny, :za.
rnck, alann, 001, SZ)iia" dach Tel 0509-963-061.

Punto ID, 2003 rok, bezwypadkowy, l wlaścicicl - sprzedam. Tel. 0889-428-170.

Opel Vectra, 1998-2000 rok Tel. 0609-325-510.

Gaz do samochodu gaźnikowego, na gwarancji - tanio sprz.cdam. Tel. 0609-810-807.

CC 900, 1997 rok, czarny, stan bdb - sprzo.
dam. Tel. 046/837-23-23.

Dwie opony z· felgami do Matiza - sprzedam.
Tel. 0698-249-931.

Skoda Felicia 1.3, 1999 rok, l
sprz.cdam. Tel. 0503-168-408.

właściciel

Fiat Palio Weekend 1.2 + gaz. 2000 rok, wimetalik, możliwość zamiany na tańszy
sprzedam. Tel. 0509-369-540.

I 26p, 1986 rok - sprz.cdam tanio.
Tel. 0604-582-802.

Skoda Felicia 1.3, 1997 rok, I
sprzedam. Tel. 0508-125-899.

wlaściciel

Audi C4 Avant 2.3, 1991192, zan:jestrowany, ubezpieczony, stan bdb, 275 tys. km, dGdatki, ~ do uzgodnienia - sprzedam.
Tel. 0698-665-254.

Kupi~ każ.dy

Audi 80 1.6 benzyna+ gaz. 1988 rok - sprzedam. Tel. 046/838-62-17, wieczorem.
Żuk skrzyniowy, 1991 rok,standobry-sprzc-

dam. Tel. 0607-929-948.
Ford Fiesta diesel, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-63-94, 0693-698--006.

CC 700, 1994 rok, przebieg 73000 km, bezwypadkowy - sprzedam. Tel. 0606-616-875.

Scat Toledo 1.8 i, 1993 rok, salon - sprzedam.
Tel. 046/838-89--05.

Wojewódzka Skladniea Pojazdów płaci
za stare, rozbite, wyeksploatowane. Wydajemy zaświadczenia do wydzialu komunikacji,
sprzedaż ~i. Nicbon\w.
Tel. 046/838-55-41, 0507-141-870.

CC Sporting, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 0603-709-287.

Polonez Caro, 1997 rok, 93 tys„ zielony metalik, gaz, wspomaganie, aluminiowe folgi -sprz.cdam. Tel. 0000-283-220, 046/837-116-85.
Opel Astra 1.6 i, 1993 rok, czarny metalik,
3-drzwiowy, alufelgi, radioodtwarzacz, szyberdach. sprowadzony z Niemiec - sprzedam.
Tel. 0609-688-461.
VW Golf 1.8, 1988 rok, moc 130 KM, stan
bdb - sprz.cdam. Tel. 0606-818-288.
Marodcs 190 E 2.3, benzyna, 1988 rok, skóra, pełna elcktiyka, stan bdb - sprzedam.
Tel 0606-818-288.
Opony używane - importer.
Tel. 046/837-41-80, 0602-133-182.

126p, 1991 rok - sprz.alam. Tcl04M!38-31-05.
Siara 1.6, gaz. 1990/1994 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-31--05.
Opel Astra 16. 1992 rok, 5-drzwiowy, bogate
wyposaimic - sprzodinn. Tel. 0509424-432
Punto, 1996 rok, bogate wyposażenie,
121 OO zl - sprzedam. Tcl. 0508-160-199.
Fiat Tipo 1.6 Sx, 1995 rok; Opel Omega A
2.6i, 1991 rok, sian Id> - sprzedam.
Tel. 046/837-87-23, 0696-436-168,
0604-348-118.
VW Golfil 1.6, 1989 rok, 3-drzwiowy, stan
bdb. 5500 zl - sprzedam. Tel. 0602-121-312.
Renault MC!,oanc 1.4 16V, 2000 rok - sprzedam. Tel. 046/837-75--01.

Nissan Sunny combi 2.0 D, 1999 rok, stan
idealny - sprzedam. Tel. 0604-174-435.
Seicento, XII 2002 rok, gaz, opony zimowe,
16000 zl - spmxlam. Tel. 0880-143-159.
BMW 318, 1992 rok, 12900
Tel. 0605-948-751.

zł

- sprzedam.

Kupię każdy

samochód.
Tel. 0605-948-751, 0691-471-808.

Łada

Opel Vectra CD 2.0 DTL, 1996 rok, combi sprzedam. Tel. 0602-743-012.
Auto-Moto, kupię absolutnie auta całe
i uszkodzone. Tel. 046/831-01-29,
0601-317-076.
I ~() 1.5. 1984 rok, skrzynia 5-biegow.i, sil"'" Poloneza - sprzedam. Tel. 0600-962-295.

Daewoo Nubira combi 1.6 + gaz. 1999 rok,
pełne wyposażenie, możliwość

zamiany na
mniejszy - sprzedam. Tel. 0502-507-768.

Citroen Berlingo 1.4 +·gaz. 1999 rok, 20800
zl - sprzedam. Tel. 046/835-33-08.

ce 700, 19% rok, 5000 zł - sprzedam.
Tel. 046/835-33-73.

Fiat 126p, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 046/830-38-36.
Polonez Caro, benzyna+ gaz, 1995 rok - sprzo.
dam. Tel. 0506-380-699.
Mitsubishi Cańsma, 1997 rok, 15500 zł
- pilnie sprzedam. Tel. 0693-596464.

Daewoo Matiz, 1999 rok, możliwość rat, zamiany - sprzedam. Tel. 046/835-33-08.
Audi 80 combi 2.0 16Y, 1994 rok, full wypos&żmic, 17800 zl - sprzedam. Tel. 04M!35-33-08.
Toyaa Corolla 1.4, 1999 rok, 58 tys. km, serwisowana, salonowa-sprnxlam. Tel. 0509-73Ui02.

VW Passat 1.9 D, 1992 rok, stan bdb, grafit
metalik, alarm, i>lokada skrzyni, wspomaganie - sprzcdam. Tel. 0508-317-486.

Cinquecento 900 Tel. 0692-829-8112.

Volkswagen Transporter 2.4 D, 1991 rok sprz.cdam. Tel. 046/838-20-72.

kupi~.

Fiat 1'unto diesel, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 0695-456-482.
Nissan Almera 1.6 16V, 1996 rok, gaz. 2x air
bag, ABS, klimatyulcja, 4 x elcktryC211e szyby, elektryC211c lusterka, welur, alufelgi - sprz.cdam. Tel. 0504-697-531.

Audi 80 1.6, 1989 rok, 7200 zl - sprzedam.
Tel. 0880-375-843.
126p, 1992 rok, po remoncie - sprz.cdam.
ul. Wiśniowa 26.

Cinquecento 700, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0461838-85-98.

Łowicz,

Skoda Fabia, 2003 rok (allegro) - sprzedam.
0503-111-222.

piony w salooic- sprzedam Tel 046'838-47-45.

Teł.

Ford Fiesta 125 16Y, 1998 rok, 1 wlaścicic~ ku-

Fiat Uno I.O, 5-drzwiowy - kupiQ.
Tel. 0692-829-882.
Opel Astra Sedan, 1997-1999 rok - kupiQ.
Tel. 0606-472-251.
kupię.

Fiat Punto, 5-drzwiowy, bezwypadkowy Tel. 0608-108-139.

Opel Corsa, salonowa, 5-drzwiowa - kupiQ.
Tel. 0606-457-208.

Polonez Caro, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-82--08.
Uoo 900, 2001 rok, I ~cl, 67000 km, niebieski, 12500 zl - sprnxlan. Tel 046/838-86-59.

Sprzedam wywrot na samochód
Tel. 0506--076-197.

c~wy.

Fiat Uno I.O, XJ1 2002 roku; Żuk, 1988 rok sprz.cdam. Tel. 046/838-91-24.

Polonez Truck z gilZCffi, 1997 rok - sprzedam
Tel. 0506-123-651.

Polonez Caro Plus, 1999/2000 rok, benzyna
+ gaz. wspomaganie, alarm, stan bdb - pilnie
sprzedam. Tel. 046/838-91-49.

Opel Kadett 1,3, 1983 rok, gaz i skrzynia S,
cena do uzgodnienia - sprzedam.
Tel. 0888-28-72-76, 042/719-10-43.

Mitsubishi Soli 1.5, gaz; telefon komórkowy
Panasonic - sprzedam. Tel. 0693-203--091.

Iveco Daily 35-8 2.8 diesel, 1998 rok - sprzedam. Tel. 0601-250-362.

Ford Escort 1300, 1996 rok, kolor czciwony,
gaz. a:na 8500 zl - sprz.alam. Tel. 0606-689-145.

Scat Toledo, 1993 rok, gaz. elektryka, stan idealny, 10 tys. zl-spm:dam Tel 0501-591-261.

Skoda Felicia 1.3 MPIGLX!, 1998 rok, salGnowa, bordo metalik, bogate wyposażenie,
przebieg 73000 km, dokumentacja - sprzedam.
Tel. 0600-377-953.

Fiat Punto Il, I ;J. SX, 1999 rok - tanio sprzedam. Tel. 0601-533--087.

Seicento, 1999 rok - sprzedam.
Tel. 046/863-63-35, 0608-284-738.
Fiat I 26p, 1995 rok, kolor czerwony, cena do
uzgodnienia - sprzedam. Tel. 0605-535-396,
0501-818-524.
Renault Mcgane, 1998 rok, I właściciel, bezwypadkowy, 16800 zl - sprzedam.
Tel. 0501-213--061.
Skoda Felicia, 1998 rok, gaz, I wlaściciel,
bezwypadkowy, serwisowany, I 0500 zł sprz.cdam. Tel. 0501-419-497.
Renault Clio Il, 1999 rok, gaz, niebieski metalik, salonowy, poduszka, elektrycznc szyby,
ccntralnyzamclc-sprzcdam. Tel. 0502-507-768.

Fiat Punto n 1.2, 199912000 rok, 5-drzwiowy,
zielony metalik - sprzedam. Tel. 060&-395-256.
Ford Fiesta, 2000 rok, bogate wyposat.cnic sprzedam. Tel. 5()1--032-410.

Alfu 146 1.8, !'llZ-sprzcdam. Tel 046/838-33-60.

Fiat 126p, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 0461838-48-40, 0693-696-514.

Polonez Truck, gaz, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-95-40.

VW Passat, 199211993 rok, 1.9 TO, combi sprzedam. Tel. 0693--077-888.

Żuk - sprzedam. Tel. 046/838-13-37.

Ford Escon 1.3, 1996 rok, gaz - sprzedam.
Tel. 0606-345-252.

Lublin, kontener, 1997 rok, stan idealny sprzedam. Tel. 0696-983-893.

BMW 525 TOS 1992 rok, combi - sprzedam.
Tel. 0508-220-237.

Cinquecento, 1994 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-83-34.

Auto części Renault (Citroen, Peugeot
- na zamówienie). Wygoda 39 k. Łowi
cza. Tel. 046/838-90-34, 0691-730-162.

Skoda Felicia 1,3, 1996 rok, stan idealny,

BMW 320 i, gaz, 1992 rok, stan bdb - sprzedam. Tel. 0695-111-316.

lub uszkodzony. Tel. 04&'831-85-71, 0501-581-906.

r właściciel - sprzedam. Tel. 0606-975-932.

Ford Escort 1.6, 1999 rok, klima, centralny
zamek, alarm, cl. szyby i lusterka, serwisowany, I wlaściciel- sprzedam. Tel. 0601-722-105
po 16.00.

Opel Astra combi 1,4, gaz, 1998/1999 rok,
zielony metali - sprzedam. Tel. 0606-975-932.

Ford Focus, 1998199 rok, stan bdb - sprzedam. Tel. 046/837--05-81.

Opel Kadett Combi 1.6 D, 1998 rok, stan idealny. Leśniczówka 40, gm. Bielawy (w piątki).

Sprzedam przyczepę 0-50, ład. 6 t,
1983 rok. Tel 046/837-69-59 w godz.
7.30-15.30.

Polonez Atu Plus, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 0606-%7-890.

Uno I.O, 1991 rok, 3-drzwiowy, Moskwicz
1.5, 1990 rok - sprzedam. Tel. 046/838-43-58.

VW Passat combi 1.9 TO, 1992 rok, szary
metalik - sprzedam. Tel. 046/838-89-34.
Żuk, gaz - sprzedam. Tel 0502-937-433.

Daewoo Matiz, 1999 rok - sprzedam.
Tel. 0508-157-283.

Malu;h, 1986rok - ~ Tcl.046'837-11-86.

Opel Vectra 2.0, 1992 rok, bogate wyposaże
nie - sprzedam lub zamieni~ na tańszy.
Tel. 0605-695-882.
Peugeot Boxer 2.5 O, 1997 rok, 2 x
podwyższany, max, 23000 zł - sprzedam. Tel. 0603--081·786.
126p, 1996 rok- sp:zi:darn. Tel. 046/837-27-27.
Fiat 126, 2000 rok; wienarka kolumnowa

świc

Ford Fic:.-ta I. I, 1993 rok + gaz - sprzedam.
Tel. 046/837-52-12, 0504-515-183.

Golf m 1.8, 1993 rok po wypadku,
wyposażenie - tanio sprzedam.
Tel. 046/838-66-96, 0694-790-128.

pełne

Sdcaito. 1990 rd<-SlJ21rlm. Tel OWSJS-00-52
Chcesz mieć auto, za którym każdy si~ obejrzy
Polonez Truck po tuningu. Tel. 0698-651-713.
Daewoo Tico, 1999 rok, I rejestracja, niebieski, 80 tys. km, bezwypadkowy, garażowany
- sprzedam. Tel. 0505-473-553.
Fiat Stilo 1.6 I6V, 200212003 rok, 1 właści
ciel, garażowany, sctWisowany, ciemna wiśnia
metalik - sprzedam. Tel. 0221332-94-24,
046/837- 14-75.

BMW 7301 3.0, 1989 rok, szara
metalik, stan bdb - sprzedam.
Tel. 0502-584-766.

perła

Fiat Uno, 1993 rok, 5-drzwiowy.
Tel. 0421719-17-37, 0609-119-600.
Passat, 1996 rok + gaz, I wlaścicicl , salon
Polska, 124 tys., zielona pcrla, wspomaganie,
halogeny, radio, c1cktryc2lly sz:ybcrdach. przycicmnioncszyby, oznakowany, multilock, alann
+ centralny zamek, bezwypadkowy, stan idealny, garai.owany. Tel. 0505-151-701.
Daewoo Lanos 1.5 16 V. 1999 rok, salon,
Sedan - sprzedam lub zamieni~ na tańszy.
Tel. 042nl9-20-77, 0604-392-876.
Uno I.O, 1994 rok, 5-drzwiowy - sprzedam.
T<:I. 0421719-20-77, 0604-392-876.

CX:700, 1994rd<-sprzcdam Tel.0504-359-441.

Seicento SX, 1999 rok- sprzedam lub zam iem~
na tańszy. Tel. 0421719-20-77, 0604-392-876.

Ford Escort, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 0509-725-964, 046/837-94-78.

Volkswagen Passat 1.8, 1987197, gaz - sprze.
dam. Tel. 0421719-20-77, 0604-392-876.

Kupi~ każdy

Volkswagen Jetta 1.6, 1989196, gaz - sprzedam. 042nl9-20-77, 0505-759-499.

samochód do kasacji (wydani
lub w komis do sprzedaży.
Tel. 0605-695-882.
Ford Fiesta I.I , 1993 rok.gaz. czamy-sprzcdam. Tel. 0888-129-383, 0502--024-251.

Opel Astra. 1.4 MP!, Sedan, salon, 1995 rok sprzedam. Tel 0421719-20-n, 0604-392-876.

VWLT282.4T0, 1993rok, l2500zl-sprzcdam. Tel. 0509-791-220.

Peugeot 309 1.9 D, 3700 zl - sprzedam.
Tel. 0607-343-403.

Golfa 2, Xl1 1991 rok - sp=dam.
Tel. 0421719-87-16, 0604-383-093.

Ford Mondeo, 1995 rok, klima, combi, 12500
z1 - sprzedam. Tel. 0509-791-220.

Skoda I 05 S, 1987 rok - sprzedam.
Tel. 0607-648-898.

Audi 80 B4 Avant, 2.0 gaz, XII 1992 rok, l
wlaścicicl w Polsce, zarejestrowany, stan bdb,
16200 zl - sprzedam. Tel. 0509-482-056.

Sprowadzi; samochód z Niemiec.
Tel. 0501-605-587.

Opel Vectra 1.6, combi, 1997 rok, srebrny metalik, przebieg 140 tys„ wspomaganie, abs, 4
poduszki, elektryczne szyby, lusterka elektryczne, regulacja kierownicy, centralny zamek, klimatyzacja, aluminiowe folgi, radio sprzedam. Tel. 0880-922-416.

VW Passat 28 VR6+gaz, 1996 rok, pełna opcja
-sprzedam Tel. 0504-057-366, 04M!31-81-22.
Mazda 626 combi 2.0 +gaz. 1992 rok, bogate
wyposażenie - sprzedam. Tel. 0880-719-846.
Cinquecento 700, 1992 rok+ opony zimowe
- sprzedam. Tel. 0503-580-516.
Skoda Felicia combi 1.3, 1996 rok,
czerwony - pilnie sprzedam.
Tel. 0696-199-107.
Opel Corsa 1.4, instalacja gazowa.
Tel. 0661-722-973.
Daewoo Espero 2.0 CD + gaz, 1997 rok, bGgato wyposażony, 1()900 z1 _ sprzedam.
Tel. 0603-512-417.

Mcrccdcs 124 2.0 D, 1988 rok, grafitowy, szao.
ka listwa, 10900-sprzcdam. Tel. 0603-512-417.
I 26p, Xll 1996 rok, stan bdb - sprz.cdam.
Tel. 0505-899-244.

ScatTolcOO 1.6+gaz, 1998rok,fiwłaściciel,JXllnc
wypooażi:nie - sprnxlam. Tel. 0693-861-221.

Sprzalam4 fclgiGolffi-120zl. TeUJ606-294-630.

Scat Cordoba, 1.6 + gaz. 1995 rok, stan bdb pilne. Tel. 0607--055-738.

VWVento l.9TDi, 1994rok, 13500zl-sprz.cdam. Tel. 0509-791-220.

Żuk, 1984 rok, cena do uzgodnienia - sprze-

tel. 046/838-65-78.

Sprzedam na części Nissan Sunny I. 7 D (kompletny). Tel. 0505-430-688.

Alu felgi 15" +opony 195 x 60 x 15, nowe spmxlam. Tel. 0602-743--012.

Daewoo Matiz, gaz, 1999/2000 rok, niebieski, 11900 zl -sprzedam. Tel. 0603-512-417.

Sypień,

Mitsubishi Pajero, 2.5 turbo diesel, 1988 rok,
7-osobowy - sprzedam. Tel. 0421719-29-37.

skup samochodów osobowych, cale, rozbite. Płatne gotówką.
Dojazd na miejsce. Tel. 0602-705-876.

Polonez Caro 1.6 gaz, 1992 rok, wiśniowy,
centralny zamek, alann, hak, stan dobry, 2500
zl - sprzedam. Tel. 0508645-476.
dam.

Opel Astra combi, 1995 rok, 1.6, granatowy
- sprzedam. Tel. 0421710-83-63 wieczorem.

Audi B4, 1992 rok, 11900 zl - sprz.cdam.
Tel. 0509-791 -220.

126p, 1990 rok - sprzedam. Tel. 046/838-84-40.

Opel Astra 1.6, 1993/ 1994 rok, 8000 zl, gotowy do rtjcstracji -sprn:dam. Tel. 0889-397-997.

Elektromechanika pojazdowa. Kadziclin 44,
tel. 0421719-20-56, 0608-126-705.

Kuplę każdy osobowy cały

zaświadczenie)

SlcOOi Favmt. 1993 rok, aaw<m, o:na do UlgOÓnicnia - pinie sprzedam Tel 0001-843-435.

VW Transporter 1.9, turbo diesel, 1994 rok sprzedam. Głowno, ul. Kasprzaka 24,
tel. 0421719-13-15.

Raiautt Trafie 2.1 D, 1989 rok, bus - sprzedam. Tel. 0660-407-179 po 19.00.

Fiat Seicento, 1999 rok, I właściciel, serwis,
cena do uzgodnienia - spacdam.
Tel. 046/831--06-72, 0502-299-100.

Polonez, 1995 rok, gaz - sprzedam.
Tel. 0503-436-493.

Samara 1500, 1992 rok, gaz- sprzedam.
Tel. 0693--064-358.

Fiat 126p, 1996 rok, bagażnik+ hak - sprzedam. Tel. 0880-768-610.

Skoda Faworit, 1991 rok, gaz - sprzedam.
Tel. 0501-153-730.

Opel Astra 1.4, benzyna +gaz, 1991 rok sprz.cdam. Tel. 046/837--03-50.

Fiat Uno I.O, 1999 rok, centralny 2llmCk, immobilizer, instalacja gazowa (2004 rok), uszl«>dz.ony przód - sprzedam. Tel 0506-646-851.

RenaultTraffic 1,7, 1991 rok, benzyna+ gazsprzcdam. Tel. 0421719-67-10.

Przyjmujemy pojazdy w celu utylizacji I wydajemy z.aSwiadczenla o znlsz·
czenlu (kasacji) - Głowno.
Tel. 0421710-74-47.

Fiat Siena 1.6 16V, 1997 rok, gaz, grafit metalik,
bezwypadkowy - sprzedam Tel. 060&-395-256.

Taipan- sprzedam. Tel. 0661--066-848.
Oddam 50 szt opon :zużytych .
Tel. 046/834-81-14.

Nexia 1.5 GUC, 1996 rok, salonowy, serwisowany, 1 właściciel - sprzedam.
Tel. 0421719-19-19, 0602-870-552.

CC700, 1997rok,=rwony,lwlaścicicl-sp=
dam. Tel. 046/838-80-18, 0000-301-524.

Nissan Pńmcra Combi 2.0 TD, 1998 rok,
w=ja Elitc ze skórą i drewnem, bezwypadkowy - sprzedam. Tel. 0660-733-235.

Ford Mondeo combi 1.8 TO, 1994 rok,
i.o sprowadzony, 7900 zl - sprzedam.
Tel. 0889-599-752.

Fiat Brava 1.2 16V, 1999 rok, zloty metalik,
homologacja, faktura VAT - sprzedam.
Tel. 0607--096-737.

Fiat l)no I.O, 1998 rok, 5-drzwiowy, możli
wość rat - sprz.cdam. Tel. 0602-367-765.

Peugeot 206 HD!, 2004 rok - sprzedam.
Tel. 0695-456-482

Seicento 1.1 2000 rok - sprzedam.
Tel. 0660-841-154.

Kupi~ osobowe - cale, rozbite, skorodowane. Tel. 0502-299-100, -0601-391-405.

Skoda Favorit 1.3, 1991 rok+ gaz - sprz.cdam.
Tel. 0241277-96-24.

Ford Escort TO, 1997 .rok - sprzedam.
Tel. 0695-301--081.

Sprowadzl; samochód z Niemiec.
Tel. 0608-409-694.

Renato Espace 2.2, 1992 rok, świeżo sprGwadzony, 7-osobowy, stan bdb, 7500 zl sprzedam. Tel. 0889-599-752.

Punto n, 1.2 SV, 2001 rok; Opel Vectra 1.8
I 6V. 1996 rok, 7000 zl; Opel Vectra 2.5 V6.
XII 1996 rok, 12000 zl - sprzedam tanio.
Tel. 0880-290-033, 0504-167-209.

Fiat I 26p, 1997 rok, C7.CrWOny - sprzedam.
Tel. 046/837-25-33 po 16.00.

I 26p, 1989 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-24-34 po 14.00.

Sprzedam i:zOO:nnc; do ŻUka. Tel 04Ml38-39-68.

Renault Clio I.I, Xll 1991 rok, 3-drzwiowy,
kupiony w salonie, stan bdb - sprzedam.
Tel. 0509-424-431.

Nissan Primera 1.6 16Y, 1992 rok, kraj, bezwypadkowy, 9500 zł -spriniam. Tel OlMl37-26-93.

Citroen ZX 1.4 + gaz, 1996 rok, 1 rejestracja w
1997 roku, wspomaganie kierownicy, centralny 1.8I11Ck, llZy\1crrlach. 116 tys. km, 11500 zl -do
uzgodnienia - spzcdam. Tel. 0694-407-719.

Polonez Caro Plus, 1998 rok, gaz - sprzedam.
Tel. 0600-986-781.

Seicento 900, 1999 rok, zadbany -pilnie sprzcdam. Tel 0602-367-765.

Opel Astra Combi 1.4, kolor niebieski - sprzo.
dam. Tel. 046/837-08-42.

WK 30. Tel. 046/838-48-81.

Scat Arosa I. 7 SDi (4 I ON), 1998 rok, 130
tys. km, radio, wspomaganie, blokada skrzyni, dzielona kanapa, 12800 zl - sprzedam.
Tel. 0601-614--049.

samochód. Tel. 0606-117-813.

kupi~.

śnia

BMW 520, 1989 rok, gaz - sprzedam.
Tel. 0606-138-636.

Scat Toledo 1.8, 1994 rok, czerwony - sprzedam. Tel. 046/837-63-56.

Opel Corsa C 1.7 DTi, 2001rok,3-drzwiowa,
niebieski metalik, pełna opcja opn\cz skóry,
26000 zl - sprzedam. Tel. 0606-709-906.

-

Mazda 626 Coupc +gaz. 1990 rok - sprzedam.
Tel. 0606-117-813.

2108 Samara 1.3, 1992 rok, stan dobry
- sprzedam. Tel. 0504--011-136.

VW LT 35, Max, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 046/86L-05-ll, 0608-400-447.

-

Honda Accord 2.0, 1991/1992 rok - sprzedam. Tel. 0606-998-514, 0602-362-799.

Sprowadzane z Holandii: Renault 19, 1993
rok, srebrny metalik; Opel Kadett, Ford Mondeo - sprzedam. Tel. 0602-498-775.

Renault McgancClassic 1.6. 1998 rok, zsalGnu, serwisowany, bezwypadkowy, full opcja,
l wlaścicicl, odtwarzacz CD - sprzedam.
Tel. 0604-980-451 .
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Most tylny do Żuka, nowy - tanio sprzedam.
Tel. 0461838-70-95.
Fiat Uno I.O + gaz, 1999 rok, 5-drzwiowy,
możliwość rai, zamiany - spmxlam.
Tel. 046/835-33--08.
Dic\voo Nubira Scdul - """""Tel. 060().944-728.

Seicento, 1998-2000 rok, bezwypadkowe kupi,. Tel. 0694-216-417.
Volkswagen Polo, 5-drzwiowy -. ku·
pię. Tel. 0691-409-370.
Scat Cordoba, 1998-2000 rok - kupiQ.
Tel. 0606-436-231.
Daewoo Tico, bezwypadkowe - kupi,.
Tel. 046/832-45-42.

Całodobowy

VW Golf(Jctta) 1·.6 CL, 1991 rok, 4-drzwiGwy, mmski metalik, sprowadzony z Niemiec,
zadbany, 4600 zl + opłaty - sprzedam.
Tel. 0461837-33-31, 0602-172-348.

\blkswagen Polo, 1991 rok, instalacja gazowa, stan dobry - tanio sprzedam.
Tel. 0608-171-821.
VW Golf, 1988 rok, z gazem - sprzedam.
Tel. 0698-433-622, 0241277-94-63 po 18.00.

I 26p, 1990 rok, żólty, stan dobry, 700
sprzedam. Tel. 0696--020-764.

zł

-

Cinquecento 700, 1996 rok, ciemnoniebieski, stan bdb, garai.owany - sprzedam.
Tel. 0606-551-823.

Ford Fics1a l.4CLX, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 0604-914-085.
Opel Astra 1.4, XII 1991 rok, bordowy, gaz,
hak, multi lock - sprzedam.
Tel. 024/355-59-44, 0507-157-946.
Opel Omega 2.3 D, 19% rok, składak, combi,
alu felgi, religi, wspomaganie kierownicy,
bordowy metalik, stan dobry - tanio sprzedam. Tel. 0692-323-115, 0461861--09-91.
Espero 1.5, 1996 rok, 128 tys. km, pełna opcja,
9800 zl - sprzedam. Tel. 0608-677-348.
Fiat Punto, 1997 rok, gaz, idealny- sprzedam.
Tel. 0607-386-476.
Daewoo Espero, 1998 rok, 1wlaściciel - sprzedam. Tel. 0607-386-476.

Fiat Punto, Xll 1995 rok - sprz.cdam.
Tel. 0046/838-59-19.

Fiat Uno, 1998 rok, gaz, idealny - sprzedam.
Tel. 0607-386-476.

Polonez Caro 1.6, 1996 rok, benzyna + gaz.
bezwypadkowy, stan tcchniC211y idealny, zielony metalik - sprzedam. Tel. 0461863--06-10.

Fiat Uno, 1996 rok, idealny - sprzedam.
Tel. 0607-386-476.
Polonez Caro 1994 rok + gaz - sprzedam.
• Tel. 0888-619-962.

Fiat 126p, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 0660-680-306.
VW Golf 1600, benzyna + gaz, grafitowy
metalik, elcktryCZJJC szyby, szyberdach, centralny zamek, cena 4400 z1 - sprzedam.
Tel. 0660-680-306.
Ford Escort 1.4, 1992 rok, gaz - sprzedam.
Tel. 046/838-61-20.
VW Passat 1.6 D, 1985 rok, garai.owany, stan

bdb - sprzedam. Tel. 046/838-27-42.
Star 200, 1990 rok, w calości lub na
- sprz.cdam. Tel. 046/838-27-42.

części

Polonez Traci< 1.6, gaz, niebieski metalik, stan
bdb -sprzcdam. Tel. 046'838-20-45 (wiccznrcm).
CC 900, 1994 rok - sprnxlam. Tel. 0693-341-481.

Cinquocaito 900, gaz, 1993 rok, stan techniczny bdb, 5 tys. :d-sirz.cdarn. Tel. 0508-116-239.
BMW 316, 1,8, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 0695-525-733.

Renault Meganc, 1.6, 1998 rok, sprowadzGny, abs, 2 poduszki, centralny zamcko na pilota, elektryczne szyby, immobili.24.'r, radio, bezwypadkowy, idealny, serwisowany, przebieg
105 tys. - sprzedam. Tel. 0888-124--028.
Renault Laguna, 1.6 I 6V, 1998 rok, pelnc
wyposażenie, stan idealny - sprzedam.
Tel. 042nl9-38-86.

Karoseria Polonez Atu Plus, 1999 rok, zielony
metalik, 550 zl-sp:zi:darn. Tel. 0605-100-574.

Cinquecento 700, 1998 rok, wgnicci'ony
tylni, centralny, alarm. metalik, 4900
zl - sprzedam. Tel. 0605-100-574.

błotnik

Rcnautt Clio 1.4, 1996 rok, metalik, elcktry·
ka, uszkodzony dach, sprawny - sprzedam.
Tel. 0605-100-574.
Silnik Citroena AX, 1988 rok, opony oraz
inne ~i - sprzedam. Tel. 046/833-73-07,
050 1-415-690.

Fiat I 26p 1992 id< - spra;:dam. Tel. 0003-946-022.

Polonez Caro Plus 1998 rok, benzyna + gaz.
autG-alann, centralny zamek, wspomaganie sprzedam. Tel. 0691-299--000.

Audi 80 1.6, benzyna + gaz, 1988 rok - sprzedam. Tel. 046/838-62-17 (wieczorem).

Polonez 1.5, 1987 rok, stan dobry - sprzedam. Tel. 0461815-78-14.

Fiat I 26p, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-51-20.

Mercedes 208D, 1993 rok, przebieg 150 tys.
km. lzorcima- sprzedam. Tel. 0504-156-438.

Toyota Corolla, 1990195 rok, wspomaganie,
gaz, 4800 zl - sprzedam. Tel. 0501-677-275.

Cinquecento 0.9, 1996 rok, zadrapany, zabe:zpicczcnia - sprzedam. Tel. 0508-178-174.

Skoda Felicia, 1995 rok, instalacja gazowa sprzedam. Tel. 0600-158-396.

b'<Xlł P:u1ncr m

Star W 200, 1982191 rok, 3-stronny wywrot,
skrzyniowy. Tel. 0421719-56-55.

Lublin 1997 rok, blaszak, 6-osobowy + 850
kg - sprzedam. Tel. 0603-665-103.

Seicento, 1999 rok, l właściciel, garażowany,
srebrny metalik-sprzedam. Tel. 0421719-35--09.

126 p, 1984 rok, oc, przegląd. nowe opony,
cena 600 zl - sprzedam. Tel. 0461815-81-73.

Samochód towatowo-O;obow na ITZ)i<ład Pcu5 <Bib - ~ Tel. ()4(v814-01-16.

• OGŁOSZENIA DROBNE
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Mazda 323 1.70, 1990 rok, niebieska - sprzedam. Tel. 0608-633-209. ·
Opel Astra 1.6 I. 5-<lrzwiowy, czarny metalik,
opłacony zarejestrowany - sprzedam.
Tel. 0609-516-420.
RoOOra ~ ckby-Sjn!Xlarn Tel. 00>4-721-000.

Seicento SX. 1998 rok, przebieg 78 tys. km,
stan bardzo dobry. Tanio! - sprzedam.
Tel. 0506-195-782.
Fiat 12(ip. XII 1993 rok, czerwony, cena 1200 zl
- spr=lrun Tel 04M! 15-20-64 po 18.00.
Ford Mondeo 1998 r. sprawdzony, zarejestrowany - sprzedam. Tel. 0600-332-799 w Rawie Mazowieckiej.
Polonez, 1988 rok. gaz. radiomagnetofon,
iółty, bardzo zadbany, stan bdb, 1950 zl.
Tel. 0692-547-718.
Fiat 126p. 1989 rok, stan bardzo dobry, nowe
opony. Teł. 0504-656-556.

Garaż

- sprzedam. Tel. 0602-716-765.

do wynaj<;cia, os. Bratkowice.
Tel. 046/837-05-63.
Garaż

Sprzedam garaż murowany na Alejach Rataja.
Tel. 0604-108-680, 0601-269-102.

NIERUCHOMOŚCI
-SPRZEDAŻ
Działką rolno-budowlaną o pow. 1,30 ha
w Zawadach. Tel. 046/838-92-33.

60 mkw.. I pic;tro. os.
Tel. 0880-948-664.
M-4. os.

garaż,

Dąbrowskiego.

Dąbrowskiego.

Tel. 0607-317-023.

Dai:\\oo Nexia 15 GLE, 1997 rok, 117000 km, I -Mieszkanie, os. Kostka. Tel. 0607-328-007.
wW:icicl, ,.;oo,y mctllic. F. korą>lct kół zimo- Dwa pokoje - 39 mkw., os. Tkaczcw.
~ abm - spzrxbn Tcl.04M!32~98.
Tel. 046/837-25-56.

Opel Omega 2.3 dicsc~ 1991 rok - sprzedam.
Tel. 0697-442-639.
Citroen BX l.6 gaz, 198911990 rok, cena do
uzgodnienia - pilnie sprzedam.
Tel. 0609-241-112, 046/833-18-42.
Polonez Caro, 1993 rok, benzyna+ gaz-sprzcdam. Tel. 0697-686-80 l.
Fiat I 26p, 1990 rok, cena 750 zl - spr7.Cdam.
Tel. 0600-214-986.

Gospodarstwo rolne na terenie Łowicza 1,8
ha. Cztery działki po około 0,5 ha na każdej
możliwość zabudowy (również przemysł<>
wcj). Tel. 0880-375-140.
M-4, Łowicz, ul. Kwiatowa.
Tel. 046/837-95-11, 0697-532-708.
60.5 mkw.• IlT pic;tro, os. Bratkowice.
Tel. 046/837-78-86.
I ha łąki, Zlaków Nowy. Tel. 0692-101-989.

Kupie; Toyotą Corollą ·1ub Avensis
1998-2000 rok. Tel. 046/834-81-14.

Sprzedam 33 mkw., os. Starzyńskiego.
Tel. 046/837-80-21, 0606-870-614.

Polonez 1.5, 1987 rok, gaz - tanio sprzedam.
Żyrardów, tel. 0461856-23-60 .

Sprzedam mieszkanie, os. Bratkowice,
60 mkw., ewentualnie z garażem.
Tel. 046/837-71-16 po 16.00. 0691-405-938.

Volkswagen Golf GTI. 16V, gaz, 1990 rok,
cena 4900 zl., sprawny, ubc;zpicczony- sprzedam. Tel. 0502-842-788.
Fiat Uno. 1988 rok, sprawny, ubc;zpicczonysprzedam. Tel. 0<107-548-577.
Fiat Tempra l,8ic. 1992 rok. gaz, bogate wyposażenie, cena 6500 zł. do uzgodnienia spracdrun Tel. 088(}4186-217.

ziem~

szawska,

Do wynaji;cia garaż, Skierniewice, ul. Galczyńskicgo, tanio. Tel. 046/833-90-88.

Mieszkanie 60 mkw., I piętro +
Stary Rynek. Tel. 0601-303·255.

I ha

kl. V Tel. 0461838-95-40.

Działkę rolno-budowlaną

Sprzedam lub wynajm~ pawilon handlowy
30 mkw., wszystkie media Tel. 0509-331-631,
0501-074-953.
Sprzedam mieszkanie 49 mkw. na ul. Armii
Krajowej. Tel. 046/837-92-66.

Łowicz,

Działkę 2,25

I, 14 ha, ul War-

Tel. 0661-267-971.

ha. BOOnary. Tel. 046/838-6().-08.

Działkę

z budynkiem do remontu.
Tel. 0241277-97-63.
Sprzedam duż.ą działką budowlaną w Domaniewicach, z możliwością wykopania stawu.
Tel. 046/838-38-85.
75 mkw. z garażem, I piętro, Łowicz
- pilnie sprzedam. Tel. 0507-012-645.
Dom w centrum Łowicza. Tel. 0601-242-866,
0600-411-655.
Sprzedam obiekt handlow<>-usługow<>-micsz
kalny o dużej powierzchni w Łowiczu.
Tel. 0501-074-060.
Sprzedam 74,5 mkw. w cegle. Łowicz, przy ul.
Bolimowskiej. Tel. 046/837-49-27 po 18.00.
Mieszkanie 57,66 mkw., os. Starzyńskiego
(nowe okna, podłogi, glazura, terakota) sprzcdam lub zamienią na mniejsze.
Tel 046/837-35-20, 046/837-54-51 po 17.00.
Sprzedam mieszkanie, 2 pokoje, 35 mkw.,
os. Dąbrowskiego. Tel. 0602-311-937.
Sprzedam lub wynajmą pawilon handlowy
na targowicy miejskiej. Tel. 0509-137-971.
6400 mkw. po I Ozł, na Jastm;bi.
Tel. 046/837-51-79, 0604-690-558. '

Mieszkanie, os. Starzyńskiego, pow. 32,30
mkw., TI piętro. Tel. 0504-014-484,
046/837-64-61.
Pawilon handlowy na Targowicy Miejskiej w Łowiczu. Tel. 0602-158-263.
DziałkQ budowlaną 3000 mkw. - tanio sprzedam. Tel. 046/830-99-70 do 14.00.

Mieszkanie M-3. 38 mkw.,
Tel. 046/837-52-98.

Łódź-Widzew.

Sprzedam dom wolnostojący 220 mkw.,
wszystkie media, ogrodzony, 750 mkw. dział
ki. Tanio. Głowno. Tel. 0604-068-840.

Do sprzedania lokale mieszkalne w Skierniewicach, ul. Am1ii Krajowej, pierwsze pi~tro
61 mkw., drugie piętro 68 mkw.
Tel. 0461814-46-80, 0602-262-762.
Działkę rolną 1,84 ha, częściowo zalesiona
z możliwością zabudowy - sprzedam.
Tel. 0503-103-420 po 16.00.

Sprzedam dzialk~ 6 km od Rawy Mazowieckiej. Media Tel. 0601-940-833.
Sprzedam dzialkę budowlaną 1380 mkw., centrum Żyrardowa. Tel. 046/833-10-79.

NIERUCHOMOŚCI
-KUPNO
Zdecydowanie kupię lub wydzierża
wię grunty ome, zalesione lub łąki w
Popowie lub Strzelcewie, w pasie
pomiędzy ul. Chełmońskiego
a ul. Annli Krajowej. Tel. 0601-257-098.

Kupię działką budowlaną, pow. min. 0,5 ha Nieborów i okolice, lub ziemie rolną z możli
wością zabudowy. Tel. 0603-755-648.

M-5, os. Starzyńskiego na mniejsze. Tel. 046/837-64-55.

Zamienią

lub domek
do remontu okolice Rawy. Tel. 0609-818-875.

NIERUCHOMOŚCI
-WYNAJEM

Wydzierżawię

Samochód cic;żaruwy VW LT 46, 2000 rok,
kupiony w salonie. I wlaścicicl, stan bardzo
dobry - spm.-darn. Tel. 0604-557-903.
Rc'l13ult 19, 1993 rok. 1.9 turbo - diesel. centralny zamek. wspomaganie. elektryczne szyby, hak - spncdan1. Tel. 0609-488-246.
Ford Escort 1.4 i 1990 rok, elekt. szyby, szyberdach, 5 drzwi. sprowadzony. cena 1800 zl.
Tel. 0694-745-543. 0(100-911-609.
Tanio sprzedam Fiat Siena 1.6, 1998 rok.
Tel. 0608-350-462.
Hw1day Exel 15. bc,izyna + gaz, 1996 rok,
bogate wyposażenie, stan techniczny bdb,
komplet kół zimowych - sprn.-dam.
Tel. 0693-697-960.
Kupi<; każdy osobowy caly lub uszkodzony.
Tel. 0461831-85-71, 0501-581-906.
Auto - Komis Mokra Prawa przyjmie do
spm-daży samochody osobowe do IO lat.
Bc'Zwypadkowc. Tel. 04(,/835-33-08.
Daewoo Lanos 1.5 gaz, 1998 rok. bezwypadkowy - sprzc-drun. Tel. 0601-692-318.
Rcnaut Mcganc 1.4 kat., 1997 rok, 146 tys
km.ca~ony-sprzcdam. Tel. 0603-755-727.

MOTOROWE

lub sprzedam pomieszczenia magazynowe w Jackowicach i w Sobocie. Tel. 046/837-69-59
w godz. 7.30-15.30.
Kiosk Jl!21..,m.,y z płyty obomickicj - spzcdan1
lub wyrajrn;. Tel. 04Ml37-55-98. 060Ui49-161.
Mieszkanie 48 mkw., własnościowe, os. M.
Konopnickiej - z:imienią na dwa mniejsze lub
duży pokój z kuchnią. Tel. 04<>1837-87-38.

Siimon Skuter- spm'tlam. Tel. 0506-042-540.
Ogam 205, sprawny, zarejestrowany. oplac<>ny. Tel. 0693-281-346.

GARAŻE
Do wynaj.;cia garaż, Łowicz. ul. Bolimowsku 7a, tel. 0461838-79-95.
Spmdam garaż blaszak. Tel 0888-927-208.
Posiadam do wynaj~crn garaż murowany

w <•'1trum

Łowicza.

Tel. 0<..08-353-067.

Sprzedam garaż n>..'lalowy. Tel. ()(109-171-736.
Garaż blaszak - sprz.c<lam. Tel. 0461837-14-75.

Sprzedam garaż blaszak. Tel. 0603-591-544.

1430 mkw, prąd. woda. duży garaż,
ul. Tuwima Tel. 0603-821-423.

Sprzedani pawilon handlowy na targowicy
miejskiej w Łowiczu - wszystkie media.
Tel. 0602-158-263.
48 mkw, os. Dąbrowski%>o. Tel. 050%34-011.
Sprzedam lub zamienią na mniejsze 73 mkw.,
4 pokoje, I piQtro. Tel. 0506-109-909.

5 I mkw., os. Kostka bi. 19, I piQtro.
Tel. 0604-423-989.
Spm.-dam lub wynajmą pawilon na targowicy miejskiej - wszystkie media.
Tel. 0600-884-364. 0501-611-303.
Sprzedam dom w Łowiczu lub w Mysiakowie ze stawem. Tel. 046/837-64-03.
Łowiczu.

M-3, os. Kostka. c.o. Tel. 0507-105-120.
33 mkw. w blokach na domek
w Łowiczu lub okolicy. Tel. 0608-409-694.
Mieszkanie w Sochacze-wie 50 mkw.. w ct.'11trum na os. Ogrody, blisko stacja PKP. po remoncie. Tel. 046/862-60-82, 0501-715-609.
Działki

Gitarę elektryczną (niedrogo).
Tel. 046/861-13-50.

do tenisa Tel. 0606-966-731.

trcgn; 16 i 18. Tel. 046/838-49--09.

Łódką motorową

Kup<; przedmioty związane z wojskiem
i wojną, meble, sial)' mosiądz, monety, obrazy
oraz inne przedmioty. Tel. 046/838-61-87,
0607-311-660.

Notebook Deli Latitudc PUi 700, stan idealny
- tanio. Tel. 0888-166-855, 046/837-06-22.

Kupią złom,

z silnikiem 12 KM i wózkiem. Tel. 0600-884-364.

wszystko. Tel. 0504-350-641.

220 V; spawarką 220/380
V; koniplct do spawania gazowego.
Tel. 0602-36-6-664.

Wynajmą

Kupie; koła I I ,5x 15 i siłowniki hydrauliczne do przyczepy. Tel. 0421719-56-16.

cenie.

lub sprzedam M-5 w atrakcyjnej
Tel 0604-090-855.

Łowicz.

Łowicz.

Kupią

tanio pokoje dla studentów.
Tel. 0604-090-855.

Kawalcrl<a do wynajc;cia
Tel. 0461837-72-59, 0880-542-544.

.

wynaj~

Umeblowany pokój, od lutego do
cia. Tel. 0692-101-989.

rozrzutnik jednoosiowy fabryczny,
do remontu. Tel. 0609-516-420.

moż.c być

Do wynaj<;cia hala o pow. 250 mkw.
Tel. 046/837-65-08.
M-3 do wynajęcia, os. Dą
browskiego lub os. Bratkowice, parter, I lub li piętro. Tel. 0608-598-828.
Poszukuję

Kupią

Trak lub współpraca, tel. 0697-454-542.

Młyn

kulowy, lub rozdrabniacz
Tel. 0697-454-540.

gałązi

kory.

przyczcpkQ zarejestrowaną lub dokumenty przyczepki. Tel. 0608-554-4~3.
Kupię

Kupi~ każdą ilość makulatury (również karton). Skierniewice, Graniczna 52.
Tel. 046/835-90-83.
Kupię

pianino do remontu.
Tel. 046/833-11-54; 0888-282-018.

SPRZEDAŻ - RÓŻNE

M-3 - do wynaji;cia studentce.
Tel. 0461838-59-56 po 16.00.

Blachą aluminiową falistą.

Hala, biuro, magazyny do wynaj<;cia. Sochaczew. Tel. 046/863-55-47.

dwudrzwiową.

Działka

Przyjmą

Starzyńskiego.

na stancj~. Bloki, centrum
Tel. 0606-102-795.

Lodżi.

Do wynajęcia lokal użytkowy, pow.
30 mkw., Łowicz, ul. Ciemna.
Tel. 0509-659-815.

Sprzedam mieszkanie M4, 48 mkw. do remontu Skierniewice. Tel. 0461837-47.SO.

lokal na parterze na cele u.•łt1gowc
i handlowe, 180 mkw. Na I pi~trzc - 4 _lokale,
170 mkw., 2 lokale. 56 mkw. na cele biurowe
i handlowe. tel. 0461837-42-54 po 20.00.

Sprzedam mieszkanie 39 mkw.
Tel. 0461833-62-36 po 18.00.

Do wynaj<;c1a pokój. Tel. 0691-276-821.

Mieszkanie M4 na Widoku.
Tel. 046/831-43-86.

Poszukują mic'Szkania do wynajc;cia.
Tel. 0507-000-243.

M-6. c-ztc'ry pokoje, parter, Widok.
Tel. 0507-199-606.

budowlane 1000 mkw. i 700 ll!kw.,
przy trasie Lowicz-Sochaez<-'W.
Tel. 046/862-60-82. 0501-715-609.

Sprzedam pawilon hancllowy 17 mkw.,
Widok. Tel. 0507-199-606.

83 mkw., cegła, I pic;tro - sprzedam lub zamienię na domek. Tel. 0461837-49-20.

Spm.-dam dzinikę 39 arów z budynkami ok<>licc Bolimowa. Tel. 0461833-55-33,
0601-210-109.

Tel. 0608-124-443.

Sprzedam silnik 7,5 kW. Tel. 046/838-43-84.
Nokia 6310i. Tel 0503-077-863.

Do wynajc;cia M-4, os.
Tel. 046/838-57-02.

Sp=lam l/2domu, 130mkw.+400mkwdział
ki. Skierniewice, ul. Nowomiejska 26.
Tel. 0541236-38-51 wict,"ZOn.m, 0507-603-660

Wądzarnią wielofunkcyjną.

Lokal do wynaj<;cia - 32 mkw., z ogrodzeniem,
w centrum Łowicza.• Tel. 0600-821-073.

Sprzedam mieszkanie 36 mkw., 2 pokoje,
Widok. Tel. 0505-794-374.

Wynajmą

Pokój do

wynaj~ia

- tanio. Tel. 046/837-45-11.

Mieszkanie, lokal handlowy - do wynaj<;cia.
tel. 0602-716-765.

Łowicz,

Lokal do wynaj.;cia. 35 mkw.
Tel. 0461837-02-98 po 19.00.
mieszkanie M-3, Łowicz.
Tel. 0604-052-402 po 18.00.
Wynajm~

Sprzedam kuchniQ gazową z rożnem,
Tel. 0602-725-935.

szaf~

Nową lin<; stalową, średnica 16 mm, długość
600 m i nowy pas transmisyjny, szer. 40 cm.
Tel. 0461839-13-32, 0508-160-198.
Łowickiej,

przydo prac semestralnych, licencjackich, magisterskich.
Tel. 0600-787-241.

Kolorowe fotografie Ziemi

rodniczo-pejzażowe; załączniki

Mikser 6-kanalowy
Tel. 0504-592-268.

i·kamcr~ poglosową.

Sprzedam wózek dzicciący trzyfunkcyjny.
Tel. 0507-589-789.
Sprzedam Sony Eńcsson T-630, 700 zl.
Tel. 0660-678-607.
Tanie, ekonomiczne piece c.o. wąglowc oraz
miałowe ze sterowaniem poleca producc'llt.
Skierniewice. Tel. 0501-627-469.
Sprzedam sof~ z fotclan1i i fotelik samochod<>wy dla noworodka. Tel. 04<>1837-80-73.
Kamen; Panasonic RX 11 EE, ccrm 850 zl.
Tel. 0697-249-134.
Komplet znaczków polskich czystych
od roku 1960 do 2004. Tel. 0241277-38-33
Sprzedam cyfrowy dekoder satelitarny N<>kia Tel. 0661-267-604.

Sprzedam mieszkanie około 50 mkw. na poddaszu. stan surowy, ul. Cicha tanio.
Tel. 046/833-37-47, 0691-319-140.

Sprzedam urtądzenia ch łodnicze (witryna
Do wynaji;cm mi.:szkanie 54 mkw.. 2 pokoje• stojąca, lada chlodnicza. zamrażarka skr.cyni<>z kuchnią na Sikorskiego. Tel. 0603-606-24f. wa), regały i lady sklepowe oraz wagą elek. troniczną. Tel. 0461838-59-41,
0421710-74-59 po 14.00.

Dzialkę budowlaną, Łowicz,

ul. Kicmozka ,
róg ul. Plockicj. Tel. 0461837-94-40 po 16.00.

Sprzedam bardzo atrakcyjne mieszkanie
w Rawie Mazowieckiej. ul. K. Wielkiego,
3 pokoje. 75 mkw. Tel. 0601-203-839.

Do wynajc;cia 3 pokoje, kuchnia, iazicnka,
piwnica i garaż. Tanio. Glowno.
Tel. 042nJ 9-35-24.

Mieszkanie Ci0.5'mkw. - pilnie.
Tel. 046/837-72-96. 0606-627-382.

Sprzedam grunt o powierzchni 15 ha przy trasie Katowickiej. Tel. 0601-298-842.

Mieszkanie do wynaj.;c\a w Glownic.
Tel. 0600-164-138.

Spm.'dam mieszkanie 48 mkw., I pic;tro.
os. Starzyńskiego. Tel. 0461837-64-32.
Sprzedam lub wynajn"< pokój z
Tel. 046/837-51-04.

kuchnią.

Wentylatory do pomicszx:zcń gospodarczych,
używane- tanio. Tel. 0880-918-434.
Wózek dziecic;cy wysokiej klasy z nosideł
kiem, 3-funkcyjny. Tel. 0692-318-184.
Keyboard Casio CTK-451, nowy model,
z gwarancją. Tel. 0697-441-728.
Pice c.o. 1,5, robiony nowy, 800 zl; pilarkohcblark'<, 3-fazowa, 500 zl; wóz konny, 500
zł. Łowicz, tel. 0602-766--034.
Kanapc; 2-osobową, rozkładaną, 2 fotele,
2 pufy - tanio. Tel. 0501-790-184.

Sprzedam ogromny kwiat doniczkowy - Pendcrus. Tel. 046/837-18-83.
Fotelik samochodowy -

Tel. 0503-956-432 po 14.00.

Oddam w wynajem lokale na I pic;trzc.
Łowicz, ul. Nowa 3. Tel. 046/837-56-41
w godz. 9.00 - 14.00.

Cooica 2125. Tel. ~729-763.

Wiertarką stalową

nosidełko

Dcltin,

do i 3 kg oraz lcża=k dla dziecka.

Wynajm<; sklep spożywczy. Tel. 0508-900-884.

Skierniewice-Rawka 706 mkw. z rozmateria!, media.
Tel. 046/83 i -24-06, 0880-805-181.

Sprzedam lad~ chłodniczą. Tel. 0503-ł!35-056.

Kupie; frezarkę, grubościówk'<, heblarką do
drewna. Tel. 0660-418-080, 0421719-35-24.

Sprzedam plac budowlany 1184 mkw. i 2384
mkw. Tel. 0421719-35-79.

JJOCZA;tą budową.

Piecyk wąglowy Żar + kuchnia.
Tel. 046/838-17-64.

Do wynajQcia mieszkanie o pow. 58 mkw., I
pii;tro, os. Starzyńskiego. Tel. 0693-S25-086.

Sprzedam nowe okna plastikowe z Vcki
o wymiarach 176 x 143,5. Tel. 0606-818-288.

Sprzedam lokal użytkowy 18 mkw. (parter
pawilonu handlowego) w Żyrardowie,
ul. POW 20/24, obok dworca PKP i PKS.
Tel. 046/833-10-79.

Agregat chłodniczy. Tel. 0461817-14-75.

do wykrQcania miodu.
Tel. 046/838-49--09.

pomieszczenia pow. 60
mkw„ ul. Armii Krajowej 1, Łowicz.
Tel. 046/837-69-59 w godz. 7.30-15.30.

Sprzedam micszlcanicw Skianicwicach59 mkw,
kic pi<;tro, 4 pokoje. Tel. 0605-886-030.

0609-541-346,

Kupią miodarką

Wydzierżawię

2.300 mkw. nad
media. Tel. 0608-641-020.

Monitor, compac V7 IO, S7 IO, 17'',
Tel. 0696-878-706.

Taniosprzedamspn;żarkę. Tel.

Bliźniak (Głowno

Działka ieśnc>-rckrcacyjna,

Wyprzedaż: okno PCV nowe 1765xll35 zloly
~ze szprosami, drzwi łBlkorowc PCV 80x210,
drzwi zcwni;trznczfCV oknotrójkątro, drzwi

ro,

Kupi~ stare bale i deski z rozbiórki.
Tel. 0697-997-220, 0461837-47-38.
Kupi~ stół

z nutrii 7/8, tapczanik jednoosobowy. Tel. 0602-370-470.

pokojowe różne, parapcly ~ wcwn<;lrznc z PCV Tel. 0602-370-470.

Lokal do wynajQcia 20 mkw.,
ul. Krakowska 8. Tel. 0888-568-218.

- Sikorskiego).
Tel. 0421719-27-71.

Tanio - eleganckie meble z lustrami do sklepu
odziciowcgo i manekiny. Tel. 0504-66-33-23.
Kurtką

Spr7.Cdam dzialk~ o pow. 3200 mkw. w Głow
nie. Tel. 0604-368-300.

Spr7.Cdam dom z działką. Tel 0697-454-541.

Zamienię

Skuter Peugeot 50. 1995 rok - sprLCdam.
Tel. 0602-615-126.

Głowno,

Mrogą -Grodzisk,

Sprzedam 1.5 ha. Bąków Dolny.
Tel. ()(107-758-966.

Pilnie spm.-dam dom w
Tel. 0506-380-699.

Działkę

roz. 40, z szalem, kolor ceru.
Tel. 046/837-75-04.

Kscn:lkąliarką

Do wynajęcia mieszkanie 34 mkw.
Tel. 046./830-21-22, 0508-160-199.

Opel Vectra 21 TOI, 16V, 1999 rok sprzedam. Tel. 0601-385-876.

Do wynaji;cia pomieszczenia na działalność
gospodarczą oraz czyścimy, odnawiamy k<>źuchy, futra, skóry. Tel. 046/832-31-50.

Tel. 0600-953-269.

Sukni~ ślubną,

Stare meble i inne przedmioty.
Tel. 046/837-59-80, 0697-514-977.

Sprzedam działk~ budowlaną 740 mkw.,
uzbrojona, os. Góri<l. Tel. 0603-755-648.

garażem

Nową krajzegą.

Do wynajęcia lokal 50 mkw. z zapleczem, na biuro, sklep. Łowicz,
ul. Bolimowska 7a, tel. 046,/838-79-&5.

220-mctrowy dom koło Strykowa, działka
708 mkw., garaż. ogród, budynek gospodarczy - pilnie sprzedam. Tel. 0509-282-388.

Mi~'SZkanic 2-pokojowc z kuchnią,
murowanym. Łowicz. ul. Czajki,
tel. 0601-566-395.

Poszukuję mieszkania do wynajc;cia M2
lub M3 umeblowanego w blokach. ·
Tel. 0600-813-697.

Kupi~ dzialk~ rolno-budowlaną

Wynajmą

BMW 735i, 1997 rok, cena do uzgodnienia sprzedam. Tel. 0609-837-100.

Tapczan, cena do uzgodnienia.
Tel. 046/839-63-54.

Kupię

Sprzedam 8 ha gruntów rolnych.
Tel. 0421719-59-46.

5700 mkw., ogrodzoną z domkiem 3
km od Glownasprzooam lubzamicnic;namicszkanic. Tel. 0696-467-456.

Wynajmą kawalerką w Warszawie przy Gagarina. Tel. 046/832-13-33.

Kupi~ dom z działką, siedlisko.
Tel. 0697-454-540.

39 mkw. IV pii;tro, os. Starzyńskiego, po remoncie. Tel. 046/837-04-96, 0600-328-025.

Dziaiką

Telefon bezprzewodowy Philipsa DCT211,
gwarancja, nowy. Tel. 0697-436-277.

046/838-70-81.

126p, 1989 rok. stan b. dobry-tanio sprzedam.
Tel. 0601-275-911, 046/831-45-24 po 20.00.

Opel Astra 2. 1999 rok, gaz - sprzedam.
Tel. 0695-440-90 I.

Sprzedam grube oiszaki. Tel. 0461838-13-77.

Do wynaj<;cia pomieszczenie magazynowe
350 mkw., tanio. Skierniewice,
tel. 0461835-90-83 do 16.00.

Kupią używany overlock, 3-nitkowy.
Tel. 046/838-28-07.

Domek 60 mkw., Głowno, ul Łowicka -sprzedam. Tel. 0421710-83-20, wiccmrcm.

Sprzedam lub wynajm; 33 mkw., TI pi'1J'O,
os. Starzyńskiego. Tel. 0602-601-426,
0461832-43-20 wieczorem.

Drewno dąbowe i modm.'Wiowc, sezonowane, w balach około 7 m. Tel. 046/837-36-86.

Poszukuję lokalu na sklep spożywczy
w okolicach Łowicza. Tel. 0606-884-162.

Dom l/2bliźniaka 80mkw.,działka440mkw.,
cmtnan Łowicza. Tel. 0608-324-773 po 18.00.

Fial I26p, 1989 role, stan bdb - sprnxlam.
Tel. 0601-275-911. 0461831-45-24 po 20.00.

Do wynaj~cia 1/2 pawilonu na wiadukcie
(woda, we) infom1acjc. Tel. 046/833-12-38,
0605-996"295.

Brykiet z trocin do kuchni, kominków, pieców c.o. Tel. 0601-052-050.

Nissan Sunny l. 7 D, 1990 rok. granatowy
metalik. Tel. 0607-230-159.

Spr7.Cdam plac z pełną infrastrukturą o pow:
2.628 mkw., położony w Głownie przy
ul. Zakopiańskiej 3 obok bylcj mleczami.
Tel. 0609-519-173.

Drewniane skrzynki na owoce, drewno opałowe, kominkowe, suche. Tel. 0501-658-261

Kupią rusztowanie warszawskie, używane.
Tel. 0461861-17-13, 0602-342-215.

Sprnxlam 5 ha gnintu (w tym I ha lasu)
w miejscowości Gawronki. Tel. 0695-517-550.

42 mkw., n pi~tro. c.o., os. Kostka lub zamieni<; na domek w okolicach Łowicza.
Tel. 0<..00-712-781.

Wynajmę pokój z kuchnią+ łazienka w Głow
nie. Tel. 0695-508-276.

na os. M. Konopnickiej lub przy
ul. Bolimowskiej. Tel. 046/837-30-48.

Sprzedam lub zamienią na mniejsze, własno
86 mkw. Tel. 046/837-46-11po16.00.

Renault 9 1.4, 1983 Tok - sprzedam.
Tel. 046/831-10-55.

Sprzedam bojler przepływowc>-gazowy
do wody. Tel. 0692-235-412, 0602-732-322.

Kupi~ M-4,

ściowe

VW-LT-28 D, 1987 rok- tanio sprzedam.
Tel. 0609-837-1 OO.

Poszukuję mieszkania do wynaji;cia.
Tel. 051l5-065-458.

KUPNO - RÓŻNE

Mieszkanie I-pokojowe, 24-26 mkw.
Tel. 0602-311-937.

15

Sprzedam wiertark~ stołową, imadło 150 nowe. Tel. 046/837-00-61 po 18.00.
Lawy barowe, fotele, zamrafarki, patelnia gastronomiczna. frytkownice.
Tel. 0605-695-882.

Tel. 046/837-75-52 po 18.00.
Pił~ spalinową

Sthil 29. Tel. 0608-171-821.

Sprzedam liną stalową. średnica 15 mm.
Tel. 046/839-13-32, 0508-160-1.98.
Sprzedam brzozowe do kominka; bale brzozowe wysczonowanc i lewar masarski.
Tel. 0600-252-277.
Sprzedam kuchnią gazowo-elektryczną.
Tel. 0698-398-871.
Sprzedam kolumny 500 Wat Elestra na gło
śnikach Bcyma, cena 2000 zl; minidysk Sony
530, cena 600 zl. Tel. 0603-967-245.
Składam komputery. Laptopy, notebooki,
komputery przenośne - po konkurencyjnych
cenach. Na indywidualne zamówienia, dost<>sowanc do potrzeb użytkownika. Duże d<>świadczcnic. Pełna gwarancja i SCIWis, FVAT.
Zadzwoń, porozmawiamy: 0601-946-286.

Centrum Sprzedaży Rynien PPHU
„Kosmo" Witold Kosmowski oferuje
rynny Marley, Kaczmarek, Wawin,
Gamrat, Galeco po najniższych cenach. Łowicz, ul. Nadbzurzańska 28a. Tel. 046/839-28-60, 0600-367-596.
Sprzedam brykiet z trocin doc.o., kuchni, piecyków, kominków. Tel. 0461837-75-29
po 20.00, 0605-283-903.
Pierze gc;sic, kacze. Tel. 046/838-51-15.
Spr.axlam slcrnplc budowlarc. Tel. 0694-102~761

MlC-0-MAT ZL.'Staw spn,-żarck - sprzedam.
Tel. 0502-469-218.
Piece miałowe. bardzo os:a:-n;dnc, po atrakcyjnych cenach. Producent. Tel. 0507-95&-766.
Ogrodzenia metalowe, bramy równil.'Ż kute.
Producent. Tel. 0507-958-76(>.

Kominek żeliwny. akordeon Horch 120.
Tel. 046/838-12-97.
Oq;anyRoland E-16-tanio. Tel. 0502-319-335.
Sprzedam grzejniki :icliwnc. Tel. 046'838-75-5X.
Sprznlamstcmplcbudowlarc. Tel. 0694-102-7<•1
PlayStation 2. Sony na gwarancji - sprzc<L111
Tel. 0603-821-423.
Wózek widiowy akumulatorowy ' pro.<10"
nikicin, 3200 zl. Tel. 0461874-64--00

„
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ŚWleie gęsie pierza Tel. 042/719-66-311.

Spt7.edam konstrukcję tunelu foliowego
6x30 m. Tel. 050 l-069-093.
Pralkę

automat i jałówkę cielną sprzedam.
Tel. 0421719-58-73.
Sprzedam GeFoo:e2 GTS. Tel.O 504-01l--O'J3.

Dekoder satelitarny Philips 3010.
Tel. 0506-~.
Wiata stalowa 200 mkw. Tel. 0601-153-348.
Slupy z ceownika I 20,
Tel. 0601-.153-348.

długość

2,5 m.
zł.

Zatrudnię

szwaczki do szycia bieli2Ily, z rejcr
nu Łowici.a. Tel. 0607-448-007.

Zatrudnię szwaczki do szycia spódnic
na owerlok, gumiarlc:ę 4'igłową, stebnówkę.
Tel. 046/837-54-26.
Zatrudnię

lakiernika samochodowego i blacharza. Tel. 046/837-44-22, 0602-786-412.
piekarza stołowego, ciastowego
lub piecy.owego. Tel. 0660-414-515.

Zaopiekuję się

Sprzedam tubę aktywną z pu.ewodami.
Tel. 0505-686-343.

~ ~e

cbalupnicze. Tel 0694-115-906.

Przyjmę do szycia pantofli domowych.
Tel. 042r719-67-77.

Sprzedam opony do Stara 900-20.
Tel. 046/ 815-97-25.
Sprzedam wyposażenie sklepu, nowoczesne
biurko, kosze stojące, wieszaki obrotowe,
przymierzalnia. Tanio! Tel. 046/814-14-32.
Sprzedam tanio telewizor i regał młodzież.o
wy. Tel. 046/832-21-IO lub 0600-709-315.
Papier toaletowy, ~ kuchenne, p=ysłowe, ZZ od producenta Skierniewice,
tel. 046/835-90-83.
Sprzedam pralkę półautomat (stan bardzo
dobry), tanio. Tel. 0605-153-206.
Sprzedam fortepian antyk z 1830 -stan
ny. Skierniewice, tel. 046/833-01-63.

ideał-

2 igłówkę Minerwa, zygzak Minerwa, Plillfstebnówka. Tel. 0602-648-193.
Tel.046/81-57-226.

Spu.edaż olląb pszennych, nowe szyte worki
po 25 kg. Tanio. Tel. 0698-069-842.

Brykiet drzewny. Tel 0601-338-867.
Sztachety, różne wymiary. Tel. 0509-150-287.
Sprzedam drewno opałowe rąbane.
Tel. 046/856-95-83, 0509-150-287.

Hurtownia hydrauliczna zatrudni pracownika działu obsługi klienta. Wymagane wykształcenie średnie techniczne lub handlowe oraz znajomość
obsługi komputera. Zgłoszenia tylko
pisemne: fax. 042/71!MIS-15.
Serwis samxhodowy zalrudoi rnedJanika i elektryka samochodowego. Tel 0421719-29-37.

Poszukiwana wokalistka do
Tel. 0509-022-741.

zespołu.

Mała

szwalnia przyjmie szycie.
Tel. 0503-706-707, 0696-373-377.
Pilnie zatrudnię szwaczki na stebnówki.
Tel. 0502-085-441.
Zatrudnię kierowcę·kat

Sprzedam stebnówkę I overlock.
Tel. 046/837-12~ po 19.00.

~341-293.

do handlu. CV tylko

Bez nałogów Jlł'ZY.imę do domu pana do opieki nad leż.ącą. Tel. 046/833-30-15.
Zatrudnię osobę

do robienia pizzy najchęt
niej ze Skierniewic. Tel 0696-044-675.

doświadczenie.

lub jako fakturzystTel. 0661-571-999.

PYzyjmę fiyzjerlcę damsko Tel. 0509-934-455.

Doświadczony

doświadczenie

pracę. Tel. 0602-581-239.

Szukam pracy chałupniczej, może
szycie. Tel. 0605-679-088.

być

proste

Asystentka stomatologiczna poszukuje pracy. Tel. 0693-278-979.
ZatnJdnię kierowcę kat

C. Tel. 0601-052-026.

ZPH STOPEX PRODUCENT SKARPET
ZATRUDNI NA STANOWISKA DZIEWIARZY. TEL 0600-253-610. ŁOWICZ,
UL ŁĘCZVCKA 90.
Zatrud11ię

szwaczki - bielizna damska. Tel. 046/838-35-53, 0421719-12-39.
Jeż.eli

chcesz używać kosmetyków doskonalej jakości po atrakcyjnych cenach. Szukasz
w życiu czegoś nowego, nowych znajomych
albo po prostu nie starcza Ci do pierwszego
zadzwoń, może znajdziesz to w Avonie.
Tel. 0604-265-128.
OriHame - chcesz pracować? Strut 9,90 zł, zadzwoń: 0501-153-323, 046/839-62-11.

Podejmę pracę na Pol,;,eza Trucka lub inną
Tel. 0501-944-705.
Zatrudnię kierowcę kat C+E, z praktyką, wiek
25-40 lat. Tel. 0608-059-817.

Uczciwa, kulturalna pani prosi samotną starszą osobę o przyjęcie pod swój dach w zamian za całkowitą opiekę. Tel. 0607-517-038.
Przyjmę

na staż. Zajazd-Szymanowice.
Tel. 0601-439-657.
Zatrudnię pielęgniarkę

w medycynie szkolnej w Łowiczu, w godz. 9.00-13.00.
Tel. 0605-061-375.
Poszukuję pracy - wykształcenie wyższe
w toku, duż.a znajomość praktyczna i teoretyczna adaptacji i wykończenia wnętrz.

Tel. 0605-385-469.
Kompleksowe wykończenia
Tel. 0600-603-820.

wnętrz.

Poszukuję

muzyka do grania w restauracji.
Id 0508-645-479.

(; lówna

księgowa

1~xlcjrnie pracę na

z długoletnią praktyką 1/2 etatu. Tel. 0505-626-586

kootki brukowej. Tel. OSffi-286-519.

Usługi remontowo-budowlane, docieplanie
budynków, wykańczanie wnętrz od A do Z.
Wyrena gratis. Faktury WJ.
Tel. 046/830-24-65 po 20.00, 0607-328-025.

Solidne układanie glaznry, terakoty, murowanie, tynki, docieplanie, panele, klinkier.
Tel. 0600-713-322, 046/837-13-91.
Przebudowy, remorrty, kompleksowe
docieplanie
budynków, wolne terminy.

· wykańczanie wnętrz,
Tel.0607~.

Malowanie, gipsowanie - solidnie.
Tel. 0696-724-806.

Modernizacja łazienek, kuchni, korytarzy,
schodów itp. Każdy rodzaj płytek ceramicznych. Fachowo. Tel. 0602-648-497.

i krajowym (kat C-tE). Tel

Miody z uprawnieniami na wózki widłowe,
uregulowana służba wojskowa - poszukuje
pracy. Tel. 0503-460-063.

Kierowca C+E, ADR, z praktyką - podejmie

Układanie

Instalacje elektryczne, pizylącza, naprawy.
Tel; 046/837-30-52, 0600-764-l IO.

Zatrudnię kierowcę w ruchu międzynarodowym

męską.

Główna księgowa, wykształcenie wyższe,

- podejmie pracę.
Tel. 0501-934-486.

Usługi ogólnobudowlane, budowy budynków mieszkalnych i gospodarczych, ogrodzeń z cegły klinkierowej, układanie kostki
brukowej. Tel. 046/839-63-72.

Dachy - konstrukcje, pokrycia, naprawy
i konserwacje. Tel. 046/839-18-37,
0505-227-348.
Ploty, bramy, balustrady. Tel. 0698-940-758,
0608-867-845.
Tanio i fachowo usługi hydrauliczne.
Tel. 0697-292-906.
Glazura, terakota, gład7., płyta GIK, malowanie, boazeria, panele, podłogi, siding, tynki.
Tel. 0502--0'J5-69 I.

lub kobietę do prac
Tel. 0696-492-132.

Bramy przesuwne, ogrodzenia, balustrady,
drzwi, siatka ogrodzeniowa.
Tel. 0503-572-046, 0501-440-908.

Firma samochodowa zatrudni lakiernika, p<>mocnika lakiernika, blacharza, uzbrajacza.
Tel. 0602-528-235.

Krycie dachów, podbitki, I)'lllly, ocieplanie
poddaszy, gips - profesjonalnie.
Tel 0604-645-981.

Avon - chcesz zostać konsultantką wyślij
SMS - 0508-533-673.

Ocieplanie i aran:żacja poddaszy, gipsy, sufity
podwieszane, podłogi panelowe - profesjonałnie. Tel. 0502-228-972, 046/863-31-74.

Zatrudnię mężczyznę
porządkowych.

Księgowa

-

Gipsowanie, malowanie - solidnie, tanio.
Tel. 0505-397-265, 0695-608-820.

hydrauliczne oraz naprawy drobne.
Tel. 0604-245-722, 046/837-22-04.

Podejmę pracę biurową

z doświad=niem - podejmie pracę 1/2 etatu. Tel. 0505-626-586.

USŁUGI

INSTAL.-BUD.-REM.

Usługi

ka,

Przyjmę wykwalifikowane szwaczki do szycia kostiumów kąpielowych.
Tel. 0604-579-730, 0600-855-694.

Wideofilmowanie - DVD, foto.
Tel. 046/832-62-00, 0509-105-004.

handlowców z własnym pojazdem.
Tel. 0601-366-072.

Zatrudnię kierowcę kat C+E. Tel. 0605-061-36 l.

w handlu, uregulowana służ
ba wojskowa, znajomość arehitektwy i obsługi korniAAera, prawo jazdy kat B - podejmie pracę. Tel. 046/830-31-57, 0608-728-148.

Wideofilmowanie, www.kamerzysta.com.pl,
Tel. 046/833-88-08, 0601-312-001.

Zatrudnię

:zostań doradcą kosmetycznym OriHame.
Tel. 046/832-74-27, 831-26-98.

PRACA

Cyfrowe wideofilmowanie, DVD, montaż
i obróbka komputerowa. Tel. 0603-451-221.

Glazura, terakota, gład7., montaż paneli
- niskie ceny. Tel. 046/837-95-43.

fax: 046/832-26-95.

Sp2lrllro piece akum.kyjre. Tel ~303-191.

Wideofilmowanie cyfrowe, DVD. Studio
Roma. Tel. 046/837-50-64, 0609-996-333.

C+E z doświadczeniem
w traospcrcie krajowym lub mit;dzynarodowy
Rawa Mazowiecka Tel. 0601-076-507.

Pizyjmę młodą osobę

Sprzedam pianino. Tel. 0606-303-19 l.

Studio foto wideo MOVIE. Palatyński
Krzysztof. Kamery cyfrowe, montaż nielinicr
wy, DVD, zdję_cia. Tel. 046/838-91-00,
0502-247-987.

dzieckiem. Tel. 0660-318-692.

:zatnmię fiyzjera lub fiyzjerla;. Tel OOl2-416-250.

Sp2lrllro nmzyny szwalnic:a:. Tel ~l-"!&W2

Stebnówkę tekstylną.

Kierowca B, C, E, świadectwo kwalifikacj~ po
wojsku - podejmie Pfl'C'<· Tel. 0506-271-866.

Zatrudnię

Sprzedam Nokia 35 l Oi - nowa, 280
Tel. 0508-139-578.

•

Miody męż.czyma z prawem jaz.dy kat A, B, C
- poszukuje pracy. Tel. 046/837-16-18.

Avon - zostań konsultantką. Prowizje, oferty
specjalne. Tel. 046/832-74-42, 0502-616-468.
Spawa= aluminium metodą TIG - zatrudFax 0221722-95-99, e-mail: praca@rudvan.pl, praca (szkolenie) w Warszawie, de>celowe miejsce pracy w Skierniewicach.
nię.

Elektryka samochodowego do montażu instalacji oraz wyposażenia dodatkowego w
samochodach kempingowych - zatrudnię.
Fax 0221722-95-99, e-mail: praca@rudvan.p~
praca {szkolenie) w W~zawie, docelowe
miejsce pracy w SkierniewiĆach.
Stolarza meblowego z umiejętnościami ślu
san;kimi - zatrudnię. Fax 022/ 722-95-99, cmail: praca@rudvan.pl,praca {szkolenie) w
Warszawie, docelowe miejsce pracy w Skierniewicach.
BHP - szkolenia, ocena ryzyka zawodowego. Tel. 046/833-13-04.
Rencista z grupą inwalidzką podejmie pilnie
Tel. 046/833-84-69, 833-32-50.

pracę.

USŁUGI

WIDEO

Wideofilmowanie - cyfiowe, analogowe, CD
gratis - tanio. Tel. 0507-659-615.
Fotografowanie - śluby, plenery.
Tel. 0604-500-935.
Wesela, profesjonalnie, tanio, DVD.
Tel. 046/837-52-23, 0606-312-048.
Filmowanie, cyfra - profesjonalnie, tanio.
Tel. 0600447-843.
Wideofilmowanie cyfrowe, obróbka komputerowa - tanio. Tel. 0606-852-557.
Cyfrowe wideofilmowanie, fotografowanie, pełna obróbka komputerowa,
DVD. Tel. 046/837-S4-85, 0608484-079.
Wideofilmowanie, DVD. Tel. 046/837-11-75,
0501-836-550.
Video filmowanie Kasia, wesela, studniówki
i inne uroczystości, DVD, zdjęcia.
Tel. 046/837-87-68, 0602-633-407.

Usługi hydrauliczne, nowoczesne instalacje
wykonywane w miedzi - szybko, tanio, solidnie Tel. 0602-832-738.

PPHU „Kosmo" Wrtold Kosmowski
oferuje blachodachówkę szwedzką,
fińską, niemiecką. Promocja - Super
ceny. Łowicz, ul. Nadbzwzańska 28a.
Tel. 0461839-~. 0600-367-696.
Remonty, docieplenia poddaszy, terakOlll, malowanie. Tel. 046/839-02-30, 0606-428-162.
Ocieplanie elewacji zeWnę_trzoej styropianem
lub watą, tynki akrylowe, mineralne, glazura,
terakoła, gładź gipsowa, suche tynki, malowanie, panele. Tel. 046'839-13-73, 0602-814481.
Kominki - budowa, montaż,
ogrzewanie, projektowanie.
Tel. 046/837~ 0600-294-318.
Kompleksowe wykańczanie pomieszczeń.
Tel. 0607-168-196, 046/837-08-07.
Cyklinowanie, układanie, lakierowanie - profesjonalnie, bezpyłowo. Tel. 046/839-65-16,
0600-984-398.
Panele podłogowe - solidnie, tanio.
Tel. 046/839-65-16, 0600-984-398.
Wanny - odnawianie, gwarancja
Tel. 046/830-37-61, 0603-753-973.
Wykończeniówka

budowlana od A do Z,
dachy. Tel. 046/830-37-61, 0603-753-973.

za profesjonalne
przygotowanie
i oósEugę cateringową
S'PlltJ».{JÓ~ na 'B
składają:
R-143

Okna, drzwi, żaluzje, rolety. Spaedaż - mon3 Maja
Tel. 046/814-58-54.
taż Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji

Kominki, budowa, serwis, 15-letnie doświadczenie. Tel. 046/834-98-46,
0505-772-235.

Pizylącza, ełektroin<talacje, pomiary, wideodomofony, bramooapędy, systemy alarmowe
(monitoring). Budowlane prace instalacyjne
i wykoó=niowe - cały zakres, VAT.
Tel. 046/837-50-84, 0601-303-858.

Tanio, szybko, nowocześnie - gipsowanie,
malowanie. Tel. 0506-630-043.
Hydrauliczne usługi: instalacje c.o.,
wod-kan i gazu. Wykonujemy solidne usługi po niskich cenach. Posiadamy uprawnienia do projektowania
oraz podpisywania dziennika budowy bez pobierania dodatkowych
opiat Tel. 0600-824451.
Malowanie, tapetowanie, gładzie gipsowe,
sufity podwieszane, ścianki działowe, dociepiania - fachowo. Tel 0503-833-630.
Usługi remontowe od A do Z.
Tel. 046/837-01-85, 0608-810-953.

Dach-Lux, Grzegorz Kosmowski oferuje blachodachówkę szwedzką, fiń
ską, polską, orynnowanla Marlej, podbitkę belgijską i inne akcesoria dachowe. Dobra jakość, niskie ceny.
Promocja blachodachówkl - cena
23,70 zł/1mkw. krycia (brutto).
Łowicz, ul Jana Pawła li 23,
tal.Jfax 046/837-61-31, 0509-~19.
Tanio - malowanie, tapetowanie, gładź, płyty
k/g, panele podłogowe. Tel. 0602-320-531,
046/830-00-14.
Cyklinowanie, układanie parkietu.
Tel. 0604-334-891.

INNE

Śluby luksusowymi Lincolnami.
Tel. 0604-344-609.

Do wypożyczenia dekoracja sali weselnej.
Tel. 0698-398-871.
Krajowy przewóz osób, bus, 18
miejsc. Tel. 0602-$11-541,

046/838-70-32.

Kominki, projektowanie, montaż,
dystrybucja ciepłego powietrza.
Tel. 0503-718-798.

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

Projektowanie budynków mieszkalnych, ge>spodarczydi, mzbuOOwy, oacldr, wyr.my, kosz!Olysy. Tel. 0502-086-592, 046/837-78-38.

Komitet Organizacyjny oraz Rada Rodziców
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

Zespół muzyC2Ily,

wesela
Tel. 046/838-39-23, 0601-854-670.

USŁUGI

Śluby luksusowymi Lincolnami.
Tel. 0604-344-609.
Odzież skórzaną, kożuchową, futnaną

Pranie dywanów i tapicerki samochodowej.
Łowicz, tel. 0509-293--050.
Bajeczne oświetlenie sali balowej,
efekty dyskotekowe - studniówki.
Tel. 0608433-199.
Meble pod wymiar - kuchenne, biurowe, szafy z drzwiami p!7.eSUWOymi. Tanio, szybko,

solidnie. Tel. 0501-707-657.

- naprawimy, przerobimy, uszyjemy nowe. Renowatja Inne nietypowe usługi w skórz.e. Róg
Bolimowskiej i Baczyńskiego. Czynne w śro
dy 11.00-17.00.
Wypiek ciast domowych - imprezy
okolicznościowe I zamówienia indywidualne. Tel. 0691.QS-282.
Tartak objazdowy. Tniemy
do 9 m. Tel. 046/838-14-75,

kłody

0503-794-355.

Księgowa poprowadzi księgowość
w małej firmie. Rozliczenia roczne.
Tel. 0601-69().690.

Tanio - cięcie i obalanie każdych dnew.
Tel. 046/839-14-52, 0501-036-953.

Usługi transportowe - Renault Master, fuktu..
ry VAT. Tel. 046/837-55-36, 0607-406-024.

Zespół muzyczny, wesela, bale,
nio. Tel. 0505-819-002.

Sprzątanie mieszkań, domów, biur, mycie
okien - mila i fachowa obsługa. Szybko i scr
lidnie. Tel. 046/837-83-01.

chrzty itp. Tel. 0502-063-493.

Anteny - montaż, instalacje
Tel 0601-306-566.

Fotograf -

zdjęcia

w terenie,

przyjęcia,

śluby,

wesela,

Śluby, VW Passat limuzyna 06, srebrny.
Tel. 0604-838-050.

Kredyty gotówkowe, oddłużeniowe,
hipoteczne. Tel. 0503-917-532.

Tanie ferie. Tel. 046J837-41-63.
Bale, bankiety, wesela, imprezy okoliczncr
Profesjonalna oprawa muzyczna prowadzona pt= DJ. Tel. 0880-600-361.

ściowe.

Podciśnieniowe

Otwarty Fundusz Emery1aloy Sampo, fundusze inwestycyjne. Tel. 0606-689-958.

Konserwacja obiektów zabytkowych i projekty arehitektoniczne. Tel. 0509-373-323,
046/833-02-86 po 20.001

czysi.czenie dywanów, wykladzin, tapicerki meblowej i samochodowej
u klienta Szczepanik, os. Bratkowice 1919,
tel. 046/837-73--07.

Hydraulika i wykończeniówka.
solidnie. Tel. 046/815-08-38.

Paznokcie żelowe I akrylowe.
Tel 0602.Q3..817.

Naprawa tapicerki meblowej i samochode>wej. Tel. 0603-200-532.

PYzyję_cia weselne i inne imprezy okoliczro.

ściowe - przyjmę. Tel. 046/837-84-46.
Zespół

- wesela. Tel. 046/838-66-46.

Zaproszenia ślubne, setki wzorów, dojeżdża
my do klienta Tel. 0604-500-935.

Pełen

zakres,

Najtańsze

szyldy, plansze informacyjne, litery pizestrz.enne, kasetooy podświetlane. Skierniewire, ul Ms=onowska 46C, I piętro (nad
Bajką). Tel. 046/832-66-52.

Profesjonalne, wiosenne czyszczenie oczek
wodnych odllll'zaczem. Tel. 0600-539-617,
0505-266-276.

Glazura, terakota, panele podłogowe, ścien
ne, gładź gipsowa, malowanie, płyty K/G.
Tel. 046/837-91-41, 0607-728-362.

Tynki, ogrodzenia, glazura, terakota.
Tel. 0691-715-543.

Wypożyczam rusztowania warszawskie.
Tel. 0697-923-472.

Profesjonalne układanie glazury, terakoty,
cena do uzgodnienia. Tel. 046/837-62-69,
0503-634-974.

Zespół muzy=y z wieloletnim doświadcze
niem - wodzirej, bajeczne oświetlenie sali,
wytwornice mgły i baniek mydlanych. Tel.
0608-433-199.

Glazura, terakota, panele ścienne, podlogcr
we, malowanie - lllnio i solidnie.
Tel. 0602-717-207.

Cięcie betonu, wyburzenia, rozbiórki.
Tel. 0606-192-951.

Zagubiono legitymację studencką nr W7/
101089 na nazwisko Salamon Krzysztof.

Naprawa maszyn do szycia. Skierniewice
ul. Kilińskiego 26 godz. 9.00-17.00..
Tel. 046/832-29-33, 0503-103-358.

Wszelkie usługi n:mootowe. Tel 0605-562-651.

Profesjonalnie wykonam instalacje wod.kan. i c.o„ kotły olejowe, miałowe.
Tel. 0602-882-617.

Zadzwoń:

Masz problem z komputerem?
0607-122-199.

DJ poprowadzić profesjonalnie
zo;. Tel. 0605-137-696

Przewozy krajowe i zagraniczne - tanio. Busy

Pianina strojenie. Tel. 0888-282-018.

Kompleksowe usługi hydrauliczne (70 zV
punkt), przerabiamy piece węglowe na miałowe. Tel. 00506-910-868.
Profesjonalny montaż okien i drzwi.
Tel. 0608-410-972.
Naprawa sprzętu AGD, domofony, instalacje
elektryczne. Łowicz, ul. Armii Krajowej 44.
Tel. 046/837-91-98, 0691-961-244.
Wykańczanie wnętn, gładź

gipsowa, montaż
płyt GIK, okna PCV, sufity podwieszane,
wylewki. Tel. 0500-582-447.
Gładzie, malowanie, panele, płyty k/g, docieplenia poddaszy, glazura, terakota - solidnie.
Tel. 0888-283-122, 0880-345-139.
Usługi

remontowo-budowlane + usługi koparOsnówek. Tel. 0603-591-544.

Kompleksowe wykończenie
Tel. 0502-830-594.

wnętrz.

15-osobowe. Tel. 046/837--02-57,
0606-634-482.

Pokrycia dachowe, konstrukcje, obróbki.
Tel. 0609-846-316.
Glazura, terakota, panele, gładź, malowanie,
tapetowanie. Tel. 0421710-84-90,
0601-650-795.

Dachy, pokrycia i obróbki Tel. 0608-409-686.

Instalacje wodno - kanalizacyjne, c.o.
Tel. 046/835-31-26, 0604-173-360.

Tel. 0602-57.u91.

Giadź gipsowa, malowanie, glazura, terrakcr
ta, panele. Tel. 046/832-73-78, 0880-871-841.

ko-ładowarki

Dachy kompleksowo. Tel. 0505-258-578.

Bramy, ogrodzenia, balustrady - tanio.
Tel. 0693-157-199.

Kominki, piece kaflowe, naprawa starych i
inne usługi zduńskie. Tel. 0692-789-274.

Restauracja

Szkiełka

zaprasza

na Bal

Ostatkowy, dn. 05.02.2005 roku.

Bal Ostatkowy w restauracji

Usługi transportowe Fiat Ducato, pizyczepa
(FV VAl), Skierniewice. Tel. 0605-153-206.

każdą

impre-

Regeneracja kartridży, naprawy drukarek, tanie tusze i tonery. Tel. 0508-132-608.

Pisanie, przepisywanie prac.
Tel. 0606-93 7-3 I 6.

Murowanie budynków mieszkalnych i gospodarczych. Tel. 0661-251-301.

Szkiełka,

Kredyty gotówkowe do 20000 tys, bez poręczycieli, Skierniewice, ul. Jagiellońska 4.
Tel. 046/832-62-06.
Zaginęła legitymacja studencka Nr 1211685
nr kontaktowy 0692-695-383.
Stół staropolski, świeczniki dekoracyjne wesela Tel. 0605-309-514, 0693-444-826.

dn. 05.02.2005 roku. Tel. 0602-57.u91.
Oddam IO szt. eternitu z rozbiórlci.

Tel. 046/834-81-13.
Usługi transportowe: piasek,
Tel. 0506-076-197.

żwir, kamień.

KOMPUTERO
-PISANIE
Komputeropisa)1ie. Tel. 0604-461-803.

Usługi ślusarskie,

bramy, balustrady, kraty,
spawanie kwasówki. Tel. 0609-722-809.

Komputeropisanie, rysunki, wykresy - tanio
i szybko. Pomoc. Tel. 046/837-78-71.

Panele podłogowe i ścienne - profesjonali:zm
i doradztwo. Wykończenia wnętrz.
Tel. 0696-381-880.

WYNA.IĘCIA
od 1 lutego 2005

DO

Układanie

glazury, terakoty, panel~ gładź i
inne wykończeniowe. Tel 046/838-20-56,
0600-626-760.
Cyklinowanie, układanie.
Tel. 046/837-42-55, 0501-180-959.
Glazura, terakota, hydraulika, malowanie tanio, solidnie. Tel. 046/837-57-51,
0888-216-053.
Usługi

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

Wykończenia wnętrz.

Tel. 0888-793-352.

ta-

DO LIKWIDACJI WCELU WYREJESTROWANIA

PUCIMY ZA ./ stare
./ rozbite ./ wyeksploatowane
WYDAJEMY ZAŚWIADCZENIA
Nieborów 230 {przy Stacji Kontroli Pojazdów)
tel. 0507-141-870, 046 838-55-41 .

LOKAL
HANDLO\NY
w galerll w supermarkecie
lntermarche w Łowiczu

Tel. 0601-29-77-98

OGLOSZENIA DROBNE

I 3.01.2005 r.

UNAS WARTO DAĆ OGtOSZENIE
Komputcrop1sanic. Tel.

046'837-S()Ą I.

KomputcropL'i:lmc. pr:icc zaliczeniowe. licencjackie - pomoc. Tel. 0606-678-923.
Komputcropisanic. Tel. 0461837-72-12.
Komputeropisanic - szybko. profosjonalnic.
Tel. 046/83 7-46-85.

Komputeropis.anie - tanio.
Tel. 0461837-53-91, 0507-248-489.

NAUKA
Matematyka - korqx:tyejc, studentka.
Tel. 0509-808-598.
Pisanie prac - szkoly
Tel. 0<..00-787-241.

średnic,

wy7.szc - tanio.

Matematyka - stu<knt - tanio.
Tel. 0691-961-143.
Niedrogie kon:pdyejc z j~'Z. angielskiego.
Tel. 0461837-72-86.
Praca magistcr.<ka -pomoc. Tel. 0698-<i 12-234.

Spm:dam kwotą mlcc'Zllą 2687 kg.
Tel. 0241277-95-92.

Siewnik zbożowy Aniazonc - sprzedam.
Tel. 0503-039-101.

Sprzedam krowc; na wycieleni, drugi cielak.
Tel. 046/838-38-08.

Sprzedam slomc; belowaną ze
Tel. 0421719-63-49.

Z-056 z szarpac'ZCln slnmy, Sipma 279/ 1
(szeroki podbieracz) - sprzedam.
Tel. 0602-709-%2.

Sprzedam schladzalnik1 do mleka, różne poserwis, gwarancja.
Tel. 0461833-07-27, 0505-039-888.

Sprzedam ciągnik T 25-A. 1988 rok, 8000 zl;
opryskiwacz 4001. 800 zł. Łowicz.
tel. 0602-766-034.

Sprzedam jalówk<; na ocieleniu.
Reczyce 68. Tel. 0461838-37-<iO,
po poludniu.

Sprzedam kwolc; mleczną. Tel. 0501-175-424.

jemności,

Sprzedam rury aluminiowe do <kszczowni.
Tel. 046/861-05-11. OC.08-400-447.

Slomc; z mieszanki, siano (belowane) - sprzedam. Tel. 046/830-39-29, Jamno 17.

Sprzedam ciągnik T 25 i śrutownik na kamienic. Tel. 0503-407-497.

Sprzc<\am kosiarl<c;. Tel. 0698-097-005

Zdecydowanie kuplę lub wydzierża·
wlę grunty orne, zalesione lub łąki
w Popowie lub Strzelcewie, w pasie
pomiędzy ul. Chełmońskiego
a ul. Annii Krajowej. Tel. 0601·257-098.

Spmxlam jalówk<,< na wycieleniu. Zawndy,
tel. 046/838-92-33.

Sprzedam marchew dla krów.
Tel. 0600-032-902.

Sprzedaż suchych wysłodków. l.owicz,
ul. Jasna 18, tćl. 0461837-12-02 (soboty,
godz. 8.00-16.00)

Kupie; cielaki odchowane oraz sprzc'llam
tura na podnośnik, stan idealny.
Tel. 046/837-15-35.

Sprzedam jalówkc; na ocieleniu.
Tel. 046/838-49-50.

Sprzedam ziemniaki Satina. Wclox, Wincta.
Tel. 046/838-72-94, 0501-613-045.

Sprzcdrun kwotc; mleczną 4000 kg.
Tel. 046/839-20-78 .

T-25, 1991 rok - sprn:dam. Bobrowniki 163.

Kombajn ziemniaczany Anna, 1990 rok sprzedam. Tel. 046/815-07-52

Sprzedam zbiornik Alfa-Laval 430 I. 1996 rok.
Tel. 046/838-21-15.

Kupie; drzewo na pniu.
Tel. 0697-454-541.

Rozsiewacz nawozów zawieszany RNZ-2
.Agromct Br.a.-g" tonowy - sprzedam.
Tel. 024/285-52-65.

Spm'dam sio~ belowaną.
Td. 0607-090-232.

Sprz<."<lam plug 3-skibowy.
Tel. 046/838-49-78.

Spm'Clam dojarkc; dwukonwiowq Alfa. uży
waną - tanio oraz kwot~ mleczną w ilości
7,347 kg. Tel. 046/839-<13-14.

Sprzedam slom~
Zielkowice 104.

belowaną. Kuś

Marianna.

Spr.a.'<lam przyczep<; 3,5 t, niską wywrotkc;:
rozrzutnik obornika jednoosiowy. Kocierzew Poludniowy 15.

Sprzc'dam opryskiwacz PillTl<.1 12 m. siewnik
pneumatyczny do warzyw 6-rn;dowy, skrzynio-palety metalowe, skrzynki uniwersalne
używane, wagc; do żywca, dmuchawc; do siana. bukcnvnik BS-110. Tel. 0602-779-790, po
18.00 024/282-21-85.

Większą ilość słomy • sprzedam.

angielski - kon.1JCtycjc, szkoła podstawowa, gimnazjum. Tel. 0502-268-<i 19.

Tel. 0697-865-213.

Prace za.lk""n..i1iowc. wyprncowania, rcfCraty,
również nmgistc-rskic, dyplomowe, lk'<.'llcjockie, niedrogo. Tel. 0509-76<i-108.

Opryskiwacz 400 I - sprzc'<lam.
Tel. ()(100..389-324.

Sp1zcdam kwot~ mleczną 8000 kg. cena 0,25
zl. Tel. 046/839-22-85.

Psz..'tlicą jarą

- sprzedam.
Tel. 0<..00-389-324.

Siano w kostkach - sprzedani.
Tel. 0508-157-283.

Sprn:dam kukuryd1;; i micszankc;.
Tel. 0<>04-1 O<i-353.

Sprzedam proso 5 t SJ7.Cjniki żeliwne 80 szt.,
kwatc; mleczną 8 tys. I. Aleksandrów 5,
tel. 046/856-82-93 .

Matematyka. Tel. 0461837-85-96.
Biologia, cl1<.inia. Tel. 0461837-{}1-22.
Korepetycje • matematyka.
Tel. 0600-986-099.

Sprzc'l.l.1111

slon~.

Sprzedam jalówkc; na wycieleniu oraz kwatc;
mlcc'Zl1ą. Tel. 04(1/838-64-98.

Tel. ()(..00-389-324.

Sprzedam plug 4. Kocicrn.-w Południowy 13.

francuski - ko1Cp1.1ycje. Tel. 0461837-69-07,
0604-497-77<>.

Sprzedaż

l\"Zyk niemiecki, bulgarski - tlum0<.-zcnia przysi~lc, profosjonalne i zwykle.
Tel. 0461837-78-15. 0507-194-820.

Sprzc'dam Cyklop. kultywator, kosiarl<~ rotat')'jną, sicwkc; do nawozu, brony, plug. siewnik zbożowy, przy•'ZCJl<; 4 t wywrot.
Tel. 046/838-49-08, 0602-473-422.

Chemia, biologia - kon„-pctyejc.
Tel. 0601..(113-963.
Mgr matcinatyki - kon:p<.1ycje, przygotowanie do cgzammów, doświadczenie. Niedrogo. Tel. 04(-.1837-53-15.
Hiszpol1ski. Tel. 0505-342-512.

Prace, wyprocowania. Tel.

żmijek.

rozrzutników, kabin, agregatów,
Tel. 046/ll37-53-86.

Sprzc<lam sic'Wllik zbożowy.
Tel. 04M838-14-14.
Sprzedam dwukólkc;
Tel. 0608-124-443.

ciągnikową.

0509-52()Ą74.

Polski - korcpc1ycjc. Tel. 0509-520-474.
Korcpi.'tycjc - matcinatyka, nn tcn.'tlic Glowna dojazd. Tel. 0<.08-889-290.
Matematyka i solidne przygotowanie do cg=inu gimnazjalnego. Tel. 0694-230..561.
Angielski - nauka, korc'Pctycjc, egzaminy,
wszystkie poziomy. tlu1naczcnia.
Tel. 0887-344-829.
Niciniecki - nauka, kon.1Jctycjc. egzaminy,
wszyst!<ic poziomy, tluinaczc11ia.
Tel. 0887-344-829.
Angielski - korcp<.1ycjc, studentka anglistyki, UW, pobyt w Anglii. Skierniewice, cc'tla
25 zl. Tel. 050&-501-278.

Sprn.-dam

zboże.

i

Tel. 04M!38-76-87.

Sprzedam Bizon Z-056.

Sprzedam slomc;. siano i micszankc;.
Klewków 30.

Sprzedam kwotc; mleczną, 15296 kg.
Tel. 046/838-47-36.

Sprzc.xlam wysiadki granulowane mclasowanc. Tel. 0<,05..(117-841.

Sprzc'dam Ursus 360-JP i bcczlcc; ocynkowaną 2000 I. Tel. 0461838-45-34.

Sprzedam slomc;. Tel. 046/Xól-25-65.

Kombajn Bolko, 1996 rok; przyczepa
do zielonek Kronc - sprzedam.
Tel. 046/838-20-72.

SprLC-Oam komprc'SOr dwutłokowy kompletny, zbiornik 400 I oraz niekompletny agregat
Wan trzytlokowy i zbiornik 400 I.
Tel. 050<>-998-002.
Sprzedam silnik dwufazowy 22 kW 2800
obro\ów/min, prąd roznachu 50 A. nowy.
Tel. 0504-011-136.

Burak i nmn:hcw pastc'Wruj - sprLc'tfam.
Tel. 0605-970-<1I5.
C·360 1975 rok. z kabiną: pr.isa Z-224/1 Sipma z podajnikiem. 1998 rok - spm:dam.
Tel. 0<192-601-689.
Z.1or 7245, 4 x 4, 1989 rok - sprzc'tfam.
Tel. 0608-420-169.
Sprzedam ciągnik Ursus 1245, 1986 rok;
sic'Clkami~ cl() zielonek z przyczc•pą zaladowczą. Tel. 046/838-79-95.
C-330 z tun.'!11, 1975 rok, stan bardzo dobry,
przyczcpc; asenizacyjną: silnik do C-330,
nominalny, zwolnic~ lewą - sprzedam.
Tel. 0461838-24-49.
Srm.'<lam psailŻyto i j<,-czmiL'li. Tel. 0602615-12(1.

Sprzc~~

IHJ wycidcniu, termin
10.02.2005. Julianów. Tel. 046/838-55-34.

Sprzc'Clam basen na mleko, 300 I. 4-lctni.
Tel. 024/285-52-05.
Sprzedam kabin~ od Lublina.
Tel. 046/838-70-88.

··----- ···

Sprzi..-dan1 sio~ belowaną.
Tel. 046/838-92-25.

• • • • • • „ ••

Sprzedam plug 3 skibowy, kupie; 5 skibowy.
Tel. 0691-461-144.

Slornc;, siano, topole, olchy, pierze - sprzedam.
Tel. 060()..594-590 wiCC20l'<.'111.

Basen do mleka, 400 I - sprzedam.
Tel. 0607-386-476.

Przctrząsaczo-zgrabiarl<c;

Sprzedam jalówkc; zacieloną.
Tel. 0600-421-548.

Sprzedam przctrz~aczo-zgrabiarkc; 7
do remontu, dojarl<c; Alfa Lava! nową. •
Tel. O 461 831-11-71.

VT1 - kupie;.

Sprzedam siano belowane.
Tel. 0661-857-752.

Kupie; lub wczmc; w dzierżaw<; grunty rolne,
łąki. Okolice Bcdnar. Kompiny i Patok.
Tel. 0602-728-686.

Sprzedam zbiorniki IOOO I na palecie.
Tel. 0605-017-841.

Sprzedam kabin<; ciągnika T-25; silnik elektryczny 13,5 kW; krajzcgc;.
Tel. 0503-015-844 po 19.00.
Sprzedam traktor T-25 w bardzo dobym stanic i opryskiwacz sadowniczy 1000 I.
Tel. 0421719-37-06 po 16.00.

taśmociągi.

Ładowacz Cyklop i kombajn Anna - sprzc..
dam. Tel. 042nl9-71-35.

Sprzedam siewnik zbożowy szer. 4,20.
Tel. 0461835-20-49.
Sprzedam kombajn zborowy Volvo hal 2,5
m., kosiarkc; rotacyjną, śrutownik na kamienic. Tel. 04Ml31-44-34.
Ciągniki Ursus - Zetor 45-160 koni mechanicznych, maszyny rolniczl!, kombajny.
Tel. 0461813-75-76, 0602-126-602.

Sprzc'Clam pszenżyto - tanio.
Tel. 0693-281-346.
Kukurydzą sprzedam.
Tel. 046/833-23-21.

Wag<; inwentarzową sprzedam.
Tel. 0508-364-849.

Sprzedam jalówk~ wysokocielną.
Tel. 046/838-14-14.

fomit, Śl~ sadownicze - sprzedam.
Tel. 050<i-l 88-5 I5.

Sprzedam jalówkc; na ocieleniu.
Tel. 0504-183-946.

Plug 3-skibowy obrotowy i waga inwentarzowa IOOO kg - sprzedam.
Tel. 0421719-70-29.

Sprzc'Clam jalówkc; wysokociclną.
Tel. 046/838-14-61.
Sprzedam jalówkc; na wycieleniu.
Tel. 046/839-13-13.

Sprzedam kwatc; mleczną 33000 kg
i slom<; żytnią belowaną.
Tel. 0421719-59-46.

Sprzedam psz..'flŻyto i slomc;.
Tel. ()(i00-ó85-574.

ZWIERZĘTA
Owczarki niemieckie 2-micsic;cwc, porodowodowc - sprzedam. Tel. 0241277-91-37
po 16.00.
Sprzedam suk~ Owczarl<a, 1,5-roczną
i szczeniaka suk<; 3-micsi<;czną.
Tel. 0461838-65-55.
Sprzedam kozi; mleczną i jamniczkl( pół roczną. Tel. 0605-079-088.

T-25, 1995 rok; blok .360; opryskiwacz;
dwukólkc;: tokarl<c;; dojarkc; - sprzedam.
Tel. 0661-091-064.

gólny • blizna na lewej tylnej nodze.
Tel. 0608-524-271.

Prasc; do slomy Z 224 - sprzedam.
Tel. 046/874-74-31 wieczorem.

Sprzedam sukc;- owczarek niemiecki, 2,5 roku.
Tel. 0461839-20..29, 0509-8~8-374.

Sprzedam ciągnik farm-Mot 250 D, 1997 rok,
cena 12000 zł lub zamienic; na wic;kszy.
Tel. 046/838-88-03.

Sprzedam agregat prądotwórczy 16. kW, dwie
prądnice, uszkodzony silnik nap<;dowy, tanio. Tel. 0601-663-418.

Red Nosc - SZ<.'ZCl1i\1a; Ban Dog, suka, 6 mic-

Sprzedam jal6wkc; na wycieleniu. Różyce 54,
gm. Kocicr-L.CW.

Sprzc'tfam rozrzutnik I-osiowy.
Tel. 0603-741-484.

Rozsiewacz kos - sprzedam.
Tel. 046/874-75-46.

Sprzedam siano. Tel. 0506-195-577.

Sprzedam cyklop, nowy typ z
nic-c. Tel. 0(,01-570-868.

Sprzcdrun tanio ciągnik, cena 4500
Tel. 0601-809-288.

zł.

Sprzedani ciągnik MTZ. cena 7700 zl.
Tel. 046/839-18-38. 0502-612-944.
Spm'tfam sadzarlcc; do warzyw i silnik
do Żuka, stan bdb. Kompina 12.

Kupi'

żyto.

Sprzedam

Tel. 0461838-43·84.

kukury~.

Tel. 0461838-75-88.

Sprzedam

Sprzedam krowc;
Seligów 37.

5-lctnią

kabiną.

Kale;-

na wycieleniu.

Sprnxlam kwotc; mlcc'Zllą, dużą ilość lub r.lmicni~ na ciągnik UrslLli. Jll'l.Ct~rko--zgra
biarkc; 7, ladowacz do obomika elektr}o:1.11)
Tel. 0600-421-548.
Sprzedam jaja wiejski, możliwość dowozu
Tel. 0600-421-548.

wii;kszą ilość.

Sprzedani opl)'skiwacz 350 I.
Tel. 046/837-14-54.

....... __ ... __ __ ,

Kombajn bura<.'Z31ly Posejdon - sprzedam.
Tel. 0607-386-476.

.

Wentylator do silosów i kosiarkc; rotacyjną
ZTR (do remontu). Tel. 042nl9-12-<i2.

Ork::m z nm.1 obrotową, agregat uprawowy
3.6 111 szerokości, nowy, sii.•wnik do kukurydzy pneumatyczny 6-sckcyjny &-ckcr.
Tel. 0605-278-719.

Kupie; kwotc; mlcwnq. Tel. 024/277-74-21.

Kwotc; mlc<.-zną, 18000 kg - sprzedam.
Tel. 0696-923-893.

pszaiżyta.

Sprzedam slomc;. Tel. 046/838-<iO-OO.

Sprzedam kwotą mlcc=ą 6304 I.
Tel. 0607-376-839.

slom~. pszenżyto.

Spra:dam około 15 ton
Tel. 046/831-78-65.

WyżJy

Maszt z widlaka - sprzc"<L1m.
Tel. 0601-297-783.

Spr.tt..'C.lam owies, siano.
Tel. 0<>05-679-209.

Przyczt.'N HL, 1989 rok - sprzci:lam.
Tel. 0501-529-071.

Kukury~ i zboże paszowe sprzedam.
Tel. 042nl9-12-62.

n::c. Tel. 046/\!30..37-34 po 18.00.

Sprzedam Jl<X~tinik do slomy, dl. IO m.
Tel. 046/838-27-97.

Widlak GPW 2009, gaz. 1994 rok, 17000 zl
- sprzedam. Tel. ()(,02-729-377.

Spra-dani prasc; Z-224.
Tel. 046/838-74-48.

Spm'l.lani siano belowane i luzcin omz topole;
na pniu. Arkadia 49.

Sprzedam kwot.; mleczną 12000 I. powiat
lowicki. Tel. (){,07-385-425. wiccwmn.

Sprzc'dam kombajn ziemniaczany Grimmc, niemiecki (niedrogo). Tel. 0693-097-960.

Sprzcxlam siano, dojarką.
Tel. 046/838-76-94, 0661-025-120.

Sprzedam szarpacz do slomy do Biz.ona, 1996
rok, plocki . Tel. 04(,1838-48-40,
0693-696-514.

Sprzc'<la!n ciqgnik T-25A, 1993 rok.
Tel. 060<>-417-958.

Siano prJSOwa11c, slomc; - sprzedam.
Tel. 046/837-86-14, 046183!l-60-06.

Sprzedam w6zck widłowy Rnk po remoncie
silnika. Tel. 0421719-81-12, 0601-250..362.

Sprzedam Cyklop T-21413 z kabiną. nowy typ.
Kocierzew Pólnocny 8.

belowaną omz czQki do ciągnika Wladimi-

20 t <'1..-buli, również bialcj - sprzedam.
Tel. 046/837-14-98.

Sprzedam jalówkc; na wycieleniu - luty.
Tel. 0241277-96-01.

43a.

Sprzedam 3 krowy i kwotc; mleczną Świącc
12. Tel. 0607-51Ci-914.

Sprzedam kwot~ mleczną 12323 kg, slomc;

Spm.'tfam 5 ton j<µmic:nia 430 zł za tonc;.
Tel. 0503-929-944, 046/814-04-44
po 20.00.

Kupie; opryskiwacz sadowniczy
zawieszany, moi.c być do remontu.
Tel. 0888-909-226.

Golcńsko

Sprzedam slomc; lub zamienią na kurnik.
Tel. 046/838-49-04.

Spm-dam ro?.rzutnik jednoosiowy używany,
Orkan do kukuryd7y jcdno"'dowy.
Tel. 046/838-47-83.

Sprzedam slomc; belk0W2J1ą. Psary 23,
tel. 0(,06-432-666.

Sprzedam w&z do ciągnika 3,5 - 1,5 111, spn;żnrl<ą do ciągników C 330, spn;żar1<ę do Stara
200. Tel. 046/815411-00.

Sprzedam mieszalnie kompletną Arna; śrutow

ły

przet17.ąsaczo-zgrabiarkc;

4-gwiażdzista.

do siana,

Sprzc"<lam ladowacz Cyklop, 1995 rok, stan
idealny. Tel. 0(.06-989-475.
Spm'daż

niasLytl rulniczych, traktorów. kombajnów z Niemic-c. Wicie 44,
tel. 0602-813-727.

Sprzc'<lam rozrzutnik obornika, jednoosiowy,
stan dobry. Pacyna. 1d. 0887-072-109.
Sprzc'tlam zgrahiark, siódcmkc;.
Tel. 0461863-14-11.

Sprzc'dam rozrzutnik 2-osiowy, stan dobry.
Tel. 046/838-47-13.
Sprzedam slom~ cnvsianą i siano oraz owies 8
ton. Skarntk i 66.

Tel. 046/861-25-51.

-

Ciągnik C-330 M, z2 ha gospodaistwa-sprzcdam. Tel. 0509-034-121.

nik bijakowy, duży; podajniki;
Tel. 0507-141-870..

Kupie; tura do fergusona lub C-330 albo
c~ z widiami. Tel. 0693-157-147.

Sprzedam bclkc; na chwasty sadown~
do przodu ciqgnika. Tel. 042n10..83-44.

na ocieleniu, 7-letnią, 20.01.2005 sprzedam. tel. 046/837-14-60.

Krową

Sprzedam jal6wkc; na ocieleniu.
Tel. 0461838-13-81.

Sprzedam knurki wietnamskie.
Tel. 04Cl/863-03-82 po 15.00.

Paliwo wysokojakościowe
na gospodarkę dowożę.
Tel. 0502-282-768.

Kupie; Heder do Bizona.
Tel. 044nl0-47-03.

Zetor, J~')'lindrowy - kupj,y.
Tel. 046/838-47-96.

Sprzedam siano belowane i luzem. Ploccncja
6. Tel. 046/830..38-98.

C-385, plug m- sprz<.'llam.
Tel. 0461838-90-52.

Tel. 0501-781-830.

stodoły.

Ciągnik

U11111s 12-12, 1985 rok, waga 50 t.
Tel. 0<..00-822-089.

Sprzedam siano i slomc;. Tel. 0461838-73.{;3.

wysokociclną.

gon.-zy~.

dzwonić

Tanio sprzedam agn.-gat uprawowy bronowy
2,80 m. Tel. 024/285-42-23.

Sprzedam wysiadki granulowane - melasowanc. Tel. 0605-017-841.

Sprzedam ciągnik C-360 3P, 1989 rok.
Tel. 024/389-46-80.

Polski - korepetycje. Tel. 0603-758-271.

Spri.c.lam mic'SZ!lllk~ Tel. 046/838-13-10.

Mieszalnia pasz jednotonowa, śrutownik,
- sprzedam. Tel. 0605..('95-882.

Opryskiwacz zawieszany 400 I, stan bdb;
rozsiewacz nawozu, nowy, 500 zł - sprzedam.
Tel. 046/837-23-23.

śrutc;

Sprzedam

Sprzedam pszenżyto.
Tel. 0461838-15-16.

taśmociągi

Sprzedam nasiona bobu. Tel. 0605-910..287.

Sprzedam bób Windsor bialy. Kompina 21.
Tel. 046/838-63-07.

S)'rl<drun siewnik A.mazane 3 m, 2,5 m, plug
obrotowy 3-skibowy, śrutownik bijakowy
ssąccHloczący, żmijk~, pkc z dmuchawą do
suszami, zbiornik na zbo7.c 25 t, wycinacz
kimmck. Tel. 0509-293-050.

Sprzedani slomc;
do C-330. Tel. 0501-944-705.

glowicc;

Sprzc.'tfam man:hc•w jadalną. Nowy Zlaków 23,
tel. 046/83\1-73-90.

Angielski - skutecznie po 20.00.
Tel. 046/834-90-24.

ROLNICZE

żytnią. nową

Suche wyslodlci. Tel. 0602-581-239.
Wyborów.

Sprzedam psz.c'llŻyto lub przerobie; na
slornc; - duż.: bele. Tel. 060()Ą15-353
wicczon...m.

Silnik do ciqgnika C-360 - sprzedam.
Tel. 0<103-591-544.

Tel. 04(1/838-27·18.
Sprzedam obornik gc;si. Tel. 0<.05-095-882.

Sprzedam mlodą krowc;
Tel. 0691-715-496.

Sprn.'tfam kosiarki; rotacyjną, kultywator 18,
brony 5. Tel. 046/838-72-20.

Pisanie prac - licencjacki, magistc-rskic.
Tel. 0461837-19-36 po 20.00.

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!

Sprzedam kwotc; mleczną 3200 kg.
Tel. 0697-821-885 .

Wioski. Tel. 046/837-11-75.
J~zyk
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Sprzedam plug 4-skibowy, Gnidziącki; plug
3-skibowy, Grudziącki; kultywator 15-~bo
wy, fabryczny; rozsicwocz nawozowy, lejowy; kabina Star 200, malo używana.
Tel. 046/861-05-47 po 18.00.

Ursus 1201 - sprn.'dam.
Tel. 046/874-75-46
kukury~,

siano, przyczcpc; samogospodarstwo rolne.
Tel. 042/719-62-03.
Sprzedam

zbicmjącą,

Sprzedam Ursus U912, 1991 rok, przebieg
1000 mtgh, I wlaściciel. Tel. 0509-306-280.
Sprzedam kultywator 14
Tel. 0509-306-280.

grudziącki.

Sprzedam plug dwuskibowy Grudziąc z
przedluszkami i kombajn ziemniaczany Anna
lub zamieni~ go na Bolka.
Tel. 046/874-68-14.

• sprzedam.

Teł.

060M78-584.

Zaginęła suka rasy Amstaf, znak szcze..

Sprzedani kozi;. Tel. 0507-318-575.
sic;cy. Tel. 0698-097-005.
Hodowcy. Stanowienie klaczy C. Gniadytn,
ogiemn, gazda O. Hegund, M. Galeria po
Grand. Wlasnoś<: SO ląck. Skaratki 84. Pensjonat na czas stanowienia. po uzgodnieniu.
Tel. 046.l838-33-28 ..
Punkt skupu królików - sprzedaż samic
do hodowli, klatki, kannniki itp.
Kompina 56. Tel. 046/838-65-95.
Sprzedam psa wilka, 1,5 roku.
Tel. 046/838-75-58, 0604-388-405.
Yorki szezenic;ta. Tel. 0503-349-308.
Sprzedam kościarką do kanny dla
Tel. 0601-663-418.

zwierząt.

Sprzedam pcki1ic-zyki.
Tel. 0421719-37-15.

Kultywator 14, waga 200 kg na kolach
i duża ilość slomy - sprze<lam.
Tel. 0421719-56-16.

Sprzedam psy kaukazy 7-tygodniowc.
Tel. 046/832-13-34.

Sprzedam rozrzutnik obornika 2 osiowy, stan
bdb, prostownik spawalniczy typ ST250
(hester). Tel. 0421719-57-06.

Sprzedam owczarki niemieckie
dlugowlose, porodowodowc, 9-tygodniowe,
zaszczepione. Tel. 0(107-448-507,
046/814-37-25.

Spm'Clam kwotc; mleczną 7000 I.
Tel. 04(1/861-12-39.

Sprzedam glebogryzarkc;.
Tel. 0880-353-819.

Ciqgnik C-3<i0 3P, 1987 rok - spr.a.'<lam.
Tel. 0695-432-789.

Kupie; glebogryzarkc; do remontu.
Tel. 0880-353-819.

Sprzedam topole;. Tel. 04(1/838-30-40.

Kupie; bron<; talerzową 16 talerzy.
Tel. 046/874-76-KO.

Sprzedam opryskiwac7 wiatrakowy,
skladak, pojemność 1200 litrów.
Tel. 0<>05-194-953.

Sprn:dam dwumicsic;cznc ~ owczarka niemieckiego na dłuższym włosie, mocnej
- budowy, po doskonałych rodzicach.
Tel. ()(i00-419-392.

Sprzcclaż wyslodków suchych topi.
Tel. 0421719-58-73.

Sprzedam dogi niemieckie - szezeni1,1a, tanio.
Tel. 050<i-195-782.
l.łoksc-ry - szc-Leniaki.
Tel. 0<109-751-181.

Lc-cznicn - Jasna 180, Skicmiewiec - strzychipowanie, paszporty.
www.vctmozga.com Tel. 046/ 832-14-59;
0604-222-831 .
żenie,

.....
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REKLAMA

13.0l.ZOOS r.

~16Jlhnmm

GABINET

GABINET LEKARSKI

RfHABILITACJI

~

-

ROK ZAŁOŻENIA

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

1915

Głowno, ul. Swoboda

GABINET SPECJALISTYCZNY
w którym przyin11Jią:
Pi ·arska 3

• choroby wewnętrzne
• medycyna rodzinna
• badania kierowców
i kandydatów na kierowców
•USG
•EKG
• wizyty d~mowe

dr bab. n. med.,SPE~A ENDOKRYNOLOG
Katarzyna Wlnczyk- wtorki w godz. 14-16
(od 1.01.05, zapisy tel. 837-36-56)

SPECJALISTA CHOR6B PWC,ALERGOLOG, PEDIATRA
czwartki w godz. 11-16
SPECJALISTA LARYNGOLOG
Agnieszka Pietraszko- środy w godz. 17-19
Bożena Kudńska-

PSYCHJATRA

• usuwanie bólu kręgosłupa - nastawianie
• usuwanie bólu mięśni - MASAŻ
• elektroterapia • światłolecznictwo
• hydroterapia • korekcja wad postawy

ŁOWICZ, OSIEDLE GÓRKI
róg ulic: Zagórskiej i teromskiego

Tel. (0-46) 837-15-96, tel. kom. 0-602-108-862
Gabinet czynny w godz.:
pon. - pt. I6.00- 20.00. sob. 9.00-13.00
W GABINECIE

PRZYJMUJĄ:

Lek. med. Marek Lasota
specjalista chirurgii urazowe) i ortopedii
wtorek 16.00-18.00; tel. kom. 604-614-709

Tel. (042) 719-10-76, 0602-443-758 :c

SPECJAUSTĄ ORTOPEDA - TRAUł.1ĄJOLQG
Janusz Dubas- czwartki w godz. 16-18

GABINET NEUROLOGICZNY

specjalista chorób skóry I medycyny pracy
czwartek 16.00-18.00; tel. kom. 501-524-439

DR NAUK MEDYCZNYCH

Lek. med. Włodzimierz Jaworowski

(!)

(1CH~ 116-17 .30 - ul. Krakowska 4)

SPEClA.USfA UROLOG

•

poniedziałki

piątki

poniedziałki

w godz. 11-12

Łowicz,

w godz. 15-16,

•!•bóle, zawroty głowy
•!• choroba Parkinsona
•!• bóle kręg9słupa
•!•nerwice
•!• padaczka
•!• stwardnienie rozsiane
•!• wizyty domowe

Adam "ogowskl-Tylman - wtorki w godz. 16-19
(piątki w goóz. 16-19 w gabinecie przy u[ Długiej 18a)
Ww. GABINET SPECJALISTYCZNY nie jest JJOd.miotem gospodarczym.
Jest miejscem realizacji niezależnych, inaywiaua/nych praldyf< lekarskich. •
Dodatkowe informacje pod IV tel. 837-36-56

----------------------,
WYTNIJ! ZACHOWAJ!

dziecięcych

CZYNNY:
środa

16.00-17.00
sobota
11.00-12.00

JOLANTA
PIETRZAK
specjalista laryngolog
badanie audiometryczne słuchu

prz~jmuje:
Łowicz,

ul. Starzyńskiego 4 m. 29
tel. (046) 837-68-40

X

rodziców - teraz ich dzied
___________________

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

Gabinet Lekarski

J~-1

Specjalista
ginekolog - położnik - cytolog

KUŚMIERCZl1i

KRZfSZTOF

WIEStAWBIELECKI
lekarz chorób wewnętnnych

tel. O603 890 697, tel. domowy 837 62 52
PRZYJMUJE:
• ZDUNY 46A (biurowiec GS-u)
środa i sobota 00 - 1300
• ŁOWICZ, Stary Rynek 8 (uzgadniać telefonicznie)
WIZYTY DOMOWE, RECEPTY NA LEKI - ULGOWE ~

s

PRYWATNY GABINET

GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

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

Gabinet Lekarski

PEŁNA

czynny codziennie godz. 15. 00-20. OO

w soboty po uzgodnieniu telefonicznym

....

&

Tel. (046) 837-00-10, tel. kom. 0601-254-571

GABINET LEKARSKI
lek. med.

Leszek Sobczyński
SPECJALISTA POŁOŻNICTWA
I GINEKOLOGII
Głowno,

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

lekarz medycyny

ALEKSANDER JANOWICZ
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~

KrYsł;naD1JiiDro&nik
Przyjmuje w godz. 1000-12 00, 1600-1800

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

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

IWONA OLEJNIK
specjalista pediatra

PIOTR OLEJNIK

OBUWIE: • trzewiki • gumowce • gumofilce
ODZIEŻ: • ubrania drelichowe •fartuchy • koszule flanelowe
• kamizelki • czapki • odzież nieprzemakalna• rękawice
'
JŚRODKI ClYSTOŚCI: • pasta bhp • mydło
• worki • papier toaletowy• ręczniki
• kremy do rąk • ścierki
ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ: • maski
• kaski • ochronniki słuchu i oczu • nakolanniki

specjalista chorób wewnętrznych

USG

EKG

GŁOWNO, UL. KILIŃSKIEGO
(RÓG PIĄTKOWSKIEJ)

lEL. 7-107-400

Lek med. Małgorzata Sembrat

specjalista chorób nerwowych i akupunktury
piątek 16.00-18.00; tel. kom. 601-191-210

Dr n. med. Andrzej Sadowski
UMOWA Z NARODOWYM
FUNDUSZEM ZDROWIA
Czynna od poniedziałku do piątku
od 11.00 do 18-00
Łowicz, ul. Zduńska 48 (w bramie 5 m)
tel. gab. 830-31-23, tel. dom. 837-69-66
tel. kom. 0-608-584-238

specjalista rehabilitacji chorób narządu ruchu,
dyplomowany instruktor terapii manualnej
Pierwsza sobota miesiąca 10.00-15.00

SKUP ZŁOMU

Dr nauk medycznych

ANDRZEJ
KUBIAK
Leayłem

os. Kostka bi 1 (obok apteki)

tel. 0-602-264-817

dr n. mad., SPECJAUSTA CHIRtllGll OGÓLNE.I IONKOLOGICZNEI

Lekarz chorób

~

specjalista neurolog

SPECJAUSTA DERMATOLOG

Zbigniew Wroniecki-

ClYNNE: pon.-pt. 10-18, sob. 10-13

EWA GUZOWSU·BARTNIAI

w godz. 16-18
dr n. med., llARDIOUJG,.SPEcJ.w$TA ćitOROB WEWfelmłYCH
Janusz Kajdos - co drugi piątek w godz. 16-18
Andrzej Mendui-

__

• materace i poduszki przeciwodleżynowe
• laski, kule, trójnogi, balkoniki
• pasy stabilizujące, stomijne, przepuklinowe
• stabilizatory stawów, temblaki, kołnierze szyjne
• buty na opatrunek gipsowy
• poduszki i materace gorczycowe, gryczane
• lecznicze produkty magnetyczne: pasy, poduszki, skarpety
• pończochy, skarpety przeciwżytakowe
• wkładki ortopedyczne do butów SCHOLL

REH·MAL Wojciech Florczak

Bolanowska- środy w godz. 13-16
SPECJAUSTA NJUROLOG (u1Y19Wa z NFZ)
Witołd WYDYch- codziennie w godz. 8-10

Elżbieta

-

• LASER • MASAŻ
• NASTAWIANIE KRĘGOSŁUPA
sprzedaż artYkułów medycznych

GABINET REHABILITACJI
TERAPII MANUALNEJ

25
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•

Firma MONTEX Głowno
ul. Kilińskiego 9a, tel. (042) 719-16-77

DANUTA GRYCZYNSKA
czwartek 13.00 -14.30

Te1o~J~5~~6~~~i~541 ~

OLE

ALERGIA 2~~~w~!!
• TESTY • lECZEN IE
Tel. (046) 837-45-41

ARTYKUtY
MONOPOlOWI
CAŁĄ DOBĘ

oleju opałowego PKN ORLEN S.A.
Firma „KOPER" Spółka Jawna
PILASZKÓW t 8 k. ŁOWICZA
tel./fax (046) 837·13-58,
bezpłatna informacja 0800 50 50 39

MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU NA RATY!
DLA STAŁYCH KLIENTÓW: "?
../ serwis kotła gratis ../ upusty i rabatY

nowy

ŁOWICZANIN

dok ze str. 1

Trzy dni z kinem,

które mówi o współczesności

Program festiwalu:
• Czwartek, 13 stycznia
godz.19.00
„Krew z nosa", reżyseria Dominik Matwiejczyk, 90 min. Film
opowiada histori~ Pablo - chłopaka
z blokowiska, który za wszelką cenę
chce zmienić swoje życie i swoich
przyjaciół. Historia ta pokazuje
z hwnorem i dystansem różne podejście do życia i brutalne zderzenie
z rzeczywistością. Film zdobył I nagrodę w czasie Lata Filmowego
w Kazimieizu w 2004 r.

19

13.01.2005 r.

tala psychiatrycznego. Bohaterowie,
jaksięokazuje, mają ku temu bardzo
poważny

powód: muszą zwrócić
które jeden z nich sobie
przywłaszczył. Mają na to dwa
dni. .. Po filmie odbędzie się spotkanie z reżyserem.
• Sobota, 15 stycznia godz.
19.00
„Kiedy będziesz'', reż. &łyta
Wróblewska, 26 min. Film opowiada o związku trzydziestolatków
Anny i Krzysztofa Energicznych
i nowocz.esnych, poświęcających się
życiu zawodowemu Ich poglądy na
wiele spraw sąjednak diametralnie
różne, cz.ęsto dochodzi między nimi
do ostrej wymian z.dań.
„Opowiadanie", ·reżyseria
Marcin Pieczonka, 24 min. Film jest
pieniądze,

• Piątek 14 stycznia godz.
17.00
„Bar na Victorii", scenariusz
i reżyseria Leszek Dawid, 55 min.
Twórcy filmu towarzyszą dwóm
bezrobotnym z Kluczborka poszukującym pracy w Londynie. W swoim dokumencie pokazują ich pery- Pałac
petie w wielkim, obcym mieście.
Film zdobył nagrody: Srebrny Smok
za,,puls i energię" i Srebrnego Lajkonika na dwóch krakowskich festi-

. opowieścią o rodzeństwie: czternastoletnim Malll)'cym, który filmuje swoje otoczenie amatorską kamerą 8 mm, Kacprze jego młod
szym bracie. Pokazuje dziecięcy

(tb)

w Sannikach

W

niedzielę, 16 stycznia
o godz. 14 w sannickim
pałacuocbtdzie się koncert uczestników V Międzynarodo
wego Konkursu Wioloncz.elowego
im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. WWtąpią w nim Anna Lubiak-wiolonczela, Joanna Sokołow
„Szaleńcy", reżyseria Paweł ska- wioloncz.eła, Agnies7ka Kozło
Wendortt: 83 min. Film jest kome- - fortepian i Allela Nowak, która podią, opowiada historię dwÓJ1ri mło wie kilka słów o prezentowanej mudych ludzi, którzy uciekają ze s-zpi- zyce.

Muzyczny

świat pełen niezwykłych zdarzeń

i tajemnic.
„Fajnie, że jesteś", reżyseria
Jan Kornasa, 15 min. Główna bohaterka Magda jest pewną siebie studentkąjednej z warszawskich uczelni. Pewnego dnia do akademika niespodziewanie przyjeżdża jej ojciec,
którego łączą z Magdą tragiczne
wspomnienia.
„Po cud", reż. Jarosław Sztandera, 19 min. Dokmnentalny zapis
podróży grupy wiernych, biorących
udział w Narodowej Pielgrzymce
Osób Niepełnosprawnych z Katowic do Lourdes. Od 1858 roku Kościół uznał 65 uzdrowień w Lourdes
za cudowne, co roku przybywa tam
blisko 5 milionów pielgrzymów. Film
otrzymał Grand Prix na XI MFFN
,,Publicystyka 2004" w Kędzierzy
nie-Koźluillmiejscena Węgiel Film
Festiwal w Cieszynie.

Tym razem wiolonczele

walach.
„Tylko jedna noc'', reżyseria
Dariusz Błaszczyk, 40 min. Kameralnai pełna moku opowieść o dwojgu młodych ludzi z Warszawy, którzy spędzają ze sobą czas, próbując
się do siebie zbliżyć.

Kącik

Czyżby kolejna sztuczka Davida Mameta? Czyżby znowu nas
robił w „balona''? No bo ten najbardziej przewrotny twórca Hoolywoodu jak nikt inny potrafi bawić się
widzem i układać swoje historie
w sposób nieprzewidywalny. Ale
choćbym nie wiem jak bardzo się
starał, w „Spartanie" nie widzę
chugiego dna Tylko sprawnie opowiedzianą historię- a to jak na takiego fuchowca troszk~ za mało.
Mamet wyrobił sobie markę
przed kilkudziesięciu już laty. Jako
inteligentny i zdolny pisarz wystawiał z powodzeniem swoje sztuki
na deskach amerykańskich teatrów.
Teksty Mameta, pisane z swadą,
oszczędne w dialogu, dzięki znakomicie skonstruowanej akcji, wzajemnym relacjom bohaterów cieszyły
się ogronmąpopulamością widzów.
A ponoć David zaczął pisać, bo założ.onej przez niego grupie teatralnej
brakowało pieniędzy na honoraria
dla autorów...
Oczywiście o zdolnego twórcę od
razu upomniało się kino. Pierwszy
romans z X Muzą miał miejsce
w łatach 80. Ale od razu jego teksty

Koncert ten organizowany jest
poza stałym sezonem koncertów
chopinowskich w Sannikach, który
trwaodlutegodopaź.dziemika Tym
raz.em organiz.owany jest we współ
pracy z Mazowieckim Centrum
Ku1tmy i Sztuki, współfinansowa
ne przez Fundację na Rzecz Promocji Młodych Wiolonczelistów
i przez Ministerstwo Kultlll)'. Cena Zespół Łowiczanie
biletów dla dorosłych wynosi 5 zł.
dla młodzieży szkolnej- 3 zł. (mwk)

--------------------------OGŁOSZENIE PŁATNE

'W imieniu s'UJOim i 'Wfatf.z !Miasta Łowiaa

pr~ g~O P<YlJZI'Ę!I(O'WJłĆ
wszyst{dm sponsorom i wspófotyanizatorom imprezy OllJanizowanej
prze.z 'll.rząt[ Miejski w Łowiczu pot! nazwą CJ{OI9{.'l(l!' 2004.
Ju!noc.zelttie pragnę złożyć Państwu serrfec.zm życ.unia ztlrowia,
pomyśfuośd w życiu osofństym
oraz su[\fe.sów w pracy za:wotfowej w 2005 rol@.
1. Firma „Partners"- największy sponsor Choinki
2. Oficyna Wydawnicza .Nowy Łowiczanin" - Ewa i Wojciech Waligórscy
3. Firma Dariusz Karski
4. Hurtownia Zabawek .Sandy" - Beata i Adam Szafarowiczowie
5. Firma .Gumitex" - Jan Kaźmierski
6. Bank Gospodarki Żywnościowej
7. Firma
domu i W Ogrodzie" - Jerzy Łebski, Roman Sierszak
8. Masterfoods Polska Sp. z o.o.
9. Przedsiębiorstwo Handlowe .Ogród" - Marianna Sierota
10. AGROS NOVA Sp. z o.o. Oddział Łowicz
11. Powszechna Spółdzielnia Spożywców .PSS Łowicz"
12. Centrum Tuszewska .lntermarchś"
13. Sklep .Agata" - Jacek Kłos
14. Hurtownia Chemiczna .Hazbi" Sp. z o.o. - Zbigniew Wróbel
15. ZHM .GLAZPANEL" - Henryk Maciejewski
16. Firma .Jakmar" - Jacek Brzozowski
17. Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej
18. Cech Rzemiosł Różnych
19. Renata Janicka
20. Apteka .Salix" - Mirosława Kolary

.w

Organizatotzy dziękują za wykonane usługi
następującym osobom i instytucjom:
1. Szkole Podstawowej nr 1 w Łowiczu
2. Zakładowi Usług Komunalnych
3. Przedszkolu Nr 3 w Łowiczu
4. Zakładowi Obsługi Przedszkoli Miejskich w Łowiczu
5. Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
6. Komendzie Powiatowej Policji w Łowiczu
7. Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu
8. Ochotniczej Straży Pożarnej w Łowiczu
9. Zakładowi Oczyszczania Miasta
10. Łowickiemu Ośrodkowi Kultury
11. Miejskiemu Zakładowi Komunikacji
12. Panu Pawłowi Gali
13. Panu Henrykowi Kosiorkowi
14. Panu Robertowi Iwańskiemu
':Burmistrz 9rliastah.mAh:a

!IQlszatrf ':Bu4zafeK.,

Ciągle

-

wzięli na warsztat najlepsi reżyse
rzy. „Listonosz zawsze dzwoni dwa razy"- Bob Rafaleson,
„Werdykt'' Sidney Lumet, no
i przed wszystkim Bńan De Palma - „Nietykalni". Kiedy jako
młodzieniec oglądałem Roberta De
Niro w roli Al Caponego, kiedy zachwycałem się intrygą, zdjęciami,

kostiumami, aktorstwem, nie miałem pojęcia, re za tym wszystkim
stoi właśnie Mamet Zresztą wielu
kinomaniaków często nie zwraca
uwagi na to, kto wymyślił film
I choć scenarzyści, zwłaszcza ci
najlepsi, nie mogą narzekać na dochody, Mamet zapragnął czegoś
wi~. Chciał od początku do końca
decydować o·swoim dziecku. Jego
pierwszy, autorski film rzucił niżej
podpisanego na kolana. „Dom
gry" to kapitalna intryga Nikt nie
jest tym, za kogo się podaje i do
końca nie można być pewnym co
się stanie w Rast~nej scenie,
a zakończenie powala. Joe Montegna wyrósł dzięki Mametowi
na prawdziwą gwiazdę, a David
ze skryby szybko awansował na
najciekawszego reżysera Fabryki

ich przybywa

8 nowych osób wstąpiło w ciągu
minionego roku do zespołu ,,Łowiczanie"StowarzyszeniaRegionalnegoWsiU=.PrezesTeresaWojda powiedziała nam, re cieszy się
z tego bardzo, gdyż dobrze to wróży przyszłości zespołu. Tym bardziej, re wśród nowych członków
jest wiele osób, które są już obyte
ztwórcwściąludowąregionułowic-

kiego. Osobami tymi są na przykład
Zofia Czubak oraz jej synowie,
a także Barbara Frątczak. Trzeba
także zaznaczyć, re w minionym
roku trzy osoby pożegnały się z zespołem, m.in. z przyczyn od nich
niezależnych - zostali powołani do
wojska. Stowarzyszenie liczy obevnie ponad 50 osób, z czego ponad
połowa to ludzie młodzi.
(tb)

Snów. I szybciutko
stworzył kolejne
dziełko. Tym razem bawiąc się konwencjami zaaplikował nam historię
biednego szewca, który na starość
zasmakuje prawdziwego luksusu
dzięki przebiegłemu planowi podraędnego mafiosa
Jeśli jednak ktoś pomyśli, że
Mamet trudnił się jedynie wymyślaniem sensacyjnych historyjek
z podwójnym dnem, jest w błędzie.
Pisał różne rzeczy, dla różnych
twórców. Nie bał się żadnej konwencji od komedii po thriller.
Ćwiczył pióro i warsztat reżyse
ra, bo równolegle z pracą i)cenarzysty wciąż kręcił własne projekty. „Wydział zabójstw",
„Hiszpański więzień" czy
ostatnio „Skok" pokazywały, że
facet jest wciąż w formie.
I dlatego bez cienia wątpliwości
udałem się do kina na „Spartana".
No bo czyż to nie nazwisko reżyse
ra jestnajlepszągwarancjąna udane
kinematograficzne doznanie?
Ale okazuje się_, re Mamet 'ZI).ÓW
oszukał. Tym razem mnie. Bo zamiast wielowątkowej, niebanalnej
opowiastki, dostałem typowe kino
akcji z herosem w planie pierwszym
(niezły wreszcie Val Kilmer) i porwaną córkąprezydenta USA w tle.
I cóż z tego, re ogląda si~ to dobrze,
re na ekranie pojawiająsię na prawdę wybitni aktorzy (William H.
Macy) skoro ,,Spartan" nie różni się
zbytnio od innych podobnych propozycji. Od Mameta mogłem wymagać wi<(Cej i wymagam! Nie zgadzam się, reby taki fuchowiec rozdrabniał si~ w takich rzeczach. I jeśli
mogę prosić, panie Davidzie - ż.eby
to już ostatni raz!
Bogusław Bońaak

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

Kredyt bez problemu
- Wysokie kwoty kredytu bez zabezpieczeń
- W krótkim czasie
- Obsługujemy Klientów Programu NonStop
GE capital Bank
- Kredyt Samochodowy
- Kredyt Konsolidacyjny
- Nowa Oferta „Dobry Kredyt"
- Długi Okres Spłaty

ubezpieczenia
• komunikacyjne •

majątkowe

• osobowe

-

REKLAMA -

Zapraszamy na BAL

~~~~g~
~Żł,@'(f'pary

-N ~ •

ic1!na
• •
• 4 dania gorące • przystawk~:· •·
•kawa, herbata, zimne napoje..+--(~pa~ . •
•sala ogrzewana
: l~ · ,;9 ~
-11 bawił nas będzie zespół „Saltat~·
•• '
Tel. 0697-768-470, 0605-385-108, (046) 838·50·57 ~

•

./ SAMOPOMOC ./ UNIQUA ./ COMPENSA
./ P.T.U . ./GENERALI

PROJEKTY BUDOWLANE

Gdzie nas znaleźć:
9!MOO Łowicz
ul. Plac Przyrynek 10
tel.: 046 837 87 81

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

~ZAPRASZAMY

NIERUCHOMOSCI
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.onet.pl ""'

KORY C.O. na ekogroszek

: · _ wcenie producm firmy E.kocentr z Pleszewi
:. v' najnowocześniejsze rozwiązanie konstrukcyjne kottów,
v' przy zastosowaniu automatyki pogodowej

-

pracują jak

olejowe lub gazowe,

v' rozpalanie raz w roku,
v' możliwość zaprogramowania i podgrzania ciepłej wody,
v' zaopatrujemy jednocześnie
•

w workowany atestowany groszek,

v' udzielamy na zakupy z montażem 7% stawki VAT,
v' możliwość preferencyjnych kredytów z BOś-iu.

• SPRZEDAŻ • MONTAŻ • SERWIS
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INFORMATOR
LOWICKI
Telefony:
Troci osobowe 837-34-0 I
lnterTaxi O-<i03-06-18-18
Troci bagażowe 837-35-28
rowiatowy Urząd rracy 837-04-20; 837-03-73
Biuro Rady Miejskiej 830-91-06, 830-91-11
Urząd Miejski: Sekretariat 830-91-51
Awarie o•wietlenia ulicznego 830-91-45 do 47;
0605-629-841 czynny całą dobę;
(046) 862-l<Hifrzynny całą dobę, od godz. 15.00
automatyczna sekretarka
Urząd Skarbowy: centrala 837-43-58, 837-32-38,
837-65-59; sekretariat 837-80-28; informacja podatku dochodowego 837-65-05
ZUS 837-69-09
Rodzinny Klub Abstynenta „rasiaczek"
Łowicz, ul. Św. Floriana 7 (muszla na Błoniach),
tel. 837-ó<i-92, czynny: codziennie 16.00 „ 20.00
Punkt pomoc)' dla ofiar przemocy w rodzinie (siedziba
RKA ,,rasiaczek", Łowicz, ul. Św. Floriana 7 (muszla na Błoniach). czynny: pn.,czw., pt. w godz.16-19
Samopomocowa Grupa Abstynencka ,,Nie ma
mocnych" w Zdunach (siedziba GOK Zduny)
„ spotkania w czwa11ki o godz. 18.00
Gminna Grupa Abstynencka w Bielawach
„ spotkania w czwartki w godz. I 0.00-11.00
- po infonnacje można dzwonić w czwartek do Urzę
du Gminy w.Bielawach w godz. 8.00-10.00.
runkt konsultacyjny przy Grupie Wsparcia „rrze
minęło z wiatrem" (przemoc) w Domaniewicach, czynny: piątek 16.00-18.00, tel. 838-33-11.

Informacje:
Informacja PKP 837-63-11
Informacja o krajowych numerach tel. 118-913
Informacja o międzynarodowych numerach tel. I I 8-912
Telegramy (nadawanie) 905
Zegarynka 9226
Rozmowy międzymiastowe „ zamawianie 9050
Napmwa telefonów 9224
Bezpłatna informacja gospodarcza o handlu,
usługach, produkcji i wyższej użyteczności
publicznej, tel. (046) 94-34, fax : (046) 322-555

Bezpłatna

ogólnopolska informacja o schroniskach
i jadłodajn iach 9287

Pogotowia:
P-0gptowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997
Telefon informacyjno-problemowy
- roradnia 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 butlowy 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, teł. 837-52-48
ul. Chelmoiiskiego 31 , teł. 837-35-24

Dyżury

przychodni:

• Pogotowie ratunkowe - tel. 999
• Dzial Pomocy Dorażnej, ul. Ułańska 28,
teł. 837-56-24
- Ambulatorium Pomocy Dorażnej 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 przxjmowani są w Ambulatorium Pogotowia po
godzinach funkcjonowania ww. Zakładów.
„ Pediatryczne Ambulatorium Pomocy Dorażnej ,
ul. Ułańska 2; przyjęcia dzieci do 3 r.ż. - w dni
powszednie w godz. 16-8; dzieci do 16 r. ż. „
w soboty, niedziele i święta przez 24 godziny.
Dzjeci objęte opieką medyczną Niepublicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej „ przyjmowane są
w Ambulatorium Pediatrycznym po godzinach fimkcjonowania tych zakładów.
• Poradnia Leczenia Uzależnień , ul. Kaliska 6,
teł. 837-37-07

Apteki:
Łowicz „ dyżury

czw.
pl.

sb.

nocne:

13.01. 3 Maja 15
14.01. Stary Rynek 14
15.01. Zduńska 45

teł. 837-92-11
tel. 837-40-91
tel. 837-35-84

16.01. Kaliska 6
td. 837-85-36
17.01. Stary Rynek 17
tel. 837-42-93
"1. 18.01. Bolimowska21
tel. 837-82-67
śr.
19.01. Gen.Sikorskiego la
tel.M37-42-64
Apteka „Sloneczko", ul. Stanislawskiego - czynna calą dobę

Koncerty:

ndz.

p!L

Bełchów: pn.-pt. 9.00-14.30
Bielawy: pn.-pt. 8.00-15.00
Bolimów, Rynek Kościuszki
czynna: pn. wt. pt. 9.00-16.00; czw. I 0.00-17.00
Chąśno: czynna: pn.-pl 9.00-14.00, 16.00-18.00,
sb. 8.00-12.00
Domaniewice, ul. Główna:
czynna: pn.- pl 9.00-16.00, sb. 9.00-12.00
Lyszkowice: pn. „ pt. 9.00-16.00, "Sb. 10.00-14.00
Kiernozia, Rynek Koiiemika 12
czynna: pn.-pl 8.00-16.00, sb. 8.00-13.00
Kiernozia, Kościuszki 6
czynna: pn.-pt. 8.00-17.00
Kocierzew: pn.-pt. 8.00-15.00
Sobota: pn.-pt. 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

Niedziela.16 stycznia:
• godz. 17.00 - koncert Łowickiej Orkiestry Kameralnej pt. „Muzyka salonowa i operetkowa" - sala
barokow• Muzeum w Łowiczu, wstęp wolny.

KRONIKA
,
WYPADKOW
MIL08NYCH

Kino-LOK
ul. Podrzeczna 20,

teł.

837-40-01

Sobota, 15 stycznia·
• godz. 17.00 „ „Jniemamocni" - film animowany
prod. USA (polska wersja językowa)
Bob Parr - znany jako Pan lniemamocny - był
kiedyś jednym z najpopularniejszych superbohaterów. Jego głównym zadaniem była walka ze złem
i ratowanie życia bezbronnych obywateli miasta.
Piętnaście lat później , Pan lnicmamocny i jego żona
Elastyna (niegdyś także superbohaterka), są już na
emeryturze i prowadzą życie zwykłych śmiertelni
ków: z trójką ·dzieci mieszkają na przedmieściu
i wspominają czasy swojej świetności. Aż do dnia,
gdy Pan lniemamocny odbiera telefon, który postawi na głowie jego dotychczasowe spokojne życie.
Niedziela. 16 stycznia:
• godz. 16.00 i 18.00 „ „lniemamocni"

Msze święte
w niedziele i święta:

Ponied7.ialek.17styąnia:

• 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 Bernardynek: 8.00, I O.OO;
• Kościół o.o. Pijarów: 8.00, 9.30, I I.OO, 12.30, 16.00;
• Katedra: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00;
w soboty godz. 18.00 msza z liturgią niedzielną
• Kaplica seminaryjna: IO.OO
• Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej
Pomocy: 8.00, IO.OO, 12.00, 18.00
• Kościół św. Leonarda: I O.OO, 11.30

Wystawy:
• Muzeum ludowe rodziny Brzozowskich
w Sromowie, czynne codziennie
w godz. 9.00-19.00.
• "Chełmoński „ rysunki nieznane" - wystawa
40 nieprezentowanych dotąd rysunków wielkiego malarza, uzupełnionych o kilka niepokazywanych dotąd zdjęć artysty, a także dokumentów; Galeria Browarna, ul. Podrzeczna.
• ' Rysunki i grafiki Jana Zdzisława Konopackiego, wystawa czynna w Muzeum w Łowiczu
do końca lutego.

kino nieczynne
18-19 stycznia·
• godz. 16.00 i 18.00 - „lniemamocni"

urodziły się:
CÓRECZKI
„

państwu
państwu

Drzewieckim z Kalenic
Wilkom z Błędowa

SYNKOWIE
„

państwu

„

państwu

-

państwu

Gajdom z Dąbkowic Dolnych
Zalewskim z Łowicza
Majerom z Karnkowa

ś[u6owaCi so6ie:
- Katarzyna Ojrzyńska i
oboje z Głowna

ŁukaszMatyjasik

it

e SKARB ROLNIKA e

Wtorek-środa.

ROLNIK SPRZEDAJE
(ceny z dnia 11.01.2005 r.)
Żywiec wieprzowy;

• Domaniewice: 3,40 zVkg +VAT
• Kiernozia: 3,50 zVkg + VAT;
•Wicie: 3,40 zVkg + VAT;
• Ziewanlce: 3,20 zVkg +VAT;
• Różyce: 3,60 zVkg +VAT;
• Skowroda Płd: 3,90 zVkg +VAT;
Żywiec wołowy:
• Domaniewice: krowy 2,80 zł/kg + YAT;
byki 4,40 zł/kg +VAT; jałówki 3,30 zł/kg
• Kiernozia: krowy 2,80-3,00 zVkg + VAT
•Różyce: byki 4,30 zVkg +VAT;
krowy 2,80 zł/kg + VAT;
jałówki 3,50 zVkg +VAT;
• Skowroda Płd: byki 4,60 zVkg + VAT;
krowy 3,40 zVkg + VAT;
jałówki 3,80 zVkg + VAT.

REDAGOWANY PRZY WSPÓŁPRACY
Z lÓDZKIM ODR BRATOSZEWICE • REJON tOWICZ

NOTOWANIA Z TARGOWISKA
W ŁOWICZU z dnia 11 .01.2005 r.
jaja wiejskie
5,50
15 szt.
1,50
brokuł
szt.
buraki
0,80
kg
cebula
0,70
kg
czosnek
0,60
szt.
jabłka
kg
1,50
2,00
kapusta kiszona
kg
kapusta pekińska
kg
2,20
koper
szt.
1,20
marchew
kg
1,00
papryka czerwona
12,00
kg
4,60
pieczarki
kg
kg
2,20
pietruszka
8,00
pomidory
kg
por
szt.
1,00
sałata
2,20
szt.
2,50
seler
kg
ziemniaki
kg
0,60
miód wielokwiatowy
0,90 I
21,00

ZARZĄD

WÓJT GMINY ŁYSZKOWICE
ogłasza

konkurs na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej

im. ~· Kościuszki w Stachlewie

• Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wYmagania:
a) posiada slopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
b) ukońt:$1 studia wyższe magislelskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela
wtej placówce
c) ukończyła studia wyżS2B lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą,
prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
.d) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej
na stanowisku nauczyciela akademickiego,
e) wokresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy wprzedszkolu
lub placówce, a wpizypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy wokresie ostatnich czterech lat pracy wszkole wyższej,
jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia wszkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio
przed przys~ieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała pozytywną ocenę dorobku zawodowego,
Qposiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
g) nie b)4a karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 usl 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz nie toczy się
przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,
·
h) nie b)4a karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,
g) nie b)4a karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa wart. 147
ust. 1pkt 411slawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.
• Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1. uzasadnienie przys~ienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju placówki,
2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególnoilci informacje o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku
nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - wprzypadku nauczyciela akademickiego,
3. akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego
wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem,
4. dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania
zawodowego - wprzypadku osoby nie będącej nauczycielem,
5. dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu
kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6. ocenę pracy, o której mowa w§ 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 6 maja 2003 r. wsprawie wymagań, jakim
powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, wposzczególnych typach szkól i placówek,
7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
' - Karta Nauczyclela (Dz. U. Nr 118 poz. 1112 z 2003 r.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
9. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
1O. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o których mowa wart. 147 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lislopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U..z 2003 r. nr 15 poz. 148, nr 45 poz. 391, nr 65 poz. 594, nr 96 poz. 874inr166 poz. 1611)
11. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926inr153 poz. 1271) wcelach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

• Oferty należy składać w zamkniętych kopertach pod podanym adresem zwrotnym z dopiskiem .Konkurs"
wterminie do dnia 26 stycznia 2005 r. na adres: Urząd Gminy Łyszkowice ul. Gminna 11, 99-420 Łyszkowice.
• Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Łyszkowice.
• Oterminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
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0GłASZAMY

ZATRUDNI

POWIATU ŁOWICKIEGO
OSOB~ NA STANOWISKU

SKARBNIKA POWIATU tOWICKIEGO

Wymagania, jakie powinni spełniać kandydaci:
Skarbnikiem Powiatu • Głównym Księgowym Budżetu Powiatu może być osoba, która:
1) ma obywatelstwo polskie;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: p11eciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu,
przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytońalnego,
przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
4) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe,
uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe
i posiada co najmniej 5-letnią praktykę zawodową, w tym 3 lata w księgowości.
Do dokumentów potwierdzających spełnianie w/w wymogów należy dołączyć:
1. Oświadczenie o niekaralności w aspektach określonych w pkt 3.
2. Udokumentowane osiągnięcia na stanowiskach kierowniczych.
3. Referencje z 3 ostatnich lat pracy.
../ Oferty należy składać do 20 stycznia 2005 r. do godz. 10.00 u Sekretarza Powiatu Łowickiego,
99-400 Łowicz Starostwo Powiatowe, ul. Stanisławskiego 30, I p„ pok. 23, tel. (O 46) 830-00-91.
../ Do godz. 16.00 • 20 stycznia 2005 r. Sekretarz Powiatu poinformuje zaintere~owanych,
którzy spełnili ww. wymagania, o godz. przesłuchania przez Zarząd Powiatu Łowickiego .
../ W I etapie • w dniu 25 stycznia 2005 r. o godz. 10.00 Zarząd Powiatu Łowickiego, po zapoznaniu się
z ofertami i przesłuchaniu kandydatów, wyłoni tych, którzy będą uczestniczyć w dalszym postępowaniu.
../ Wyłonieni kandydaci zobowiązani będą do przygotowania własnej wizji funkcjonowania
Skarbnika Powiatu, zwłaszcza w aspekcie tworzenia i realizacji budżetu Powiatu.
../ Opracowania te powinny zostać złożone u Sekretarza Powiatu Łowickiego
do 31stycznia2005 r. do godz. 10.00.
../ W li etapie • do dnia 7 lutego 2005 r. opracowane przez kandydatów materiały oraz ich prezentacja,
stanowić będą dla Zarządu Powiatu Łowickiego podstawę do wybrania osoby, którą Starosta Łowicki
przedstawi do powołania Radzie Powiatu Łowickiego.
·
../ Zarząd Powiatu Łowickiego zobowiązuje się udostępnić zainteresowanym podstawowe informacje
o Budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok oraz realizację budżetu Powiatu za 2004 rok.
STAROSTA ŁOWICKI
Cezal}' Dziertek
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Nowo oawanv

SIUP

złomu
NOWE ZDUNY 81
tel. 0509·610·252, (046) 838-75-73

NAhóR do SEkcji

wrllllł CIAlf IOIOWfCI
TENISA
STOŁOWEGO
na
rodzaju imprezy; chrzty,
dla dziewczynek i
TYLKO Z NATURALNYCH SKŁADNIKUJ1Y_......._

urodzonych w 1996

Zapisy:

chłopców
roku i młodszych

poniedziałek, środa, piątek

od godz.15.00, Łowicz, ul, Jana Pawła li (OSiR) ~

różnego

komunie, wesela oraz inne uroczysto
typu: imieniny,
_ _„,.„.,
urodziny, rocznice.
Tel. 046) 839-18-88

okolicznościowe

==iii"

NAPRAWA-REGENERACJA
• osobowe • dostawcze • ciężarowe f}t
Łowicz, ul. Żwirki i Wigury 12
~'V
tel. (046) 837·66-53, 0606-228-526

"i.
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ZAPEWNIAMY: .·:.:~·::.do Domu Ludowego
• 5dań gorącyc~· ~:•:- Jp
w Zielkowicach
• 0,51 wódki
w dniu 5 lutego 2005 roku
• zlmne pmkąskl
•clasto,owoce,napoJ•
Gra zespół ANTRAKT

Te/. (046) 837·47-48 . .
zapisy ilo 20 stycznia ~

AUTP..!!t~!

poleca: AUTO NAPRAWA , ~
Inż. mech. MAREK STREMBSKJ ~

99-400 Łowicz, ul. Browarna 12
-;Tel. (046) 830-30-55, 837-41-57 (dom), 0509-555-369

„
now

ŁOWICZANIN

SPORT

13.01.2005 r.

Piłka ~iatkowa

e SPORT •

7 stycznia. W I lidze Amator-

skich Mistrzostw Łowicza w miniony pią
tek, w hali OSiR nr 2. rozegrano ostatnia
kolejkę rundy zasadniczej. Najciekawszym
meczem był pojedynek lidera Maliny z wiceliderem Dzi-koś-cią. Po pieciosetowym
pojedynku lepsi okazali się bardziej doświadczeni siatkarze ze Skierniewic, którzy
wygrali w tie-breaku 15: 13. W kolejnej meczach Malina zagra z Zatorzem, natomiast
Dzi-koś-ć zmierzy się z TKKF Expandor
Głowno. Na tn:ecim miejscu uplasował się
ostatecmie LZS Retki, po zwycięstwie 3: I
nad TKKF Księżak Łowicz. Los sprawił,
że w kolejnej rundzie te dwie ekipy spotkają
się jeszcze raz. Podobna sytuacja będzie
w kolejnej parze. Rzemiosło wygrało
z TKKF BS Głowno 3: I i w kolejnej nmdzie Bankierzy będą mieli okazje do rewan-·
żu. Zatem zapowiada się ciekawa walka
o czołowa czwórkę.
7. kolejka AMŁ:
• MALINA Skierniewice- DZI-KQŚ.Ć

Najlepszą drużyną w eliminacjach okazała się skierniewicka Malina.
zespół

ten utrzyma

formę także

SPORT

21

Teraz już finały
•LIGA JUNIORÓW
12. kolejka: Start Il Łódź- UMKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski 84:70, ŁKS
Łódź- PKK99Pabianice57:58, Start IŁódź
- MSZS Kutno 93:51, UMKS Księżak
Łowicz - Ósemka Skierniewice 87:55.
I. Księżak Łowicz
12 24 1048:651
2. Start l Łódź
12 22 1189:792
3. ŁKS Łódź
12 20 1025:884
4. PKK 99 Pabianice
12 19 909:789
5. Start II Łódź
12 18 889:997
6. MSZS Kutno
12 15 639: I030
7. UMKS Piotrcovia
12 14 938:1188
8. Ósemka Skierniewice 12 12 676:982
W LIGA KADETÓW:
I . kolejka finałów o miejsca 1-6: ŁKS I
Łódź - PKK 99 Pabianice 73:42, UMKS

Czy

•

Koszykówka - wojewódzkie ligi młodzieżowe

- 7. kolejka I ligi Amatorskich Mistrzostw Łowicza

NAJLEPSZA JEDNAK MALINA

Łowicz,

SPORT

w play-offach?

Księżak Łowicz - UMKS Piotrcovia
Piotrków Trybunalski 78:68, Junak Radomsko - Start I Łódź 64:93.
l. ŁKS I Łódź
I 2 73:42
2. Start I Łódź
I 2 93:64
3. Księżak Łowicz
1 2 78:68
4. UMKS Piotrcovia
I I 68:78
5. Junak Radomsko
I I 64:93
6. PKK 99 Pabianice
i I 42:73
1. kolejka finałów o miejsca 7-12: Ósemka I Skierniewice - Ósemka II Skierniewice
105:26, Trójka Sieradz-ŁKS IlŁódź 108:69,
Mag-Rys Zgierz - Start Il Łódź 47:62.
I. Ósemka I Skierniewice I 2 105:26
2. Trójka Sieradz
I 2 I08:69
3. Start U Łódź
I 2 62:47
4. Mag-Rys Zgierz
I I 47:62
5. ŁKS II Łódź
I 1 69: 108
6. Ósemka II Skierniewice I I 26: I 05
• LIGA MŁODZIKÓW
I . kolejka finałów o miejsca 1-8: UMKS
Piotrcovia Piotrków Trybunalski - Trójka
Łódź 83:56, Mag-Rys Zgierz - UMKS
Księżak I Łowicz 36:117, Start II Łódź PKK 99 Pabianice 61 :48, ŁKS Łódź-ósem
ka Skierniewice 50:48.

I. Księżak I Łowicz
2. UMKS Piotrcovia
3. Start II Łódź
4. ŁKS Łódź
5. Ósemka Skierniewice
6. PKK 99 Pabianice
7. Trójka Sieradz
8. Mag-Rys Zgierz

1 2 117:36
I 2 83:56
I 2 61 :48
I 2 50:48
I I 48:50
I I 48:61
I I 56:83
1 ·1
36:117
•LIGA SENIOREK I JUNIOREK:
12. kolejka: ŁKS I - MTK 54:61, Widzew II - Jordan Łódź 125 :50, ŁKS II Łódź
- MKS Kutno 60:68. Pauza: Widzew I Łódź.
I. Widzew II Łódź
IO 20 973:510
2. MTK Pabianice
11 19 763:776
3. MKS Kutno
10 16 651:629
4. WidzewIŁódź
IO 16 652:636
5.ŁKSTIŁódź
io 15 681:668
6. ŁKS I Łódź
10 11 462:685
7. Jordan Łódź
11 11 664:942
•LIGA KADETEK:
I. kolejka finałów o miejsca 1-6: UMKS
Księżak - Widzew 67:72, Jordan - MagRys 65:51, MTK Pabianice - Apis 82:45.
1. MTK Pabianice
I 2 82:45
2. UKS Jordan Łódź
I 2 65·:5 l
3. Widzew Łódź
I 2 72:67
4. Księżak Łowicz
I 1 67:72
5. Mag-Rys Zgierz
I I 51 :67
6. Apis Będków
I I 45:82
• LIGA MŁODZICZEK:
IO. kolejka: Księżak Il- Księżak I 42:39,
MKS Kutno - UKS Jordan Łódź 86:47.
I. ŁKS Łódź
9 18 705:201
2. MKS Kutno
10 17 702:472
3. UKS Jordan Łódź
IO 17 733:461
4. MTI< TPabianice
9 15 671:347
5. Lechia Tomaszów
8 14 668:294
6. Księżak I Łowicz
10 14 419:799
7. Widzew Łódź
9 12 301:677
8. Księżak n Łowicz
9 li 358:647
9. Mag-Rys Zgierz
9 IO 289:764
IO. MTK IT Pabianice
9 IO 404:590
(p)

Maciej Brzeski, Bogumił Mrowiński i Sła kiewicz, Mieczysław Anyszka i Andrzej
womir Stopczyński.
Węgierek.
Księżak: Maciej Kucharek, Cezary Znyk,
Qęoo3:2(18:25, 17:25,25:16,25:17, 15:13)
W tyn1 spotkaniu spotkały się dwie najMalina: Wojciech Skrzypiński, Mirosław słabsze drużyny w I lidze. Lepsi okazali się Dawid Tataj, Dariusz Wróbel, Sebastian JaSkrzypiński, Jacek PaprocKi, Piotr Kłobu gości z Głowna, którzy gładko pokonali eki- błoński, Bartłomiej Erchardt, Sławomir Kucharek, Kamil Oleszkin i Wojciech Więckow
chowski, Marek Przybył, Grzegorz Góral, pę z Zatorza 3:0.
Wojciech Dąbrowski, Jacek Nowak, Marek
•RZEMIOSŁO Głowno- TKKF Bank ski.
Siatkarze LZS ostro finiszowali i po dość
Lesiewicz, Robert Baran i Andrzej Kaliszek. Spółdzielczy Głowno 3:1 (12:25, 25:15,
ła!Wynl zwycięstwie z TKKF Księżak 3: I
Dzi-koś-ć: Michał Kośmider, Szymon 30:28, 25:14)
Wójcik, Marcin Dubielak, Piotr Sukiennik,
Rzemiosło: Bartosz Gawroński, Grzegorz ostatecmie awansowali na trzecie miejsce
Tomasz Słoma, Karol Joachimem i Robert Gawroński, Zbigniew Włodarczyk, Piotr w rundzie zasadniczej. Teraz czeka ich mecz
Kowalski.
Włodarczyk, Michał Stępniewski, Robert rewanżowy, bowiem Księżak zajął szóste
Mecz o prestiżowe zwycięstwo w nm- Stępniewski, Jacek Markowicz i Krzysztof miejsce i właśnie te dwie ekipy spotkają się
dzie zasadniczej wygrali bardziej doświad Wróbel.
w kolejnej rundzie rozgrywek.
czeni zawodnicy ze Skierniewic. Studenci
TKKF BS: Andrzej Lewandowski, Zdzi- I. Malina Skierniewice (I)
7 19 21 :5
z Dzi-koś-ci prowadzili już 2:0 i wydawało sław Kujawiak, Dominik Gawarzyński, 2. Dzi-koś-ć Chąśno (2)
7 16 17:7
się, że gładko zwyciężą w tym pojedynku. Michał Tomczyk, Dariusz Kaźmierczak, 3. LZS Retki (3)
7 14 18: 12
Jednak pozwolili sobie na chwilę dekoncen- Bartłomiej Pakowski i Piotr Zych.
4.RzemiosloGłowno(5)
7 12 14:11
tracji i przegrali dwie kolejne partie. W tieDe~wy pojedynek drużyn z Głowna 5. TKKF BS Głowno (4)
7 11 15: 13
breaku ekipa Michał Kośmidra prowa- miał trochę dziwny przebieg. Pierwszą par- 6. TKKF Księżak (6)
7 6 8: 15
dziła już 7:4, ale im bliżej końca seta, grali co tie gładko wygrał TKKF BS, natomiast ko- 7. TKKF Ex pandor Głowno(?) 7
5 7: 17
raz gorzej i ostatecznie Malina wygrała 15: 13. lejne sety były rozgrywane pod dyktando 8. Zatorze Łowicz (8)
7 I 2:20
•ZATORZEŁowiCl:-TKKFEXPAN Rzemieślników. Jedynie trzecia partia była
W pierwszej rundzie play-<.>ff, która zo- Tenis ziemny -Amatorskie Halowe Mistrzostwa Łowicza
DOR Głowno 0:3 (18:25, 16:25, 17:25)
wyrównana i zakończyła się dopiero przy stanie rozegrana w piątek 14 stycmia, zaZatorze: Katarzyna Dymek, Hubert Fi- stanic 30:28.
grają: godz. 17 .30: Rzemiosło Głowno jałkowski, Jarosław Milczarek,Kamil Kar• LZS Retki - TKKF KSIĘŻAK Ło TKKF BS Głowno, godz. 18.45: Dzi-koś-ć
melita, Michał Szymajda, Krzysztof Dzie- wicz 3:1 (25:14, 23:25, 25:18, 25:17)
Ch~no - TKKF Expandor Głowno, godz.
dzic i Kuba Lis.
LZS: Adam Kotlarski, Tomasz Klim- 20.00: Malina Skierniewice - Zatorze Ło
Łowicz, 9 stycznia. W 6. kolejce Anm- - KrzysztofŚwiech 2:0 (6:4, 6:3), Piotr SuTKKF Expandor: Piotr Plichta, Przemy- kiewicz, Piotr Ignaczak, Robert Ignaczak, wicz i LZS Retki - TKKF Księżak Łowicz. torskich Halowych Mistrzostw Łowicza kiennik - Wojciech Wożniak 2:0 (6:2, 6:0),
sław Borkowski, Arkadiusz Szewczyk, Adrian Kubica, Rafał Koza, Paweł KlimZbigniew Ła..'111ski w tenisie ziemnym najciekawiej zapowiadał Zbigniew Łaziński - Marcelina Walczak 2:0
się pojedynek Krzysztofa Świecha z Mi- (6:0, 6:1), Andrzej Bucki - Radosław KuPiłka siatkowa - I runda play-off li ligi AMŁ o miejsca 9-16 Szczepański, Filip Gołda, Andrzej Osow- kołajem Pietrzakiem. Spotkała tu się ru- charski 0:2 (0:6, I :6). Mecz: Grzegorz Gawski i Aleksander Tais.
tyna i doświadczenie z młodością. Mecz ten roński - Magdalena Białecka przełożono.
AZS: Przemysław Plichta, Przemysław zakończył się bezniespodzianki. Wygrał faI.Jarosław Wożniak (2)
6 6 12:2
Motylewski, Paweł Gajewski, Piotr Bry- wo1yt, którym był Pietrzak. Mikołaj kon- 2. Mikołaj Pietrzak (3)
6 5 I0:2
szewski, Paweł Zagawa, Paweł Gajewski trolował przebieg tego pojedynku i pewnie 3. KrzysztofŚwiech(I)
6 5 10:2
Łowicz, 7 stycznia. W miniony piątek
Groniu i Spóła: Artur Pełka, Krystian i Tomasz Milczarek.
wygrał2:0.
·4. Zbigniew Łaziński (7)
6 4 8:6
w Il lidze Amatorskich Mistrzostw Łowi Grochowski, Krzysztof Pietrzak, Maciej
•ZSP I PODRZECZNA Lowicz-SEPodobnie było w meczu Piotra Czer- 5. Piotr Sukiennik (5)
5 4 9:2
cza rozegrano tylko dwa mecze rundy fina- Siemieńczuk, Dominik Świercz, Robert PUKU przełożony na piątek - 14 stycmia,
winskiego
z
Danielem
Grzywaczem,
6.
Grzegorz
Gawroński (6)
5
3 7:5
łowej o miejsca 9-16. O dziewiąte miejsce Uczciwek, Marcin Pełka, Wojtek Grzejsz- godz. 17.30.
gdzie ten drugi zaskakująco łatwo wygrał 7. Piotr Czerwiński (4)
7
3
8:8
powalczy w tym sezonie ekipa B-K-D-W, czak, Jarek Więcek i Tomasz Frankowski.
W pierwszej rundzie play-<.>ff o miejsca
5 2 4:6
która pokonała po tie-breaku studentów
Ziomale: Krzysztof Żaczek, Piotr Chra- 1-8, która zostanie rozegrana w piątek 14 2:0. Paweł Kuza nie sprostał Jarosławo 8. Wojciech Woźniak (8)
5 2 4:6
z A7.S oraz Ziomale Il LO Łowicz. Pod- pulski, Krzysztof Michalak, Jarek Makow- stycmia 2005 roku, zagrają: godz. 17.30: wi Woźniakowi i przegrał 0:2. Po tym 9. Daniel Grzywacz (9)
opiecmi Zofii Kucharskiej wygrali zeki- ski, Paweł Nowak. Jarek Więcek, Łukasz Technikum Zduńska Dąbrowa - Spontan, zwycięstwie Wożniak jest liderem rozgry- 10. Radosław Kucharski (12) 6 2 4:8
5 ·1 2:8
pą Groniu i Spóła 3: I.
Masztanowicz i Damian Lelonkiewicz.
godz. 18.45: UKS Blich- PiS Łowicz, Gron- wek, ale trzeba pamiętać, że nie grał jeszcze 11. Andrzej Bucki (9)
6 I 3:10
I. rundaplay-ojfll ligi o miejsca 9-16:
• B-K-D-W Łowicz-AZS KN Łowicz ki - Anser II i godz. 20.00: Essato Team - z żadnym z zawodników z czołowej trójki. 12.PawełKuza(ll)
6. kolejka: Daniel Grzywacz - Piotr Czer- 13.MarcelinaWalczak(l3)
• GRONIU I SPOLA - ZIOMALE 3:2 (21:25,26:24, 25:23, 19:25, 15:6)
6 I 2:11
UKS Korabka. Tego dnia o godz. 17.30 zoIl LO Łowicz I :3 (25:27, 17:25, 27:25,
BKWD: Maciej Kalata, Tomasz Wasi- stanie rozegrany także zaległy mecz ZSP 1 wiński 2:0 (6:1, 6:4), Jarosław Wożniak - 14. Magdalena Białecka (14) 4 O 1:8
19:25)
lewski, Maciej Jędrachowicz, Tomasz Podrzecma - Sepuku.
(z/) Paweł Kuza 2:0 (6:3, 6:2), Mikołaj Pietrzak
(z)

Faworyci wygrywali

Zwycięstwa

Szkoła

Ziomali i B·K·D·W

Policealna dla Dorosłych w Bolimowie

ogłasza

nabór na I semestr - zajęcia od lutego 2005r.

LOGISTYK

technik

Szansa dla Ciebie: nowy zawód - pewna praca
nauka

bezpłatna w trybie zaocznym
zjazdy co dwa tygodnie w soboty i niedziele
Dokumenty przyjmuje ZSP w Bolimowie, ul. Sokolowska 24 w godz. 9.00-14.00, tel.: 838-02-68

www.lebol.republika.pl
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SKUP ·ZŁOMU
Najwyższe

ceny skupu złomu:
- stalowego
- żeliwnego
- kolorowego

99-400 ŁOWICZ
ARMII KRAJOWEJ 14

. _ 9MOO Łowicz, ul. Stanisławskiego 6

.t figurki atrykat)siue -1 wllflinę

IMO

Tel. (046) 837-61-09, 0501-074-060:

o502 328 818

•

NAJNIZSZE CENY

w Dąbkowicach
• NAWOZÓW (najszerszy
asortyment w okolicy)

• PASZ

our-ll\(

e.0 ~os
2

otręby 270 zł/t hurt luzem,
śruta rzepakowa 480 zł/t hurt luzem
soja i inne dodatki paszowe
~ 0~t

• materiały budowlane
~o'g'~o1-\)
0
(cegła, drewno, cement, stal)
• oraz węgiel, miał, piasek szklarski do tynków
Dąbkowice

Górne 44, (046) 838-90-46

SKR Płaskocin, (046) 838-46-76
SKR Kocienew Płn., (046) 838-48-28

R·6!
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Koszykówka - 1. kolejka

finałów wojewódzkiej ligi kadetów o miejsca

1-6

•MAGRYSZgiwz-UMKSKSJĘiAK
I ł..owicz 36:ll7 (10:15, 14:29, 3:37, 9-.36)
Księżak I: Mateusz Żbikowski 36, Pa-

•UMKS KSIĘŻAK.ł.Gwkz- UMKS
PIOTRCOVIA Piotrków Trybunalski
78:68(15!19,17:15, 24:23, 22:ll)
Księżak: Maciej Siemieńczuk: 25, Prze..

weł Florczak 11, Łukasz Styczyński 11,
Michał Skowroński I Oi Marcin Chondzyń

·mysław

Duranowski 17, Adrian Dyszki~
wicz 10, Marcin Pełka 8 (lx3) i Bartłomiej
Bwza 4oraz Dominik śWiercz 8 i Franci- .
sz.ek Filipowicz 2.
..,.....
Najwięcej dla Piotrcovii: Mateusz Kęp
ka 17 i Mateusz Zawadzki 16.
. Łowicz, 9 stycznia. Flcipa łowickich
kadetów ~ rundę finałową, gdzie
walczy ze sobą 6 najlepszych drużyn z województwa łódzkiego. Tu.eba przyznać, ż.e
łowiczanie świetnie wystartowali. Już
w pietwS7.ej kolejce mieli trudnego rywala,
bowiem Piotrcovia, to zespół, który wygrał
grupę A Jednak łowiczanie niepl7.eStraszyli
się i po świetnych zawodach wygrali 78:68.
Podopieczni trenera Cezarego Włu
czyńskiego cały czas prowadzili wyrwany pojedynek z rywalem. W pierwszych
dwóch kwartach świetnie na parlciecie radził
sobie, Maciej Śiemieńczuk, który zdobył dla z.espołu w SIDDie 25 punktów. W 14.
minucie Księhlcy prowadzili 27:21,jednak
na p!7.el.Wę schodzili, przegrywaj~ 34:32.
W tu.eciej kwarcie żadna ze stron nie mogła
odskoczyć. na większą pr7.eWagę punktowa O końcowym wyniku decydowały dosłownie ostatnie minuty. Jesz.cze w 38. minucie łowiczanie prowadzili tylko 70:68.
Dobne w tym okresie zagrał Marcin Peł
ka iPrzemysław Duranowski. W koń
cówce goście się zupełnie pogubili i szybko
stracili jesz.cze osiem „oczek''.
z.a to spotkanie należą się duże brawa dla
łowiczan i oby tak było w kolejnych poj~
dynkach.
ZhigniewŁaziński W

ski 8 oraz Bartłomiej Zaremba 14, Konrad
Pawlina 9, Radosław Wtllc 8, Bartłomiej
Anisz.ewski 8, Kamil Domińczak 2 i Grz.e...
gorz Siergiejczyk.
Najwięcej dla Mag-Rys: M. Głowacki 9.
Zgierz, 8 stycznia. Młodzicy Księża
ka, którzy wygrali rywalizację w grupie Ą
ro2p0CZęli nmdę finałową. Na pierwsze spotkanie podopieczni trenera Zbigniewa
Łazińskiego udali się do ZgieI7.a Trener
obawiał się tego pojedynku. Do tej pory
łowiczanie w lidze grali z 1ą ekipa dwa razy.
raz wygrali pięi;:ioma „oczkami'', araz pnegrali jednym punktem Dodatkowo w drużynie zabrakło podstawowego gracza Macieja Pieklaka, który jest kontuzjowany.
Jednak obawy okazały się niepotrzebne.
.zespół ze Zgierz.a również zagrał 'be-z swo-

1-8

początek
ich dwóch najważniejszych koszykarzy i
bardzo wysoko.
Łowiczanie bardzo słabo zagrali w pierwszej kwarcie. Wprawdzie po 4. minutach
wygrywali 9:2, ale w kolejnych minutach
pozwolili rywalowi rzucić kolejne punkty,
a sami nie trafiali w dobrych sytuacjach
i robili bardzo głupie straty. Na szczęście
obudżili się w drugiej kwarcie i do pmrwy
prowadzili już 44:24. Po pnerwie, po ostrej
reprymendzie trenera, łowiczanie wzięli sict
do 'llY na poważnie. Obrona na całym boisku szybko przynosiła efekty. Trzecią
kwartę łowiczanie wygrali 3:37, a czwartą
9:36 a na parlciecie na zmianę pojawiały sict
dwie piątki zawodników. Zmiennicy bardro dobrz.e sobie radzili i nie pozwalali rywalowi na odrabianie strat Najwięcej punktów dla łowickiego Księżaka w tym pojedynku zdobył Mateusz Żbikowski 36.
W tę sobotę nasi młodzicyjadą do Pabianic i miejmy nadzieję, że powalczą tam
o zwycięstwo. ·
(z)
przegrał

Koszykówka - 12. kolejka wojewódzkiej ligi młodziczek

Rewanż młodszych
• UMKS KSIEŻAK II Lowicz UMKS KSIEŻAK I ł.Gwkz 42:39 (7:8,
13:ll, 4:12, 18:8)
Księżak Il: Agnieszka Wójcik 13, Karina
Skowrońfilca 10, Daria Kuciń5ka 5, Natalia
Wróbel8iBłankaSokół3orazMilenaMitek
2,Bogumiła Suchanek 1i Ada Olejniczak.
Księżak I: Katarzyna Łon 21, Aleksandra
Węglarek

końcówce

meczu w

końcu

Adrian

"Łopata"

Dyszkiewicz.

ska4, WiktoriaMichałska2 iElibieta Skręta

87:55. W łowickiej ekipie nie zagrał w tym
spotkaniu mocno przeziębiony Piotr Zabost
Podopieczni trenera Cezarego Włu
czyńskiego już w pierwszej kwarcie pokazali, kto będzie rzą:lził na parlciecie. Co
prawda w 3. minucie był jesz.cze wynik 6:4,
jednak za chwilę Księhlcy szybko odskoczyli odrywała na 20 punktów, dzięki mocnej f!IU w obronie i skutecznym szybkim
atakom. Po I O. minutach łowiczanie prowadzili 30:9 i to ich chyba trochę uśpiło ich w
drugiej kwarcie, którą wygrali goście 16:15.
Trener Włuczyński przeprowadzał dużo
zmian i widać było, ż.ezmiennicynie radzili
sobie tak dobu.e, jak koszykarze z odstawowego składu.

społy. w pierwszym pojedynku starsze k~
szykarki z rocznika 1991 wygrały 55:40.
Tym razem i młodsze postawiły dość wysoko poprzeczkę. Zagrały bardzo ambitnie
i walecznie i po emocjonującym pojedynku
i nerwowej końcówce wygrały 42:39.
W ekipie z rocznika 1992 najskuteczniejszymi zawodniczkami były Agnieszka
Wójcik (13 ) i Karina Skowrońska (9).
Wśród starszych zawodniczek na wyrÓ'Ż.
nieniena pewno zasłużyła Katarzyna Łon,
która była najwaleczniejsza i zdobyła ~
nie aż 21 punktów.
W ligowej tabeli jednaknadal wyż.tj Księ
żak I, który ma na koncie cztery zwycię

Łowicz, 9 stycznia. Rundę rewanż.ową
nasze dwie drużyny Księżaka rozpoczęły
od od meczu derbowego. Zatem po raz drugi trener Zbigniew Sowiński musiał być
w roz.darciu, bowiem prowadzi obydwa ze- stwa, aKsiężakilnaraziecMa.

Ósemka z liderem bez szans
• UMKSKSIĘŻAKl.Gwkz-ÓSEM dobnie. Skierniewiczanie, którzy sąjedną
KA Skierniewice 87:55 ( 30:9, 15:16, ze słabszych ekip w lidze, nie mieli najmniej25:10, 17:20)
szych S'ZJlllS z łowicką drużyną i przegrali

8, Aleksandra Skoneczna 2, Julia

Łebska 2 i Justyna Kasińska oraz Kinga Kar-

Koszykówka „ 12. kolejka wojewódzkiej ligi juniorów

Księżak: Bartosz Włuc-zyński 23 (4x3},
Marek Słoma 15, Filip Gołda 12, Marcin
Kotarski 8 i Lukasz Łebski 4 oraz Bartło
miej Pakowski 15, Tomasz NoWak 4, Sebastian Wojenka 3, Bolesław Mostowski 3,
Michał Wójcik, Maciej Kołodziejczyk.
Najwięcej dla ósemki: Paweł Kmbeń 28
(7x3).
Sędziowali: Jarosław Wyrzykowski
(Prudnik) i Arkadiusz Gajda (Pabianice).
Łowicz, 8 stycznia. W sobotę łowiccy
juniorzy, którzy są niepokonanym liderem
ligi wojewódzkiej podejmowali u siebie
6Semkę Skierniewice. Oczywiście z.decydowanym fuworytem tego pojedynku byli
gospądar:ze, którzy na wyjeź.dzie rozgro• mili ósemką 91:44. W rewanżu było po-

finałów ligi młodzików

Koszykówka - 1. kolejka

Na dobry
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Po pnerwie Księhlcy-niJw zagrali mocno w obronie stref; z którą zupełnie niemogli poradzić sobie przyjeWni. Po przechwytach i kontrach łowiczanie systematycznie
powięksmli przewagę. Przed ostatnią odsłoną prowadzili już 70:35. W czwartej
kwarcie ÓSemka zdołała nieco odrobić straty, dzięki dobrej skutecmościpodstawowego
gracza Pawła Korbienia, który w całym
spotkaniu trafił 7 razy zza linii 6,25 m.
W Księżaku tradycyjnie już najskuteczniejszym zawodnikiem był Bartosz Włu
czyński, który zdobył 23. punkty.
Teraz przed juniorami Księżaka jeszcze
dwa pojedynki nmdy zasadniczej, a 5 lutego rozpocznie się runda finałowa, gdziezmi~
rzą się ze sobą czt.ery najlepsze drużyny
z tabeli. Łowiczanie, którzy zajmą pierwsze miejsce w tabeli spotkają się wtedy
z ŁKS Łódź.
Zbigniew Łaziński

(zł)

Lekka atletyka - Noworoczny Halowy Mityng LA

Noilepiei Norbert Sawicki
Łódź,Bstycznia. Whaliłekk.oatletycz-

nej AZS odbył się Noworoc:zny Halowy
Mityng Lekkoatletyczny, w którym wystartowali zawodnicy AZS Łowicz i UKS
Korabka Łowicz. Najlepiej z łowiczan
w tych zawodach wypadł Norbert Sawicki (AZS), który w finale rywalizacji młodzików na dystansie 60 m zajął z czasem
7,7 s drugie miejsce. Podopieczny trenera
Jacka Szwarockiego uzyskał natomiast
w skoku w dał 5,(J? m. W tej samej konkurencji wystartowali jesz.cze trz.ej młodzicy:
Łukasz Wróblewski (5,27 m), Józef
Szkup (5,24 m) i Paweł Wróblewski
(4,94 m). Wśród młodziczek rywaliz.owały

natomiast Karolina Sumińska (60 m 8,5s,skokwdał-4,45m)iPaulinaŚWiąt

kowska (60 m - 9,2 s). Juniorzy młodsi:
Justyna Płacheta (60 m - 8,6 s), Damian Sakosik (60 m - 7,7 s}, Tomasz
Bończak (7,9 s}, juniorzy: Michał Klimczak (7 ~ s). Trener Sławomir Kannelita (UKS Korabka) najbardziej zadowolony
był z postawy Macieja Pochwały, który
uzyskał konkursie skoku w dał 4,67 m oraz
Sebastiana Funka (skok w dał - 4,64 m
i 60 m - 8,4 s). Ponadto: Damian Bąba
(odpowiednio 4,25 mi 9,7 s}, Kizysztof
Kaliński (4,71 m i 8,4 s) i Ewelina Boczek (3,78 mi 9,0 s).
(p)
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Fir.ma PartnersPol GROUP
w związku z dynamicznym rozwojem
poszukuje do oddziału firmy w Łowiczu:

,

OFERUJE PAŃSTWU

l
•

,

•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://www.wlnkhaus.eom.pl/slb

•

PRZEWOZNIKOW

POSIADAJĄCYCH:

• zestawy chłodnicze
• autochłodnie 10-33 miejsc paletowych
GWARANTUJEMY: •terminowe regulowanie płatności (14 dni)
WYMAGAMY:
• ważnego ubezpieczenia OC-PRZEWOŹNIKA

OFERTY PROSZĘ ZGŁASZAĆ DO ODDZIAŁU FIRMY:
Łowicz, ul. Katarzynów 17, tel. (046) 830-05-52

• stropy teriva
• kręgi, przepusty
• kostkę brukową
• bloczki betonowe
• pustaki zasypowe

R-107

Zapraszamy

Naiwięksi

producenci
Nainiższe ceny

Łowicz

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

.....................-..-...i.....~'w'~

•

~

w godz. 7.00-17.00

•

st

W~GLA ~o1-':$~?d

.MIAl:U - ~~
.OTRĄB

PSZENNYCH I ŻYTNICH

S-2
Sp.zo.o.

R-15

JAMNO 16, tel. (046) 838-90-12, 0603-061-839

MŁYN SOBOCKA WIEŚ, tel. (046) 838-22-14, 0603-099-812
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dok =e s/1: 24

liderzy po osiem
• DAX-BLEF Głowno - OLMPIA- (7, 13, 15, 19, 23, 27 i 30) i Michał AdamAGATOM Chąśno 1:1 (0:1); br.: Tomasz czyk (IO). Oldboy: T. Nowogórski- Wilk,
Lenart ( 17) - Krzysztof Ambroziak (8).
Haczykowski, Hyży, Adamczyk oraz Olko.
Dax: Wykfątowicz- Jachymczak, Lenart,
Gutenów: Dymek - Zapisek, StrycharBorkowski, Wiśniewski oraz Szubielak, ski, Paliwoda, Pińkowski oraz Mikulski.
Kowalczyk i Skoneczny.
Tylko na początku „samochodziarze"
Olimpia: Gać-Ambroziak, Kunikowski, postraszyli Oldboya. Potem już dominacja
G. Czcrbniak, Reczulski oraz Okraska, Starszych Panów nie podlegała dyskusji.
Kamiński.
Niezwykły wyczyn Roberta Hyżego Sensacja! Bard7..o dobrze prezentujący się siedem bramek w jednym meczu to na praww tym sezonie gracze z Chąśna stracili ptmk- dę rzadkość!
ty z outsiderem. Tgłownianie mimo, że wie• ZPW BUDOWA Łowicz - ABEX
lu już ich skreśliło wcale nie zamierzają spa- Łowicz 0:8 (0:4); br.: Tomasz Gręda 4 (6, 5,
dać z ekstraklasy. Olimpia mistrz.em remi11 i 30), ArkadiuszŻaglewski 3 ( 14, 28 i 30)
su...
i Dawid Ługowski (22).
• OLDBOY Łowicz - TURBO-CAR
Budowa: Jędrzejewski - Górski, K. TaGutenów 8:0 (4:0); br.: Robert Hyży 7 fliński, Olaczek, Grzegorek. Abex: Stolarek

SPORT

e

- Gręda, Żaglewski, Rachubiński, Ługow
ski; Papuga i Płacheta.
Jeśli ktoś liczył na to, że łowicka mło
dzież zabierze punkty liderowi to się srogo
zawiódł. Abex nie zwalnia tempa - korona
co raz bliżej ...
• DAGRAM-AT Łowicz-PĘDZĄCE
IMADŁA Łowicz 2:0 (0:0). Więcej o tym
meczu obok.
I. Abex Łowicz (I)
7 21 46-4
2. Oldboy Łowicz (2)
7 18 43-11
3. Brooklyn Kutno (4)
7 15 14-20
4. Dagram-AT Łowicz (5) 7 13 20-12
5. Pc;dzące Imadła Łowicz (3) 7 13 13-7
6. Szaraki-ZOM Łowicz (6) 7 11 17-12
7. Olimpia-Agatom (7)
7 8 12-1 o
8. ZPW Budowa Łowicz (8) 7 7 12-22
9. Blich-KIA Łowicz (9)
7 5 11-20
I O. Turbo-Car Gutenów (I O) 7 2 11-27
11. Stefan-Alcatraz ( 11)
7 2 13-39
12. Dax-BlefGłowno (12)
7 2 7-35
(b)

Halowe mistrzostwa Łowicza - 6. kolejka I/ ligi ŁLPNP

Przedluiyli

SPORT

znakomitą passę

•

SPORT

Zaproszenie na 7. i 8.

•

SPORT

kolejkę
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I ligi ŁLPNP

Ciekawy weekend
MECZ 7. KOLEJKI/ LIGI ŁLPNP:
• SZARAKI-WM Łowicz - ABEX
Łowicz, sobota - godz. 20.20.
Abex zmierza po mistrzostwo i już niewiele ma poważnych pt7..eszkód na drodze
ku koronie. Jeszcze tylko Imadła i właśnie
Szaraki mogą urwać punkty ekipie Marcina Borka. Czy łowicka młodzież będzie
w stanie zrobić taką niespodzianek? Czy
podobnie jak Budowa przed tygodniem Budowa polegnie z kretesem? Myślę, że biorąc
pod uwagę fonnę Szaraków można spodziewać się ciekawego meczu. Ale na pewno
faworytem jest Abex. Typ NL: 2.
POZA TYM GRAJĄ:
• BLICH-KIA MOTORS Łowicz BROOKLYNKutno,sobota-godz.17.00.
Może to być na prawdę dobry mecz.
Kiedy Blich się przebudzi? Czy Kutno
w tym roku stanie na „pudle''? Ten mecz da
nam odpowicdż na te pytania. Typ NL: I .
•TURBO-CAR GUTENÓWŁowicz
- ZPW BUDOWA, sobota - godz. 17.40.
Obie dmżyny poległy w poprzedniej
kolejce w takim samym rozmiarze. Teraz
czas na odbudowanie nastrojów. Kto zwycięży? Raczej Budowa. Typ NŁ: 2.
• OLIMPIA-AGATOM Chąśno OLDBOY Łowicz, godz. 18.20.
Faworytem jest Oldboy, ale z Olimpią
„Starszym Panom" nigdy nie grało się dobrze. Niespodzianka możliwa, choć mało
prawdopodobna. Typ NL: 2.
•PĘDZĄCE IMADŁA Lowicz-DAXBLEF Głowno, sobota- godz. 19.00.
Krzysiek Skowroński z kolegami już
raczej nie powtórzą ubiegłorocznego sukcesu. Została im walka o punkty i podium. To
pierwsze w meczu z Głownem mają niemal
zagwarantowane. Typ NL: I.
• STEFAN-ALCATRAZ Łowicz DAGRAM-AT,sobota-godz.19.40.
Niewielkie szanse Stefana na podreperowanie swojego dorobku. Dagram po zwy-

cięstwie nad Imadłami

mierzy a w pierwsza
Typ NL: 2.
MECZ 8. KOLEJKI I LIGI ŁLPNP:
•OLDBOY Łowicz- PĘDZĄCE IMADŁA Łowicz, niedziela - godz. 18.00.
W poprzednim sezonie mecz „Starszych
Panów" z Pędzącymi decydował o mistrzowskim tytule. Dziś wszystko wskazuje na to, że dla młodych i gniewnych Imadeł to tylko pojedynek ostatniej szansy.
Z kolei dla zespołu Bogusia Bończaka
ewentualne zwycięstwo przedłuża nadzieje
na dogonienie Abeksu. Typ NL: I.
POZA TYM GRAJĄ:
• BROOKLYN Kutno - SZARAKIZOM Łowic-L, niedziela - godz. 16.00.
Ciekawy mecz dwóch -nieźle grających
w tym sezonie teamów. Brooklyn ma szansę na „pudło", ale ,,szarakowa" młodzież na
pewno także ma apetyt na trzecią lokatę.
TypNL: 2.
trójkę.

-.

•DAGRAM-ATŁowicz-BLICH-KIA

MOTORS Łowicz, niedziela- godz. 16.40.
Dagram-AT gra mniej efektownie jak
w poprzednich latach, ale na „blichowiaków"
powinno wystarczyć .... Typ NL: I. ·

CZEKŁowicz2:1 (1:1); br.: ŁukaszStra
Żółta kąrtka: Mańusz Jakubowski (Barsa).
dza 2 (5 i 25) - Robert Czarnecki ( 13).
Pauza: VICTORIA Bielawy.
•DAX-BLEFGłowno-STEFAN-AL
6 18 24-6
• DACHPOL-VAGAT Domaniewice I. Blockersi Łowicz (I)
CATRAZŁowicz, niedziela-godz. 17.20.
- CZARNI Bednary 2:4 (0:1); br.: Rado- 2. Cavalieros Dmosin (3)
6 15 24-1 O
W pojedynku dwóch outsiderów decysław Krnk (25) i Aylwester Wielce (26) 3. Witonia I Osiek (5)
6 12 18-8
dowała się będzie sprawa ewentualnego
Mateusz Zimecki 3 (IO, 21 i 22) i Leszek 4. Reebok Łowicz (4)
5 12 17-9
utrzymania bądż też spadku. Remis najbarBoczek (30).
5. Dachpol-Vagat (2)
6 12 21-16
dziej ucieszy Turbo-Car. Typ NŁ: I .
Żółte kartki: Łukasz WiC17..bicki i Arka6. Alcatraz fI Łowicz (6)
6 9 16-1 O
•ZPW BUDOWA-OLIMPIA-AGAdiusz Grzywacz (obaj Czami).
7.BarsaKutno(7)
5 6 15-13
TOM Chąśno, niedziela - godz. 18.40.
• ZAJĄCE Łowicz - CAVALIEROS 8. Victoria Bielawy (9)
5 6 13-12
W pojedynku sąsiadów w ligowej tabeli
Dmosin 0:5 (0:3); br.: Sebastian Łowiński 9. Zające Łowicz (8)
6 6 16-18
remis
chyba ucieszy obie strony. I tak się
z „Chińczykami".
3 (5, 15 i 30), Bartłomiej Koszelski (7) IO. Czarni Bednary (I I)
5 6 7-11
chyba stanie ... Typ NL: x.
Miejsce w czołówce tabeli utrzymali tak- i Dariusz Szwajda (27).
11. Pasiaczek Łowicz (I O)
5 3 6-11
• ABEX Łowicz- TURBO-CAR GUie gracze Reeboka, którzy pokonali 4:2 OlimŻółta kartka: Rafał Salamon (Zające).
12. Chińska-Cheny (12)
5 3 3-27
TENÓW Łowicz, niedziela - godz. 19 .20.
pi<;-Agatom 11 (zespół ten mimo niezłej po• CIDŃSKA-CHENY Łowicz - WI- 13. Olimpia-Agatom TI (13) 6 O 4-33
Faworyt jest jeden i ekipa duetu Marcin
stawy nadal nie zdobył jeszcze w tym sezo- TONIA I Osiek 1:6(1 :3); br.: Mariusz StyW 7. kolejce spotkań TI ligi ŁLPNP, która
Borek - Artur Kacprzak powinna odnie punktów;.
chlerz (2) - Piotr Piotrowski 3 (6, 12 i 14) odbędzie się w niedzielę 16 stycznia 2005
nieść kolejne wysokie zwycięstwo. To koNajwiększym zaskoczeniem była jednak i Mariusz Trakul 3 (24, 25 i 27).
roku zagrają: godz. 12.00: Olimpia-Agatom
lejny krok do mistrzostwa. Typ NL: I.
porażka Dachpołu· Ya!,>at Domaniewiczanie
•REEBOKŁowia-OLIMPIA-AGA 11 Chąśno - Barsa Kutno, godz. 12.40: Vic(b,p)
dwa razy graą z przewa!,>ąjednego graC7..a, TOM li Chąśno 4:2 (2:1); br.: Mańusz tońa Bielawy - Alcatraz U Łowicz, godz.
ale nie potrafili jej wykorzystać. Kontry Oclunański 2 (2 i 25) i Piotr Zrazek 2 (13 13.20: Cavalieros Dmosin -Chińska-Cheny
Czarnych okazały się ,,zabójcze", a dla eki- i 22)- Piotr Klimkiewicz (14) i Paweł Nych Łowicz, godz. 14.00: Czami Bednary - Zapy prezesa Grzegorza Czajki wynik ten (24).
jące Łowicz, godz. 14.40: Pasiaczek Łowicz
omacza chyba koniec marzeń o łowickiej
• BARSA Kutno - BLOCKERSI - Dachpol-Vagat Domaniewice, godz. 15.20:
•MACIEJ SOWIŃSKI (DAGRAM- ale również skuteczny napastnik. Jeśli Abex
ekstraklasie...
Łowicz 1:3 (1:3); br.: Robert Marzec (4)- Witonia I Osiek - Reebok Łowicz. Pauza:
AT, 1.nominacja)-choćniemiałwielepra zdobędzie mistrzostwo to głównie dzięki
6. kolejka li ŁLPNP:
Przemysław Urbanek 2 (6 i 14) i Jakub Pa- Blockersi Łowicz.
cy to jednak kapitan Pelikana zachował kon- wybornej postawie zawodnika Unii.
• ALCATRAZ Il Łowicz - PASIA- puga (8).
Paweł A. Doli1i~ki centrację do końca i gola nie puścił. Nie tylko
•TOMASZ LENART (DAX-BLEF,
dobry w ,,klatce", ale też w rozgrywaniu 1. nominacja) - wresz.cie w piątce kolejki
Halowe mistrzostwa Łowicza - 5. kolejka li/ ligi ŁLPNP
piłki. A bramkarz tow hali połowa sukcesu. gracz z Głowna. Lenart to najjaśniejsza poIV ligi ŁLPNP
•ROBERT HYŻY (OLDBOY, 2. no- stać swojego zespołu. Czy uda mu się uchrominacja)- siedem goli w jednym meczu to nić głowieńską ekir« przed spadkiem? Bę
znakomite osiągniecie. Robert tojeden znaj- ,dzieciężko, alejeśli Dax będzie grał tak amlepszych graczy łowickiej halówki. I choć bitnie i dobrze jak w sobotę to ma szansę.
Łowicz, 15 stycznia. W 5. kolejce m (1 :5); br.: Łukasz Scęcelek (I O) - Karol Pa5. kolejka IV ŁLPNP:
nie zawsze jest tak skuteczny to każdy · • GRZEGORZCIPIŃSKI (SZARAligi ŁLPNP raczej bez niespodzianek. Pew- rys (2), Robert Stańczyk 2 (4 i 17), Dawid
•WITONIA li Osiek-ZETKA 0:0
obrońca musi się go obawiać. No, ale repre- KI, 1. nominacja) - do przerwy Szaraki
ne zwycięstwa Fonun, RTS Gagolin i Peli- Hans (5), Daniel Guzek (I O), Dariusz Bal•ZATORZELowicz- PŁOMIEŃ Pio- zentantkraju w piłce halowej nie może scho- grałysłabo i przegrywały. Ale wdrugiej pokana-88. Najwyżej wygrała jednak drużyna cerzak (I I) i Cezary Kwiatkowski 2 (27 trowice 8:1 (4:0); br.: Hubert Fijałkowski dzić poniżej pewnego poziomu. ..
łowie meczu z Blichem kapitalna dyspozyJa-Ro, która rozgromiła ,,Złych Chłopców" i 30).
5), Jakub Lis 4 (6, 11, 24 i 30) i Michał .
• TOMASZ GRĘDA (ABEX, 4. no- cja Grzcika pozwoliłajego drużynie odnieść
wygrywając aż 13:2.
Szymajda (7. 22 i 27)- Cezary Kotecki (29). minacja)- chyba w tej chwili najlepszy pił zwycięstwo. I co ważniejsze dla labiców Pauza: DĄBRO Łowicz.
5. kolejka I/I ŁLPNP:
•BŁĘKITNI Dmosin-PERPETUUM karz rozgrywek. Nie tylko dobry obrońca, to był na prawdę ładny futbol. ·
I. Forum MŁ Łowicz (I)
5 13 18-5
(b)
MOBILE Łowic-L 5:1 (2:0); br.: Marcin
• CANARINHOS - PELIKAN-88 I
2. RTS Gągolin (2)
4 12 18-6
Łowicz 0:4 \0:3); br.: Maciej Rybus 3
Stecha 3 (4, 25 i 26), Marcin Jezierski (13) i
3. Pelikan-88 I Łowicz (6) 5 9 18-7
Halowa piłka nożna - mecz 7. kolejki I ligi ŁLPNP
(4, 7 i 17) i Konrad Bolimowski (I O).
Tomasz Stecka (28).
4. OSP Łowicz (3)
5 9 13-9
IUKSBednary-WEGAKoder1.ewO:S(w.o.)
•OSP Łowic-L- RTS Gągolin 1:4 (0:0); 5. Victoria Zabostów (7)
5 9 20-18
br:: Adam Gawinek (24)- Tomasz Kacprow- 6. TKKF Księżak Łowicz (5) 5 7 11-13
W meczu padł wynik 4:4 (0:3), a bramki
ski (21 ), Piotr Panek (25), Arkadiusz Przy- 7. Bad Boy's Łowicz (4)
5 7 13-22 strzelili: Tomasz Niemczyk (17), Michał
życki (27) i Józef Gładki (28).
Uczciwck (20), Adrian Urbanek (22) i Prze8. Opakomet Łowicz (8)
5 6 2-5
•DAGRAM-AT Łowicz- PĘDZĄCE „Cola", ale świetnie bronił Rafał Bogus.
•VrCTORIAZabostów-TKKFKSIĘ
mysław Myczka (26) - dla UKS oraz IMADŁA Łowicz 2:0 (0:0)
9. Ja-Ro Łowicz (11)
4 4 17~9
Bardzo dobre zawody rozgrywał Zbyszek
ŻAK Łowicz 5:4 (2:2); br.: Dawid Pisarek I O. Dąbro Łowicz (9)
4 4 I 0-11 Krzysztof Dubiel {I), Michał Antczak (6),
I :O - Przemysław Bury (25), 2:0 - Jaro- Czerbniak, który nie tylko imponował
(I), Rafał Kozłowski 3 (6, 25 i 28) i Marek 11.NaprzódJamno(IO)
4 3 5-17 Michał Stroński (13) i Lech Wojda (27). Żółta sław Plichta (29).
defensywą, ale i inicjował wiele ataków. To ..,,
Gładki (19) - Piotr Skoneczny 2 (IO i 27) 12. Kopernik Kiernozia ( 13) 5
I 4-12 kartka: Piotr Wróbel (Wega). Wynik ten zoDagram-AT: Sowiński - G. Durka, właśnie jego strzał w końcówce pierwszej
i Przemysław Domińczak 2 ( 15 i 30).
13. Canarinhos (12)
4 I 3-11 stał jednak zweryfikowany bowiem w ze- Z. Czerbniak, Plichta, Styszko oraz Bury, połowy mógł otworzyć wynik - znów do•OPAKOMET Łowicz- KOPERNIK
Mecze 6. kolejki ID ligi ŁLPNP wyzna- spole UKS Bednaty wystąpił zgłoszony do Wudkiewic-z, Połeć i Dyn1ek.
brze zachował się Bogus.
Kiernozia O: O
czone zostały na sobotę 15 stycznia, a tego gry w Il lidze - Przemysław Myczka. (p)
Pędzące Imadła: Bogus - Skowroński,
W drugiej odsłonie wreszcie padły gole.
•BADBOY'sLowicz-JA-ROŁowicz dnia spotkają się: godz. IO.OO: Pelikan-88 I
I. Pelikan-88 fI Łowicz (I) 4 J2 I0-5
Grzywacz, Walczak i Kosiorek oraz Kazi- Po zespołowej akcji gola zdobył Przemy2:13 (I :4); br.: Mateusz Szakiel 2 (2 i 29) - Łowicz - Naprzód Jamno, godz. I0.40: 2. Zatorze Łowicz (2)
5 12 28-3
mierczak.
sław Bury. Chwilę potem kapitalną okazję
DawidJackowski(4), PiotrHumka5 (9, 15, Kopernik Kiernozia - Canańnhos, godz. 3. Witonia II Osiek (3)
5 10 14-3
Łowicz, 8 stycznia. Mistrz już chyba miał Czerbniak. W odpowiedzi pokazał się
17,28 i 29), Piotr Kowalski (12), PiotrSzkup I 1.20: TKKF Księżak Łowicz - Opakornet 4. BanaszinternetAvena(4) 4 6 13-7
pogrzebał szansę na powtórzenie ubiegło Marcin Grzywacz, ale jego uderzenie chy3 (19, 25 i 27), Robert Szczepański 2 (20 Łowicz, godz. 12.00: RTS Gągolin - Victoria 5. Wega Kocierzew (5)
4 6 13-8
rocznego sukcesu. Tym razem jak najbar- biło celu. Niemal w samej końcówce Dai 24) i Norbc1t Załuski (21 ).
3 6 13-11 dziej zasłużenie Imadła przegrały z Dagra- gram zdobył drugiego gola. Tym 1117.,em trafił
Zabostów, godz. 12.40: Ja-Ro Łowicz-OSP 6. Błękitni Dmosin (8)
Czerwone kartki: Radosław Śmiałek (Bad Łowicz, godz. 13 .20: Dąbro Łowicz - Bad 7. Zetka Łowicz (7)
4 4 3-4
mem, będąc zespołem słabszym. Grzesiek Jarek Plichta, wieńcząc kolejną składną
Boy's) i Dawid Jackowski (Ja-Ro).
4 3 6-14 Durka z kolegami bardzo prestiżowo po- wymianę podań.
Boy«s Łowicz. Pauza: Fon.nn Młodych 8. Płomień Piotrowice (6)
• NAPRZÓD Jamno - FORUM Łowiczan Łowicz.
9. UKS Bednary (9)
3 O 3-19 traktowali ten mecz. I od początku przewaZasłużone zwycięstwo Dagrarnu -do tego
MŁODYCH ŁOWICZAN Łowicz 1:8
IO. Perpetuum Mobile (I O) 4 O 1-29 żali. Szansę miał dwukrotnie popularny - po ciekawym meczu.
Paweł A. Doli1iski
(b)

Łowicz,

9 stycznia. Swoją znakomitą
kolejnych zwycięstw
przedlużyli Blockersi, którzy w 6. kolejce
llligi Łowickiej Ligi Piłki Nożnej Pięciooso
bowej wygrali po niezłym meczu z ekipą
Barsy Kutno.
Pewne zwycięstwo odniosły także drużyny Cavalieros Dmosin, która nie miała
problemów z pokonaniem Zająców i Witonii I Osiek. Podopieczni trenera Jarosła
wa Rachubińskiego wygrali tym razem

passę

do

sześciu

Piątka

liderzy bez

kłopotów

7. koleiki I ligi ŁLPNP

Walkower

Dogram

popędził Imadła
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Koszykówka - 14. kolejka Ili ligi

·MOZNA··BYtO WYGRAC
•UMKS KSIĘŻAK Łowicz-START
80:85 (17:13, 25:28, 18:22, 20:22)
KSiężak: Marek Słoma 19, Jarosław Świę
ty 14 (2x3), Wojciech Tomaszkiewicz 13,
Piotr Rutkowski 8 i Piotr Tokarski 1O(lx3)
oraz Bartosz Włuczyński 14 (3x3), Filip
Gołda 2, Marcin Kotarski i Dawid Tataj.
Start: Kacper Kromer 28 (lx3), Wojciech
CzySZJ:Wń 27 (lx3), Michał Pietrak:iewicz
8, Piotr Spuś 4 i Achian Bednarczyk 2 oraz
Lódź

Damian Michalski 7 (lx3), Marcin Michal- czy wynosił 1: 1. Niestety, po niedzielnym
ski 5 (lx3) i Rafał Szubski 4.
pojedynku łowiczanie nie poprawili t.ego
Sędziowali: Wacław Woźniewski (Łódź) bilansu. Przegrali re Startem, po dobrym i
i Jarosław Wyrzykowski (Prudnik). Wi- wyrównanym spotkaniu, 80:85.
Podopieczni trenerów Cezarego
dzów: 150.
Łowicz, 9 stycznia W trzeciej nmdzie Włuczyńskiego i Pawła Dolińskie
młodzi koszykarz.e Księżaka zagrali pierw- go bardzo dobrze rozpoczęli ten pojedyszy mecz w nowym roku 2005 z ekipą Star- nek. Po 7. minutach wygrywali 14:4. Ale
tu. Ekipy t.e w sezonie 2004/2005 spotkały za chwilę do głosu doszli goście i powoli
sięjuż po raz trzeci. Do tej pory bilans me- odrabiali stratę. Bardzo dobrze w pierwsrej kwarcie zagrał Piotr Rutkowski,
rzucając osiem punktów. W drugiej od- W meczu na szczycie łowicka Afera lepsza
od Oldboy'ów z Boczek.
słonie w 12. minucie goście doprowadzili
dCYTemisu 17:17, Najlepiej w 14. prowaHalowe mistrzostwa Łowicza - 3. kolejka ŁHLO
dzili 25:22. Jednak nasi zawodnicy zdołali. wyrównać, a przed przerwą wyszli
na prowadzenie 42:41. Najbardziej widoczny w tym okresie gry był duet juniorów Bartosz Włuczyński i Marek
Łowicz, 9 stycznia. Coraz ciekawiej
• KOPERNIK Kiernozia - HUR- 1
Słoma.
Bardzo źle Księżacy zagrali pierwsze wrozgrywkachŁowickiej Halowej Ligi Old- TOWNIA MAGADO Łowicz 2:2 (1:1);
pięć minut po przerwie. Start odskoczył boy' ów ŁLPNP ... Od mocnego udel7.enia br.: Mieczysław Lachowicz (12) i Jerzy La- ·
na dziesięć punktów i zrobiło się niebez- w 2004 roku rozpocz.ęły drużyny Old-Daru chowicz (21) - Jacek Jaros 2 (11 i 26).
1
•OLDBOY Zduny- OLD-DAR Plapiecznie. Odrabianie strat rozpocz.ął Piotr Placencja i Vagatu Domaniewice, które jedTokarski, po którego dwóch akcjach ło nak w pierwszych meczach nowego roku cencja 1:1 (1:1); br.: Wiktor Guzek (14)- ·
i
wiczanie przegrywali już tylko 45:51. z.dobyły łącznie tylko jeden punkt Old-Dar Dariusz s~ (5).
• KSIĘZAKLowicz- VAGATDomaPrzed ostatnia odsłoną przyjezdni pro- zremisował z Oldboy'em Zduny, a domaniewicki bramkarz - Ryszard Ogonowski, niewice 8:1 (3:0); br.: Jan Kowalczyk 2 (3 I
wadzili 63:60.
W czwartej kwarcie końcowy sukces aż osiem razy wyjmował piłkę z własnej i 9), BogusławBończak:403, 17,24 i24),
był bardzo blisko. W 34. minucie po siatki w spotkaniu z Księżakiem. Potknię Krzysztof Jędrachowicz (18) i Jarosław ,
dwóch „trójkach" Jarka Świętego cia dotychczasowych liderów wykorzysta- Rachubiński (29) - Krzysztof Wawrzyn
i jednej Włuczyńskiego Księżacy odrobi- ła Afera, która po emocjonującym meczu (28).
Pauza: GLADIATOR Łowicz.
li stratę i wyszli na prowadzenie 71 :67. pokonała silnego kadrowo Oldboy'a Bocz3 9 11-5
Wydawało się, że będzie zwycięstwo. ki. ,,Aferzyści" prowadzili już 3:1, ale l. Afera Łowicz (3)
3 7 9-3
Niestety w końcówce łowiczanie nie po- w końcówce swoje kolejne trafienia zaliczył 2. Old-Dar Placencja (1)
3 6 9-10
trafili powstrzymać ataków gości, któ- Piotr Paliwoda doprowadzając do remisu. 3. Vagat Domaniewice (1)
rzy na 30. s. Przed końcowym gwizd- Kropkęnad,,i"postawiłjednak:Robert Wtlk. 4. Oldboy Boczki (4)
2 3 7-5
3. kolejka UlLO:
kiem prowadzili już 83 :77. Jeszcre poja5. Gladiator Łowicz (5)
2 3 5-4 .
•OLDBOY Boc7J<i-AFERA Łowicz 6. Księżak Łowicz (9)
wiła się nadzieja po celnym rzucie ,,za
3 3 10-10
trzy" Tokarskiego, ale na odrobienie strat 3:4 (1:1); br.: Piotr Paliwoda 3 (3, 25 i 26)- 7. Hurtownia Magado (6)
2 1 3-6
Jacek Haczykowski (13), Sławomir Bryła 8. Kopernik Kiernozia (7)
nie starczyło już czasu.
3 1 5-10
w trzecim meczu ze Startem było bardzo blisko.
Zbigniew Łazińsla (21) i Robert Wtlk 2 (24 i 30).
9. Oldboy Zduny (8)
3 I 2-8
Żółta kat1ka: Stanisław Wróbel (Boczki).
(p)

.„
Postowił kropkę nod „I

I

Zwycięstwo

Halowa piłka nożna - 7. kolejka / ligi ŁLPNP

Koszykówka - I/I liga

liderzy po osiem

Poza podium

• BLICH-KIA MOTORS Łowicz SZARAKI-WM Łowicz 1:4 (1:0); br.:
Marcin Kamiński (2) - Chegorz Cipiński 2
(18 i 19), Marcin Salamon (21) i Maciej
Wyszogrodzki (28).
Blich: Kocemba - M. Plichta, B. Plichta,
Kowalik, Zwierz oraz Kamiński, Rozkwitalski. Szaraki: Gospoś - Cipiński, Woźniak.
Wyszogrodzki, Knera oraz Cicha!, Salamon.
Bardzo ładny mecz Prowadzenie Blichu
w pierwszej połowie jak nąibardziej zasłu
żone. Ale w drugiej odsłonie mak:omita gra
Grześka Cipińskiego i kolegów i efekcie
trzy punkty dla Szaraków. Życzyłbym s<>bie i labicom więcej takich pojedynków.

• BROOKLYN Kutno - STEFANALCATRAZ Łowicz 4:1 (1:0); br.: Piotr
Kudelski (6), Daniel Kupiec (18), Robert
Kornacki (20) i Michał Janikowski (29) Marcin Rychlewski (25).
Brooklyn: Kamiński - Werwiński, Z.nyk,
Paraszkiewicz, Osfuld oraz Janikowski, Kornacki, KupieciKudelski. St.efun: Z,abost- Wojtasiak. Czeczko, Rychlewski, Siatkowski
oraz Laska
Bez niespodzianki, choć przy odrobinie
szcz.ęścia wynik mógł być dla Stefana korzystniejszy. Kutnianie co raz wyżej w tabeli. Czyżby „pudło" w ekstraklasie?
dok na str. 23

Prognoza pogody dla rejonu

Łowicza

14. kolejka ill ligi: UMKS Księżak Ło
wicz - Start Lódź 80:85, Wtlcing Tomaszów Mazowiecki -AZS Kutno 35:97. Pauza; ósemka Skierniewice.
I. AZS Kutno {1)
11 22 972:635
2. Start Łódź (3)
12 18 938:883
3. ósemka Skierniewice (2) 11 17 887: 819
4. Księżak Lowicz (4)
11 16 771:793
5. Wiking Tomaszów (5) Il Il 580: 1018
W 15. kolejce zaplanowanej na niedzielę
16 stycznia zagrają: ósemka Skierniewice Wtlcing Tomaszów Mazowiecki i AZ.S Kutno- UMKS KsiężakLowicz(godz. 16.00).
Pauza: StartŁódź.
(p)

w dniach 13.01.- 19.01.2005 r.

OD SOBOTY tAGODA Zl1tlA I
PRZYSŁOME L«M>OWE O POGODZIE: .Fabian I Sebastian
(20.01} mrózdadz'lt, Sfogaf zimę~-.

.....

• SYTUACJA- SYNOPl'YCZNA: Pogodę regionu kształtuje zatoka
niżowa znad Skandynawii, w weekend rozbudowywać się
będzie układ wyżowy. Napływa wilgotna i coraz zimniejsza
masa powietrza.
Gostynin
•CZWARTEK -PIĄTEK: Pochmurno z przejaśnieniami,
miejscami opady deszczu lub deszczu ze śniegiem
oraz coraz zimniej. Widzialność dobra, podczas opadó
słabsza. Wiatr zachodni, umiarkowany, okresami
silniejszy. Temp. max w dzień: + 3°C do + s•c.
Temp. min w nocy: + 2°c do - 2°c.
• SOBOTA-IEDZEI A: Zachmurzenie duże
z rozpogodzeniami, lokalnie może poprószyć
śnieg oraz zimno, a noce mrożne. Widzialność
dobra. Wiatr z kierunków północnych, umiarkowany
do słabego. Temp. max w dzień: o•c do + 2°c.
Temp. min w nocy: - 2°c do - 6°C.
• PONEDZIM.EK -śRooA: Na ogół pogodnie, bez opadów,
ale zimno. Widzialność umiarkowana do dobrej, zamglenia.
Wiatr południowo- zachodni, słaby i umiarkowany. Temp. max
w dzień: + 2°c do + 4•c. Temp. min w nocy: - 1°c do - s•c.
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informator sportowy

Nek. 1!ł s(yąnia•
• 17.30 - hala sportowa OSiR nr 2
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mec7.e I i II ligi
Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce
siatkowej;
Sobota. 15 stycznia:
•9.20-halasportowaOSiRnrl w Łowi
czu; 6. kolejka N ligi ŁLPNP: BanaszJnt.ei-net Avena - Witonia II Osiek;
• 10.00-14.00-halasportowaOSiRnr 1
w Łowiczu, ul.JanaPawłaII3; 6. kolejka ID
ligi ŁLPNP; godz. 1O.OO: Pelikan-88 I - Nagodz. 10.40: Kopernik- Canarinhos,
godz. 11.20: TKKF Księżak - Opakomet,
godz. 12.00: RTS Gągolin - Victoria, godz.
12.40: Ja-Ro - OSP, godz. 13.20: Dąbro Bad Boy's. Pauza: Fonun;
• 15.00 - hala sportowa OSiR nr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; mecz wojewódzkiej ligi koszykówki juniorów: UMKS
Księżak Łowicz - Start II Łódź;
• 17.00-21.00 - hala sportowa OSiR
nr 1 w Łowiczu, uL Jana Pawła Il 3;
8. kolejka I ligilLPNP; godz.17.00: BlichKia Motors- Brooklyn, godz.17.40: Turbo-Car Gutenów - ZPW Budowa, godz.
18.20: Olimpia-Agatom - Oldboy, godz.
19.00: Pęd7.ące Imadła - Dax-Ble~ godz.
19.40: Stefan-Alcatraz - Dagram-AT,
godz. 20.20: Sl.anlki-WM - Abex;
• 21.00 - hala sportowa OSiR nr 1

przixl,

wŁowiczu,ul.JanaPawłaII3;6.kolejkaN
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•
non blometeorologlcua:
Pogoda niekorzystnie wpływać będzie
na nasze samopoczucie.

ligi ŁLPNP: Pelikan-88 II-Błękitni Dmosin;
Niedziela. 16 stycznia:
• 9.00-16.00- hala sportowa OSiR nr
2 w Łowiczu, uL Topolowa 2; Mistm>stwa S2'Jcó1Wyiszych Województwa Lódrr
kiego w koszykówce mężczyzn;
• 10.00 - hala sportowa OSiR nr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 4. kolejka
Łowickiej Halowej Ligi Oldboy' ówŁLPNP:
Old-Dar Placencja - Oldboy Boczki;
• 10.40-12.00-halasportowaOSiRnr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 6. kole.i1caN
ligi ŁLPNP; godz. 10.40: Zetka- Zatorze,
godz. 11.20: Perpetuum Mobile - Bednary;

• 12.00-16.00-hałasportowaOSiRnrl
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 7. kolejka D
ligi ŁLPNP; godz 12.00: Olimpia-Aga
II - Barsa, godz. 12.40: Victoria-Alcatraz
godz. 13.20: Cavalieros - Chińska-Cheny,
godz. 14.00: Czarni - Zające, godz. 14.40;
Pasiacrek - Dachpoł-Vagat, godz. 15.20:
Witonia I - Reebok. Pauza: Blockersi.
• 16.00-20.00 - hala sportowa OS
nr 1 w Łowiczu, uL Jana Pawia Il 3·
9. kolejka I ligi ILPNP; godz.16.00: B
oklyn - Szaraki-WM, godz. 16.40:
gram-AT - Blich-Kia Motors, godz.17.20:
Dax-Blef - Stefan-~ godz. 18.00:
Oldboy - Pęd7.ące Imadła, godz. 18.40:
UW Budowa - Olimpia-Agatom, godz.
19.20: Abex - Turbo-Car Gutenów;
• 16.ÓO - hala sportowa OSiR nr 2
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; Amatorskie
Mistrzostwa Łowicza w tenisie ziemnym;
• 20.00-22.00-hałasportowaOSiRnr I
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 4. kole.ib
Łowickiej Halowej Ligi Oldboy' ówIDNP;
godz. 20.00: Vagat- Oldboy Zduny, godz.
20.40: Hurtownia Magado- Księżak, godz.
2120: Gladiator- Kopernik. Pauza: Afera;
Środa. 19 stycznia:
•9.00-halasportowaOSiRm2wŁowi-

czu, ul. Topołowa2; eliminatje miejskie Per
wiatowej Gimnazjady Szkolnej w koszykówce chłopców;
• 18.00 - hala sportowa OSiR nr 1 w
Łowiczu, ul. Jana Pawła Il 3; mecz finałów
wojewódzkiej ligi koszykówki kadetek o
miejsca 1-6: UMKS Księżak-Jordan Łódź;
Czwartek. 20 śIWia•
• 9.00- hałasportowaOSiRm2 w Łowi
czu, ul. Topolowa2; eliminatjemiejskiePowiatowej Gimnazjady Szkolnej w koszykówce dziewcząt;
Piłtek. 21 stycznia:
• 17.30 - hala sportowa OSiR nr 2
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; me.cze I i II ligi
AMLw piłce siatkowej.
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